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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Lév&nffházhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

pénzek póstautalvAnynyal küldhetők
K«ye« isáaek «O fillérért kaphatók 

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér W fillér* 
Hivatalom hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden azó t 
fillérjével azámittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok 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 r.iADŐJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
7118/1906 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestületének válasz

tás alá eső taejai közül az 1906 év végével 
kilépettek helye betöltendő lévén — a 
megejtendő választás határnapját Bsrsvár
megye alispánja folyó hó 17-ik napjára tűzte 
ki és helyettes választási elnökül Levatich 
Ga-ztáv törvvény hatósági bizottsági tag urat 
kérte föl.

M dőn erről a választási joggal biró t.c. 
közöns ge* 1 * i értesítem, egyúttal köztudomásra 
hozom, miszerint az I. választó kerületre 
Dézve a választás a városházi tanácsteremben, 
a II. kerü etre nézve a róm. katb. fiúiskolái 
heiyisegben s a III. kerületre nézve az ev. 
ref iskola 1 ik tantermében fog megejtetni.

A választás illetve a szavazatok beadása 
kezdődik a kitűzőit választási határnap reg
geli 9 óráján és tart délután 4 óráig, mely 
időn túl szavazatok nem fogadtatnak el.

Az I.- és II. kerületben 7-7 rendes tag 
a III. kerületben 6 rendes tag és minden 
kerületben 2 póttag választa'ik.

A kilépettek a következők ?
1. as I. kerületben : Lakner László, 

Svarba József, Tokody Imre, S'ugel József, 
Hraskó Károly, Borcsányi Béla, Szabó Sándor.

2. a II. kerü etben : G mesy János, 
Presztoiánszky Béla, Krizsányt Károly, Bándy 
Endre, Knapik M klÓ<.

3. a III. kerüie'ben : dr. Korsók János, 
Szemerédy Lajos, Vácy Jónás, Kovácsik 
S>mu, Rác József és Dá noky Lajos.

Á választás szavazatlapok u jan történik, 
melyeken elkülönítve a rendes agok után a 
póttagok tfintetedők fel azon számban, 
mennyit az illető aetület válasz ani jogosu't, 
— miu'án több je ö nek főjegyzőié a sza
vazásnál figyelembe < em jöhet.

Fülkéim egyut ai a t. c. választó kö
zönségét, hogy polgári jogának gyakorlási
ban részt vegyen es a rend fentartásáboz 
szigorúan a kaimazkodj-k.

L:va, 1906. december hó 4-.m.
Bódog-h. Uajos 

polgármester.

Kisgazdáink gazdálkodása.
A barsmegyei gazdasági egyesület 

gyűlésein szinte állandó tárgyát képezi 
a napirendnek az, hogy kisgazdáink 
túlnyomó része nem gazdálkodik akként, 

a hogy azt a modern gazdálkodás elve 
a vagy az észszerüség követeli. Nálunk 
általánosan egyoldalú a kisgazdák gaz
dálkodása. Búza és árpa termelésnél s 
mióta az orojzkai cukorgyár fennáll, 
répa ültetésnél egyéb ágaira a gazdál
kodásnak nem terjed ki. Különösen el van 
hanyagolva nálunk az állat és barom
fitenyésztés. Ennek következtében előáll 
az a hihetetlen állapot, hogy mi az or
szág egyik legtermékenyebb vidékén a 
marhahúst 1 korona 40 fillér, a sertés
húst 1 korona 60 fillért kell fizetni a 
fogyasztóknak ugyan akkor, a midőn 
külíö’dön a tőlünk szállított állat sem 
drágább.

Ilyenkor öszszel a gazda, mert gaz
dasági állattenyésztésre berendezve 
nincs, nélkülözhető marháit eladja, ba
romfiait a piacra viszi s maga kenyerén 
kosztol tavaszig s tavasszal ott kezdi, 
a hol az ősszel félbe hagyta, veti a 
búzát, árpát, ülteti a répát, krumplit. 
Tart annyi állatot, a mennvit a hulla
dékon felnevelhet s ha azután beáll az 
ősz, ismét feléled a régi igazság, hogy 
szükség törvény bont : lassan eladogatja 
a jószágot, ő maga segíti elő a rossz 
esztendőket, mert marháját eladva, nem 
üz állattenyésztést, földjét nem trágyázza.

Amig egyrészről a termőföld is 
romlik, addig az állattenyésztés is pang. 
Az állat állomány kevesbedik, ^értéke 
óriási árakra felszökik, a mi a hús 
drágaságát csak növelni fogja, a nép 
állattenyésztési kedvepedig megcsappan. 

Nem lehet eléggé hangoztatnunk az 
állattenj észtés nagy fontosságát, mert 
földmivelés csak ott van : ahol az ál
lattenyésztés is virágzóan fejlődik. Ná
lunk, hol az állattenyésztés, csak az 
utóbbi évtizedekben vett lendületet, na
gyon éberent kell lennünk, hogy a gaz
dákat ámentől intenzivebb állattenyész
tésre sarkaljuk, mert egyfelől a föld 
termőképesség-nek fentariása is első 
rendű kérdés ott, hol az ország fö d- 
mivelésbői él, másrészt az állattenyész
tés felette fontos, mert jövedelmező

foglalkozási ág és e kettőből : a föld
mivelés termelte anyagokból és az állat
tenyésztésből van nagy kiviteli piacunk.

A gazdákat a gazdaságosabb, taka
rékosabb gazdálkodásra kell kioktatni. 
A learatott buzaföldön termeljen gyor
san növő takarmányt, mely júliustól 
őszig, a földön megterem, sőt még ku
korica törés után főleg a síkságokon, 
jó időben szintén termelhet takarmányt 
pótló állati eledelt.

Ismételten hangoztatjuk, hogy nagyon 
sokat tehetnek a gazdasági egyesüle
tek, kik a népet oktatják, hogy hol és 
mit lehet késő őszig termelni.

A mellett beszéljék rá a gazdákat, 
hogy állat állományaikat el ne ado
gassák, mert tavasszal annak még na-

■ gyobb ára lesz, mint az idén volt.
{ A répa, korpa, krumpli, szükség ese- 
i tén a csicsóka, kukoricaszár, sőt a 
i lomblevél is, takarmány, s ha a jó 
í széna, korpa és répa mellett itt-ott a 
I lomblevéllel is kisegítjük magunkat, va- 
i lahogy kikászolódunk a hosszú télből.

Valóban nagy szolgátatokat teszünk 
a népnek, ha őket kiotatjuk és nagy 
bajában segítségére szövetkezünk. így 
a Takarékpénztárak is fektessenek bí
zó íyos tőkét marhák takarmányozására. 
Bi stos a pénzük. Csak nem szabad visza- 
szaélni a nép szükségével, úgy kell az 
üz eteket lebonyolítani, mint ahogy 
kiiünő pénzintézeteinktől a nép azt 
O • tr X?’ ■»
* —

A kérdés nagy horderejű és rend
ki ül aktuális.

Egf ötholdas kisgazda, a ki jó 
formán megélni nem tud gabonatermé
séből, megháromszorozhatja jövedelmet, 
ha marhákat nevel s intenzivebbet! űzi 
az állattenyésztést. A mikor a gabona 
12-13 korona áron kél a piacon s még 
ugv is gondoskodni kell, hogy vevő 
akadjon, nem tehet okosabban a kis
gazda, n. ki nagyobb kvantumot amúgy 
sem produkálhat, mi tha csak annyit 
termel, a mennyi neki s családjának a 

házi fogyasztásra elég, birtokának többi 
részét állattenyésztésre rendezi be.

E tekintetben Útmutatással a gaz
dasági egyesületek vannak hivatva 
szolgálni kisgazdáinknak. Mint tud
juk, gazdasági egyesületünk e téren 
is kiveszi részét, mert téli délutáno
kon népies előadásokon a gazdál
kodás különféle ismeretei vezeti be 
gazdaközönségünket. Célszerűnek lát
nok, ha az idei tél folyamán tartandó 
gazdasági előadások tárgyát az általunk 
felvett téma képezné, mely oly talajra 
vezetné kisgazdáinkat, a mely még 
eléggé kihasználva nincs s a melyen 
még a legkisebb gazda is csekély be
fektetéssel képes boldogulni.

