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előfizetési

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

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
5K. — f. 
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.
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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők es a velünk 
összeköttetésben le\ ö hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS szerkesztő: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen, vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

„BARS“
XXIX. évfolyamának I. evnegyedere.

Lapunk jövő év első számával kezdi 
meg XXIX-ik évfolyamának 1 ső 
évnegyedét. — Aki ismeri a vidéki 
hírlapirodalom nehézségeit és 
szinte leküzdhetetlennek látszó 
akadályait,igazat fogadni nekünk, 
ha önérzettel tekintünk vissza ed
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első Borban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun
katársaink ős a nagy közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind- 
azon-által gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magán 
avagy párt-érdek szolgájává fajul
hasson Ez alapon ajánljuk lapun 
kát továbbra is a nagy érdemű 
közönség szives jó indulatéba. A 
múltban elért eredmeny leend a 
jövő reménye, mely ezután is la
punk változatlan irányát jelenti.

Előfizetési ür z
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre

10 kor. — fill.
5 kor — fill.
2 kor. 50 fiil.

Elszámolás.
Lapunk mai számával zárjuk le az 

esztendőt. Illendő dolognak tartjuk, 
hogy a végtelen idő eme embercsi
nálta határkövénél egy pillanatra meg
álljunk s mielőtt átlépnők az ó év 
küszöbét, megcsináljuk a végszámadást.

Mekkora reménységgel, vággyal, 
mily szilárd elhatározással fogadtuk 
az uj esztendőt, s mily szívesen, jól 
eső megnyugvással hagynék most 
bátra, ha minden reményünket, vágya
kozásunkat beteljesedve látnék. Mily 
örömmel köszöntjük az uj évet és csak 
* végén látjuk, ez is csak olyan, mint 
a többi, egyformán tarkái benne öröm 
és a bánat, a jó és a rossz.

A politika mezején csupi vajúdás, 
küzdés. Azoknak, kik a nehéz napok
ban riika önmegtagadással vették át 
az ország kormányzását, cseppet sem 
irigylendő a sorsuk. Hogy minden nem 
ügy történt, mint azt a felcsigázott 
nemzeti reménység óhajtotta volna, 
hogy a fenekestől felfordult országban 
nem a gyors átalakulás, de a lassú 
konszolidáció lépett, azt mind a koalí
ció számlájára Írják. És ha az átme
neti időszak nem is hozta meg vágya- 
*nk teljesülését, nem mondhatjuk, hogy 
etedményteleu maradt az esztendő. A 
Ihggetlenségi pártban megszilárdult az 
ország bizalma. A párt kormányképes- 
"ógének sok ízben fényes tantijeiét 
adta. Bár a paktum köti a koalíciót, 

ennek kereten belül az ország nem 
egy üdvös törvénnyel gazdagodott. S ' 
tudjuk azt, hogy talán ez az esztendS 
az utolsó ideje a kormány kiszabott 
terminusának, ép azért ellenében most 
fogjuk látni a legelszántabb, legvehe- 
mensebb támadásokat, amelynek rej
tett forrásait nem igen sokáig kell 
keresnünk, mivel ismerjük a célt, 
amiért a ma kormányzó függetleaségi 
párt, szétrobbantására törekednek.

Azonban nem múlhat el ez esz- I 
tendő, hogy ezt a pártot összetartásra és 
kitartásra ne buzdítsuk. Nem Írhatunk 
minden eseményt az ő számlájára, 
követeljük, hogy a jövőben egyedül 
álljon a kormány szekere mellett s I 
aki velünk tart, az jöjjön közénk, aki J 
ellenünk van, legyen nyílt ellenfelünk. , 

Vármegyénk sem zárhatja különö
sebb feljegyzésre méltó eseméunyel 
az ó esztendőt. Szürke esztendő volt, 
kevesebb érdeklődés a közügyek iránt. 
A nobile offteiumot most már ingyen 
senki sem akarj.; gyakorolni. A letűnt 
liberális éra visszavonult alakjai lassan- 

; ként újra elölütiedezuek a közgyűlési 
, teremb“n és ma már ott vagyunk, 
! hogy helyet kérnek a bizottságokban.

A jó marótiak pedig a legnagyobb I 
j készséggel recipiálják a bukott bayar- 

dokat, mert hiszen nem lehet tudni, 
hogy fordul a sors kereke és a zsit- 
vavölgyi uraságok barátságának sok 
Ízben hasznát látták, mert a régi pro
tekciós világban messzire nyúlt a ha
talmuk s az ő szavuk többet nyomott 
a latban, mint az abszolút igazság 
minden kézzelfogható argumentuma.

A vármegye által felvetett kérdés 
— értjük a székhelykérdést — még 
elintézést nem nyert. l)e reméljük, 
hogy a jövő év tisztázni fogja a hely
zetet, mert addig itt békesség nem 
lesz, mig a vármegye nagyobb felének 
érdekei méltányos és igazságos kidé 
gitést nem találnak. A rana rupta 
meséjét látjuk megelevenülni, vala
hányszor a Garamon át tekintünk s 
ennek a képtelen és abszurd állapotnak 
valahára véget kell vetni.

Városunk fejlődését illetőleg szép 
eredményt kell konstatálnunk a zár
számadásban. Egész utcasorok, város
részek épültek ki, ami a közforgalom
nak nagy emelkedését tanúsítja. Az 
idegen forgalom növekvése arra bírta 
a városi képviselőtestületet, hogy uj 
fogadót építtessen. Éa ha valóban áldo
zattal járna az az építkezés, akkor is 
mesr kell tennünk, ha csak azt nem akar
juk, hogy az idegen messzire elkerüljön 
bennünket. Városunk polgársága szo
ciális érzékkel elhatározta,hogy állami 
támogatással 50 munkásházat létesít.

Mindig hangoztattuk az összetartást, 
a békességet. Egyesült erővel minden 
akadályt le tudunk győzni, amúgy 
erőnk elforgácsolódik s széthullunk, 
mint az oldott kéve. Léva város tár
sadalmát is mindig erre kértük s uem 
rajtunk múlt, ha jó akaratunk néha 
hajótörést szenvedett.

Lapunk, mely hü krónikása volt 
az esztendőnek, mindenkor készséggel 
állott a közérdek szolgálatára. S ami
dőn lapunk ezen számával lezárjuk a 
folyó esztendőt, megragadjuk az alkal
mat, hogy boldog uj esztendőt kíván
junk lapunk olvasóinak és munkatár
sainak, akiknek támogatása lehetővé 
tette nekünk, hogy immár huszonyol- 
cadik évét fejezzük be lapunknak. 
Kérjük, támogassanak bennünket ez
után is, hogy hathatós szószólói, igaz, 
szókimondó harcosai lehessünk a köz
jónak, a közérdeknek, s ujuit erővel 
munkálkodhassunk városunk fejlődésén 
s vármegyénk előrehaladásán.

Társadalmi osztaiyrendszer
Társadalmi életünkben, mely a felvilá

gosodás annyi tisztító tusén uiont keresztül, 
szinte hihetetlenül éa furcsán hangzik ama 
kijeieutésiink, hogy még mindig a legna
gyobb szerepet az osztályrendszer játsza.

