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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
ŐK. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
FOLITTK-AT HETILAP.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmoad 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen, vasárnap reggel.

•FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ŐS TÁRSA

Quo, quo scelesti ruitis?
Horatiusnak, a római respublica 

dalosának, egy szép, hazafias ódája kéz* 
dődik igy. Kern fordítom le a nem 
értők számára, mert kímélni akarom 
az értőket.

A napi sajtó mostanában rém 
kedveskedhetik az érzékeny-keblíí ma
gyaroknak kellemes hírekkel, annál I 
kellemetlenebb, ha az ember legszű
kebb hazájából is rossz híreket kap.

Azt olvasom a Bars legutóbbi 
számában, hogy nehány választó polgár 
meg akarja Léván alakítani a Kossuth 
Ferenc-pártot.

Mikor az embernek az élet forga
tagában már meglehetősen benőtt a 
teje lágya, minden új jelenségnél azt ■ 
kutatja, miért ? Ezt a miértet kétfelé 
oszthatjuk : mi okból, mi végre ?

Az előbbit, az okot, nem kutatom, 
Nem akarom a szenvedélyeket felkor- I 
bácsolni, csak a magyar szív ütőerén 
keresztül a higgadt észre apellálni. 
Kutassuk tehát a célt. Mi végre akar
nak most egy Kossuth Ferenc-pártot 
alakítani ? (Mesterségemhez tartozván 
az alaposság, a címet szabatosan meg 
kell jelölnöm).

Úgy tudom, hogy függetlenségi . 
pártállású polgárok akarják megalakí
tani az új pártot. Hát hiszen a lévai 
választókerületnek van egy hatalmas 
függetlenségi pártja.

Vagy talán az új párt radikálisabb, 
tehát még függetlenebb célokért akar 
küzdeni ?

Köztudomású, hogy nem; mert 
épen amiatt vált ki a 48-as anyapárt
ból, mert az keményen megállott a 
míntmum-nak követelése mellett, amit 
törvény is biztosit. Tehát a minimwn-ol 
sem akarja, vagy nem meri akarni, 
hát akkor miért nevezi magát függet
lenségi pártnak ? Azért, mert nem meri 
követelni az Ausztriától való gazdasági 
függetlenséget sem'? Hát akkor mitől 
független ? Talán a nemzeti függet
lenségtől ?

Ne temere ! Szentté vált eszméket 
ne tegyünk kicsinyes indító okok já
tékszereivé. Ne gyöngítsük inaguukat, 
mikor ellenség fenyeget. Aki a közügy
nek jelszavát veszi az ajkára, az győzze 
le önmagát, s a maga kicsi jóvoltáért 
ne gyújtsa föl az erdőt.

Én bízom a lévai választókerület 
független érzelmű polgárainak józansá
gában, hogy a közelmúltban fínyes 
diadallal kivívott hadállást könnyelmű

játékkal kockára nem teszik. És bízom 
abban az általam nagyrabecsült úri 
emberben, akinek vendégszerető házá
nál a — megengedem — jóhiszemű, 
de szerencsétlen gondolat első kifeje
zést nyert, hogy több évtizedes, szep
lőtelen politikai múltját nem dobja 
oda egy nagyon íb kétes jövőjű alaku
lásnak, amelynek csak egyetlen állandó 
tulajdonsága van: az opportunitas.

Én bízom benne annál inkább, 
mert a szabadság nemzeti ünnepén 
minden alkalommal szenvedélyes, gyújtó 
beszéddel világosított fel bennünket 
arról, hogy ne ünnepeljük a szabadsá
got, mert az még mincs meg, valamint 
nincs meg a testvériség, s az egyen
lőség sem.

Bízom benne, mert a lévai függet
lenségi párt egyik választmányi gyű
lésén — talán 3 éve annak — épen 
ő volt az, aki remek indokolású ja
vaslatot adott be az iránt, hogy az 
országos függetlenségi párt 1911. ja
nuár l.-ére okvetlenül követelje az önálló, 
készfizető magyar jegybank felállítását.

Én még nem vesztettem el az em
berekben való hitemet!

Felföldi

Köz- és magántisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

Mint miudvn reális dolognak, úgy a 
köz- és magántisztviselők fogyasztási szö
vetkezetének a iétesitéséhez is alaptőke kall.

Kérdés tehát, hogy milyen összegű le
gyen ez as alap'öke és honnan vegyük azt?

Ami az első kérdést illeti, ennek a 
meghatározásához tudnunk kell, hogy milyen 
kiadásaink lesznek az üzlet felállításakor 
és milyen kiadásaink lesznek az üzlet foly
tatásakor ?

Aa élőbbéin kiadótok mint rendkívüli, 
átmeneti, az utóbbiak pedig mint rendes ki 
adások szerepelnének.

Kétségtelen dolog, hogy az üzleti be
rendezés költségei egészben az alaptőkéből 
volnának fedezendők ; ellenben as üzlet 
folytatásával járó, u. nevezett rendes kiadá 
sokból elég lenne, az alaptőkéből csak az 
ebö havi szükségletet fedezni ; mert az első 
hó elteltével, még a hitelnyitás esetén is, 
a bevásárló már kiegyenlíteni kötele' szám
láját s az ekként befolyt pénztári alapból 
a következő havi kiadások már fedezetet 
nyernek.

Hogy mik lennének az üzleti berende
zés költségei, ezekre vonatkozólag némi 
áttekintést nyújtanak eddigi cikkeink e 
tárgyban, mert azokból nyilvánvaló, hogy 
én egy olyan szövetkezeti áruüsletet aka
rok, ahol például a tej, liszt, különböző 

péksütemények és ásványvizek az egyik 
bolthelyiségben, a hús- és zsirnemüek pedig 
egy másik üzleti helyiségben, mondjuk, mé
szárszékben árusittatnának.

Szükségünk volna továbbá egy nagyobb 
raktárra, ahol a szén és a liszt tartatnék, 
pincére, ahol a bort raktároztatnánk, jégve
remre, ahol nyáron a húsféléket conservál- 
nánk, egy nagyobb udvarra farak'árosás 
céljából, istállóra, ahol a levágandó marha- 
és sertés-állomány tartatnék, végül minde
zeknek éjjeli felügyelete és megőrzése vé
gett ugyanott egy bolti szolga és egy ko
csis számára megfelelő lakást is kellene 
berendeznünk.

Egy ilyen telepet én már ki is néztem 
magunknak s minthogy ennek értékét öt
venezer koronára becsülöm, számítani me
rek arra, hogy évi négyezer korona bér
összegért ezt a telepet megkaphatnánk > 
talán, ha később anyagilag megerösödüzk, 
amortizacionális kölcsönnel őrös tulajdonul 
meg is szerezhetjük.

