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Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők. 
Egye* * wámok 20 fillérért kaphatók 

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
HivataloH hirdetmények

100 szóig 2 kor. 6>) fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—-+ vasárnap reggel.

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

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

6961/1907 szám.

Hirdetmény !
Láva város hatósága közhírré teszi, 

hogy a lévai uradalom Sólymos, Uj-bars és 
Bsrekalja községek határában fekvő erdő
ségekben, valamint Génye-puazta fácánosá
ban elszaporodott kártékony vadakat a folyó 
évi december hó 1-töl 1908 évi március hó 
31-ig terjedő időben sztrihinummal szándé- 
dotík irtán'.

Felhivatnak ennélfogva az érdekeit 
birtokosok, hogy a mérgezéssel való irtás 
elleni kifogásaikat ezen hirdetmény közhírré 
tételétől számito'.t 8 nap alatt a rendőrka
pitányi hivatalnál jelentsék be.

Léva, 1907. évi november hó 21.
BócLog-hi. Xja.jos 

polgármester,

II.
6989/1907 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestülete folyó évi 

október hó 31-én tartott közgyűlésében 
hozott és névszerint megszavazott 5631/1907 
számú határozatában kimondotta, hogy a 
városi gyámpénztári és házi pénztári tőké
ket és egyéb értékeket 1908 évben gyü- 
mö'csözöleg a lévai takarék pénztárnál helyezi 
el, mely intézkedésről a 15 nap alatt érvé
nyesíthető fellebbezési jogra való figyelmez
tetéssel Líva város adózó közönsége 
értesittetik.

Léva, 1907. évi november hó 23
Bód.og-11. Zjajes 

polgármester.

III.
6973/1907 szám.

Hirdetmény !
Veiner Jakab lévai lakos háztulajdo

nosnak a Rákóci-utca 31-ik számú háztelkén 
foganatosított építkezése alkalmából u'ca 
szabályozás miatt 8.75 négyszögöl területű 
köztér engedtetett át.

T ÁR C A.
Két ég között.

Az egyik a menyboit, halvány, ham
vaskék felhőivel, a másik, az alattunk 
hullámzó Óceán, hamvaskék fodraival.

Sajátságos, kékes ezüst pára töd eget 
és vizet s azt az érzést kelti az emberben, 
mintha repülnénk végtelen légürben. Nem 
látn;, hol ölelkezik az ég a vízzel. Bele 
merül tekintetem a tenger mélyébe s 
mintha nem vizet, de párával telt levegőt 
látna s hajónk száll, mint a sirály a kettős 
ég között.

Fönn a fedélzeten, egy vászonnal be
varrt mentő csónakon, fejedelmi pihenés esik.

Ceak vizet és eget látok, mely ma 
kékebb és bárány felhők úsznak rajta. Ha
jónk füstje — a naptól aranybarnára festve 
— száll fel a légbe.

Lelkem, gondolatim szárnyán útra kel 
s kutatja a nagy mindenséget. —

A „lenni és nem lenni" kérdése fog- 
lalkoztaija a telkemet s eltöprengek a kínos 
földi lét, e cifra nyomorúság felett.

Órák hosszat elmerengek gondolkodva, 
s nem tudom, hol jár az eszem. Nem olva
sok, s ha nem „muszáj**,  senkivel sem be
szélgetek. Pihen a lelkem is.

Egyszerre megszóllal hajónk kis ha
rangja.

Mintha télre vernék I
Figyelmes lessek.
Az utazók nagy része kezd a fedél

zetről levonulni.
Én is velük tartok.
A kis harang elhallgat s a hajó mélyé

ből sajátságos, misztikusan harmonikus han
gok hallatszanak, mely átresg as ember 
hívód, lelkén. Va'ami réstamborin félét

Ezen ingatlan elidegenítése és 49 ko
rona és 77 fillér vételár kitüntetése mellett 
létrejött adásvételi szerződésnek elfogadása 
ügyében a határozat hozatalra « a névsze
rinti szavazás megejtésére a képviselőtestü
let folyó évi 5371 számú intézkedésével 

I folyó évi november hó 30-ának délutáni 4 
órájára közgyűlés egybehivása rendeltetvén 
el, — ezen körülmény az 188G évi XXXII. 
t.-c. 110 §-a értelmében köztudomásra hozom, 
o a képviselőtestület tagjait a fent jelzett 
időben megtartandó közgyűlésre ez utón 
is meghívom.

Léva, 1907. évi november hó 19
Bód.og-11 Lajos 

polgármester.

i

1 Egyesült erővel.
Hosszú idő óta talán a héten lefolyt 

törvényhatósági bizottsági tagválasztás 
volt az, mely a választó közönség min
den rétegét egyesítette. A midőn jól 
eső örömmel konstatáljuk, hogy az uj 
bizottsági tagok túlnyomó része azok
ból a férfiakból került k\ a kik a 
vármegye többlége által megalkotott 
programmot vallják magukénak, nem 
késünk reá mutatni arra a körülményre, 
hogy csak a legnagyobb összetartás 
képes biztosítani a sikert.

Egyesült erővel mindenféle akadá
lyokon győzedelmeskedni fogunk. E 
nélkül, mint az oldott kéve szét 
forgácsoltatunk.

Sajnos, hogy az újabb időkben is 
az volt a hibánk, hogy nem volt ben
nünk összetartás. Társadalmunk minden 
rétege hadilábon állott egymással. Már 
pedig nincsen seb az állam és társa
dalom testéü, melynek hatása károsabb, 
eredményei vészesebhek volnának, 
mintha annak alkotó elemei kelnek 
egymással harcra.

Nem szorul e tétel bővebb magya-

i
kongatnak, több ágú érceszközzel, melynek 
lágy accordjai, úgy hatnak, mintha valaki 
örömében sírva fakad s a boldogság fel
törő zokogása, édes fájó érzést kelt a 
szivekben.

Bementünk az ebédlőbe.
Itt az egyik asztalion, egy vánkos fe

küdt, angol lobogóval letakarva.
Előtte állt a kapitány arany epulettos 

, attilában ünnepélyes arccal.
Hajónk egy kis köztársaság s teljha- 

; talmu elnöke, a kapitány. Felhatalmazva 
hivatalos és vallási funkcióval. Esket, ke- 
résztél, temet, ha a szükség kívánja, angli- 

' kán ssertartás szerint.
Az asztalokon, a tányérok helyén, an

gol ima-és énekes könyvek.
A kapitány környezetében a hajó többi 

| tisztjei s távolabb a hajó alkalmazottjai 
s végül az utasok egy része.

A pianino előtt egy angol hajótiszt ült. 
Tehát egy angol Istentiszteletre jöttem. 
A kapitány végezte az Istentiszteletet, 

mely imák és énekekből állt, ez utóbbit 
kisérte zongorán az angol tiszt.

Egy előzékeny steward nekem is föl 
nyitotta, a megfelelő helyen, az imakönyvet 
s én legalább szemmel kísérhettem a kap - 
tány előimáját s az ájtatoskodók könyör- 

! gését.
Nem tudom hány vallás és nemzetiség 

volt a közel hetven ember között, csak azt 
tudom, hogy Isten csak egy van s bár mily 
felekezeti villongások és vallási szertartások 
törnek az ég felé, legyen az mohamedán, 
anglikán, zsidó vagy keresztény s ellen
kezzen hom'okegyenest szertartásaiknak 
nyilvánulása, az emberi lélek vágya, hite, 
imája, csak az egy Isten trónjához vezet. 
S nem tehet az Is'en megkülömböztetést, 
imádatának megnyilatkozásai között, ha az, 

rázatra, sem bizonyításra. Amaz átlátszó 
és megdönthetien igazságok sorába 
tartozik, melyeket a logikus gondokodás 
és a törvényekből levont tanulságok 
egyaránt bizonyítanak. Tartalma a 
banálissá vált valóságok sorába tartozik, 
amelyek lajstromozatlanul illeszkednek 
a közkeletű igazságok leltárába.

De bármily igaz is e tétel, tanú
ságai hatják át legkevésbbé az embe
riséget. A történelem lapjaira elmúlt 
évezredek eseményeinek megrögzítésé
ből látjuk, hogy valahol egy állam
szervezet bomlásnak indult, társadalmi 
élet korhadásba ment át, az osztály
gyűlölet játszotta a magerjesztő elemei 
között a főszerepet, sőt sok esetben ez 
volt a romlás és pusztulás egyedüli 
okozója. A hatalmas római világbiro
dalomnak, amely egy világot vetett 
uralma alá, ez ásta alá létét és lappangó 
mérge azóta is számos virágzó állami 
létet semmisített meg, alattomos erővel 
támadja meg gyökereit, hogy annak 
nyomában az egész test elpusztuljon. 
Elmondhatjuk tehát, hogy ha valamely 
társadalmat az Isten büntetni akar, az 
osztályharc nyomorúságával veri meg.

