
XXVII. évfolyam 18 szám. LÉVA, 1907. május hó 5.
előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. SO fill.
flőfizetési pénzek póstauHlványnyal küldhetők. 
Krf *•*  flsámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

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

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér- 
Hivatalos hirdetmények

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

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

kedvezményben 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
924/1907 saám.

Hirdetmény!
Az 1907 évre megállapított kereskedelmi 

és iparkamarai illetéktől szóló kivetési lajst- ; 
rom, az abban kitüntetett összegek behaj- i 
fása ezéljából as illetékes kamara által ; 
megküldetett.

Minélfogva felhivatnak as érdekeltség . 
azon iparkamarai illeték fizetés kötelezettjei, ’ 
kis nek évi illetéke 4 koronát meghalad, < 
bogy tartozásukat 8 nap alatt különbeni ! 
megzálogolás terhe alatt okvetlenül Léva I 
város adóhivatalánál fizessék be.

Városi adóhivatal.
Léva 1907 évi május hó 3-án,

IScro-zslJc XaeijoB 
adóhiv. főnök.

A munkások hiánya-
Alig két év előtt szinte büszkeség

gel irtunk arról, hogy vármegyénkben, 
különösen a lévai járásban nyoma sem 
volt a kivándorlási kedvnek. Munkás
népünk állandó foglalkozást talált ide
haza is a azt gondoltuk, hogy talán 
évek múlva sem beszélhetünk kiván
dorlásról. íme a kivándorlási kedv, 
mint a vízbe dobott kő után a hullámok 
egyre tovább terjednek, már nálunk is 
felütötte a fejét, hogy bizony komolyan 
kell gondolkoznunk felőle.

Eleinte szórványosan csak egy-egy 
eset fordult elő, Nagykoszmályon, Bt- 
rekalján, Csejkőn, de most már csapa
tostól mennek a munkások Amerikába. 
A múlt hetekben Garamszöllősről egy 
egész szállítmány indult Kanadába, 
egy más rész Argentínába.

És ez a kivándorlási szenvedély 
olyan mint az iszákosság. Terjed a 
nélkül, hogy megakadályozni lehetne. 
Minálunk is csakhamar úgy lesz, mint 
Magyarország felső részein. Ha valaki 
Lévától-Garamberzencén át Zsolnáig, 
vagy Kassától egész a Vágvölgyéig 
utazik, hát szomorú tapasztalatokat kell 
szereznie.
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T ÁBCZ A.
A csődökről.

Tillier Claude XXV. pamfletja. 
Fordította : dr. Karafiáth Máriusz. 

(Folytatás.)
Elvégre hát azt hiszi a csődös, hogy a 

hitelezői részéröl a legnagyobb tapintatot 
érdemli, hogy nincs tiszteletre méltóbb dolog 
mint a tisztességes bukás- Ha a kormány 
kötelességét teljesítené, akkor menedékpénz- 
tárt létesítene a szegény csődbe jutot
tak számára, kik nem tudták a katasztró
fájukat hasznukra forditani. Emlékszem rá, 
hogy az nAssociation" első kiadója, ki hite
lezőit 6°/0-kal elégítette ki, a legkomolyab- 
han kért tőlük tökéket egy nevelő intézet 
felszerelésére; egy másik ajánlkozott, hogy 
Megmentett tallérjaival oly feltétel alatt jön 
vissza a tengerentúlról, hogy a nyaralóját 
Megtarthassa ; egy harmadik, hogy valahogy 
n*gyon  ne sttlyedjen a jó módból a közép- 
Uerüségbe, azt akarta, hogy hagyják meg 
•eki fényes bútorzatát. Hitelezőikre nézve 
•• utóvégre jó üzlet lett volna; legalább 
fokban a szép tükrökben újra nézegethet
ték volna magukat, s egy pillanatra bele- 
•tilyezthették volna magukat asokba a fel
séges támlás székekbe, midőn otta25%-ukat 
érezték, a melly előnytől jelenleg ©lestek.

Az emberi könyörületesség határosottan 
* legostobább és leginkább birkához illő 
•tény, melynek okoskodása a legkevésbé 

Sokan Lafarge*)  asssony fölött sajnál- 

i*)  Érdekei biinpör hősnője, kit aszal vádoltak, 
férjét megmárgezte.
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Amit látni és tapasztalni fog, az 
szinte megdöbbentő.

Virágzó falvakban, ahol az 1900-iki 
népszámlálás alkalmával 1200 lelket 
számlált össze a hatósági közeg, ma 
500 — 600 lelket alig talál az ember, 
ezeknek is 5O°/o-a asszony, 40%-a 
gyermek és csak 10%-a férfi, akik 
közül azonban a legfiatalabb túlhaladta 
az 50 évet. — A többi 600 egyén 
elvándorolt Amerikába kenyeret keresni, 
vagy megszökött a katonai szolgálat 
elől. — És idehaza ? !

Az asszony és gyermek járja a 
xr.ezőt, töri a földet a gabona alá és 
ő maga kénytelen tavasztól ő*zig  az 
összes gazdasági munkát végezni és 
aratni.

Vág-Ujhelytől—Kassáig, tehát a 
termékeny Vág és Hernádvölgyben 
hiába kerestük a férfi munkást, aki 
vágta volna a rendeket. Kis sarlóval 
kezében csak asszonyi aratót lehetett 
látni, aki az árpáf, rozsot és zabot 
iparkodott tető alá hordani, hogy lega
lább az adóra és kenyérre szükséges 
összeget előteremthesse.

600 kilométer hosszú útvonalon, a 
vasút mindkét oldalán gazdagon termő 
gabona földek terültek el, ahol javában 
folyt az aratás.

És ezen a rettenetesen hosszú útvo
nalon 4100 asszony vágta a rendet és 
csak (3), mondd három férfi. A többi
nek se hire, se hamva. — Hiába várja 
az ember, hogy talán másik határban 
másképpen van. Ahány határ, annyi 
csalódo’t reménység. — És ha véletle
nül szóba áll az ember egynéhány 
asszonyt yal és kérdi tőle, hol a férfi, 
hol a családfenntartó? A válasz erre 
soha sem más: Amerikában Uram ! Ott 
keresi a pénzt, és küldi haza, ha egy
általán keres valamit.

Az igaz, hogy a kintlevő családtag, 
már t. i. a melyik nem lump, haza is 
kü'di megtakarított pénzét, de ide haza 
a család maga erkölcseiben megromlik.

koznak, ogyeeek rajongó könyörü'eteeséggel 
viselkednek iránta, de ki törődik a szegény, 
alafomosan legyilkolt Lafarge úrral ? És 
viszont ki merne »z alávaló, gaz csalók 
sorsa fölött sajnálkozni azzal a nyomorral 
szemben, melyet előidéztek ? Nem biztatná 
az a részvét a gonoszokat? Ha éreznék 
magamban ilyen részvétet, bizony szemrehá
nyást tennék magamnak, akár csak magam 
követtem volna el bűn*.  Eszerint sajnálkozni 
ke'lene a gyilkos felett,ha áldozatának megfoj
tásakor kezét megsebezte ; s ép igy a farkas 
fölött,kinek torkában a szétmarcangolt bárány 
egyik Cíontja fenakadL S In es már úgy 
esett a farkassal, hát kijelentem, hogy 
agyonlövetném a kutyámat ha látnám, hogy 
a sérült farkas sebét nyaldossa.

Hagyjátok ezt a részvétet, ha van szi
vetek, me'yben as ébredhet, a szegény 
cselédek számára,kik keservesen összetaka*  
ritott kelengyéjüket amazok kezére bízták és 
kik most rabszolgaságukat és hajadon voltu
kat bizonytalan időkig kénytelenek foly
tatni ; tegyétek félre azon hatvan éves magán
zóknak, iknek ök nem hagytak más mene
déket mint a szegények házát; tartsátok 
fenn azon hiszékeny és nagylelkű egyének 
számára, kiknek azok baráti megszólítással 
hízelegtek és kik, miután már maguknak 
nincs pénzük melyet azok kikönyöröghet
nének tőlük, azt alázatos bizalmukban más- 
unnan kérték számukra,' tartsátok fenn 
azon szerencsétlen munkásoknak, kiknek 
kicsiny de tisztességgel szerzett vagyonkájuk 
e végzetes pénztárban végleg eltűnt. Szegény 
emberek 1 napi szükségleteikben takarékos-

Nő a törvénytelen gyermekek száma. 
Az alispáni hivatalnál vezetett nyilván
tartás tehetne erről bizonyságot.

Az egy gyermek rendszerről tudjuk, 
hogy mily veszedelmet rejt magában a 
nemzeti lét, az állami lét fennállására. 
De ez, ami itt a felvidéken történik, * 1 
ez már megmételyezi az embereket s 
a következménye az, hogy alig látni ; 
itt fenn a falvakban egészséges, ép 
gyermekeket.

