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eloflzetrsi feltételek
Egy évre .
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
HIRDETÉSEK

Q centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garniond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő: holló Sándor.

Megjelen vasárnap reggel.
EÖMUNKATÁRS Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

I A LAP KIADÓJA NYITRAI és TÁRSA.

A vármegye szava.
(K.) Mont egy éve 1907. évi de

cember 12-éu határozta el Barsvár- i 
megye törvényhatóságának közgyűlése, 
hogy a vármegye székhelyét Aranyos
maróiról Lévára helyezi át s ezen 
határozatának végrehajtását fogja kérni 
a kormánynál. Az évforduló alkalmá
val nem akarjuk felsorolni mindazon 
körülményeket és okokat, amelyek 
Barsvármegye közönségét ezen hatá
rozat meghozatalára indították, csupán 
a vármegye közönségének azon óhaját 
kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy 
ez a régi határozat mielőbb végre- j 
hajtassék.

A vármegye ezen határozata a 
kormány előtt fekszik s mi bizalommal ' 
várjuk a döntést tudva azt, hogy a 
mostani kormány, amely a várme
gyéknek törvényes hatáskörükben i 
meghozott határozatait mindenkor rés- | 
pektálta, figyelembe fogja venni Bars- 
vármegyének a székhely kérdésben 
hozottezen határozatát, mely a vármegye 
régi s többször kifejezésre juttatott 
óhajának spontán megnyilatkozása.

Független és minden izében pár
tatlan elnök vezette ezt a nevezetes 
közgyűlést, ki a tárgyilagosság szigorú 
korlátái között a vármegye valódi 
akaratát akarta látni az általa kimon
dott határozatban. Es a vármegye 
törvényhatósági bizottsága télviz ide
jén dacolva a kellemetlen időjárással, 
a rossz közlekedési viszonyokkal, oly 
nagy számmal jelent meg, s oly hatá
rozottsággal tört lándzsát a székhely
nek Lévára való áthelyezése mellett, 
hogy maga az elnöklő főispán is elis
merésének adott kifejezést a törvény
hatóság higgadt, de impozáns állás
foglalásáért.

Ország-világ előtt ezzel a határo
zattal dokumentálta a vármegye, hogy 
saját, jól megfontolt érdekében a vár
megye fejlesztése, a nagy közönség 
terheinek könnyitése céljából ezt a 
régóta hangoztatott óhaját törvényes 
határozattá is emeli s a magyar nem
zeti kormánynak, különösen a belügy
miniszter urnák, jó indulatába ajánlja.

Mindnyájan tudjuk, hogy ezen 
kérdés eldöntésére legilletékesebb fak
tor a belügyminiszter. A belügymi
nisztériumnak élén ez idő szerint 
Andrássy Gyula, a nemzeti ellenállás 
és a koalíció egyik vezérférfia, áll, 
akinek pártatlan igazság szeretetéről, a 
belügyi kormánynak legkisebb mozza
nata iránt való meleg érdeklődéséről 
már több ízben volt alkalmunk meg
győződni, akinek kezébe most is a 
legnagyobb bizalommal tettük le a 

vármegye határozatát. Ha nem is 
volna a boldog emlékű nagy külügy
miniszterünknek, Andrássy Gyulának 
a fia, ha maga a név, melyet visel, 
nem is volna elég biztosíték az ő 
igazságossága iránt, az ő egyénisége, 
pusztán jelleme, s minden kérdés ke
zelésében tanusitott igazságszeretete 
arra a bizalomra jogosít fel bennünket, 
hogy Barsvármegyének ezen, a tör
vény teljes figyelembe vételével alkot
mányos utón hozott határozata nála is 
tárgyilagos és méltányos elbírálást nyer

A kegyestanitórend vezetése alatt álló 
kath. főgimnázium Léván

Folytatás.

A főgimnáziumnak már volt épülete. 
A tanerők fizetésének kérdése az építke
zéssel és fejlesztéssel egyidejűleg tárgyalta
tott. Előbb a minisztérium adott világi 
helyettes tanárokat, majd a szerkesztett 
szerződéstervezet szerint a kegyestanitórend. 
Azóta már elmúlt több mint húsz esztendő 
s a szerződés még most sincs megkötve s 
nem is lesz, mert a tervezet a gimnázium 
teljessé tétele alkalmával még talán úgy a 
hogy megfelelt volna s a jövőre nézve is 
biztosítékot nyújtott volna az akkori meg
élhetési és fizetési viszonyok között, ma 
azonban nem.

A szerződő felek ketteje, a rím. köz
oktatási minisztérium és a kegyestanitórend 
— mint értesülünk — a szerződést nem 
akarják aláirni. A dolog nagyon is érthető.

A szerződéstervezet szerint a kormáuy 
fizetné a toruatanitót, a rajztanárt, a 
görögpótló órákat, a párhuzamos osztály 
tanárait és adná a tanszerátalányt. Ezen
kívül fizetne minden tanár után (a 4 alsó 
osztály 6 tanárán kivül) a kegyesrendnek 
évi 600 frtot eltartásra, 200 frtot tisztelet
díjul, s egy nyugalmazott tanár eltartására 
500 frtot és az igazgatónak évi tisztelet
díjul 100 frtot, ugyanannyit a szolga fize
tésére is adna. Ezen költséggel szemben 
kapna a kormány 1500 frtot a várostól, 
amelynek a tandijszedes jogát átengedte. 
Világos, hogy az évi 6— 7000 frt tandíjból 
a fűtés, világítás, iroda s az épület fenntar
tására fordítandó összegen felül szép jöve
delme volna a városnak. A jövedelemhez 
volna csatolandó a Simor-féle most már 
20,000 frton felül lévő alapítvány évi 
kamatja.

Más városok évenkint áldoznak nagy 
összegeket gimnáziumaikra s a magas kor
mány felfogása szerint Lévának ia hozzá 
keli járulni. Az iskolákért való versenyben 
Léva városa is kénytelen Iobz áldozatot 
hozni, ha a főgimnáziumot állandóvá akarja 
tenni.

A kegyestanitórend a fenti összegből 
1886 bán el tudott látni egy tagot, mert 

akkor a tiszteletdij 200 frt volt, s az ellá
tás sokkal olcsóbb. Ma a kegyesrendi ok
leveles tanárok tiszteletdija 500 frt, nem 
számítva a különböző rendi illetékeket 
(100 -150 frt) és a mostan életbe lépett 
állami fizetés kiegészítést. Az egyes tanárok 
eltartása, élelmezés, fűtés, világitás, mosás, 
orvos, gyógyszer, esetleges hosszabb beteg
ségek, fürdőzés, operációk stb. költségeit 
(az állam által fizetendő 800 frtból levonva 
a készpénzben fizetendő tiszteletdijat, 
600—650 frtot) nem lehet évi 150—200 
frtból kifizetni. — A kegyestan:tórend tehát 
régóta ráfizet a felső négy osztály nfentar- 
tására.

Valószínűleg uj tárgyalások fognak 
megindulni a gimnáziumi felső osztály fenn
tartására nézve s Léva város közönségének 
nagyon meg kell gondolnia fenn akarja-e 
tartani a főgimnáziumot, vagy pedig meg
elégszik a régi 4 osztállyal.

Léva város közönsége természetesen a 
már egyszer megszerzett főgimnázium további 
fenntartása mellett foglal állást. Fiai itt 
nyerhetnek nyolc éven át gimnáziumi ok
tatást és azonkivül sok más illetőségű tanuló. 
A legutóbbi tanévben volt a vizsgálatot 
teft tanuló között 129 helybeli és 166 más 
illetőségű. Ha az átlagos koszt-költséget 
havi 40 koronára tesszük egy tanulónál, 
akkor az kitesz 6640 K. havi és 66,400 K. 
évi forgalmat, nem számítva a ruházatot, 
könyveket, a szülök bejövetelénél a költ
séget, vásárlásokat stb. Hátha még a gim
náziumi épület kibövittetik, a torna csarnok 
felépül, a fenti látogatottság fokozódni fog. 
Ezen körülményt sem szabad figyelmen 
kivül hagyni akkor, amikor a lakosság kö
zött sokan a tanulók élelmezésével tudják 
csak anyagi gondjaikat enyhiteni.

A város a fent kimutatott költségeket 
illetőleg a fenntartáshoz jövőben szükséges 
kiadásokat a városi pótadónak a jövő év 
állítólag már 58 százalékról még sokkal 
magasabbra való emelésével volna caak 
képes teljesíteni. Ami eddig jövedelmi for
rás volt, az most nyomasztó teherré fog 
válni. (Jövedelem volt, mert a befolyt tan
díjból letörlesztetott a 15 ezer forint adós
ság és van azon felül a gimnázium kibőví
tésére is szép összeg a Simor-alapitványon 
kivül.) A mostani ideig-óráig való állapot
nak meg kell szűnnie. A gimnáziumnak 
jövőjét teljesen szilárd alapra kell helyezni. 
Ha a város anyagi javakkal rendelkeznék, 
átvehetné az egész intézetet, egymaga le
hetne az iskolafenntartó az alsó négy osztá
lyon kivül mindeu osztályra nézve. Az 
alsó négy osztálynál a kegyestanitórend, a 
lévai uradalom stb. mellett, foglalna helyet.

De tekintve azt, hogy szegény, és hogy 
sok közérdekű feladat teljesítése vár reá, 
tanácsos volna már előzetesen azon gondol
kozni, nem volna-e a városra előnyösebb, 
ba a magas minisztérium vállalná magára 
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« j> i en * gimnázium fenntartását. A kegyei 
tanitórend által ellátott intésetek as iskola
fenntartóknak sokkal kevesebbe kerülnek, 
mint a világi tanárok által vesetett gimná
ziumok. De ha a városi közönség a költsé
geknek teljesen magára való vállalásától 
fél, akkor legjobb a magas kormánybos 
segélyért, támogatásért fordulni.

Aí újabb cselekvésre elérkesett as idő. 
Nemsokára itt a gimnázium 100 eves jubi
leum: . Legyen 0 jubileum örvendetes ese
mény úgy a tanügy barátaira, mint elsősor
ban a városi polgárságra a másodsorban as 

egéss Barsvármegye közönségére.
Az el nem fogadott sserződés alapja 

helyett uj alapot kell keresni a tárgyalásra, 
hogy a gimnázium viszonyai a tanügy, a 
a tanuló ifjúság szellemi, vallásos és haza
fias fejlődésének biztos és szilárd alapul 
szolgálhassanak. Az intézet hazafias és val
lásos nevelést nyújtott eddig a kegyesrendi 
tanárok vezetése mellett bármely valásu 
tanulónak ; különbséget nem tett tanítvá
nyai között másként csak szorgalom, vi
selet szeriut, s biztosan remélhető, hogy 
ezentúl sem lesz s nem is lehet másként.

— f. —
Vége.

Felelet egy homályban bujkáló szak
férfiúnak.

A lévai Bzáiloda-vigadó leendő építke
zéséről már több cikk jelent meg a helybeli 
lapokban, melyek a lehető legrosszabb aka
rattal biralgatták az általam készített 
terveket. Etekre absolute nem reagáltam, 
kisded örömöket nem szokásom zavarni. 
Most azonban beküldték direct nekem a 
„lévai öralló“ utolsó számát, aho „Építészet 
Léván*  c m alatt egy szakférfiú ad véle 
monyt a tervemről. Az egész vélemény 
annyira személyeskedő éa annyira alacsony 
niveau-ju mint szakvélemény, hogy arra 
felelni nem lehetne egyébbel részemről, 
minthogy kifejezzem az illető szakférfiúnak 
legnagyobb elismerésemet azon igazán nagy 
bátorság és vakmerőség felett, hogy ilyen 

kevés szaktudással mer a nagyközönség elé 
lépni szakvéleménnyel. A jeles cikkíró va
lószínűleg hivatalos óráiban métert forgat 
egy rötöskereskedésben és e méterrel való 
foglalkozás adja meg neki azt a bátorságot, 
hogy szabad óráiban helybeli építési szak
férfiúnak csap fel.