Az évenkinti rendes kiadások csoport
jában tehát az első helyen állana:

a ) Az üzleti telep évi bérösszege 4000 K. 
Személyi kiadások.

b.) Üzletvezető úgyis mint köny-
velő évi fizetése........................... 3000 n

c.) Egy székálló évi fizetése . 1600 *
d.) Egy sütő pék , „ 1600 n
e.) Egy mészárossegédnek évi

fizetése........................................... 1200 n
f.) Egy pékségednek évi fizetése 1200 n
e.) Egy elárusitónö , , 720 n
b.) Egy felirónö „ 720 n
i.) Egy kocsis „ 600 9
j.) Egy bolti szolga , „ 600 n

k.) Két lótartásra...................... 1000 n
ősziesen : 16240 K.

Az első berendezkedés átmeneti vagyis 
rendkívüli költségei pedig a következők 
volnának :

a) Három sütőkemencére volna szük
ségünk, ahol a kenyér és egyéb süteményak 
elkészíttetnek s mely egy már kész épü
letbe lenne beillesztve, úgy hiszem, legma
gasabb számítás szerint nem kerülne többe, 
mint 2000 koronába.

b. ) Üzleti berendezés szintén legmaga
sabb számítás szerint 2000 korona.

c. ) Egy pár lónak, szerszámnak és 
szekérnek beszerzésére 1000 korona.

d. ) Végül egyéb kisebb felszerelési 
tárgyakra 1000 korona.

A rendkívüli kiadások vég
összege tehát................................ 6000 K.

Az eiösö cikkemben kimutatott évi 
forgalomhoz viszonyítva, a havi érték for
gatom megközelítőleg ki fog tenni 36000 
koronát, amelyből bv leszámítunk 20*/0-ot, 
mint tiszta jövedelmet, úgy havonkint érték- 
számánk kitenne 28800 koronát.

Az alaptőkének tehát fedeznie kellene 
a következőket:
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a. ) A rendes kiadáaok ha
vonkénti részét, vagyis . . . 1353 kort.

b. ) A rendkívüli berendezés
költségeit...................................... 6000 9

c. ) ís havi értékszámlánk
összegét................................. 28800 „

összesen : 36153 kort.

Előre uem látott rendkívüli kiadásokat 
és nehézségeket figyelembe véve, keret
számban 50000 koronára számíthatjuk az 
alaptőke összegét.

Ezen alaptőkét a a, övetkezeti tagoknak 
kellene összeadni, és pedig akképen, hogy 
árok, akiknek évi fizetése és jövedelme nem 
haladja meg a 2000 koronát, 1 részjeggyel, 
vagyis 100 koronával, lépnének be a szö
vetkezetbe ; akiknek fizetése vagy jöve
delme meghaladja a 2000 koronát, de a 4000 
koronát el nem éri, azok 2 részjeggyel lép
nének be a szövetkezetbe s akiknek ennél 
több, azok 3 részjeggyel volnának tagjai a 
szövetkezetnek.

Minthogy 300 tisztviselő-családra lehet 
legkevesebb számítani, a részjegyek ösz- 
szege megütne 50000 koronát, mert számítva 
a családoknak felét a legkisebb fizetésüek 
kategóriájába, ezektől befolyna tehát 15000 
korona. A tisztviselő családok %-át számitva 
a középfizetésüek kategóriájába, ezektől be
folyna 20000 korona ; éa végül a tisztvise
lők 1/|-át számitva a legmagasabb fizetérüek 
kategóriájába, ezektől befolyna 15000 ko
rona ; hogy eaen részjegyeknek befizetése 
némelyeknél nehézségbe ne ütközzék, a 
részjegyek befizetése 6 hónap alatt történ
nék, amely idő különben is szükséges lenne 
ahhoz, hogy a fogyasztási szövetkezet vég
legesen megalakuljon és maga az üzlet is 
a szükséges előkészületek mellett meg
nyíljék.

Igen természetes, bogy az üzletnek 
uem csak arra kell törekednie, hogy a ren
des üzleti kiadások fedeztessenek, hanem 
egyszersmind bizonyos mérsékelt fölösleg is 
biatoaittassék, amely fe'ss’egböl első sorban 
ások a tiszteletdijak volnának fizetendők, 
amiket a szövetkezetnek azon tagjai érde
melnek ki, akik a szövetkezet ügyében 
tartós és kiváló fáradozást fejtenek ki, az 
azonfelüli összeg pedig a részjegyek arányá
ban oeztatnék szét a tagok között.

Miután ekként a részjegyek bizonyos 
és pedig azámbavebető jövedelmet fognak 
biatositani a tagoknak ; amint ezt majd egy 
későbbi cikkemben kimutatom, méltányos 
és jogos, hogy azoknak, akiknek több fize
tésük vagy jövedelmük van s igy kétségte
lenül nagyobb háztartást visznek, a fogyasz
tásiszövetkezetből többet vásárolnak be, tehát 
több részjegyre több jövedelemben részesül
jenek. Ssabáiyul szolgálna azonban, hogy több 
részjegyet mint hármat senki magához nem 
válthatna, mindenkinek legalább egy rész- 
jöggy91 kell bírni, enélkül szövetkeze'i tagul 
be nem léphet.

Hogy a fogyasztási szövetkezet milyen 
árakkal, hány */«'°> bruttó jövedelemmel 
működhetnék ? Mennyi tiszta jövedelemre 
számíthatna és igy minden részjegyre, a 
tiszteié.dijakra is felveendő egy bizonyos 
összeg után, mily összeg esnék, jobban 
mondva, mennyi folyna viasza a tisztviselő 
tárcájába, ezt a legközelebbi cikkemben 
kísérlem meg kimutatni.

Pogány Virgil.

Városi közgyűlés

Léva r. t. város képviselőtestülete 
február hó 25.-én délután Bódogéi Lajos 
polgármester elnöklete alatt rendkívüli 
közgyűlést tartott ; jelenti a polgármes
ter, hogy intézkedett aziránt, hogy január
l.-töl  állami adót és illetéket senkitől se 
fogadjon el a városi adópénztár s aa rx'X 
folyamata alatt eltiltotta annak beszedését. 
A képviselőtestület ezen hazafias intézkedést 
helyeslő tudomásul vette éa egyhangú hatá
rozattal jóváhagyta. — Ezutáo bemutatta a 
polgármester a megvének és kormánynak a 
gazd. munkásházak 75000 borona költséggel 
leendő fölépítésére vonatkozó határozatát, és 
szerződéseké', az építési terveket; — az 
építkezésre vonatkozó ajánlatok határidőjét 
március hó 21,-ére tervezte. Az épitéai költ
séget a Magyar Jelzálog Hitelbanklb\ veszi 
fel, mely öiszeg 50 éves annuitásra 5.35% 
alapon lessz visszafizetve. Az évi 4012 
korona rátához a kormány 2%-ka vagyis 
évenkinti 1500 koroaával járul hozzá, a 
2500 koronába kerü'ö ingatlan megszerzé
séhez a felek osak 83 K 75 fillérrel, mint 
évi bérösszeggel járulnak az egy ezoba, 
konyha éa kamrából álló ház és 100 □ öl 
teleknek megszerzéséhez, mely 50 év után 
tulajdonná ’álik. Ezután be lettek mutatva 
a városi sá'loda bérletére beérkezett aján
latok, ezek a következők:

1. Láng Bernát 10 évre fölajánl az 
összes üzleti helyiségekért 16000 korona 
évi bért.

2. Fertikó József vízaknai fürdő ven
déglős 10 évre fölajánlott 17000 K évi bért 
és egész évi bérösszegnek megfelelő biz o- 
sitékot, ha azonban a város vele 15 évre 
szerződik, úgy már a 9-ik évtől évenkénti 
20000 korona bért hajlandó fizetni.

