
XXX. évfolyam. 8. szám. Léva, 1910. február hó 20.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra .

10 K. - f. 
ŐK. — f.
2 K. 50 f.

Egyes számok 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.

2POILITTK.2K.I EL E T I L A F.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

f'KLELÓS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

A nemzeti munkapárt.
Nagyon nehéz megérteni, sőt ha 

csak sejtjük, akkor meg még érthe
tetlenebb. .Nemzetinek nevezi magát. 
Mit jelent ez ? Azt, hogy a magyar 
nemzet jól felfogott érdekében s szen
tesített törvénye és alkotmánya alapján 
kíván munkálkodni ? Szép a cél, szép 
a feladat; természetes a vállalkozás, ha 
igazi értelemben fogja föl!

Azt kérdezzük azonban, hogy az 
előző keret nem volt nemzeti ? S ha 
nem volt, hát a mostani lesz az? Vagy 
talán más kormányt fog alakíttatni, ha 
az ahhoz való erőt megszerezte ? Mind 
csak találgatás, ami a nemzeti jelzővel 
sehogysem egyeztethető össze.

Munkapartnak nevezi magát a még 
ismeretlen, tehát dolgozni is akar. Hát 
az előbb nem dolgoztak ? És mit akar 
dolgozni ? Kinek a számára kívánja 
tehetségeit a munkába ölni ? A nemzet 
hasznára kiváu szolgálni vele, vagy a 
jó viszony, az egyetértés érdekében 
kíván a rogyásig dolgozni, hogy meg 
legyenek felsőbb helyen vele elegedve ?

Ezek mind talányok, mert csak 
„Felhívás11 és programmot szerencsére 
még nem ád, csak szemrehányásokat 
tesz a múltra, melyben bizonyára en
nek a még meg nem levő párt tag
jainak is óriási részük volt. Említi, 
hogy az uralkodó s nemzet közt a jó 
viszouyt helyre kell állítani. Szép dolog 
és szükséges is. Ámde tisztelettel azt 
kérdezzük, hogy hat ki sértette meg 
Ö-felsegét, királyunkat s mivel ? Mi 
szolgált okul arra, hogy neheztel ? 
Tudiuukkal a nemzet a jó viszonynak 
a megbolygatasára semmit sem köve
tett el; legfölebb azt, hogy azt kérte s 
azt kéri, amihez törvényes joga van s 
azt tegye, ami a nemzet érdekében 
boldogulásának biztos s megingatha
tatlan alapja. A béke szép dolog, csak
hogy a feltétlen engedelmesség kész
séget s a nemzeti integritás tiszteletét 
követeli ám 1 A király öreg, alkotmá
nyunk még öregebb.

Hagyjunk mindent, ami nemzeti 
s csak azt tegyük, amit s ahogy fent 
óhajiják ? Ezt értik a jó viszony alatt? 
A nemzet ölbe tett kezekkel nézze, 
hogy lesz belőle koldús ? Mert hiába 
dicsekszik vele, hogy mily nagyot 
haladt a nemzet. Természetes, hogy 
fejlődői kellett, akárcsak a kis gyermek 
fejlődik férfivá, ha akarja, ha nem ; 
igaz, el is csenevészesedhetik, ha nincs 
meg benne az őserő s hiányoznak a fejlő
désnek a teltételei. Ámde hol volna ez a 
nemzet, ha jogainak megfelelőleg enged- . 
ték volna fejlődni ? Erre a nemzetre rá sem 
lehetne ismerni. Ez a nemzet gazdag, l

Megjelen vasárnap reggel.
FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

erős és boldog volna, ma épen nem 
az. Ha itt-ott a haladásnak a jelei lát
szanak is, az csak külszin. Alatta nyo
morúság van elrejtve, amit látni egé
szen nem, csak érezni lehet. Ez pedig 
egy régi, Atkos politikának a következ
ménye, melyet, sajnos, saját véreink be
leegyezésével folytatott tervszerüleg 
a hatalom. Ezt csak a vak, az elfogult 
szem nem látja. Irtózatos szegények 
vagyunk.

Dehát a katonai kérdés sutba do
bandó, a gazdasági önállóság pedig 
csak a célszerűségnek a kérdése. Ezt 
hangoztatja egy leendő nemzeti párt. 
Az első felségjog s igy „ne nyúlj hoz
zám11 ; a másik, hogy célszerű-e vagy 
sem, szintén felségjog. S ilyen viszonyok 
közt boldoguljun egy nemzet! A nem
zetnek joga van mindkettőhöz, sőt 
utóbbiról maga a Felség is elismeri, 
hogy törvény biztosítja ezt neki ; de 
nem célszerű, dacára annak, hogy a 
nemzet akarja, ami józan ésszel más
képen nem is lehetséges, hiába van
nak lojális korifeusok, akik ellenkező 
dudán fújnak ! A nemzet akarja. Ezt 
elfogadni őrültség !

Említve van, hogy a pénzügyek 
teljesen rosszak. Hát azt a sok pénzt 
a nemzet ette meg? Vagy ellopta va
laki ? Hát az adó jövedelmi forrásai 
nem ugyanazok, amelyek voltak s az 
új adóreform nem nyitott új forráso
kat, melyek a jövedelmet fokozni fog
ják ? S ezt a reformot nem az előző 
munkátlanok léptették-e életbe, amiről a 
korábbi kormányok csak Ígérni és dis 
kúrálni tudtak ? Evvel majd jó lesz 
takaródzni s az egyensúlyt helyreállí
tani ! Ez azonban nem lesz nagy mes
terség.

Hát a választójogi reform mit 
vétett, hogy arról egy árva szóval 
sincs említés téve ? Már pedig a poli
tikai munka feltétele a biztosítás s az 
állandóság. Ezt a választói jog reformja 
teremtheti csak meg. Ez szükséges és 
elhalaszthatatlan. A bizonytalan helyzet 
a kormány tevékenységét is megbénítja. 
1848-ban az egyénit kellett, most pedig a 
választási törvénnyel a polgári szabad
ságot kell biztosítani.

Ebben a „Felhívás “bán távolról 
sincs meg a szándék, hogy, ha e kormány 
programúját kifejti, Deák Ferencnek a 
kiegyezése végre lesz hajtva. Egy régi 
nóta fog ismétlődni, mely abban áll, hogy 
a kiegyezést Ausztria csak kénytelenség- 
ből fogadván el, a birodalmi egységre 
való törekvés újból feltámad s igy a 
magyar kiegyezés felfogása alá leend 
rendelve a bécsi kiegyezés szellemének, 
amint ez Tisza Kálmán alatt kezdődött 
s 30 éves uralkodása alatt a szaba
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delvű pártnak megvolt. A politika 
aulikus és labanc lesz, melyhez ha
zánkban sajnos dögében van vállalkozó. 
Ez lesz az az 1867., melyet oly nagy 
gonddal emleget az a híres „Felhívás".

Egy párt már meghalt a napok
ban, az alkotmánypárt, mely nemze
tietlen magaviseletét tanúsított. Bécs 
felé kacsintott s megbukott. Alkotmány
pártnak nevezte magát, de az alkot
mány bástyáinak védelmére mit sem 
tett. így lesz bizonyára evvel a párt
tal is. Á törvényes jog nem árucikk. 
Ezen nem lehet alkudni. Olyan eljárás 
kell, ahol a nemzet alkotmányos füg
getlensége találkozik a királyi akarattal 
egy úton, melyen a két állam érdekei 
törvényes, igazságos, méltányos kiegyen
lítést találnak.