Az egész világ telve van hagyományos 
előítéletekkel s olyan 'e ki érzülettel, amely 
az embert társai fölött fölül akarja emelni 
és ösztöuezerüleg tör a magasrbb osztályok 
régiói télé, hogy igába hajthassa többi em
bertársait.

Étkor megszűnik minden lelki tulaj
donság, mert az embert nem az ideális, 
hanem sajnos a reális értelemben vett érték 
szabja meg.

A marasabb osztályhoz tartozók lenézik 
az alacsonyabb oszlályital:at a jaj annak, 
aki hívatlanul akarná megdönteni azt a 
v lisztófa'at, mely eikülöniti egyiket a má
siktól. Jaj annak, ki megfeledkezik arról, 
hogy öt a születés joga arra kárhoztatta, 
hogy szolgája maradjon uráuak és nem 
embertársa embertársának,

így sorakozik az emberiség, az egész 
társadalom a világegyetemben — külön 
zászló alatt, kü önbözö osztályokba, [gy 
idegenedig el egyik ember a másiktól, mi- 
he’yt egy csipetnyivel is jobb a .társadalmi 
pozíciója" felebarátjáénál, így tör testvér 
testvér ellen, mihelyt az egyiknek jobb * 
helyzete, mint a másiké. S igy keletkezett 
az az áthidalhatatlan ür, mely rendekre, 
osztályokra tagolja a teremtés isteni törvé
nyeinél fogva egyenjogú embereket.

Hol itt az egyenlőség, hol a testvéri
ség, a demokrácia, a nápfeniég ?

Etek csupáu lázas álmok, beteges kép- 
sslödésok, amike' hjszolunk, de sohasom
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fogunk elérni. Hisz nézzünk esek szét a 
nép között és látni fogjuk, hogy az osztály
rendszer már odáig is kiterjesztette hatal
mát. Még a munkafelügyelö munkásai felett 
is úgy gyakorolja hatalmát, mint mesebeli 
zsarnokok, akik népek életét, vérét szipo- 
lyozták kényük-kedvük szerint. Hiál a >s 
hivatkozunk az emberi jogokra, melyek 
csak feleba ttot ismernek és nem fölebbva- 
lót ; hiába hivatkozunk az isteni teremtés 
törvényére, mely a királyokat is épugy, 
mint az utszéli koldust egy azon képmásra 
_  az Isten képmására alkotta, s mindket
tőbe egy nagy szűzies, patyolattiszta lelket 
lehelt, melyet csak a világ szennye, az oar- 
tályrendszer átkos végzete feketíthetett be.

Ám mégis van egy hatalom, mely a 
rideg Bzámitást is le tudja győzni, mert 
gyöngédségében kimondhatatlanul hatalmas 
erő rejlik, a ez az : érzelem.

Mikor kilépünk a prózai világból s 
lelkünket a költészet csillogó zománca vonja 
be; mikor a születés jogát eltörül', eltakarja 
egy csodás érzelem varázs-táty óla; mikor 
az ember csak embert lát abban, akihez 
vonzódik, akkor megszületik, felébred a 
szeretet érzése.

Es az egyetlen hatalom, amely diadalra 
tudja juttatni az emberi egyenlőség jogát. 
Ez az egyetlen erő, mely meg tudja dön
teni a társadalom átkos alkotását; as osz- 
tályrendszert is. Es és csak ez egyedül 
képes diadalt aratni a „maradi*  szellemen 
s igájába bírja hajtani azt a felfogást, 
amely annyira félti örök hatalmát, kincset 
az alsóbb osztályuakkal szemben.

Démoni erő rejlik a szeretet érzelmé
ben, amely kikacagjs, lerombolja azt a 
rendszert, melyre jelenlegi társadalmi éle
tünk épült.

Az eszmék már el vannak hintve, az 
osztályrendszer alá van ásva, s ha az em
beri gyarlóság még jobban megerősíti ast, 
van egy kiegészítő hatalom, van egy föld, 
ahol a teljes egyenjogúság jut érv ínyre 
öröktől fogva mindörökké. Es a világ az 

érzelem világa s az osztályrendszert lerom
boló hatalom : a szeretet hatalma.

Legyen méltányos és igazságos gon- 
dolkozásu a társadalom minden osztálya, 
adjon helyet szivében az igaz szeretetnek 
a társadalom minden rétegében és akkor 
megszűnik az osztályrendszer bántó hatása, 
mert az erőszakosan magasra emelt válasz- 
tófalak önmaguktól összeomlanak.

A szeretet viszontszeretetet, tiszteletet 
és becsülést teremt s ezt elősegíteni kell, 
hogy minden társadalmi tényezőnek őizinte 
törekvése legyen.

Szeretet, jöjjön el a te országod és 
véled újjá születik üres jelszavak utáu in
duló, hamis érzelmeknek hódoló társadal
munk I

A gyermek káprázatairól.
A gyermeki lélek tanu'mányozásánál s 

helyeB irányításánál kivá'ó tekintettel kell 
lennünk a gyermek káprázatainak lényegére 
és szerepére.

Minden kétséget kizárólag bizonyos, 
hogy a káprázatok felette nagy szerepet 
játszanak a gyermek életében.

A'talánosságban véve ma^ukhan fog 
lalják a gyermek valamennyi ténykedését.

Jóformán mindaz, ami a gyermek be
szédében, játszásában a egyéb cselekvései
ben megnyilatkozik, nem más, mint a kü
lönböző rendű és nemű káprázatok vissza
tükrözött eleme.

M-guk a káprázatok főbb részleteiken 
véve két csoportra oszthatók. Nevezetesen : 
illúziókra és hallucinációkra.

Azonban úgy az illúziók, hasonlókép a 
ballucinációk részint élettaniak, részint pe
dig kóros jellegűek.

Azokat az illuz ókat és hallucinációkat, 
melyekben minden egyet normális gyermek 
bizouyos korig leledzik s melyek minden 
szembeszököbb hiba nélkül peregnek le : 

' élettani káprázatoknak nevezzük.
Mindenekelőtt térjünk át az élettani 

illúziókra. Hogy a do'got kellőleg megvilá 
gitva láthassuk; ismernünk kell az áltaiá- 
uosságban vett illúzió lényegét.

Az illúzió alapjában véve nem egyéb, 
mint az érzékelés meghamisításából eredő 
lelki ténykedés.

Kérdés már moBt, hogy miben gyöke, 
rozik az élettani illúzió létrejötte és szeren

A felvetett kérdést csak az esetben 
oldhatjuk meg világosan ; hogyha eleve ia. 
merjük tz érzékelésen alapu'ó képzettársn 
tás mikéntjét ; mert az illúzió szálai » 
képzettársítás helytelenségéből erednek

Az érzékelés műveletéből eredő lelki 
nyilváaulások akként keletkeznek ; hogy , 
külső világ molekuláris mozsáshatásai as 
érzékszervek utján az agykéreg megfelelő 
mezejére jutnak s ott erejükhöz képest 
működésre serkentik az agysejtek disznó- 
ziciói közül azokat, melyek feltételeiknek 

—rokonság, hasonlatosság stb.) hódolnak
Ennek megtörténte után az uj érzetek •' 

melyek a külsővilág molekuláris mozgásba^ 
tásaiból keletkeztek, a felkeltett régebbi 
képzetekkel, vagyis az agysejtek dispositi- 
óival egyesülnek. Az akként létrejött 
pszichológiai és fiziológiai művelet semmi 
egyéb, mint az érzékeléssel járó képzettár
sítás, Azonban a szóban forgó képzettársi- 
tás velejében véve csak akkor helyes, ba 
azegyesü és a kaiméval nem a régi képzetek 
hanem as uj érzetek kerülnek felszinre. 
— Ha ped g az egyesülés alkalmával nem 
az uj érzetek, hanem a régebbi képzetek 
maradnak túleú'yban ; erélyükhöz képest 
többé-kevésbbé meghamisítják as érzékelést; 
vagyis a valót; m nek rendszeres eredmé
nye a megfelelő illúzió érvényesülése. Az 
illúzió különösen akkor jön létre, hs az 
érzékelés nem volt eléggé hü és világos.