A hazai beszerzési források.
Igénytelen külsejű füzet hagyta el a 

napokban a sajtót : a hazai beszerzési forrá
sok első sorozata. Az Országos Iparpártoló 
Szövetség adta ki a füzetet, a mely as 
eddiginél célszerűbb és megfelelőbb csopor
tosításban tartalmazza az egyéni fogyasztás 
tárgyát képező, összes magyar cikkeket, azok 
termelőivel egyetemben.

A ki fiiszer kereskedésbe, férfi- vagy női 
divat-áru kereskedésbe, papirkereskedésbe vagy 
vaskereskedésbe lép, íz egy szempillantás alatt 
kikeresheti, hogy a raktáron található áruk 
közül melyeket gyártanak Magyarországon ? 
Egy pillanat alatt megtalálja, hogy akármi
lyen cikket kik gyártanak hazánkban, hogy 
a cikk általában magyar provenienciábao 
késaüki ? Szóval, az a kis füzet megadja a 
vásárló közöoséguek azt, a mit nem nélkü
lözhet : a szükséges szakértelmet.

A mikor az Országos Iparpártoló Szö
vetség mngaiakulr, azt val.o'-ts, hogy gya
korlati irányba akarja terelni az iparpártoió 
mozgalmat, azt ígérte a Szövetség, hogy 
szakszerűséget akar bevinni a frázisok ten
gerében elposványosodó akcióba. Ez ígéret 
beváltásának első állomására jutott el aa 
Ipa pártoló Szövetség a füzet kiadásával. 
De nemcsak egy önként tett Ígéretet váltott 
be, hanem sz egész magyar társadalom óha
jának tett eleget, mely már évek óta sürgeti

TÁECZA

Dal egy öreg koldusról.
Nagy őri emberek tán nem is stererik
Csak egy éhes koldus, csak egy fázd gyermek. 
Ha oiocsen garasom, mit megosszak véle
Csak azt mondom .* bácsi az Isten nevében 
Jöjjön máskor.

8 sz öreg bekopog másik péntek este, 
Adjon lelkem, adjon az Isten is megá'dja 
Nézze magam vagyok, kicsi unokámmal 
A hideg ug/ rázza . .. magam vagyok lássa, 
Nincsen semmim.

8 megered a k'inyíi két öreg szeméből
Káhull a kezére, fakó kalapjára
Észre sem veszi, hogy tele van színükig 
8 mennyire örül majd beteg unokája 
Ha ezt mind meg látja.

Csak mikor azt mondom . nézze bácsi nézze. 
Nem hiába kérte, irgalmas az isten 
Meggyógyul a kis lány, — itt az ezerjófü 
Ez a kötött kendő s egy kis meleg étel. 
— Ö csak azt susogja reszkető ajakkal : 
Áldja meg az Isten mind a két kezével 
Segít a szegényen.

Most hogy elkerültem, van egy más fél éve 
Az az öreg koldus minden péntek este 
Szobám ablakánál megáll úgy mint régen 
Imádkozik értem.
Az édes anyámat elkérdezi százszor : 
Hogyan megy a sorsa idegen világba ? 
Nincs valami baja az édes lelkemnek ?
Mert rosszat álmodtam felőle az éjjel . . •
8 imádkozik értem.

Dr. Raávár.yiné Ruttkay Emma.

Akit a balsors üldöz.
Csalódj Aluki nagyon szeret mulatni. 

A fljrtelédt sem vetette meg hajdan, de 
minthogy éppen Hírt* lés közben talált bee
háborodni kedves feleségébe, elhatározta, 
hogy a szórakozás ezen ágát gyakorolni 
többé nem fogja, mert — veszedelmes.

Pedig ö nagysága végtelenül kedves 
teremtés és bogy Mukit kissé szigorúbb 
pórázon tartja, az, tekintve kirúgni hajló 
természetét, rá nézve tisztán szerencse.

Ö nagysága néha napján a vidékre 
szokott kirándthni egy-két napra. Ezen 
kirándulásokat Muki lelkiismeretesen kibasz- 

1 náija. Fölkeresi legénykori pajtásait, becsü
letesen ellumpol velük s a nagysága azután 
nem győz eleget csodálkozni férje nagy 
szereimén. Mert, hogy Muki a felesége utáni 
sorvasztó epedése folytán veszti el egészsé
ges arcszinőt, az szent igaz.

Ö nagysága most is csomagol. Debre
cenbe készül a nagynénjéhez, ki állítólag 

i halálos beteg.
Muki barátunk ott forgolódik az asszony 

. körül s nagy buzgalommal hajtja végre an*
I nak dallamos hangon osztott parancsait. 

Közbe ravassul nagyokat sóhajt.
; _  Ne szomorkodj Mucuskám, holnap*

után este itthon vagyok, — vigasztalá as 
asszony.

_  Mem jöhetnél hamarább, kincsem ? 
kérdi Muki, erősen fülelve.

— Lehetetlen, szivecském. Hidd el, nem 
szívesen hagylak egyedül, de lásd a néni

meghalhat, mitől Iiten őrizzen, engem na* 
gyón kedvel . . . gyermekei nincsenek . . . 
hiszen erted . . . est az á'dozatot meg kell 
hoznunk.

— Isten neki, ha nem lehet máskép I 
nyűge Muki,

Es ö nagyságát a legközelebbi vonat 
Debrecenbe viszi.

— Eh, vigye a patvar a pesti lumpo
kat. Két teljes napom van. Nagyszerű I 
Nyitrára megyek, meglátogatom a Gyuri 
cimborád Mekkorákat fogunk mi mulatni 1

Hamarosan összegyömöszöli legszüksé
gesebb dolgait egy kis kézi táskába, fogja 
finom művű botját s az első egyfogatun be
hajtat a nyugati pályaudvarra.

A vonat már készen vár. Maki jegyet
i vált s fütyürészve helyezkedik el egy első 

osztályú fülkében.
Két ur szállt még fülkéjébe. Ezekkel 

Maki csakhamar ismeretséget köt, magyar 
szokás szerint heves politikai vitába bocsát- 

, kozik. A tanítók mozgalmairól folyik a vita, 
| Az egyik igényeik jogosságáról tárgyal, a 

másik pessimistikusan boncolgatja szociális 
szerveskedésüket. A vita hevében Muki alig 
akar hinni a saját fülének, mikor a kalauz 
harsány hangon elkiáltja :

— Érsekújvár 1 Attzáiiani 1
— Már itt volnánk ? — csodálkozik s 

‘ udvariasan elbncsuzva legújabb ismerőseitől, 
fogja útitáskáját, könyedén leugrik és siet 

■ az étterem felé.
— Na, most ráérek várakozni vagy 

h rom órát, mig a vonat Nyitra felé indul

—- morogja magában, miközben egy székbe 
telepszik,

Éppen egy pohár sört akart rendelni, 
midőn éssreveszi, hogy hiányzik a botja.

— Tyüh I jó hogy idejekorán eszembe 
jut, — ej, de a tálkát nem hagyom itt! — 
és rohan a még mindig várakozó vonathoz.

Nemi járkálás után rátalál elhagyott fül
kéjére. A bot ott van. Zavartan köszön volt 
utuársaiiiak s halad vissza az étterem felé.

— Mehet 11 1
A vonat hosszút füttyent, nagjot nyög 

8 ekkor futólépésben rohan Muki ismételten 
a fülkéhez. Elpirulva és lihegve ugrik fel :

— Bocsánat uraim, rossz napom van, a 
botért cserébe itt feledtem a táskámat — 
dadogja.

Az urak félig elnyomott mosolylyal ud
variasan nyújtják neki ott rekedt táskáját. 

Muki harmadszor köszön és le akar ugrani. 
Késő volt. A gyorsvonat megindult, ci

pelve magával Mukit is.
Utitársai szánakozólag vigasztalták. Ga- 

lánthán majd leszállhat s a legelső vonattal 
visszatérhet. Riggelre Nyitrán lesz.