Ehhez pedig van párt, tessék hoz- 
záállani ! Ebben az országban most 
csakis ennek az egy pártnak volna 
szabad lenni. Igenis ez az igazi nem
zeti párt, mert a nemzet jogos törek
véseit védelmezi.

A nemzet programmja, követelései 
nem avultak el. Tessék közéjük sora
kozni. Ezt hozza magával a magyar 
becsület. Ez a komoly munkaprogramm. 
Az uj pártalakulás úgyis csak önzésen 
alapszik.

Most az embereknek a tudatlan
ságát használják föl. Ossze-vissza be
szélnek, hazudoznak mindent, hogy 
félrevezessék a lelkeket. Csak azután az 
észretérés ne legyen későn ! Most csak 
elposványositásra törekesznek, mi pedig 
orvtámadás a nemzet alkotmánya ellen. 
A kibontakozásnak további'útja a sza
badelvűségnek a visszaállítása lesz!

Vlzy Ferenc. * V.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiáth M dr.

V. 

Folytatás.

A természetes testgyakorlásnak, főleg a 
játéknak még egy nagy előnye van a szer
torna fölött : az öröm, melyet a résztvevőben 
kelt, a vidámság, melytől a játszótér vissz
hangzik.

Mindkettőt az egyéni ügyességgel ki
vivőt? egyéni vagy közös sikeren kivül, még 
a mozgás ösztöoszerü fesztelensége, a cse- 
lekvés szabadsága is biztosítja. Utóbbi a szer
tornánál a szabad- és rendgyakorlatoknál 
nincs meg. Ezeknél a gyermeknek uta
sítás szerint és vezényszóra kell a mozgást 
végeznie, önelhatározását nem érvénye
sítheti.

Az öröm ésa vigság azonban nemcsak azért 
előnye a természetes testgyakorlásnak, mert 
mindkét nembeli gyermek és serdülő egyén
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játékkedvét biztosítja, hanem mert az rájuk 
nézve egészségtani szempontból jótétemény.

Az öröm higiénikus jelentőségét két 
példával teazi szemlélhetővé Lagrange : Ka
ros székében görnyed súlyos betegség után 
a lábadozó. Arca elaggott, sápadt, szeme- 
iénye bágyadt. Kedvtelen, közönyös ; a 
lábaszárai nem bírják el. Ka ime levelet 
hoznak, felbontja, beletekint — arca hirte
len elsimul, pir futja el, szeme csillog, fel 
emelkedik és — nem rogy össze ; ereje 
megjött. Másik : A vadász hajnal óta bolyong 
a határban, vadat nem talált. Fáradtan, 
rossz kedvben botlog hazafelé, a fegyvere 
is terhes neki. Egyezerre csak a sűrít ga
zosból kiugrik mellette a nyű1. Ledurrantja 
s örömében elfelejti a hosszú csatangolás 
sikertelenségét és fáradalmát. Vidáman, egye
nes derékkal, ruganyos léptekkel siet haza
felé. Fegyvere már nem terhes neki, pedig 
még a nehéz nyulat is kell cipelnie. E hir
telen elváltozásnak a kedvező hir, a vadász
szerencse az oka. Napóleon zenekarok dal
lamai kíséretével vontatta fel nehéz ágyúit 
katonáival a Szent Bernbárd hegy sziklás 
meredekein. Az öröm vagy vigság ez ese
tekben élénkítő visszahatással volt az ideg 
központokra, fokozta az agysejtek vitális 
energiáját, azt a képességét, mely a szervek
nek új életerőt ád.

A repülő labda ügyes elkopása vagy 
elkerülése avagy az ellenfél hátához való jól 
„oda sózása**, az akadályok legyőzése, a 
versenytárs utólérése, legyűrése, mindez örö
met szerez a játszónak. S ezen öröm visszaha
tásaként újra éled, gyarapodik a már-már 
lankadó, veszni látszó testi erő, de megacé- 
losodik a lelki erő is. Az akadályok s az 
elfáradás legyőzéséhez szükséges akarat, 
önbizalom és bátorság fokozódik. A játékos 
örömében nem is érzi az izom elfáradását 
és kitartó lelkesedéssel játsza végig a hosszú 
métát, a labdarúgó partit, futja végig a pálya 
még hátralevő részét.

A szertornának nincs ez az élénkítő, 
lelkesítő hatása. Örömet szerez ugyan a 
tornáiénak is, ha először sikerül neki, pél
dául a nyújtón, valami nehéz forgás, de 
amint azt a gyakorlatot megtanulta, aa rá 
nézve már gépiessé válik.

A szertornagyakorlatok ezért csak izom
fejlesztő értékkel bírnak, ha már megszo
kottakká, azaz akrobata jellegüekké váltak. 
Nem lehet azonban tagadni, bogy addig, 
mig as egyén azokat még csak tanulja, van 
akarat- és bátorság-fejlesztő hatásuk is. A 
szinte lehetetlennek látszó szergyakorlatok 
megtanulásához bizony kell akaraterő, mely- 
lyel a kezdő a lezuhanástól s a velejáró ejet- 
leges sérülésektől való félelmét leküzdje. A 
már megtanult gyakorlatból azonban már nincs 
a tornásznak erkölcsi haszna ; az akaraterő 
és a bátorság, e két jellemképzö tényező 
ilyenkor már nem szerepel.

A természetes testgyakorlás minden 
egyes alkalomkor más és más helyzetbe 
juttatja az egyént. Különösen a játéknál oly 
számtalan és előre nem látott a pillanatnyi
lag teremtett helyzetek variációja, hogy a 
játszónak ugyancsak minden pillanatban van 
szüksége éles látására, lélekjelenetére, gyors 
Ítélő és következtető képességére.

A játéknál tehát nem annyira az iz
mos, igen erős egyén — miként a szertor
nánál — hanem az ügyesebb, élelmesebb, 
mozgékonyabb érvényesül. Mig tehát a 
kisebb izomerejű gyermek a szertornától 
mindig irtózott, a természetes gyakorlatok, 
de különösen a játék iránt rokonszenvet és 
kedvet tanusit.

Mindent figyelemmel kísérve felismerjük 
azt is, bogy a játéknak s a sportgyakorla
tok uak a szertornával szemben nem csak 
fest-, hanem egyúttal nagy mértékben lélek- 
eyészségtani jelentősége is van.

Az anyámasszony katonája, akit otthon 
minden kis légvonattól féltettek, ázástól 
(ázástól nagy gonddal megóvtak, a játszó
téren tapasztalja, hogy az a túlzott elké- 
nyesztetés nincs előnyére. Resteli, hogy f;- 
nyásabb a pajtásainál és maga is ingujban 
áll ki a gyöpre. Helyrehozza a szülei 
hibáját.