A helyes érzékelés egyik legfontosabb 
feltétele : az érzékszervek tökéletessége.

Nyilvánvaló, hogy a gyermek érzék
szervei fejlődőéiben vaunak, tehát bizonyos 
fokú tökéletlenséggel párosu nak.

Esze tökéletlenség egyik oka annak, 
hogy a gyermek érzékelése nem felel meg 
teljesen a kívánt követelményeknek; azaz 
nem eléggé hü és világos.

Azonban as élettani illúziónak a fen
tieken kivüi még egyéb eredője is van.

Nevezetesen a gyermek felette csekély 
tapasztalattal rendelkezik ; nem tudja kel
lőleg megküiömbözte'ni a valót a valótlan
tól, a jót a rossztól, stb.

Ebhez hozzájárul még a gyermek íté
leteinek fogyatékossága, hézagossága; aka
raterejének gyöugesége.

A gyermek gyenge akaratánál fogra 
kép*e'en  a l épzettár Pás alkalmával a tár
snő r ge’bi képzetek erejét kellőleg sabo-

TÁRCA.
Karácsonyi történet.

Irta: Bérezi László.

Bsnkő Lajcsi unottan jött haza hiva 
tálából. Odarogyott Íróasztalához, gépiesen 
nyúlt levélpapír után és mint a jó fajta 
Írógép : egymás után rótta a sorokat, 
kösömböser, gondolat és érzelem nélkül. 
Valósággal gyártotta a karácsonyi üdvöz
leteket.

így ni 1 Egész balom levél hevert előt
te. Furcsa gondolatok kezdék háborgatni. 
Úgy eltűnődött azon, hogy ahová csak 
irt, ott mindenütt repeső szivvel várják a 
béke saent nrpját, ott mindenütt, — legalább 
ez egy napon, — az öröm izelid angyala 
ver tanyát... Meleg tűzhely, örömtől su
gárzó arcok, édes gyermekhangok ...

Pedig már ö is élvezhetné a 
családi otthon áldó melegét. Hiszen már 
vőlegény. Évek óta aa. Csak szülőinek s 
különösen anyjának ellenvetései akadályoz
zák öt abban, hogy aráját oltárhoz vezesse. 
„Szegíny a lány*,  — „nehéz aa élet*  — 
mondogatják neki otthon s ő hiába argu
mentál, az ellenzést nem tudja letörni.

Üres, örömtelen karácsony előtt áll 
Lajcsi, Hasa m nt.e is, nem is. Végtelenül 
szereti szüleit, testvéreit, de viszont azon a 
•zent estén még végteienebbül ér»zné 

hiány át, még nagyobb vágy fogná el Sári
kája után . .. így töpreng magában. Majd, 
m nt aki szabadulni akar terhes gondo'atá- 
tó', felugrik ...

— Eh mit ! . . Átaluszom az egész 
karácsonyt 1 . ..

Kimegy a városba. Utcát utca után ró 
végig, de a karácsony titkos szelleme egyre 
ü<i, hajtja, nem ád nyug'ot lelkének. Aho
vá néz, ahová fordu1, mindenünnét feléje 
zeng aa örömteli hozsanna, mindenütt 
sürgő-forgó előkészületet lát a szent napra ..

Itt egy boldog pár suhan egyik tiz’et 
hő' a másikba, hogy a kis Jézus nevében 
örömet vásároljon össze az otthon levő kis 
Bibének. Ott egy öreg anyóka féltő gond
dal csomagolhatja össze as ólom katonákat 
a szöszke hajú, moagós szemű babával. 
Est unokáinak hozza majd a kis Jézus. 
Amott tépett-ruhás napszámot, — meggém- 
beredett késsel a hidegtől, -— szorongat 

j a hóna alatt zöld fenyőfa ágat .... Íme, 
mindenkinek van boldog karáosonya . . .

Kábultan tér haza Lajos. Lakásának 
sivársága most szembeötlőbb mint valaha. 
Mit tegyen, hogy hábergó lelkét megnyug
tassa ? .. . Utazni fog. Neki megy a nagy 
világnak és amig szabadsága tart, utazni, 
egyre csak utazni fog. Talán a sok idegen 
arc, a vásári ssibongás elfeledteti vele élete 
sivárságát ....

Karácsony-est előtti napon a legnagyobb 

csodálkozással fogadja Lajcsi szobaasszonya 
az utasítást a csomagolásra. Hiszen ilyen 
kor haza szokott menni ura és semmit sem 
csomagolta! ott az útra . . .

— Valami baj van téns uracskám?..
— Furcsa kérdés magától 1 Hát soha 

sem szoktam én utazni.
— Igen, szokott, de nem ilyen nagy 

ünnep előtt I
— Nohát, az egyszer ilyenkor utasom
A nére hümmögö t egyet-kettőt a as'* c 

egykedvüeo rakosgatta a ruhákat. LajcH 
meg idegesen forgatta a menetrendet. Hová, 
merre vegye útját ? . . Lecsapta a füzetet.. 
Majd az állomásig meggondolja . . •

Sürgő-forgó utasoktól van ellepve »» 
állomás, A pénztárnál L jós jó barátja áll> 
nyugodtan kupogtat be hozzá Lajos, hogy 
a tolongásból meneküljön.

— Hát te hová igyekszel eztel a so 
cókmókkal I ? . .

— Utazom barátom, — » 
gére .. .

— Igazán úgy vagy felkészülve.
— Köriek, lágy szives ssám'tsd ki “e 

kém, hogy Budapest- Kolozsvár- Debrecen 
Kassa és a mi állomásunk közötti ut*  
megesakitás nélkül mogtehetem-e öt D,P 
alatt ?

- No, ez igazán nagy körút leex > ■ •' 
As öt napi időből kifutja...

Vonatfütty zavarta meg a bestéig’1 •'

k
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látni a ilyentén az uj érzetek fölötti ural
mukat, fölényüket csökkenteni, illetve 
mérsékelni. Fogyatékos, réizrehaj'ó Ítéletei 
pedig alkalmatlanok arra, hogy a képzet
társítás menetét megfalelöleg ellenőrizzék a 
az esetleges hibáktól megvédjék.

A gyermek élettani illusiómak létre
jöttét nagyban elősegíti éa tetézi az agyké
reg tárti ás (aszociác ós) rostjainak fejletlen
sége és hézagossága.

A fenti okok mi-tt a gyermek képze
tei társításuk közben gyakorta kizökkennek 
a rendes kerékvágásból s más pályákra, 
illetve mezőkre hatolnak, ahol a keletkezett 
érze'eket elnyomják s maguk kerülnek fél
sz nr>, vagyis bizonyos fokú és minőségű 
illúziókat teremtenek.