A veszedelmes betegségek minden 
faja dúl közöttük, de hiszen ilyen viszo
nyok között ez természetes is, mert 
nincs senki, aki ezekről a gyermekek
ről gondoskodna. Az anya túl ad rajta, 
mert fél, hogy a törvényes fél előkerül 
a meggvül a baja. Az apa pedig tagadja, 
hogy köze lenne hozzá. Mert nem akar 
ugyancsak bajba kerülni, ha hazajön 
a férj, kinek, bár csak ideiglenesen is, 

' a helyét elfoglalta.
így áll a dolog különben a fiatal

ság azon részénél is, aki 20-ik életévét 
betöltötte.

A felvidéki .vármegyékben hiába 
i hívják sor alá a fiatalságot — Aki 

itthon van, az nem fog katonai szol
gálatot teljesíteni, mert hibás, vagy 
nyomorék. Azok száma azonhan, akik 
fegyverfogásra alkalmasak lennének, 
alig teszik ki a sor alá kötelezettek 
10% át. — Például veszszük Árvame
gyét, Itt 2119-re rúg a hadkötelesek 
száma R vármegyében. Ezek közül 
Amerikában van 1695, s szerte az 
országban 200. Liptómegyében a had
kötelesek száma 3130, Amerikában 
van 2460. Szepesmegyében a hadkö
telesek száma 4361, Amerikában van 
közülük 3390. Sárosmegyében a had
kötelesek száma 4023, Amerikában 
van közü’ük 2673. Turóczmegyében 

* a hadkötelesek száma 1711. Több mint
70% Amerikában van. És igy van ez 
a felvidéki vármegyékben mindenütt. 
És igy lesz nemsokára nálunk is.

Á kivándorlási betegség az embe-
)
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kodtak, hogy munkaképtelenségük és erőtlen
ségük idejére nélkü'özéstöl ment pihenést biz
tosítsanak maguknak és tiz éven át a fene
ketlen perselybe dobták azt, amit meggazdál
kodtak I Türelmes és munkás hangyák a meleg 
és szép évszak minden napját felhasználták 
raktáruk megtöltésére s midőn az első fagyok 
meg-megdermesztették a földet, midőn * 
néma hópelyhek a levegőben keringeni 
kezdtek, rá lép egy ur és szétrombolja 
azt! O j 1 nem, annyi rósz szerzőinek 
nincs joguk sem könyörületességhez, sem 
kímélethez ; ök a társadalom engeszthetetlen 
ellenségei és a társadalom nem tartozik nekik 
egyébbel, mint fenyítékkel és gyűlölettel 1

Én legalább soha sem titkolom el azt; 
bennem ösztönszerü, velemszületett gyűlölet 
forr a csődös iránt; ép a úgy mint valamennyi 
kígyót egy osztályba sorozok, nem törődvén 
aszal van-e méreg foguk vagy sem és szíve
sebben kitérek nekik, semhogy valamely 
vipera megmarjon, ép úgy egy kalap alá 
veszem a különböző csödösöket, egyaránt 
gyűlölve a hamis, az egyszerű csödösöket, 
a vagyonbukottakat s a hitelezőikkel egyez- 
kedöket. De nagyon szeretném, ha valameny- 
nyiöknek össze en két kezük volna, hogy 
egyszerre láncra verjem őket. De nem csak 
asért üldözöm őket támadásaimmal mert 
megkárosítják a közvagyont, hanem mert 
egyúttal rontják as erkölcsöt is. E csődök, 
melyek a mi nagy kereskedelmi városaink 
pisczain mint a EOrtüz hangzanak fe), szerin*  
tem korunk erkölcsi sülvedésének legijesz
tőbb jelenségei. Oh I mennyire is sülyedtél, 
apáink beosületessége ? I A pénz és vér 

rekrél már egészen veszedelmes kórrá 
nőtte ki magát. Itt már csak gyökeres 
orvoslással lehet a bajon segíteni. Ha 
elüszkösödik a seb, akkor már késő 
lesz az operálás. Különösen útját kell 
szegni már csak azért is, mert már a 
vármegyénk magyar lakosságára is 
annyira átragadt ez a betegség, hogy 
nemsokára egyáltalán nem lehet férfit 
itthon találni.

Érdekesen jellemzi az esetet egyik 
Gsrammenti községbeli biró, a mely 
községben az egy gyermekrendszer 
uralkodik. Elmondja, mivel nekik mun
kabíró gyermekeik nincsenek s egy 
gyermek a gazdasági munkát elvégezni 
képtelen, cselédet kellett csaknem min
den gazdának tartani. Tót legénykéket 
fogadtak, a kik dolgoztak. De mióta 
Bírsvármegyében is kiütött a kivándor- 
lási láz, hát a tót cselédek is felmond
ták a szolgálatot és kimentek Ameri
kába, Es ez arra kényszeríti a gazdákat, 
hogy birtokaikat bérbe adják addig, 
mig akként nem fordul a világ sora, 
hogy annyi gyermek nevelődik a köz
ségben, a mennyi képes lesz a föld 
megmunkálására.

A munkáskéz hiánya a lévai piacon 
is feltűnően érezhető. Felvidéki tótjaink 
közül alig egy-kettőt látni, Nem csoda 
tehát, ha a jó munkás keresett lesz s 
a napszámok igen magasra emelkedtek, 

Öokénytelenül felmerül a kérdés ; 
mi lesz akkor, ha a magyarságra is 
átragad a kivándorlási láz. Ez az igazi 
szociális kérdés. Erről kellene valami 
uton-módon intézkedni, mert hiszen 
Magyarország népessége nem oly sürü, 
hogy megélhetést ne találna rajta min
den ember, a ki dolgozni akar,

Nagyban érezzük a munkás kéz 
hiányá*,  még jobban érezzük majd 
aratás idején. Valóságos Isten csapása 
lesz azokon a községeken, hol az egy 
gyermekrendszer következtében a gaz
dának nem lesz, a ki termését még 
csak be is takarítsa.

a.Éi ihi ii.ii „jaaBaagaggjai,

iránti önzetlen közöny mely azokat oly 
magsa fokra emelte, mily szivekben húzta 
meg magát most? Hát ti, vagy hazafiak, 
kik oly higgadtan léptetek a vérpadra, 
ti félelmet nem ismerő harcosok, kik oly 
szilárd léptekkel mentetek a halálba s kiket 
Bemmi fontolgatás nem tudott meglassítani, 
ti nemzétek-e ezt a tisztátalan fajzatot? 
E ismeritek-e ivadéktoknak ezt az irigy 
kalmár népet melynek megköveeült szivében 
nem lakik más szenvedély mint az arany 
szerelme ; mely azt az aranyat az utcasárból is 
kikaparja magának, sőt mxg az ürülékben 
is keresi? E nyomorultak végleg elfelejtet
ték a ti dicsöségteket; nem tudják mit 
jelent e két B2Ó : „haza és becsület,“ a szivük 
csak akkor dobog hevesebben, ha valaki 
jó üzletről beszél nekik ! Pantheon helyett 
tőzsdét építettek és félisteneik itt találhatók, 
Hiába szorította őket a végzet ama hatalmas 
ösvényhez, melyet ti a világ egyik végétöl 
a másikig tapostatok, ök nem akartak arra 
lépni. Inkább hintóbán utazzák be Európát 
mint napi menetelésekkel. A mint régi meg
élhetésüket, egy uralkodó életmódját, kellő 
méltósággal újra megszerezték, az udvarok
hoz való bejárás jogáért koldultak; könyö
rögtek az orosz czárnál, az osztrák császárnál, 
a porosz királynál, hogy ismét nemzet lehes
senek. Minden nemzetet megcsaltak , mely 
bizott bennük, mindenütt hazudtak, a hol 
csak beszéltek ; régi fegyvertársaitokat meg*  
fojtatták, nagyköveteik csak kereskedő 
segédjeik voltak nekik ! eladták az uralko
dóknak a szabadságot béke és kereskede
lemért. Rólatok még beszélnek ugyan némi

t



A Barsmegyei Gazdasági Egyesületnek
1906. évi működése.

(Folytatás.)
MunkáB népiiuk télen nem talál foglal

kozást, ezért a háziipar kiterjedten való 
okszerű üzése nagy hiányt pótolna, ha 
egyúttal munkás népünk, különösen a szent
kereszti vándormunkások több kedvet mu
tatnának.

Az okszerű növénytermelés képezi kisgaz
dáinknak jövedelmi forrását, vármegyénk 
talaja és éghajlata a sörárpa termelésre kivá
lóan alkalmas 500 m/m. hanna pedigree 
(morva származású) árpát 21 község kisgaz
dái részére 11 K. 50 filléres kedvezményes 
árban osztott ki, a vármegye valamennyi 
járásából vették igénybe ezen kedvezményt, 
kivéve az oszlányi járást; ezen évenként 
ismétlődő actió hatása nagyon meglátszik 
kisgazdáink eladott árpájánál; s azt mond
hatjuk, hogy kapásnövények után, a sik 
vidékünkön is kiváló sörárpa terem s minő
sége a hegyvidékivel vetekedik.