Nem célom e helyt a tervemről szak 
véleményt Írni, a terveket annak idején 
úgy készítettem el, hogy azt minden tisz 
tességesen gondolkozó szakember birálata 
elé meiem állítani, s nincs szükségem mel
lette hírlapi cikkekben harcolni. Felelni 
csak annyiban felelek erre a oikkre és nem 
cikkiró urnák, hanem as olvasó közönség 
laikus részének, nehogy ilyen feltétlen 
rosszakaratú, személyeskedő és minden 
szaktudást nélkülöző cikkeknek esetleg 
felüljön.

Felelek sorjában a cikkben foglalt | 
állításokra.

Tűzfészek a város közepén. Az egész 
compiexis úgy lett elrendezve, hogy épp' 
egy esetleges tüzeset alkalmából nyújt j 
legtöbb garantiát, hogy legkevésbbé ég
het le az egéss complexus. Az egész 
tervnek épp az a legnagyobb előnye, hogy 
a nagyterem a földszinten van, vasbeton 
teteje van, minden ácsmunka nélkül, való
sággal tűzbiztos minden esetleges szállodai 
vagy istálló-tüzzel szemben.

Az épületet nem lehet fejleszteni, nem 
lehet második emeletet stb. ráépíteni, azt 
hiszem a msi modern építkezési módok 
mellett ezt a lehetőséget nem kell böveoben 
magyaráznom.

A káveház keskeny. Budapesten az 
„Ahazzia*,  „Emke*,  „Biros“ aáv.-ház egy 
sincs 6 meter széles, az en tervemen ped g 
6 es fel meter széles, nem is említve a 
saraot, ahol 7—8 méter szeles.

A ruhatár kicsiny. A direct ruhatár 7 
és fai maier hosszú és két és fel méter 
széle-. Tessek a laikusnak is elképzelni 
egy 7 és felméter hosszú és két és félméter 
sávot, eiöl egy nagy vesti-büllel, micsoda 
horribilis ruhatár, ehhez még ezüzség eseten 
a portás-szoba is felhasználható, mely 6 és 
fel meter hosszú es 3 és fél méter széles. 
Rosszakarat beszélhet csak arról, hogy a 
ruhatár kicsiny.

Kwyelmi helyek uem felelnek meg. A 
kényelmi helyek olyan speciálisan, oksze- 
rüieg s minden igényt kielegitőleg vaunak

elhelyezve, valószínűleg azért nem felelnek 
meg a cikkírónak. *

Húsz vendégszoba és árok egy rés 
nem bútorozható. Először is 2’3 vendégszoba 
van s azok bútorozását csak bízzák rán 
a valószinüleg ezek a kifogásolt szobák 
lesznek a legkeresettebbek.

A központi fűtés teljesen hiányzik, Nem 
áll, mert a nagy terem, vestibule központi 
fűtést ktp, míg a többi helyiségek, káveház 
étterem, vendégszobák kályhafűtést. Ezt s 
bizottság utasítása szerint terveztem igy. 
de a költség beállításával ezt megváltoztatni 
nem lenne nehéz feladat. Tervemben a 
fűtés ily irányú elrendezése praxison alapul 
s figyelembe vételével annak, hogy itt egy 
vidéki szállodáról van szó, ahol megesik 
hogy a hét bizonyos napjain az összes 
vendégszobák el vannak foglalva, s a hét 
bizonyos napjain meg legfe jobb egy-kettő - 
ez ellen tehat szakszerűség tekiutetében 
kifogás nem emelhető.

A nagyteremnél kifogás alá esik az 
egyoldali vi ágitás. Micsoda naiv szakvéle- 
meuy ? épp’ ez a legnagyobb előnye.

Borpince hasznavehetetlen, mert na
gyobb hordók számára a mélyen lenyúló 
boltlábak miatt hozzáférhetetlen. A bor
pince felett vastartók közti téglaboltozat 
van tervezve, as alaprajzon a vastartók 
bele is vaunak rajzolva. ’Oal nagy szak
férfiú, mióta vannak a vastartók közti tég. 
laboltozatuaa mélyen lenyúló boltlábai ?

Nsgy szerkezeti hiba. Est a nagyhangú 
frázist avval okolja meg, hogy a közepriaalit 
főfala nincs bekötve a középső főfalba stb. 
Es az egy megjegyzés is elég arra, hogy 
kiállítsa a szegénységi bizonyt: vai.yt a 
cikkiró szakférfiúnak a többi rosszakaratú, 
s a mellett tudatlan és nagy-nagy hangon 
oda vetett megjegyzéseire.

Szóval az egész rosszakaratú cikk 
semmi egyebb nem akar lenni, mint lé rá
vezetése a laikus közönségnek egy mádé 
terv érdekében. Es onnan is látszis, hogy 
a cikk végén egy már meg'evö, átdolgozott, 
de a város által el nem fogadott terv ér
dekében egy egész dicshymnust zeng, üd
vös, beiktatott fölemeletről beszél, melyuen 
mesés elhelyezést nyer a tágas ruiis'ár, 
foyer és egy étterem stb , szóval ezeu át
dolgozott terven minden monumentális, 
csudán, fényes és szemkápráztatóin előnyös. 
No erre az üdvös felemeletre csak egyet

T A E C A.
Csütörtök.
Irta : Falusi.

R;gen, vagy talán még soha sem, 
történt meg velem, hogy este vacsoráról 
egyenesen haza mentem a lakásomra, mint 
a mii t csütörtökön. Az első hideg őszi nap 
volt. Este úgy süvöltött a szél, úgy tombolt 
dühében, mintha haragjában a fö-det akarta 
volna elsöpörni. A szélvész lármájával nem 
bírt vetekedni a zuhogó eső iszonyú csap
kodása. N.-m tartott vissza a rossz idő, 
haza mentem. Haza a négy fal közé. Oly 
jól esett a magány, az üres, kis szoba. 
Talán a szokallansag hatása hatott ream.

A kályha mellé ütem és faradtan, 
ellágyulva néz’em, miként ölelik egymást a 
lángok. Azon kezdtem gondolkozni, tulaj- 
donképeu minek is jöttem ide ? Miért nem 
mentem ma is kávéházba ? Nem tudtam ma
gamnak elfogadhatóan megokolni haza jöttöm 
célját.

Töprengéseim közepette erős kopogást 
hallok az ajtómon. Akaratom ellenére, c-upáu 
szokásból mondtam, hogy „szabad11 1 O-y 
rosszul esett, hogy zavar valaki I Először 
akarom élvezni a szobámat életemben. A 
kályhámból áradó melegben akarok terveket . 
szőni, légvárakat építeni.

Az aj'ó kiuyilik és Lajos barátom lép 1 
be rajta. A meglepetéstől is, meg a bosaan- 

kodástól is szótlanul néztem a vendégemet. 
O y különösnek találtam, hogy épen Lajos 
kei\.s a lakásomon. Egy ember, aki ta an 
meg soha sem látott a saját lakásán kivül 
más lakást, főleg legény-lakást. Szemei, arca 
oly kü öuös színben égtek. A különben 
nyugodt ember, a nem törődömség, a flegma 
mintaképe, vészt-jóslóan idegesnek látszott.
V.jjon  mi történhetett ? Minden esetre 
rendkívüli fontos, életre szóló esemény 
hozta ide

— Mi bajod Lajos ’? . . . Ellopták a 
kaszinót ? . . . Összedült a kávéház ? . . . 
Biteg vagy ? . . . — Zúdítom fe.éje a sok 
kérdést.

Mintha álmából riadt volna fel, vagy 
kic erélték volna, egyszerre teljesen meg
változó t az imént még oy idegesnek látszó 
emtier. A szokott nyugalmával röviden csak 
annyit mondott : „Nem“.

Ezyideig néztük egymást szótlanul. 
Vegre megszólal.

— B-rátom, megnősülök.
A1 g hittem a füleimnek. Lajos meg- , 

nősül ? 1..........

Ez lehetetlen, Ö akt haliam sem akart \ 
erről, aki, ha házasságról beszéltek neki, [ 
m ndig az' mond'a : „Kérem, nekem ehhez 
nincs időm." Mi történhetett ? Hogyan, 
miképen határozta el magát oly hirtelen 
a házasságra ? Tegnap még nem tudott 1 

róla s ma már elhatáro ott tény. K> lehet 
aa a boldogtalan, akit elvesz ?

Sok mindenféle gondolat kavargóit 
agyamban, de egy szót nem voltam képes 
mondani. Ö is szótlanul nézett rám. Ügy 
olvastam ki szeméből, hogy várja a véle
ményemet, szeretne tanácsot.

Hogy mondjak véleményt ? Hogy adiak 
tanácsot. ? Azt sem tudom, kit akar eivenui I 
Miért akarja elvenni ? Egyáltalán nem 
tudom, mire jó egy legény-emberuek a 
házasság ?

Lajos szakította meg a csendet.
— Tudod, kit veszek el 7 — I"

megakadt, mintha várta volna, hogy » 
többit én mondjam. Nagy sokára mondta 
esak ki : „E zát“.

Mintha erősen fejbe vágtak volna, 
szédülést éreztem a név hallatára. Eiveesi 
Elzát I E zát, akinek a jelentcor és múl idők 
ifjai mind udvaroltak. Sokan komoly szán
dékká1, sokan időtöltésből. Egy nőt, akit » 
városi pletyka, nem egyezer jogosan, m|0‘ 
degyikkel összeházasított ; de termssso'S' 
sen csak a pletyka volt meg, az esküvők 
elmaradtak. S hogy elmaradtak, annak o<» 
mrnd g a leány volt. Nem engedhetem, hogy 
a legjobo barátom boldogtalan legyen •

— Szerencsétlen I Tudod-e, mi m"’ 
denféle kötelezettsége van egy nős s»""r 
nek ? Feleségű: akarod venni E zát i1 1 
mered ezt a nőt ? Minderre egy három 
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jegyzek meg, vau beuue egy etterem, 15 
méter hosszú é’ nagyon sokat mondok 3 
méter magas. Kedves laikus olvasó, gondolj 
el egy 15 meter hosszú teimet, s ahol 
éppen időzöl, végy elő egy méter mértéket 
s mérj a talon fel 3 métert, micsoda terem 
ez ? ennél alacsonyabb szoba nincs talán 
egész Léván, és a cikkiró az én tervemnél 
alacsony, nyomott helyiségekről mer beszélni, 
nálam az étterem 5 méter magas, s a ven
dégszobák 3'70 méter magasak. Azt hiszem 
ezek után felesleges az átdolgozott és üd
vösnek tartott tervről többet beszélnem, 
hiszen mint érdekelt fél nem is tartottam 
illőnek a más tervét kritizálni, ez nem ke
nyerem ; s tartózkodtam is tőle, hogy euy- 
nyit is megemlítettem, kötelességem volt, 
direct kihívtak rá.

