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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
ő K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

FOLITIKA.I EL E T I L A. F.

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 reklaméclőket ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA

Hivatkozás.
Héderváry miniszterelnök a kor

mány programmjának az ismertetése 
alkalmával ezeket mondotta: „ Akormány 
elhatározás}! parlamentáris úton, szigo
rúan törvényes s alkotmányos eszközök
kel megoldani a válságot s megóvni a 
nemzet s király közt a jó viszonyt11.

Ezen kijelentését az ország ügye
inek vezetésében a következő elvre 
alapítja: „A pragmatika szankció, vagyis 
az 1723. évi II. t. c., lényeges tartalma 
s megingathatatlan formáinál fogva 
biztosítják a nemzet tovább való fejlő 
dését ; mert ez eredményezte, hogy 
nemzeti önállóságunk s függetlenségünk 
minden intézményünkben teljes mér
tékben érvényesült".

Ha ezt egy külföldi ember ol
vassa, bizonyára úgy fogja föl a fenti 
kijelentéseket, hogy a hivatkozás egy 
sziklaszilárd, el nem magyarázható 
történeti megállapodás, mely világos
ságánál s értelmességénél fogva soha 
téves értelmezésekre okul nem szol
gálhat.

Avval a külföldi emberrel mi is 
igy okoskodunk s ehhez is tartjuk 
magunkat s összes nemzeti követelé
seinket erre alapítjuk. Ámde nézzük 
csak, hogy az élet, a politika, az oszt
rák jóakarat hogyan magyarázta s 
magyarázza. Előre bocsájtom, hogy a 
pragmatika szankció oklevele a levél
tárakban nincs meg s azt míg senki 
sem olvasta s nem is látta. De ez 
mellékes, A pragmatika szankció a 
tróuörökösödést a magyar alkotmány 
n egtariásauak a feltételéhez kötötte. 
Ez a megállapodás egy kétoldalú szer
ződés az uralkodóház (nem az osztrákj 
s a nemzet közt. Eszerint a király 
köteles magát megkoronáztatni, koro- 
náztatása előtt hitlevelet kiadni s az 
ország jogainak s szabadságainak meg
tartására magát esküvel kötelezni. E 
két oldalú szerződés az 1867-ki ki
egyezésben bővebb kifejtést nyert.

Az osztrákok azonban mindjárt 
kezdetben úgy fogták fel e szerződést, 
hogy ez velük s a magyar nemzettel 
köttetett meg s a fejedelem mellé ren
delt tanácsosok azután a közösség 
szellemében kezdették alkalmazni. Ki
tűnik ez abból is, hogy e megállapo
dások dacára már Mária Terézia, va
gyis mikor még e szerződés egész 
friss volt, megkorouástatása előtt hit
levelet nem akart kiadni. 8 éppen az 
ő uralkodása alatt nemcsak e tisztán 
politikai, de gazdasági tekiutetben is, 
egy veszélyes irány kezd lábra kapni; 
mert a cél az, hogy hazánk a német 
tartományoknak gyarmata legyen, hogy 

ősterményeit olcsón megszerezve, az ő 
ipari cikkeinek a vételére kénysze- 
rithesse.

E politikai célnak vannak bizo
nyítékai is, ilyenek ; a magyar árukra 
kivetett külön vám (Landstiiudische 
Aufschlagen) s az uj vámrendszer, mely 
szerint a magyar árukra 17% volt 
elszámolandó. Hát a külügyi miuiszteri 
hivatalnak a fölállítása (Staatskanzlei) 
mit jelentett ? Nem-e az egy kalap, az 
egy rendszer alá való helyezést ?

A magyar főnemességnek a szer
telen lojalitása nem éppen ekkor 
kezdődik-e ? Hát a Felvidék tótosodása ? 
A nemességnek az örökös adómentss- 
sége, mely elnyomja az ipsrt ? így 
lön magyarázva s alkalmazva mindjárt, 
kezdetben a pragmatika szankció. A 
fejedelmek nem okozhatok, hanem 
felelős tanácsadóik, akiknek lelkiisme- 
retbeli kötelességük lett volna a szer
ződéses megállapodásoknak becsülete
sen megfelelni.

Mi teljesítjük utols- betűig, de 
megkívánjuk ezt a másik szerződő 
féltől is, Innét van az a sok viszály, 
félreértés, egyenetlenkedés. Istennek a 
csodája, hogy ilyen viszonyok közt 
még élünk. Nemzetünk szívós ereje 
mellett bizonyít ez. Amiuk van, csakis 
erős kitartással sikerült kicsikarni mint 
jogos tulajdont.

A miniszterelnök tehát, ha úgy 
cselekszik, amint mondj s, alkotmányosan 
fog cselekedni ; amit azonban a prag
matika szankciónak mindenkoron való 
respektálására vonatkozólag említ, arra 
az a megjegyzésünk, hogy tanulmá
nyozza jobban, szigorúbban a magyar 
nemzet történetét, akkor m;jd jobban 
nyílik föl a szeme ! A célzat a régi, 
esik a módszer új. E körül forog 
nemzetünk történelme,

Vizy Ferenc.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiáth M dr.

IV. 

Folytatás.

Aa előbbiekben itt-ott természetes moz
gásokról, természetes testgyakorlásról beszél
tem. Ebből joggal következteti az olvasó, 
hogy természetellenes, azaz mesterkélt moz
gásunk és testgyakorlásnak is keli lennie. 
Ügy is van.

Természetesnek mondja.. mindazon moz
gást, melyre a test teremtve van. Természe
tes mindazon mozgás, me'yre a testet vagy 
külön annak egyes tagjait az ember vele- 
Bzületett ösztöne készteti, lermészetes test
gyakorlat az, melyhez csak természetes 
mozgások kellenek. Ilyen mozgások és gya

korlatok a járás, futás, ugrás, mászás, 
kúszás, úszás, a birkózás, a különféle labda- 
és egyéb szabadtéri játékok.

Mesterkéltek azon mozgások, melyekre 
az ember nem szorul életében, melyekre 
nem az ösztön készteti s melyeket eszerint 
előbb meg kell tanulnia. A mesterkélt test
gyakorlat ily mozgások csoportosítása ; a 
testet oly helyzetbe hozza, mely annak al
kotása céljaival ellenkezik. Ilyenek a német 
szertorna legtöbb mozgása és gyakorlata. 
Pé dául csak a nyújtón végzett körforgásokat 
említem, melyekre ugyan soha életében 
nem szorul az ember.

A kétféle rendszer különbségét legjob
ban világítja meg a mászás. A természetes 
testgyakorlás szerinti mászásnál az ember 
kézzel-lábbal kapaszkodva juttatja testét a 
kötélen vagy póznán feljebb. így teszi ait 
a macska, a majom, a mókus stb. A szer
torna azonban azt követeli, hogy csupán 
a kéz, a kar igénybe vételével hozzuk feljebb 
testünket a kötélen vagy póznán. Itt mind
járt szembeötlik, hogy a természetes test
gyakorlás a meglévő akadályokat a legcél
szerűbb, a legkevesebb eröfogyasztást igénylő 
úton-módon törekszik legyőzni, a mesterkélt 
azonban maga készít magának akadályokat 
s azokat a lehető legnagyobb erőfeszítéssel 
akarja leküzdeni.