Vetöbükkönyt, takarmány répamagot és 
arankamentes heremagot is adtunk egy pár 
törekvő község kisgazdáinak és az aranka
mentes vetőmag nagyon nehezen szerezhető 
be, az egyesület elnöksége az érdekképvise
let szervezése után nagyobb actiót fog aján
lani az egész vármegye gazdaközönségére 
nézve, addig a hamisítások és csalások meg- 
gátlását eszközölni lehetetlen.

Vármegyénkben egy nagy czukorgyár 
van, s igy fontos termelési ág a cukorrépa
termelés, s mivel kisgazdáink a cukorrépa 
átadásánál ki voltak téve a gyár időleges 
alkalmazottainak, a mázsamesterek önkényé
nek, míg az egyesület a garamvölgyi cukor
gyár előzékeny eljárása folytán az állomé- 
másokon ellenőrködő parasztgazdákat nem 
alkalmazott.

A kisgazdák gazdálkodásának serken
tésére szolgál a parasztmintabirtokok jó 
gazdálkodása, s örömmel emel emelhetjük 
ki, hogy ifj. Pálinkás István felső szecsei volt 
parasztmintabirtokos épen úgy gazdálkodik 
és vezet számadást most már 7-ik évben, 
mint mikor mintabirtokos volt, s számadá
sából kitűnik, hogy 1905. évben tavaszi 
árpából katasztralis holdankint 20 m/m ; 
búzából 12 m/m. volt. Vagyongyarapodása 
2658 kor. nagyrészt szarvasmarhatenyésztés- 
böl, ezenfelül háztartásra 470 kort adott 
ki, terményekben (amit nem veszünk számí
tásba), tehát 3128 kor. jövedelme lenne, a 
mai mivelés alatti 21 c. holdra, esik hol- 
dankint 150 kor; 1904-ben 206 kor. volt 
15%, most 12%. 1904-ben a magas gabona
árak és a sikerült bikaeladások köztenyész
tésre, játszottak közre.

Kósa Mihály gr.-vezekényi parasztminta
birtokos kisgazdatárs 1906. évi számadásából 
a következőket emeljük ki.

tisztelettel; de bizonyos, hogy többre be
csülnének, ha tölténytáska helyett pénztárcát 
hagytatok volna rájuk örökbe. A bronzban 
melyet nekik szereztetek, ők csak gépgyár
tásra alkalmas érczet látnak, s ha régi lobo
góitokat száz helyen nem tépték volna a 
golyók,ők bizonyára pénzes zacskókat csinál
tak volna belőlük.

A nemzeteknek talán ép úgy vannak 
évszakjaik, mint az esztendőnek. A ti időtök 
volt Franciaország nyara. Most a nap hanyat
lóban van, a napok megrövidülnek, a föld 
kihűl, hervad ; nemsokára itt az örök tél és 
szemfödöjével betakar minket. A mi nagy 
háborúink rendithetlen katonái, mennyire 
kell pirulnotok ez utódok miatt I De ti lega
lább a csatatéren hantoltattátok e< maga
tokat ; s a mi rachitikus porhüvelyünk, 
melyet szentelt vízzel locsoltatva vitetünk 
a temetőbe, érintésével nem fog a ti hatal
mas csontváztoknak alkalmatlankodni.

És ki vesződnék ily züllött nemzetben, 
ily nemzetben, hol a huncutság már nem 
megbecstelenítő, ki vesződnék azzal, hogy 
becsületes ember legyen ? mily előnye van 
az erényes szegénységnek a gyalázattal szer
zett gazdagság fölött? Fölkeresik-e majd 
kézműveseinket műhelyükben, hogy városi 
tanácsosokká vagy a polgárőrség tisztjeivé 
tegyék őket ? mit 1 a szegénynek semmi 
biztatója, hogy becsületes de nyomorral 
teli életénél megmaradjon: soha egy szó 
nem mondja neki; „helyes/ soha egy kéz 
nem rázza meg az övét helyeslő szorítással; 
semmije sincs, csak lelkiismeretének szava 
és egy jobb élet bizonytalan reménye I És 
ezen felül folyton látja maga előtt azt a 
tisztességtelen gazdagságot, mely öt csábit'

Birtoka nagysága körb. Pálinkáséval 
egyforma. 4-ob norfolbi forgója van. 15 c. 
holdon termett 75 q 1) ő. búza 15 q 2) 
árpa 4*/ 2 c. holdon 48 q. 11.5 q. 3) 1 c. 
hold 200d° 189 q cukorrépa 162 q. 4) 2 
c. h. 1000Ü0 tengeri = 125 q. csöves tengeri 
46 q. szemes tergeri 23 q. 5) köles t/5 hd, 
l m/m. rozs után 5 q. ti) magbükköny %, 
1 */,  <1- ^-5 Q- "0 bab ’/a holdon 3 m/m 15 
8) krumpli % = ’36 q. 210 q. 9) takarmány
bükköny 5 h. = 110 q. 22 q. 10) takar
mányrépa utánvetés 140 q.

Két drb. fejős fajta tehén után 4143 
liter, 1 drb. esik 207 l* 1 * * * */*  liter. Bevétele volt 
3096 korona. Kiadása volt 2340 kor. Marad
vány 756 korona, (c. holdankint 36 kor. 
háztartásán és az értékemelkedésen kívül).

Megjegyezvén hogy több jövedelme 
volt, mer étékesebb állatokat vett, s azok 
értéktöbblete nincs felvéve. Mindenesetre 
érdekes az oIbő évében már, hogy búza 
eladásból 441 kort., árpáért 372 kor. 66 
fillért, czukorrópáért 290 kort, babból 38 
kort, kukoricából 90 kort, baromfi és tojás
ból 60 kort, sertésekből 82 kort és tej árá
ból 366 korona jött be a saját fogyasztásán 
kívül, mely Bzinte kitesz 70 kort, úgy hogy 
a búzához hason ó jövedelmet biztosított az 
első évben. — Kitértünk kiesé hosszasabban 
e tárgynál közgyűlésünk határozata értel
mében. Mindkét kisgazda gazdálkodása 
követésre méltó, s reméljük, hogy Kósa 
Mihály is Pálinkás István birtokának jöve
delmezőségét pár év múlva megfogja köze
líteni, ha elérni nem fogja is.

Egyesületünk a verebélyi járásban óhaj
tana ez évben egy mintabirtok felállítását és 
a jövő évben a szentkereszti járásoan.

Szövetkezés terén a legfontosabbakról, a 
tejezövetkezetebröl megemlékeztünk, felem
lítjük még, hogy gazdakörök, fogyasztási 
szövetkezetek létesítését egyesületünk közvetve 
mozdítja elő, utóbbiakat a Magyar Gazda
szövetség fáradhatian titkára Meskó Pál 
eszközli.

Vármegyénkben következő fogyasztási 
szövetkezetek létesültek, alakulási sorrend
ben : Brogyán, Galetnek, Aha, K-Tapo'csáoy, 
Nemcsény, Taaszár, Bars-Kovácsi, Bars- 
Ridnó, Csata, Felsö-Szecse, Lekér, N.-Mánya, 
Vöröavár, Zútvakenóz, Ujbars, Verebély, 
Zaliz, Gr.-Lök, Oroszka, Gr.-Vezekény, Gr.- 
Szent Benedek, Gr.-Ssent György,Gr.-Mikola 
Gr. Szánt-Kereszt, Kis-Apáthi, Kis-Vezekény, 
Nagy-Valkháza,

Gazdaköreink vannak: Bars-Endréd, 
Nagy-Kálna, Felsö-Szecse, Ziliz, Gr.-Mikola, 
Brogyán és Vörös váron nagy előnyére a 
nagy és kisgazdaközönségnek olvasókörök 
működnek a fogyasztási szövetkezet kebe
lében.

Hitelszövetkezet van Alsó-Szecsén és Bars*  
Besseuyön. A hitelszövetkezet nem halad

gatja, mely a mellette elrobogó hintójának
I sarával tele fröcscsenti, hallja ama vigasz

talan szavakat: „ha úgy tettél volna mint 
én, úgy jártál volna mint énl“

Mit! azt látják, hogy a gazdagok feles
legesnél feleslegesebb dolgokat lopnak s ők, 
ők tartózkodnak a legszükségesebbnek elide
genítésétől ; csak egy lépést kell tenniök, 
hogy a gazemberek aranyos tetői alá jus-

' sanak s ők inkább ott maradnak a tökfilkók
< ínséges mezején. De hát ácséiból van-e e 

népség becsületessége, mellyel a szenvedés 
között az anyagi megpróbáltatásnak helyt áll ? 
Ha itt nem, hát hol akadtok aztán az 
erényre ?