Cikkiró az én terveimről, mirt duplán 
honorált tervekről beszél. Én 12 ezer ko
ronát sértem a terveimért, — amelyek reá- 
bizhatóságáért bárkivel szemben szavatossá
got is vállalhatok — s positive állíthatom, 
hogy felfektetett építkezési költségem mellett 
akad vállalkozó is a kivitelre ; kijelentem 
azonban, hogy soha még ilyen kevés össze
gért ilyen nagyarányú és nagy összegű épít
kezést nem vállaltam. Cikkiró szeriül a 
honorárium dupla, akkor valószínűleg az 
általa üdvösnek tartott terv szerzőié 6 ezer 
koronáért vállalta volna a közel 400 ezer 
koronás építkezés tervezését, művezetését, 
leszámolását stb. Erre cea'< azt jegyzem 
meg, hogy aki egy circa 400 ezer koronás 
szállodával összekötött színház építkezés 
tervezését, lelkiismeretes, a kivitelre is al
kalmas részletrajzait, művezetését, leszámo- . 
lásat becsületes és tisztességes munka után 
6 ezer koronáért elvállalja, az vagy milliomos, 
aki boldogan ráfizet, ha valahol tervez 
hét, alkothat, vagy a kivitelnél mellékjövedel- | 
meákel kecsegteti magát, vagy egy ; 
minden szakértelmet nélkülöző vállalkozó, 1 
akinek halvány ideája sincs arról, hogy ’ 
mi a kötelesség egy város közönségével 
szemben, amely ily monumentális épület 
kivitelét reánk ruházza.

A kritikus urnák végül ajánlom ügyei
mébe, hogy kinek vaj van a írjén, ne 
menjen a napra.

Budapest, 1908 dec. 7.

Vas József, 
műépítész.

betűs, szóval válaszolhatnál csak. Most ezt 
nem teszed. Majd én felelek a kérdésekre.

— A megnösülés percével reéd nézve 
megszűnt a világ, a klubb-élet, törzsasztal 
a vendéglőben, a kávéházben. El kell hagy
nod barátaidat, akiknek eimaradá od tál 
fájdalmat okozol. Társaságunk nélküled 
nem teljes, nem egész. Te leszel oka, ha 
kellemes estéink megszűnnek. A lelkeden 
szárad asztaltársaságunk szétroucsolódása.

— Meg fogod-e szokni az otthon-ülést ? 
Aki megnősül, annak felesége oldalán a 
helye. Ugy-e asért adtad rá a fejed a nő
sülésre, mert otthont akarsz? Ha barátid 
köréköi haza mégy, mert haza kell menned, 
a szabad életből a nős ember nem élvezhet ; 
legyen valaki a négy falon kivü', aki szí
vélyesen üdvözöl, édesdeden megölel. Meg
kívánod majd az asszonytól, hogy légy a 
kodvence, dédelgetett bábuja ; rajtad kívül 
ne szeressen senkit.

— Igen tévedsz rossz útra tért bará
tom I Elza nem azért megy hozzád fele
ségül, mert szeret ; — más oka van annak. 
El nem képzelhető, hogy Elza sok volt 
udvarlója közül meg ne szeretett volna 
egyet ; de, mivel ez szerény kis hivatalnok, 
•ki kedvteléseit nem győzné pénzzel, más
nak kell a férj címet viselni és Elza a 
modern asszonyok sorába lép. Szeretőt tart 
majd magának. Téged elég erős médiumnak

Barsvármegye közigazgatási bizottsági 
ülése.

Barsvármegye közigazgatási bizottsága 
f. hó 9.-én tartotta rendes havi ülését a 
vármegyei székház nagytermében Simonyi 
B^la főispán elnöklete alatt. Jelenvoluk 
Báthy László, Dombav Vilmos, Holló Sándor, 
Kosztolányi Sándor, Znamenák b’áudor és az 
összes előadók.

Az alispáni jelentés tudomásulvétele után 
a jegyzői kar terjesztette elő a folyó 
ügyeket, melynek kapcsán helyt adott br. 
Hö ler felebbezésének a reá kivetett alsó- 
váradi iskolai pótadó ellen. A lévai izr. 
hitközség újonnan készített alapszabályait 
felterjeszteni határozta a vallás és közok
tatásügyi minisztériumhoz és jóváhagyta az 
aranyosmaróti hitközség alapszabályait. E'u- 
tasitotta Csifáry Aranka szenesei tanítónő
nek az alispán határozata ellen beadott 
felebbezését. Megváltóztatta a lévai járás 
föszolgabirájának határozatát, mellyel az 
oroszkai izr. hitközség adótartozásának 
behajtását megtagadta. Több kivételes nö- 
sülési engedély megadását véleményezte a 
honvédéi ni minisztériumnál és útadó törlé
seket engedélyezett. Ezután következtek a 
szakje'entések.

Különfélék.
— Megyei közgyűlés. Barsvarmegye 

törvény hatósági bizottsága f. hó 17.-én d. 
e. 10 ómkor Aranyosrnarótori évnegyedet 
rendes közgyűlést tart. Eó alkalommal kerül 
tárgyalás ala Léva város fogadójának épí
tési ügye is.

— A lévai áll tanítóképző-intézet 
ifjúsági öuképző köre 1908. dec. 13.-an, 
vasárnap d. u. 4 órakor, a intézet zene
termében, segélyző-egyeaülete javára, házi 
ünnepélyt rendez, melyre tiszteletiéi meg
hívja az igen tisztelt közönséget. Mü<or a 
következő ; 1.) Rákóczi-nyitány. K-hlirtöl. 
Játaza az ifj. zenekar. 2) At apród. Irta ; 
Somló Sándor. Szavalja Tuskó László III. 
eves. 3.) Estharanyszó. Buday Sándortól. 
Énekli : Kacséra Endre III. éves, zongorán 
kiséri : Kovács János IV. éves. 4.) Volapük. 
Mono'óg. Irta : Gabányi a-pád E öadia : 
Bató Céra IV. éves. 5 ).Réqi nóta ... Ének
kar. I"ra : Lányi E'nö. Énekli : az ifj. ének
kar. 6.) Apró' félreértések. V gjáték 1. felvo
násban. Irta ; Lunu József. S'emélvek ; 
Sir George Courthy : Bánó József. IV. é.

néz, vá'lalkozásaid sikerülnek és bizton 
tudja, hogy te kívánságát, még ba nagy 
áldozatok árán is, teljesíteni fogod. Elza 
nem egyszer mondta nekem is, hogy föltét
lenül kielégítendő minimális követelmény
ként álli'ja férje elé a téli és nyári fürdő
zés*.  A telet Olaszországban akarja tölteni, i 
nyáron pedig a legelegánsabb fürdőkben 
akar kacérkodni.

— Te megnősülsz, hogy legyen édes ' 
otthonod, gazdálkodó kis feleséged. Nem 
lesz egyik sem. Feleséged az év nagy 
részét — meglásd, máshol tölti, pénzedet 
idegen országban pazarolja el. Te ismét 
egyedül leszel.

— A gazdálkodáshoz ... Ehhez nem 
nem ért. Honnan is tudná ? Egész életében 
nem tett egyebet, csak zongorázott és 
regényt olvasott. Nem való neked Elza.

Későre járt már az idő, mikor abba
hagyjam a rábeszélést, illetve lebeszélést, 
melyet ö egy szó közbeszólása nélkül 
hallgatott végig. Még vagy egy fél-óra 
hosszat néztük egymást, aztán LajoB arca 
felderült. Látszott rajta, hogy érveim meg
győzték őt. Felállt és búcsúzóul ezt mondta :

— Vasárnaphoz egy hétre lesz a lakodal- ( 
mám, remélem, nem maradsz el. Szervusz !

Ilona leánya * . * A’dnrman Gavfare; 
Joaehim József. IV. é., Karoly fia : Bató 
Géza III, Jóiiű S-mu : Ahoti Gyula IV. 
é , Udvarmester : Fleischer Ferenc III. é., 
Inas : Galambos Béla IV. é., növendékek. 
Belépő dij a jótékony cél érd-kében tetszés 
szerint.

— A lévai izr hitközség közgyű
lése A lévai izr. hitközség e ho 26. üikbu 
tartott-*  meg évi rendes közgyü eset, mely 
alkalommal ú7y az első, mint a 2 dik kántor 
valamint az egyházfi fizetését a beállott 
mostoha megélhetési viszonyokra való te
kintettel tetemes összeggel felemelte. 
Kiemelkedő része volt még a közgyü esnek, 
hogy Stcincr Ignác ny. igazgató-tanítónak 
nyugalom na vonulása alkalmával a közgyű
lés egyhangú lelkesedéssel 300 K. jutalmat 
szavazott meg. — Az évi rendes beszámoló 
fökép a hitközségi népiskolai intézménnyel 
foglalkozik. Kü önösen megemlíti az ifjú
sági istentiszteletet, amelyen a tanítók sor 
szerint magyarázzák hétről hétre a pe> táte- 
uchus megfelelő szakaszát. Az elnöki jelen
tés örömmel észleli, hogy a tanítói kar 
a modern pedagógia legújabb vívmányait 
figyelembe veszi. A tanítást bensőségesebbé 
teszi Az elért eredmény mindig szembeöt- 
íőbb. Különösen megemlíti a jelentés a 
szlöjd (kézügyesség) tanítását, mit Sós Simon, 
tanító, -z iskola összes osztályaiban feltűnő 
sikerrel é« «»r/»dménny«l vépez,

— A F M. K E. központi igazgató 
választmánya 1908. dec. 18.-au V112 órakor 
Nyitrán, a városháza nagytei m- ben ülést 
tart. — Tárgysorozatának egyik pontja aa 
Orsz. Közművelődési Tanács és a F. M. K. 
E. együttes akciója Nyitna-, Hont, es Bara- 
vármegyék analfabétáinak magyar olvasásra 
és Írásra való tanítása.

— Műkedvelői előadás. A lévai 
kath. Letéoyegyiet nagy ont) szabású jel
mezes színdarabot készül előadni dec. 25.-én 
este, Nagykarácsony napján, az Oroszlán 
fogadóban. A mélyen vallásos darabot, 
amilyet régente mint rnystériurntf — a 
templomokban játszottak, egy tudós theol. 
tanár, dr. Pécsi Gusztáv, irta. C-me : az 
„Ige testté lön“ karácsonyi színmű 4 felvo
násban ; 33 férfi és leány szereplővel ; aa
énekeket ; hegedű, cello, és harmómum 
kísérettel adják elő. A darab oly mŰveszies, 
hogy P esett és Komáromban 4 szer meg
ismételték ; nagyon alkalmas a kárácsonyi 
hangu'at fnlkehés«»re.

— Eljegyzés. Ifeúr FereDC, Szaucr 
Izidor és Mór lévai cég építészé, eljegyezte 
Sollner G zikét.

— A léva i gazdaközönséghez A 
léva-i tanitókepsö-intezet igazgatósága köz
hírré teszi, hogy Bencze Imre, gazdasági 
szaktanár, előadási tart a gazdaságtan kö
réből az állami tanítóképző-intézet zeneter
mében este 7—8-ig. A következő napokon: 
december 12.-én, december 19.-én, január 
2 -án, január 9.-én, január 16.-án, január 
23 -án. E napok mind szombatra esnek. 
Felhívja az állami tamtóképzö-intezet igaz
gatósága Léva város tisztelt gazdáit, hogy 
ezen előadást minél tömegesebben látogatni 
szíveskedjenek.

— Kézfogó. Knapp Géza, a Barsme
gyei Népb n»< r. t. könyve éje, eljegyezte 
Stern Linkét G^ramujfaluban.

— Érdekes rajzkiállitás. A buda
pesti iparművészeti múzeumban hétfőn, Ked
den és szerdán a newyorki és budapesti 
elemi iskolák rajzaiból kiállítást rendeztek. 
A lévai irg. nővérek intézetének igazgatója 
az intézet 3 tanítónőjét küldte Je a raji- 
kiállitás megtekintésére, amely alkalomból 
a budapesti iskolák rsjatanitá^ának felügye
lője tanulságos előadást tartott a modern 
rajzoktatásról. A tanítónők a szerzett ta
pasztalatokat gyümö'csözöleg fogják érté
kesíteni tz intézet rajzoktatása körül.