Gyönge vigasz. Makinak csak két estéje 
volt a mulatósra. Egy már oda van. No an
nál jobban folhaszná'juk a másikat 1 s ebben 
kénytelen-keileilen megnyugodott.

Galánthán azután leszáll, nyugodtságot 
színlelve lefizeti a büntetéspénzt és hossza, 
unalmas veszteglőd után végre szerencsésen 
visszaért Érsekújvárra. Ai utokó vonatnak 
nem léven csatlakozása, reggelig várni kell.



* hazai beszerzési források népies kiadását. 
Az Országos Iparpártoló Szövetség első 
igazgatósági ülésén Szivák Imre udvari 
tanácsos, a budapesti ügyvédi kamara 
nagyérdemű e'nöke, adott kifejezést a ma
gyar társadalom fentebb hangoztatott óba
jának, a midőn lángoló szavakkal hívta fel 
a Szőve-s vezetőit, hogy minden egyebet 
félretéve, a beszerzési források kiadásával 
adják meg a magyar közöuaégnek a szük
séges irányítást, a Szőve ség vezetői ennek 
az intenciónak feleltek meg, a midőn most 
a nyiiváno ság elé léptek a hazai beszerzé
si források első füzetével.

Milyen élokut szolgálnak a beszerzési 
források ?

A beszerzési források elsősorban meg
teremtik azt a társadalmi ellenőrzést, a mely 
nélkül az -u -sz iparpártolasi mozgalom csak 
a küllőid ipar javára kamatozik.

Hogy ez nem bizalmatlanság a tiszte
letreméltó kereskedelmi elem elleu, azt 
feleslege hangsúlyozni. De a kereskedő 
maga sem óhajthatja, hogy a magyar közön
ség továbbra is homályban maradjon, mert 
Ogyáltaj,. an nem nemzeti érdek, hogy a 
közöné'*,' r.e u>dja, kik gyártanak magyar 
iparcikke'- Az iparpártolási mozgalom 
gyakorlati sikert azon múlik ; megteremtjük-e 
azt. a népies áruismét, a mely elengedhetetlen 
előfeltétele a nemzeti sjempoutbói hasznot 
hajtó iparpáriOiásuak.

De előnyére válik e füzet a kereske
delemnek is, mely kitü ö kézi címtárra tesz 
szert és mely minden faradság nélkül ku
tathatja ki a neki megfelel i magyar gyárt
mányokat.

A füzet hatírozofan fokozza a magyar 
ipar iránti érdeklődést és óriási szolgálatokat 
tesz a magyar ipari termelőknek, a kik kőiül 
nem egyet ránt ki a homályból és visz a 
nyilvánosság elé.

Szoba rendel. Bosszúsan keveredik
ágyába. Aludni rzersíce, de nem lehet. Szün
telenül botján meg tás áján jár az esze, pedig 
ezen tárgyak itt hevernek előtte az asztalon

Utójára is mguata a céltalan heveiéit. 
Felöltöiött s fiíi-a á járkált szobájában, ne
hogy esetleg m g lökéssé a vona'o'.

Nem késett le, sőt szerencsije volt, a 
mennyibe üres iüiiél kaput;. Kényein;esen 
elhelyezKudet: a sa ok :-a s bámulta a mindun
talan változó tájat. Senki sem zavarta. Addig- 
addig legeltette szemeit a gyönyörű vidéken, 
mig szemei lecsukódtak és elaludt.

Almában ott látta magát egy kávéházi 
külöuszobában Gyurival meg néhány vig 
cimboráv . Durrogtak a pezsgös palackok, 
keservesen húzta a cigány . . .

Privigye 1 leszál'ani!
Muki fe-é rel. Nagyot ásít, megtörli a 

szemét és kinéz az ablakon.
— Hí 1 hol vagyunk — kérdi egy arra 

fe'é ácsorgó vasutastól.
— Privigyén, a végállomáson.
Hói ?
— Prívigyéu.
— Hat Nyitrára iniko? érkezünk ?
— Nyitrára ? — csodálkozik a kérde

zett — négy órával ezelőtt voltunk ott. 
Tessék kiszállani, ez végállomás !

Muki nagyot káromkodott, ügy rémlett 
előtte, hogy r.em a végáJomóson, hanem a 
világ végén van. E ős ö- volt olyanhelyen, 
a hol a va-utnak nincsen folytatása.

— Bár otthon lehetnek — sóhajtá, midőn 
lefizette a jelentékeny büntetést.

Privigyen vesztegelni unalmas dolog. 
Muki nagyon megörü.t, mikor este 7 órakor 
végre mégis csak Nyitrán volt. Vigyázott is 
ám, hogy újból e< ne aludjék. A táskáját 
meg a botját ki sem eresztette a kezéből- 

Féinyolckor már Gyurka előszobájában van.
— Itthon van Fenneky ur ? kérdé az 

inastól.
a nagyságos ur ma reggel Budapestre 

utazott. Holnapra haza várjuk.
Muki nem szóit semmit, Sarkon fordult 

és meg sem állt a vasúti állomásig. Uct sétált 
reggelig a perronou : nem evett, nem ivott, 
nem aludt és nem szólt semmit. Az utasok 
gyanúsan te intetlek feléje, csendes őrültnek 
tartották.

Reggel felült az első vonatra s délutáni 
egy órára minden különös incidens nélkül 
Budapestre ért.

Bérkocsiba iilt és haza hajtatott.
Benyit a lakásba. Az ajtó küszöbén 

ijedten megáll, A kezéből kiejti táskáját, 
botját . . .

Előtte áll a nagynéne és a — tulajdon 
felesége.

X.

Mit tartalmaz a füzet ?

i 
)

A füzet tartalmazza a füszerkereske- 
désben, fért- és női divatkereskedésbeD, 
papirkereskedésben és vaskereskedésben 
kapható összes iparcikkek jegyzékét és 
mindegyik cikk mellett ott találja az olvasó, 
az összes kereskedelmi forgalomban igényt 
tarló termelőket alfabetikus sorrendben.
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Tartalmazza a füzet azonkívül Kossuth Ferenc 
és Szteréuyi József lelkesítő leveleit a Szö
vetséghez, a Szövetség tisztikarát és igaz
gatóságát és egy belépő nyilatkozatot.
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A füzet rendszere.
Igen érdekes az a rendszer, a mely 

szerint a beszerzési források most megjelent 
füzete az anyagot csoportosította. A beszer
zési források közzétételére vonatkozó eddigi 
kísérletek beosztásuknál fogva eltávolodtak 
az ipa; pártolási alaptól, a mennyiben túlságos 
drágák voltak és a beosztás alapjául az 
iparágak szerinti csoportosítást vették.

Mi a beszerzési források közvetlen célja ? 
Az, hogy ott legyen a közönség kezében 
akkor, a mikor és ott, a hol bevásárlásait 
eszközli. Ila például a pspirszakmába vágó 
beszerzésről van szó, nem eoro hatjuk fel 
egy külön fejezetben az ezen ipari szakmába 
vágó cikkeket, mert szörnyen meg volna 
akadva az ezen nyomon elindu’ó közönség, 
ha például festéket, tintát és egyéb papír 
kereskedésben árult cikket akarna a műben 
megkeresni. Azért az egyetlen helyos megol
dás az, a melylyel most az Országos Ipar
pártoló Szövetség a közönség elé lép s a 
melynek lényege abban áU, hogy nyomon 
követi a közönséget a beszerzés helyére, a ke 
reskedésbe és áttekinthető csoportokban tártul 
mázzá mindazon cikkek felsorolását, a melyek 
egy kereskedésben kaphatók. Tobát nem papír
ipar, hanem pipirkereskedés, nem vasipar, 
hanem vaskereskedés, nem textilipar, hanem 
férfi és női divat. A papirkereskedés csoport
jában találjuk meg mindazon cikkeket, 
melyeket a papirkereskedö raktáron tart, 
tehát nemcsak a papíráru*, hanem zsebkést, 
ceruzát, öntött vasból való tintatartót stb. 
A faszerkereskedés rovatában mindazon cik
keket, melyek a füszerkereskedésben kelhe- 
tők, úri divat csoportban mindazon árulat, 
melyek hasonló kereskedés árjegyzékében 
szerepelnek. A női divat és a vaskereskedés 
csoportja ugyanazon eivek szerint csoporto
sítja az anyagot. A felosztás és c-*onortos;tAa 
eszméjét Hamburger Mór gyáros vette tel, 
a ki iránt elismeréssel kell lennünk éle're-
való ideájáért.