És te, comme il faut népség, ki azzal 
dicsekedel, hogy kezed tiszta maradt, nem 
mered könnyű áldozat nélküli becsületessé
gedet ama sziiárd jellemű pipások kemény 
próbát tett becsületességével összemérni? 
Azt mondjátok, hogy becsületes emberek 
vagytok, de magatok sem hiszitek el; mert 
mi hasznát veszi a lopásnak az, a ki nem 
nélkülöz semmit ? S mig azekat ócsároljátok, 
megvagytok róla győződve, hogy minden 
elvolna veszve, ha azok „valamik*  lettek 
volna; de ne ámítsátok magatokat, ugyan
azok ők, a kik mindenkor voltak, kik mind- 
ezideig dísze, igazi nemessége Francziaor- 
szágnak. Mindazon forradalmakban, melyek
ből szabadság virágzott fel, ezer csepp jut 
az ő vérükből a tietek egy cseppjére; és ők 
a zsákmányt nektek engedték át; de med
dig lesz ez még igy? Mindég fogják-e az 
éhségre ráparancsoini, hogy hallgasson s nem 
fogják-e, mert szemük előtt a bűn, a maguk 
módja szerint megszokni a ferdeségeket, 
miként az orvos megszokja a fekélyekkel 
való babrálást?

(Folyt, kiív.)

előre, mert pénzintézeteink mérsékelt kamat
láb mellett dolgoznak.

Magtárszövetkezet alakult. Alsó Szecsén 
több község részére. A M. A. V.-tól függ, 
mikor hozható üzembe, mert a teherpálya
udvar hiányozván s ezt kell megelőzőleg 
kiépíteni. Gazdaosztályunk középbirtokos
sága és bérlői részére az egyesület által 
megalakittatott az ország legelső gözekeszö- 
vetkezete, mely 3 évi eredményes működésére 
tekinthet vissza.

Az alakitási költségekkel és szerelvé
nyekkel együtt 79900 koronába kerülő 20 
lóerejü Fowerfele gözekekészletből leirva 
és törlesztve van 32300 kor. tartozásunk 

i csupán 19200 kor., üzletrészeink értéke 
27500 kor. két év múlva tartozásunkat kifi
zetjük, s akkor a szántás olcsóbban lesz 

' eszközölhető. Minden tag nagyra becsüli, 
, hogy a gőzeke minden évben rendelkezésre 
í ál), kifogástalanul szánt és bevételekből 

számítva 5 év múlva a bérszámitásoknál 
holdankint 4—5 koronával olcsóbban fog 
szánthatni tehát körb, 30°/a-al.

(Folyt, köv.)

í Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. 

város képviselőtestülete f. évi április hő 
30-án d. u. 4 órakor tartotta évnegyedes 

i rendes közgyűlését Bódogh Lajos polgár- 
mester elnöklete al tt. Az elnök jelentésében 
beszámolt a pénztári vizsgálatokról, bemu
tatta az 1906-ik év ügyforgalmának kimuta
tását, mely szerint a városi adminisztráci
óhoz beadatott 17406 ügydarab, elintéztetett 
17233, hátralék 173 drb. Ezután a közgyű
lés a gyámpénztári vizsgáló bizottságba a 
kilépő Schwartz György és Friedmann Samu 
helyébe beválasztotta Féja Kálmánt és Jo- 
zefcsek Gézát. — Tárgyaltatott a tanács 
javaslata a hivata'os óráknak május 1-től 

i szeptember 30-ig reggeli 7 órától déli 1 
óráig való megállapítására. Dr.Frommer Ignác 
a javaslat ellen, Dr. Karafiá'h Márius mel
lette érvelt; a közgyűlés Medveczky Sándor 
közvetítő indítványát fogadta el, mely sze
rint juniua, julius és augusztus hónapokban 
reggeli 7 órától déli 1 óráig lesznek nyitva 
a városi hivatalok, az anyakönyvvezetö hiva
talos ideje 8-tól 12 ig tart, a rendőrkapi
tányságnál délután is lesz ügyeletes, úgy
szintén a fogyasztási hivatal is egész napon 
át működik. — Az emlékezetes jan. 31-iki 
közgyűlésről, melyen a polgármester és fő
jegyző ellen saját kérelmére fegyelmi vizs
gálat rendeltetett el, valami hiányos és 

' „érthetetlen" főiterjesztést küldött az első
■ tanácsnok; a vármegye alispánja erre leira

tot küldött az ügy tisztázása iránt. Ide
| vonatkozólag Dr. Kmoskó Béla, mint az 

akkor a bajok orvoslására kiküldött bizott
ság tagja ismerteti a tényállást, mely szerint 
az egész dolog tévedésen és félreértésen 
alapult, és sem a polgármestert, sem a 
főjegyzőt mulasztás nem terheli, ennélfogva

■ indítványozza, hogy a közgyü'ésnek jan. 
’ 31-iki határozata a fegyelmi eljárásra vonat

kozólag hatályon kívül helyeztessék. Az 
indilvány egyhangúlag elfogadtatott. — A 
közigazgatási bizottság — a terhelt felleb
bezését mellőzve — jóváhagyta a képvise
lőtestületnek Mácsánszky János első tanács
nokra vonatkozó 1906-ik évi január hó 31-én 
hozott fegyelmi határozatát, ugyancsak a 
főispán Mácsánszky János ellen töob rendbeli 
egyéb panaszok és esetek miatt a fagye mi 
eljárást szintén elrendelte és őt hivatalától 
felfüggesztette, fizetését május hó 1-től felére 
szállitván. E miatt nevezettnek helyettesítése 
vált szükségessé. A közgyűlés Dr. Tóth 
Sándor ügyvédet bízta meg a helyettesítés
sel havi 100 korona tisztelet-díj mellett. 
Ugyancsak Dr. Kaazaniczky Kálmán ügy
védnek, a múlt évbon az árvaszekuél töltött 
helyettesítésért 100 kor. tiszfeieidijat sza
vazott meg. — A polgármester jelentést 
tett arról, hogy néhai Buihor Kornél vég
rehajtó óvadékát némi adósság fejében kia
datni kéri a hitelező. A közgyűlés a tanács 
javaslata alapján úgy határozott, hogy az 
emlitett adósság a volt végrehajtó hivatali 
működésével nem áliván összefüggésben, az 
óvadék fele az özvegyet, feie a kiskorú 
gyermekeit illeti. — A Hazai Vili. R. T. 
kérvényét, mely szerint 10,000 koronányi 
óvadékát más, teljes értékű ertekpapit okkal

j cserélhesse ki, kedvezően intézte el a köz
gyűlés, ellenben megtagadta ugyanezen R. 
T. azon kérelmét, hogy uj motorok beszer
zésénél vállaljon el a város kezességet az 
összegért, de felszóllitja a vállalatot, hogy 
ezen gépeket, mivel azok beállítása szüksé
ges, minél előbb szerezze be. — Mácsánszky 
Jánosnak, illetve fiának Mácsánszky Lajosnak 
lévai illetőségét a közgyűlés a rendőrkapitány 
előadása után nem ismerte el. — A polgár
mester bejelentette, hogy a város mérnöké 
javaslatot késeit a községi közmunka tár
gyában, a mely tárgyban eddig sok panasz 
merült fel, úgy az összeírás, mint a kivitel 
tekintetében. — Balcsák Béla városi mérnök 
részére a vámut építési munkálatainak veze
téséért a közgyűlés 500 korona külön dijat 
szavazott meg, azon 300 korona tiszteletdi- 
jon felül, melyet a város a mérnök katonai 
szolgálata idején a fönt jelzett munkálatoknál 
való he'yettesitéaeért fizetett. — Határozattá 
vált, hogy Esterházy Miklós heroeghea kér