3. Bernjén Jenő a vendéglő, színház, 
kis korcsma éa istállók bérlétéért fölajánlott 
5000 koronát.

4. Löiey Lipót ugyanazokért 7000 K-t.
Ezután a polgármester részletes adatok 

alapján kimutatja, hogy a városi bérbázban 
foglalt üzletek és lakások után fizetnek évi 
bér fejében 8750 K, a vendéglő után 
17000 K, pince-raktárert remélhető 500 K, 
katonatiszti elszállásolás értéke 378 K. ösz- 
stes jövedelem 26 628 K. A 85000 kor. telek- ‘ 
vételár évi törlesztésére keli fizetni 4377 
K 50 fillért, a 435000 K építkezési összeg 
évi tör/esztésére 22185 K. Összes kiadás 
26 562 K 50 f. — A fenti bevetefinl ezt 
összevetve, ma évi bevételi többlet G6 K, 
ami a 9. évben már 3066 koronára fog 
emelkedn1. Ezm számtétek igazolják a ve
zetők helyes számítását és megnyugvást 
nyújthatnak a város kételkedő közönségé
nek. — Végül bejelenti a polgármes'er Vas 
József műépítész váratlan elhunyta folytán 
a művezetői szerződésbeli kötelezettaegek- 
nek társára, Morbüzer Nándorra való átru
házását, s azon körülményt, hogy a XV-ös 
bizottság a bérlét sikeres biztoaithatása 
végett a központi fűtést a szálloda és ven
déglő helyiségeire is kénytelen volt kiter
jeszteni, ami 14000 korouányi többkiadást 
okoz ugyan, de a szál oda jövője érdeké
ben azt el aellett rendelni. A képviselő
testű et egyhangúig elfogadta Fertikó Jó 
asef és neje ajánlitát, velük 15 evre a 
szerződést megkötötte. A XV-ös bizottság 
eljárását a központi fűtés kiterjesztésére 
vonatkozólag jóváhagyta és Vas József el
hunyta fölötti részvétet a képviselőtestület 
a maga részéről is kifejezvén, a művezetői 
teendőknek Morbitzer Nándorra egyedül való 
áthárítását elfogadta.

Különfélék.
— Barsvármegye törvényhatósá

gának tegnap tartott köagyű'ésen Simonyi 
Béla volt főispánhoz a vármegye nevében 
dr. Bottka Győző, a tisztikar nevében pedig 
Mailáth István alispán intésett érzékeny 
búcsúbeszédet. A kösgyü'és elhatározta, hogy 
Suzoayi Bélának arcképét hasznos szolgá
latai elismeréséül a vármegys azé (háza szá
mára megfesteti. — A közgyűlés a volt 
minisztériumtól a legmelegebben buosuzván 

el, — as uj kormány hivstslba lépését egy
szerűen tudomásul vette és Bándy Endre 
indítványára utasította az alispánt, bogy 
mihelyt a kormány törvénytelen rendeletet 
bocsát ki, azonnal hívja össze a törvényha
tóságot. Az alispán annak kijelentése mel
lett, hogy ezt hivatalából kifolyólag is kö
telességének tartja és hogy a leérkezett 
rendeleteket állandó figyelemmel kiséri, — 
hogy a szükséghez képest a közgyűlést egy
behívja. — Közgyűlés után a távozó főispán 
tiszteletére társasebéd volt, amelyen Simo- 
nyi Bélára Dombay Béla és az alispán emel
tek poharat. Ugvancsak a volt főispánt 
köszöntötté fel Pintér Károly apát, Ka
rácsonyi Sándor orsa. képviselő és Báthy 
László prépost, aki beszédében annak adott 
kifejezést, hogy bár a politika terén a volt 
főispántól mértföldek választják el őt, ha- 
zafisága előtt meghajtja zászlóját.

— Az uj főispán kinevezése. A 
király — mint ezt lapunk előző szamában 
jeleztük — Kürthy Lajos nyugalmazott fő
ispánt Bars- és Zólyomvármegyék főispán
jává nevezte ki.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
főgimnázium tanácstermében f. hó 25.-én, 
pénteken, este 6 órakor volt a második tudo
mányos előadás. Ez alkalommal líöveskuti 
Jenő a tanitóképzö igazgatója folytatta a 
szocializmusról tartott érdekes előadását. 
Majd Deák Miklós fögimn. rajztanár igen 
sikerült vetített képekben folytatólag ismer
tette E/yiptom mű uniókéit. — A szépszámú 
közönség az előadókat a legnagyobb elisme
résben részesítette. — A harmadik előadás 
pénteken este 6 órakor lesz.

— Pártgyűlések. Ma két pártgyűlés 
lesz Léván. A 48 as függetlenségi párt, 
amelynek elnöke Justh Gyula, délelőtt 11 
órakor, — a Kossuth Ferenc elnöksége alatt 
álló párt pedig délután 2 órakor tartja 
gyü'éeél. Hír szerint ezen az ülésen részt- 
vesznek a központból: lrsay József, maros
újvári Horváth József, Baross János, Thaly 
László, Halász Lajos és dr. Kovács Ernő 
országgyűlési képviselők is, akik — állító
lag — a déli vonattal érkeznek.

— A Kath. Körnek múlt vasárnapi 
ismeretterjesztő e öadása is nagyszámú kö
zönség érdeklődése mellett tartatott meg. 
Az alkohol káros hatásai kitünően sikerült 
veti élt képeken voltak láthatók. Szinte jól 
esett, amikor a komor képek szem'élése 
után Alt Ella remek cimbalomjá'ézát élvez
heti ük- Vo:t is utána bőven éljeuzés és taps 
úgy, hogy közkívánatra még folytatásnak is 
kellett következnie. — Tóth Jolán A hófehér 
asszony cimü kölleménynek minden részle
tét oly hűen és természetesen adta elő, 
hogy más alkalommal is szívesen gyönyör
ködnénk szép szavalatában. A tanulságos 
és élvezetes előadások nagy látogatottsága 
a legszebb bizonyiték a kör helyes irányú 
vezetésének. — Ma este 6 órakor be less 
mutatva At éjféli nap országa; szövegét 
irta : dr. Bilkey Ferenc hírlapíró. — Szavalni 
fog: Mácsánstky Lujza ; ezenkívül közremű
ködik meg a tanítóképző intézet kath. ifjú
ságának zenekara.