Bámulatos az az óriási adathalmaz, mely 
a 40 olda’as füzetben elhelyezést nyert. Az 
olvasó bent találja az összes, a mindennapi 
fogyasztás tárgyát képező cikkeket.

A tüzet egyéb hasznos tudnivalót is 
tartalmaz. így közli az összes magyar papír
gyárak védjegyéit, értesítvén a magyar 
közönséget arról, hogy csak az tekinthető 
magyar gyártmánynak, a melyen ezen véd
jegyek egyike vízjel alakjában látható. 
Mindjárt a bevezetés u án felszólítja a 
Szövetség a fogyasztó közönséget, hogy a 

i kereskedésekben minden vásárlás alkalmából 
i magyar iparcikkeket kérjen. — A füzet 40 

fiilérnyi áron megszerezhető lapunk kiadó
hivatalában is.

Különfélék.
— Törvényhatósági közgyűlés. 

’ Barsvármegye törvény hatósági bizottsága f. 
j évi december hó 13-án délelőtt 10 órakor 

Aianyosmaróton, a székház nagytermében 
I évnegyedes közgyűlést tart. A tárgysorozat 122 
| pontból áll. Első pont az alispán jelentése a 
. folyó év III. negyedéről. Ezután a közigaz- 
; gatá-i bizottság s a különféle válaszimá- 
, nyok és bizottságok kiegészítése illetőleg 

újra a'akitisa. A többiekben más töévény- 
hatóságok átiratai és közigazgatási, közgaz- 

■ dasági ügyek, a községek számadásai és 
i költségvetései stb. foglaltatnak.

— A barsmegyei gazdasági egye
sület folyó hó 17-én hétfőn délelőtt 6 
órakor Léván a városháza nagytermében 
közgyűlést tart. Tárgysorozat : 1. A gazda
sági érdekképviseletnek törvényhozási utón 
való rendezése (Ordódy Lajos előadói javas
lata alapján). 2. A mezőgazdaság és mező
rendőrség 1894. évi 12. t.-c. nek módosítása 
ügyében tartott szakértekezlet jegyzőköny
vének s az értekezlethez beérkezett Írásbeli 
vélemények ismertetése. 3. Munkás és cseléd 
mizériákban egyöntetű állásfuglalá?. 4. Czu- 
korrépatermelési szerződés ügyében a mun
káskérdésre tekintettel közös megállapodás. 
5. Gazdasági érdekeinket jól kielégítő megyei 
vasútvonalaink mielőbb; kiépítése. 6. Folyó 
ügyek és indítványok. — Kívánatos volna, 
hogy e fontos tárgysorozat tárgyalására a 
tagok minél számosabban jelenjenek meg.

— A magyar kegyes-tanitórend 
névtára az 1906/7-ik iskolai évre megjelent. 
Eszerint a rendnek van hazánkban összesen 
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391 tagja, ezek közül 262 áldozó pap, 129 
növendék. Legidősebb tagja Kustár ®> 
szül. 1813 jan. 23 án, a le. fi .talabb Miklós 
Konrád, szül. 1891 dec. 25 én. A magyar 
rendtartomány feje Magyar Gábor rendfőnö , 
római kormánytanácsos — sz újabb szerve
zet értemében — Váry Ge.lért. A rendi 
házak S2áma, a két Kalazantinumoi, v®8y*® 
papnevelő házat beleértve 26. E láttak 24 
gimnáziumot és 3 elemi iskolát ; tanú óik 
száma a múlt iskolai évben összesen volt 
8905. — A rendnek nyolc halottja volt az 
elmúlt isko'ai évben, köztük Malonyay István 
lévai házfónök öb igazgató, továbbá Csapiul 
Benedek aranymisés, a rend történetírója, 
a ki egy elvakult szociál-demokratának lett 
ártatlan á'dozata. — A lévai háznak 12 
tagja van, és pedig ; Cserhelyi Sándor ház
főnök, fögimn. igazgató, Gyulányi Lajos házi 
másodfönö k és tanár, Gusztafi Endre nyug, 
tanár, Cserei József, Sinkovits í erenc, Amb- 
ruszter Sándor, Hadady Géza, Gácsér Endre, 
Pózna József, Preseller Ferenc, Lendvai János, 
Baltavári Jenő tanárok. Ezenkívül a lévai 
főgimnáziumnál működik Hoffmann Miksa 
világi tanár.

— Áthelyezés. A kereskedelmügyi 
miniszter Moldoványi Béla kir. mérnököt, a 
liptószentmiklósi kir. áliamépitészeti hivatal 
vezetőjét, aki nemrégiben még az aranyos
maróti államépitásaéti hivatal főnöke volt, 
hasonló minőségben Egerbe helyezte át.

— Gyászrovat. Özv. Halasy Andorné, 
szül. Paulovics Maria úrasszony, mint őszinte 
részvéttel értesülünk folyó évi november hó 
28-án hosszú szonvedés után elhunyt. A 
boldogult ürítő évtizedek előtt igen munkás 
tagja volt a lévai úri társadalomnak. Mikor 
még mai nagyszabású leánynevelö intézetünk 
nem létezett, ezen intézményt ö egymaga 
pótdta, kézimunkára, a házt irtási szükséges 
ismeretekre oktatta a lévai leánykákat. Na
gyon fokáig árvaházunknak is gondnoka 
volt. Munkaszeretetéhez páratlan szívjóság 
és széleskörű műveltség járult. Gyászbabo- 
ru't családja a következő gyászjelentést adta 
ki : Alulírottak mély fajdalommal jelentik, 
hogy forrón szerete t édesanyjuk, nagyanyjuk 
ii'etve dédanyjuk özv. Halasy Audorné szú* 1. 
Paulovics Mária úrasszony folyó évi novem
ber hó 28-án, hosszú szenvedés után a hal
doklók szentségének felvételével, áldásos 
eleiének 86-ik évében az Urban csöndesen 
elhunyt. A dróttá h.lotinak hült tetemei 
november hó 30-án lettek beszentelve és 
Csár.ban a róm. kát. Birkertben örök nyu
gtomra he'yezve. Az engesz elő szentmise 
á dozat ugyancsak november hó 30 án lett 
a Mindenhatónak Ciáriban a róm. katb. 
p'ebánia templomban bemutatva. A’, örök 
világosság fényeskedjék neki 1 llalasy Maria 
férj. Skita Sándorné, dr. Halasy Kálmán, 
Halasy Irén gyermekei. Skita Sándor v< je. 
uuatényi Pomoihy Gabriella menye, Skita 
Aiex ndra térj. Travnik Z Skita M ci
térj. Nagy Andorné, Halasy Valéria, Halasy 
Mária, Halasy O ga unokái. Travnik Saudor, 
Travmk Loraud, Nagy Jo'ánka, Nagy Ste
fánia, Nagy B.rna dédunokái.

— Á lévai állami tanítóképző ifjú
sági segély egyesülete javára e hó 
16 án délután előadást rendez csekély belépő 
dij mellett. E őadásra kerül egy felvoaásos 
vígjáték, a melyhez a díszleteket magok a 
növendékek festették és egy-két zeneszám, 
mely előre is jelzi azon nívót, melyen az 
intézeti nö zendékek mindig állottak. Tekintve 
a jótékony célt, melyet ez az előadás, céloz 
kérjük a városunk közönségét a nemes célt 
részvételével támogassa. A részletes műsor 
lapunk jö vö számában lesz közölve.