vényt intéz a város közönsége a Lévát 
érdeklő levéltári anysg átengedése ügyében.
— Ríkócy Kassán felállítandó lovas szobrára 
a közgyűlés 100 koronát szavazott meg, 
tekintetbe véve, hogy városunk közönsége 
már 1903 bán a Rákócy-szabadságharc 290 
éves jubileuma idején, tehetségéhez mérten 
adakozott a jelzett célra. A Kereskedelem
ügyi kormányhoz újra kérvényt intéz a város 
közönsége a vármegyének a vámuthoz való 
hozzájáru'ása ügyében. A törvényhatósági 
közgyűlés ugyanis elhatározta, hogy a hozzá
járulási összeget felemeli, a kérvény most az 
iránt bzóI, hogy a kormány ezen célra emelje 
fel a vármegye dotációját. — A törvényha
tósági bizottság jóváhagyta a képviselőtes
tület határozatát a városi vigadó terveinek 
díjazása illetve megvétele tárgyában ; a köz 
gyűlés elrendelte a jelzett célra 2200 korona 
és a felülvizsgáló szakértők részere 266 sor. 
összeg kiutaiványozáeát. — Sorra kerü.t 
dr. Neumann vasúti elöengedélyes kérvényé 
az iránt, hogy Léva város 40,000 korona 
erejéig törzsrészvényeket jegyezzen a leva- 
nyitrai vasút segélyezése céljából. Beható 
eszmecsere után, melynek folyamán Weisz 
Jenő figyelemre méltó érveket hozott tel a 
kérvény mellett, a közgyűlés 34 szóval 4 
ellenében úgy határozott, hogy mivel a város 
közönsége úgyis tekintélyes összeggel benti 
a vállalatot az esen célra megszavazott me 
gyei pótadó utjao, másrészt meg az uj vasút
— bar óhajtott do og — előreláthatólag
Léva piaci forgalmat fogja csökaenteni, 
20,000 koronát azon esetben híj andó meg
szavazni, ha a vonal iránya Léva forgalmi 
érdeseinek kedvezöleg áilapitiatik meg. _
Ho;ló Sándor indítványára a város közönsége 
kérvényt intéz a m. kir. honvédelmi minisz
tériumhoz, hogy La az egyes honvéd-zaszló- 
aljaknak ezredekké fejlesztése sorra kerül 
a lévai honvédzászióalj szintén ezreddé egé- 
szittessék ki. A meghívóban még egy csomó 
tárgy volt feltüntetve, de most már 7 órára 
járt az idő, a többség úgy határozott, hogy 
május hó 3 án folytatólagos gyü.és hivassek 
egybe. — Május hó 3-án d. u. 4 órakor 
volt a közgyűlés folytatása kevés számú 
képviselő jelenlétében. Az első tárgynál 
Monaco vállalkozó kielégítését illetőleg hosz- 
szu vita indult. A számok tömkellegéből a 
jelenlevők nehezen tudtak megítélni a va ó 
tényállást. A tiszti ügyész e.öadta a rideg 
jogi álláspontot, s a közgyűlés többsége is 
ezen alapra helyezkedett E szerint a város 
kifizeti a vállalkozónak a neki feltétlenül 
kijáró összegei: 13,687 K. 90 fillért, 2250 
koronányi óvadékát is megkapja a határidő 
lejártakor, de tévedésből eredő többleteket 
nem fizet, úgyszintén levonta a poenalet 
(büntetéspénzi), mely 5350 koronát tesz ki.
— Ezután gyors egymásutánban tárgyalták 
le a kisebb ügyeket. A főgimnázium múlt 
évi zárszámadása 684 K. 03 fillér jövedelem
— maradványt tüntet fel. — A kovácsii
vasútra a közgyűlés nem adott semmit, mert 
a törvényhatóság áltál mar úgyis hozzá- 
járult. — Jóváhagyatott a Balogh Lajos és 
nejevei kötött szerződés az Oroszlán fo-'a 
dóra nezve 2210 kor. bérleti árban, a város 
részéről 2 heti felmondással. Határozattá 
vált, hogy a fogadó vételárának most ese
dékes negyedét az uj tanítóképzőre felvett 
összegből fizessék ki. A polgármester végül 
bejelentette, hogy Czibulka építész megbí
zást kapott arra, hogy a megvett tervekből 
a meghallgatott szakértők utasításai alapján 
az uj fogadónak — mindea igénynek és 
helyi körülményeknek megfelelő — célszerű 
tervezetét dolgozza ki. Eszel a evüiés 
végett ért. " J

— Kitüntetés. Mihályfi Mihály nyug, 
áll. erdőmester, jelenleg a besztercebányai 
püspöki uradalom erdőmestere a m. kir. 
erdökincstárnál 40 éven keresztül teljesített 
Lü és hasznos szolgálatai elismeréséül a 
Ferencz-József rend lovagkeresztjét kapta 
a királytól.

’ Helyettesítések. A főispán Bole- 
mann Vilmos tb, szo.gabirót a garamszen:- 
kereszti járásban újonnan szervezett ezolga- 
birói állásra, Sardi Rezsőt pedig az ugyanazon 
járásban ugyancsak most szervezett irnosi 
állásra helyettesítette.

~ Esküdtsaéki tagok névsora. 
Múlt ho 22-en kisorsoltattak az araoyos- 
maróti kir, törvényszéknél folyó hó 13 an 
kezdődő esaüdtszési ü.esen működni hiva
tott esküdtek. A kisorsoiásuál jqleleu volt 
Simonyi E.ernér törvényszéki e nők Dr. 
G*a.  Homoky Káiman és Lukács Gyula 
törvényszéki bírák, Kovács Sebestyén Lajos 
kir. ügyész, Moesz Géza törvényszéki jegyző. 
Rendes esküdteknek kisoroltattak : Andrassy 
Lajos Óhaj, Bírtál Ferencz Ziitvabesenyő, 
Drexler Jenő Aranyosmarót, Friedl Rezső 
Aranyosmarótb, Gyapay Gusztáv Léva, Hor
váth József, Gödör Gyula Ar.-maróih, Imre 
Ferenc id. Csiffár,Kauzál Péter Aranyosmarót, 
Kopcsányi László Onaj, Kertész Imre Vere- 
beiy. Lányi Gyula dr. Aranyosmaróth, Lóde- 
rer József Aranyosmaró h, Listvan István 
Hizer, Matuska József Verebély, Nagy Zsig- 
mond Ziitvagyarmat, Pollák József dr. Ara
nyosmarót, Rakovszky István Aranyosmarót, 
Rakovszky János Aranyosmarót, Rakovszky 
Lajos Aranyosmarót, Schiesinger Jakab A'.*  
marót, Szolár Mihály Zsitvabesenyő, Szem6" 
redy Lajos Léva, Tóth István (bóger) Vere
bély, Uireich Nándor Léva, Vaiach István 
Aranyosmarót, Vaikovics Endre Aranyos
marót, Wer.heimer Simon Aranyosmarót, 
Vincze Gyula Aranyosmarót, Völffli Miklós 
Aranyosmarót. Pótesküdtek ; Dánosig Mórt 



pobia János, Döltl Lörincz Erba Rezső, 
Kotm*  Ödön, Nagy Imre, Nagy János, Stei- 
aer Samu, Schwarcz Sándor, Tnnkel Rezső 
Ar»nyosn>arőt-

__ Május első napja. Az idén bizony 
Jjg lehetett mondani a „tavasz virágos 
n»pjá“-nak, mert nem hogy a virágzás, a 
rűgyeiés is nagyon keservesen indul. Csak 
B0m jön az éltető napsugár, pedig már oly 
epedve várjuk a hosszú tel után. Minda
mellett május első napjára vidám muzsika
szóval ébredtünk. E.öször Kálmán-L^josék 
jöttek annak rendje szerint, majd, ami még 
eddig májusi hajnalon nem vala, a munkás 
z0Dekar kezdte harsogni : jaj de magas . . . 
(iáfióöt össze . . . Szerencsére városunk falai 
jól megállották a próbát, nem dü.tek össze. 
l)d nemcsak a köztereken szóit a nagy dob 
és a bombardó, hanem mindazon szerencsé
ik ablakai alatt íp, akik a munkások, vagy 
jenokaruk irányában érdemeket szereztek. 
Különös kedvezésképen egyik-másik lakás 
előtt friss betanulásu darabokkal gyönyör- 
Jiődtették az álmodozókat. Még harmadik 
felvonás is történt : egy kiérdemült ée egy 
reménybeli hangász, meg egy virtuóz mű
kedvelő hegedűs borzasztó szép nyakmuzikját 
élvezhettük. Enyi muzsikára már ugyancsak 
jöhetne a tavasz.
’ — Pénzügyi hírek. Fehér Géza nyit
rai péuzügyigazgatósagi Segédutkár hasonló 
minőségben az aranyosmaróti pénzügyigaz
gatósághoz helyeztetett át, — Cserey Pál 
aranyosmaróti pénzügzigazgatósági számtiszt 
és Biaskó Lajos szenici számellenőr, járási 
számvevő kölcsönösen áthelyeztettek..— 
Murányi Ödön m. kir. állami végrehajtó 
nyugd.jaztatott, helyébe Öffenberger Ferenc 
bácsi lakos az aranyosmaróti penzügyigaz- 
gatósághoz ideiglenes minőségben m. kir. 
végrehajtóvá neveztetett ki,

— Májusi mulatság. A zselizi iparos 
ifjúság f- évi május hó 20 án a nagyven- 
déglö kerti helyiségében t^mbolajátékkal 
egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. 
Kezdete délután 4 órakor. Belépő dij sze
mélyenként 1 korona, csaiádjegy 2 korona.

_  Kinevezés. A vármegye főispánja 
Dr. Politzer Miksa O3ziányi körorvost a Dr. 
Hladny János nyugdíjazásával megürült 
oszlányi járás-orvosi á'iásra nevezte ki.

— Uj állatorvos. Dukesz Lipót lévai 
kereskedő fiat Dukesz Jenöt spr. hó 27-én 
a bpesti állatorvosi akadémián állatorvossá 
avatták fel.