A természetes mászásnál nemcsak a 
kar és mell izmai, de az alsó végtagok és a 
medence valamint a derék izmai is végeznek 
munkát. Amott azonban csak a kar és mell
izmok működnek közre. A természetes má
szásnál tehát az összes izomzatnak jut aa 
erőkifejtésből, ezért az elfáradás itt cseké
lyebb ; a mesterkéltnél egyedül a kar és 
mell izmoknak kell az összes testsúlyt feljebb 
vinniök, tehát aránylag nagyobb erőkifej
téssel do'gozniok, azért az sokkal fárasatóbb 
is. Röviden mondva : a természetes testgya
korlat a test valamennyi izmát működteti, 
anélkül hogy munka-kimerülést okozna ; a 
mesterkélt testgyakorlatnál pedig az erőki
fejtés sokkal nagyobb és egyes testrészekre 
szorítkozik s igy ugyanazon munkával ki
merülést idézhet elő.

Már most tekintettel a második közlés
ben mondottakra, könnyen ismerhetjük fel 
a különbséget, mely a két rendszer általá
nos hatása között van.

A természetes testgyakorlásnál aa összes 
izomzat végez nem nagy erőkifejtést igénylő 
munkát, az anyagcsere tehát a test minden 
részében fokozódik. A szív és tüdő műkö
dése nagy mértekben less igénybe véve, de 
ez a fokozott működés, illetőleg annak visz- 
szahatása — különösen a szívre — nem 
kedvezőtlen. A szív és tüdő ezen fokozottabb 
működése az emésztő szervekre is igen 
üdvös hatású, a munka okozta elfáradás 
pedig bizonyos rövid ideig tartó pihenés 
után ismét elmúlik.

A mesterkélt testgyakorlásnál osak egyes 
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izomcsoportok végeinek munkát, mely több
nyire hirtelen, nagy erőkifejtést igénylő éa 
szokatlan iaomössrebúzódásokkal jár. Aa 
anyagcsere, az erőkifejtés okolta nagyobb 
élenyülés majdnem csak ezen izmokban 
fokozódik. A szív és tüdő közreműködése 
osekélyebb mértékben lesz igénybe véve, 
az érrendszerben a vérnyomás elosztódása 
nem oly egyenletes, mint mikor az összes 
izomrendszer végez munkát. Az emésztő s 
a többi szervekre a szív és tüdő működése 
itt már kisebb mértékben foly be ösztöké- 
löleg, mert ez a működés nem olyan foko
zott. A munka okozta elfáradás, igaz, bogy 
nem oly általános, mint a természetes test
gyakorlásnál, de sokkal tartósabb, gyakran 
pedig még fájdalommal is jár, mely sokszor 
csak órák, sőt csak napok után múlik.

A két rendsaer hatását, melyet az a 
szervezetre gyzkoroi, tudományos úton álla
pították meg. Nem légből kapott dolog te
hát, amit ma már minden művelt európai 
államban a természetes vagy ésszerű avagy 
élettani alapon álló testgyakorlás javára 
Írnak.

De nem csak a saját előnyei szólnak 
az ésszerű testnevelés mellett, hanem a 
másik rendszernek a fejlődő szervekre gya
korolt káros befolyásai is.

A második közleményben említettem, 
hogy a csontrendazer fejlődése csak a hu
szadik életéven túl éri végét. A csontok a 
zsenge korban még nem szilárdultak meg, 
puhák és ismételt erömüvi behatások alatt 
idővel elferdülhetnek. A szertorna legtöbb 
gyakorlatánál a test súlyát csak a kezek, a 
karok segítségével kell feibúzni, feltolni ; a 
test súlyát az egész gyakorlaton végig csak 
a kar- és vállizmok nagyobb fokú erőkifej
tésével lehet a talaj fölött függő vagy tá
masztott helyzetben fenntartani. Nem csuda 
tehát, bogy ezen gyakorlatok könnyen dom
ború hátat, magas hátat, a vállak idomta- 
ianságát idézhetik elő, ha a gyermeket már 
15—16 éves koruk előtt szorítják rájuk. 
A szerencsés kivétel még nem ellenbi- 
zonyiték.

A természetes testgyakorlat minden gyer
meknek való. A gyengébb éppúgy vehet 
részt benne, mint a tagbaszakadt. Az 

üvegházi növényként felcseperedett gyerek 
szintúgy bir futni és ugorni, mint a mindig 
szabadjára bocsátott e ha egyldeig részt 
vehet a játékban nem sokára épúgy fogja 
a futást és ugrást bírni, mint az. Itt az 
ügyesség is érvényesül és sokszor többet ér 
a nyers izomerőnél.

A mesterkélt testgyakorlat nem minden 
gyermeknek való. Amely gyermek izomzata 
satnyább, semhogy a teste súlyát a karjai 
segítségével felfüggesztve elbírja, vagy ma
gasabbra feltolva abban a magasságban 
fenntartsa, az a korlát- vagy nyújtögyakor 
latot nem csinálja noeg. Ha pedig nagy eről
ködéssel mégis neki próbálkozik, még baja 
is támadhat. A mesterkélt testgyakorlatokat 
megelőzőleg sok gyermek izomzatát előbb 
más utón kell fejleszteni.

Mindezek oly való, bebizonyított, lép- 
ten-nyomon tapasztalható dolgok, melyek 
indokolttá teszik az angol példa után meg
indult testnevelési reformmozgalmat,

A szertornának szintén vannak előnyei, 
azt nem lehet tagadni. A szertornát tehát 
a testi nevelésnél végleg kiküszöbölni nem 
szabad. Alkalmazása a tizenöt-tizenhatodik 
életévtől kezdve bizonyos tekintetben kívá
natos is, de csak módjával s az úgynevezett 
mutatványos műíonta-gyakorlatok teljes ki
zárásával.

A testi nevelés alapja tehát föltétlenül 
a természetes testgyakorlás, a sportgyakor
latok, a szabadtéri játékok, kell, hogy legye
nek. Ezért ismétlem, hogy a célnak meg
felelő területről való gondoskodás minden 
iskolafenntartó hazafias kötelessége.

Tudom, vannak, akik megmosolyogják, 
vannak, akik talán egyszeiüen tagadják az 
elmondottak igazságát; üteg vagyok azonban 
győződve róla, hogy sokan — a jobb ér- 
zésüek és komolyan gondolkodók — az 
igazságnak meghódolnak.

Mintha hallanám az ellenvetést : ,Az 
én iskolás koromban annak a testnevelésnek, 
játszó térnek hírét sem hallottuk, tornater
münk sem volt és mégis megemberesedtünk, 
soha egészségünknek fogyatkozása nem volt, 
jó erőben megöregedtünk I*

ügy van. Ámde az illetőnek talán fo
galma sincs róla, mennyivel többet kíván az 

iskola növendékeitől ma, mint 30 —40 évvel 
ezelőtt. Nyo'cadik gimnazista koromban, 
hetenként csak kétszer, a szabad délutános 
napokon, volt reggeli 8 órá'ól 12 ig elő
adásunk. A tanórák száma, a tananyag tö
mege jóval kisebb volt, mint ma. Talán ez 
oknál fogva, meg volt még akkor a tanu'ó 
ifjúságban a szabidban való mozgás, játszás 
iránti kedv és szeretet. Minket nem kellett 
játékhoz ,kirendelni“, magunktól mentünk, 
mert erre is reáértüuk. Tessék osak meg
kérdezni egy mostani fögimnáziumi tanulót, 
mikor ér az rá hétköznap, hogy kedve sze
rint kimenjen a rétre játszani ? Ha rend
szeresen tenné, amint mi tehettük, a bukái az 
olyan biztos volna, mint az egyszeregy.

Ma tehát az iskolának kell módot rdni 
növendékeinek, hogy zz ülő életmód káros 
következményeit elháríthassák.