— Az.országos Orvos-szövetség 
Hontvármegyei fiókja folyó hó 18-an 
Bathban — rendkívüli közgyűlést tart — a 
föok, hogy ezen közgyűlés ott tartatik, 
hogy ezen a kálómmal ünnepelni kívánja a 
Hontmegyeí O vos-Szövetség a vármegye 
legöregebb orvosának és tisztviselőjének dr. 
Rosenfeld Zsigmondnak 40 évi szolgálati év
fordulóját. Dr. Risenfeld Zngmoud tb. fö s 
járásorvos 40 eves közpályáján nemcsak 
mint orvos s megyei tisztviselő szerzett ér
demeket hanem társadalmi téren is oly érde
meket szerzett, hogy polgártársai is valamint 
barátai s a nép is az elismerés hangján em
lékezik meg róla.

— Tudorrá avatás. Fényes Dezső, 
Frommer Ignác lévai kereskedő fia tegnap 
lett a kolozsvári tud. egyetemen jogtudorrá.

— Kinevezések. A földmivelésügyi 
miniszter dr. Olgyay László miniszteri fogal
mazót, lapunknak egyidöben avatott tollú 
munkatársát, miniszteri segédtitkárrá nevezte 
ki. — Az aranyosmaróti pénzügyigazgatóság 
Kurinszky József körmöcbányai m. kir. adó
hivatali napidijast a lévai m. kir. adóhiva
talhoz segélydijas adóhivatali gyakornokká 
nevezte ki.

— A Lévai Kath. Legényegyesület 
190 i évi december hó 9 en delutáu 6 órakor 
családias ünnepélylyel ad kifejezést a nagy 
Rákóczi hozatértén való örömének, a sajac 
helyiségében. Az ünnepély tárgysorczata : 
1. Himnusz. Énekli az egyesület. 2. Rákóczi, 
irta Veszély Géza. Szavalja Stugel Viíma k. a.
3. Ujnepi beszéd. Mondj* Jónás Imre elnök.
4. Rikóczi szól, irta Sík S. Szavalja Akács 
József e. r. t. 5. Kuruc dalok. Hegedűn 
játssza; Macsek Mária k. a. 6. Patroaa Hun
gáriáé. Irta Szvodoba Román. Szavalja 
Posztul Jolán k. a. 7. A Nagy Rákóczi. 
Irta és felolvassa Ghimesi János tanító. 8. 
Rákóczi itthon, irta Sas Ede. Szavalja Obert 

Tivadar e. r. t. 9. Rákóczi imája. Duett. 
Éneklik Csuvara Gizeda és Medvecki Ilona 
k. a. 10. Mikes búcsúja, irta Mezey SiDdor. 
szavalja Vidinseki Gáza e. i.1. 11, A szózat, 
Éoekú az egyesület. Az ünnepély végén az 
egyesületi tagok fogadást tesznek, hogy 
mindig hűek maradnak szüzmáriás zá?z. 
Iájukhoz.

— Nyugdíjazás. Mészáros István Bz 
aranyosmaróti kir. pénzügyigazgatóságn i 
működött pénzügyi segédtitkár tartós be :g. 
sége folytán bekövetkezett munkaképp n. 
sége következtében évi 1200 korona . 
dijilletménnyel nyugd jazta-oct.

— A városszolgák érdekében öbb 
városi képviselő neveoen egy névtelen, 
szivhezszóló levelet kaptunk, hogy iap 
emelje fel szavát a szegény városi hiva
talszolgák érdekében, kik ezen meregdi 
időben a legnagyobb nyomorral kiizde 
Hát bizony szó ami szó, havi 30 koron, 
most bajos megélni, énből meg lakást 
fi-etni stb. Azt is moudjz a levél, fe. gy 
Láva város* mindent jól csinál, halad es 
emelkedik, csak a szegény szolgákra s 
gondol senki, úgy járnak, mint „Szap. 
kit járomba fogtak, de enni nem adtak n. ■ 
Szóval, ha megdolgoznak, meg is érdet,. u 
a szerény megeihetest, Azt hisszük, hog.- L . 
valaki felemeli a szavát a képviselőt íj. 
letben a szolgák érdekébeu, senki :ai 
fogj* eilenezui, hogy a szegény munkáson 
bérét nehány koronává! emeljek. Igaz, l. i.y 
a város újabban nagy terheket yáhal, de 
ezzel együtt fokozóduak jövede mei is, . a 
ja zstt célra szükséges csexeiy ö<szeg nem 
fog zavart okozni a városi költségvetésben.

— Borate Coeli. 1 t az Advent, az 
előkészítő idő a kisded Jézus méltó fogadá
sához, ünnepléséhez. A karácsony t megelőző 
négy vasárnap jelképezi azt a négyezer esz
tendőt, mely alatt az emberiség a megígért 
Messiást várta. A róm. kath. hívek előtt 
kü önősen kedvesek a hajnali misék ,ni3lye 
ken mindazok szeretik végezni ájtatosságu- 
kat, kik napközben való elfoglaltságuk miatt 
temp'omba uem mehetnek, és akik szeretik 
a Csöndes, benső áhítatot. Most már nem kell 
gyertyát sem vinni magukka', a ragyogó 
villanyfény mellett imádkozhatnak és ene- 
ktlheűk bensőseggei : „Harmatozzatok, égi 
magasok............... “

— A léva-nyitrai h.ő. vasút ép itése 
közeledik a megva.ósuias felé, mert a rész
letes tervek elkészültek és a hozzájárulási 
összegek majdnem egészen biztosítva vannak. 
Az engodelyes dr. Neumann Rafael bpesti 
ügyvéd által kérelmezett es meg a mu.t ev 
augusztus hónapjában megtartott közigazga
tási bejárás alkalmával abban tör.ént megál
lapodás, hogy az uj vasút Léva áliomas 
G tramberzence felőli végéből agazik ki és 
általában északnyugati iráuybau haladva 
Léva város, K.tsszecsa, O .»>■•>, Garatnkele- 
cseny, Marosfalva, Kiskáma, U(oars, Mohi, 
Csiff.r, Felsögyöröd, Tdd, Ve,reoely, Kamasz, 
Bjbiudal, Lapásgyarmat, Nagyoeteny, Kis- 
cetény, Ciehi, N*gyemő«e es A sóköróskeny 
községek hatarat érintve, a nagysurany-nyit- 
rai vonalhoz ennek 30űj-0 sze vényénél Aieó 
és Felsököröskény közt csatlakozik es az 
ezen a helyen beiktatandó állomástól Nyitra 
a lomásig terjedő 2-8 um hosszú pályarész 
felhasználásával Nyitra á lomásban er vége . 
A vonai a peage-szakasz betudásává! 55 2 
km. hosszú. A bejara on történt megáliap 
das szerint a vonalon 79 híd és áteresztő 
szükséges. Esek közül 30-30 m. nyi!áeu híd 
a Nyitr* és Z litva folyók, egy 80 m. nyilá-u 
h d a Garam folyó áihida ására szükséges, 
mig hátom 10 10 m. nyílású, három 20 m. 
nyiláBU és egy 40 m. nyílású híd egyebütt 
szükséges. A közigazgatási bejárás alaalm 
mával K sszecse, Kis- és Nagyká na köze 
gek azt kerték, hogy a vasútvonal helyis 
geikhez közelebb vezettessék és állomások^ , 
kapjanak. Enues következtében ez évi no. 
hó 16-an közigtz ja'ási pótbejárás tartató 
amelyen a vonal oiyképen lett megáilapitv. 
hogy az Léva állomás Csata felőli végébi 
kiindu va, Kisszacse, tovaobá Kis- és Nagy 
kaiua közaegeaet közel érinti, Kiaszucse é 
Nigykalna állomások elhagyása után mind 
inkább a korábban bejárt vonalhoz köz 
1.-dik és annak 125 szelvényével a rég 
nyomhoz csatlakozik. Ez a szakasz a von.- 
vaitozat folytan mintegy 1 ai ométerrel me, 
hosszabbodik.

— Húsfogyasztás! szövetkezet. A 
aranyosm»rou nustogyasz.ó úri közöusé^. 
teziutettel az olavaió mészárosok á.ta 
szálntost hús méregdrágasága es rosszasága 
ra, elhatározták, hogy húsfogyasztást szö
vetkezetét létesítenek. Erre az aláirasol- 
gyüjtését már megkezdték, s bizonyos, hogy 
száznál több intelligens család lesz a sz ■ 
vetkezet tagjava. Mielőtt nálunk is létesü ne 
mészárosaink e hatarozhatnák, hogy a horri 
bilis árért legalább élvezhető hússal lasskí 
el a közönséget.