— Az orsz gyógyszerősz egylet 
7 ik járása 1907. évi május 9-en délután 
4 órakor Ipolysághon közgyűlést tart. Tárgy
sorozat: 1) Lemondás folytán megüresedett 
járásigazgatói állás betöltése. 2) A gyógy- 
szerészsegédek országos szövetsége nevében 
az egylet elnökségéhez érkezett memoran
dum. 3) A’, újonnan alkotandó magyar gyógy
szerészi törvény irányelvei és főbb pontjai
nak megvitatása. 4) Házszabályok részbeni 
módosítása, tekintettel a munkás biztosítási 
törvény egyes § aira. 5) Lemondás folytán 
megüresedett vidéki alelnöki állásnak válasz
tás utjáni betöltése.

— Pályázat körorvosi állásra A 
lemondás fo ytán megüresedett alsópéli kör
orvosi állásra — most már másodízben — 
pályázatot hirdetnek. A választás idejéül f. 
évi május hó 14-ik napját tűzték ki.

— Városi utalnk javítása. A leg
utóbbi közgyűlésen a városi közmuukák 
tárgyalásánál szóba hozták a Ladányi-ut álla
potát, amely igen rossz, külöaösen esőzések 
után. A város ugyan több száz korona ára 
kavicsot hintetett rá, de mivel az útnak 
alépítménye nincs, a sok kavicsot elnyelte 
a — sár. Most a városi mérnök dolgozik a 
tervezeten, hogyan lehet majd ezt az élénk 
forgalmú utat helyreállítani. Mindenesetre 
alapos munkára vau szükség, mert a sok 
maró: holnapra való javitgatös sok pénzbe 
kerül es végeredményben semmit sem ér. 
Ugyancsak siralmas állapotban van a Kákái ut 
a szólok alatt. A sző öhegyek ezen része 
szép fejlődésnek indult, több család itt is 
lakik, meg többen keresnek ott üdülést és 
nyuga mát, már pedig eboeli óhajtásukat 
alaposan kinuilázza a feneketlen sárban meg
rekedt szekerek kocsisainak ekes káromko
dása, a mellyel és az ostor boldogabb végé
vel a teherhordó párákat nagyobb erőkifej
tésre ösztönzik. Kérjük a tanács figyelmét 
és gondoskodását ezen útra is kiterjeszteni.

I

I

A magy. kir. szab, osztály sorsjá
ték jateater ve, mely ezer int a XX sorsjáték 
huzalai május hó 23. és 25-ikén kezdődnek 
uieg újra, a világon jelenleg fennálló sors- 
játe ok között a legkedvezőbb. Nincs az a 
sorsjáték, amely oly rövid időn belül a 
nyeremények oly tömegét fizetné ki, mint 
ép az osztály sorsjáték. Habár a különböző 
’orsjegy-vállalatok sorsolási tervezetükben 
ki is mutatnak néhány millió koronát, nem 
tzabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen 
összeg csak 60—60 év alatt jut kifizetésre, 
®ig ellenben a magy kir. szab, osztálysors- 
játeknál 16,457 000 korona kerül rövid fél
éven belül kisorsolásra.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kánya Jóaaet rendőrkapitány.

Búza m.-márkánként 16 kor. 40 fill. 16 
«or. 80 fill. — Kétszeres 13 kor. 60 fill. 14 
kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. 60 fill. 13 kor 
20 fin. — Árpa kor. 40 fill. 13 kor. 60 
fi:1- — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fill. 
- Kukorica 13 kor. — fill. 12 kor. 80 fill

— Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — •*-  tjkvben AI.l sorsz. ingatlanból vs'ce’iiMst sz 
Bab 14 kor 40 fill. 15 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.g

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—155 — Vörös'óhere elsőrendű 
130—140 — Vöröslóhere esöverte mag 
140—145 — Luczerna elsőrendű világos 
szem 130—140 — Luczerna esövert barna 
magú 110—120 — Bioorhore 28—30 — 
Fehérhere 90—110 — Baltaczin 32 — 33
— hámozott 76 —80 Muhar 16—17 — 
Bükköny 14—15 —

I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi ápril hó 28-tól 1907 évi május hó 5-ig.

Születés.

A szülőt neve A
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neve

Németh Sándor Stipka Erzsébet fiú Lajos

Dobos Gyula Stefánek Ilona fiú Gyula

Jakab József Kollárik Auna leány Julianna

Vodnák Márton Iloli Ilona leány Ilona

Dubecz Czeczília leány Erzsébet

Kocsis Péter Faddy Vilma fiú József

Az elhunyt neie Kora A halál oka

özv. Tenczer János 65 év Idült hörghurut

telek-

Nyilttér.
1935/1907 tlkvi szám.

Pót hirdetmény.
A iévai kir. járásbiróság mint 

könyvi hatóság közhírré teszi miszerint a 
Btrsmegyei népbank részvény társaság végre- 
hajlatonak Vörös Károly mint kisk. Vörös 
Jenő, Janka, Károly, Géza és Béla lévő 
lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 660 
korona s jár. iránti végrehajtási ügyében 
513 szám alatt kibocsátott árverési hirdet
ményben a lévai 503 számú tjkvben All 
sor 259 hrszámu egész ingatlanra és azon 
épült házra 2829 korona kikiáltási árban 
ezen biróság tlkvi kiadó helyiségében 1907 
évi május hó 14 napjának délelőtti 9 órá
jára kitűzött árverés az 1881 évi LX. t. ez. 
167 §-a alapján Dr. Kersék János ügyvéd 
által képviselt Mészáros Lászlóné szili. Ad.m- 
csik Ama mint kisk. Mészáros O.ga gyámja 
és Mészáros Józsefné szül. Székesvári Mária 
végrehajtató érdekében is 660 korona tőke
követelése s járulékai kielégítése végett 
megtartatni fog.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságnál 1907 évi ápr. 20-án,

Prgány 
kir. jarásbiró.

I
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101/1907 vbt sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102 §-a értelmében közhírré teszi, hogy a lévai kir. 
járásbíróság 1907 évi V. 59/i számú végzése következ
tében Dr. Weisz Lipót ügyvéd által képviselt a lévai 
kereskedelmi bank rvtárs. javára Kraft Károly Ügyvéd 
mint vb. Dr; Budai Mór csődtömeg gondnoka ellen 
1397 kor. 95 fiit, s jár. erejéig 1907 évi május hó 
2-án foganatosított becslés után összeírt és 1200 kor. 
becsült következő ingóságok u. m. 12 drb. Zsarnóczai 
takarékpénztári részvény szelvényeikkel együtt nyil
vános Árverésen eladatnak.

Mely árverésen a lévai kir. járásbíróság 1907 évi 
V. 59/2 számú végzésé folytán 1397 kor. 95 üli. tőke
követelés, enuek 1906 évi julius hó 20 napjától járó 
6% kamatai, */,%  váltó díj és eddig összesen 124 
kor. 64 fillérben biróilag mar megállapított, valamint 
a még felmerülendő költségek erejéig Lévan, a keres
kedelmi bank helyisegeben (Bolemau téleuazbanj leeudő 
eszaoziésere 1907 ev május ho 14 ik napjának délelőtti 
*/ 9 órája határidőül Aitüzetik es ahhoz a venui szán
dékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. es 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Léván 1907 évi május hó 2 napján.
Karácsonyi Pál 

kir. bír. végrehajtó. 

3989/1906 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a lévai takarékpénztár végrehaj
tatlak Szikela lakab es társa végrehajtást szenvedő 
elleni 44 korona tőkekövetelés és jár iránti végrehaj
tási ügyében a lévai kir. járásbiróság területén levő 
Nagy Koszmály községben fekvő a nagykoszmályi 2 
sztjkvben A I. 1 sorsz. a. foglalt ingatlan s tartozé
kában való */.  rész illetményere 80 kor., az u. o tjkv
ben A II. t sorsz. a. ingatlanban való '/, rész illet
ményére 102 kor., az u. o. tjkvben A Hl. 1 törsz, a 
ingatlanban való 7. rész illetményére lt 2 kori, az u. 
o 125 sz, tjkvben A I. 1 sor beltelek és ház fekvösé- 
Kére 392 kor., az u. o. 126 sztjkvben A t 1 sorsz. a 
eeész ingatlanra 147 kor., az u. o. 155 sz. tjkvben A 
1—3 sorsz. egész ingatlanára 431 kor., az u. o. 4o9 
sztjkvben A 1-6 sorsz. iugatlauokbau való >/t rész 
illetményére 1275 kor., az u. o. .93 sztjkvben A 1. 2. 
sor sz a. ingatlanokból végrehajtást szenvedő 7, részére 
és a végrehajt, '.orv. 156 J a alapján a társtulajdono
soknak névleg Szikela József és neje Kincsők Annának 
e/ , és Szíkela Jánosnak «/„ részére s igy tehát az 
egész ingatlanra 2z8 kor, kikiáltási árban az o. 238

védőt illető x/s részre és a végrb, törvény 156 §-a 
alapján Szikela József és Szíkela János társtulajdono
sok */s  részére s igy az égés*  ingatlanra 352 korona 
végül végrehajtást szenvedő jogutódának névleg Jancsó 
János Homujacsek Mihály és neje B Jányi Juliannának 
a nagykoszmályi 376 a sztjkvben All sors?, egész 
ingatlanokra 160 kor. kikiáltási árban az árverést elren
delte és bogy a fenuebb megjelölt ingatlanok az 1907 
évi május hó 23-ik napján délelőtt 8 órakor Nagy- 
koszmsly községi bírói házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el fognak adatni.