Bármily különösnek tetszik is, de — és 
ez is be van bizonyítva — a bőr érzékeny
ségével megforditott arányban áll a legtöbb 
ember bátorsága. Akinek a bőre szél, eső, hő 
vagy hideggel szemben túlerzékeny, az zord, 
szeles, hófuvásos, esős időben, de nyári nagy 
melegben sem jár szívesen künn a szabad

ban ; — hát ha a hideg, az eső vagy a hö 
megárt neki ? De sokan vannak, akik eltűrik 
a kelevény, stúró, égető, fájdalmát, csak asért, 
mert félnek, az orvos kése pillanatnyi fáj
dalmas — habár gyógyító behatásától. Had
járatban számtalanszor tapasztalják, hogy a 
harcos, aki nem félt a haláltól, visssariad a 
sebész eszközétől.

Ha azt a számtalan idevágó példát, 
melyet a mindennapi életben találunk jól 
meggondoljuk, könnyen magyarázhatjuk 
meg a félti a bőrét közmondás igazolt voltát.

A szabadban való testgyakorlatok, a 
sport, a játék csakugyan edtik a bőrt is. 
Németországban épúgy mint Angliában, ha 
csak lehetséges, télen is űzik a labdarúgást. 
Most divatossá vált a lepart szánkózás 
„ródli* cégér alatt, melyet gyermekkorunk
ban mi is űztünk, ahol arra alkalmas kis 
partos hely kínálkozott. Nyáron a nap he
vében, ősszel a tavasz elején esetleg hű.ös 
szélben folyik a ját k, a verseny a játszó
téren s a sportpályán. A téli hideg, a nyári 
hőség, a hűvös szellő edzik a bőrt, alább 
szállítják érzékenységét.

Aztán a futó, ugró versenynél vagy a 
játéknál bizony nem egyszer odavágódik az 
ember s ott hagyja a térde, tenyere vagy 
hönyöke bőrét; kék foltot, búbot üt a testén. 
A kemény labda megkongtatja a hátát, a 
derekát ; birkózásnál meg-megropogtstják a 
bordáját, jól fö dhöz teremtik. Mindez a 
több-kevesebb testi fajdalomén .1 járó behatás 
fdzi és hozzászoktatja a böndegeket a 
fajdalom elszenvedéséhez. A fájd lom elvi- 
selhetése pedig efojj a fajdalomtól való 
irtózást és így növeli a bátorságot, at önér
zetet, at önbizalmat és megszilárdítja at 
akaratot.

Az éleiben való küzde.emben p<dig 
csak az állhat meg sikerre , aai a küzdelem 
fáradalmainak ehenallani képes. Spencer 
Herbert, a nagy filozófus, erre nezve azt 
mondta *. az életben való boldogulás legelső 
föltétele, hogy „legyen minden ember jó állat", 
vagyis testileg jól kifejlett s igy a nemzeti 
jóllét legelső föltétele, hogy a nemzet jó álla
tokból álljon.

Erős test és erős lélek teszik az embert 
olyanná, mint amilyennek azt Spencer ki-

TÁRCA.
Emlékezés az 1848—49-es időkre.

Irta : Pózna József.
Folytatás.

Április 18.-án Káina mellett elkészült a 
hid a Qaramon s Klapka és Damjanich még 
esen nap átkeltek ott rajta. A következő 
nap, április 19.-én, már meg is kezdték az 
ütközetet a Wohlgemuth vezérlete alatt levő 
ellenséges hadtesttel, mely 20—22 ezer em
berből lehetett, mig a mieink 30 ezerből. ’ 
Minthogy az ellenség Nagysailónál állta el 
a Komáromba vezető utat, azért itt történt 
a véres összeütközés, melyben a szurony 
döntötte el a győzelmet. Az ellenséget iszo
nyú öldöklés közepette a község belsejébe 
szorítják, hol minden házat, minden udvart 
ostrommal kellett megvenni. De vitéz hon
védőink lépésröl-lépésre tolakodnak előre s 
rövid idő alatt a lángoktól, holtaktól, sebe
sültektől borított községet bevették. A köz
ségből a sarlói erdőbe űzték as ellenséget, 
itt sem engedik azonban pihenni, hanem 
végleg megfutamítják bátor vitézeink.

.Hadsoraink élén már-már mintha látnám, 
Lobog a mi sássiónk, tavaszi síéi szárnyán.

Régi,... vérvibarban rojtos, rongyra tépett 
Háromszinü zászlók lengik be a léget. 
S a basát egy szózat zengi be, zúgja át, 
Most vivta a magyar legszebb diadalát*.
Görgei a c.ata után ezt irta a magyar 

honvédeknek : „űrömmel, büszkeséggel nézek 
bátor szemetekbe, csodálattal szemlélem ki- 
tünöaégteket a háború nehézségeiben és ki 
nem mondható dicsérettel hajlok meg vitéz- 
ségtek előtt,(mely titeket nagy Őseitek méltó 
fiaivá tesz, mely a msgyar nevet örök 
időkre felmagasataija**.

Véresebb ütközet nem volt ezen ta
vaszon a nagysziléinél. Aa ellenség holtak
ban és sebesültekben saját bevallása szerint 
900-at, ami vezéreink állítása szerint 2000 et, 
foglyokban pedig 2000 nél többet s ezen
kívül 4 ágyút, 20 társaskörét, sok fegyvert 
vesztett. A mi honvédőink közül itt 600—700 
esett el. Esek emlékére Barsvármegye kö
zönsége 1896. április 19.-én szép gránitobe- 
liszket állított, hogy ez is hirdesse hosszú 
ideig a magyar vitézséget, honszeretetet és 
a szabadságot.

„Különös virág is az a szabadság, mondja 
Rákosi Viktor, nem a via élteti, hamm a 
vér ; a szegény emberek virága, künn terem 
a réten, a kunyhók körű', a patak partján, 
mig a paloták körül mindig ritkább lessen*- 

Hervadha'a lan virág, de örökké vérrel kell 
öntözni, hogy viruljon. Virult is 1849. év 
tavaszán, mert tavasz volt, ibo'y sikkasztó, 
napfényes tavasz. De eljött ezen év égető 
nyara és ősze, amely leperzselte a tavasszal 
oly szépen mutatkozó reménységünket, Me
nekült, aki még tehette. De jobb nem is 
beszélni erről és arról as iszonyú reaktiórói, 
mely fényes diadalainkat követte. Jobb 
mellőzni Világost és as aradi gyászos ese
ményeket, amelyeknek éltető szelleme 
Haynan Gyula volt, a bresciai hiéna. „A 
nap vértóba száll, vérszagra gyűl aa égi 
vad, levágva népünk ezrei, halomban hever, 
mint a levágott kereszt. As esti szélbe szü
zek siralma, özvegyek panasza vegyül. Egy 
ország, melyet délibábján kívül minden 
elhagyott*.

Azt hittük, hogy ezen időkben el kell 
pusztulnunk , erőnk nem volt a fölkelésre, 
tehát tűrtünk s könnyezve énekelgettük, 
„ha még egyszer azt izeni, mindnyájunknak 
el kell menni*. De hiába vártuk Kossuth 
Lajost, nem tudott ügyünk iránt kedvező 
hangulatot csinálni küifö.dön a igy a meg
alázott nemzet belement a kiegyezésbe, mely 
szerint visszakaptuk ugyan a 48-as alkotmá
nyunkat, de megcsonkítva.
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vúnja. A szellem művelése magában véve 
nem alaot oly jellemet, mely a létért való 
küzdelemből győztesként kerül ki. A testet 
is kell nevelni, annak tulajdonságait is fej
leszteni, bogy amint azt már Comenius is 
mondta, alkalmassá tegyük a szellemi szol
gálatra. E szellemi szo gá at alatt azonban 
ma nemcsak azt kell érteni, ami az érte em, 
hanem egyúttal mindazt, ami a létek ajel
lem keretebe vág.