— Főgimnáziumunk hangverse
nye a műit szamunkban mé tatott rima 
szép erkölcsi siker medett — mint értesü
lünk — a segélyzö-egyesület javára 819 
koronát jövedelmezett.

— Hivatalos látogatás. Dr. Szaza 
Sándor, az állami gyermekmenhelyek főor
vosa, a gyermekmenhelyek lévai telepének 
hivatalos meglátogatása céljából e héten két 
napot töltött váiozunkban, amely idő alatt 
Faragó Samu, nöegyleti titkár, kalauzolása 
mellett meggyőződést szerzett arról, hogy 
a kitelepített gyermekek jól el vannak he
lyezve s egyúttal meglátogatta a Stefánia- 
árvaházat is, ahol a menhelyröl több gyer
mek van. Aa igazgató a szerzett tapasztala
tok alapján teljes megelégedésének adott 
kifejezést.

— A takarékpénztár közgyűlés* 
A lévai takarékpénztár ma délelőtt 11 óra
kor tartja évi rendes köagyélését.

— Egyházközségi közgyűlés. A 
lévai ág. h. ev. egyházközség f. hó 28.-án 
délután 6 órakor közgyűlést tart, melyet 
ugyanazon napon ‘;t6 órakor tanácsülés 
előz meg.
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— A FodluzsÁnka- és Sziklnce- 
VÖlgyi pstakssabályozó társulat munkála
tainak azaszerö kivitelét a komáromi m. 
kir. folyammérnöki h vatal foci a ellenőrizni. 
A társulat a munkálatokra 509.000 korona 
kölcsönt vett fel. A szabályozással 10.000 
kát. holdnyi terület lesz ármentesitve.

— A tanítóképző és vigadó épí
tése. A szokatlanul enyhe időjárás mellett 
úgy a tanítóképző, mint a városi vigadó 
építésének munkálatai teljes erővel folynak 
már. A tanítóképzőnél az építkezés annyira 
haladt, bogy a falak egyes helyeken egy 
méternyire is kiemelkednek a földből. A fa
laknak tömörsége és kit erjedése előre is 
jelzik az épületnek nagyszerű égét. — A 
vigadó épitése lassabban halad ugyan, de a 
földmunkálatokkal és az aiapok kiásásával 
ott is nemsokára elkészülnek s rövid idő 
múlva megkezdik az építkezést,

— Gyászhir. őszinte részvéttel vettük 
a szomorú hirt, hogy Karlin>zky Béla, vasúti 
pénztárnok, aki Léváról múlt ősszel Kecs
kemétre helyeztetett át, — ott e hó 22.-én 
40. éves korában hirtelen meghalt. A gon
dos és szerető atyának elhunytét mé
lyen sújtott özvegyén kivül 7 kiskorú árva 
siratja.

— Arany lakodalom. Városunk egyik 
derék polgára lonhaizer Mihály és neje 
szü1. Uhlárik Katalin e hó 21.-én reggel 
ünnepeltek meg L“ván boldog és hosszas 
munkában eltöltött 50 éves házasságuknak 
évfordulóját, amely alkalommal fiuk, ifj. 
lonhaizer Mihály, imeiyi plébános, a nagy 
terop ómban szentmisét mondott ; ennek vé
geztevei Báthy László prépost szép beszéd 
keretében áldo ta meg 50 eves házasságukat. 
Tonhaizer Mihály, aki a kath körnek tisz
teletbeli tagja, — a nap örömere 200 ko 
rónát adományozott a körnez, imy ősz
szeggel a kör a'apitó tagjai sorába lepett.

— Közgyűlés A kath. egényegye- 
süiet évi közgyű ese február hó 20.-un az 
egyesület pártoló és rendes tagjainak eiena 
érdeklődése meiiett tartaton meg. Kaveggia 
Kálmán elnöki megnyitó besr> d-*bnn az 
egyesület rendes tagjait a békés egyetér 
tésre, vallásosságra és munkaszeretetre buz
dítván, egyúttal arra is figyelmeztette, bogy 
az egyesületet ne o-upan várakozási s gyüle
kezési he yül tekintsek, hanem esu én is 
szorgalmasan látogassák az ott tartandó is
meretterjesztő előadásokat. — Az elnök évi 
je enlésébö meg'udtuk, hogy az egyesület 
múlt évi bevetele : 1436 kor., — kiadása 
pedig : 1303 korona voit. — A tisztikar 
tagjai let'ek : elnök : Kaveggia Kálmán ; 
alelnök : Ghimessy János; pénztáros : Csor
nák Izidor ; gondnok : Nyiredy Gyula ; első 
dékán : C uvara László ; második dékán ; 
Kiss Géza ; jegyzők : Mészár János és Tö
rnek István ; kötiyvtárnokok : Hanszkó P-ter 
és Tarján József. — Választmányi tagok ; 
Pap János, Sebők János, Borcsáuyi B da, 
Fraach József, Guba János, Iványi András, 
Cseh János, Csuvara Mihály, Novotny Fe
renc, Urnák József, Faragó István, Babu
sebek Ágoston, Bartos Béla, Poprács Károly, 
Tóth Károly, Koch Antal, Hsgony István, 
Kovács bániéi és Bella János. — Szám 
vizsgálók : Bob László, Kovács József és 
Stugel József.

— Felolvasás. A kereskedő ifjak egye
sületében február 27.-én, és március 6 -án 
este 6 órakor Kriek Jenő a testi derékség- 
röl, Dr. Novy Ferenc a nemzeti irodalom 
jelentőségéről és annak klasszikusairól tart 
felolvasást.

— Szaporodunk. Az orsz. statisztikai 
hivatal jelentése szerint 1909. deci mber ha
vában élve született 53.800, a halálozások 
száma 41.407, az egy hónapi természetes 
szaporodás 12 393. A múlt évi természetes 
szaporodás 237.345 volt.

— Cabaret-estély. A Barsmegyei 
Csaino Aranyosmaróton, saját helyiségében 
folyó évi mároius hó 5.-én este 8 órakor 
tánccal egybekötött cabaret-estélyt rendez. — 
Belépődíj : személyenkint 3 korona.

— Előadások a Kath Legényegye- 
Sületbeu. A kaih. legényegyeeüietben ma 
dé után 4 órakor dr. Novy Ferenc és Pap 
János tanárok folytatni fogják érdekes és 
irmcretterjrsstö sralisd előadásaiké'. Ezeken 
kívül saaválni fog ; B«ll<i János ; énokol és 

monológot ad elő: Medveczky Ilonka. — Be
lépődíj nincs.