— Déli záróra A lévai divat-közmű 
és ruhakereskedők elhatározták, hogy 1909. 
január hó 1-töl kezdve — országos — és heti
vásárok kivételével — délben 12 órától 
1 óráig zárva tartják üzleteiket.

— Szerencsétlenség. Frtusz Piát, 
dobóberekaljai lakos, fai fűrészelt. Közben 
a fa oly szerencsétlenül esett a lába fejére, 
hogy amputálni kell. Mintegy 5—6 hétig 
lesz a lévai közkórház ápolásában.
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— Az egészséges sajtóért. A sajtó 
kinövései oly méreteket öltőitek, hogy 
azokat lenyesni időszerű kötelessége a 
társadalomnak. A Lévai Kath. Kör ma d. u. 
2 órakor rendkiviiii közgyűlést tart, hogy 
állást foglaljon az egészséges sajtó mellett. 
Ar egyesület ez alkalomból szívesen látja 
közgyü ésen a vendégeket is.

— Közkórházunk viüauivilágitása 
Sok kellemetlenseggel és meg több panasz- 
szal járt a lévai közkórház az eddigi 
szegényes világítása. Örömmel halljuk, hogy 
dr. Lakner Zo tán, igazgató főorvos, sok
sok utánjárására nagy áldozatok árán ebbe 
a Közipü atlintoe is bevezetik uj év 
után a villamvilágitást.

— Szolgálati jubileum. Roienbaum 
Adolf, lévai izr. föááutor és hitközségi 
jegyző, f. hó 6-dikán töltötte be itt műkö
désének 25-dik évfordulóját, mely alkalom
ból a lévai izr. hitközség — tekintve az 
ünnepeltnek sok évi buzgó és lankadatlan 
műsökését —az évi rendes közgyűlésen oly 
módon adott a jubiláns iránti ragaszkodá
sának és szeretetének kifejez st, hogy neki 
300 koronányi jubileumi jutalmat juttatott 
s fizetését évi 350 koronával felemelte.

— Petőfi ereklyék. A Bajza-utca sar
kán befnjezesehez közeledik a Petöfi-ház 
átalakításának muukája. Az érdekes múze
umban Petőfi ereklyéin kivül Jókai Mórnak 
éa a költő több kortársának emléktárgyait 
is kiállítják. A muzeum ünnepien megnyitása 
1909. március 15 -én lesz, tehát a tárgy- 
lorsjáték húzásának megejtéae után egy 
hétiéi. A Petőfi Társaság ismételve kéri a 
közönségét, hogy a Petőfi-ház iétesitése és 
fenntartási költségeire rendezett 1 koronás 
sorsjegyeinek vételével és terjeszteseve! 
támogassa kulturális és hazafias törekvéset. 
A gazdag nyereményekben bővelkedő sors
játék sorsjegyei megrendelhetők a Petőfi 
Társaság irodájában : Budapest, IX., Boraros 
tér 2. arám alatt.

RÖVID HÍREK. — Elfogott szerb larörök. 
A szerű konzulátushoz hír érkezett airói, 
bogy magyar katonák elfogtak egy hat-tagú 
szerb járőrt, amelyet egy hadnagy vezeteti. 
— Prohászka Ottokár dr., — székesféhévari 
püspök, Kassán és Esperjesen s/oc á is 
érzéstől áthatoti rendkívüli fontosság ú be
szédeket mondott. — A császár-jubileum. 
Síéehényi gróf, győri püspök, eireudeue, 
hogy a győri kzpezdészek a dee. 2-an tar
tott jubileumi misen részt vegyenek. A ne
gyedevesek megtagadták as engedelmessé
get, minek következtében kizártak őket az 
intézetből. A kepezdeszek bocsánatot kér
nek a fegyelmi kihágásért és a képezdébe 
visszafogadjak őket.

Mindnyájunknak kall néha egy erö- 
■ itösaer, mert a folytonos munka fárasztó 
kitűnő erősítő szernek bizonyult „Scott- 
féle ílmulsió“ mely főleg oaukamáj-olajuói 
áll, osazhogy igen jó izű és a leggyengébb 
gyomor is könnven emésztheti. A „Scott 
féle &mullióu minden gyógyszertárban kap
ható.

Hivatalos közlemény.
7620/1908 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestülete folyó 

évi d-otember hó 3-an tartott rendkívüli 
közgyü éseb.n 7520/1908 számú határoza
tával Galambos A.dias lévai lakos építke
zési ügyében a Barai-u'czában békéikéből 
utasai területre átengedendő részletre vo
natkozó ügynek tárgyalását 1909 évi január 
bó 7. napjának d. u. 4 órajara tűzte ki, 
amikor ez ügyben a tagok számára va ó 
tekintet nélkül érdemleges határozat fog 
hozatni, — mely körülmény ezennel köz
hírré tétetik s a képviselőtestület tagjai 
jelen hirdetmény utján is meghivatnak.

Léva, 1908. évi decsember hó 3-án.

Eódtcglx Xa—joe 

polgármester
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Hirdetmény!
A városi tűzoltói intézmény fölállítása 

tervezés alatt áll, — a képviselőtestü et 
előtt indítványt fogok benyújtani az alábbi 
tűzoltói közegek rendszeresítése iránt :

1. Eny tűzoltói főparancsnok évi 400 
kor. tisztelet díjjal és ruha átalány 120 kor. j

2. E:jy őrparancsnok évi fizetés 600 Kor. 
természetbeni lakás esetleg iakbér 120 kor. j

3. Két rendes állandó tűzoltó 480 kor. 
évi fizetési tejenként, rendes ruházat és 
természetbeni lakással esetleg 80—80 kor 
lakbérrel.

4. Nyolc — 12 bejáró tűzoltó egyen
ként 120 korona évi fizetés és 1 rend ruhá
zatta', tűz esetenkénti 3 korona napidijjal. j

Aki a fenti tűzoltói alkalmaztatás va*  
lameiyikét elnyerni óhajtják a folyó évi 
deczember 14-töl számított 8 nap alatt hi
vatalomban jelentkezzenek.

Az alkalmaztatás esetleg 1909 évi ja
nuár 1-töl veszi kezdetét.

Léva, 1908. évi december hó 12-ód. 
Eöd.ogrix Xua-jos. 

polgármester. 
7372/1808 szám

Hi rdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete fo

lyó évi docvembflr hó 3-an tartott közgyű
lésében 7372/1908 azámu határozatával a 
Drtkay Lajoané adásvételi ügyének tárgya
lását 1909 évi január hó 7-ik napjának 
d. u. 4 órájára tűzte ki azzal, hogy ekkor 
ez ügyben a tagok számára való tekintet 
nélkül lóg érdemleges határozat hozatni, 
mely körülmény . zennel közhirré tétetik a 
a képv.seiőtesiu'et tagjai jelen hirdetmény 
utján is megbivatnak.

Léva, 1808. évi deczember hó 3-án.
Bódogja Xeajos 

polgármester: 
7341/1908 szám.

Hivatalos-hirdetmény.
, Léva r. t. város kepviseiötestülete f. 

évi deczember hó 3-án tartott rendkivüli 
közgyűlésében 7341/1908 számú határoza
tával a Lovas Julianna lévai lakossal kö'ött 
adásvételi jogügyletnek tárgyalását 1909. 
évi január hó 7 napjának d. u. 4 órájára 
tű .te ki, amikor ez ügyben a tagok sza
mára való tekintet nélkül fog érdemleges 
határozat hozatni, mely körü mény közhirré 
tételig s a képviselőtestület tagjai jelen 
hirdetmény utján is megbivatnak.

Kelt Léván, 1908. deczember 3 án.
Bódlogrlx Xustjoa 

polgármester. 
7515/1908 szám.

Hirdetmény.!
Léva r. t. város képviselő testületé t. 

évi deczember hó 3 án tartott rendkivüli 
közgyükében 7515/1908 számú határozz 
tával Kis Gyula lévai lakossal kötött adás
vételi ügynek tárgyalását 1909 évi január 
hó 7 napjának d.u. 4 órájára tűzte ki, ami
kor ez ügyben a tagok számára való tekin
tet nélkül érdemleges határozat fog hozatni 
mely körülmény ezennel közhilré tétetik s 
a képviselötes'ület tagjai jelen hirdetmény 
utján is meghivatnak.

Léva, 1808 évi deczember hó 3-án.
Bcáog-li Zaatjca 

polgármester- 
7058/1908 szám.

Hirdetmény
Láva r. t, város képviselöteaiü'ele f. 

évi december hó 3-án tartott rendkivüli 
közgyűlésében 7058/1908 számú határoza
tával a Tolnai János és neje Polgár Juli
annával kötött csere jogügyletnek tárgya
lását 1909 évi január bó 7 ik napjának d- 
u. 4 órájára tűzte ki, mely körülmény ezen 
nel közhírré tétetik s a képviselőteaület 
tagjai jelen hirdetmény utján is meghivat
nak.

Lávs, 190K évi deczember hó 3 án.
BócLog-K Xszijoa 

polgármester.

7064/1908 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete f 

évi december hó 3 án tartott rendkiviil’ 
közgyűlésében 7064/1908 számú határosa! 
tával a Monacco Mo<é adásvételi jogü^vb 
tének tárgyalását 1909 évi január hó "7-ik 
napjának d. u. 4 órájára tűzte ki, sünkor 
ez ügyben a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül fog érdemleges határosat 
hozatni, mely körű mény ezennel közhírré 
tétetik és a képviselőtestület tagjai jejeo 
hirdetmény utján is meghivatnak.

Léva, 1908 évi deczember hó 3 án.
Bódog-h. Xuajoa, 

polgármester.

Lévsti piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jéa... rendőrt .pítány

Buza m.-mázsánként 23 kor. 80 fill. _
24 kor. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 80 fill. — Rozs 19 kor. 20 fill. 20 kor
— fill. — Árpa 15 kor. 80 fill. 16 kor. 
fill. — Zab 16 kor. — tilt. 16 kor. 20 fill
— Kukorica 15 kor. 60 fill 16 kor,_  fin
— Lenese 24 kor. — fill. 25 kor. — fill _ 
Bab 13 kor — fill. 13 kor. — fill — Kö- 
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 éri deo. 6-tól 1908 éri. dee. bó 13-áig

Születés.

A szülök nere
ja■Q ®

< s ?
te

A gyermek 
neve

Balog Mária leány Mária

Kmet János Jarábek Mária fia Lajos

Czudor Ferenci Leboczky M. leány Mária

Agárdy Sándor Sáfár E. leány Valéria

Halálozás

Az elüDuvt nerc Kora ▲ halál oka

Gyuris Jánosue 
Benyeczki Mária 25 éves Bélcsa varod áa

özv. Sztavnyik Ferenczue 
Mibálka Mária T» . Véres agy gataut.

Nyilttér*)
Nyílt levél

.1 Henemegyei Népbank résevénytársasig 
ősstigaigafóságáKot.

Aranyosmarót.

Tudomása van-e a Tekintetes igazgató
ságnak arról, hogy a Barsmegyei Népbank 
r. t. vezérigazgatója Pető Bertalan aranyos- 
maróti lakos felhasználva embertáisai köny 
nyenhivöségét, tapasztalatlanságát, jóinduls 
tát s járatlanságát, magának az illetők meg
károsításával vagyoni hasznot szerez

Az eset a következő :
1902. év őszén, hogy a Barsmegyei 

Népbank r. t. követelése fedezve legyen, 
nyilvános bírói árverésen megvette l*ető  Ber
talan a Koroda család tulajdonai képező 
mintegy 136 holdat kitevő Garamujfalus1 
birtokát 51300 korona azaz Ötvenegyezer
háromszáz korona leütési áron, mint legtöb
bet ígérő.