Nemzeti karácsony. Az Országos 
Iparpártoió egyesület a következő megazív- 
lelésre erdemes kérelmet intézi a magfar 
közönséghez ; Minden esztendőben, mikor 
közeledik a karácsony, fel szoktuk keresni 
a hazafias magyar közönséget kérő szavunk 
kai ; csak magyar iparcikket vásároljon kará
csonyi ajándékul. A szeretet ünnepin fogadja 
tevekeny szereteieoe a magyar ipart, adja 
saeretetteinek ajándékul azt, a mi a magyar 
szívnek legkedvese >b lehet ; a magyar elme, 
magyar kéz, magyar munka termékét. Est a 
minden esztendei kérelmünket ezidén is 
ajánljuk bizalommal minden magyar ember



figyelmébe. A karácsonyi vásár még nem 
kezdődött meg, de nemsokára megindít'. 
Azért lépünk figyelmeztető és kérő szóza
tunkkal a nyilvánosság elé már most, hogy 
kellő ideje legyen mindenkinek felkészülni 
a nemzeti karácsonyra. A vásárlónak ; hogy 
jó előre rendeljen magának olyan karácso
nyi ajándékot, a milyent a magyar ipar 
produkálni tud, vagy válasszon o yat, a mit 
készen kapnak itthon. Az iparosnak : hogy 
a nagyobbszabásu rendelésnek eleget tehes
sen. A kereskedőnek ; hogy kellő időben 
beszerezhesse a kellő választékot magyar 
iparciksekböl. A nemzeti érzésnek nem lehet 
szebb és hasznosabb nyilvánuláea, mint a 
magyar munka pártolása. Erre nincs szebb 
alkalom, mint a szeretet ünnepe, a melyen 
ajándékkal kedveskedünk szeretteinknek. 
A szeretet adójából kapja meg jogos részét 
a magyar ipar is, a mely annyira érdemes 
és annyira rászorul szerető istápolásunkra. 
Adjunk karác onyi ajándékot a magyar 
iparnak is 1 A magyarok karácsonya legyen 
az idén valóságos nemzeti karácsony.

— Drágul a nyomtatvány. A Vidéki 
Nyomdatulajdonosok Országos Szövetsége 
értesíti a közönséget, hogy december 1-ével 
az országban- életbelép az uj munkás-ársza
bály, a mely lényegesen em-di a munkabé
reket. Ennek következtében elkerülhetetlen 
a nyomtatványok árának aránylagoa emelése 
is az egész országben.

Kitüntetés. Reichenbergi (Csehország) 
kiállításán az eredeti S nger varrógépekért 
és azokon előállított varró- és mühimzési 
mintamunkákért a legmagasabb állami dísz
oklevelet nyerte el a Singer Co. vari ógép 
r. t. (Fióküzlet ; L'va Kazmci uica 2.)

Közönség köréből.
Köszönet*nyilvánitás.

A Hercegprímás Ur Ö Emineiitiájától 
dr. Kohl Medárd püspök ur utján 50 kor. 
I'olmics község elöljáróságától 2 kor., 
Garam Szőllős község elöljáróságától 4 kor., 
Cs-jkő község elöljáróságától 4 kor., Kis- 
Kalna 13 kor. 66 fiL. készpénzt és ter
ményt ; a „Bethlen Katalin" ev. ref. nő- 
egylettől 14 kor. készpénzt és éle'rní szereket; 
Franki Ede U'tól Nagy Sáróbó! pedig 10 
zsák krumplit kaptunk Stefánia árvaházunk 
céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is van szerencsénk elis
merni, fogadjak a nemes szivtt adakozók 
kis árváink nevében legháiásabb köszö- 
netünket.

Léva, 1906. december hó 3.
Leidenfrost Tódor né Faragó Sámuel

nőegyl. eln >k nő egy 1. titkár

Köszönetnyilvánítás.
Reitmann Ignác ur, helybeli kereskedő, 

egy gyászosét alkalmából, koszorú megváltás 
c'm-’n, a helyben létesítendő izraelita aggok 
menbázára 25 ko onát adományozott.

Kötelességünknek tartjuk, hogy ezen 
nemesszivü adományért, hálás kőszönetünk- 
nek ez utón is kifejezést adni.

Léva, 1903. december hó 6-án.
Rosenbaum Adolf Steiner Henrik 

titkár. elnök.

Közgazdaság.
Gazdátlan nyeremények.

A legutóbb kiadott hivatalos kimutatás 
szerint a Jósziv sorsjegyeknél több mint 
20000 olyan nyeremény van, a me'yért még 
n-m jelentkeztek, nyilván azért, mivel e 
sorsjegyek tulajdonosai nem tudják, hogy 
sorsjegyük ki van már huzva. így van az a 
többi sorsjegynél is és mivel ezek a nyere
mények elévülnek, mondhatni, hogy sok 
millióra menő vagyon pusztul el azért, mert 
a sorsjegybirtokosok nem elég gondosak, és 
n-m jaratnak megbízható sorsolási lapot. 
Ennélfogva, akirek sorsjegyei és egyéb 
értékpapírjai vannak, arra nézve rendkívül 
fontos egy megbízható sorsolási lapnak a 
járatása. Ilyenként ajánlható a „Pénzügyi 
Hirlapu, a melynek sorsolási mellék'apját a 
„Pénzügyi Utmutató“-t a nagyméltóíágu m. 
k r. belügyminiszter mint teljesen megbízható 
s: akközlönyt, a nagyméltóság.u m., kir. 
pénzügyminiszter mint szakértelemmel és pon- 
"•tan szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. 
A lap előfizetői a januári számmal ingyen 

apják a „Pénzügyi és Törzsdei Évkönyv*-et, 
amely sok hasznos tudnivalón kívül, tartal
mazza a kezdettől fogva az 1906. év végéig 
kihúzott, de kifizetés végett bemutatni elmu
lasztott sorsjegyek, kötvények és zálogleve
le hiteles kimutatását, úgy, hogy e könyvből 
b': ’~ki azonnal megláthatja, hogy ki van e sors- 
j :ye huzva, vagy nincs. A .Pénzügyi Hírlap" 
e fizetési ára egy évre a Pénzügy- Utmu- 
ta'óval és a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyv
vei együtt 5 korona. E öfizemi lehet Nyitrai 
és Társánál Léván.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jőzset rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 13 kor. 20 fik 13 
kor. 60 fili. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 80 fill. — Rozs 11 kor. 60 fi'l- 11 kor. 
80 fill. — Árpa 12 kor. 40 fi'l. 13 kor- 20 
fin. — Zab 13 kor 40 fill. 3 kor. 80 fik 
- Kukorica 9 kor. 20 fik 10 kor. 20 fill. 
—• Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fili* ~ 

Bab 16 kor. 40 fill. 17 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 106—124 kor. — Lucerna 115 — 
132 kor. —Mustármag 38 — 40 kor. — Mu- 

----- — kor. Biborhermag 30 —32 kor.

Szerkesztői üzenetek.
Wekerle. Szerzeménye versnek jó, de költeménynek 

nem ; vagyis versei jól folynak, simán, magyarosan, 
de a tartalom köznapi, az ember várna a végén valami 
fofdu’atot, .d® B’hcs ■ szóval nem’csattan, nincs is benne

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi december hó 2-tól december hó 9-ig.

Születés.

A szülői neve -í'l A gyermek 1 

neve

Kégi Lajos Szabó Kozália leány Gizella

Plova Péter Horváth Katalin leány Jolán

Német Ambrus Ág Veronika leány Mária

Melicska János Csornák B. fiú András

Halálozás.

Nyilttér.
439/1906 ügyszám.

Árverési hirdetmény!
Malya Stmuel elesfalusi (Hontmegye) 

lakos Konta Sándor lévai lakostól egy vörös 
szőrű tehenet vett.