Minden játéknak vannak szabályai, me
lyekhez mmden részvevőnek alkalmazkodni 
kell. Ezen szabálynak, fegyelemnek az úgy
nevezett „úri gyerek' epúgy köteles enge
delmeskedni, mint a szegény kézműves fia.

A játék rendje azt teszi játékkirállyá, 
aki legügyesebb, legjobban tudja a játék 
minden csinját-binját. Tehát nem a szülök 
társadalmi állasa, nem is a tantárgyakból 
szerzett jó osztályzat, hanem az e körül
ményektől független egyéni tulajdonságok 
határoznak. Mindez üdvösen hat a gyermek 
szociális érzékének fejlesztésére. A játék igy 
a társadalmi élet előkészítő iskolájává válik, 
megismerteti a gyermeket a társas együttlet 
előnyeivel. Ezek kedvéért megtanulja a 
gyermek, hogy öt akaratát féken kell tartania. 
A játék sz önelégültség, az öntúibecsles, 
összeférhetetlenség es dac legjobb orvos
szere. Az erők versengése, mely a játék 
alapeszméje, az egyest arra készteti, bogy 
ö is kiváljon a többi közül.

Mások utánzásává! a saját egyéniséget 
műveli. Ami pedig a legfontosabb, a gyer
mek veleszületett és szerzett ereje, tehet
ségei a játékban a közösség érdekét szolgálják. 
A gyeimek megtanulja, hogy saját tevé
kenységet pajtásaiéval egyesítse, hogy szo
rosan hozzájuk szegődjék es úgy érzi magát 
a velük való közösségben, mint az egyenjo
gúak köztársaságában.

Aki a doiog mélyére tekint, fel fogja 
ismerni a modern testnevelés, de io eg a 
szabadban való játék nagy erkölcsi és peda
gógiai értékét; be fogjál átni, hogy a játszó.ér 
kérdését nem valami szeszély vetette fel.

Aki a testi nevelés ele a „nincs rá 
költség fedezet* frázissá! gördít akadályokat, 
anna t nemcsak helyes szociális érzékeken 
kelt kételkednünk, hanem azt határozottén 
a szociális érdekek ellenségének kell néznünk.

(Folyt, kov.)

A teljes tügget enség és szabadság ki
vivására törekszünk azóta mindig Sajnos 
azonban, ott állunk ma, ahol 50, 100, 200 
évvel ezelőtt ; az abszolutizmus, germáni- 
zácio, az Ausztriába va.ó bekebeiezes kísér
leténél ; csak a módszer más, a cél ugyanaz. 
Jellemző a meghamisított par.ameutárizmus, 
udvaronc minisztérium. „A jelenlegi minisz
térium válialaozasa sem egyéb, mitt végső 
eröiködr.s megfordítani a nemzeti h-l.das kor- 
many-rudjat**. Dl sötét is megint a te napsu
garad, edes hazam, de fagyas<tóan hideg a 
te szellőd I

De magyar véreim 1 ne essünk két
ségbe 1 Mert bi»z a mostoha viszonyok közt 
is Magyarországban mégis vau haladás ; 
beosü.uüuk kell nemzetünk eröfeszitéséi, 
mellyel a fennálló sivár viszonyok körmei 
közül is haiadast tud kicsikarni. ,Ds ezen 
csekély fényre — moudta Kossuth Lajos rövid
del halála előtt, — homályt vet lelkemben az 
a gondolat, hogy, ha az idegen érdekek 
uralmának gályarabiáncával s vasgolyóval 
lábain is bir haladni, hol volna már a hala
dás útján a magyar nemzet, ha szabad 
lábbal járhatna és kötetlen készei dol
gozhatna I ?*

Vége.

Különfélék.
— Barsvármegye törv. bizottsága 

f. hó 26.-án rendkívüli köigyü.ést tart, 
melyen többek aözött az uj kormány leira
tának tárgyalása is napirendre kerül.

— Főispánunk felmentése Simányi 
Béla, Barsvármegye főispánja, saját kerelme 
lolytán állásától fölmentetett. Főispánná 
történt kinevezése a nemzeti küzdelemben 
va ó részvéte'ének méltó elismerése volt. Mi 
a garami érdekeltség szempontjából nem 
vehettük szívesen az ö kinevezését, de ér
demeit elismerjük, alkotmányunk véde'mében 
tanúsított korrekt magatartásáért minden 
időben bálás tisztelettel emlékezünk reá.

— Uj főispán. Vármegyénk főispánja
— amint értesülünk — Kürthy Lajos lesz, 
aki egyúttal Zólyomvármegye töiepáni állá
sát is be fogja tö'teni.

— Meghívó. A megváltozott politikai 
helyzet folytan a párt követendő magatar
tásának megbeszélése céljából a lévai válasz
tókerület függetlenségi pártjának választmánya 
f. hó 20-an (vasárnap) d. e. 11 órakor 
Léván a városház közgyü es-termébeu ülést 
tart, melyre a választmány tagjait tiszte
lettel meghívja Dr. Kmoskó Bála elnök.