Ugyanezen birtokot Pető Bertalan Ara- 
nyosmaróton 1903. év junius hó 27-én kelt 
az alábbi szövegű adásvevési szerződés ta 
nusága szerint 620O0 kor. azaz Hatvankettő
ezer korona vételáron eladta Belhazy l-ajor 
és Beiházy Margit testvéreknek, Horhi köz
ségbeli lakosoknak.

•) Kién rovat alatt költöttekért uem tálal 
■éget a «»rk»sztöaég



1908 december 13 B A K S 5

Szerződés szövege a következő : 
Adásvevési szerződés :

Mely egyrészről Pető Bertalan, aranyos 
niaióti lakos, mint eladó, — másrészről 
Belházy Lajos és Belházv Margit horhii la
kosok. mint vevők között a következőkben 
köttetett meg :

1. Pető Bertalan eladja a garamujfalusi 
546. számú tjkvben 142. 261 a 282. 291. 
532 72. 87. 134. 281. 292. 621. 531. 141 
283. 621/b. 78. és 291 'a sorszám alatt fog
lalt ingatlanait Belházy Lajos és Belházy 
Margit vevőknek 62000 (Hatvankettőezer) 
korona vételáron, mely összegért Belházy 
Lajos és Belházy Margit ezen ingatlanokat 
egyenlő arányú tulajdonjoggal megveszik.

2. Elismerik Belházy Lajos és Belházy 
Margit vevők, hogy eladónak a 62000 (hal 
vankettőezer) korona vételáron felül még 
7400 azaz Hetezernégyszáz koronával adósai, 
mely tartozás ellenértékéül, a ma megejtett 
elszámolás eredménye szerint eladó úrtól 
4700 azaz Négyezerhétszáz korona értéket 
mar fel is vettek, mig a hátralékos 2700. 
azaz Kettöezerhetszáz koronát köteles eladó 
a vevőknek, a birtokrendezés céljaira, a mai 
naptól .számított egy hónapon belül rendel
kezésére bocsátani.

3. Ezen 69400 azaz Hatvankilencezer
négyszáz korona vételár és készpénzköh-sön 
tartozást vevők akként egyenlítik ki. hogy 
az eladás tárgyát képező ingatlanokon a 
Magyar földhitelintézet javára 34000 azaz 
Harminenégyezer korona tőke és járulékai 
erejéig bekebelezett zálogjoggal biztosított, 
— de most már csak 30400 azaz Harminc- 
ezernégvszáz korona erejéig lenálló követe
lést ily összegben, valamint az ezen
ingatlanokra a Pozsonyi Első Takarékpénztár 
részvénytársaság javára 15000 azaz Tizen
ötezer korona és járulékai erejéig bekebele 
zett zálogjoggal biztosított jelzálog kölcsönt 
ily összegben, saját fizetési kötelezettsegü 
tartozásként önmagukra átvállalják. A hat 
ralékos 24000 azaz Huszonnégyezer koronát 
pedig vevők a Barsmegyei népbank r. t -nál 
vagy máshol felveendő váltókölcsörmel 
egyenlítik ki, mely váltókölesön összegből 
18000 azaz Tizennyolcezer korona erejéig 
Lipthay László ur, garamujfalusi lakos váltói 
jótállást vállal, — minek fejében a vevők 
beleegyezésüket adják ahoz, hogy Lipthay 
László ur ezen összeg erejéig a zálogjogot, 
a vevők horhii birtokara bekebeleztethesse. 
Az ezen pontban körülirt váltó kölcsön fe
jében vevők eladónak 24000 azaz Húszon 
négyezer koronáról szóló s ebből 18000. 
azaz Tizennyolcezer koronára vonatk izólag 
Lipthay László ur forgatói aláírásával ellátott 
elfogadmanyaikat az eladónak átadják. — 
mit az eladó a jelen szerződés aláírásával 
nyugtat.

4 Kiköttetik azonban, hogy a jelen 
szerződés csak akkor válik mindkét szerződő 
félre joghatályossá, ha a vevők a Lipthay 
László ur jótállásával ellátott 18000 azaz 
Tizenyolcezer koronás tartozásukat 2 azaz 
Kettő éven belül kiegyenlítik minek meg 
történte esetében a tulajdonjognak a vevők 
javára leendő bekebelezése azonnal eszköz- 
lendö lesz, — amikor is eladó a tulajdon
jognak a vevők javára leendő bekebelezésére 
alkalmas okiratot kiállítani köteles leend, 
~ ellenesetben az eladó jogosítva van, 
jogai fentartása mellett az ügylettől elállni.

5. Vevők az eladás tárgyát képező in
gatlanok birtokába és hasznalataba nyomban 
belépnek és az ingatlanoknak ez évi hasz 
uait is ök viselik, de viszont az eladás tár 
gyát képező ingatlanokat folyó év január 
1-töl terhelő összes állami, községi és egyébb 
közterhei, valamint a kiszabandó vagyonát
ruházási és mindennemű, ezen szerződéssel 
Járó illetékeket és átiratási költségeket és 
dijakat sajátjukból tartoznak kifizetni.

6. Bármely ezen jogügyletből felmerülő 
peres kérdések elbírálására az aranyosmaróti 
“tf- járásbíróság illetékessége és a sommás 
szóbeli perut köttetik ki, melynek a szerződő 
telek magukat alávetik.

Ezen szerződés az együttesen jelenlevő 
•éj elötteinező tanú és a szerződő felek 
előtt felolvaslatott, — meginagyaráztatott és 
miután a szerződő felek akaratjukkal mege 
ÍYezönek kijelentették. — általuk aláíratott.

Aranyosmaróton 1908 jui us hó 27 én. 
Pető Bertalan s. k. Belházy Margit s. k. 
Belházy Lajos s. k. Előttünk Dr. Persay 
kerencz s. k. Dr. Ardo Sándor s. k.

Ezen Adásvevési szerződést Aranyosma 
róton 1905 év március hó 3 án kelt Meg
állapodás folytán a szerződő felek hatályta
lanították, — a Megállapodás szövege a 
következő :

Megállapodás: mely egyrészről Pető 
Bertalan aranyosmaróti lakos, másrészről 
Belházy Lajos és Belházy Margit horhii la
kosok között a következőkben jött létre:

1. Minthogy Belházy Lajos éb Belhazv 
Margit a Pető Bertalannal a garamujfalusi 
birtokára vonatkozó 1903 junius 7-én kö
tött adásvevési szerződésben elvállalt köte
lezettségeiknek megfelelni nem tudnak és 
minthogy ezen szerződésben általuk átvállalt 
jelzálogos terhek Pető Bertalant, mint sze
mélyes adóst terhelik, szerződő felek köte- 
lezőleg kijelentik, hogy a fent körülírt adás 
vevési szerződést hatályon kivül helyezik a 
következő módozatok alapján :

2 Belházy Lajos és Belházy Margit a 
garamujfalusi 546 sztjkvben foglalt és Pető 
Bertalannak telekkönyvi tulajdonai is képező 
ingatlanok birtokából a mai nappal kilépnek 
és ezen ingatlanokat valamint azok összes 
tartozékait a mai napon Pető Bertalan bir
tokába bocsátják, kötelezvén magukat arra 
is, hogy a birtokból és a birtokon fevő 
lakasbui 30 azaz harminc nap alatt tényleg 
el is távoznak.

3. Pető Bertalan kötelezi magát, ga
ramujfalusi birtokát egy éven beiül áruba 
bocsátani és az elérendő vételárról Belházy 
Lajos és Margitnak leszámolni. Ha a birto
kért 56000 koronát azaz ötvenhatezer koro
nát meg nem haladó vételár lenne csak 
elérhető, az esetre Pető Bertalan a birtokot 
megtartja és Belházy Lajos és Margit javára 
csak 56000 koronát tartozik elszámolni. — 
amennyiben pedig az elérendő vételár 
66000 kor. azaz Hatvanhatezer koronát 
meghaladna az esetre a 66000 koronát meg
haladó összeg fele részben Pető Bertalan 
és fele részben Belházy Lajos és Margit 
javára esik.

4. A birtok eladása esetén elérendő 
vételárból 66000 koronáig terjedőleg. vagyis 
amennyiben egy éven belül eladás nem si
kerülne. annak Pető Bertalan javára 56000 
koronában megállapított megtartási árából a 
következő tartozások lesznek a következő 
sorrendben fedezendők :

a, a Magyar Földhitelintézetnek még 
fennálló jelzálogilag biztosított követelése.

b. a Pozsonyi I 1 akarékpénztarnak jel
zálogilag biztosított követelése.

e, Pető Bertalannak a ma megejtet el
számolás szerint fenálló követelése, valamint 

| az általa a birtok eladásáig Belházy Lajos 
vagy Belházy Margitnak adandó előlegek és 
a birtokot terhelő és Belházy Lajos és 
Margit helyett Pető Bertalan által kifizetendő 
összegek.

d, Belházy Lajos és Belházy Margitnak
■ a Barsmegyei Népbanknál fennálló 6000 

koronás váltó tartozása és ennek járulekai.
e, Belházy Lajos és Margitnak a Bars

megyei Népbanknál fennálló 3000 koronás 
váltótartozása és ennek járulékai.

f, Belházy Lajos és Margitnak a Bars- i 
megyei Népbanknál fenálló 660 kor. és 450 
korona váltó tartozásai és ezeknek járulékai.

g Belházy Lajos és Belházy Margitnak 
a Barsmegyei Népbanknál fenálló 18000 
koronás váltó tartozása

Az ezen tartozások kifizetésé után 66000 
koronáig terjedő vételárból fenmaradó rész 
Belházy Lajos és Belházy Margitnak lesz 
kifizetendő.

5 Amennyiben a fentjelzett ingatlano 
kért 66000 koronát meghaladó vételár éret
nék el. ezen többletnek fele részét köteles 
lesz Pető Bertalan az eladási ügylet lebo
nyolítása után Belházy Lajos és Belházy 
Margitnak készpénzben kiadni, tekintet nél 
kül arra, vájjon a 66000 koronából a 4. 
pontban felsorolt tartozások teljes kielégítést 
nyertek.

6. Pető Bertalan a garamujíalusi bir
tokot a mai napon saját kezelésébe veszi 
át, azon az összes gazdasági munkát végez
teti és a termés behordásáig felmerülendő 

összes gazdasági költséget a sajátjából vi
seli és habár az 1903 junius 27-én kötött 
szerződés szerint joga volna a firtokot folyo 
évi junius 27-én a termés megtérítése nél
kül visszavenni, méltányosságból ’még arra 
is kötelezi magát hogy az aratasi és csép- 
lési rész, valam nt az összes elszámolandó 
gazdasági kiadás levonása után az összes 
magtermés értékének felerészét Belházy 
Lajos és Margitnak a termés értékesítése 
után azonnal készpénzben ki fogja adni.

7. Belházy Margit ezennel felhatalmazza 
fivérét Belházy Lajost, hogy az ezen ügyre 
vonatkozó bárminemű teendőket, valamiül 
a Pető Bertalannal eszközlendő bárminemű 
elszámolásokat az ö nevében is kötelezöleg 
megejthesse.

8. Bármely ezen megallapodasbol fel
merülendő peres kérdés elbírálására az ara 
nyosmaróti kir. járásbíróság illetékessége es 
a sommás szóbeli perut köttetik ki. melynek 
a szerződő felek magukat alávetik

Ezen megállapodás az együttesen je
lenlevő két elöttemezö tanú és a szerződő 
felek elölt felolvastatott, megmagyaráztatott 
és miután a szerződő felek akaratjukkal 
megegyezőnek kijelentették áltáluk aláíratott.

Aranyosmaróton 1905 évi március hó 
3.-án. Belházy Lajos s. k. Belházy Margit 
s. k Pető Bertalan s k Dr Lénart Vilmos 
s. k. mint tanú Stern Hermán s. k. tanú . .