Magyar társadalmunk szervezetében 
a méreg még nem hatolt be teljesen, 
még nem sikerült a vér egészséges 
keringését meggátolni : de az inficiálás 
szomorú szimptomái már nálunk 
mutatkoznak.

Pedig nem az erők szétforgácsolá- 
sára, hanem az összes erőforrások egye
sítésére van tehát nekünk szükségünk 
és pedig nekünk ezerszer inkább, mint 
bármely más népnek. Nem csupán 
azért, mert nekünk több a tenni valónk, 
hanem azért is, mert közöttünk amúgy 
is elég a széthúzó törekvés, amelyet

az emberi lélek legmélyéből fakad s buzgó 
vággyal száll felé.

Nem értem az angol nyelvet s szavak 
és énekben foglalt fohászaikat, de azért 
néma imám, az egek s nagymindenség Urá
hoz, a többi — nekem idegen nemzetiségű 
és felekezetű — hivő énekével szállt fel a 
magasba.

Az imák, egyházi ^énekek és evangé
lium felolvasása után — mely utóbbit a 
hajó legöregebb tisztje végezte — felállva 
elénekelték a matrózok hymnusát s a vi
haredzett öreg tisztek s ifjú tengerészek 
ajkairól kelt dtllam, a tenger hullámainak 
zúgásával egybefolyva dicaöité az Urat.

Az Istentiszteletnek vége.
Újra hallok kis hirangot, talán a má

sodosztály utasai gyűltek imára össze.
Vagy-e hát óh, Isten! S örködöl-e, az 

emberiség felett ? !
Hogy oly sokszor elfogja a kétség — 

az élet keserűsége közt — gyönge, kishitű, 
téveteg lelkemet. —

Hajónk erősen inog, a szél csak úgy 
söpör. A hullámok emelkednek szugva csa
pódnak hajónkhoz. Vihar dúlt e'őzöleg az 
Óceán in s most még utánna a tenger há- 
borog.

A fedélzeten vagyok, téli ruhába s 
felöltőbe burkolódzva.

Néhány könnyen hivő utas is — kik 
Augusztus höszerelmében bizva, nem gon
dollak a hideg csalódás eshetőségére — 
magára szedett piáidét, paplant, pokrócot.

Szinte hihetetlen, augusztus tizennyolca- 
dikán, délben oly ködben vegyünk, hogy 
a tengert alig pár méternyire látni, s fehé
res köd borit eget és tengert.

Hajónk szakadatlanul kürtöl, jelt adva 
magáról. Bizony ilyen nagy ködben, mint 
a melyben mi most vagyunk, nem lenne 

leküzdenünk, sem békés utón elcsen- 
desitenünk eddig nem sikerült.

Látjuk az osztály harcot minden 
irányban. Látjuk, hogy mily nagy a 
munkás és munkaadó közötti ellentét. 
Reméljük és hiszszük, hogy népünk 
kipróbált józanságán e kisérletek meg
fognak törni és terjesztőik siker nélkül 
fognak viszszahullani a homályba, mely
ből születtek.

Társadalmunk egyik nagy baja az 
is, s talán a legfontosabb, hogy annak 
osztályai nem olvadtak még kellőleg 
össze.

Régi panasz, hogy aristokraciánk és 
intelligenciánk nem veszi ki a nemzeti 
munkából kellőleg részét. Bár e téren 
az állapotok újabban tagadhatatlanul 
javulnak. A politikai és művészi élet
ben számos fényes név viselője jutott 
fényes szerephez, amelyet nemcsak 
történeti nevének és vagyonának-, hanem 
eszének-, szorgalmának köszönhet.

De ha a nemzeti munka más ágait 
tekintjük, még mindig szomorú tüne
tekkel találkozunk ez irányban. — Az 
ipar, és kereskedelemre nézve az a 
roppant anyagi és erkölcsi tőke, mely 
arisztokratiánk kezében van, ma is el 
van veszve. Szemben a külföldi példával, 
hol a legnagyobb nevek viselői sem 
restellik virágzó ipari- és kereskedelmi 
vállalatokat létesiteni s ez által beál- 
lanak a produktív nemzeti munka 
munkásai közé, nálunk ma is fehér holló 
számba megy az oly főur, vagy isko
lákat végzett férfi, aki hasonló vállal
kozásba bocsátkozik. Még mindig 
szégyennek tartják a polgári munkát s 
gőggel fordulnak el attól, akiknek élet
célját ez képezi s zömük kizárólag a 
lóversenyben és hasonló élvezetben 
találja gyönyörűségét.

csoda az összeütközés, ha hajó jönne szem
közt, mert a hajó orra is alig látszik. 
Mintha felhőben volnánk, köd, pára minden 1 
Csak hajónk kürtje szóll.

Vettem is én már előbb észre, hogy 
előttünk olyan a tenger, a közel messzeség
ben, mintha füst borítaná. A kürt még 
egyre szóll! A kapitány is ott hagyta az 
udvarlást s a parancsnoki hidra sietett.

A kürt még egyre hallatszik, a köd 
még tart, a szél enyhébb, a tenger nyu- 
godtabb.

A köd főlazakadt, a nap süt, de a szél 
zug, a tenger mozog s hajónkat mérgesen 
ringatja.

Ismét bájos kék minden 1
Gyönyörű a tenger, hamvaskék. A nap 

a felhők közül ki-ki búj s sugara vakító 
ezüst csíkokat vet a tengerre, a végtelen 
messzeségbe, a láthatár végesig, hol az ég
* tengerrel ölelkezik.

Ismét elborult, a tenger és ég sötét
szürke. A hullámok kigyóvonalakbau hú
zódnak, kidomborítva hátukat, mint a 
macska, mikor ugrásra készül — hajónkat 
vagy két méter magasra dobálván.

A szürke égen fekete felhők úsznak 
s a szél versenyt zug a hullámokkal.

Meghasadt az ég felhő kárpi ja s a 
nap, egy vakító fénysugarat vet a 'sötét 
tengerre, mint a hit, e nyomorult töldilétre.

Esteledik. A nyugvó nap, sötétkék, 
vihar terhes felhő mögé bujt s a sötét 
felhő alja, egy idő múlva kigyult s úgy 
nézett ki, mintha a tenger égne, mert a 
felhő a tengerrel egybe olvadt. Végre a 
nap áttörte a sűrű felhőt és mint izzó go
lyó zuhant a tengerbe, violaszinre festve 
maga után a felhőt s a türkiszkék tenger 
egy részét.

d.ezs«ri Boloolc lv£á,xia.



I

Ez az igazi osztályharc, mely gát
ként áll társadalmunk egyesülése elé. 
Ez az a tényező, amely társadalmunk 
egységét megbontja, a munka sikerét 
állandóan veszélyezteti.

Ennek kell megváltoznia. A nagy 
műben mindnyájunknak össze kell 
fogni a nagy munkában egyesülni. 
Csak igy vihetjük törekvéseinket dia
dalra, igy tiporhatjuk le ellenségeinket 
8 foglalhatjuk el a nyugati kulturál- 
lamok sorában azt a helyet, amely 
bennünhet megillet.

És a miként igy van ez nagyban 
az államban, agy van ez kisebb alak
ban a vármegyei- és községi életben 
is. Évek óta küzdünk, de soha sem 
tudtuk eddig a vármegye javát célzó 
többségi akaratot diadalra vinni, mert 
mindig akadt ütköző pont, a melyen 
meghasonlottunk egymással, a mely 
bennünket elválasztott.

Jól tudjuk, hogy most micsoda 
feladat előtt állunk. A vármegye több
sége száz éves mulasztás hibáját akarja 
jóvá tenni az által, hogy a vármegye 
székhelyét Lévára akarja áttenni. Ezt 
pedig csak egyesült erővel lehet 
keresztül vinnünk. Bár mily ellentétek 
válaszszanak is el bennünket, de ezen 
egy célért félre kell tenni minden 
ellenségeskedést, s egyesült erővel a 
cél megvalósítására kell törekednünk,

Az egyesülésben rejlik az erő. Ha 
minden mellék tekintet nélkül eltökélt 
szándékkal, szilárd akarattal fogunk 
tervünk végrehajtásához, bizonyosak 
lehetünk, hogy kitartásunkat siker 
fogja koronázni.