— Főgimnáziumunk hangverse
nye. Varosunk es vidéké közönségének s 
a fögimn. ifjúságának Bokáig kedves és 
emlékezetes napja lesz febr. 12,-ike, amely 
napon úgy a fögimn. vezetői, miut a hang
versenyben szereplők a közönség őszinte es 
legnagyobb elismerését vívták ki maguknak. 
Már évek óta sajnálattal nélkülöztük a 
fögimn. ifjúságának mindig érdekes és élve
zetes estelyeit es mulatságait. A tegnap egy 
hete lefolyt es siker tekiuteteben az eddig 
rendezett fögimn. előadásokhoz méltán so
rakozó hangverseny azonban bőven kárpó
tolta a hosszú szünetet és a közönségben 
azt az óhajtást érlelte míg, hogy a tanári 
kar lehetőleg miuél gyakrabban nyújtson 
alkalmat ilyen kellemes szórakoztatásra. — 
A Begélyzö-egyeiület javára megtartott hang
verseny a városház disztermebeu folyt le ; 
de esti 8 órára, amikor a hangverseny kez
detét vette, — nemcsak a terem, hanem az 
egyik mellékbe yiség s a karzat is zsúfolá
sig megtelt díszes közönséggel, amelynek 
soraiban a vidék is szép szammai volt kép
viselve. — A nagy gonddal összeállított 
műsornak első számát; készletek Bánk-bánból,
— Frecska István, Huberth Fai es Martino
vics Ernő érzéssel s a legszebben kidombo
rítva játszották zongorán. Az ügyetlen ember 
című mono'ógnak állat.dó derültséget keltő 
előadásával Farkas Imre aratott á talanos 
elismerést. — isiinek Istvánnak, az ifjúsági 
önkepsöl’ör elnökének, aki időkőzbeu meg
betegedett, — a Kurucz költészetből rendkí
vüli alapossággal megírt szép értekezését, 
amelynek illusztrálására Márton Dezső köz- 
be-közbe érzesse! énekelt kuruc-dalokat, — 
Weisz Leó olvasta fel. — A vén cigány me
lodrámát Lehoczky Tivadar, — A ruha című 
költeményt Janson Vilmos gyakorlott szava- 
lókra valló hatással adtak eiö. — Aa utóbbi 
két szám között az ifjúság énekkara Pap 
János fögimn. enektanár vezetése mellett 
egy alaposan betanított bordalt precízen 
enekelt. Ezt Jozefcsek Lászlónak ügyes zon
gorajátéka követte. — A müior legerdelte- 
sebb számát Sailfy A'adarnak az Egy kö
zépkori doclori disputatio cimü paródiája 
kepezte, amelyben nevetségessé vau teve 
az akkor dívott és szörszáibasogatásig vitt 
examiuálási mód. A szabatosan előadott 
darab, amelynek szereplői voltak : Slern 
Géza, Márton Djzső, Török Géza, Martino
vics Géza, Schoen Géza, Farkas Imre es 
Csóka Jóisei, — vig humorává állaudóan a 
legvidámabb hangulatban tartotta a közön
ségét, amely a uiüior minden egyes szama 
után a szereplőket ír, a rendezőt is hosszan 
tartó tapssal jutalmazta. A műsort az ének
kar által a legszebb kivitelben előadott 
Akármerre jártok cimü dal fejezte be. — A 
hstigverieoy kiváló sikerében a föérdem 
Csáti Mark fögimn. tanárt illeti, aki sem 
időt, sem fáradságot nem ismerve a legna
gyobb buzgalommsl vezette a próbákat s 
reudezte az előadást. Faradsága — miut azt 
a fényes eredmény mutatja — nem is veszett 

kárba, mert a hangverseny erkölcsi sikeré
hez méltó annak anyagi eredménye is, arneny- 
nyiben — mint értesülünk — a tiszta jöve
delem meghaladja a 800 koronát.

— Halálozás özv. terebesi B'logh 
Kálmánná, szül, széplaki és obei Bottka 
Ilona úrasszony f. hó 14.-én életének 48. 
évében Léván blhunyt. Halálát gyáezbabo- 
rult gyermekei és előkelő rokonsága gyá
szolják. Széles körben átérzett részvét eny
hítse fájdalmukat 1

— Ismeretterjesztő előadások. A fő
gimnáziumban e hó 18.-án volt az első is
meretterjesztő előadás. Ez alkalommal Kő- 
veskuti Jenő tanitóképzőintézeti igazgató 
szabadon értekezett az ó- és középkori szo
cializmusról. Érdekes és élénk előadásában 
behatóan ismertette a két korban az osz
tályok ellen kifejtett küzdelmét és az anyagi 
jólétért való harcát. — Beák Miklós fögimn. 
rajztanár kimerítő felolvasás keretében jól 
sikerűit vetített képekben mutatta be 
Egyiptom régi és kezdetleges műemlékeit 
a szép számban jelenvolt közönségnek, 
amely nagy elismeréssel adózott a két elő
adónak. E hó 25.-én lesz a másodig előadás.

— Párt értekezlet Léván. A lévai 
választókerület töob vá'asztópolgára e hó 
17.-én Léván, Levatich Gusztáv ügyvéd 
lakásán, értekezletet tartott, amelyen elha
tározták a 48 as és függetlenségi Kossuth- 
pártnab megalakításától. Az értekezlet 
egyuttai abban is megállapodott, hogy a 
part szervezése céljából Léván, folyó hó 
27.-én, délután 2 órakor népgyülést tart, 
amelyre falragaszok utján a vidéki válasz, 
tókat is meghívja. A Kossuth-pártot pedig 
küldöttségileg felkéri, hogy a pártnak egy
két képviselője a népgyü ésen való megje
lenésével támogassa a párt megalakítását.

— Közgyűlés. A lévai Lecsapoló lár- 
sulat f. évi febr. hó 28.-án, délután 2*/t 
órakor a városház nagytermében választ
mányi s utána évi rendes közgyűlést tart, 
amelynek főbb tárgyai : Igazgatói jelentés, 
a múlt évi számadások megvizsgálása, a folyó 
évi költségvetés megállapítása, tisztujitás.

— A Katholikus Kör ma egy hete 
tartotta meg a nagyböjti időszakban első 
felo vasási estélyét, amely iránt olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy a körnek eléggé 
tágas terme most is szűknek bizonyult. Ez 
alkalommal a jeleuvolt szépszámú közönség 
élénk figyelme mellett Jónás Imre a vetített 
képekben bemutatott római katakombáknak 
érdekes történetét olvasta fel. — Fran- 
ciszczy Irma szavalatát, — aki Bapsy Gi
zellának nA kerek asztvl mellett" cimü 
remek költeményét melegen átérezve és 
minden részletében kidomborítva adta elő, 
— a közönség hosszantartó tapssai jutal
mazta. — Novotny Margit zongorajátéka 
következett a szavalat után. Gaal Ferenc: 
III. magyar rapaodiáját oly ügyesen és any- 
nyi kiváló precizitással játszotta, hogy a 
közönség zajos tetszés nyilvánításai követ
keztében a műsornak ezt a számát még 
nehány kedves magyar népdallal toldotta 
meg. — Ma este 6 órakor szintén vetített 
képekkel „Az alkohol káros hatásai* lesznek 
bemutatva. A szöveget dr. Biringsr Ferenc, 
nyitravármegye főorvosa irta. Cimbalmon 
fog játszani : Alt Ella ; szaval: Tóth Jolán.

— Műkedvelői előadás. Az állami 
tanitóképzö vezetése alatt álló ifjúsági egye
sület a f. hó 5.-én tartott szinielőadást ma 
este 8 órakor, — a tanítóképző-intézet 
zenetermében megismétli. Színre kerül : 
Lukács Sándornak Kósza Jutka cimü 3 fel
vonó os népszínműve. — Helyárak : üllöhely 
80 fill, — állóhely 40 fillér.

— A Kath. Legényegyesület isme
retterjesztő előadásai folyó hó 13.-án ismét 
nagyszámú hallgatóság jelenlétében folyta
tódtak. Dr. Novy Ferenc, tanitóképzö-intézeti 
tanár, Petőfi költészetét behatóan és vonzóan 
méltatta. Pap János, főgimnáziumi tanár, 
pedig a látószervekröl tartott szemléltető 
módon tanulságos és érdekes előadást. Tóth 
Mariska ,A makrancos hölgy1* c. monológot 
rendaivül kedvesen adta elő; mig Bozóky 
Juliska a „Branyiszkónál1* c. hazafias köl
teményt a uála már megszokott hatással és 
érzéssel szavalta. Medveczky Ilonkának dalai 
pedig mint mindig, úgy most is általános 



B -A. K S 19 10 február 20.
4

tetszésben részesültek. Csuvara László e. t. ( 
a .Pusztaszer" c. költemény elszava’ásával 
remekelt. Ma — vaaárnaD az évi rendes 
közgyűlés megtartása miatt az egyesületben 
előadás nem lesz, de a kővetkező vasár
naptól megszakítás nélkül folytatni fogják 
az előadásokat.