— Gazdaköri élet. A Nyitrabodoki 
gazdakörben folyó hó 20.-án délután Sán- 
dorházi Lajos, a nyitramegyei gazdasági 
egyejület titkára, a gazdakör tagjainak nagy 
érdeklődése meiiett előadást tartott a nö
vénytermelés- és gyümölcstermelésről. Az 
előadás után lllvay Nándor, » gardakor el
nöke, bemutatta dr. Darányi Ignác volt 
földmivolésügyi miniszter leiratát, melyben 
a kör elnökét a fŐldmivelésügyi tárcától 
való megválásáról értesítette. A gazdakör 
mély sajnálkozást fejezte ki a kiváló mi
niszter távozása felett.

— A Magyarországi Munkások 
Rokkant- és Nyugdijegyletének 78. lévai 
fiókja f. év március hó 6. án vasárnap d. 
u. 2 órakor tartja a városháza nagytermé
ben rendes évi közgyűlését, melyen a tago
kon kivül as érdeklődök is réeztvehetnek.

— Betörési kísérlet. Özvegy Heimann 
Arminnénak Bem-utcai szatócsüzletébe 
szerdán éjjel ismeretlen tettes betört. A 
házbeliek a zajra felébredvén, a jó madár 
egy skatulya gyufával (mert csak ez volt 
a zsákmány, amit az asztalon talál*) — ke
reket oldott.

— Nem írják ki a szekundákat. A 
középiskolai uj rendtartás, amely már évek 
óta készül, a többek közt — mint értesü
lünk — azt a lényeges újítást fogja tartal
mazni, hogy a tanulók érdemjegyeit ezentúl 
az év végén megjelenendő értesítőben nem 
fogják nyilvánosságra hozni.

— Kinevezés. Az esztergomi főkáp
talan e hó 12,-eu tartott konzisztóriumában 
osiffári plébánosnak Sankovits László duna- 
szentpáll plébánost választotta meg, aki 
evekkel ezelőtt Léván is káplánkodott. A 
hercegprímás a választást jóváhagyta és 
Sankovits Lászlót a nevezett plébániára 
kinevezte.

— UJ mozdonyok a vasútnál. A 
Máv. uj próbamozdonyokkal kisérletez. Ne
vük HÍ. F. úry a személy- mint a teher- 
vonaioauái használják és telierbiró erejük, 
va amin' gyorsaságuk messze túlhaladja a 
regi mozdonyokat. Hir szerint — mintegy 
120 ilyen mozdony van már forga
lomban.

Közönség köréből.
Nyilvános számadás és köszönet.

Az 1910 febr. hó 3 -án a Barsmegyé- 
ben te á lnandó tüdőgyógyintézet és József 
kir. b rceg szanatórium egyesület javára 
megtartott műkedvelői előadásról.

Bevétel: Dombay Mibálytól 
kaptunk .................................164 K. 66 f.

Felülfizetések : Dr. Zslenyák János (Le
kér) 20 K, Dr. Fromuaer Ignác 10 K, Pető 
Bsrta'an (Ar. Maróth) 5 K, Dr. Kmoskó 
Béla 4 K, Sunek Ármin (Lekér), Nyáry 
(Zieliz), Patay I. (Kálna), Dr. Weinberger 
Adolf, Faragó Sámuel 3—3 kor. Schliff K. 
(Varsány), Eigei Gyula, Kriek, Batyka, Le- 
vaticb Gusztáv, Mészáros Olga 2—2 kor. 
Özv. Bolemann Józsefaé, Sós Simon, Kern 
Emiké, Kern Lorika 1—1 kor.

Összesen................................68 K 00 f.
Italokból ti zta haszon . 61 K. 80 f.

294 K. 46 f.
Kiadások : számlákkal

igazolt kiadások......................94 K. 00 f.
a jótékony célra maradt . , 200 K. 46 f. 
azaz kettösrúz korona és 46 fillér.

Egyben az irgalom és örök szeretet ne
vében mondunk meleg köszönetét mindazon 
hölgyeknek és uraknak, kik a pusztító tüdő
betegségnek kiszemelt áldozati érdekében f. év 
február hó 3.-án megtartott estélyünk er
kölcsi és anyagi sikerét közreműködés, meg
jelenés és adományok nyújtása által előmoz
dítani kegyesek voltak.

E ismerésünket fejezzük ki törökkani- 
zsai Sohulpe Alfonzné, Ksbina Ervinné úrasz- 
ssonyoknak, Árvay Micike. Gyapay Marcsa, 
Novotny Margit és Pólya Giziké úrleányok- 
nak valamint Beukovich Quidó, Czeke Mik
lós, Farkas Tivadar, Kőitek Ferenc, Kraj- 

esik Jenő, Kriek Lajos, Novotny Ernő és 
Tuskó László uraknak szives közreműködé
sükért, a Dombay müvésspárnak a betaní
tás és átengedett összegért, nemkülönben 
Wertheimer úrnak Nagyszombatból a díj
mentes teremért.

Léván 1910. febr. hó 12.-én.

Dr. Frommer lanac.
a József kir. herceg 

szanatórium egyes, 
elnöke.

Dr- Lakncr Zoltán, 
kórh. ig. főorvos, a József 

kir. herceg szanatórium 
iigyv. titkára.

Dr. Kmosko Béla, 
a József kir. herceg 
szanatórium egyes, 

titkára.

Faraio Sámuel, 
a József kir. herceg 
szanatórium egyes, 

alelnöke.

Hiú tál oá közlemény.
217/1910. szám.

Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestülete f. 
hó 2ó-én tartott rk. közgyűlésében hozott 
1194/1910. sz. határozatával a városi szál
loda, színház, kávéház, vendéglő, kiskorcsma 
és a hozzátartozó helyiségek 15 éves bér
letére vonatkozólag Fertikó József és neje 
bérlőkkel kötött szerződést elfogadta és 
jóváhagyta, — midőn ezt közhírré teszem, 
a város adótizetö polgárainak tudtára adom, 
hogy 15 napon belül e határozat ellen jo
gosítva vannak a város iktató-hivatalában 
felebbezést benyujtnni.

Léva, 1910. évi február hó 26-án.
Bód.og-11 Z.a^o . 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Kovalvesetö ; Kónya Jós... rendőrkapitány

Búza w.-mázsánként 26 kor. — fiil. — 
26 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — üli. 17
bor. 20 üli. — Rozs 19 kor. — üli. 20 kor.
— üli. — Árpa 13 kői. — üli, 13 kor.
80 üli. Zab 14 kot. — üli. 15 kor. 60 üli.
— Kukorica 12 co*. — fiil. 12 kor. 40 61.
— Lencse 16 aor. — üli. 17 «or. — üli. — 
Bab 15 kor 60 üli. 16 kor. — üli — Kö
les 16 kor. — fiil. 17 kor. — fül.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 160—170 
Vörös lóhere, kis aránkás 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 130—135 Luczerna 
természettől arankamentes 170—180 Lu
czerna, világos szemű aránkás 140—144 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi febr. hó 21-töl 1910. évi febr. hó 27-ig.