*
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I
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Mácsai Lukács emlékezete-
Tisztelt közgyűlés !*)
Midőn a kaszinó választmánya elha

tározta, hogy elhunyt utolsó alapitó tagjá
nak és elnökének emlékére egy rendkívüli 
közgyűlést hiv egybe, engem bizott meg 
azzal a szomorú, mégis kedves, de egyúttal 
nehéz feladattal, hogy róla emlékbeszédet 
tartsak. Szomorúnak neveztem a feladatot, 
mert igaz, hogy ami Mácsai Lukácscsal tör
tént, az a dolgok természetes rendje szerint 
másként nem is történhetett, de hiszen 
nemcsak a fiatal, életerős növény gyors 
hervadása és pusztulása tölt el bennünket 
fájó érzéssel, hanem megilletödve állunk 
meg a százados tölgy felett is, melyet 
megőrölt és kidöntött a legbiztosabban 
pusztító ellenfél, az idő. Kedvesnek is ne
veztem a feladatot, mert mig egyrészt az 
eszmelő, gondolkozó ember előtt élvezetes 
dolog a mindennapiságon felülemelkedett 
emberek életét, tetteit, karakterét kutatni, 
mert sok nemes vonásra találunk, — nem 
kevésbbé kedves kötelesség vizsgá'ódásuuk 
eredményét követendő példa gyanánt, a 
müveit közönséggel is megismertetni. Hogy 
mégis nehéznek neveztem feladatomat, 
annak oka az. hegy jóllehet több mint két 
évtized óta együtt eltem az elköltözöttel 
ebben a kis városban, az ö működésének 
legjava arra az időszakra esik, mikor én 
még gyermek voltam és nem foglalkoztam 
emberek megfigyelésével, — tetteik, lelki 
tulajdonaik megítélésével és igy csak fel
jegyzések, elmondások állottak rendelkezé
semre a kép megfestésében. Ha hiányos, 
gyönge lesz a kép, ha nem lesznek beszé
desek a színek, kérem az elköltözöttnek és 
önöknek is szives elnézését.

Mácsai Lukács született Garamkeszi- 
ben 1824-ben, tót ajkú, földmives szülőktől. 
Az akkori garamujfalusi plébános, Bublik 
István, korán felismerte az ifjú értelmét, 
éles eszét és biztatólag hatott a családra, 
hogy öt iskoláztassák. így történt, hogy 
már elemi iskolai, később gimnáziumi ta- 
nálmányait Léván végezte s Pozsonyban foly
tatta. 1842-ben a piaristák rendjébe lépett 
és mint ilyen Vácott, később Nyitrán ta
nult. A fiatal piaristát elöljárói Korponára 
küldték tanitani, de a zavaros idők, me
lyekben a föld mintegy égett, lángolt az 
ifjak lábai alatt, — amikor a levegő vilá
got átalakító eszmékkel volt tele, őt sem 
hagyták nyugodni. Már 1848. év elején 
elhagyta a piarista rendet és Pesten jogi 
tanulmányokkal kezdett foglalkozni, majd 
a márciusi mozgalom után ott találjuk őt 
nagybátyjának, id. Mácsai Lukácsnak, az 
első barsmegyei-uj bányai demokrata nép-

*) A közhitt emlákbeszédet a lévai kaszinó folyó
évi november hó 10-én tartott rendkívüli közgyűlésén 
mondotta el Báthy László prépoat-plebános.
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képviselőnek, oldalán, kit a magyar kór- | 
mány a „Priatel Ludu" c. hazafias tót lap 
szerkesztésével bizott meg. A nagy nemzeti 
küzdelmekben tevékeny részt vett, a kor
mányt Debrecenbe kisérte, aláírta a függet
lenségi nyilatkozatot és ott volt a szomorú 
emlékezetű Világosnál is. Azután mindannyi 
más jelese e hazának, bujdosni volt kény
telen saját, hazájában, sőt ki akart vándo
rolni, de erről barátai lebeszélték. Hogy 
életét fenntart íassa, nevelösködött, tanitott 
egyes vidékeken, de, a hatalom élénk figye
lemmel kisérte minden lépését, mig végre 
1853 bán, egy súlyos betegség folytán, 
visszatért megyéjébe és a betegségből fel
épülve Alsó-Pélen körjegyző lett, majd 
1854-ben Léván választották meg városi 
jegyzővé.

1859 ben megnősült — nőül vette 
Gludovits Vilmát, ma is életben levő nagy 
műveltségű, éles eszü, tevékeny szellemű 
özvegyét.

A városnál eltöltött 6 évi jegyzösége 
alatt polgártársai annyira megkedvelték, 
hogy 1861, év tavaszán polgármesterré vá
lasztották, de a nemzetietlen kormánytól 
és közegeitől annyi zaklatásnak volt kitéve, 
hogy lemondott polgármesteri állásáról és 
jó barátainál vonult meg.

1865-ben képviselőjelölt lett és csak 
durva erőszak buktatta meg a demokrata 
képviselőjelöltet. Mig az ellenfél fényes 
kocsisorral vonult be a választás napján a 
városba, Mácsai Lukács választói gyalog
szerrel, szerényen, de annál tömöttebb 
csoportokban özönlöttek a választás helyére. 
A választás vezetői ekkor lovas katonákat 
ugrasztottak választóinak. A békés termé- 

, szetü, de mindég jó magyar érzelmű tótság 
t neki esett a szaladásnak s a Kálvárián ke

resztül vette útját haza felé, mely csak 
úgy fehérlett az akkor még divatozó fehér 

' szűröktől.
1867-től 1869-ig egy magán biztositó 

társaságnál nyert alkalmazást, de már 
ugyanezen év április havában, az uj köz
lekedésügyi törvény alapján, Bars-és Hont- 
vármegyék kir. tanfelügyelője le't, egyben 
a kir. tanácsosi címet kapta.

1875-ben a kir. tanfelügyelői hivataltól 
felmentetett és újból Léva város polgár
mesterévé vá’asztották. Tulajdonképen ettől 
az időtől kezdődik Léva város érdekében 
kifejtett munkássága, melyről a későbbiek
ben emlékezem meg. Polgármesteri hiva
talát 1892-ig viselte, — ekkor vált meg 
a közhivatal visélésétöl s jóllehet a köz
élet terén még feltűnt néha-néha, mindin
kább visszavonult csendes otthonálra, a 
hol eleintén szem'élődés, olvasás, beszélge
tés képezték napi foglalkozását, de az 
utóbbi időben élete már pusztán a vegeta 
tiv működéssé zsugorodott össze, mig végre 
folyó évi szeptember hó 9-én megváltotta 
őt, az életnek akkor már terhétől, a jóté
kony halál.

Ezek a boldogulnak száraz életrajzi 
adatai, melyekot felsorolni, megismertetni 
annál szükségesebb volt, mert ezek kiegé
szítik, jobban megérthetővé teszik egyéni
ségét, lelki világát, karakterét.

Mácsai Lukács egyéniségét jellemzik :
1) igaz, tiszta hazafisága, 2) nemes értelem
ben vett demokratiája, 3) a közügyek terén 
kifejtett munkássága, 4) a kultúra szeretető, 
s a költészet kedvelése, 5) vallásos meggyő
ződése és 6) soha senkit sem sértő szelíd 
modora és 7) apró gyarlóságai — a mely 
utóbbiak épen úgy oda tartoznak az egyén 
karakteréhez, mint oda tartoznak a nem
zet, a haza meghatározásához, pl. a ma
gyar haza, a magyar nemzet nem más, 
mint az anyaföld Kárpátoktól Adriáig, 
Árpád a honszerzö fejedelem, szt. István 
első király és koronájának örökösei, a csa
ták riadója Kenyérmező és Mohács, a szt. 
korona, a magyar nyelv édes zenéje, alkot
mányunk, törvényeink, irodalmunk, iparunk, 
kereskedelmünk éa minden nemzeti bűnünk 
— ezek képezik együttvéve a magyar 
nemzetet, adják meg annak karakterét.

Első helyre tettem igaz, tiszta' hazafi- 
ságár. Mácsai Lukács egészen tót ajkú szü
lök gyermeke volt; ilyen környezetben 
töltötte első gyermekéveit is, de az ö lelke 
hamar megértette, hogy lehet valakinek 
anyanyelve nem magyar, szivében hazájáért 
forró magyar vér pezseghet. Nem volt soha
sem túlzó sovinista, az idegen ajkú népet 
nyelvétől erőszakkal megfosztani sohasem 
akarta, mert jól tudta azt, hogy a vallás és 
nemzetiség kérdései azok a legfőbb ütköző 
pontok, a hol az erőszak mártírokat nevel és

nincsenek veszedelmesebb elemek egy sok 
vallása és sok nyelvű nemzetre nézve, mint 
a vallás és nemzetiség vértanúi. Sok alka
lommal váltottam vele szót e tárgyról és 
nézete az volt, hogy az idegen ajkú népet 
jó közigazgatással, igazságos törvényekkel, 
kultúrával, humánus bánásmóddal kell, 
mintegy önként a magyar nemzet suprema- 
tiája alá hajtani. Igen, magyarosítani kell, 
ez volt az elve, terjeszteni a magyar nem
zeti nyelvet, de a látszatát is kerülni kell 
annak, hogy ez a törekvése az anyanyelv 
kiirtását célozza és valakinek üldöztetést, 
lekicsinyít kell szenvednie azért, mert 
nem született magyar anyanyelvűnek. Ilyen 
eszmék szolgálatába állott akkor, mikor 
részt vett nagybátyja oldalán a hazafias 
irányú tót lapnak, a „Priatel ludu“-nak 
szerkesztésében, mely tót nyelven szórta 
szét a tótság között a magyar nemzeti esz
méket.