A gyermek illúziói és hallucinációi 
folyvást módosulnak s változnak.

A módosulásnál kiváló szerepet játszik 
küiöuöien a gyermek kora, neme, hangula
tai és a környezet hatásainak minemüsége.

Így tehát pld. a bárom éves gyermek 
illúziói, hallucinációi más-más színezetűek, 
mint a hat eves gyermekéi ; a tiz évese 
ismét mások, mint a tizennyolc éves ifjúé.

A leányok káprázatai részleteikben 
véve nagyban elütnek a vtlü't azonoskoru 
fiuk káprázataitól s viszont.

Hogy a gyermek illúzióinál szereplő 
hangulatok eredményét kizárólsgosabban 
láthassuk ; világítsuk meg a dolgot egy-egy 
példával.

Tegyük fel, hogy a kis leány bábujá
val játszik; énekel neki; táncol vele, 
esetleg vidáman cseveg mellette stb ; az 
igy létrejött illúziók a kellemes hangulattal 
tár sónak.

Ha pedig a leáuyka a bábut betegnek 
képzeli, miatta sir, sajnálja öt ; avagy egy 
más esetben valamelyes tárgytól megijed, 
mert érzékelésében csalódott; s sikollyal 
simul édes anyjához, stb., akkor a keletke
zett illúzió a kellemetlen hangulat eredménye.

A gyermek élettani illuz'ója az értelem 
fokozódásával és az akarat erősbödésével 
mindinkább csökken ; miközben más-más 
jelleget ölt magára.

Folyt, köv.

Különféle k.
— ártatlan öröm Aranyosiuaróti 

laptársunk örvend, hogy a megyei párt 
jelöltjei a dec. 17.-diki közgyűlésén csak 
részben jutottak be a bizot'segokba. Elball-

gitja azonban, hogy miért, nőm érvényesült 
a többség akarata, s egyáltalában miért nem 
lehet télnek idején a megye közönségét 
egybegyüjteni. Körmöcbányáról, a szentke 
reszti járásból senki sora vo’t a közgyü’ésAn. 
Léváról a bizottsági tagok fe’.e Irányzott. Ai 
alsó járásból alig vo rak e<y kettőn. Hit 
mért maradtak el ? Mert a förtelmes ut, 
a hóviz, a távolság, a közlekedési eszkötök 
hánya miatt akkora áldozatok árán juthat*  
tak volna ciak Aranyosmarótra, amekkora 
á’dozato'iat ezoc a mtgleh^tös foutoi vá
lasztások sem értek meg. Ebből aztán a 
végső következtetés ez. ősszel, télen,
tavasszal megközelíthetetlen sáros tót falucska 
a tnegyebigottsági tagok jelentékeny többségének 
akarata ellenén Barsvármegye székhelye 
mégsem lehet. Legyen nyugodt a Bácsi 
Ellenőr, illetékes helyeken ezt a va óságot 
meg is fogják érteni.

— Analfabéták Vá^nauk Összeiratta 
az irn:-o vasni nem tudó, 24 évet betöltött 
fértizkau Találtak 120 embert. íreket ka
rácsony masodünuepere, szombatra, hívta 
össze Báthy László, prépo <t-pleb tuos, a 
róm. kath. fiúiskolába. Megért ne velük az 
irás éa olvasás szükségességét és felhívta 
őket, hogy a január hónapban kezdődő 
oktatásokra szorgalmasan eijarjanak. Taní
tóink szívesen hozzák meg azt az áldozatot, 
amellyel jár ezeknek a felnőtteknek az 
oktatása.

— A városi tauacs és a munkás 
házak. Léva város tanacsa mindig a Köce- 
iessegtudás magaslatán állt. A mezőgazda
sági munkásházak ügyében is rendkívüli 
buzgóságot fejt ki, hogy ezek minél e‘öbb 
létesülhessenek, ügy gondoijua az Oro.zlán 
fogadó összes anyagát fel akarják használni 
a murikásházak építésénél, mert ezzel rend
kívüli sokat lehetne megtakarítani. A pol
gármesterünk már hetekkel előbb fönt járt 
a minisztériumban, városi mérnökünk foly
tonosan mér, alkudozik, tervez, tanácsko
zik. A rendkívüli közgyűlést sürgősen fogják 
összehívni, hogy az anyagot még a téli hó 
napokban összehordhassák és kora tavasszal 
tető alá hozhassák a munkásházakat . . . 
11a miudez nincs igy, arról mi igazán nem 
tehetünk, mert igy kellene lenni.

— Kongnia kiegészítés A verebélyi 
esperes) keruiet azou kérőiemmel járult | 
Btrsvarmegye törvényhaiósaga elé, hogy 
kérje felirattal a kormányt az alsópapsag 
kongruájáüak 2400 koronára való kiegészi- 

tésére. Birs vm. törvényhatósága a kérel
mi*  magáivá tette, sőt hasonló kérőiem 
tekerjem .élére felhívta az ország esszes 
törvényhatóságait.

— Koliáryak őse Léván a Hegyalja 
végén igénytelen emlékoszlopot koszoruznak 
a délceg jegenyék. Itt sebesült m^g Koháry 
István, S&écsény, majd Fülek kapitánya, 
houti főispán, az 1664 diki lévai ütközetben. 
Innen hurcolta lova a keszi határba az 
ottani emlékoszlopig. E hősnek a vérbeli 
leszármazottja Ferdínand, Bulgária cárja. 
Lits Gyula, jelenlegi honti főispán, szeren
csét kívánt a honti eredetű Koháryak iva- 
dékáuak, midőn az kikiá'tatta országa füg
getlenségét és fejére te’ti a cári koronát. 
Ferdinand, bolgár cár, a következő levél
ben válaszolt az üdvözletre :

Sophia, 1908. dember 9.*en.
Királyi palota. 

Főispán ur!

Országomnak i'üggetlenitése alkalmából küldőit 
meleg üdvözlet el n -keni benső és nagy örö. 
inét szerze tt. Örömet azért, me»t azon vármegyé
ből jött, melynek t ikosai én hczzám oly őszintén 
lagaszkodnak és kik nékem szeretőtöknek oly sok 
tanuje'ét adták.

Levelét olvasv < magam előtt látom lelkemben 
Bont képeit elvonulni, ugv mint, Csáprághot, az 
ősi romot, az én magyar őseim bölcsőjét, az álta
lam oly nagyon szeretett Szent-Antaii kastélyt, 
melyn-k én a király-kikiáltás előtt 48 órával Isten 
hozzádot mondt im <-s látom isméi tető jelét, a 
nevezetes Szitnya hegyet és óelmecit, Ipolyságot, 
és a többi helyeket, mind ezek közel vannak szi
vemhez.

Fogadja ezután Főispán ur a nékem átküldött 
szeretettem ;lt<> és őszinte üdvözletért legmelegebb 
köszönetemet, Jmelyhez szenvedett veszteségéhez 
részvétemet és egészségéhez jó kívánság »inat 
csatolom.

Jóakarója, 
Ferdinan d.