Lévai piaciárak 
RoTatveaető Kónya Jóm»> rsudőrkspHáuv 

Búza ro.-uaáasánként 26 kor. — filL — |
26 kér. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 I 
kor. 20 HU. — Rozs 19 kor. — üli. 20 kor. 
_ . fill, — Árpa 13 kor. .— 611. 13 kor. 
80 till. Zab 14 kor. — fill. 15 kor. 60 fill.
— Kukorica 12 so*. — fill 12 kor. 40 fii.
— Lencse 16 aor. — fill. 17 sor. — fill. 
Bab 15 kor 60 fill. 16 kor. — fill — Kő- 
ha 16 kor. — fill. 17 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös lé
here természettől arankamentea 160—170 
Vörös lóhere, kis árúnkká 105 — 110 Vörös 
lóhere, nagy arúnkús 130-135 Luezerna 
természettől araDkamentes 170—180 Lu
ezerna, világos szemű aránkká 140—144 
Luezerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharaiig 14 — 15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése;
1910. évi febr. hó 18-tól 1910 évi fabr. hó 20-ig.

Születés.

A szülök neve
jí 
® 0)

bfi

A gyermek 
neve

Konecsny János Phál Sz. fiú ! József
Jakab János Duchon E. fin Jáuos
Szocaa József Színák Mária

1
leány 1 (•ábriella

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Pénzes István
Matusek József
özv. Balogh Kálmánué 
Bottka Ilona

Vlcsek Mária
Szeneczey Béláué

Nemesük Mária

48 éves
2 hónap

48 éves

1 hónap

46 éves

Májzsugorodás
Hörghurut

Agybénulás

Götcsök

Általános vízkör

Nyilttér*)

M QLL-FÉLE
l-S E I D Ll TZ-PORd 
Eiiyli*', oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zs' arukban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

Lm oll-féle j
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevű háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Icor. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában 0999

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbueu 9.

PársÚak., c3' <’* I * * * * * * 8 9 k>r. udvari arúllitó 
— WÖttwUXjr virágkereekedéee, Buda
pest, Vili., Rtkócsy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

T!13 A Vl á ? Báthy-u.csa 24. számúXéXwUiU llwás ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Kiadó ■ Kálvin-téren „(ireiner “-féle
• lakás kenyesUtésre alkal

mas helyiséggel május 1-töl kiadó. Bőveb
bet • lakón'il.

El ad A "há? utca 8 8*iniAUdALU JLXOiá. 4 szobából és mellék
el yizégek bői álló ház szabadkézből eladó.

Gazdák figyelmébe. E' 
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz kőszén, koksz- 
és kováosBzén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachim 
Léván, László uteza 2.

(Hontmegye) az országút men- 
eDaiiDail tén fekvő, 294. számú ház, 
eddig cieudörségi laktanya (3 tágss szous, 
konyha, kamara, pince, fáskamars, sertésól, 
egy kisebbés egy nagyobb konyhakert) f. 
é. május hó 1-töl kiadó, esetleg szabad- 
i ézből eladó. É t kezhetui Tokody Imre, 
vendéglőssé*, Léván.

Van Bzerecc8ém a “W 
JD@1j£UGS1« érdemű közönség szives 
tudomására hozni, hogy évek óta fennálló 
bérkocsi üzletemet Léván a „Dobó“ 
utcai 4. sz saját házamba helyeztem át. 
__ Magamat és üzletemet a nagyérdemű 
közönség további szives jóindulatába és párt
fogásába ajánlva vagyok > zolgálathé'zen 
Bélik József bérkocsi tulsjdouos Líra 
Dobó utca 4 sz.

VI

akinek éjjel- nappal szün
telenül vls/ketegséfie van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi letét 
veszélyezteti. az sajnálatra- 
rnéltt'. Ámbár ez csak bőr
inge: lésre mutat, mégsem 
lé e. ett czidvig oly szer ez 
ellen, ami enni I. a kínos 
he zeti A ve iet vetett 
volna. Hetek sót hónapo
kon át ezen bajban szén-

I cinégbe vannak
est - g s lelkileg
e. képtelenek t.i - 

sasa-, i'.ni mozogni. Sokszor 
M csak egy kis pontot képez
■ a bőrön, amely rettenetesen Viszket s a vak i ő
■ újat önkívület , nöl maránoz készteti Ez rendesen
■ a kezdete s r zabb cő \ iszketci’iégre vezet. A
■ viszketegség o' .J még eddig nem lettek kikutatva, 
ja 'i án i bán a bele ség jeleinek tekinthető. 
§ úgy minden ilyen esetben amúgy is az orvod 
*1 tanácsra kell hallgatni. Sok orvos s viszketeg-

betegek kü ■> eil I ,'ii’yozzák a Zucker féle
9 szabod, gyégy.szappan kedvező S gyors hátú . 1. 
fi Avastag telei b:m ezen szappan állal előírás
■ szerint alkalmaz! a. azonnali enyhülést s a visz- 
h ketegség bt züntetését hozza magával, úgy, I
■ végre teljesen elmúlik. Ezen idegl ántő bői bajt a 
•<á Zucker féle szabad, gyógyszappan segélyével
■ egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el lehet
■ távolítani.
J A megrendelésnél a következő különbségre kell
■ ügyelni:
□ Zucker szabad. 35 os gyógyszappanja a leg-
■ hatli itősab s legnagyobb. Da -abja ’ kor. 50 fill. 
Q Zucker szabad. 15 os gyógyszappanja. ha-
■ fásában s mennyiségében gyengébb. Darabjaikor. 
I Ehhez va'ő Zuckooh-krém (zsírtalanító) a bőr-
■ krémek gyöngye. Egy tubus ara 2 kor. 50 fi'l.,
- kis tubus 125 kor.

Kapható ;

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

255/1910 tlkvi, szám.

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

hírré te|zi, hogy Enrenstein Ignác é« Grünw Jd Jakab 
vógrehajtatókuak Halasa Fiilop végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében benyújtott újabb árverési 
kérvénye illetve a benyújtott utóajáula’ok folytán 
Ehrenstein Ignác végrehajtat ) javára 78 koroua 82 
fillér töke ennek 19ó8. évr augusztus 20-tól járó 6U/O 
kamatai 39 kiróna 25 fillér eddigi per és végrehajtani 
valamint mindkét végrehajtató javára a még felmerü
lendő további költségeknek úgyszintén a csatlakozott 
Stiiner Henrik lévai lakos hitelező 86 korona tőke 
és Járulékaiból álló követelésének kielégítése végett az 
1881. évi LX. t. ez.. 144. §. és a Vhn. alapján a 
végrehajtási Utóajáulati árverést a végrehajtást szen
vedő Halász Fülöpnek a lévai kir. járásbíróság terű- 
létén NagykoRzmaly község határában fekvő ég a 
nagykoszmályi 3 sztjkvben A I 6. 8. 8. sorszám a'att 
felvett 1/4 telki közös legelő illetőségben való B 24 
t alatti ll|80 rész illetményére 25 k- róna, az ottani 
438 sztjkvben All sor 3 hrszámu iugatlau és 4. 
ö. i. gzámu házban való B 2. és 6. t. alatti 16/48 
tesz illetményére 666 korona, és az óbarsi 862 sztjkv 
ben All sor 596/b hrszámu ingatlanban való 
467/2484 ééss illetményére 343 korona kikiál ási árban < 
elrendelte még pedig akként, hogy az ingatlanok a 
megállapított kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladatni 
nem fognak és amennyiben a kikiáltási áraknál ma- 
ga»ab>> ajánlatok az n óajáulati áiverésen nem tétet
nének akkor a uagyko-amályí 3. és 483. sz’jkvekben 
felvett ingatlan vevőjéül ifj, Czikela Ig'rán és n«je 
R czki Julianna nagykoszmályi lakosok az óbarsi 862 
sztjkvbeu f elvett ingatlan vevőjéül pedig Bátovsski