A magunk e mások egészségének fönn
tartás, az azt lehetővé tevő egészségi tör
vények betar'ása kötelesség. Ebből követ
kezik, amit Syenczer mondott : Az egészség 
törvényei ellen elkövetett sérelem fizikai bűn.

(Folyt, köv.)

KülönfóióK.
— Főgimnáziumunk hangver- 

senye a legszebb siker mellett tegnap este 
folyt le a városház dísztermében. A hang
verseny bővebb méltatására lapunk jövő 
számában visszatérünk.

— A sport egylet közgyűlése. A 
sport egylet Bittó Gyű a, m. k houv id- 
örnagy, zászlóaljparancsuok eluöklése mellett 
t. hó 9.-én a casinóban tartotta meg évi 
rendes közgyűlését, ameyen Belcsák Bda, 
egyleti titkár, kimerítő jelentést terjesztett 
elő az egylet múlt évi működéséről és va
gyoni állapotáról. A jelentés szerint az egy
let vagyona : 4355 kor. 34 fillér. — A 
lefolyt évben a számadások 1725 kor. 8 
fillér bevétel, — 1688 kor. 69 fill. kiadsz 
és 36 kor. 39 fillér maradvánnyal zárattak 
le. — A közgyü es örvendetes tudomásul 
vevén a jel-n‘est, amidőn a folyó évi költ
ségvetést 1191 kor. 39 fill. bevétel, 1088 
kor. 38 fillér kiadás és 103 kor. 1 túlér 
pénztári maradványban állapította meg, — 
egyúttal elhatározta, hogy fo ytatni fogja a 
sport-telep parkírozásét s a teiepet megfe
lelő módon bekeritteti. — A tisztujitást —

TÁRCA.
Emlékezés az 1848—49-es időkre.

Irta: Pózna József.
Folytatás.

Ennyi ellenség láttára bizony egy kiesé 
megdöbbentünk. De aa a jóságos Isten, aki 
sziveinkbe honszerelmet adott, ugyanaz bá
torságot is öntött oda, de meg megtartotta 
esen válságos időkre a nemzeti szív tüzes 
ébresztőjét : Kossuth apánkat.

Ö századoknak legnagyobb alakja, ki 
hatalmas szavával fel tudta rázni z kétség
beesett nemzetet. Fáradhatatlan akaratere
jével szét birta törni a zsarnokság bilin
cseit s képes volt szembe szállni két nagy 
birodalom fegyverével s a hazában lakó 
nemzetiségek öldöklő hadával. Szónoklatára 
seregek teremtek 1 Nincs magyar szónok, ki 
valaha oly hatást tudott gyakorolni nemze
tére, mint ő. Fegyverre magyar 1 Életedért, 
becsületedért, basádért, ősi tűzhelyedért, a 
földért, mely táplál s eltakar. Fel, fel, fegy
verre, velünk az Isten és aa igazság 1

Szavára fegyvert fogott mindenki, aki 
csak épkesü és lábú volt. Öregek és ifjak, 
szegények és gazdagok honvédnek esküdtek 

fel. A feleség férjét küldi, az apa fiát viszi 
a harctérre, egyetlen magzatját küldi a 
máskor féltve őrző anya, tanítványaival 
együtt megy a tanár. Hogyne ment volna 
mindenki, mikor Kossuth egyik válóéban 
igy beszélt : „E'jöttem, hogy megkérdezzem 
a magyar nemzettől : meg akar-e halni gya
lázatosén, vagy élni akar dicsőségesen ? Ha 
a magyar most nem k él föl tömegesen a 
haza földét megszálló ellenség agyannyo.-ná- 
sára : úgy akkor a magyar Istentől elátko
zott nép, melytől a levegő meg fogja tagadni 
éltető erejét, melynek kezei alatt a teievéuy 
búzaföld sivatag homokká fog változni .... 
Neje utálattal néz gyáva Bzemei közé és 
gyermekének első szava az lesz, hogy ap
ját megátkozza. Ügy érzem, mintha az Isten 
kezembe adta volna a tárogatót, amely fel
kiáltsa még a halottakat is* 1

Az ellenség ellen ment tehát az egész 
ország , igy búcsúztak szeretteiktől : .Nincs 
várásom, ninci en maradásom, Isten veled 
gyönyö'ű virágom 1“ vagy amióta kuruc 
nóta mondja : „Kiontom véremet apámért, 
anyámért, megöletem magam tzép gyüiüs 
mátkámért, meghalok nemsoká magyar nem
zetemért*. Ily lelkesedések közt szü'ettek 
meg a csodadolgokat véghez vivő honvéd

csapataink, kik a harcba ei-n nóta haugjai 
mellett vonulnak :

.Most nyílik a piros rózsa bimbaja, 
Ki van tűzve édes bazám zászlaja, 
Sok száz legény fölesküszjk alkja, 
Harcra kész, hogy szabad legyen hazája* I
A hideg időbsa, a tábortüzeknél pirosló 

arccal esküsznek honvédőink ; .Esküszünk, 
esküszünk 1* És az eskü szózatát felkapja a 
hideg éjjeli szedő a elviszi a tábor b< )se- 
jébe, ahol nyugalomra dőlve, szabadságról 
elmélkednek a hős fiúk, a névtelen hősök, 
a félistenek s hozzá álmodjak, hogy .rabok 
tovább nem leszünk* 1

Hosszú volna a sok fényes győzelem 
elmondása ; de ezeket meg'alájuk történel
münk lapjain. Nem m Bűzhetjük azonban 
honvédőink azon d.csö harcának legalább 
rövid elmondását, amely Léva város igen 
tisztelt polgárait is legközelebbről érdekli, 
t, i. a nagysziléit.

A Hatvan-, Bicske-, Ijas?eg és Vácnál 
vesztett csaták lehetetlenné tették Vindis- 
gráret ; a hasa szent szerelme migih ette az 
elméket éo sziveket, azért győztek minde
nütt honvédeink. Pedig nem vol' az ország
nak pénze, fegyvere ; kasza-kapa volt 
fegyvere. Az eddig imádságra hívó harang- 
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aa elnök és zlelnök kivételével, akiknek 
mandátuma 3 évig Űrt, — a közgyűlés kö
vetkezőleg ejtette m'g : Pénztáros : Bándy 
Endre ; titkár : Brlcsák Béla ; háznagy : 
Skvór Dezső ; ügyész : Dr. Gyapay Ede ; 
orvos: Dr. Lakter Zoltáu. — Számvizsgálók: 
Dr. Weisz Zs'gmond, Halász Lipót, CLamoel 
József. — Választmányi tagok ; Be csák 
Li szló, Bbdogh Lajos, Csekey Vumos, Fa
ragó Samu, Holló Sándor, Huberth Vilmos, 
Hunyady Imre, Le denfrost Tivadar, Leva- 
tich Gusztáv, Dr. Medveczky Károly, Med- 
veczky Sándor, O.dudy Endre, Schieb 
Károly.

— Ffltzner Sándorról, megyénk 
szülöttjérö', L-identroat Tudor uradalmi 
inspektor unosaöccaeröl a Wor.ld, mely az 
Egyesült A larnoa legtekintélyesebb lapja, 
azt a meglepő hirt közli, hogy Ptitzner 
repülő-gépevel elért sikere á'ial bámulatba 
ejtette a világot. Ptitzner 1903 Lan nyerte 
el a mérnöki diplomái ; ezután egy ideig 
Drezdában tartózkodót', majd Amerikába 
költözött át a itt egy nagy automobilgyár 
mérnökévé lett; ettől kezdve foglalkozott 
korunk nagy problémájával ; a múlt évben 
már a Curtiss-feie mo-orgyárban találjuk öt, 
ahol alkalma nyílt a repülőgép szerkeszté
sével gyakorlatilag foglalxozm. Repülőgé
pével azáltal nyerte el a világrekordo', bogy 
gépe motorának súlya legkisebb és teljesítő 
képessége legnagyobb. íme az aviatika si
kere magyar névhez, a mi vármegyénk szü
löttjének nevehez fog fűződni I Büszkék 
vagyunk rá és lelkünk méiyeböi kívánjuk 
neki a teljes sikert és d csöseget I I

— Kinevezés. A u>. kir. főldmivelés- 
ügyi mii iszter istent leány E^on pedepi föld
birtokost Barsvármegye aozigazgatási bizott
ságába á ö> gazdasági előadóvauevezte ki.