— Karácsonyi színjáték. A feiaö- 
apáti áll. alom ajpisko 4 tanulói december 
26. án s’.epen sikerű 1 pásztorjátékot
adtak eio. Színre került Lábay Gyula há
rom képes karácsonyi színműve: „A kis 
Jézus ajándéka". A be'épti jegyekből be 
folyt tiszta jövedelmet azoknak a tanulóknak 
a magjutalmazására fordítják, akik a ma
gyar nyelvben z legnagyobb elöhaladást 
tanúsítják.

— Tisztviselők gyűlése. A lévai 
tisztviselők egyesülete ma d. e. 11 orakor 
a takarékpénztár helyiségében értekezletet 
tart. A tisztviselők állást foglalnak az ellen 
a sérelmes intézkedés elleti, hogy Léva

— Milyen vonat ez ? . . kérdi Lajos.
— A helyi érdekű, 10 perc múlva 

indul Boglár felé. Jól ismered. „Sárikáék 
vonatja" — ahogyan te szostad nevezni ..

Lajcsi pár peicig tűnődik, majd hir
telen gondolattól megkapatva, odaszói a 
pénztárosnak :

— Kérlek, adj egy jegyet------- Bog
lárig.

— Te I Hiszen ez szomszédos forgalom 
és annyira van Kolozsvártól, mint — Makó 
Jeruzsálemtől ....

— Ne törődj vele, majd Bogláron 
haditanácsot tartok s esetleg Sárikának egy 
szebb körút jut as eszébe.

... És Lajcsi Boglárra utazott. Két 
irgalmatlan nagy táskával állított be Sári- 
káékhos, ahol a nem várt vendég ugyancsak 
nagy örömet okozott. Sárika fürkésző 
szemével minduntalan a két táskát 
figyelte. Lajos aa édes szemek kérdésére 
élőszóval válaszolt ;

— Utazom 1...
— És hová — ha szabad tudnom ? 

Kíváncsiskodott Sárika . ..
— Aa éppen a bökkenő, azért jöttem, 

hogy Sárika adjon tanácsot a körutazá
somra ...........

__ Tudja mit, Lajos, utazzon haza 
szépen Keresztárra a szüleihez ....

__ Éppen oda nem akarok menni I .. .
— Ha szeret engem Lajos, akkor szót , 

fogad és ezeket a szent napokat otthon 
tölti, vagy itt nálunk, de céltalan 
bo’yongássat nem szabad a karácsonyt 
elütnie !. .. Különben az ünnepekre én is 
KtrerZ'úira megyek a nagynéuémbez. Egy- 
szer-kétszer ott is találkozhatunk ....

— No jó I Egy föltétellel állom az 
egyezséget. Hazautazom Keresztárra, ha 
Sárika is velem jön nénihez .. .

— Tudja Lajcsi a világ nyelve utó la
tos; de én meghozom az áldozatot s ma
gával megyek . . . Egyet azonban én is ki
kötök. Minden cok-mókját itt hagyja ná
lunk s az útra annyi pénzt visz magával, 
amennyi Kereratúng elég lesz ....

— Állom a kikötést. Holnap utazunk, 
hogy karócsonyeatre Keresztáron leheseünk.

Karácsony estéjén ugyancsak nagyot 
bámult a keresztúri állomás pénztárosa 1 . . . 
Lajos menyasszonyodtól itthon termett. Oda 
is szólt tréfásán Lajosnak :

— Hát te talán megcsömörlöttél a „Ko
lozsvári káposztádtól ? /. ..

A faluba értek. Sárika nénjének lakása 
a Lajcsiékkal szomszédos volt. Mikor Laj- 
csiék elé értek, megállották, hogy elbúcsúz
nak. A házból karácsonyi ének hangzott, 
ismerős gyermek-hangok éneke :

F Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe....“

Sárika és Lajos szótlanul hallgatták az 

éneket a hideg éjszakában .... Mind a kettő 
elgondolt,, miért ne lehetnének részese 
ők is e boldogságnak, miért keli nekik 
lopva szeretniük egymást?... Két nehéz 
könnycseppet érzett Lajos a Sárikát tartó 
kezén .... Ez sok volt; e két égető könny
csepp mintegy parancs szó ható tt lelkére, 
erős kézzel vitte maga után Sárikát. Be, 
saü.eiuek etthouá ia .. ..

... Feltárult az ajtó.... A szoba 
közép in kedves karácsonyfa, körülötte 
három serdülő gyermek. Az asztalnál a 
s.ülök.... A jövevények félösen állanak 
meg a küszöbön ... A gyermekek odafutnak 
a jövevényekhez:

— Itt a Lajcsi, meg a Sárika néni 1 
Itt vannak I Mamuska, nézd csak ki van 
itt?!....

Fölállanak a szülök s fiuk elé mennek. 
Ltjos meg kézen fogja Sárikát, odavezeti 
anyjához és esdeklő tekintette! mondja :

— Anyám, e?t az élő jószágot neked 
hozta a kis Jézus ...

És az anya?... így üdvözli a 
lányt :

— Isten hozta édes aranyos hínyom, 
egyetlen Sárikám 1 . .. .
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városát a VI.-ik lakbérosztályba sorozták. 
A gyűlésre hivata'osak az összes tisztvise
lők, tekintet nélkül arra, tagjai-e az egye- 
tü etnek, vagy cem.

— Szövetkezeti értekezlet. A fo
gyasztási szövetkezetek „Hangya*  központja 
a kötelékebe tartozó lévavidéki szövetke
zetek elnökeit 1909 január 14,-ére Lévára 
értekezletre hívta össze. A központot 
Meskó Pál képviseli. At értekezlet célja a 
szövetkezetek panaszainak orvoslása lesz.

_  Eljegyzés, hndrédl Gábor, buda
pesti gépészmérnök e jegyezte Szilárd Ani
kót Hontfiizesgyarmaton.

— Halálos baleset Antal István 
30 éves, csatai gatda a csatai erdőben e 
hó 23-án fát vágott, amikor egy hatalmas 
törzset kidönteni akart, az reá esett és 
agyonütő*!*.

— Sziki előadás. Az oro zkai áll. 
segé'y. kora, elemi népiskolában f. decem
ber hó 25-én pénteken, 26 án szombaton, 
27-én vasárnap sz'nie <>' dást tartanak. Szinre 
kerül Szabó János „Betlehemi Bakter" c. 
karácsonyi pásztor ját.ks. A tiszta jövedel
met tanszerfelszerelésre fordítják.

— A bakabánya lévai vasút A 
bakabánya — lévai vasút érdekeltsége f. 
hó 30.-án tart értekez'etet Bátban a bátvi- 
déki takarékpénztár r. t. tanácstermében, 
mely értekezleten a koncessziót kérő bi
zottság fog megalakulni s a létesitesitést váró 
munkálatok fognak megbeszéltem-'.

— Feloszlott hitelszövetkezet, á 
„Báli hitelszövetkezet mint az orsz. közp. 
hitelszövetkezet tagja*  megszűnt lenni, a 
felszámoló bizottság mostanában fejezte be 
működését s tette meg a szükséges lépése
ket a cégnek a törvényszéknél leendő tör
lése érdekeben. A hitelszövetkezet elnök
igazgatója, Sztankay Aba dr., a lévai taka
rék-pénztár anyagi támogatása mellett 
megalapította a Bitvidéki takarékpénztár 
r. t., melybe a B»ti hitelszövetkezet beol
vadt.