Viszont azt mindig hangoztatta, hogy 
a hol rosszakaratú, indokolatlan izgatást 
müveinek hazánk ellenségei, ott kérhelhetlen 
szigorral kell alkalmazni a legsúlyosabb 
büntetéseket.

Igaz hazatiságát igazolják a szabadság
harc a'atti viselkedése, tettei, melyek öt 
csaknem a börtönbe juttatták és 1861-ben 
inkább megvált po'gárinesteri hivatalától, 
barátai könyörületére szorulva, semhogy a 
törvénytelen hatalom törvénytelen rende
letéit végre hajtsa.

Mi, a kiket az Isten, hála neki azért, 
magyar anyauyelvüekké tett, nem is tudjuk 
eléggé méltányolni a Mácsai Lukácsok 
tetteit, a kik idegen környezetből kerülve 
ki, nehéz napokban is fényesen megállották 
helyüket a nemzeti ideá’okért és vagyonu
kat, szabadságukat is oda adták a nemzet 
oltárára.

Második helyen említettem nemes ér
telemben vett demokratáját. Soha kor 
annyira vissza nem élt a jelszavakkal, 
mint a mi korunk. A liberalizmus, a szo
cializmus, a demokrata csillogó világnézletek, 
melyek lényegükben nem eszméket szol
gálnak, de a melyekkkel a legtöbb vissza
élést követték el. A liberalizmus, szabadel- 
vüség, mily gyönyörű fogalom 1 mégis a 
legnagyobb zsarnoksággá aljasitották le a ha
talom kezelői és ez okozta európaszerte buká
sát. A socializmus világméltó eszme 1 és hazát
lan terrorizmussá tették a nemzetközi szociál
demokraták lelketlen izgató!. A demok- 
rátia legjogoeabb irány, mely a felső tíze
zer mellett jogot kér a nép értelmes, 
tanult egyénei részére is a nemzet ügyeinek 
vezetésében. S ezt a szép irányt alakították 
át gonosz kezek romboló demagógiává, 
mely a Dózsa-féle lázadássá fajult el a 
múltban és hasznot kereső klikkek hatalmi 
eszközévé vált a jelenben.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— A vármegyei székhely kérdése. 

Amint azt már lapunk előző számában em
lítettük, valószínűleg folyóévi dec. hó 10 én 
Aranyosmaróton rendkívüli közgyűlés tartatik 
melyen a székhely kérdése kerül döntés alá. 
Ekkor alkalma lesz a garami érdekelt
ségnek, 8 igy a megyebizotteág többségé
nek arra, bogy kifejezést adjon akaratának. 
Ha ezen kérdést az igazságnak, 
célszerűségnek megfelelöleg és a megyei 
autonómia erejével oldjuk meg, meglesz a 
béke és a tör vény hitóság haladhat előre ; 
mig ellenkező esetben az erők állandóan 
arra vannak lekötve, hogy a kisebbség, 
egy félreeső fészek magánérdekei óvassanak 
meg a minduntalan feltörekvő igazság és 
és célszerűség követeléseivel szemben.

— Megyebizottsági választások. 
Az idén szokatlan nagy érdeklődés volt 
Léván is a megyebizottsági választás iránt. 
Már 2-3 nappal a választás előtt 'élénken 
folyt a kampány, különösen a „régi jó idők**  
alakjai cirkáltak mindenfelé, hogy hol le
hetne csipni valami hiszékeny és pénzes 
jelöltet. A közérdek szempontjából komoly 
mérlegelés után bizonyos megállapodás 
jött létre a választandók személyére 
nezve. Ezeken kivül voltak „önjelöltek" is. 
19-én reggel 9 órakor Báthy László elnök 
megnyitotta a választást. A szavazók már 
kezdetben sűrűn jelentkeztek, s d. u. 4 
óráig 378-an szavaztak le, amire még eddig 
alig voit eset. 4 órakor az elnök véget 
vetvén a szavazásnak, először a cédulákat 
nézte át, egyezik-e a szám a szavazók szá
mával. És rendben volt. A cédulák töme
gében dominált a halvány-piros „hivatalos" 
cédula, ezek között 151 darab volt olyan, 
melyeken semmi változás nem történt; az 
elnök a dolog könnyítése végett először 
ezeket olvasta le. Egy bizalmatlan szavazó 
ebben is igazságtalanságot látott, és ennek 
kifejezést is adott, mire az elnök erélyesen 
visszautasította a beleszólást, azután meg

aát az

szelíden megmagyarázta a dolgot, ebben aí. 
tán a tamáskodó is megnyugodott. A lőj 
cédulán ezen nevek állottak: Féja Kálmán 

I Tokody István, dr. Kersék János, Veisz Benő’ 
; Szilassy Sándor. Az első négynek megbiza.’ 

tása 6 évre szól, az ötödiké 3 évre. Nehe. 
zebben kezdett menni a doiog, mikor a 
vegyes cédula-halmazra került a sor. Itt j8 
túlnyomó volt még a halvány-piros, de nem 
az eredeti névso ral. A hallgatóság körében 
megbotránkozást keltett,hogy vagy száz cédu
lára csak egyetlen név volt Írva. Az ilyen tisz. 
tességtelen korteefogás elárulja, hogy ennek 
tervezői előtt a közügy semmi, azok n -m a 
várost akarják képviseltetni, csak egy sze. 
mélyt betolni minden másra való tekintet 
nélkül. A polgárok erkölcseit és közerői e. 
tét rontják meg az efféle gálád eljár., ml 
— A szavazás eredménye : G évi 
megbízatást kaptak : Féja Kálmán 298 za. 
vazatta), dr. Kersék János 262, — 
Benő 230, — Tokody István 207 a? ?a| 
3 évre szóló megbízatást nyert .8;, 
Sándor 167 szavazatta'. Ezenkívül ..S// 
még 56 szavazatot kapott, melyek r. évi 
megbízatás mellett szóltak. A dolog u»y 
történt, hogy a közönség nem volt tisztá
ban a kétféle idejű megbízatás elvével 
Szilassy a hivatalos cédulán az ötödik he
lyen volt, ha mármost valamelyik nevet 
az övé fölött törülték, ezáltal Szilassy már 
negyedik lett, de ezen szavazat rá nézve 
aki ötödiknek, vagyis 3 éves megbízatásra 
volt jelölve — már elveszett. A megválasz
tottakon kivül Birtha József kapott 87 sza- 
vazatot, Bándy Endre 26, — Huberth Vil- 

■ mos 23, — Liebermann Jakab 12 szavazz- 
tót, ezeken kivül még sokan kaptak 12 
szavazatot.

- A Barsmegyei Ált. Tanító
egyesület folyó hó 20-án tartotta közgyű
lését a lévai városháza dísztermében Végh 
István elnöklete alatt. A tagok szép számmal 
jelentek mog, az alsó Garam mente voit 
gyengébben képviselve ; jelen volt dr. llá- 
mos Péter kir. tanfelügyelő is. Végh István 
einök lelkes megnyitójában — melyet leg
közelebbi számunkban egész terjedelmében 
fogunk közölni — a nemzeti nyelv terjesz
téséről, a nemzeti szellem ápolásáról beszélt, 
az uj tanitói törvényt emelvén ki. Ezután 
az egyes körök beszámoltak évi működé
sűkről; mire Köveskuti Jenő tanítóképző 
intézeti igazgató tartotta nagybecsű előadá- 

énekoktatásról az uj tantervben. 
Költői szépségű bevezetés ntán az ének 
hasznos voltát domborította ki a tárgyak 
tanításánál, s a mai mathematikai alapon 
álló hangrendszer helyébe — melyet a 
gyermek nehezen foghat fel — a régi szol
mizáló rendszert ajánlotta. A nagy figye
lemmel hallgatott szép előadás után Kriek 
Jenő mutatta be a kézügyességi oktatás 
alapvonalait a valóságban. A róm. kath. 
tanítók gyűlésén — mivel azok a múlt 
nyáron Esztergomban ilyen tanfolyamon 
reszt is vettek — inkábD az aktivitás 
(cselekedtetés) elvét helyezte előtérbe a 
hasznossági elvvel szemben, mely a Gutten- 
berg féle tanfolyamokon uralkodó. Most a 
slöjdtanitás rendszerét és fokozatait mu
tatta be gyakorlatilag, hogy az e tárgyban 
laikus tanítók is megkezdhessék legalább 
alapjaiban a slöjdtamtást. Bemutatás köz
ben ügyesen és érdekesen szőtte be ezen 
munkálkodás nagy hasznát a különféle tár
gyak tanításánál. A szépszámú hallgatóság 
fokozódó érdeklődéssel hallgatta ée nézte 
a bemutatást, aminek eredményeképen ha
tározattá vált, hogy az egyesület kérje a 
ku'.tuszminisztertö1, hogy Léván a tanítók 
részére szünidei slöjdtanfolyamot álliuon 
be. Az egyesület mindekét előadónak jegy
zőkönyvi köszönetét szavazott. — Indítvány 
történt arra nézve, hogy a barsmegyei szo
ba javára eddig gyűjtött összeg kamatoz
tassák mindaddig, mig abból más segélyek 
igénybevételével Léván eqy tanítók háza 
lesz létesíthető, ami nem más, mint inter. a- 
tus tanítók gyermekei részére, amilyen 
1 rencsénbeu már van is és fényesen bev t. 
A? indítvány kiadatott a választmány: -k.