— A piaci elővásárlások korláto
zása tárgyában, va.amint az eleim c kkek 
eárusuasáuak köztiaztaság és közrendeszeti 
tekintetből való elienörzesere városunk kép
viselőtestülete tudvalevőleg szabályrendele
tet alkotott. Ezt a vármegye alispánja vé
leményadás végett áttette az illetékes 
besztercebányai kereskede mi es iparkama
rához, amely a szabályié-delet intézkedé
seit helyeseknek ismérvén el, azt jóváha
gyásra ajánlja. — Valóban ide j s is vo'na 
már, hogy elsősorban a kofák határt nem 
ismerő es tűrhetetlen kapzsiságának megfé
kezésére ez a szabáyrendelet minél előbb 
életbe is lép eo.

— Felolvasás a kath. körben. A 
körben veiíutt kopekkel ma este lesz meg
tartva az első felolvasás. Bemutatásra kerül 
A katakombák. Ezenkívül Novotny Mar
git zongorázni es Franciszczy Irma szavalni 
fog. A felolvasás 6 órakor kezdődik.

hói lettek az ágyúk, melyek bömbölése ala't 
tanulták meg igazán katonáink azt, bogy 
van felettünk a magyart el nem feledő Isten. 
Vindisgrüt, ki még másfél hónap előtt azzal 
kecsegtette a császári udvart, bogy a ká
polnai csatában halálos csapást mert a for
radalomra, odáig engedte fejlődni a dolgot 
ügyet ej intézkedésein 1, hogy már Becs 
ostromáról beszéltek. Ezért a császár a 
fötezérségtöl fölmentette s azt Welden La
jos vette át. Ennek fővezérlete alatt történt, 
hogy migAuich az ellenség főseregét a fő
város előtt lekötötte, hsdaiik egy részé 
Ipolyságon ái Lévának tartott, hogy a Ga- 
ramon átkel' e, Komáromot az ostrom alól 
fölmentse. E eu nagy kerülésre azért volt 
szükség, mert az osztrák sereg nagy része 
átkelvéa Párkánytál a Gar»m n, Keméndnél 
foglalt állást, de előbb a Garam hidját 
mindenütt elrontotta, Görgői úgy intézhe- 
gedett, hogy Damjanícs János Ötaunál, 
Klspka pedig, ki bátor, zseniális, nemes 
lelkű, páratlan hadi szerenoséjü volt, Kái
nénál hidalja át a folyamot, hogy azután 
egyesülve, induljanak Komáromnak as ost
rom alul való fölmentésére.

Folyt, kör.

— Vadvizeink szabályozása. A 
Podluzsánka- és Szikincevö'gyi Patapszabá- 
lyozó-társu'atnak a szabályos kivitelére 
felveendő kölcsöne és a munkálatokra vo
natkozó tervezete a vármegye törvényható
sági bizottsága által jóváhagyatván, — a 
társulat a munkaiatokat a kedvezőbb idő 
beálltával azonnal mrg fogj* kezdeni. — Az 
idei enyhe és esős tél is igazolja, hogy 
mennyire szükséges ezen vizeknek sürgős 
szabályozása.

— Kinevezés. A be'ügyminiszter a 
körmöcbányai anyakönyvi területre Húeócty 
Lajos rendőrkapitányt anyakönyvvezetövé, 
Bárány Lajos aljegyzőt pedig anyakönyv- 
vezetö-he yettesié nevezte ki és Bachmann 
Gyula anyaköny vvezetöt, valamint lomaschek { 
Gyula anyakönyvvezető-helyettis’. ezen tiszt
ségük alul felmentette.
z — Iparkamarai segély. A beszter
cebányai kereskedelmi és iparkamara az 
1919—1910. tanévre a lévai iparos- és 
kereskedötanonciskolák részére külön-külön 
150 korona segélyt szavazott msg.

— Közlekedésünk a vasúti állo
máshoz. A keramit úrnak a vasúti ti omá- 
sig történt meghosszabbításával a város igen 
jól és teljes megelégedésre oldotta meg a 
város és az állomás között a kocsiközleke
dést. Azonban a gyalogosan járók az út egy 
részén esős időben még most is osak gidres- 
gödrös és sáros úton juthatnak ki a vasúthoz, 
vagy onnan be a városba. Í z a p szkos és 
rendezetlen útszakasz a Szauer-féle fatelep 
mentén az állomáshoz vezető fordu óig tart. 
Úgy a vidékiektől, mint a város lakosságá
tól már igen sok és jogos panaszt hallottunk 
emiatt. A nagy forgalom mellett a közönség 
kényeltr.e méltán megköveteli, bogy a városi 
tanács a hídtól a fordulóig megfelelő maka- 
dam — vagy köjárdat készíttessen, amely 
óta gyalogközlekedést is minden időben 
lehetővé tegye úgy, bogy a közönség ne 
legyen kénytelen a sár miatt a keramit-útra 
kitérni, amely kitérés a nagy forgalom mi
att veszéllyel is jár.

— A munkásházak ügye A minisz
térium a városnak a munkáshazak építésére 
vonatkozó tervezetét és költségelőirányzatát 
jóváhagyván, — a városi tanács — mint 
értesü ünk — as építkezésre nézve az ár
lejtést már a legközelebb ki lógja hirdeti i.

— A kereskedő ifjak táncestélye 
egyike volt a farsang legsikerültebb mulat
ságainak. Akik ott voltak, kitünően mulat
tak, ak k pedig hiányoztak, azoknak is 
kijutott Salgó Szigfrid •— conferendere — 
csiklándozásaibó1. Szó, ami szó, az ö elmé“ 
mer j ’gyzései és pattogó bon-mottjai képez
ték az estély savát-borsát, füizerét. A 
hölgy szereplők közül Weist Ludmilla „Az 
egynapos asstonyu-t ügyesen és kedvesen 
játszotta, míg Mautner Aranka gyakorlott 
cimbalom-játékával aratott babért. Mindket
tőt egy-egy díszes virágciokorral lepték 
meg. Majd dr. Kersik Janódnak a tárogató
ból elővarázsolt gyönyörű nótáiu mereng
tünk ; Nagy Arth ír piáig remek zongora- 
játékival gyönyörködtette a hallgatókat. 
Utójára hagytuk azt, akiről dicsére'üuket 
külön keretbe kellens foglalnunk s ez : 
Pasckest Ignác, ki Ábrányi ,Mi a haza“ ? 
c köl'emfoyé' oly szépen, átérezve szavalta. 
A tanitóképzö intézet néhány növendéke, az 
előadott melodráma keretéOen nagy hatással 
énekelt. — A szépen sikerült műsort kedé
lyes tánc követte, amely hajnalig tartott.

— ▲ kath legényegyesületben f. 
hó 13.-án, ma délutáni 4 Órakor dr. Nóvy 
Ferenc és Pap J mos tanárok fogtuk tartani 
ismeretterjesztő előadást. Szavaltak ; lólh 
Mariska és Csuvara László, — énekel : Aíed 
veczky I oaka. — Beléptidij n:nes.