Születés.

k szülök neie
S°

A gyermek 
neve

Neumer László, Menybár J. Üú Sándor.
Hugyecz Imre, Hangai Karolin leány Irén
Lukacs János, Varga Mária leány Margit.
Stern Jenő, Grün Észter leány Erzsébet.
Gödör Mihály, Daubner M. fiú József, Béla.
Gaibl Lajos, Rosenberjer M. leány halva szül.

Halálozás-

Házasság.

Vóleaeny es menyasszony neve Vallása

Özv. Mucha Tamás özv. Riecsan róm. kath
Pálné Béres Ilona

Az eliiunyt neve Kora A halál oka

Özv. Skultéty Károly 
Sárközi Sándor . . . 
Kulavi Lajos . . . . 
Béres Feronezné Kiska

Mána ........................
özv. Krausz Fülöp . . 
Özv. Brauner Antal né

Schulcz Klára . ...

84 éves
22 éves

4 éves

49 éves

63 éves

68 ées

Szivbénulás. ’ 
llasihagymáz. 
Tiidőgümőkór.

Szivbénulás. 
Idült vesegyul. 

Agy bén ulá«.
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Szerkesztői üzenet-
L. B. Verseknek gyengék, költeményeknek nem

költemények.
K. A. Léva. Nem üti meg lapunk 
G. J. ösivesen közöljük.

szellemi nívóját.

Nyilttér*)

M O LL- F ÉLE
L^S F I D LITZ-PORmI
Enyb*-, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és as illő életmód egyébb következ
ményeiben asenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll
készítményeit.

P MOLL-F£LE~
S 0 S-B ORSZESZ

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevű báziszer 
Szaggatás és bülósböl szármázó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára 3kox. 2.

Kapható minden gyögyszertárhaa

FöszétkQldesi hely MOLL A. gyógyszerész.
C«. kir. udv. asillitó, Bécs, 1. Tuschbueu 9.

kde Bsthy-utcza 24. iramúJkla>U.Q XlaZ. ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Bálkevt (Hontmegyv) az országút meu- 
JdSLvDfiLu ten fekvő, 294. számú ház, 
eddig cseodörségi laktanya (3 tsg.s bzoos, 
konyha, kamara, pince, faskamara, sértéséi, 
egy kisebbés egy nagyobb konyhakert) f. 
é. május hó 1-töl kiadó, esetleg szabad- 
t ézböl eladó- Értekezhetni Tokody Imre, 
vendéglőssel, Léván.

T?1 n A A 1*Aa Balassa utca 8 számJkla&O A&Z. 4 szobából és mellék- 
aelyiségekböl álló ház szabadkézből eladó.

Gazdák figyelmébe.
Chyly Salpeter, s.ar.totl marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny "mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz
ét kovácssaén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, Lásaló -utcsa 2.

férflbolonditó kinctek - elbájoló 
szépség, k szerelmi varázslás 

s szerelmi láncolat —

melyik fiatal leány nem álmodta ?
Hajdanábon öreg vén asszon vök tói sze
relmi italt vett k. manapság a liat.il lány le 
böicsobbeii cselekszenek s a legközelebbi 
drogériából, gyógyszertárból b illutszer- 

üzleibűl

Ziickííí-krémt 
közöm, tubus 1.25 kor. 
nagy tubus 2.50 „

Ziicküíli-szappaiit
kis csomne U* 1» kor.
nagy isoiiiago.ás 

(ajándék) 2.50 „
vásárolnak.
Zuck"oh-szappan s Zuck^-krém szépséget 
alk >t mint a tavaszi gyöngyvirág, olcsó 
és gazdaságos a napi használatban, a miért 
is a szépészeti szerek eszményképét képezi. 
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép 
akar lenni, az csak ZnekOf,,’-szanpannak 
hódoljon, aki különös szép akar lenni, az 

Zuck^-krémet is használjon.

Ne halast;, ne kétkedj!
Ne nyugodj, ne pihenj addig 

mig
Vágyatok célját el nem értétek, 

Ultnben szomorú végül marid uk:

Be nem telje
sült óhajok!

Kapható :

KNAPP I6NACZ drogériájában Léván.