Határozattá vált az is, hogy aki a g ü- 
lésekröl inaokolatlarul elmarad, 4 kor. r- 
ságot fizet a fönt jelzett célra. A száma i- 
eok jóváhagyása és több kisebb ügy elit, é- 
zése után a gyűlés déli 1 órakor véget ért, 
mire az egyesület tagjai a 8c/i»»«/f-iéle 
vendéglőben kedélyes társasebéden vetlek 
részt.

— Az állami tisztviselők orsz. 
egyesületének helyi alakulatát a közp-nt 
arra kérte fel, hogy a köztisztvise >k 
minősítéséről (qualifikácíó) szóió törvény kí
vánatos módosítását illető nézeteit, óhajait, 
és konkrét javaslatait, további munkálatok 
céljából áiiitsa össze s tervezetét a központ
nak küldje v 'T 
választmánya, 
megfelelendő e hét folyamán szerdán folyó 
hó 27-én fogja az ügyet tárgyalni. A nagy
jelentőségű ügy minden oldalra való kielégítő 
tárgyalása céljából a választmány e gyűlé
sét kiterjeszti s arra az érdekelteket ezú
ton figyelmezteti ób hívja meg. A gyűlés a 
mondott napon d. u. 5 órakor a takarék
pénztár igazgatósági irodájában Holló Sán
dor elnök vezérlete alatt lesz megtartva.

— A Lévai Katholikus Kör ismét 
gazdagította sikerült ünnepélyeinek a szá
mát eggyel. Folyó hó 17-én a Kör saját 
helyiségeiben színjátékkal egybekötött tánc 
mulatságot rendezett Szent Imre születésé
nek 900 éves évfordulója alkalmával. Szúr*

be Nevezett egyesületünk 
a kitüntető felszólításnak



került: „Szent Imre sirja." Melodráma, 
melynek aongora kíséretét avatott kesek 
játszották és az illető Hölgy kísérőnek 
magas művészi zeneképzettségére enged 
következtetni szép kísérő játéka. Szavaló 
Kovács József ur, kit már többször volt 
alkalmunk a Kör szinpadán láthatni, szava
latával felű’mulhatatlan eredményt ért 
el. A bűnbánó Konrád vezeklését, valamint 
a bünbocsánat utáni lelki örömét — teljesen 
kidomborította. .Szent Imre ünnepén*  sza
valta Presztolánszky Annuska k. a. Az ö 
kellemes, kedves személyét is ismerjük a 
Kör színpadáról, mindég teljes sikert ' 
aratva. Most ismét hallottuk kellemes 
gján hangján, oda állítva Szent Imrét, 
J óságunknak követendő példaképéül: vallá
sosságban és erényekben. Ezután követke- 
zatt a „Cibil Ruha" egy felvonásos vígjá
ték. A rendező: Fenyvesy Károly ur, ki 
fáradságot nem ismerő odaadással és mély 
zinmüvészeti tudással tanította be a da

rabot, köszönetét érdemel, önzetlen munkál
kodásáért és a kitűnő eredményért. A sze- 

-plö személyek közül különösen kitűnt; 
az ezredes Bella leánya, Jánossy Juliska k. 
a. si az ő bájos alakjával, . csengő kedves 
l ángjává), szerepének természetes játéká
val magával ragadta a néző közönséget, és 

,k tapsot aratott. Ssivessy hadnagy, Ko
vács József ur, ugyancsak fess hadnagy 
volt, ki az ő szorult helyzetével sok kedé
lyes mosolyt csalt ki a néző közönségtől. 
Majd Minarovics Sándor igen jól bele 
találta magát az apa szerepébe. Liska Sándor 
rövid szerepében is kellőleg tudott ér
vényesülni. Remekül játszotta a tiszt-szolga 
szerepét Éder Imre, ki egész idő alatt 
kellemes hangulatban tartotta a vendégeket 
es tőlük sok tapsot kapott. — A sikerült 
műsor után következett a vidám táncmu
latság egész kivirradtig. — Veritasz.

— Műkedvelői előadás a tanitó 
képzőben. Az újbányái tüzkárosultak ja
vára a múlt hétről elmaradt előadást ma 
d, u. 4 órakor tartják meg a tanitó növen
dékek az intézet zenetermében. Lesz karé
nek, szavalat, melodráma, zenekar és egy 
pompás kis vígjáték. A belépő dij tetszés 
szerint, cs«k a tanulóifjúság dija vau 20 
fillérben megszabva, hogy valahogy pazar
lásra ne ragadtassa magát. Az előadás 
összes bevételét az újbányái tüzkárosultak 
kapják.

— Eljegyzés. IVeinberger Zsigmond 
lévai magnagykereskedő eljegyezte Kohn 
Aranka kisasszonyt, Kohn Miksa nyitrai 
magánzó leányát.

— Tanitógyülés Garamszentke 
reszten. A Barsmegyei Népnevelők Egye
sületének Körmöcbányái Járásköre november 
hó 13-án tartotta rendes közgyűlését. A 
gyűlés kiemelkedő pontja Bielek Károly 
felolvasása volt, a „tanitó munkájának föl
tételei és megbecsülése" címen. Igen tar
tartalmas értekezés keretében szépen ismer
tette a tanítói hivatást s azt a felad-tót, 
melyet a modern néptanítótól vár a magyar 
társadalom. Majd Bandura László tartott 
felolvasást a népiskola jövőjéről. Élénk 
fantáziával színezve ki a jövö népiskoláján 
jánast miniatűr képét. Mindkét felolvasást 
nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták 
a szép számmal összegyűlt jelenlevők. Dél
ben a casino nagytermében, Radnai Farkas 
püspök ur vendégei voltak a gyűlésen 
résztvevők. Este szinielöadás, és táncmu
latság volt. Színre került Csiky Gergelynek 
3 felvonásos vigjátéka: „A Nagymama*.  És 
dacára annak, hogy a vígjáték előadása a 
személyek szempontjából nagy technikát 
kíván és a szereplőktől nagyobb fokú ta
nulmányozást követel a jellembeli alakítás 
tekintetében, mégis oly ügyesen kreálták 
különösen a hölgyek szerepeiket, hogy 
akármelyik jobb vidéki színtársulatnak be
csületére vált volna. A főszerep : Márt ha. 
Pinka Marianna urhöigyé volt. Mint isko- 
iásleány, az intézet falai között, kit az ár
vaság elkeseredetté, a pessimizmusra haj
landóvá tett, élőnkbe tárta minden ügyes
ségét, s majd később „A nagymama" 
felfedezésekor, a mely scéna telve van az 
érzelmek különféleségeivel, hűen, kereset
lenül találta bele magát nehéz szerepébe. 
Ezt a kedvességet, eredetiséget mindvégig 
megtartotta, s a jelenlevők igazán ünnepel
ték a kis talentumos művésznőt. Ügyesen 
alakított még Piroska, a daraboa ezredes 
rokona (hnka Lea urhölgy.) Kár, hogy 
szerepe kicsiny volt egyénisége kellő érvé
nyesítéséhez. Kitűntek: Truszka Etelka 
mint Szerémi grófné, Kiéin Fanka (Timar 
Karolin) Zipszer Jolán, ki mint Seraphine 
a 24 esztendő óta menyasszony jelölt jó
kedvre hangolta a közönséget. A férfiak 
közül: Pock Ágoston, Murgas Győző, Bűn
nek Gyula, Kiéin Jenő, Halmos János, 
alakítottak kitünően. A rendezés nehéz 
munkájáért Buncsek Gusztáv járásköri el
nököt illéti a jól megérdemelt elismerés. 
Az előadást tánc követte, s a kora reggeli 
órákig együtt maradt a kedélyes társaság.