— Eljegyzés. Kosztolányi János folyó 
hó 6.-án váltott jegyet Garam zöllösön Pultz 
Paula Emíliával.

— Tea-estély. A Lévai Kath. Kör 
farsang hétfőjén szépen sikerült tea-estélyt 
tartott. A vendégek kedvükre kimulatták 
magukat. Táncolt ott mindenki. Fogyott a 
tea. A nagy forgalmat 10—12 csinos jegy- 
árusitónö okozta. No, meg a kedves tea
mamák I A házias jellegű estély sok kelle
mes emléket hagyott a mulató közönség 
lelkében.

— A fonomimika diadala. Lapunk- 
bán egy alkalommal már említést tettünk 
arról, hogy Ghimessy János, a r. katb. elemi 
fiúiskola tanítója, aki a fonomimika szerint 
beszélni, Írni, olvasni és számolni is megta
nította egyik süketnéma tanulóját, — lom- 
csányiné Ctukrász Róza révén levelezésbe 
lépett Grosselin Emillel, a párisi emberbaráti 
intézetek nagynevű elnökéve1, akinek atyja 
találta fel a fonomimikát, amelynek Grosselin 
Emil is lelkes hive és terjesztője. A jeles 
férfiú elismerő és meleghangú levelet és egy 
szakszerű francia müvet kűdöit Ghimessy 
Jánosnak. Grosselinnek ezen kitüntető fi
gyelméért városunk tanítói, akik mindnyá
jan buzgó hívei a fonomimikának s azt is
koláikban a legszebb sikerrel alkalmazzák 
is, — Jáross Ferenc igazgató-tanitó indít
ványára együttesen fejezték ki hálás kö- 
szönetüket. Grossellin a tanitók levelére a 
következő sorokkal felelt : „Uram I Decem
ber 23.-án kelt levelének kézhez vételekor 
ágyban fekvő beteg voltam ; ma már job
ban vagyok, de még a szobában kell ma
radnom. Ez az oka, hogy előbb nem vála
szoltam. Mélyen megilletödtem azon, hogy 
pályatársai Önhöz csatlakoztak azért, hogy 
lerójják hálájukat a fonomimika feltalálója 
iránt, ki feladatukat annyira megkönnyí
tette s a gye mekeknek vonzóbbá és kelle
mesebbé tette az alaptanitást, melyet miu- 
den országban megkívánnak tőlük. Szíves
kedjék, kérem, rokonszenvem érzelmeit tol
mácsolni azon tanitótársai iránt, kik nemes 
hivatásuk gyakorlásában a gyermekeket 
ezen érdekes módszer szerint oktatják. Fo
gadja a legszivélyesebb üdvözletemet 1 Páris, 
1910. febr. 4 Grosselin Emil a. k“.

— Műkedvelők szinielőadása Az 
állami tanitóképzö-intézet vezetése alatt 
álló lévai ifjúsági egyesület (töldmivee ifjak 
köre) f. hó 5 én a Wertheimer-féle ház 
nagytermében sziníelőadással egybekötött 
táncmulatságot rendezett. Az egyesület 
tagjai ez alkalommal Lukács Sándornak 
Kósza Jutka című három felvonásos nép
színművét adták eiö, amelyben úgy a női, 
mint a férfiszerepeket valóban meglepő 
ügyességgel játszották az összes szereplők, 
amiért bőven ki is jutott a jelenvolt nagy
számú közönség meleg elismerése úgy a 
szereplőknek, mint Tuskó Lászlónak, a ta
ni óképző IV.-ed éves növendékének, aki 
a szerepek betani.ása és a darab ügyes 
rendezése által biztosította az előadás ki
váló sikerót. A reggelig tartó vidám tánc
mulatság méltó folytatása volt a jól sikerült 
szín-előadásnak.

— Ismeretterjesztő előadások A 
néptanítóé által tartandó ismeretterjesztő 
előadások ügyében a vallás- és közoatatásügy i 
miniszter kimondotta, hogy liszteletdíjra 
csak azon néptauitók tarthatnak igény', 
akik előadásaikat magyar nyelven tartják 
meg s előad saik tervezetét előbb a felsőbb 
hatóság jóváhagyta. Nem magyar nyelvea 
taitott előadásokért az előadók tisztelet díj - 
ban nem részesülnek,

— Uj szabályrendelet Városunk 
képviselőtestületének a szálloda, vendéglő, 
kavéház és kávékímérés iparokról készített 
és az alispáni hivatal által az illetékes ipar
kamarahoz vé'eményezés végett átküldött 
szabályrezdeletét az iparkamara legutóbb 
tartott közös ü ésén tárgyalván, azt az el
nökség által javaslatba hozott észrevételek 
elfogadása mellett nehány pontra vonatkozó 
módosítással az iparkamara jóváhagyásra 
ajánlja.

— A Halleyüstökös és földünk. 
Parisból írják, hogy André, a lyoni obszer- 
tárium iga igatója, cikket irt egy francia 
lapba, ame'yikbeo bejelenti, hogy a Föld 
mijus 18.-án keresztül fog baladni a Hal- 
ley-féle üstök s farkán, d> as összeütközés
nek semmi különösebb és komolyabb kö
vetkezménye nem lesz, legfeljebb a hömér- 
sék fog emelkedni egy-két fokkal, asonkint 
a légkör színes lesz és elektro-mágneses 
zavarok fognak beállani. Szóval a közeledő 
üstökös semmiféle veszedelmet nem hoz 
reánk.

— Menyecske estéllyel fejezte be 
hétfőn a farsangot a lévai iparos-olvasókör, 
amelyen a hagyományos jókedv reggelig 
tartott. A szünetek alatt az ifjúság szava* 
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latok kupiék és dalokkal mulattatták a | 
közönséget. As estély, melynek jeligéje volt, j 
hogy mulatunk a magunk Bontójára, biso- , 
nykra kellemes emlékeket hagyott vissza 
átok saivében, kik e mulatságon résat vettek.

— A vidéki hírlapírók orsz. sző 
mely ma mintegy 300 rendes 

taggal a vidéki és időszaki sajtó legkivá
lóbb hivatásos munkásait egyesíti magában, 
a budapesti ujságirók egyesületének példá
ján felbuzdulva, saintén elhatározta, hogy 
tagjai részére betegsegélyzö pénatárt léte
sít. E óéira a szövetség azon kérelemmel 
fordul a v.déki pénzintézetekhez, hogy a 
létesitendö pénztár alaptőkéjéhez, a lefo.yt 
üz'eti év eredményéből némi adománnyal, 
illetőleg egy, egyszer s mindenkorra eióló 
alapitó tsgjárulékkal hozzájáruljanak. Az 
alapitó tagság dija lega'ább 150 korona, az 
adomány összege az adakozó belátására van 
bízva. A küldemények a Szegedi Kereske 
delmi és Iparbankhoz oimzendök. — A szö
vetség kérelmét melegen ajánljuk pénzinté
zeteink szives figyelmébe, mert a tervezett 
betegsegély zö pénztár létesítése a vidéki 
sajtó általános erkölcsi nívóját fogja emelni, 
atnmek a vidéki városok közönségei és 
intézményei talán legelső sorban érzik meg 
üdvös hatását.

— A munkáspénztárak reformja. 
Az uj alapszabályok szerint a munkéspénz- 
tárak kerületi betegsegélyzö pénztárakká 
alakulnak át és ezzel egyidejűleg újonnan 
kell megválasztaniok az igazgatóságot is. Az 
uj rendezés folytán egyenlő befolyása lesz 
a gyári, ipari és kereskedelmi érdekeltség
nek az ügyek vezetésére.