— Korpótlék a tanítóknak. A 
kultuszminiszter a város elemi iskoláinál 
1893. óta, vagy korábbi időtől fogva, mű
ködő tanerők részére a harmadik, egyen- 
kint 100—100 korona államsegélyes kor
pótlékot, utalványozta ki tárcája terhére.

— Táncestély. A Lévai Kereskedő 
Ifjak Társulata az O oszlán szálloda összes 
termeiben 1909. évi |anuár hó 10-én Alföldi 
Irén, operai énekesnő, vendégfelléptével és 
műsorral egybekötött táncestélyt tart. Belépő 
dij; sremélyjegy 3 K, családjegy 7 K. 
Kezdete este fz-l órakor.

— A kis Jézus nevében A Lévai 
Casino asztaltársasága f. bó 22.-én délután 
42 szegénysorsu iskolás gyermeket ruházott 
fel. Valláskü öibseg nélkül osztogatta a 
felső Kabátokat, csizmákat, cipőket sat. 
350 korona értékben. A kiosztás uzsonná
val volt összekötve. Es alatt ott voltak 
az asztaltársaság képviselői és a gyermekek 
tanítói. A kis Jézus nevében nyert jótéte
ményekért Varga József, róm kath. elemi 
fiúiskolái tanuló, mondott szives köszönetét. 
A keresetlen beszédre dr. Lakner Zoltán, 
kórházi igazgató főorvos, buzdította a gyer
mekeket erkö csössegre és a tanulásban 
való kitartásra. Útközben még minden 
gyermek kapott egy nagy mákospatkót. A 
szeretetnek ez a kis ünnepe megható volt.

Minden anya érdeklődik a „Scotl féle 
Jfmulsió“ iránt, mely lapunk hasábjain most 
sokszor ajánltatik. Es egy híres csukamáj
olaj készítmény, melyet gyermekek elősze
retettel vesznek he és mely nekik minden 
esetben, melyben eddig közönséges csuka
májolajat használtak, gyors és biztos 
segélyt nyújthat. Kapható minden gyógy
szertárban.

Irodalom és művészet.
„A HÁZIORVOS*  cimü népszeiü 

egészségügyi folyóirat most megjelent, 36 
oldalra terjedő karácsonyi száma egész so
rozatát hozza as általános hygienia körébe 
vágó kö-érdekü és tanulságos cikkeknek, 
így dr, PRE1S1CH KORNÉL egvetemi ta
nár, kórházi főorvosnak „A VÖRHENY- 
JARVÁNYRÓL", dr. KOVÁCS ALADÁR-

NAK „A TÜDŐBETEGEKET GONDOZÓ 
INTÉZETEKRŐL*,  dr.SCHWARCZGUSZ 
TÁVNAK A POSTAI ALKALMAZOTTAK 
egészségügyi viszonyu.ro/ 
BRÓD MIKS.tNAK „A SZABÓ < I1AG1 
ENIAJÁRÓL", dr KÉMÉNY IGNÁC törzs- 
orvo.na< „A GYEGMEKEK NEMI EEL 
VILÁGOSITÁ^ÁRÓL*,  Stb. Stb. ir. - a v 
érd-áii értékesen. nemk Üömb-n ARADI 
IMRE tárcái*  „EMBEREK KÖZÖ1 ltf, 
GYULAI GYÖRGY KAROLY t» -sr, 
eg-sz^éiri író tanulságos cikke', dr. LU1GI 
BARZETTI olass orvosnak „A FELESLE
GES VAKBÉL*  címen irt pompás karcolat*,  
tová'bs a nagyszámú különösen tanulságos 
„APRÓSÁGOK*  igazán érdek mé teszik a 
mindjobban-jobban terjedő lapot, rne yet mi 
is melegen ajánlunk olvasóink b. figyelmébe 
annál is inkább, mivel a lap előfizetési ára 
egy évre 2 korona 40 fillér, tehát olyan 
csekély összeg, melyet a szerényebb vagyoni 
viszonyok között élő ember is könnyen 
nélkülözhet és amely sehogysem áll arány
ban a lap gazdag szellemi tar'a'mával. „A 
HÁZIORVOS*  szerkesztősége és kiadóhi. 
vatata: BUDAPEST, VI., Audcassy-ut 27. 
sz. alatt van, ahova az előfizetések bekül
dendők.

Hivatalos közlemény.
185/1908 E. szám.

Meghívó.
Léva r. t. város képviselő é*  ülete 1908 

évi december hó 30-ik napján d. u. 4 óra 
kor a városi székház nagytermében, evne- 
gyedes rendes közgyűlést tart, melyre a 
képviselőtestület összes tagjait Észlelettel 
meghívom.

Léván, 1908. december 24.-én.

polgármester*

8068/1908 szám.
Hirdetmény

Léva r. t. város tulajdonát képező 
„Oroszlán fogadó*  s annak a jelenlegi bér'ő 
által használt helyiségei, — a nagy és kis- 
korcsma üte'ekkel együtt, — a mostani 
bérlő szerződésében már megállapítva le’ö 
do a december 30-án tartandó kep-iseiő- 
testületi közgyűlés által újból megállapítandó 
és a változott viszonyok szerint póto haó 
s megváltóztatható feltételek mellett az 
1909 évi január hó 5-ik napjának déli 12 
órájától kezdődő s a fogadó épü'etének le
bontásáig még hátralévő néhány hétre és 
attól fogva a piactéren emelendő egyszobás 
barakképület korcsmái célokra az építkezés 
tartamára vagyis legkésőbb 1909 évi októ
ber 31-ig terjedő időre a vá'oshaz tanács
termében 1909 január hó 1-sö napján d. e. 
10 órakor tartandó nyilvános árverésen 
bérbe fog adatni.

A feltételek alulírottnál megtudhatók. ' 
— Bánatpénz 300 Korona.

M utan e bérlet tartamára a legtöbbet 
Ígérő kifogástalan egyént a kir. pénzügyi- 
gaz.gatósághoz a bérleti helyis«ge»b“n űz
hető korlátlan kimérési jog gyakorolttá 
sara a város föitnrjeszteni fogja, — ezert 
az árverésben csak a törvényes minősítéssel 
biró és azt alulírott előtt megfelelő okmá
nyokkal igazolni biró egyén ie’i»t réizt.

Léva, 1908. évi dcc. hó 21-én.
IBódogrfe. ZJéLjoz 

polgármester.

Lévái piaciárak.

Kovatvesetö í Kónya Jóase*  rendőrb «p'táuy

Busa m.-mázsanként 23 kor. - 611. —
23 kor. 60 Kétszeres 19 kor. 20 fill. 19 
kor. 89 fill. — Rozs 19 kor. 80 fill. 20 kor
— fill. — Árpa 14 kor, 40 fill. 15 kor.
40 fill. Zab 18 kor. — Üli. 18 kor. 40 fill
— Kukorica 14 kor. 80 fill 15 kor. 60 fih
— Lencse 23 kor. 60 fill. 24 kor. 40 fill _
Bab 14 kor — fill. 15 kor. — fill — Kö
les 10 kor, fill. 11 kor. — fill.

Vstönajvak 100 kilónként.' Vörös ló. 
híre természettől aráokamentes 130—140 
Vő ös óbere, kis aránkás 108—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 108-110 Luczerna 
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
czerna, világos szemű aránkás 118_ 13g
Luc'.erna, barnás szemű 108—110 Biborhere 
34—36 Ba’taczin 40—42 Muharmag 20—22

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 évi <kc. 20-»ól 1908 évi. dec. hó 27-iig

Születés.