— Az újbányái tüzkárosultak föl
segélyezésére rendezett Tombola- 
Caberet-estély. Folyó hó 16 án fényesen 
sikerült estélyt rendeztek az újbányái höl
gyek, buzgó és fáradhatatlan elnökük dr. 
Balbach Béláné úrasszony vezetéséve. — 
Az [estély erkölcsi és anyagi sikere igen 
szép és igen nagy. - Élvezetes felolvasá
sokat, jó szavalatokat és egy különösen 
bájos hölgy dialogot volt alkalma tüzesen 
megtapsolni a közönségnek. Volt azonkívül 

sok rögtönözött bohóság, mellyel különösen 
a lévai fiatalemberek szolgáltak, kiváló hu
morral. Az úri zenekar is igen szépen és 
élvezetesen játszott. — Az estély anyagi 
sikere is páratlan volt. Köszönet érte, úgy 
a helybeli inteligens, jóérzésü társadalom
nak, mint a vidéki, különösen aranyos- 
maróthi és lévai adakozó közönségnek. — 
Sokan a jegy árát, avagy tetemes fölülfi- 
zetéseiket küldték be, sokan tombolajegye
ket százával vettek meg, azon kijelentéssel, 
hogy nyereményre nem számítanak, igy a 
fönnmaradt nyereménytárgyak elárverez
telek, a mi szintén szép összegeket haj
tott be. — Az estély tiszta jövedelme 288 
korona volt, mely összeget a hölgyek a 
„jóléti bizottság*  pénztárában helyeztek el. 
— B-tt.

— Népies előadások. Az állami ta
nítóképző tanári testületé a múlt héten 
megkezdte az intézet zenetermében a népies 
előadásokat, a mivel egy általánosan óhaj
tott eszme öltött testet. Fölösleges ezen 
mozgalomnak rendkívüli nemzeti és szociá
lis fontosságát hangoztatni. Mindenesetre 
elismerést érdemlő elhatározás, hogy a tanári 
testület felsőbb utasítást nem várva önként, 
és díjazás nélkül vállalkozott ezen messze- 
ható feladatra. Ezzel pé'dát ad arra, hogy 
a népoktatásnak nem szabad megszűnnie az 
iskola küszöbén. Az előadások hétfőn. Ked
den, csütörtökön és pénteken este 7 óra
kor tartatnak. Holnap dr. Katona János 
folytatja a polgári jogok és kötelességek
ről előadását, és Dedig a választói jogról; 
kedden Benkócy Emil a kuruc költészetről, 
csütörtökön Szarvas János a cukorgyártás
ról, különféle cukrokról, pénteken Bodrog
közi Zoltán a szavatossági betegségekről. Re
mélhető, hogy tanulni szerető népünk mi
hamar belátja, hogy magának tartozik azzal, 
ha ezen előadásokon minél gyakrabban és 
minél nagyobb számban fog megjelenni.

— Barsmegyei küldöttségek a 
kórmáuyuál. Körmöcbánya és Újbánya 
sz. kir. városok küldöttsége a napokban 
járt Andrássy Gyula gróf belügyminiszter
nél, kérve a legutóbbi vármegyei közgyűlés 
azon határozatának mielőbbi jóváhagyását, 
mely a szentkereszti járásnak ketté osztásira 
és Körmöcbányán valamint Ujbányáu egy 
egy szolgabirói székhely létesítésére vonat
kozik. — Ugyancsak Újbánya város 
küldöttsége tisztelgett Apponyi Albert gróf 
kultuszminiszternél, mely alkalommal azt 
kérelmezték, hogy Újbányán magyar nemzeti 
erősödés céljából 4 osztályú polgári fiú 
iskola állitasséic fel. Mindakét miniszter a 
lehetőség szerint megígérte az óhajtások 
teljesítését.

— Hazai beszerzési források. A 
honi ipar pártolásának eddig legnagyobb 
akadálya az volt, hogy sem a kereskedők, 
sem a nagyközönség nem tudták, minő 
iparcikkeket készítenek már hazánkban 
és hol szerezhetők be azok. Ezen a hiá
nyon segit most a 7 ul.pánszö vétség—Magyar 
Védőegyesület (Budapest, VIII , József körút 
8. sz., I. 1.), midőn a kereskedelmi m. kir. 
ministeríum engedélyével 20.000 példány
ban kinyomatta a m. kir. kereskedelmi 
muzeum által összeallitott ,Hazai ipari 
beszerzési források11 című címtárat és azt 1 
korona kezelési és szállítási költség előze
tes beküldése mellett bárkinek is megküldi. 
A 228 oldalas ipari címtár 5000 oly ipari 
készitményt sorol fe), a melyek az ország
ban már készülnek^ A cimtár beosztása 
igen gyakorlatias, mert a „Mi készül az 
országban" című fejezet betüsorrenben 
nevezi meg a honi cikkeket és 
egyúttal közli azokat a sorszámokat, a 
melyek alatt az illető cikkek az iparágak 
szerint csoportosított cimtárban könnyű 
szerre*  feltalá'hatók. Az 1 korona dij az 
egyesület központjához Budapest, VIII. 
kér. József Körút 8 sz. I. 1. akár bélyeg
ben, akár postautalványon küldhető be a 
megrendelő nevének és pontos címének 
megjelölésével.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Kath. Kör november hó 17-iki 
estélyén közreműködött bájos nöszereplök- 
nek, nevezetesen: Jánossy Juliska és Presz
tolánszky Annuska kisasszonyok, továbbá 
Eder Imre, Kovács József, Liska Sándo1*,  
Minárovics Sándor és Pigler Árpád uraknak ; 
úgyszintén az előadott színdarab fáradhatlan 
és buzgó rendezőjének, Fenyvesei Károly 
urnák, valamint a vigalmi bizottság érdemes 
elnökének, Svarba Endre urnák, valamint 
a szives telülfizetöknek. E: utón is hálás 
köszönetünket fejezzük ki. — Felülfizettek ; 
Fenyvesy Károly 3 kor., Böszörményi Fe
renc 60 fill., Thurócy János 1 kor. 40 fill., 
Bella Antal 1 kor., Nyiredi Géza 20 fill., 
Ondrejkovics Testvérek 1 kor. 40 fill., N. N. 
2 kor. 40 fii)., özv. Boldis Jánosné 40 fill, 
Oíztridor György 60 fill., Deák tanitó 60 
fill., Benkovics Géza 3 kor. 80 fill., Ku'un- 
csics Béla 40 fill., Leufer Béla 1 kor. 40 
fill., Bitesek József 60 fill., Báthy László 
prépost-plébános 3 kor. 80 fill., Kaveggia 
Kálmán 1 kor. 80 fill., Bzrtos István 80 fill., 
N. N. 80 fill., Borcsányi Béla 40 fill., Barsi 
Miksa 40 fill., özv. Küncsok Bzüietett Féja 
Borbála 2 kor., Szedlacsek János Z teliz 2 
kor., Schlift Károly 1 kor. 40 fill., Sárhe
gyi János 2 kor., összesen: 33 kor. 20 fill.

A vigalmi bizottság.

Nyilvános nyugtázás
A barsmegyei népnevelők egyesüle

tének körmöcbányai járásköre által novem
ber hó 13-án Garamszentkereszten a „ F. 
I. T. H.“-ban létesített barsmegyei szoba- 
alapitvány javára fölül fizettek: Radnai 
Farkas dr. besztercebányai püspök 200 
kor., dr. Gasparec Béla 10 kor. Szántó 
Jozefin, Vetzel István, Gross Adolf 8 kor. 
Tarnay Jenő, Fmka Sándor, Latesz Sándor 
4 kor. Köveskuti Jenő, Vagner László 3 
kor. Anderle Kálmán 2 kor. Szika Gusztáv, 
Rotberger Ede, Has-. Lajos, Császik István, 
Jsnenszky József, Stitfsl János, Mihályfy 
Mihály, Bandzsala József 1 kor.

( Irodalom és művészet.
< A „Honi Ipar" november 1-i száma 

igen érdekes tartalommal jelent meg. A 
lapban Vágó József hatalmas tanulmányban 
számol be a kiegyezésről. Dr. Kraemer 
József a perrendtartás sérelmes rendelkezé
seiről, Weissmayer Brunó pedig a kiegyezés 
tarifárls részéről értekezik. Érdekes cikket 
találunk még a védjegytörvény reformálá
sáról s az uj szénszoáványokról. A lap 
iparfejlesztési rovata a legfrissebb gyárala- 
pitási hírekkel szolgál olvasóinak. Igen 
érdekes ábrákban közli a „Honi Ipas" 
azokat a védjegyeket, melyeket osztrák és 
külföldi gyárosok jegyeztettek be s melyek 
magyar motívumuknál fogva alkalmasak az 
iparpártoló magyar közönség megtéveszté
sére. A „Honi Ipar*  előfizetési ára egész 
évre 16— korona, félévrá 8.— korona. 
Kiadóhivatal : Budapest, VI., Király u. 34. ;

I Uj zenemüvek. K'ökner Ede buda
pesti zenemükereskedésében három értékes ’ 

j zenemű újdonság jelent mee. Első ezek 
közül az országos hirnevü Lányi Ernőnek 
„Hunnia Gyásza" cimü nagyhatású zongora