Arv. szánd, tartoznak az ingatl. becsárának 10%-át, 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi november 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §.ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. c. 170 § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1907. évi február hó 8-án.

Pogány Virgil 
kir. jbiró.

92/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivcnat.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
kÖzkirréte9zi, hogy Streicher József lévai lakos végre
hajtatnak Hlóska Mihály és neje Stevko Apollónia 
végrehajtást szeuvedö elleni 31 kor. 82 fill. tőkeköve
telés s jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbiróság területén levő Nagy Koszmíly községben 
fekvő a nagykoszmályi 382. sztjkvben A I. 2 sor 546 
hrsz, egész ingatlanra 169 korona, az ottani 459 sz. 
tjkvben A I. sorsz. egész ingatlanra 109 korona, az 
ottani 295 sztjkvben A I, sor 76 brsz. egész ingatlanra 
és a rajta épült 50 összeirási sz. házra 428 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és bogy a ten- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1907 évi május hó 15 ik 
napján délelőtt 9 órakor Nagy Koszmály község bírói 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
árverésen alul is cl fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
K, 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elöleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Léva 1907. évi február hó 21. napján.

Dr. Elek 
kir. aljárásbiró.

i

7135/1907 tlkvi szám.
Hirdetmény !

Zsemlér község telekköuyve bir
tokszabályozás következtében az 1869 
évi 2579 számú szabályrendelethez képest 
átalakittAtik és ezzel egyidejűleg mindazon 
ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886 évi 
XXIX, az 1889 évi XXXVIII és az 1891 évi 
XVI t. czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892 
évi XXIX t. cz.-ben szabályozott eljárás 
a telekjegyzökönyvvi bejegyzések helyes
bítésével kspcso'atosan foganatosittatik.

E célból pz átalakítási e’ömunká'at és 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1907 évi május hó 21 én kezdődőleg 
fog eszközöltetni.

Ennélfogva felhivatnak először az összes 
érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson 
személyesen, vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az uj telekkönyvi terve
zet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo
nyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
végleges átalakítása után a téves átvezetés
ből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik 
személy irányában többé nem érvényesíthetik.

2. Mináazok, a kik a telekjegyzököey- 
vekben előforduló bejegyzésekre nézve oka- 
datolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt a kitű
zött határnapon kezdődő ej ár ás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okirataikat mutassák fel.

3. Mindazok, a kik valamely ingat anhoz 
tulajdonjogot tartana'-, de telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átiratásra az 1886 évi XXIX. t. ez. 
15—18. és az 1889 XXXVIII t. ez 5. 6. 7. 
és 9 §§ ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igénye 
iket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda 
hassanak, hogy az átruházó telekkönnyvi 
tulajdonos az átruházás létrejöttét a kikül
dött előtt szóval elismerje és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert 
különben jogaikat ezen az utón nem érvé
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési 
kedvezménytől is elesnek, és

4. azok, kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánköny- 
vileg bejegyezve, úgy szintén az ily bejegy
zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonát, hogy 
a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, 
illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bélyegmentesség ked
vezményétől elesnek.

A kir.- járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Léván 1907 évi április hó 4-napján.
Pogány 

kir. járásbiró.

CSASZARFÜRDÖ Budapesten. Nyári á. 
----  teli gyógyhely, a magyar 
rgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kéne? hév- 
vizü gyógyfürdő', modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török . 
kő- és márványfürdök ; hőlég-, szénsavas- és 
villainosviz-fürdők. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos Arak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld 
Aa igazgatóság

I Eladó vagy bérbeadó ház.
László utcza 11 számú ház szabad

kézből eladó, — esetleg bérbe vehető; 
bővebben

LÁSZLÓ IMRE
Tkpénztári pénztárosnál.

Női és gyermek kalapok !!
Tisztelettel értesítem a n. érdemű 

közönséget, hogy az évek óta ismert 
BENDE EMMA ezég

Női-, leány- és gyermek 

kalapüzletet 
saját nevem alatt tovább is fenntartom 
és azt úgy mint eddig figyelemmel 
vezetem, úgy hogy nagyrabecsült 
vevőim a legolcsóbb és legfinomabb 
női-, leány- es gyermek kalapokat 
mindenkor legnagyobb választékban és 
legolcsóbb arakban kaphatják.

Főtörekvésem leend ezután is, hogy 
az üzlet iránt eddig élvezett bizalmat 
továbbra is íentartsam és gyarapítsam.

Becses pártfogásukat kérve
kiváló tisztelettel

Böszörményi Ferencz.
Olcsó húst adnak az óriási nyíllak 

melyek 100 első díjjal lettek kitüntetve, 
egész 30 f jut nehezeit lesznek, minden ele- 
séget, egálját és ólat kibírnak, úgy mint : 
angol és fianczia, kosoriú, belga fi andriai, 
kék bécsi, lotharingiai, normandiai óriások. 
G hetesek 1.50 kor. 6 hónaposak 5 kor.-tó! 
feljebb. — Sport- es óriási hasi oogalambokat, 
darabját 2 kor.-tói feljebb szállít Schwab, 
BéCS Wiedner Haupstrasse 127/B.

Egy jó karban levő

ZONGORA eladó.
C.m e lap kiadóhivatalátan.

g A ki Budapestre jön, ide megy! g

lAMOR ka*véhaz|
X (ezelőtt Beliczay) •
| Budapest, Nagymező-utca 7. sz. | 

* Tulajdonos: Kanczler Gyula. X
X Naponta Toll Árpád es Toll Károly & 
1 teljes zenekara hangversenyez, x

$ Miudeu idegen nézze meg 1 $

a
Eladó szőllő

bán, -
Citn e lap kiadóhivatalában.

„Káka4-bán
egy szőlő, jó hajlékkal és pinczével 
600 forintért eladó.

C.m e lap kiadóhivatalában.

HÁLA
késztet engem, hogy minden tüdő- és torokbajban 
szenvedővel szívesen és díjtalanul közöljem, mily 
módon szabadult most már tanító fiam egy egyszerű, 
olcsó és hatásos termék által hosszadalmas szen

vedésétől
K. Baumgrartl, Gastwirt in Neudekbei Karlsbad^

Nagyságos asszony, 
tutlja-e, hogy a maláta-kávé 
lásanál miért kell Önnek a 
reiner< nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teezi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a *Kathreiner*-t 
kitüntető, mindenelőnyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner-féte Kneipp- 

maláta kávé
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztnssék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi »l<athreiner< csakis 
zárt eredi ti csomagokban kap
ható >Karhreiper-f'éle Kneipp-

k
vásár- 
>Kath-

Knojpp páter arcképével, mint
véd jegygvel.

maláta kávé, felirattal is



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasuti uj menetrend 1907. május 1-től

G--Berzencze -Léva. Léva—Csata—Parkany-Nana-
Gr.-Berzencze ind. 545 1230

Jálna . . . 551 1238
Saskő-Váralja *6ou 124»
Gr.-Szt.-Kereszt 607 I 06

Geletnek-Szklenó 624 I 26

Szénásfal u-Vichnye 630 l34
Zsarnócza 6<9 2»5
Zsarnócza-Fürészm. *6 *210
Garamrév 700 217

Rudnó 710 222

Újbánya . . 7 16 24»
Bars Berzence 6. őrh. 724 2»2
Gr.-Szt.-Benedek 745 313

Kovácsi . . 755 3 24
Nagy-Koszmály 804 337

Léva . . (ind.
819
930

35*
4 08

Nagy-Szecse *940 *419
Alsó-Várad . 948 425
Nagy-Salló . 1010 447
Zeliz . . . 1033 5 08
Garam-Damásd 1045 520
Oroszka . . 1055 530
Csata • . . érk. 1102 537

. ... ind. 1118 557
Béuy . . , 1131 614
Kéménd . 1142 629

Kőhid-Gyarmath 1155 646
Párkány-Nána érk. 1212 lg

Budapest felé . ind. 1237gy 82ögy
344 sz.

.... érk. l40gy 945gy
n n » 555 sz. 1130 sz.

Bécs felé . , ind. 259 gy. 12Ö9sz.

« ... érk. 70Ogy. 6 82sz.

60o
6o8
619
641
7oi
715
7“

*7”
7fiö
820
8”
853 

*9iö
bte;
943

IO00
505
5“
523
546
6Ö8
620
631
638
656 

■709
720
733
749

827sy-
8WSZ.
945gy- 

1000 sz.
838gy- 

1140SZ. 
12°6gy.
545sz.

12«
1257

103
1 25
146
157
207
2‘4
222
235
246
239
316

339sz.