A szőlők neie
Jd
9

◄ i s A gyermek

• neve

C'ukx István Komlóéi M. fiú László

Ka'inka György KaNzan M. fill Isvtáu

Spitzer Re/.eö Berger Ilona leány Aranka

Balázs János Selinger Róza leány Gizella

Házassáf

Halálozás

Vőlegény es menyasszony neve Valiáaa

ifj. Szobi András Gi bimbóz R. ref.

az elknnTi me Kora A halál oka

Kovács István 5 éves Vörheny

özv. Breh<'l Jánozné 
Molnár Teréz 58 éves Méhrák

lllózka Katalin 2 hő Horg gyulladás

özv. Rá ez Józaefué 
Koncz Lidi* 86 éves Aftifkou

özv R c/. J -ué Ací M. 85 éves Aggkou

Nyilttér

Az Emulsio vásár
lásánál a SCOTT- 
féle módszer véd
jegyét — a halászt 
— .kérjük irigye
lem be vetüli

Angol-kör.
Ama kiváló és koncentrált táp'alók, a mely 
a SCOTT-féle Emulsio-ban foglaltatik, táp
lálja a csontokat, s azokat keményekké és 
egyenesekké teszi. E szer^hatása alatt a cson
tokat körülvevő hus'egészséges és szilárd less

Az álta'ános.'egészség a 

Se ott-féle Emulsio 
hatása alatt, rohamosan javul 
és az angoíkóros gyermekek 
époly rózsás és viruló arcs- 
szint kapnak, mint az égési- 
ségesek. Az orvosok állan
dóan ajánlják a 

Scott féle Emulsio 
használatát.

Eíj eredeti üteg in 2 K. 50 fillér.
Kapható minden gyógytárban-

A u’iro tak elismerjük, hogy horgáéi 
Mihá-yné, z il. Miriassy Loaa úrnőt 1907. 
év őszén téves túllógásból és félremigy*  
rázásból eredő híreszteléssel megsértetni . 
Belátva hibánkat, a viszály miatt ssjnáa- 
tunkat fajszzüt ki, és Forgáos Mihály ne, 
szil . Máriássy 1 oua úrnőt as alaptalan s r 
tesert a nyilvánosság előtt ünnepélyes o 
csánatkéréssel megkövetjük.

Amstetter Imre és neje.

viszonyu.ro/
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5204/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. jArásbiróság mint telek

könyvi hatóság köahirré tesai. hogy a lévai 
takarékpénztAr végrehajtatnak Pénzén Ká- 
roiy és társai végrehajtást szenvedők elleni 
végrehajtási ügyében benyújtott újabb ár 
verési kérvénye folytán a nevezett végre
hajtató javára 528 korona töke ennek 1906. 
évi november hó 6 napjától járó 8 °/0 
kama'ai 86 korona 50 fillér eddigi per és 
végrehajtási, az ezúttal 20 koronába meg
állapított árverési kéreti valamint 
a még felmerülendő további költségeknek 
kielégitéee végett az 1881 évi LX. t. ez. 
144 § és a Vhn alapján a végrehajtási 
árverést a végrehajtást szenvedő Pénzes 
Kérolynak a lévai kir. járásbíróság terüle
tén Nemetoroszi Község határában a ne- 
meeoroszi 136 számú tj&vben A I 6 sor 
455 hrszámu egész szántójára 278 korona, 
ugyanannak az ottani 229 sztjkvbsn A I 
1 sor 489 hrszámu szántóban v.ló B 21. 
22. tételek alatti 4/10 rész illetményére 
ysQ korona, ugyanannak az otteni 234 
sztjkvben A I 1. 2. sor 298. 318. hrszámu 
egész szántójára 264 korona, ugyanannak 
az ottani 211 sztjkvben A I 1 sor 272 
hrszámu szántóban való B 1 tétel alatti 
2,3 rész illetméryére 81 korona, ugyanan
nak az ottani 187 sztjkvben felvett közös 
legelőben való B 222. 346. tétel alatti
2085.8/10/137436. rész illetményére 333 
korona ugyanannak ós Patrik Andrásne 
szül. Pénzes Erzsébetnek az ottani 144 
számú tjkvben A I 1. 2. 3. sor 205. 385. ■ 
567. hrszám alatt felvett ingatlanban való 
B 3. 6 12. tételek szerinti egész ingatla
nukra 629 korona és végül Patrik Andrásné 
szü1. Pénzes Erzsébet es özvegy Pénzes 
Jánosné szül. Hornyacsek Erzsébetnek az 
ottani 38 számú tjkvben All sor 47 
hrszám alatt felvett ingatlannak és az ezen 
épült 38 összeirási számú házukra 939 ko
rona kikiáltási árban azzal rendelte el, 
hory az alábbi határnapon ezen ingatlanok 
a Vhn 26 § alapján a megállapított kikiál
tási árak kétharmadénál alacsonyabb árakon 
eladatni nem fognak és hogy ezen árverés 
által a nemesoroszi 136 144 229. 38 szá
mú tjkvben U 9. 2. 2. 9. tetetek ai-'t az 
idői őzben már elhalálozott özvegy Penzes 
Jánosné szül. Mentus Mária javára beke
belezett özvegyi jog semmi esetre sem lesz 
érintve. A nemesoros i 144 és 38. sztjk- 
vekbeo C 3. 9. 11. tételek alatt özvegy
Pénzes Jánosné szül, Hornyák Erzsébet 
javára bekebelezett özvegyi jog szintén 
érintetlen marad, amennyiben azonban az 
özvegy Pénzes Játo né szül. Hornyák Er
zsébet javára bekebelezett ezen utóbbi 
özvegyi jog terhével a nemesoroszi 144. és 
sztjvekben felvett ingatlanok az özvegy 
által adott olaőbbség folytán azt megelőző 
s hozzávetőlegesen 1500 koronát kitevő 

követelés fedezésére szükséges 1500 koro 
náért el nem adatnának akkor az árverés 
ezen két ingatlanra nézve hatálytalanná 
válik és ezen két ingatlan a nyomban foly
tatandó árverésen özvegy Pénzre Jánosné 
szül. Hornyák Erzsébet özvegyi jogának 
terhétől mentesen lesz újból elárverezve, 
de a Vhn. 26 § alapján a kikiáltási árak 
kétharmadánál alacsonyabb áron akkor sem 
lesz eladva.

Ezen nyilvános bírói árverés 1909 
évi január hó 9 napján délelőtt 10 
órakor Nemesoroszi község házánál 
lesz megtartva.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10 °/oát készpénzben vagy az 1881 
évi LX. t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881 évi 8333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881 évi LX. t. ez, 170 érteimében a bá
natpénznek a bíróságnál történt előlege*  elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Meiy 1 
kötelezettség alól csak a Vhn 21 § bán megnevezsttek 
vaunak felmentve.

Azon árverelő ki a kikiáltási árnál magas-ibb 
igérotet tett ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyombau a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni mert ha ezen kötelezettségének elege*,  
nem tesz Ígérete figyeimeu kivüi marad és a haladék
talanul folytatandó árverésben tjbbé részt nem vehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi | 
hatóságnál 1908 évi november hó 21éu.