A jogügylet a lévai kir. járásbíróság 
1906 Sp. II. 339 számú Ítéletével hatáy- 
talanittatott.

Malya Sámuel felhívta Konta Sándort, 
hogy a tehen t vegye viasza, de ö ennek 
eleget nem tett. Enné-fogva Malya Sámuel 
jogi képviselőjének dr. Kmoskó Béla ügy véd 
lévai lakosnak megbízása fo ytán én azt a 
vörös szőrű tehenet folyó hó 12-ik 
napján délelőtt 10 órakor Léván hi
vatalos Irodámban megtartandó nyilvá
nos árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett elfogom adni.

A tehenet az árverés előtt az „Ozmán" 
téren mindenki megtekintheti s megvizsgál
hatja.

A tehénnek az a hibája, hogy vesegyul
ladásban szenved. E’yébb iránt Malya Sá
muel a tehénnek sem látható sem rejtett 
hibájáért, és egészségi állapotáért felelőssé
get s szavatosságot nem vállal.

Léva, 1906. december hó 8-án.
Belcsák László

kir. közjegyző.

1167 végr. szám 1906.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1906 évi V. 722/1 
számú végzése folytán dr. Weisz Lip.>t ügyvéd által 
kép-iselt Weisz Mór lévai lakos felperes részére 
Griinváld Jakab alperes ellen Ö12 korona 91 fillér 
követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán az alperestől lefoglalt és 727 korona 10 fillérré 
becsült ingóságokra a lévai kir. járásbíróság 1906 V. 
7'Zz/2 számú végzésével as árverés elrendeltetvén, 
aunak a korábbi vagy felülfoglaitatók követelése ere
jéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, Nagy Sáróban leendő megtartass határidőül 
1906 évi deoeaber bó 12-én és kővetkező napján dél
előtti 10 Óraja kitiizetik a mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, boiti berendezés és áruk, italok készpénz stb 
s egyéb ingóságok a legtöbbet igéröuek készpénzfizetés 
mellett szükség esetén becsáron alul is el foguak adatni.

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

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

■ tátik.
Kelt Léván. 1906 évi november hó 28-ik napján.

Karácsonyi Fái 
kir. bir. végrehajtó. 

760 végr. «zám 1906.
Árverési hirdetményi kivonat 1

Alulirt kiküldött bir végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 1906 évi V. 81/1 
sz. vegíese folytán dr. Szilárd Samu ügyvéd által 
képviselt Ehrenstein Ignác felperes részere Szenes! 
János Hraskó és Szenes) József alperesek ellen 89 korona 
Z2 fillér követelés s jár erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt és 1179 koro
nára becsült ingóságokra a kir. járásbíróság 1906 V. 
81/4 számú végzésével az árverés elrendeltetvén, aunak 
a korábbi -agy felülfoglaitatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
Garast Kosziban leendő megtartást határidőül I9<>6 Óv| 
deooaber hó 10 en es kivetkező napján délutáni 2 
Óraja kltüzetik, a m kor a b.ródag ie- it f.iü.foglalt 
marhák, lovak, nekerok, termények s egyéb ingóságok

a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
etetén becsáron alul is el fognak adatni.

Fe’bivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó* 
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, am ennyiben részükre a 
foglalás .korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 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 kifüggesztését kővető naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván, 1906. évi november bó 28-ik napján.

Karácsonyi Fái 
kir. bir. végrehajtó.

É18 Dunai halak!
A u. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy karácsony előtti hetekben, 
s az egész téli szezonon keresztül, min
den héten és pedig csütörtökön és 
pénteken,

friss élő halak,
u. m. : ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egybe felhívom szives figyelmét kará
csonyi kiállításokra s egyéb cse
mege és fűszer cikkeimre, valamint a 
mindennap érkező : friss felvágott, 
virsli és összes : hús és sajtnemüekre !

Továbbá tisztelettel értesítem, hogy 
a Puszta Szent Kereszti uradalom
tól naponta

friss tea vajat
kapok, amelyet 1/8 és 7* kilogram da
rabokban árusítok.

Balatoni halak!
Teljes tisztelettel

ENGEL JÓZSEF

= Eladó ház! =
A Damjanich-utca 5. számú ház sza

badkézből eladó. — Érdeklődőknek 
bővebb felvilágosítással szolgál JDr, 
Kmoskó ZBéla. ügyvéd.

Az előnyösen ismert
Karácsonyi vásár 

Blumenthál Jónás 
női- és úri divat kereskedésében most 
is tart.

Hazai gyártmányú cikkek nagy 
választékban.

Fenti cég a t. vevőközönség szives 
érdeklődését kéri.

Üzleti berendezés rőfös és divut- 
áru üzletben olcsón eladó. Megtekint
hető Blum féle házban. Bővebb felvi
lágosítást ad Sugár Mór.

Wislail Móricz 
ékszerész 

POZSONY, 1. Halászkapu-utcza 2. 
Ékszer-, arany- és ezüstáruk nagy 

■■ - választéka. ------
Órák Mermod Frérestör Ste Croix. 

(Svájci) 

Christofle & Cie. Paris ------
--------- ------ - - ■ képviselője.

Alapittatott 1834 évben - — 

Vidéki rendelőknek választékkal szi- 
vesen szolgál. ,

, 

Dn 14 aalvom méterenként 60 krajcár- 
•Dzaill BOljf ti 1X1 tói. legfrissebb ujdonsá- 
Sok Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Gaz- 

ag mintaválaszték postafordultával.
Henneberg selyem-gyár, Zürioh.

Eladó kocsi.
Egy kitűnő karban levő feketére 

lakkirozott alig használt félfedeles kocsi, 
Majdnem uj-kocsi bőrrel van párnázva, 

I kerékkötővel ellátva. Egy pontosan járó 
kitűnő kocsióra is van rajta. Ára 500 
korona. Megtekinthető Kis-Törén.

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

SS Eladó ház.
Schoeller-utca 10 szám alatt levő 

sarok ház üzlethelyiségnek is alkalmas, 
azonnal szabadkézből eladó Zólyomi 
János tulajdonosnál megalkudható áron.

QIMCRQ Varrógépek 
OllNkjL/IX különféle czélokra.

nemcsupán ipari célokra, benem 
a családban előforduló összes
varrómunkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázni 
kell, hogy a 
vétel csakis 
a mi üzlete
inkben esz
közöltessék.

Valameny- 
nyi fiókja
ink erről a 
védjegyről 

ismerhe tök 
fii. —

Singer Co varrógép r. t.
^EVA Kazinczi u. 2.

KOSSUTH FERENC levele:
„Csuzos bántaltnaknál az 

„Indaszesz" bedörzsölő se 
jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem 
három üveggel küldeni."

Kossuth Ferenc.
Számos előkelőségek és 

orvosok igazolják, hogy a 
törvényesen védett

székelyhavasi

INDASZESZ 
gyógyfű sósborszesz 

legjobb szernek bizonyulta 
test és izmok edzésére. Üdít 
és frissít. Megóvja a testet 
a hideg káros befolyásától. 
Másságéhoz (gyúr ók e n ő k u r a) 
felette ajánlatos. Leghat ás o- 
sabb szer csuz, köszvény, 
r h e u m a, fejfájás, nátha, 1 n- 
fiuenza, t a g s z a g g a t á s 4 » 
mindennemű meghűlésből c. a- 
d ö, bajok elien. A székely
havasi „Indaszesz" össze 
nem tévesztendő közönséges 
s ó s b o r 8 z e s z készítmények
kel, melyek egyszerű szesz
kivonatok, holott az ,Inda
szesz" székelyhavasi gyógy- 
füvekböl előállított és ha
tásában felülmúlhatatlan 
gyógyszer. Egy üveg székely
havasi ,Indaszesz" fölér 10 
üveg közönségessósborszesz- 
s z e I.

A törvényesen védett 
székelyhavasi Indaszesz 
kapható minden gyógyszer
tárban, valamint Kern Test
vérek, Knapp Ignác, S i 1- 
binger Zsigmond Singer 
Izidor, PickFde lévaicé- 
g ek n 6 1.