Eme megállapodás folytán Pető Bertalan 
a birtokot visszavette, parcellázta, nagyrészt 
az alább megjelölendő ingatlanokon kivül 
garamujfa üst gazdáknak eladta és a vételá
rat és a vételáron felül az ingatlanok 1905 
évi terméséből befolyt tiszta jövedelmet a 
szerződő felek a következőképen számoltak 
el egymás között:

Elszámolás : Mely egyrészről Pető Ber
talan aranyosmaróti, másrészről Belházy 
Lajos és Belházy Margit garamujfalusi lako
sok között a következőkben ejtetett meg: 

Az elszámolás tárgyát képezi a felek 
között Aranyosmaróton 1905 március 3-án 
létrejött megállapodás alapján eladott ga
ramujfalusi birtokért be’olyt vételár és ezen 
birtoknak 1905 évi magtermese.

A felek kölcsönösen megállapították a 
következőkezöket.

A birtok eladásából vételárképpen befolyt:
1 .Svara’ Pál és neje - - — — 4625 kor
2 Pasutir Lukács, József és Ágoston 10u0 kor
3. Jeszenszki Pai és neje — — — 3240 kor.
4. Boob Lukács koszto nil. — 4120 kor
ö. Boob Mihály kosztolnik es neje 5400 kor 
6 P sztir Lukács és nee 3240 kor.
7. Boob János ko-zto nik — — — 7360 kor.
8. Titu usz. J zsef - - — - 6180 kor
9. Boob Hoteeska Julianna - — 1080 kor.

10. Seb Fiilöp — - — - 4320 kor.
11. Novák Hold s Viktória — 2x40 kor
12. Titurusz Svar -I Mária - — 21J0 kor.
13. Boob P <1 kosztolnik — — - 2385 kor.
14. Uhnák Lukacs és ueje — 23»5 kor
15. P sztir Antal — — — — — 1850 kor
16 Sxv-iyik Pál — —-------— 3150 kor.
17. Jesrenszki János. Pai, JóseL .
18. Boob Teréz Seb. Má-ia / ~ " <or’
Ív. Jeszenszki József -s neje — — 7020 kor. 
20. Boob János kosztolnik — — — 28U0 kor. 
21*  Steiner Heteik — - — — 1800 kor.
22 Koroda Pál dr — — — — — 3600 kor- 
23. P jtá-rt Jeszenszki János — 800 kor.
24 Stem Hermán----- - —------ l»ft kor.

összesen 74700 korona, 
azaz Hetvennégyezerhetszáz korona.

Kijelentik a felek, hogy tudomásuk van 
arról.miszerint az egyes vevők a parczellázás, 
annak telekkönyvi keresztülvitele a zálogjog 
törlések és egyebb költségek fejeben holdan
ként a vételáron felül 60 — 60 koronát fizettek 
és tekintettel arra, hogy Pető Bertalan ezen 
költségek hova fordítását igazolta, öt ezekre 
vonatkozó elszámolásától ezennel felmentik 
és ezekre vonatkozó bármily jogigényről 
ezennel lemondanak.

Az 1905 évi magiermésböl befolyt és 
pedig :

1. elszállított gabonáért —J57U kor 10 f.
2. zabért — — 240 kor.
3. bükkönyért — — — 168 kor.

összesen : 6119 kor. 10 f.
azaz Hatezeregvszáztizenkilenc korona 10 f.

A fenti összegekre vonatkozólag az el
számolás első sorban a vételárra vonatko
zólag ejtetvén meg, felek ezennel elismerik, 
hogy a vételárnak a 66000 korona részéből 
Pető Bertalan kölcsönös egyetértéssel a 
fent hivatkozott megállapodás alapján a 
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következő fizetéseket teljesítette, — es a 
mennyiben az egyik vagy másik fizetés meg 
nem teljesittetett volna, annak teljesitését 
magára vallatta.

1. a Magyar Földöitelintézetnek rész
letkép 900 K u annak 1058/4012 sz. kői 
csőn fejében 5143 K 93 f u. annak 
2031/4528 sz kölcsön fejében 17953 K. H f.
u. annak 1686 sz. kölcsön fejében 7912 K. 
91 f.

2 pozsonyi első takarekpenzlarnak 
15775 K. u ez ügyben valtóiirlapok és költ
ség 251 K.

3. a Barsrnegyei népbanknak 6000 ko
rona váltótöke és járuléka fejébén 6701 K. 
99 f. u ennek 3000 korona váltókövetelesés 
járuléka fejében 3139 K 50 f u. ennek 669 
és 450 koronás váltóköveteléses járulékai 
fejében 1375 K. 36 f.

4. Községi pótadóban 3 részletben 
482 K. 08 f.

5 Állami adóban 352 K 75 f.
Pető Bertalannak az 1905 évi március

3-iki  valamint a ma megejtett elszámolás 
alapján, általa Belházy Lajos és Margitnak 
készpénzben adott előlegek és részben he
lyettük teljesített fizetések vrgkiegvenlitéseül 
3121 K. 16 f

6. Tűzbiztosításért 62 K 62 f.
7. A B rsmegyei népbanknak 1800O kor. 

es járulékai követelésének r sztori esztésére 
3154 kor 57 f. összesen: 66000 korona.

Ezek alapján a felek elismerik, hogy a 
vételárnak a 66000 koronát kitevő részét 
Pető Bertalan teljes összegben a hivatkozott 
megállapodás szerint Belhazy Lajos és Mar 
git tartozásainak törlesztésére fordította.

Minthogy azonban az elért vételár 
74700 koronát tesz ki, az ekként mutatkozó 
8700 kor. többlet, valamint a magtermés 
fejében befolyt 6119 K 10 f. összesen : , 
14812 K. 10 f. képezi tehat az elszámolás 
tárgyát.

Az aranyosmaróton 1905 évi március
3-án  kelt megállapodás szerint ezen összegek 
fele részé illeti meg Pető Bertalant, másik 
fele része pedig Belhazy Lajos es Margitnak 
készpénzben fizetendő és igy Belhazy Lajos 
és Margitnak a fenti elszámolás szerint ki
fizetendő 14819 korona 10 fillér fele részé 
vagyis 7409 kor. 55 f.

Minthogy azonban erre nevezett felek 
1905 október (ián 616 kor, 1905 október 
30-án 600 kor.. 19 5 november 7 én 200 kor . 
összesen 14'6 K. felvettek a fenmaradó 
5993 K. 55 f azaz Otezerkilencszazkilenc- 
venhárom kor. 55 fillt. Pető Bertalan ezen 
elszámolás aláírásakor készpénzben Belházv 
Lajos es Margit kezéhez kifizette, amit ők 
ezennel nyugtatnak és elismernek azon ki
jelentéssel. hogy ezen összeget a Barsme- 
gyei népbanknál tená'ló tartozásuk törleszté
sére fordítani kötelesek.

Belházy Lajos és Margit ezek után ki
jelentik, hogy a garamttjfalusi birtok vétele 
és eladásából úgyszintén annak terméséből 
kifolyólag őket megillető minden igényekre 
nézve teljesen es végkép kielégitteltek, - 
hogy Pető Bertalan ellen sem ezen, sem ' 
más ügyből kifolyólag semmi követelésük 
sincs és ezekről ezennel jogerősen lemon
danak és felmentik Pető Bertalant minden 
további számadási kötelezettség alól

Ezen elszámolás felek előtt a felkért j 
tanuk jelenlétében felolvastatott, általuk min
den részletében jóváhagyatott és aláíratott. | 

Kelt Budapesten 1905 évi november hó 
10-én.

Aláirás előtt felek meg következőket 
jelentik ki:

Az első oldalon 16 tétel szám alatt I 
Szvetyik Pálnál vételárkép fel van tüntetve ' 
3150 korona, az eredeti adásvételi szerző- | 
désben azonban vételárkép 3180 korona 
szerepei.

Minthogy azonban feleknek tudomásuk 
van arról, hogy a 3180 korona vételárból 
vevőnek utólag 30 korona elengedtetett, az I 
itt kitüntetett 3150 korona vételár helyesnek ' 
mutatkozik.

Az elszámolásból kimaradt azon 161 
korona, mellyel Belházy Lajos ur cseléd és i 
napszám bérekben Stern Hermán urnák 
adósa maradt, ezen 161 koronát Pető Bér , 
tálán köteles kiegyenlíteni, úgy, hogy Bel- 1 

házy Lajos és Margit feleket ebből 80 korona 1 
50 fillér terheli.

Kimaradt továbbá azon 77 koroua 70 
fillérnyi összeg, melyet Pető Bertalan Bel
házy Margitért utólagosan a Deutsch Henrik 
féle ügyben tizeiéit. Ezen két tétel 158 ko
rona -0 fillér összegben még levonásba he 
lyeztetett az 5993 korona Ü5 fillérből, úgy, 
hogy Belházy Lajos és Margitnak ezen szer 
zödés aláírásakor készpénzben nem 5993 
korona 55 fillér, hanem 5835 korona 35-fillér 
azaz Ötezernyolcszázharmincöt korona 35 
fillér fizettetett ki. amit ezek elismernek.

Kelt mint fent Belházy Lajos s. k. Bel
hazy Margit s. k Pető Bertalan s k. Dr. 
Lénárt Vilmos s. k. mint tanú Stern Hermán 
s k. tanú.

A tényállás inegvilágositása szempont 
jaból előadom, hogy Belházy Lajos és Bel
házy Margit vevő feleknek Horhi hontmegyei 
községben 63 hold kiterjedésű birtokuk volt, 
amely birtoknak forgalmi becsértéke 21000 K 
azaz Huszonegyezer koronát tett ki s amely 
birtokot, az adásvevési szerződésnek meg
kötése időpontjában lOOOOazazTizezer korona 
jelzálogi tartozás terhelte, s igy az adásve 
vési szerződés megkötésének időpontjában 
vevő felek 11000 azaz Tizenegyezer korona 
vagyonnal rendelkeztek és egy 69400 koro
nás vételi ügyletbe mentek bele, az ügylet 
létrejötté szempontjából keresni kellett tehát 
egy olyan egyént, ki az ügyletnek létrejöttét 
garantálhatja és ezt az en személyemben 
lelték fel, engemet arra való tekintettel, 
hogy embertársam boldogulását idézhetem : 
elő. Be házy Lajos kérés, és Dr. Persay Fe- , 
rene annak biztosítása mellett, hogy engem I 
anyagi hátrány nem érhet, rávettek arra, hogy 
forgatói minőségben Belházy Lajos és Bel
házy Margitért váltójogi kötelezettséget vál 
laljak, — Belházy Lajos és Belházy Margit 
kifejezetten és kötelezőleg kötelezték magu
kat arra, hogy eme kötelezettség vállalásának 
a biztosítására a zálogjog a tulajdonukat 
kepezö horhii ingatlanukra 18000 korona ! 
biztosítéki tök- erejéig javamra telekköny- 
vileg bekebeleztessék ennek a telekkönyvi 
biztosítását azonban ügyvédem Dr. Persav 
Ferenc nem eszközölte. — elmulasztotta J

Pető Bertalan szóbelileg kijelentette, 
hogy az esetre ha én váltójogi kötelezettsé
get vállalok Belházy Lajos és Belházy Mar- [ 
gitért. ugyancsak engedélyt ad arra nézve. , 
hogy azáltal a eladott de telekkönyvileg még , 
nevén áltó garainujfalusi ingatlanokra a | 
biztosítéki zálogjog 18000 korona töke és 
járulékai erejéig javamra telekkönyvileg be
kebeleztessék. — de ö az ily tartalmú ' 
okiratnak kiállítását adott ígéret dacára nem I 
eszközölte

Dr. Persay Ferenc, hogy engem bizto
sítson az iránt, miszerint az általam vállalt 
váltójogi kötelezettségből anyagi hátrány 
nem fog reám háramlani hozzám a követ
kező levelet intézte :

Nagyságos kisfalud! Lipthay László 
urnák. Oaramujfalu.