£820/90* tlkvi M. érk. augv,»tu« hó 8.-án.
Árverési hirdetmény-

As újbányái kir. járásbíróság, miut telekkönyvi 
hatóság köshirré teszi, bogy Gubáé Antal, Ibracxki 
Jánosné ss. Gubás Petronella, Gubás János, kiok. Joki 
Mihály, Ferenc, János, Mária, Antal és Károly, ifj. 
Gubád János, kisk. Gubás József, Gyula OtŰlia és 
Jozefa végrebajtatókuak Jedlovszky Ferencné sz. Mo- 
czik Katalin, Moczik János és Abrakain Jánosné sz. 
Zsabenszki Anna végrehajtást szenvedők ellem 116 
kor. 70 f tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében az újbányái kir. járásbíróság területén lévő. 
Vihnyeppszdrény községben fekvá a vihuyepeszeréuy’ 
126 sz. tjkvben A, I, 1, sor 168—169 hrsz. a. foglalt 
62 sz. ház, udvar és kertből, a 3 sor, 1228 hrsz, a. 
foglalt legelőből (kam^na) és a 4. sor. sz. a. vezetett 
közös erdő illetőségből B. 20, 24. t. a. Jedlovszki 
Ferencné sa. Móczlk Katalint illető 1/2 részér® a C. 
2. t. a. özv. Dérer sz. á'.tauiczka Mária javára beke
belezett özvegyi joggal terhelten 216 korouában meg
állapított kikiáltási árbau, amenuyiben az Özvegyi 
joggal terhelten ajánlat nem tétetnék, akkor attól 
uieutesen elrendeltetik • az u. o. 179 sz. tjkvben A, I. 
1227 hrsz. a. foglalt lege öböl (kamena) B. 5. t. a. 
ugyanazt illető 1J2 részére, 4 kor. 50 fillérben ; — 
az u. o. 87 sz. tjkvben A, I, 2. s.r. 506 hrsz. átfog
lak beltelekböl B. 1L t. a. ugyanazt illető 1/4 részére 
60 fillérben, az u. o. 44 sz. tjkvben A, I, 1, sor, 
164—157 hrsz. a. foglalt 68 sz. ház, udvar kert és 
rétből, a 3 sor, 326 hrsz. a- foglalt legelőből (szkalka) 
és a 4 sorsa. ». vezetett közös erdőilietőségből B. 29. 
t. a. Moczik Jánost illető 1|2 részere 64 kor. 16 fil
lérben ; — az u. o 37 sz. tjkvben A, I. 7, sor, 841 
hrsz. a. foglalt szántóból (tisova), 8 sor, 842 hrsz a. 
foglal: szántóból (tisova), és 9 sor, 843 hr»z. a. foglalt 
rétből (tisova) B. 22. I, a. Ábrahám Jánosné sz. Zss- 
benszki Annát illető 1/10 rt-szere, C. 18—19. t, s. 
Krivány Mihály és neje sz. Csuuderlik Erzsébet javára 
bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti joggal ter
helten 19 koronábau inegállap.toit árban, ameuuyiben 
szolgalmi joggal terheheu ajánlat nem tétetnék, akkor 
attól ineutesen, — Az n. o. 202 sz. tjkvben A I, 1, 
sor, 255 — 269 hrsz. a. foglalt 80 sz. ház, udvar, kert 
és pajtából,*2 sor, 266 hrsz. a. foglalt belt«dki kertből, 
3 sor, 717 hrsz. a foglalt szántóból (mravis.ye), 4 ror, 
718 hrsz. a. foglalt szautóból (mravistye), 6 sor, 719 
hrsz. a. foglalt szántóból (mravistye), 6 sor, 720 Linz, 
a. foglalt rétből (mravistye), 7 sor, 8o8 brsz. a. foglalt 
rétből (tisova). 8 sor, 889 brsz. a. foglalt szántóból 
(tisova), 9 sor, 988 hrsz. a. foglalt szántóból (klokocs), 
10 sor, 989 hrsz. a. foglalt rétből (klokocs) 11 sor, 
1019 brsz. a. foglalt rétből (kotlini), 12 sor, 1020 hrsz. 
a. fogllalt szántóból (kotlini), 13 sor, 1062 hrsz. a 
foglalt rétből (kotlini), 16 sor, 967 hrsz a. foglalt 
rétből (kotlini), 17 sor, 743 hrsz. a. foglalt legelőből 
(mravistye), 18 sor, 1010 hrsz. a. foglalt lege Öböl 
(preduie kotlini^, és 19 sorsz. a. vezetett közös erdő
ből B 20. t. a. ugyanazt illető 1/8 részére C. 1. a. 
Groluusz Anna javára bekebelezett haszonélvezeti jog
gal terhelten, C, 2 a. özv. Muranc-ik Anna javára 
bekebelezett özvegyi joggal, a C. 12. t a. Ovcsak 
Murancsik Anna javára bekebelezett szolgalmi joggal, 
C. 18—14- t. a. Krivány Mihály és ueje sz. Csuuder- 
lik Erzsébet jajára bekebelezett haszon Jvez .ti joggal 
terhelten 600 koronábau inegá lapított kikiáltási árban, 
amennyiben a fenn'.í szolgalmi jogokkal ajáolat nem 
tétetnék, akkor azoktól mentesen 226 kor. 37 filterben, 
valamint az u. o. 136 sz. tjkvben A, 1, 2 sor, 1207, 
1208 hrsz. a. foglalt rét és szántóból (Stapnicza) és 4 
sorsa, a. vezetett közös erdő illetőségből B. 7. L a. 
ügyauazt illető 1/2 részére 45 koronában ezeunel meg
állapított kikiáltási árbaj az árverést elrendelte, és 
bogy a fenuebb megjelölt ingatlanok az 1910- ÓVÍ ■ár- 
oius hó 4.-ik napjai d. e. II órakor Vihnyepeszerésy 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási ár 2/8.-áuál alacsonyabb áron 
alól eladatni uem jognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bejárának 20 •/.-át vagyis 43 K. t, 90 f.-t, 12 K.-t, 
84 f.-t, 120 K.-t, illetve 46 K. t, 20 f.-t, és 9 korouát 
készpénzben, vagy 1881. LX. t. c. 42. §-aban jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 
1.-én 3333 aa a. keit igazságügyminiszteri rendelet 8 
|-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhes letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170 §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleg elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szeriut 
megállapított bánatpénzt az általa igéit ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötele
ző.tséguek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül 
marad és az árverésben, melyet haladéktalanul foly
tatni kell, részt uem vehet.

Kelt Újbányán, 1909. évi december hó 2-án.
Kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Boosek
kir. járásbiró.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
Állomáson levő raktáramból. 

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

TJá—1-aaa! Van ouerencsém a nagy 
JjSaKwGSIo érdemű höcönaég ssives 
tudomására hoani, hogy évek óta fennálló 
bérkocsi üzletemet Léván a „Dobó* 
utcai 4. sz. aajat házamba helyeatem át. 
__ Magamat éa üaletemet a nagyérdemű 
közönaég további aaivea jóindulatába éa párt
fogásába ajánlva vagyok izolgálatké-aen 
Bélik József bérkocai tulajdonos Léva 
Dobó utca 4 sz

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

BÉTHY féle

pemetefű czukorkánál I 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk éa határazattan 

RÉTHT-fslét Seéxjilixlc, 
síivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz ára 60 fillér 
Csak BÉTHY-felet fogadjunk el!

Az első magyar keresk. méhtelap tulajdonosa

Kubáé Ferencz utóda
Budapest, I. kor. Attilán. 99.

ajánlja dnaan felszerelt raktárát a leg- 
job és legmegfelelőbb kaptáraiból, 
melyek jó anyagból, pontoaan és lelki
ismeretesen készíttetnek ,* — továbbá 
mindennemű 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.

liat.il


1910 február 27. B A X Ö 5

T3á cb. és kir. udvari srállitó
XASZLUIjr virágkureskedése, Buda
pest, VIII., Rikócay u 3 K-pes árjegyzé
ket kivánatra díjtalanul küld.

Takarmány. V.5 S'“.X5"
150 mm. eladó. Bővebbet Dr. Halassy 
Kálmánnénál Hontvarsány.

Szőlőoltvány,
szőlővesszőről és bőrről nagy képes árjegyzékemet

W INGYEN
és bérmentve küldöm meg, ?.ki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel'ett 
sok szőlőkép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szökből, a világhírű Delawareból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól

Czim: Szűcs Sándor fia. szölotelepe
Bl.haidJ.cszeg'.

1910. évi 12297/I/B-I nzátn.

A zsarnócai na. kir. erdőhivatal tanácstermében az
1910. évi március hó 17-én délelőtt 9 órakor kez
dődő zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyil
vános árverésen eladásra kerül a garamparti rakodókon 
felmáglyázott mintegy 13d00. 1909. évi termelésű
fenyőépület és műszerfa 8 eladási csoportban, továbbá :

Mintegy 500 m3. 1908. évi termelésű fenyőfa 2 ela
dási csoportban — és végül : mintegy 1000 m3. aszott 
és széldöntött törzsekből termelt fenyőfa 3 eladási 
csoportban.