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Szeszflnomitógyár Kecskeméten. Ajánlja :

Barack-pálinka 
arack-cognac 
arack-créme 
Tulipán likőr 
Jéglikőr 

Port-Artliur-líes. 
Porth-Royl rum 
K ecskem vidít

Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkos. 
ecskeméti gyógykeserii 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

le-ü.löXL19grességrei.t.
Kapható :

Kertész Lajosnál Léván

I 
I 
I
I

T] A LiniinentCansici comu 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, ósdinál és meghiilések- 
. ...... nél, bedörzsölés képpen használva.
Figyeluieztetés.*Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, melv a „Horgony" véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, 
K1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.
DrRlcMeriy^yszerllri az „Arany oroszlánhoz1',

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

Védjegy: „Horgony!*

I
I
I
I



49- szám
hirdetések. 1906. december 9.

Bndapest-balparti üzletvexetöség-
39945.
■mT906 ”

Hirdetmény.
Értesítjük a 1. közönséget, hogy a párkány náttalévai vonalon köz- 

lekedő 4206. sz. ------—-------------------
állomáson, a Zsolna felől közlekedő 1405, 
hozatik. minek következtében a 4206. sz. 
alabbi menetrend szerint fog közlekedői ;

.. vonat f.é. december hó 15-ikétől kezdve. Párkány-Nána 
sz. gyorsvonattal is csatlakozásba 

vonat ugyanezen naptól kezdve azugyanezen naptól kezdve az

1. Az indu'ási és érkezési idők középeurópai 
Budapos'-, 1906. december hó.

Párkány-N áca — indul este 8 óra
Kőhíd Gyarmat — n n 8
Kém'nd — — n n 9 n
Bsny — — n n 9 n

érk. 9Csata — — ind.
n
n 9

n
n

Orosnha — — indul n 9 n
Garam-Damásd — n n 9 n
Zseliz — — n n 10 *

érk. 10Nagy-Salló — ind.
n 
n 10

n
n

Alsó-Várad — indul n 10 n
Naeyszecse - n n 10 n
Liva — — érk. éjjel 11 n

Bpest-balparti

30 perckor.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

47 
02
14
27
35
43
53 
05
27
33
50
55
07
időre vonatkoznak.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

legdíszesebb kivitelben *$*
készittettnek

Karácsonyi és újévi ajándéknak
tartóságánál, valamint állandó értékénél fogva legal- 
kalmasabb az ékszer vagy óra.

Ajánlom a nagyérdemű közönségnek dús választékú 
óra, éksier, arany é» ezüst áru 

üzletemet, melyben mindenki részére alkalmas ajándék 
található.

rendkívül jutányos áron.
Vidéki 

gyorsan és 
teljesítek. 

Midőn a
zönséget raktárom megtekin
tésére meghívni van szeren
csém, vagyok

megrendeléseket 
lelkiismeretesen

nagyérdemű kö-

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órás és ékszerész Léván.

Fióküzletek : Aranyosmaróton 
és Körmöcbányán.

GRAMOPHONOK
Nyitrai és Társánál Léván.

6929 1906 szhoz.

Pályázati hirdetmény.
Léva r. t. város közönsége Léván, a Kossuth Lajos- 

tér és Teleki-utca sarkán levő, s a most is fen álló 
„Oroszlán" szálloda helyére egy uj szálló-vigadó 

o»'>nkáa Ópülot torvOSÓCÓrO pÓlyá?«»tnt hirdet
FELTÉTELEK:

1. A pályázatban kizáró'ag magyar honos építészek vehetnek részt.
2. A pálya tervek jeligével ellátva, aláirás nélkül, jeligés s * pályázó 

nevét tartalmazó lepecsételt levél kíséretében nyuj'andók be.
3. A pálya tervek 1:100-hoz léptékben a kivitelre alkalmas és megért

hető módon készítendők míg pndig minden emelet sornak egy-egy alapraj a, 
az egymástól eltérő homlokzatokról egy-egy homlokzati és a tervezet megérté
séhez szükséges — de legalább is két metszet rajz.

4. A tervekhez tökéletesen részletezett előméretezett költségvetés éa 
műleírás melléklendő.

5. Az építkezési összes költség a művezető építész dijaival együtt a 
250.000 koronát túl nem haladhatja.

6. Az építés programmja, valamint a telek és a jelenlegi beépitett rész 
helyszinrajza. a lejtési adatokkal Léva város mérnöki hivatalában díjtalanul 
szerezhetők be, a hol is bármely tekintetben felvilágosítás adatik.

7. Távlatrajzok nem kívántainak.
8. A pálya tervek 1907 évi január hó 30-ának déli 12 órájáig Léva 

r. t. város polgármesteri hivatalához — átvételi elismervény vagy postai 
föladó-vevény ellenében nyújtandók be. — Később érkező vagy a pályázati 
feltételeknek meg nem felelő tervek semmi esetben sem vétetnek figyelembe.

9. A már benyújtott tervek vissza nem vonhatók.
10. A legjobbnak talált tervek közül az első 1000, a második 600, a 

harmadik 400 korona jutalomban részesül ; jogában áll ezenkívül a városnak 
a pálya dijat nem nyert tervek bármelyikét 200 koronáért megvenni.

11. A jutalmazott és megvett tervek és költségirányzatok a város kor
látlan tulajdonába mennek át, és az azokon foglalt eszmék bármelyikét az épí
téssel iuegb zott építész a viszonyok szerint esetleg felhasználhatja.

12. Az építés kivitelére szóló meghívásra nézve a város fentartja magának 
a szabad rendelkezési jogot.

13. A nem díjazott pályaművek a felbontatlan jeligés levéllel együtt a 
pályázat eredményének kihirdetése után a pályázóknak az átvételi elismervény 
ellenében visszaadatnak de 1907 évi február hó 28-ik napjánál tovább nem 
őriztetnek.

14. A pálya-terveket a város által kiküldött bizottság fogja elbirálni, 
mely döntés végérvényes.

15. Minden pályázó kötelezi magát annak elismerésére, hogy a pályá
zati feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti

Léva, 1906, évi november hó 26-án.

BÓDOGH LAJOS
polgármester.
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Kern Testvérek
LÉVÁN.

Ajánlom a n. é. közönségnek : Elsőrendő fűszer, csemeg, déli 
ny ümöloj, íinooi tea, teni-üteiucny, íiootu rum coeiiac, hkőlök, a-ztali , 

pecsenye- és aszuborok, bel- és külföldi pezsgők, Stollwerk- és fiumei 
csokoládé, karácsonyi gyertyák és sok szép újdonságok cukorkákból 
és karácsonyfa díszek stb. továbbá:

Karácsonyi és újévi ajándéknak
alkalmas cikkek : bronz és alpacc* gyertatartó, gyufatartó, kávé és 
mák őrlő, teafőző készük k, húsvágó és reszelőgépek, vasalók evőeszkö
zök, nickel és zománcozott edény, kony habereudezés-^k. Ruhafacsaró gép, 
ruha mángorló és szénkosarak, konyhaelő-tálcák, esernyő állvány, ház- 
tartási mérleg, légmerő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, oka
rina és más hangszerek, szivar szipkák, csibuk, pipák, szivartárcák, 
tolikések, ollók, kártyák, vadászbotok, táskák és fegyverek, latornama- 
gika, domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya, 
valamint lombtürész, mint, legcélszerűbb karácsonyi ajándékot, rendkívüli 
olcsó árban.
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••00 Karácsony előtti héten. <***»

Élő dunai* és tói halak! 0 
Kilója 2 koronától — 2 korona 80 fillérig. X|

i

Nyitrai és Társánál Léván.
Karácsonyi ajándékaink

bevásárlását a
Nagy megtakarítást

érünk el, ha

Mindent nagykereskedői árakban számit. — Jutaléka csupán a pénztári engedmény, a melyet az eladótól von le magának.
Czégtulajdonoa : Q- -A. U A. Ki B J- ZNT O S B TJ H) A. B E S VII., ZDoki.<zry--u.. 16.

Galambposta
árubeszercé.i vállalatra bízzuk.

Nyomatott Nyitrai 4e Tárta könyvnyomdájában Láván,