Kedves Laczi barátom .' A mai napon 
Belházy Lajos űrért és Belházy Margit 
úrnőért 18000 korona azaz Tizennyolcezer ' 
korona erejéig két darab 9000 -9000 ko
ronáról kiállított váltónak forgatói aláírá
sával váltójogi kötelezettséget vállaltál 
magadra, nr lynek ellenében a nevezettek 
beleegyezésüket adták ahoz, hogy a zá 
logjog 18500 korona biztosítéki töke ere
jéig a horhii ingatlanaikra javadra beke- 
beleztessék. Én veled szemben a saját 
személyemben is szavatosságot vállalok 
arra nézve, — hogy ha ezen ügyletből 
anyagi károd származnék, az esetben én 
is felelős vagyok Aranyosmarót 1903 ju 
nius hó 27 én. Őszinte üdvözlettel igaz 
híved Dr. Persay Ferenc s k

Pető Bertalan átvéve az Adásvevési 
szerződésben említett 24000 korona értékű 
váltót, ezt a Barsrnegyei népbanknál leszá- 
mitoltatta és az ellenértéket felvette. Bel- 
házyék nem fizetvén pontosan a 18000 ko
rona után a kamatokat az általam forgatói I 
minőségben aláirt váltók peresittettek és 
5110/1903 számú végzéssel a végrehajtási 
zálogjog 9000 korona töke és járulékai ere
jéig és 2370/904 számú végzéssel a végre- I 
hajtási zálogjog 9000 korona tőke és járti- 
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lékai erejéig a garamujfalusi ingatlanaimra 
bezebeleztetett és 5594/1906 számú végzéssel 
a bírói árverés ezen ingatlanokra elrendel, 
tetett de kifizetvén a kamatokat es a por. 
költséget az árverés nem foganatosittatutt 
Egyidejűleg azonban a végrehajtási zálogjog 
és az árverés is Belházy Lajos és Margit 
ingatlanaira is elrendeltetett.

Belházyék ingatlanai 1908 ev julius 
31-én elárvereztettek. Az árverés folytan a 
vételár felosztására nézve a sorrendi tárgyalás 
Ipolyságon 1908 évi december hó 2 an tar
tatott meg. Az elért árverési vételár a Hars
megyei népbank 18000 koronás követelését 
nem fedezi, eme követelésre körülbelül csak 
8 —9000 korona jut úgy. hogy én em<- kö
vetelés kiegyenlítésére 9 — esetleg 10000 
koronát lennék kénytelen a sajátomból fizetni

Pető Bertalan az Aranyosmaróton 1903 
évi junius 27 én kelt Adásvevési szerződésben 
kifejezetten elismerte, hogy én Belházyék 
részére 18000 korona értékű szívességi vál
tót irtain alá. ö ezen váltókat átvette, leszá- 
mitoltatta és az ellenértékűket készpénzben 
felvette. Az ügylet oly feltétellel köttetett 
meg. hogy az esetro, na Belházyék az álta 
lám forgatói minőségben aláirt és a Barsine- 
gyei népbanknál leszámítolt váltókat 2 év 
leforgása alatt ki nem fizetik, az ügyk-t ha
tálytalanná válik Eme kikötés folytán az 
ügylet 1905 junius 27-én vált volna hatály
talanná, de Pető Bertalan és Belházyék az 
ügyletet, mar 1905 év március ho 3-án 
tehát a kikötött 2 év letelte elölt hatályta
lanították Aranyosmaróton 1905 évi március 
3-án kelt megállapodás szerint. Ekkor Pető 
Ber'alannak kötelessége lett volna a általam 
aláirt és pedig szivességképen aláirt 18000 
koronás váltókat kiegyenlítve. Belházyéknak, 
illetve nekem visszaadni, de ö ezt nem tette 
Az ügvlel megkötésének idején Belházvéknak 
a Magyar Földhitelintézet és a pozsonyi I. 
Takarékpénztárnál fennálló 45400 koronái- 
tartozáson felül 24000 koronás tartozásuk 
állott fenn s eme 24000 koronás tartozásból 
18000 korona értékű váltón én voltam for
gatói minőségben alairva A megállapodásban 
és az elszámolásban felsorolt Pető Berta
lannak járó tartozás, a Barsrnegyei népbank 
nál l'enalló 3000 kor. 669 kor. és 450 ko
rona váltótartozások későbbi keletűek, 
és dacára annak, hogy eme tartozások ke 
söhbi keletűek, a kifizetések sorrendjében 
elsőbb helyen lettek sorozva s a 18000 ko
ronás tartozás, amclvuek kifizetéséért én is 
kötelezettséget vállaltam, a legutolsó
helyen lett sorozva. Az ügylet hatálytalanítása 
folytan Pető Bertalan megtartva a kézhez 
vett 24OO0 korona vételarat, az ingatlanokat 
visszavette, javarészt eladta a vételár feles 
legnek fele részét ő maga tartotta meg. a 
másik fele részét Belházyéknak kiadta, ho
lott kötelessége lett volna ezen összeget a 
18000 koronás váltó tartozásnak résztörlesz
tésére visszatartania es erre befizetnie 
de ö ezt nem tette A 181K10 koronás valto- 
tartozás résztörlesztésére az Elszámolás sze
rint 3154 korona 57 fillér lett volna tőkébe 
befizetendő ez ugyan be is fizettetett, de 
nem a tökére, hanem a kamatokra -zumOl- 
ta ott el, ugv, hogy a 18000 koronás tartozás 
meg most s fenall, eme tartozás után a 
kamatokat én fizetem, fizettem továbbá a 
perköltségeket a végrehajtás kéreti es árve
rés kitűzési költségi'ket is es fizetem mindezt 
azért, miután Pető Bertalan a 8000 koronáz 
biztositéki zálogjognak garamujfalusi ingat 
lanaira való telekkönyvi biztosítását adott 
Ígérete dacara meg nem engedte, az íigylet 
hatálytalanít sa alkalmával a kézhez vett 
■’4000 korona vételárból. az általam forgatói 
minőségben aláirt 18000 korona értékű vál 
tókat ki nem egyenlítette s fizetem mindezt 
azért, bogy Pető Bertalannak az én karomon 
haszna legyen

Az elszámolás sem helyes, a vevők ma 
gasabb vételárat fizettek a vett ingatlanokért, 
mint a mily vetelar az Adasvovési szerző
désben es az Elszámolásban ki van tüntetve 
Az sem áll, hogy a 136 hold kiterjedésű 
ingatlanoknak a parcellázása és tehermenti 
sitése holdanként 60 - 60 koronába s ig*  
összesen 8160 koronába került volna ér 
végül megemlítendő, hogy az okiratok nin
csenek felbélyegezve sem az Adásvevési 
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szerződés, sem a Megállapodás, sem az 
Elszámolás.

Téves az Elszámolás azért is, miután 
az összes ingatlanok el nem adattak mert a 
garamujfalusi 546 sztjkvben a f 2 sor 87 
hrsz. Ház 65 szám alatt udvar és kert 200 
négyszögöl 6 sor 621 h sz. szántóföld za 
brodom 600 négyszög öl 11 sor 62' /a 1 h. 
200 négyszög öl 17. sor 611/b 440 négy 
szög öl kiterjedésű, körülbelül 3000 korona 
értékű ingatlanok ez idő szerint is egészben 
B 1 t. a. Pető Bertalan nevén vezettetnek 
telekkönyvileg.

Pető Bertalan tudta, hogy én Belházy- 
eknak csupán szívességből Írtam alá a vál
tókat s igy neki erkölcsi kötelessége lett 
volna ezek kiegyenlítéséről gondoskodni, de 
6 ezt nem tette, hanem ép ellenkezőleg az 
én anyagi károsodásomra és az én rovásomra 
ő te emes anyagi haszonra tett szert, s az 
anyagi romlás veszélyén kivül egy csomó 
kellemetlenségnek és meghurcoltatásnak tett 
ki, Pető Bertalannak eme ügyletből a nem 
helyes Elszámolás figyelembe vetele mellett 
is a következő anyagi haszna van :

1. Az Adásvevési szerződés szerint meg 
tartott vételár 24000 kor.

2 Az Elszámolás szerint kézhez vett 
uyereség fele 7409 kor 5-’> f.

3. Az el nem adott ingatlanoknak becs- 
ertéke 3000 kor, összesen 34409 kor. 55 f. 
azaz Harmincnégyezernégyszázkilenc korona 
55 fill

Ezzel szemben az én esetleges károso
dásom tökében körülbelül 10000 kor., kama 
tokban 3390 kor., perköltségekben körülbelül 
800 kor., összesen 14190 korona, szóval 
Pető Bertalan és Belházyék nyertek eme 
ügylet folytán én pedig fizethetem nyeresé
gük egy részét.

Pető Bertalan szóbeli ígéretet tett arra 
nézve, hogy ezen ügyet rendezi, de mind 
ez ideig nem rendezte, kénytelen vagyok ez 
utón öt felhívni arra nézve, hogy ö, egy 
nagy pénzintézetnek az élén álló Vezéri
gazgató, adott szavának eleget téve, az 
ügyet 14 nap leforgása alatt rendezne, a 
Barsmegyei népbanknak 18000 korona valló 
követelésé kiegyenlítse, — a kamatok és 
perköltségek címen általam fizetett 4190 
korona összeget nekem készpénzben vissza
térítse, birtokomról a végr'hajtási zálogjogot 
töröltesse, mert elképzelhetetlennek tartom, 
hogy egy tisztes er ölcsi testületnek az élen 
álló és magas állást betöltő egyen, állásával 
és a világ erkölcsi felfogásával megegyez- 
tethetönek tartsa azt, hogy ö meg nem 
engedett anyagi haszonra tegyen szert az 
én anyagi romlásomra.

Azon esetre ha Pető Bertalan az ügyet 
14 nap alatt nem rendezné, — kénytelen 
leszek érdekeim megvédése végett bírói se- 
gélynez folyamodni-

Tisztelettel
Kelt Léván, 1908 évi dec. hó 8 án. 

Kisfaludi Lipthay László

Házi kisasszony.
Magyar-német intelligens bavi urileány 

kitűnő éves bizonyítványokkal állás', keres 
január elsejére, mint háti kisassony vagy 
nevelőnő, Léván vagy közvetlen környékén. 
Hkitartásban,főzésben, varrásban és kézimun
kában tökéletesen jártas, valamint n gyér 
mek nevelés és gondozásban. Fizetés 
megegyezés szerint, Cum : M. P. Léva 
Koháry u'ca 19. sz.