— Az egyesületek hatósági ellen 
őrzése. A belügy miniszter az ország összes 
hatóságaihoz rendeletet küldött, melyben 
felszólítja a hatóságokat, hogy a mind sű
rűbben tapasztalható rendetlenségek megaka
dályozása céljából szigorú ellenőriért gya 
koroljauak az egyesületek felett és ahol 
szükséges, tegyenek javaslatot a miniszté- ! 
riumnak az esetleges feloszlatásra vonat I 
kozólag.

— A tankötelesek iskolába járása 
és a mulasztók megbüntetés■ tárgyában a 
vallás- és közok', miniszter szigotú leiratot 
küldött a vármegye közigazgatási bizottsá
gához, hogy figyelmeztessek az iskolaszékek 
elnökeit, miszerint a pontos iskolába járás 
körül ők is mindent tegyenek meg ; a köz
ségek elöljáróságait pedig utaBÍtBa, hogy az 
igazolatlan mulasztásokat szigorúan büntee- 
sék meg ; tegyenek félre m nden személyes 
tekinteteket, hogy ne legyen oiy sok a 
mulasztás.

— Kölcsönkönyvtár újonnan kiegé
szítve kb. 8000 kötet magyar, n^met és 
francia regény Nyitrai és Társa könyvke
reskedésében Léván. Előfizetés Iái mely 
nap kezdhető.

Nem osak gyermektől vonandó meg 
minden, ami azivgyeogitö, és az idegeket 
megtámadja, — félre tehát a szesszel és 
kávéval I — felnnötteknek is legnagyobb 
kincs az egészség A gondos háziasszony 
azért reggeli és uzsonna kávéhoz mindig a 
valódi Kathreiner féle Kneipp-mslátakávét 
használja, mert elégedettség és megtakarítás, 
főleg azonban a gyermekek viruló kinézése 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb ovatotság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat tessék elfogadni I Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pérz'rt valódit is kaphat.

merő címei amit
Hazugság I

(Idézés sl Birtha Jő* 
zsef szerkesztésében meg
jelenő „Lévai örálló* 
cimü lap folyó évi 6-ík 
számában foglalt „Mi
ként fokozható x váro
sunk jövedelme ? 1* airnü 
cikkbOl.)

„Legközelebb Pá
pa város képviselő- 
testületé kimondot
ta határozatában, 
hogy a város polgár
mesterével szemben 
at anyagi felelőssé
gi minden vonaion 
alkalmazni fogja, 
amennyiben a várost 
olyan vállalkozásokba 
vitte, amelyek évről- 
évre deficittel vég
ződnek".

Közönség köréből.
Leleplezés !

A folyó 1910. évi február 2-án 
megjelent „Lévai ÖrállÓ“ című helyi
lap 5 ik száuiámban Birtha József 
szerkesztő úr „Miként fokozható a td- 
rosunk jövedelme ? !“ cint alatt ellenem 
támadást kívánt intézni s összeírt egy 
csomó értelmetlenséget ; — atni pol
gármesteri működésemre vonatkozik, 
azokra nem válaszolok, — mert úgy 
a képviselőtestület, mint a város kö
zönsége tisztában van B. J. úr műkö
désének és szavainak értékével ; de — 
azon cikk legelején Pápa város érde- 
detni s képviselőtestületére és polgár
mesterére vonatkozólag is olyant állít 
— hátuk mögött, melyet nem hallgat
hattam el, — hanem azt Pápa rt. 
város érdemes polgármesterének tudo
mására hozva, arra nézve az alanti 
értesítést vettem, — melyet mint cá
folatát közlöm az említett cikkben fog
lalt válótlanságoknak ; igy állítom 
szembe a kettőt, tartalmuk szerint meg-

Igazság!
(Másolata a B. L. polgár

mesterhez érkezett levélnek.)

Tek. BAdogh Lajos 
polgármester úrnak Léva.

Kedves bara'om I
Hozzám intézett so

ra 'dra vonatkozólag 
tisztelettel érteri'elek,
— hogy Birtha József 
ref. lelkésznek a „Lé
vai Ö'Alió" című lap
ban megjelent áron 
állítása, bogy Papa 
város képviselőtestü
lete kimondotta elle
nem az anyagi felelős
séget, mert állj ó ag én 
a képviselőtestületet 
olyan vállalatokba vit
tem be, melyek évről- 
évre dificittel zárulnak,
— a valóságnak nem 
felel neg, mert ilyen 
határozatot Pápa város 
képviselőtestülete nem 
hótól t, — de nem is 
hozhatott.
Eltekintve attól, hogy 

én hírlapi közlemé
nyekre nem szoktam 
válaszolni, mégis a 
jelen esetben felhatal
mazlak arra, hogy fenti 
kijelentésemet a nyil
vánosság elé viheted.

Papán, 1910. évi 
február hó 9.-én.

Igaz barátod 
Mészáros Károly s. k. 

Pápa város polgármestere.
Itt az Írás olvassátok, érett ésszel 

józanon I
Léva, 1910. évi február hó 10.-én.

Bódogh Lajos 
polc Ármester.

Szerkesztői üzenet.
R. R. E. Panosova. Leveliink, reméljük, megér- 

l"SIep, v. Léva. Mihelyt lelyünk lesz!
Sz I. Körmöcbánya Nagyon akuális téins. C.»k 

egy ki« türelmet kérünk I
Adalbertul Besztercebánya. Közöljük.
Z. M. A legközelebb.
B. F. Láva. A nagy gonddal irt ismertetés sorsit 

majd személyen elintézzük.

Lévai piaci árak
Rovatvezető ; Kónya Jóasv rendörkapdány

Búza ro.-mázsanként 26 kor. — fill. — 
2 6 u>r 40 Kétszeres 25 kor. — fill. 25 
kor. 60 fill. — Rozs 19 kor. — fill. 20 or.
— fill. — Árpa 12 ko>. 60 fill. 13 kor. 
80 ri'l. Zab 14 kor. — fill. 15 ko-. 60 fill. 
__ Kukorica 12 so-. — fill 12 kor, 60 fii.
— Lencse 16 sor. — fill. 17 sor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö
les 12 kor. — fii! 14 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi febr. hó 6-t< 1 1910. évi febr. hó 13-ig.

Születés.

A szülök neve A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

nőve

Potocky Lajos Breziua M. leány Irén
Győ'gyi Lajoi Gyurciinka A. fiú József

Házasság.

Vólcaeay ts menyasszony neve Vallása

Pákozdy Lajos Miskala Mária r. kath.
Zimáuyi Gusztáv Dúska Mária r. kath.
Lőviuger Henrik Schulcz Etel izr,

Halálozás

Az elünnyt neve Kora A halál oka

Kor ez Sándor 
özv. Bakos Gvöigy 
özv. Burmán Jánosuó

Mihálka Mária

46 éves
6 .

Ti „

Szivbénulás 
Hovenybélhcrut 

Ag;. végkimerül.

Nyilttér*)

M O LL-F É LE
LSEIDLITZ-PORJ
Enyhe, oldó házisser mindazoknak, kik emésztési 
za-arokbau és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZvColl
k !szitmenyeit.

I M OLL-FELE 7|
SOS - BORSZESZ

'‘STXff- bedönsölés,
elismert, régi jóhirnevű háziszer 
szaggatás és hűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára leoz. 2

Kapható minden gyógyszertárban

I Föszeiküldes hely MOLL A gyógyszerész. 
| Cs. kir. udv. szihitó, Béni, í. Tuchauben 9.

HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA.
Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását 

a műtrágyáit sohasem pótoljáR.

A szárított hizósertéstrágyával
J Kr • •wíljl, isblstrumiit fi Ilin cágtti Budapsst, IX., üiiái-űl 11. uim.
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T3á ea. éa kir. udvari szállító
— wöawUAjf virágkeroskedese, Buda
pest, Vili., RtUÓczy-U' 3. Rf'pes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

T?1 9 ff A T-I fl n B tby-u e^a 24. íusiu
XJAwkLU AAw—a báz i zabadkézből eladó.
Bővebbet ott a tulajdonosba1.

73uAVa m (Houtmegyt) az országul uieu- 
teu fel vö, 294. számú ház, 

eddig Cseudörségi laktanya (3 tágas szooa, 
kouyha, kamara, pitéé, fasuamara, sertesói, 
egy kisebbés egy Dagyobb konyhákért) f. 
é. május hó 1-töl kiadó, esetleg szabad
kézből eladó. É takeaheiui Tokody Imre, 
vendéglőssé', Léván.

Kiadó:
bet t lakónál.

Kálvin iereu „Groiuer“-f oie 
lakás, keuyersülesre alkal

mas helyiséggel május 1-től kiadó. Bőveb

Gazdák figyelmébe. &T
Cuyly Saipoter, e.amott marha- es Bertés- 
tragya Úgy vaggou, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz kőszén, koksz- 
es kovacsszen. — Korpa es más eröiakar- 
many, — príma keve kőtél rendelhető leg
olcsóbb arakban. Verbofsky Joachliu 
Lévan, Lász ó utcza 2.

BŐR AT KAapattanás, kiütés 
stb. a fiatalságnál niind-

■i két nemnél, különösenU a kifej ődés időkO'ában
fordul elő s az arcz rut 1ki nézését okozzák.

Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
tisztitő teanedve, élvezése á'tal válható, amely 
azonban a reményeknél többet nem hoz. Mert 
épren int 1 s.-i id egyéneknél a vér rossz beteg- 
séggcrcsztc :• .ragokat alig tartalmazhat addig, 
niig itt • i'v v • !< - Los betegségről van sző. mely
nek kez< ve természetesen az orvos közremű
ködése am . y is sz kséges. Tisztán kozmetikai 
szépség áno ásnál főleg arra kell ügyelni, a meg
levő zsiradék ele-le •_ t csténkint a zsirpőrusokon 
át e.iávolita, i I - ;án egy mosakodás szükséges, 

Ichciöieg meleg vízben a

I
Zucker fele sz: b. gyógyszappannal
n használati utasítás szerint. Ha a bőr leliám- 
lavi kézi, a kor a szappan használatával egy 
idei : tel kell hagyni s c-.a ; Zuck1' szappan és 
Zuck 1-krém használatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, inig a bőr sima lett, amely 
i a . a Zucker-féle szabad, gyógysznppan 
használatát ismételni kell. Ezen eliará betartása 
nagyszerű credménynvel jár: v.itesser, bőrzsir, 
pa tárás. ha na folt stb rövid időn belül eltűnik, 
a bői .-ima, tiszta, púba, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hogy a baj vissza ne jöjjön, a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck • 11- 
krém és a Zuck -szappan állandó használata 

igen ajánlatos.

A megrendelésnél a következő különbségre kell 
ügyelni:

Zucker szabad. 35° 0-OS gyógyszappanja a leg- 
hnthatősabb és legnagyobb. Dartbja 2 50 kor. 
Zucker szabad, 15'L,-o< gyógyszappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck '‘-krém (zsii tál mitő) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor. L

Kapható :
KNAPP IGNACZ drogériájában Léván

i

Válasz

miután orvosom megmagyarázta, hogy 
a babkávé az én egészségemnek ártalmas?

kell innom, KtLhne Ferenc: utóda

íKathreiner-féle JCneipp malátakávét, 
mely egy sajátszerü eljárás által, a bab
kávé izét és zamatját nyeri, amellett 
tápláló és olcsó. £Nem létezik job ital 

reggelire nagynak és kicsinynek!

109/1910. tlkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Hauula István végrebajtató»>ak 
Ozsvald Pál és Ozsvald Jáuos végrehajtást szenvedők 
elleni végrehajtási ügyében benyújtott ezen ujabbi 
árverési kérvénye folytan a nevezett végrehajtató ja
vára 192 korona 64 fillér tőke ennek 1907. évi októ
ber 1 napjától járó 6°/0 kamatai, öő korona 55 fillér 
eddigi per és végrehajtási az ezúttal Itt koionában 
megállapított újabb árverés kéreti, valamint a még 
felmerülendő további költségeknek kielégítése, úgyszin
tén az 1881. évi LX. t. c. 167. §-a alapján ezennel 
csa’.lakozottnak kimondott végrehajtási zálogjoggal 
bíró hitelezők nevezetesen a Barsmegyei népbank 
engedményese a Magyar takarékpénztárak központi 
jelzálogbankjának 1000 korona töke s jár Weisz Sala 
inon ts társa lévai cégnek 52 korona töke s jár, a 
lévai takarék és hitelintézetnek 1 0 korona tőke s 
jár, Sípos József nemesoroszi lakosnak 60 korona 
töke s jár. Csóka Lajos garamdamásdi lakosnak 69 i 
koroua 26 fillér tőke s jár, Qriiufeld Ignác és neje < 
Herliuger Erzsbet nemesoroszi lekosuak 60 korona 48 
fillér tőke s járr Tóth Jónás nagypeszeki lakosunk I 
110 koroua töke s jár, Kempfuer Izidor lévai lakosnak I 
87 koroua 80 fillér s jár. és özv. Herliuger Ferencné i 
zselizi lakosnak 73 koroua 48 üllér töke és járuléka- ' 
ikbél álló követeléseiknek kielégítése végett az 1881. 
évi LX t. c. 144. §- és a Vhn. alapján a végrehaj
tási árverést a végrehejtást szenvedő Ozsvald pál és 1 
Ozsvald Jánosnak a lévai kir. járásbíróság területén 
Nemesoroszi község határában fekvő és a nemesoroszi 
23 sztjkvbeu All sor 28 hrszámu ingatlan és 28 
ö. i. számú házban való A 17. 18. *étel alatti 2/4 
rész túl jdoni illetményilkée 588, korona az ottani 116 
sztjkvbeu All- sor 16a. 257. 305. 310. 417. 477. 
485. szám alatt felvett ingatlanban való B 3. és 5. 
tétel alatt 1/5 rész tulajdoni illetményükre 542 kor. 
az ottani 197. sztj . vben A I 1 sorszám alatt telvstt 
közös legelőben való B 200. 202. tétel alatt felvett 
770. 4/5|137456 rész túl jdoni illetményükre 61 koroua 
kikiáltási árban az árverést elrendelte még pedig a 
Vhn 26 §. alapján akkéut, hogy ezen határnapon sz 
ingatlanok a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eladatni nem fognak, és hogy aa 
is árverés által a nemesoroszi 23 es 216 sztjkvekbeu 
C 16. 5. tételek alatt özvegy Ozsvald Jánosné szül. 
Sípos Erzsébet javára bekebelezett haszonélvezeti jog 
nem lesz érintve, ha azonban azon haszonélvezeti jog 
fenntartásának azon két ingatlanra az adott elsőbbsé
gek ioiytáu az azt megelőző terhek fedezésére hozzá
vetőlegesen szükséges 3500 koronáért el nem adatnék, 
a * kor az átverés ezen két ingatlanra nézve hatályta
lanná válik és azok nyomban folytatandó árverésen 
ezen haszonélvezetr jog fenntartása nélkül lesznek 
újból árverés alá bocsátva, azonban kikiáltási áruk 
kétharmadánál alacsonyabb áron ekkor sem lesz
nek eladva.