1 müve. Az „Ocskay brigadéros" szerenádján 
kerül hasonló nemes izléeü, magyatos érzel- 
gönem íratott Lányi Ernő müvei mindannyi 
mestermü; ez alkotása azonban minden ' 
hasonló müvek fölött áll. Három féle kia- ’ 
dásban jelent meg a „Hunnia gyásza" zon- 
gorára 2 Kézre — 2 korona 40 fillér, zon- ' 
gorára 4 kézre — 3 korona és vonós ötöste, • 
(quintett) mely utóbbi iskolai zenekaroknak 
úgy nyilvános előadásoknál mint hatásos, 
hálás müsorszám használható. Ara 4 korona. 
Nem kevésbbé értékes mü Haubner Károly 
„Akáclombok" cimü hat pompás magyar nócáát 
tartalmazó füze’e. Közvetlen népies izü 
nótái valóságos remekei a magyar daliro
dalomnak, melyek közül a „Parázs van a- - - 

. hamu alatt," — a „Tizenhárom fodor van a 
szoknyámon" — és „Csak, ctak egy kies t*  
saövegüek máris elterjedt « országosan kere
sett népnótákká váltak. Ara 2 korona 50 
fillér. Harmadik mü : Komáromy Ödön 
„Dobó induló"-j». Egy gyújtó hatású —

1 ünnepélyes hargulatu magyar induló. Bor- 
sódy Lász’ó gyönyörű szövegével hivatva 

Iván ünnepélyeken — iskolai ünnepségeken 
a hazafi se hangulat emelésére. A*a  zongora

i és énekhangra 2 korona, iskolai zenekarra 
. 3 korona. Megrendelhetők : Klökner Ede — 
' (a „Zeüélő Magyarország") zenemükisdóhi- 
| vataiából Budapesten VIII., Józsefkörut 22/a.

— ahonnan mint tudjuk, minden érdeklő
dőnek zenemű jegyzéket, úgyszintén a 
„Zenélő Magyarország*  zenemüfolyóirat 

1 mutatványfüzetét, szívesen megküldik.
Mit nyújtanak az állam és a vá-

* rosok az iparnak? Ezen cm a'att a ka
rácsonyi könyvpiacon fugar Ottó, a „Honi 
Ipar" szerkesztőjének kiadásában könyv 
jelenik meg. Ez a könyv mindazokat a 
gyakorlati tudnivalókat tartalmazza, melyekre 
szüksége van mindenkinek, aki Magyaror
szágon iparvállalatot akar létesíteni, avagy 
iparvállalatát állami és hatósági támogatással 
ki akarja bővíteni. A mü tartalma a követ
kező : Az iparfejlesztési törvény, annak 
kommentálása, az iparfejlesztési törvény 
végrehajtási utasításnak magyarázata, min
dazon gyakorlati útbaigazítások kapcsán, 
melyek az állami támogatás kikérésére vo
natkoznak. Különösen beoses és teljesen uj 
része lesz a könyvnek az, mely a városok 
és községek iparfejlesztési tevékenységére vonat
kozik. Minden gyáros és iparos, aki a mü
vet o'vassa, teljes információt nyer arra 
vonatkozólag, hogy kérvényét mikép sze
relje fel. A műben csupa hivatalos utón be
szerzett, anthentikus adat lesz, melyekre 
hivatkozni lehet. Ara 3 korona. E öfizeté- 
seket elfogad .* lapunk kiadóhivatala is.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józser rendőrkapitány 

Busa m.-mázsánként 23 kor. 10 fill. 23 
kor. 40 fill. — Kétszeres 20 kor. 20 fill. 20 
kor. 60 fill. — Rozs 21 kor. 40 fill. 22 kor 
40 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 15 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 17 kor. 20 fill 
— Kukorica 12 kor. 40 fill. 14 kor. 20 fill 
— Lencse 29 kor. 20 fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 40 fill. 14 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 60 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak. 100 kilóknént : Budapesten 
Vörös ióheremag, természettől arankamentes 
156—166 korona aprazsmü arankát tartal
mazó 148—152 kor. nagyszemü arankát, 
tartalmasó 142—145 kor. Luczernamag 
természettől arankamentes 150—158 aor. 
arankas 140—148 kor. Biborhere 36—40 
kor. Baitacsin 32—34 kor. Ötzi borsó 17—18 
kor. Ö«i bükköny 22-24 kor. Szüszös

• bükköny 36—40 kor.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év; november 17-étő1 1907 évi november hó 24-ig

A szülők neve
®a ©
2 g?
23

A gyermek
neve

ifj. Jakubik Jsnos Varga K. leány Mária

L:pták Ferencz Lülei Mária leány J/argit

Bogyó János Oszeknszki Teréz leáuy halva szül.

Halálozás.

Az elhunyt neje Kora A halál oka

Essösy Józsefné 69 éves Gutaütés

Kotasz Jánds 18 „ Szivbénulás

Weil 8amuelné Rabig F. 78 , Szivbénulás

özv. Fejes Pál 77 „ Aggkori gyeng.

Kntnyár M. Molnár K. 70 , Szervi szívbaj

Nyilttér.
Fogzásban lévő gyermekeknek 

valóságos megkönnyebbülés a SCOTT-fele 
Emulsió, mert elősegíti az otvágyat, erőt s 
egészséget ad s a fogak erősen és fehéren 
bújnak ki.

A Scott-féle Emulsió

Az Emulsió 
vásárlásánál a

oly jóízű és édes, hogy a gyer
mekek örömmel, előszereltei ve
szik ; szabályozza az emésztést, 
csillapítja az idegeket, mi'.Ital a 
szülőknek, valamint a gyerme
keknek nyugodalmas, háborit- 
hatlan éjszakákat biztosit.

módsllrvéi- Esi eredeti iivea ara 2 K. 50 f.
jegyét — a ha
lászt — kérjük 
figyelembe 

venni a gyógyszertárakban.

M OLL-FÉLE
LSE IDLITZ-POR
Enyha, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az iilö életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zv£©ll
készítményeit.

r- MÓL L - F E LE77|
SÓS-BORSZESZ

'UÍS* bedörzsöli®, 

elismert, régi j íhirnevü háziszer 
szaggatás és bülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Jccx, l.SO
Kapható minden, gyógyszertárban 

és drogériában.

Főszótküidási hely MOLL A gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállító, Bící, I. Tuchlaibeu 9.

----------  K á v é. --- • •
1 klg. frt. kr.

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

Kapható:

. . 1.-

Kern Testvéreknél, Léván.
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g80 szám 1907 vbt
Árverési hirdetmény.

i
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi I«X. t.-v. 

102 értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a lévai 
kir. járásbíróság 1907 évi V. 575/1 számú végzése 
következtében dr. Steiner Oszkár ügyvéd által képvi
selt Knapp Dávid javára Szabó Mátyás ellen 328 ko 
róna s jár. erejéig 1907 évi augusztus hó 30-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 940 
koronára becsült következő ingóságok, u. m. : két ló, 
egy csép’ögép és két ökör nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 1907 évi 
V. 575/2 számú végzése folytán 328 korona tökeköve- ■ 
telés, ennek 1906 évi szeptember hó 1 nspjától járó , 
6°/0 kamatai és eddig összesen 80 korona 10 fillérben 
biróilag már megállapított, valamint a meg felmerü- ' 
lendö költségek erejéig Vámosladáltyban leendő esz- I 
közlés-re 1907 évi november hó 26-ik napjának 
délelőtti 9 órája la’aridőül hr ügetik és abhoz a 
venuiszándékozők oly megjegyzéssel hivatnak meg, I 
hogy az érintett irgóságok az 1881 éei LX. t. c*  1 >7 | 
108 §«ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsároa alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
ic le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, jelen árverés az 1881 évi LX. t.-c. 102 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Léva, 19v7. évi november hé 10.

Karácsonyi Fái,
kir. bir. végeehaiió.

537 szám 1907 végrhtő.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t. c. 
102 §-a érte mében ezennel közhírré teszi, hogy az 
aranyosmaróti kir. járásbíróság 1907 évi V. 152/1 
számú végzése következtében dr. Brachfeld Hágó 
ügyvéd által képviselt Kunosai Szilágyi és Térsa javára 
dr. Peraay Ferenc ellen 48 korona 60 fillér s jár. 
erejéig 1904 évi május hó 6-án foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján le- és felülfogta11 és 2644 koronára 
becsült következő ingóságok, u m. : bu’or, Yos’gép, 
könyvek stb. nyilván s árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a fenti kir. járásbirózág 1207 évi 
V. 152/4 számú végzése fo’ytán 48 korona 60 fillér 
tőkekövetelés, ennek I90G évi juEu*  hó 1 napjától j író 
5% kamatai, l/il/9 váltódj és tddig összesen 50 ko
rona 28 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Aranj osmaróton 1907 évi december hó 3-ik 
napjának délutáni 3 órája határidőül kiiűzetik és 
ahhoz a venni szár dékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak mer, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX. t.-c. 107 és 108 §.ai érte'mében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, siiikség esetén a becsá
ron a’ul is el fognvk adatni.

Amennyiben az elárvezendŐ ingóságokat mások is 
le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer- 
nyertek volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t.-c, 120 
§-a értelmében ezek javára is elreodeltetik.