Fülöp és neje Halász Hona óbarsi lakosok utóajánlat
tevők lesznek nyilvánítva még az esetben is ha ezek 
az utóajánlati árveréshez meg nem jelennének továbbá, 
hogy ezen arve>4« által » nagykoszmályi 498 atljkzben 
C a. t. alatt Baiáuyi s’lil. Halász Katalin jav-rs 
bekebel.zett lakás! szolgalmi jog nem lesz érintve.

Ezen nyilvános bírói árverés a nagykoszmályi 2 
Ingatlant Illetőleg 1910 évi márcilus bó 4 napján 
délelőtti 9 órakor N-gykosrmály község házánál az 
óbarsi egy ngatlant Illető eg pedig ugyanezen napon 
deli 12 orakor Obars község házánál lesz megtartva.

Az áiverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának lO’l.-ál készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. § ában 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 ertalme- 
beu a bánatpénznek a bíróságnál történt előlegen elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ábsn 
megnevezettek vaunak felmentve.

Azou árverelö ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint m»gállapi« 
tolt bauatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségenea 
eleget nem tesz, ígérete ügyeimen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet*

Kelt Léváu, a k r. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi január hó 20. uapjáu.

Hoffmann Árpád,
kir. alb ró.

4537/1909 tlkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
A léva» kir. járásbíróság mint telekkönyvi 1 ató- 

ság közhírré teszi, hogy ifjabb Duba M'hály végrehaj- 
tatónak Magyari Jónás iszapi és neje Zabák Julianna 
végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében 
benyújtott árverési kérvénye folytán a uevez°tt végre
hajtató javára 104 korona tőke ennek 1908. évi augu z- 
t’ s hó 1-től járó 6°/0 kamatai 74 koroua 55 fillér 
eddivi ner és végrehatási az ezúttal 23 korona 20 
fillérben megállapított árverés kéreű valamint a még 
felmerülendő további költségeknek kielégítése ugytz <>- 
tén az 1881. évi LX. t.. ez. 167. §. alapján ezennel 
csalink) zottnak kimondott végrehajtani zálogjoggal bíró 
hitelezők nev<zetesen Mészáros József garamszentgyör- 
gyi lakos 100 koroua tőke, 39 korona 85 fillér i öltség 
és já>. álló követelésének és Bagócsi Lajos garamszent- 
györgyi lakos 110 korona tőke, 51 koroua 20 fillér 
költség és járulékaiból álló követeléseiknek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t cs. 144. §. és a Vnn. alap- 
a végrehajtási árverést a végr hajtást szenvedő Ma
gyari Jónás iszapi és neje Zabák Juliannának a lévai 
kir. járásbíróság terüietén Garamszantgyörgy község 
határában fekvő és a garamszeu'györgyl 1138 sztjkv- 
beu All sor 545 hrszám alatt felvett egész ingatla
nukra 13 korona, Magyari Jóuás iszapinak az ottani 
704 cztjkvbeu All sor 519 hrszám alatt felve;t 
ingatlanban és az azon épült de teiekkönyvileg ki nem 
tüntetett házban való B 1. és 7. t. alatti 1/2 rész 
il'etméuyére 320 korona, Magyari Jónásné Zabák Jú
liának a kíssarói 334 sztjkvben All sor 523/b. a. 
2 hnzámu ingatlanára 477 korona, u. ennek az otti ni 
323 sztjkvben A I 1 sor 296|b. 2 hrszámu ingatla
nára 80 korona, és u. ennek az ottani 832 sztjkvben 
A I 1 sor 344/b. 2 hrszátnu ingatlanára 10 korona 
kikiáltási árban, azonban a garamszeutgyörgyi 704 
sztjkvben C 3. t. alatt özv. Magyari Andrásáé szül. 
Jakab Erzsébet javára bekebelezett özvegyi iog és a 
kiss TÓi 331. 323. 322. sztjkvekbeu C 3. 5 4. t. alatt 
Zubák István javára bekebelezett életjáradék fenntar. 
fásával elrendelte még pedig a Vhn, 26. §. alapján 
akkén', hogy ez<n határnapon az ingatlanok a meg
állapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
eladatni nem fognak és, ho^y amennyiben ftz előbb 
említett özvegyi jog illetve életjáradék fenntartásával 
az adott elsőbbségre v«ló tekintettel a garamszen’- 
györgyi 704 sztjkvbeli ingatlan 100 > koronáért, a kis- 
Sarói három ingatlan pedig együttesen 1000 koroiáért 
el nem adatná) ak, »k<or t i árverésnek ezen ingatla
nokra vonatke zó része ha*álytalauuá válik és azok sz 
özvegyi jog illetve életjáradék fenntartása nélkül lese
ink nyomban úja bb árverés alá bocsátva, de kikiáltási 
aruk kétharmadánál alacsonyabb áron ekkor sem lesz
nek elárverezve.

Ez-en nyilvános bírói árverés a garams2entgyörg\ 1 
két Ingatlant illetőleg 1910- év április hó 14 napján 
délelőtti 8 orakor Garamazentgyörgy község házánál, 
a klssárói három ingatlant illetőleg pedig ugyanezen 
napon délelőtti II orakor Kissaro község házánál 
lesz megtartva.

Árvereini sz ndekozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10v/0 át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám alatt kelt I. M. rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.«cz. 170. §-a 
érteiméb n a bánatpénznek a bíróságnál történt elŐ- 
gos elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervenyt 
átszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
§ ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelö. ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szeiint megállapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanauuyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete ügyeimen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1909. évi november hó 27. napj&n.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.
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Védj úgy: „Horgonyt*

s

A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb ^‘dörzsölésnek bizonyult 
köszvenynél, 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.
OL Richter gyógyszertári u „Arany sroszlioiioz",

Prágában, Eliaabethstrasse 5 neu.

Az első magyar keresk. mehlelsp tulajdonosa

Kühne Ferencz utóda
Budapest, I. kér. Atilla-u 99. 

ajánlja dúsan felszerelt raktárát a leg- 
job és legmegfelelőbb kaptárakból, 
melyek jó anyagból, pontosan és lelki
ismeretesen készíttetnek ; — továbbá 
mindenuemü eszközöket és szerszámo
kat, melyek a méhészkedéshez 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.