29ól|l90d tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi hogy Csubor Gá*párué  szül. Kotrusz Mária 
Vögrebajtatóuak Zömben J >zsef végrehajtást szeuv-dö 
elleni végrehajtást szenvedő e leui végrehajtási ügyé- 
ben benyújtott árverési kérvénye foiytáu a nevezett 
végrehajtató javára 34 koroua bűnügyi költség «ő<e 5 
koroua 60 fii ér eddigi per és végrehajtási az ezúttal 
20 korona 20 fillérben megállapított árverés kereti 
va'anHut a még felmerülendő további költségeknek 
kielégítése véget' sz 1881. évi LX. t. ez. 144- §*a  és 
a Vhu aapján a végreuaj'ási árverést a vegrehaj'ást 
szenvedő Z emberi József jogutóda Zsamberi J >zst*fné  
szül Tariska Aunáuak a lévai k r j«rásbíróság terü
letén Garainto*inac<  község ha;áraban a garamtolmácsí 
32 sztjkvbeu A 1 3 sorszám alatt felvett iugatlaubau 
B 18 tétel alatti 1/2 rész illetményére 55 korona, az 
o'ta i 1 8 sztjkvben All sor 93 hrszámu kertben 
B 12 tétel alatt 1/4 rész illetményére 23 korona, az 

, miaui 177 szijkvbe All sor 542 hrszatnu száutóbau 
' Bit vetel alatti 1/2 rész illetményére 116 korona, az 

oitaui 77 sztjkvbeu A 3 sor 433 hrszainu ssá tóban B 
19 tétéi alatti 1/4 rész illetményére a6 korona, az 
ottani 150 sztjkvbeu All sor 41 hrszámu beltelek 
és azon épült 48 ö. i. számú házbau B 8 tétel alatti 
1/2 rész illetményéie i93 koroua, ^s ott ni 270 

• 87,'jKvbeu A I 2. 3. 4. 6. sor 183 262. 418 490.
hrszámu s/autókbau B 5 tétel alatti 1|2 rész illetmé
nyére 289 ko ona kikiáltási árbau az árverést elren
delte meg pedig a Vhn 26 §-a alapjau akként, hogy 
e/en ingatlanok közül a uarainto maosi 150 sztjkvben 
felvett ház 102 koronán alul mig a többi ingatlanok 
a m g^llapitott kikiáltási ái kétharmadánál alacsonyabb 
árakon eladatui nem fognak és az árverés a>á bocsá
tott ingatlanokra az egyenes adós /^emberi József 
javára bekebelezett has iouél Vezeti jog fenntartása
nélkül lesz megtartva.

E/en nyilvános bírói árverés 1909 évi januar hó 
4 napjan délelőtti 9 órakor Garamtolmacs község 
házánál lesz megtartva.

Á<verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási aráuak 10®/oát készpénzben vagy az 18al 
évi LX- t. ez. 42 §-aban jelzett á’fnlvsmmai számítolt 
és az 1881 évi u3 »3 számú I- M. K 8 §-«bau kijelölt 
ovadékkepes ertékp <pirbau a kiküldött kezűhez letenui 
vagy az 1881 évi LX. t. ez, l«0 §t értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál törtéi t eiő^ges elh-lyezéseről 
kiál jiott szabályszerű elismervényt á'szolgáltatui. Mely 
köt kzettség alól csak a Vuu 21 § bán meguevezettek 
vannak felmentve.

Azon árverelő ki a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltás ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt állata ígért ár i gyanan»»yi százalékáig 
kiegészíteni mert ha ezen kötciezettsegéuek eleget 
nem t«S'. Ígérete figyelmen kivül in rád és a hatadék- 
talauvl folytatandó árverésben t>bbé részt nem vehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság. miut telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi november hó 14áu.

Hoffmanu Árpád 
kir. albiró.

Tűzifa

Élő Dunai halak!
A n é. közönség becses tudomására 

hozzuk, hogy karácsony előtti hetekben 
• az egész téli szezonon keresztül min
den héten és pedig CB’ÜL'töX'tö.keöxx 
és pénteken

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

Egyben felhívjuk szives figyelmét 
karácsonyi kiállításunkra s egyéb 
csemege és fűszer cikkeinkre, valamint 
a mindennap érkező friss felvágott, 
virsli és összes hús és sajtnemüekre!

Balatoni halak!
Teljes tisztelettel

Engel József és fia.

Fodrásznö
fiatal kezdő helyben elfogad házhoz 
eljáró fésülést, havi szerény feltételek 
mellett. — Bővebbet Szanyo Ilona 
Kálnai-utcza 29. sz.

q 1 --- a
Szölö-oltvány 

m vesszőről nagy kepes árjegyzékemet 
ingyen és bérmentve »üd™ m-g, a ki 

címet tilda’ja.
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendelni nem i 

akar, mert sok hasznot tudnivalót tartalmaz. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima 

s gyökeres vesszőből. a v;íá.g'tiirü. ZDela.- 
Trare-bői 1 ’/f millió kész el. O osó ár es ponto I 

kiszolgá'As. Cin:
SZŰCS SÁNDOR FIA

s/ő őtel. pe, Bhardioszeg.
]■■ ■ —........ ii ................- .a i

Kiskőrös és környéken
Állandóan bor közvetítessél foglalkozik

Heisler Lipót
borügynök és bizományos 

KISKÖRÖS.
Felvilágosításokkal szívesen szolgai.

s Az Emulsio vá
sárlásnál a SCOTT- 
jéle módszer véd- 
egvet — a halászt 
— kérjük figyelembe 

venni.

Vérszegény ség 
elienaulyozásául tesaék SCOTT-fde E nu- 
siót használni, amely a vert gazdagítja és a 
test húsát szilárddá és egészsége «?«zi. 

egyaránt határos fiatalnak é*  
öregnek. A gyors javulás 
meglep és kielégít.

Próbálják meg 
és meg o<nak erről gyöiodni, 
mint a hocy ezren és ezren 
győződtek meg róla ar. utolsó 
32 év lefolyása alatt.

Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér 
Kapható minden gyógytáihan.

Házmester. nő. (>>-tö 
lég könsiyps iparo ) há/me*  er kereste ik a 
volt W>ii«z Z tigmond-tó|rt házba.

Alánotok Wertheime1* Sándor ú hoz 
Nagyszombat kéretnek.

és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia.

Tenyész bika, tv 
éves sóiét vörös teher ho n o<u e to’ástalin 
-SO>P testi l» ú herei tenyesz b ka eladó, 
Térén, u p. A só-Varad. Taumoger Ágost 
tu »jdoi OBnúI.

ril.Jl VAn honvéd II'CB lián,
fliUCLO ÜaZ levő 18- éa 20- k sza
lu ú újonnan, sai árdsn, épült két szép ház, 
nagy nyílt udvarral, e> yanáént. — vagy 
Ú-ilákn.k együ'véve, 10 évi adóinenteaéggel 
ea ked-eiö feltételek m-llett, szahadkéaböl 
eladó. Ér erezhetni a tulajdonosnál.

Kerestetik Ö X
y.»tiy«*k  nj’*g v‘‘teir**,  I övebb Í-*  világosit ást 
ad : Nyitrai Nándor. Léva. Potöfi-utc*  11.

Bunda és lábzsák,
ber*0C4Í  tulajdonos L*va  Z • <> u ca 2. sz. 
értesíti a n. é. U’azó körönaéget, hogy a 
téli idők alatt koc-«i haszna áthoz ut»zó 
bundát és iábzsáko' c-iek-ly használati 

i díjért kö csönöz, — zárt (batar) kocsija is 
rendelkezésére ál.

„M-l-i-t ?“ — „Papa megengedte ! Hisz valódi Jacobi fele

Antinicotin-cigarettahüvelyek fadobozban 1*

Figye’em I Csakis a „JACOBI**  jelzéssel valódi I 

MiadeQ fadoboz egy érdekes búvészkáilyát tartalmai.
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Faeladási hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal tanácstermében 

folyó 1908 évi deczember hó 21 en délelőtt IO*/a  órakor 
megtartandó nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül a bródi m. kir, erdőgondnokság A gazda
sági osztályának alább megnevezett erdőrészeiben a f. év 
folyamán a szél által ledöntött vagy a szú által megtá
madott, szétszórtan a helyszínén fekvő kincstári költségen 
lekérgezett és meghosztolt alább részletezett fenyőszálfa, 
fenyő rudfa és erdei lécztő mellett az erdőben a követ
kező csoportosítás mellett ;

X. C8Oport. Az V. vágássor 7, 10, 11, 28 és 33 
erdőrészeiben 204 drb. fenyő szálfa mintegy 282m*  2571 
korona 85 fillér kikiáltási árral. —

XI. csoport. Az V. vágássor 34, 35la, 30 és 38 
erdőrészeiben 169 drb. fenyőszálfa mintegy 148m« továb
bá 50 drb. fenyő rudfa és 7 drb. erdei lécz 1319 korona 
04 fillér kikiáltási árral. —

III Csoport. A IV. vágássor 25, 26, és 27 erdőré
szeiben 38 drb fenyő szálfa mintegy 64m*  551 korona 
76 fillér kikiáltási árral. —

IV. Csoport. A III. vágássor 38, 41 és 43 erdőré
szeiben 273 drb, fenyőszálfa mintegy 79ms továbbá 122

drb. fenyő rudfa és 26 drb. erdei lécz 709 korona se 
fillér kikiáltási árral. —

V. csoport. A VII, vágássorozat 3, 9. és 16 továbbá
a VIII. vágássorozat 9 és 13 eidőrészeiben 52 drb. fenvö 
szálfa mintegy 40m8 359 korona 83 filiér kikiáltási
árral. —

VI. C8Oport. A Vili vágássor 28 továbbá a IX. vá
gássor 7, 8, 9, és 13 erdörészeiben 4ő7 drb. fenyő szál
fa mintegy 240m’ és 31 drb. fenyő rudfa 215] koroua 
78 fillér kikiáltási árral. —

Az árverési és szerződési teltételek a zsarnóczai m. 
kir erdőhivatalnál megtekinthetők. —

Bánatpénz ; Az I. csoport után 258 korona.
n II. „ 132 n
n III. „ n 56

ív. n 71 *
* V. „ 36 W

VI. „ n 216 w

Zsarnócza 1908 évi deczember hó 3 án.

M. kir. erdó'hivatal.
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GAZDASÁGI CIKKEK:
gabonazsákok, gépszijak, 

ponyvák

BAZÁR!
L E VA. (Petőfi-utca 9. sz.,)

íariaif' """ r

1 ís iijm ajimBí 
feltűnő olcsó ár!

Gyermekjátékok, női és gyermek kötények, óra- 
és nyakláncok, gyöngyök és melltűk, pipere 
szappan, babák, fog-, haj- és ruhakefék gallérok és 
kézelők, erszények és kézi táskák, karácsonyi díszek.

Fogcrém, különféle disz- és 
ajándéktárgyak.

stb. stb. gyári
vízmentes 
áron.

•.

. Meghívók |
1? díszes kivitelben készíttetnek V 

Nyitrai és Társánál Léván. ’Q

Játékáruk! I

2^ CT >,ÖTt-
-4—. o 
EN cn
□

Ne mulassza el
POLKÁK ADOLF

I

I

Portlend és románcement, otukaióruád, kátrány, carbo'inum, carbit, bensin 
creolin, CArbolpor, clorméss. utrbolsav, naftAliu, kék- és «öld srálic, kékpor éa 
kénpor, gyanta, raftiahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovot’azsir. faggyn, 
kender, kóc, gnmmi ós aszbesztárd, kocsikenő mashasó, cocusa növéayasir 
BrlórépaniAg stb'

Ecsetek, rocszulők, linóleum, lakk festékek, 
minden AKÍnbeo-

—th,Üi B Húsvágók, darálók, zománc
és nikkel főzőedény, mérleg és súlyok, fAgy-

karácsonyi kiállítását
megtekinteni, hol minden igénynek 
megfelelő ajándéktárgyak

rendkívüli olcso ár

mellett beszerezhetők.

Üveg- és porcellán!

altgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sérjAréa- óh vaságyak, mosdók, kerékpár 
dnyképésseti gépek és kellékek. toraakészletek, balászhorgok, villanyosengő kési 
etek stb. uagyválasztékbau fea.plxa.tófe

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
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Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődőközön- 
Béget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor szívesen 
látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgálok 

Hazai gy árt.iná.nyii gépek 
U. in. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcsépié 
készletek, GANZ féle motorok minden nagy •Ágban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek

Nyomatott Nyitrai éa Társa gyorssá, tóján Léván.