Aranyosmarót, 1907. évi rovember 1 ó 18.

bagotai Lengyel Aurél,
kir. bir. végrehajtó.

1448/1907 tlkvi ssám.
Árverési hirdetmény!

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Huszár Adolf párkányi lakos vég- 
rebajtatónak Pénzes Károly nemesoroszi lakos végre
hajtatást sz.snvedö elleni 51 korona tőkekövetelés és 
jár. iránti ügyében a lórii kir. járásbíróság területén 
levő Nemesoroszi községben f.kvő s a nemesorosaii 
136 sz. tlkvben A I 6 sor 455 hrszámu scáutóföldjére 
212 korona ; u. annak és Petrik Andrásné Pénzes 
Erzsébet társtuiajdonosoknak az ottani 144 tlkvban A 
I 1—3 sor 205, 385, 567 hrszámu szántóföldjére 354 
korona, ugyanannak és M hálka József társtulajdonos
nak az ottani 211 tlkvben All sor 275 hrszámu 
szántófö'djére 98 koroca, ugyanannak a nemesoroszii 
229 sz. tlkvben A I 1 sor 488 hrszám alatt foglak 
ingatlanban! ’/1(, rész illetményére 48 korona 40 fi'lér 
s végül ugyan annak az ottani 234 s<ámu tlkvban A 
I 1—2 sor 29*,  312 hrszámu szántóra 245 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte es hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az 1907 évi november hó 
30 ik napjón délelőtt 10 órakor Nemesoroszi község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
á'on alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10*/,-át  készpénzben vagy az . 881 évi LX, 
t.-c. 45 § ában jelzett évfolyammal számított és az 
1881 évi november bó 1-én 3333 szám alatt kelt I. 
M. K. 8 íj ában kijelölt ovakképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kelt Léván, a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907. évi szeptember bó 16-án.

dr. Heinrlch Győző,
kir. aljarásb>ró.

4168/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy dr. Kersék Jáuos ügyvéd által 
képviselt Kempfner Izidor végrehajtatónak JancsÓ 
Istvánná s tsa végrehajtást szenvedők elleni 136 korona 
46 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtás ügyé*  
ben a lévai kir. járásbiróság területéu és pedig Jancsó 
Istvánná szül. Konácsik Annának a nagykoszmályi 
417 számú tjkvben A I 2 sor 611 hrszám alatt felvett 
egész ingatlanára 112 korona, továbbá Svaral János
nak és az 1881 évi LX. t.-c. 156 §-a alapján Svaral 
Jakab és Jancsó Ilona társtulajdonosoknak a csejkői 
75 számú tjkvbeu All sor 63 hrszám és 61 ö. i. 
számú ház és beltelkükre 640 korona, Svaral Jánosnak 
a csejkői 985 számú tjkvben All sor 721 hrszámu 
ingatlanbán való *//  rész, ós az 1881 évi LX. t.c. 
156 §-a alapján nevezett Jancsó Ilona társtulajdonos
nak másik fele részére tehát az egészre 155 korona, 
Svaral János és v. ezen t.-c. alapján Svaral Jakab és 
Jancsó Iloná táistulajdonosoknak a csejkői 686 számú 
tjkvben All sor 1111 hrszámu egész szántó ingat
lanukra 182 korona, Svaral Jánosnak és u. ezen t.-c. 
alapján Jancsó Ilona, kisk. Tevora Mihály, kisk. Te
vora Anna, Izsóit István, kisk. Tevora Katalin, Drap- 
csat Józsefné, Holecska Ilona, Mácsai Antalné, 
Holecska Teréz és kisk. Holecska János társtulajdo
nosoknak a csejkői 817 számú tjkvben All sor 1212 
hrszám alatt felvett egész szántó ingatlanukra 268 
korona, Svaral Jánosnak a csejkői 190 azámu tjkvben 
fvgialt közös legelő illetőségben való 45/19482 rész 
tulajdoni jutalékára 3 korona és Svaral Jánosnak a 
csejkői 433 számú tjkvben foglalt közös erdő illető
ségben való 45/18712 rész tulajdoni jutalékára 3 ko
rona kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanok az 1907 évi december hó 
6-ik napján délelőtt 9 órakor Nangykoazmáiy község 
házánál s folytatólag délután 8 órakor Csejkő község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fognak, adatni.

Árverezői szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy 1881 évi LX. 
t.-c*.  42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. R. 
R ft.áhan kiialKlt nvariZklrZnoa Jrt^lrnantrhan a Irt bnl/lX**

2907/1907 tlkvi ««ám.
Árverési hirdetmény !

A lév.i kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré te szi, togy özv. Trpiska Pálné végrehajtató- 
nak Hrlbik Fülőp végrehajtást szenvedő elleni 41 
korona 60 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj
tási ügyében a lévai kir. járásbiróság területen levő 
Ó-Bars községben fekvő az ó-barsi 113 számú tjkvben 
A I 1—5 sor 113, 600/a/2/a hrszámu ingatlanára, az 
1 sorszám ingatlanon épült (6/b ö. i. számú házára és 
b/24 telek után járó közös legelő illetőségére egészben 
723 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1907 évi decem
ber hó 10 ik napján délelőtti 10 órakor 0 Bars község 
házénál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul t> el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881 évi LX. 
t.-c. 42 §-ában jelzett ér folyammal sz/inirott és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. 
M. K. 8 §-ában kijelölt óvakképcs értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c- 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván, « kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907. évi szeptember hó 20 án.

Pogány Virgil,
kir. járásbiró.

2223/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetmény !

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Cagány Jánosné és társai tulaj- 
donk'.zösség megszüntetése s jár. iránti Izsóit Anna, 
Izsóit András, Izeolt József és Cagány JánosLé szül. 
Izsóit Franciskának a garamrzőllösi 944 számú tjkvben 
A I 1 sor 30 hrszám ingatlanára egészben 638 korona 
kikiáltásj árban az árveré t elrendelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlan az 1907 évi december hó 
Il ik napján délelőtti 10 órakor GaramszŐllős község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta' ok 
becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881 évi LX. 
t. c. 42 $-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. 
M. R. §-ában k'jelö't óvadékképes értékpapírban a 
kikü'dött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. t.-c. 
170 §-a érte'mében a bánatpénznek a biróságnál tör
tént előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt á*  szolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907. év! szeptember hó 20 án.

Pogány Virgil,
kir. járásbiró.

Eladó !
Ladányi-utca 8 számú

3E=C A Z,

valamint kákákban szép fekvésű 
l öW*  sző

hajlékkal és pincével eladó.
Bővebbet Singer TzicLor 

fűszer és teavaj üzletében T-ié-váni.

Eladó ház.
A Balassa-utca 8 számú 

újonnan épült 4 szoba és 
mellék helyiségekből álló ház 
szabad kézből eladó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.
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Borászati
Egyesület 

mint rím társiság 
pil»czk-b o r»l nik 

' elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

AZ ARANY KASZAHOZ. festékek

f

A Liniment. Capsici comp., I 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka I
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már ! 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek ' 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűlő- j 
seknél, bedörzsölésképpen használva ;

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak I 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* I 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- I 
A-AX J_l__ E___ ________ 1_  A_  _1___ V1 1

öl

01

X

Van szerencsém a n, é. közönség szives tudomására 
hozni, hogy

Léván, Petőfi-utca 9. szám alatt

Ű?

01

0°

BaZáP’t nyitottam.
Mindennemű játékszerek u. m. önműködő gépkecsik, 

babák, babaszobabutorok, pneumatikus gyermek játékok, türelem 
és társasjátékok, gyermekpuskák és kardok, zenejátékszerek, 
posztó és mache állatok stb. valamint bőrdiszmüáruk kará
csonyfadíszek és egyéb cikkek nagy választékban meglepő 
olcsó árakon kaphatók.

Teljes tisztelettel

Springer Regina.
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valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek, fjj’

Knapp Dávid
mezőgazdasági és varrógép raktára LÉVÁN.

tí Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél- 
ujonnan épüli házamban nagy választékújára

K állandó gépkiállítás
iHi , , , . ...... . t t

van berendezve, melynek megtekintésére az érdek-5A
K

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő A készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban,
XTHlHminí rVi i rh It-Va n wArv-zA \ rx It- An npnnY’no rznÍz-

lődő közönséget — vétel kötelezettsége nélkül is 
— mindenkor szívesen látom és szakszerű magya
rázatokkal készséggel szolgálok.

HAZAI gyártmányú gépek

<8>
Magy. kir. 

dohány, szivar, 
lőpor és kártya

árulás.
Első 

gazdasági és var
rógép-, 

koszon-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, eker^szek, valódi Fischer-féle reszelő k 
és ráspolyok, loszőr-.afrjt Afripuoés tengeri fű, épület- és bú
tor vasalások, finom ká-é, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, vi <ódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat

Vidéki megfend' lések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek. ij képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.
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