5&53Z.

702gy-

PariaiHána Csata Léva. Leva Gr.-Berzencze.
Budapest . ind. 215sz. 1030az. 720gy. 6££«y-

Bécs ind. 9<0 8Z. KX>5sz.
Párkány-Nana ind. 4 18 535 850 830
Kőhid-Gyarmath 435 552 9 07 847
Kéménd , 450 6“ 9 22 902
Bény .... 5 02 6i» 934 914
Csata . . . érk. 515 631 946 9z7
Csata . . . ind. 533 639 lOoi 935
Oroszka . 546 647 1009 943
Garam-Damásd 556 657 10>9 953
Zseliz . . . 608 7 09 1032 1005
Nagy-Salló 636 736 lio« 10“
Alsó Várad . . 653 7 53 1117 10“
Nagy-Szecse . * 658 * 7 68 ♦ U22 10“
Léva .... érk. 710 810 11 »4 1107
Léva .... ind. 725 820 12if
Nagy-Koszmály 749 838 12’i
Kovácsi . . . 759 846 12“
Gr.-Szt.-Benedek 819 904 I 02
Bars-Berzence 6. Őrh. *8at *914 *1 15
Újbánya . . 854 925 1 32
Rudnó . . Ő05 930 1 39
Garamrév . . 917 9 « 151
Zsamócza-Fürészm. 926 947* ] 59
Zsarnócza . ! 9ö4 lOoo 214
Szénásfalu-Vihnye 1012 1013 233
Geletnek-Szklenó 1038 1019 240
Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 3 06

Saskő-Váralja 1118 1044* 315
Jálna . . 1129 1058 3 26
Gr.-Berzencze . 1137 1100 3 88

B.-Gyarinat—Pí
B.-Gyarmat 
Dejtár . • .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos . .
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . . 

’Csata . . .
Csata . . . 
Párkány-Nána

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

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind.
íny-Nana es vissza.

315 820 227
344 8 44 252

*400 *900 *309
416 915 323
435 933 342
4“ 940 350
5” 1001 412
532 1019 432

*542 1030 445
5“ 10 43 502
6” U°o 519
627 1143 532
656 1118 557
7 49 1212 705

855 4 18 535
951 520 631

10°8 543 660
1023 557 704
1047 615 724
105» *6 24 *734
1118 6ÍZ 750
1138 6^ 808
1205 716 830
1211 720 851
1236 739 913
1261* *701 *925

116 809 943
146 833 1007

A fekete vonallal aláhúzott
gy ----  gyorsvonat; * ----  személyvonat,
'jelzettek feltételes megállás.

= K á v é

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

1 klg. írt. kr. 
. . . 1.60
... 2.20
. . . 2.20
. . . 2.10
. . . 2.-
. 1.60 2.—

1 60 2— 2.20 
. . . . 2.20
. . . . 2.20
. ... 1.60

. . . 1.30
. . 2.— 2.40
... 1.20

. ... 1 -

I
I
I

ÉrseKnjvar—Kis-Tapolcsany es vissza.
Érsekújvár . . ind.
•Bánkeszi 3 sz. őrh. 
N.-Surány . . érk.
Nagy-Surány 
Zsitva-Fődémes 
Kis-Mánya . .
Mánya . • .
*Szt. Mihály úr 
Vajk .... 
Verebély . .
Zsitva-Ujfalu . 
‘Betekints 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

"Vissza.
Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maróth 
Taszár . . .
•Betekints őrh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
*Szt. Mihályúr 
Mánya « . .
Kis-Mánya . • 
Zsitva Fődémes 
Nagy-Surány .

w n
*B tukeszi őrh. 
Érsekújvár .

ind.

. érk.

érk. 
ind.

440
453

U27
940 L

gcv 
nn5

501 943 525 9T0
r5Ö9 1003 5 27 92Ö

522 10>7 ö39 9"
531 1027 547 9“
538 10’8 554 946
547 1048 602 964
557 1059 611 1007
6“ 1126 6»3 1023
635 1132 644 10”.
644 114» 6l>2 10“
654 1159 7 oo IOöo
709 1222 7Í3 1103
7 20 123‘ 723 1113

510 836 427 838
520 864 437 856
532 910 449 9“
53» 918 455 9“
547 928 504 939
6” 954 526 10“
6i» 10«7 53» 10“
627 10‘7 544 10“
635 1034 ö53 11Ö3
640 1040 ó53 11ÜS
642 1054 607 11”
700 1109 613 11”
710 1115 621 11“
7 18 ll23 629 1155
7 30 1133 6~ 12“

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

Cigarettázók figyelmébe!
Sok pénzt takaríthat meg, ki cigaretta hüvely 

szükségletét ezrenként Amstetter 
árudájában

E 

a Horgony-Pain-Expeller 
pótlék*  

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghúlések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. ...... . 
Figyelmeztetés.*Silány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd- 
jegygyel és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Tűrök József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DrRIclrter flyóiyszertira az „Arany oroszlánhoz“, 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés. 1

Védjegy: „Horgony!1** _ ■ ....

I Imre

Kapható:

ved-lG?

.. .. .iociavoros csíkban -
J^yedüli gyárost Fri tz Sch iil zjun.r.t.Lipcse ésE^erj

l
I

Hogy mi a Hopp a?
Frázisokkal bizonyára tudnánk Lakást kelteni a 
t. hölgyek körében, ilyeneket mellő-.ve egyene
sen megmondjuk, hogy a Hoppá angol teint 
regulator egymaga pótol minden krémét, szappant 
púdert, mesvBzerti gyorsasággal szépít, eltüntet 
szeplőt, májfoltot, börvörösséget, mittssert, pör- 
senést, pattanást, minden aretisztátlanságot. Pu
hítja, ifjitjs, üdíti, finomítja és fehéríti az arcot 

és kezeket.
Ez Ó3 semmi m*í*  a j

2 kor. 50 fillér. H Opp3 2 kor. 50 fillér 
Elismerő levelek a legelőke'öbb hölgyelfő).

Főraktár = Kaiser Y. és tsa. drogéria.
Győr, Baross-ut 1 sz.

Kapható gyógyszertárakban és drogériában.

Léván szerzi be.
1000 darab Bonton vergé hüvely írt. 1 60.
1000 „ Riz Francais p n 1 40.
1000 „ Fox n n 1 40.
1000 „ Kurnuc n n 1 20.
1000 „ Kincs n n — 80.

6000 darab egy postacsomag 
bérmentve küldetik.

Névjegyek, meghívók és

bármely állomásra

eljegyzési-kártyák

«♦» legdíszesebb kivitelben
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.

paMaraMM

Valóban

Vásárólják „csak üvegekben
Verebélyen :

Czirok István
Erdei József 
Pollák Zsigmond

Kapható
Engel József 
Heksch Illés
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 
Pollák Kálmán

segít a 
nagyszerű és 
utolérhetetlen

Rovar

(j) Hirdetmény.
• •kőik' tL^\ége°’t’ k&tak Ő felalviz,g4ttkk, azok . fMr„.

Az I. osztály húzása 1907. május 23 és 25-én tartatik metr A hu 
óllami ellenőrző hatóság it kirL 

lelenUtéb.n nyilTánoMn történnek . húzást teremben. Sorsjegyek a Magy *Kir  
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók

Budapest, 1907. évi április hó 28 án.

I^lrC6SZab’ °SztA1‘5rsorsJéLtéjElSaz&atösAea 
_________ LukáQ8‘ ____ Hazay.

^XXXXXMXXXIXXXXXXXX
Varrógépek és Műhímzés
módi első magyar szab. Adria-, Dlrkopp- ía Gasse-féle uj Siníer gépei
Igen csínok kiállítassa! 5 évi jótállás msllstt

Árak részletfizetésre: korona
E.m monopol- .Dürkopp ős Gasser uj 8inger varrógép 56-től 76-ig 
Uj Singer médium iparosgép állványnyal . — •
Titama uj nagy 8inger 4-es iparos varrógép 
Nagy Howe iparos varrógép ,
Vaődi azabadalm. Adria családi varrógép

m m * lib iaKorhajóa családi (Bingschiff) gép 
» iparos (Bingschiff) gép ,

Valódi Dürkopp _ központorső — gép 'családi

Uj Singer családi varrógép kézihajtáara PM™

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

Léván:
Dombo Károly

Ropper Győző Rumann Lajosáé
Bóth K.

Ipolyságon: Újbányán:

Berceller M, Cservinka Mór gyógysz.

Bolner Pál Heinrich Ede fodrász

72-töl 80-ig 
78-től 88-ig 
76-tól 80-ig
86-től 96-ig
96-től 100-ig 

100-től 120-ig 
130-től 150-ig 

120 k.rona 
150 korona

44 korona
Mfihímzősi készülék ára 4 korona.

minden hozzávalóval

I
FőraJtt&r:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván 

** h*J ók 010,011

Nyomaton Nyitrai 4a Tóm könyvnyomdájában Urán.