Császárfürdö téli gyogyheíy, a 
magyar irgalmasrend tulajdona. Emörangu 
kénes hévvizű gyógyfürdő ; modem bereu- 
dezétíi gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatasok, uszodák, külön ho.gyei es 
urak resztre. Török-, kö es mórvanyfür- 
dők; hőlég-, szénsavas- e<i v.llamosviz- 
fürdök. A tiirdök Kitűnő eredménnyel hasz 
náitatnak föieg ciuzos bantalmaknal és 
idegbajok ellen. Ivó-kúra es legzö.zarvek 
hurutod eseteiben a al esti pangásosnál. 200 
kényelmes lakószoba. Szoud kezeles, jutó 
nyos árak. Gyógy- es zenedíj nincs. P, os- 
pektust ingyen es bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Egy tapasztalt 
háziasszony

<5Y fKathreiner-féle fKneipp maláta-kávé 
azon mindennapi ital, mely férjemnek 
munkaerejét és jóhangulatát megtartja, 
mely mellett a gyermekek a legboldo- 
gabhan fejlődnek, amellyel a gazdaság
ban sokat megtakarítok és a mely mind
nyájunknak napról-napra jobban Ízlik.

Szölöoltvány,
| szölövesszöröl és bőrről nagy képes árjegyzékemet

W INGYEN
| és bérmentve küldöm meg, ekl crimet tudatja. Ezen 
í könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 

mert eliböl megtanulhatja a szőlőteleplteat s emellett 
sok szölökép van benne. Szölöoltványokbúl és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szökböl, a világhírű Delawarebo állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól

Czim: Szűcs Sándor fia, szölötelepe
Eilia.rdAónzeg'.

Tavaszi ültetésre
gyümölcsfa ojtványok, diszcserjék, 
diszsorfák a legnemesebb fajok
ban kiváló szép és erőteljes példá- 

1 nyokban kaphatók a kÍ8tap0ÍC8á- 
nyi főhercegi udvari kertészetben.

TRISKA SÁNDOR 
fii hercegi udvari kertész.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható

Ipolypásztó
állomáson levő raktáramból.

Megrendelhető WOLFNER S. ezég- 
nél Budapest, V.. Drava utcza 16.

□
Loserth Dezső

□

fiiszer , csemege-, bor- é3 ásv.-viz kereskedése. 
LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. szám.

Naronta friss felvágott. Teljesen friss aruk. Prágái sodar-
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 kiszolgálási .1
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek

------nagy raktára LÉVÁN. -----------  
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek i 

u. m. HOFHERR éa SCHRANTZ féle gőz- ( 
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságbar, valamint minden • szakba vágó 

: gépek és géprészek — (
ooooooooooo
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Kern Testvérek
LÉVA ET.

vas-, fűszer- cs csemegekereskedök.
Ajánljuk újonnan átrendezett 

raktárunkat olcsó, poutos kiszól* 
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuba. Jamaika 
rumokat, likőröket

orosz-kínai TE zA EA. T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

szén kályhákat,
és kályha felszereléseket.

Továbbá téli idényre magyar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidinger-rendsz. koksz-, 

tűzhelyek, fa
fűtésű kályhákat 

nickel, alumínium,
email, öntött és lemez konyha-edények, ai- 
packa tea-főzők. evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.

Becses pártfogását kérve továbbra
is igen tiszte t vevőinknek.

5 évi jótéllési'a. 1
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azt B ghivá s.
A Lévai Takarékpénztár Részv. Társ.

negyvennegyedik

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1910 évi február hó 27 én d e 11 órakor saját épülete 
tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezen 
nel meghivatnak.

Tárgyai:
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

a felügyelő-bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Az igazgatóság egy tagjának az alapszabályok 26. §-a 
értelmében leendő megválasztása.

4. Az alapszabályok 15. §a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1910. évi február hó 3-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 18. §-ából. A közgyttlé.an e«k oly térvényen 
zvakorolhatja jogait, ki a közgyűlési megbízó kelte előtt lega’ább 60 nappal 
már a részvényesek könyvébeu rés vényesként be volt vezetve, s ki ily tulaj
donjoga részvényét a közgyűlés elült legalább is egy órával az intézet pénztá
ránál letéteméuyez e. na • aai la..A zárszámadások a pénzintézet hivatalos liely sédében naponként délelőtt 
9—12 között megtekinthetők.

1909. évi deczember hó 31-én. Követel.

74
75
76

108
77
64

106
79

7. 78
111
193

100 8
223-225
68-282
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Pénztári számla .................................
Váitótárcza...........................................
Kamatozó jelz kölcsönök .... 
.lelz. kölcsönök annuitásokra . .
Kézi zálog és előlegek......................
Értékpapírok......................................
Előlegek és óvási dijak.....................
Pénzint. nél elh tőkék.....................
M k. postatakp. és 0 M. Bank girőszáml 
Előlegek jótékonyczélu adakozásokra 
Intézeti ház...........................................
Kölcsönök átmenő kamatai . . .

„ utáni hátralékos kamatok . 
Átmeneti tételek................................
Bútor és felszerelések......................

94165
1966201

2308022
965278|86 3273300

~~~~ 50177
419000

987

23
33

98
11
92

86 281
- 192

97017 67
1426Í59
3010 —

K 0000 - 
1071379 
37424 76 
11500
5000-

15 H0
81
80

112
220
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Részvény alaptőke...........................
Tartalékalap.......................................
Veszteségi tartalékalap . .
Értékbiztositási . . ....
I sö nyugdíj alap.................................
II ik ' , . ............................
Betétek..................................................
Visszleszámitolás................................
Engedm. utján átruházott jelz kölcsön. 
Fel nem vett részvény osztalék . .
Köles, után 1910 évre előre befiz. kam. 
Zálog e'adási fölösleg ....

Nyeremény egyenleg

500000
26866980

20000
10000
40000
2055009 90550|09
------------ 3834048 20

649550 14
550962 J1

200 -
6372361

81 61

6069924

Athozat az 1908- évről
Nyeremény az 1909 évről

2276122
. . 89377 60 112138 82

6069924 38

Léva, 1909. deczember hó 31-én. Igazgatóság : A könyvvezetésért:
Holló Sándor s. k. Mercáder Alajos s. k.

igazg elnök. fökönyvvezetö.

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 192 §-a értelmében a fő- és mellékkönj’vekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Dr. Lakner Zoltán s. k.
felügy. biz. tag.

Féja Kálmán s k. Fizély Lajos s. k.
felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

Betétképpen kezeltetik.

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virag tölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

aMT 16 forintért "♦tt
kapható.

Nagy választék minden
nemű es nagyságú beszelő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket es lemezjegy- 
zéket ingyen es beruieuive

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.
Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

Kiváló gyógyhatású
Erős tápszerttartalmazó

Különösen lábbadozók, aggok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusitó hely:

E E "V Á. KT,

Loserth Dezső
fűszer és csemege üzletében.

Olcsó es hatásos ioszíortrágya
véd- 9 feltárt csontlisztcl

Kérjen feltétlenül árajínlatot BUDRPEST-KÖBÁNYRI TRRGYASZARIfÓQYRR
•sunyi. Sckl-buTd «t Társz ctjUl. lulaiut. IX. (I ill at 21. uía.

Nyomatott Nyitrai át Táras gyoruaj tóján Léván,