Az egyeH eladási csoportokra vonatkozó részletes 
adatok (u. m a csoportok megjelölése, — vastagsági osz
tályok szerinti darabszámú és köbtartalma, — kikiáltási 
ára, — bánatpénze), továbbá a vonatkozó árverési és 
szerződési feltételek fo'yó évi március hó 3.-ik napjától 
kezdve a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, illetve azok a zsarnócai m. kir. 
erdőhivatal által az érdeklődőknek kivánatra mégis kül
detnek ; ugyanott a csoportok faanyagának törzsenkénti 
jegyzéke is megtekinthető, esetleg megszerezhető, — va
lamint az Írásbeli ajánlatokhoz szolgáló űrlapok és boríték 
kivánatra a jelentkezőknek díjtalanul adatnak ki.

M. kir. földmivelésügyi Minister.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
A Podluzsánka és Szikinczevölgyi patakszabályozó 

társulat részére mint annak elnöke, a Podluzsánka patak 
meder 300 sz. szelvényénél Nagysáró község határában 
a Garam folyó bal partján, a Nagysáró —Nemesoroszi 
vicz. utón leendő

M taíiiB s ennek kivitelére
zárt ajánlati! versenytárgyalást ^hirdetek; az 1907. évi
111. t. ez. határozmáuyai éa a közszállitási az. rendelet 
figyelembe vételével.

1. A tervezett hid beton vagy vasbeton hídfőkkel és 
vasbeton felszerkezettel tervezendő.

1. A tervezéshez szükséges adatok a következők:

Horgonyt4
J —- - - - - -

VédjHgy:

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dohazba 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 Rlckter ifógyszertárt u „Arany oroszláolmr, 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

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 
föhercegi udvari kertész.

a csatorna fenék szélessége 4.00 m.
az oldalrézsük haj ása 2; 3
a terep alapsik feletti magassága 138.60 m. 
a csatorna fenék „ „ 135.13 m.
a töltés korona „ „ 139.10 m,
a hid szabad nyílása 11.5 m.
a hídfők alapozási mélysége az alapsik fölött 134.13 ro. 
a hidpálya szerkezet alsó élének magassága 139.10 ni. 

az alapsik fölött.
a hidpálya szélessége 5.0 m. legyen és teherbírása 

G tonna.
a csatorna szélei és a töltés lábai között 1 m. 

padka marad.
a töltések korona szélessége 2 ni. rézsűhajlása 2: 3 
a szelvény rajza kivánatra díjtalanul megszerezhető, 

a helyszín rajz a társulati irodában Léván a hivatalos 
órák alatt (szerda, szombat d. e. 9 — 12-ig) megtekinthető.

3. A fenti munka kivitelének biztositására az árlejtés 
folyó évi márczius hó 19-én d. e. 10 órakor a tár
sulati irodában lesz megtartva.

4. A versenyezni óhajtók fejhivatnak, hogy a munka 
kivitelére és annak elvállalására vonatkozó zárt ajánla
taikat, részletes és általános tervvel és költségvetéssel 
felszerelve folyó évi márczius hó 19-án d u. 5 óráig 
annál inkább nyújtsák be a társulati elnöknél, mivel a 
később érkező ajánlatok és utóajáulatok figyelembe nem 
fognak vétetni.

5. Az ajánlathoz a költségvetési összeg 5%-át meg
haladó bánatpénz vagy értékpapír teendő le a társulat i 
pénztárnál s az erről szóló nyugta az ajánlathoz csatolandó

6. A szóbanforgó munkálatra vonatkozó s becsatol, 
tervek és költségvetésért ajánlattevők dijat fel uem szá-t 
mithatnak. — A költségvetés és tervek az ajánlattevők 
tulajdonát képezvén, az el nem fogadott ajánlattal együtt 
azok visszaadatnak.

7. Ajánlattevők ajánlatukkal 60 napig állanak köte
lezettségben, mely idő alatt a munka ki fog adatni.

8. Fentartja a társulat választmánya magának a jogot, 
hogy az ajánlatok között tekintet nélkül az ajánlati ősz
szegekre, szabadon választhassoa.

9. A kivitelnél a kereskedelmi m. kir. minister által 
kiadott általános és részletes feltételek lesznek irányadók. 
— Az ajánlatban ajánlattevők tartoznak kijelenteni azt, 
hogy ezen teltételeket ismerik s azokat magukra nézve 
kötelezőnek elfogadják,

Léva, 1910. évi február hó 14-én.

Báthy László,
társulati elnök.

HA NiNCS SZALMA, NINCS TRÁGYA.
Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely p -dig nagyon megsinyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását

a műtrágyán sohasem pótoljáK.

A szárított hizósertéstrágyával
kitűnő eredménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki BGDRPEST.KÖBRNYfil TRflGYflSZBRITÓGYflR
a hiányzó istállótrágyát, ha ismertetést és aján utol kér a Istáin, itkiiitasp •« Ikru ci|iii MMMt, U., flilíi üt 11. uta.
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Jutányos áron eladok.
3000 klg. első rangú hanna vető árpa (hectl. súly 

73 klg). 500 klg. „Kirsche's Ideal“ takarmány répa 
mag (1909 termés). 600 ni. m. „Magyar kincs11 asztali 
burgonya. 200 m. m. „Merk. Hagym.“ szeszgyári 
burgonya.

Továbbá, hurcolkodás miatt, eladó : egy szürke kanca 
6 éves hibátlan, egy sötét pej kanca 10 éves, (kocsi
lovak), 5 drb. 2 és 3. éves csikó, egy könnyű csinos 
szán, és egy 5 éves, nagy, hosszú szőrű, sárga-fehér 
házőrző kutya (tiszavidéki-leenbergi).

Pa, Árma. u. p. Nagy-Salló, Bars.

Schumacher Ágoston.

Kiváló gyógyhatású 'TBg

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

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

16 forintért "W® 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.
Kl6Ín Sándor, órás és ékszerész Léván.

Erős tápszerttartalmazó

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

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusitó hely: 

LÉVA JXT,

Loserth Dezső
fűszer és csemege üzletében.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. == 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára ' 
újonnan épült házamban nagy választékú i 

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

zatokkal készséggel szolgálok. I
Hazai gyártmányú gépek i

u. m. HOFHEBB és SCHRANTZ féle gőz- . 
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó I 

- gépek és géprészek. = ,
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Kern Testvérek
U E A INT.

vas-, főszer- es cseiwekeresíeiöL
Ajanjuk újonnan Átrendezett 

raktárunkat olcaó, pontos kÍBzol- 
gAlAsunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuha Jamaika 

rumokat, likőröket
orosz-kinai TE A E A T, csemege-sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

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

szén- kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel. alumínium, 
email, öntő t és lemez konyha-edények, al- 
packa tea-főzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy vála»zték épület- és minden

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra 

is igen tiszt©11 vevőinknek.

Varrógépek
5 évi j<í>tö.llá.sra 1
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Kiváló jó minőségű asztali pecsenye és vörösPALACZK BOROK
igen jutányos áron kaphatók

• LÖWY LIPÓT
-........ " bor- és sörnagykereskedőnél Léván —

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorwajtógáu Lévén.