Ezeu nyilvános birói árverés 1910. évi február hó 
28 napjának délutáni 2 órájakor Nemesoroszi község 
hazánál lesz megtartva.

Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10°|o-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. § at>au jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333. számú I. M. R. 8. §-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál törtéut előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elisuiei vényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. j-ábsu 
megnevezettek vannak felmentve.

Az>u árverelő ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megái lapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségének 
eleget uem tesz, Ígérete ügyeimen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt uem 
vehet*

Kelt Léván, a k'T. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi jauoár hó 13. napján.

Hoffmanu Árpád,
kir. albiró.

Budapest, I. kér. Atilla-u. 99.
ajánlja dúsan felszerelt raktárát a leg- 
job és legmegfelelőbb kaptárukból, 
melyek jó anyagból, pontosan és lelki
ismeretesen készíttetnek ; — továbbá 
mindennemű eszközöket és szerszámo
kat, melyek a méhészkedőihez kíván
tainak, a legjobb minőségben és olcsó 
áron elad. Az 1910. évre szóló magyar 
vagy német nyelvű gazdagon illuszt
rált és sok újdonságot tartalmazó fő
árjegyzékek „Méhészeti útmutatóival 
együtt ingyen és bérmentve küldetnek, 
valamint bárminő utasítások és taná
csok kívánatra közöltéinek.

Tavaszi ültetésre
gyümölcsfa ojtványok, díszcserjék, 
diszsorfák a legnemesebb fajok
ban kiváló szép és erőteljes példá
nyokban kaphatók a kistapolcsá- 
nyi föhercegi udvari kertészetben.

TRISKA SÁNDOR
főhercegi udvari kertész.

Szőlő oltvány,
szőiövesszőröl és bőrről nagy képes árjegyzékemet 

ílF INGYEN
és bérmentve küldöm meg, aki czimet tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szölötelepitest s emellett 
sok szölőkép van benne. Szőlöoltványokbói és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szökböl, a világhírű Delawareból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő iével, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czim: Szűcs Sándor fia. szölötelepe 
ZBiiia.xd.iÓBzeg'.

Köhögés, rekedtség is hurut ellen nincs jobb t 

RÉTHY féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk es határozottan 

BÉTHY-félét tcérj-üjaJc,
. 0. mivel sok haszontalan utánzata van. ■ <

1 doboz ára 60 fillér
Csak RÉTHY-felet fogadjunk el 1

Védjegy. „Horgo.jí1

S5A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeiler 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer. mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony** védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2 — és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár. Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

DL Richter gyógyszertári u „Árny wiuliiNr, 
Prágában, ElisabethntrnMn 5 neu.

i

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból. 

Megrendelhető WOLFNEB S. ezóg- 
nél Budapest, V., Drava utcza 15-
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meghívás.
A Lévai Takarék- és Hitelintézet 

(Részvénytársaság.) 
1910. évi március hó 8 ik napján délután 2 órakor 
saját épülete tanácstermében Léván tartandó 

XXXVII. ik ÉVI

rendes közgyűlésére.

igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésével : a mérleg megálla
pítása ; a nyeremény felosztása és felmentési határozat.

3 Az igazgatóság javaslata a tartalék tökéből 2'0,000 koro
nának hihasitására, az alaptőkéhez csatolására s a regi 200 h, 
névértékű részvényeknek uj. 400 korona névértékű részvényekkel 
kicserélésére vonatkozólag

4. Az alapszabályok 4.-ik §-ának módosítása iránt az igazga
tóság által beterjesztett (s a részvényesekkel közölt) javaslat.

5. Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1910. február hő 10.-én.

Az igazgatóság.

Tárgysorozat :
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2- Az 1909. évről szóló zárszámadások előterjesztése az

Vagyon.

Alapszabályaink 19. §-a : Közgyűlésen réMtvehetnek mindazon részvényé 
,ek, kik legalább" egy nevükre szóló részvényt le nem járt szelvenye.vel együtt a 
közgyűlés megtartása előtt ery nappal a társulat hivatalos helyiségében lelete- 
m ínyeitek . szavazati joggal azonban csak az ese're bírnak, ha a nevükre szóló 
részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvbe bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az int zet hivatalos helyiségében hétközna
ponként d. e. 9 — 12 óra közt megtekinthetők.

1909. évi Mérleg-számla. Teher.

Vagyon

Készpénz 1909 decz. 31. én 
Váltó kölcsönök
Jelzálogos kölcsönök
Töriesztéses kölcsönök
Előleg kölcsönök
M. kir. postatakarékpénztár 
0. M. Bank Giró számlán 
Értékpapír számla
Intézeti ház
Ingatlan számla
Leltári számla
Óvás és perszámla
Árúkban
Hátralékos jelzálogos kamat 
Hátralékos töriesztéses kamat 
Hátralékos előleg kamat

Kor. f.

40968 78
907826 —
OÜO u
275625 41

10699 -.
108 24

1036 49
177900
74000 —

1440 59
1064 93
857 86
68* 35

14715 72
3376 03

196 34

Teher

Alaptőke 
Tartaléktöke
Veszteségi tartaléktöke 
Viszleszámitolási töke 
Betéti töke
lO° o betét kamat adó 
Átmeneti 
Átmeneti 
Átmeneti 
Átmeneti 
Nyereség 
Nyereség

váltó kamat 
jelzálogos kamat 
töriesztéses kamat 
előleg kamat 
áthozat
1909. évi

31 <<>498 74

Kor.Kor. f

200000
322253 —

13973 70
21200 —

2508429 79
4789 90

14100 46
15818 62
2936 65

19 60
16354 —II
56623 02

f

3176498 74

Léva, 1909. évi december hó 31. én.
Csekey Vilmos

igazgató.
Jozsefcsek Géza

főkönyvelő.

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság :

Ssilassy Sándor Dr. Kaszaniczky Kálmán Fogler Lajos
felügy. biz. tag. felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

*) 100000 kor. névértékű
75000 ,

• 200 .

4®/# korou&járadék pipir 
arauyjáradék 
Sorsjegy

599—1910. szám. A lévai járás főszolgabirájától.

Pályázati hirdetmény.
A zselizí körjegyzőségnél megüresedett segéd- 

jegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen évi 1000 korona 

fizetéssel rendszeresített állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1900: XX. 3. § bán megállapított minősítést igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám, 191 ti. február 
25-éig annyival is inkább terjesszék be, mert a később 
érkező pályázati kérvényeket figyelembe venni nem fogom.

A választást folyó évi február 26-án d. e. 11 órakor 
Zselizen a körjegyzői irodában fogom megtartani.

Léva, 1910. február 2. Eerczelly
h. tőszo'gnb'ró.

Loserth Dezső
fűszer , csemege , bor- é3 ásv.-viz kereskedése. 

LÉVA. Kossuth Lajos-tér I. szám

Naponta friss felvágott. Teljesen friss aruk. Prágái soíar. 
Naponta friss teavaj Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasütemények.

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás!

Kiváló jó minőségű asztali pecsenye és vörös

igen jutányos áron kaphatók
BOROK

LŐWY LIPÓT

SE
bor- és sörnagykereskedőnél Lévá>n — . —

Nyomatott Nyitrai óa Társa gyorssajtóján Léván.