Hoffmauu Árpád
kir. albiró.

1003/1908 szám.
Árverési hirdetmény.

A'ulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a lévai kir, jb»á» : 
1906 évi V. 42311 sz. végzése folytán Dr. j 
Weizz Lipót ügyved által képviselt Weisz 
Salamon felperes részére 86 kor. követelés - 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végreha)- i 
tás folytán alperesektől lefoglalt és 1000 
kor becsűit ingóságokra a lévai kir jbiróság 
1908 V. 612/2 számú végzésével az árverés i 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy leiül- 
fogiallatók követelése erejeig is, amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
Nemes (Jómban leendő megtartása határi
dőül 1908 évi december hó 31 és kő 
vetkező uapjáu délután 4 órája kitű- 
zetik. a inikor a biróiiag lefoglalt lovak es 
egy özokér a egyub ingóságok a legtöbbet 
igeröaek keszpóuztiizeiéa mellett, szükség 
esetén beciárou alul is e; fognak adatír.

Felbivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégittetésh-íZ jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végrenajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejelentéseket az árvei és megkezdésig alulirt ki
küldöttnél irásbau vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól szám t- 
tatik.

Kelt Léván 1908. évi dec. hó 10 napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bírósági végrehajtó

Bérbeadó ház.
Káluai u’-czában 23. sz. ház, melyben 

egy nagy üzlethelyiség, 3 szobás lakás, 
nagy raktár, udvar van istálló és kocsisain, 
azonnal bérbeadó. Bővebbet Monaco MOS0. 
Léván.

Butorozoit szoba «•“ “*X
Bővebbet Htrll Rízsö fodrász üzletében.

■Rí n A In A n A honvéd utcaiban, 
ílGbá lévő J8- és 20-ik szá- 

mú újonuan, szi'árdan, épült két szép ház, 
nagy nyílt udvarral, egyenként, — vagy 
ú-iíaknak együtvéve, 10 évi adómenteséggel 
éa kedvező feltételek mellett, szabadkézből 
iadó. Értekezhetni a tulajdonosnál.

Déli záróra.
A lévai női és úridivat — kéz

mű — rövidárú és ruhakereskedők 
közös elhatározásukból üzleteiket vá
sár és hetivásár kivételé 'el 1909. évi 
január hó l-töl déli 12 órától 17*  óráig 
zárva tartják

Eladó circ*  500 mmázsa 1 r. réti széna 
circa 500 mmázsa I. r lóhrere, 

széna. Bővebbet : Amstetter Imre dohány- 
nagyárusnál, Léván.

Meg azokat Is, akik eveken át mást 
használtak, meghódította a valódi

SÓSBORSZESZ, 
mert mindazt egyesíti magában, amit egy igazán 
jó ós liatáfOM házlszertöl várni lehet.

Ö'ö az egészségnek, fertőidenít, erősít és edsi 
az izmokat, fájdalomcsillapító. Páratlan in nt száj
víz, haj- es bőrápolószer.

Szükséges minden háztartásban. —
Kapható mindenütt 30 üli., 40 till., I és 2 

koronás üvegekben.’
Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld Után

vétellel vagy a p-nz előzetes beküldése után 

Kosmos Laboratórium Győr.
Kapható mindenütt!

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

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

I
M

Gyermekjátékok, női és gyermek kötények, óra- rgt 
és nyakláncok, gyöngyök és melltük, pipere 
szappan, babák, fog-, h»j- és ruhakefék gallérok és A 
kézelők, erszények és kézi táskák, karácsonyi díszek,

Fogcrém, különféle disz- és 
ajándéktárgyak. £w

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

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

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.
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TŰZIFA
külömböző minőségben, egész 
kocsirakományokban kapható

Ipoly pásztó
vasúti állomáson.

Megrendelhető .

Wolfner S.
cégnél.

Budapest. V. kér. Dráva- 
utca 16. szám.

Telefonszám 24 — 35.

déli-
rum, cognac, likőrök, asztail-,

.. és fiumei n

M
U 
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a

a

A
A
A
A
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A
A
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AJTwA
A 

□síi

Ajánljuk a n. é. közönségnek: Elsőrendű fűszer, c-emegó déli 
gyümölcs, finom tea, teasütemény, finom_____
pecsenye . és aszuborok, bel- éa külföldi pezsgő, Suchard-
csokoládé, karácsonyi gyertyák és sok szép apróságok cukorkákból J 
és karácaonyfa diszek stb. továbbá;

Karácsonyi és újévi ajándéknak
gyufatartó, kávé ésalkalmas cikkek : bronz és alpakka gyertatartó, 

mák őrlő, teafőző készélük, húsvágó és reszelőgépek, vasalók, evőesz-
köz, uickel és zománcozott edény, kon> liaberendezések, ruhafacsaró gcp,
ruha mángorló és szénkosarak, kályhaelő-tálcák. esernyő állvány, liáz-
tartási mérleg, légmétő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, oka-
rina és más hangszerek, szivar szipkák, csibuk, pipák, cigaretta, 
to 11 kések, ollók, kártyák, vadászbotok, táskák és fegyverek, iaterna-na- 
gika, domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya, 
valamint lombfürész, mint legcélszerűbb karácsonyi ajándékok rendkivüli
olcsó árban.

Újév előtti héten :

Élő dunai és tavi halak1
K a p li a t ó k :

Kern Testvéreknél,
L é v a n.

A.z elismert legjobb és leglcit-iiriőbb

Vetögépek
„AGRICOLA'1 újonnan javított toló

kerékrendszer szerint.

Acél ekék. Boronák, Hengerek.

Hydraiiiikus sajtók 
Sz^lő-zúzók. Szőlő bogyózók. 

Gyümölcs-zúzók, szőlő es 
növény permetezők

Aszaló- is szárító készülékek
gyümölcs s főzeléknek

..Arató-gépek fűnek, herének, 
Szénaforditók. Szónagyüjtök 

és arató gereblyek.
Szénasajtók. Szalmásaitok,

Eor. es g-yiimölcs sajtóit

Cséplőgépek
szabad uj kenögyűrövel ellátott görgős 
csapágyakkal kézi- járgány és mótorhajtásra

Járgányok vonóállatok befogására.
Legújabb nabana-tísztító rostát. Tnenrek es kaka- 
nca morzsolok. SZECSK&VAGÓK darálók répámét 
Szállítható takarék tii-h lyek és akarmánj- 
füllesztök fo'dilhstó g.n jié szivattyúkat 

lamint minden más fajta gazdasági gépeket

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH és Társa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor

Alapítva 1872 BÉCS Hl Taborstrasse 71 1050 munkás
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók. ; KNAPP DÁVID úrnál Léván. 

Részlatas Axjee-y zálc év számos •llazxxexó levél Ixig-yín. rg

KÉTHYféle
pemetefű czukorkánál !
Vásárlásánál »5Inban viflyázJ'jnk és ha ározottan 

mivel tok hasontalan utánzata van
1 doboz ára 60 fillér 

Csak R É T H Y-felet fogadjunk el 
Köhögés- rekedsen cs hurut ellen mucsjobb

Tűzifa
és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia.

Barsi Naptár 1909. évre kapható Nyitrai és Társánál Léván.
Nyomatott Nyitrai Tár.aTyorM.jtőjánUván. ---------------------


