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Lévai takarékpénztár.
(K.) Alapigazság az, hogy minden 

nemzet nagyságának alapfeltétele an
nak vagyoni jóléte, mert koldus nemzet 
szolga nemzet. A magyar nemzeti gaz
dasági törekvés csak a múlt szazad 
közepén kezdett határozott irányt venni, 
akkor kezdett öntudatra ébredni, mikor 
országszerte megalakultak a vidéki ta
karékpénztárak, amelyek egy-egy vidék 
közgazdasági érdekét szolgálva azt az 
országos gazdasági politikában az őt 
megillető helyre emelték.

A vidéki takarékpénztárak, mint 
kereskedelmi, ipari es gazdasági góc
pontok egy helynek erdeket szolgálták 
ugyan, de mint apró patakok, egész
séges vizzel tápláltak a nagy, országot 
keresztül hasito fo yókat, a fővárosi és 
állami pénztárakat. Es amellett, hogy 
egyes vidéknek fölvirágzasát, vagyono- 
sodását előmozdítottak, humanisztikus 
célok megvaiósitasat anyagi eszközök
kel segítették, resztvettek az országnak, 
a nemzeti vagyonnak gyarapításéban.

Ezen cél érdekében alakult ezelőtt 
negyvennégy evvel a lévai takarék
pénztár, Barsvármegyének legrégibb s 
ma a legnagyobb pénzintézete. Csekély 
anyagi erővel indult, mert hiszen ab
ban az időben a kezdet nehézségei 
sokkal nagyobbat voltak, mint ma, az 
alapítókat a polgárság előítélete fogadta, 
mert hiszen a pénzforgatást nem tar
totta ma6ához méltó keresetűek, de a 
jövendő megmutatta, hogy kicsiny esz
közzel, de erős kitartással, főleg becsü
letes munkával sokat lehet elérni es nagy 
dolgokat véghezvinni. Valamennyi 
pénzintézetünk előtt meghajtom az elis
merés zasziajat, mert, amint az évi 
jelentéseket vizsgáltam, megállapithat- 
tam valamennyinek szolid, reális ala
pokon nyugvó vezetését, igazgatóságaik 
s felügyelőbizottságaik nemes intencióit, 
buzgósagait s nem is azért írom e so
rokat, mintha a lévai takarekpéuztarat 
kiemelni akarnám, de bizonyara meg
bocsátanak, ha ez alkalommal ezt a 
legrégibb lévai pénzintézetünkét külön 
is figyelemre méltatom.

Járatlan útra indult, mikor alapí
tották, de hogy helyes irányt követett, 
azt nem csak én mondom, de 44. évi 
meriege mutatja. A részvények értéke 
120 koronáról nevleg 500, tényleg 
1000 koronára emelkedett. A hitelt oly 
mértékben szolgálta, amily mértékben 
a közönség igényé fokozódott s emellett 
a humanitás tereu is maradandóvá tette 
nevét. Csak végig kell nézni a 44. 
éveB számadásokat, olt látjuk a "Stefánia 
árvaházat, a lévai főgimnáziumot, isko
lákat, a városi szegényeket. A megyei í 

Megjelen vasárnap reggel.
FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSEK JÁNOS.

párt is, melyuek célja a központnak 
Lévára való helyezése, hatalmas segí
tőtársát talált benne. Nem csoda tehat, 
ha a közönség bizalma negyvennégy 
éven at soha egy pillanatra sem hagyta 
el ezt a pénzintézetet, amely a betevő 
es a hitelkereső közönség érdekeit oly 
szépen összetudta olvasztani.

Részletesen kiterjeszkedhetném ugyan 
az intézet fejlődésére, amely csaknem 
párhuzamban indult varosunk fejlődé
sevei, de ez majd az ötvenedik jubi
leumi év Írójának leeud a feladata, én 
csupán a jelen alkalommal konstatálni 
óhajtottam azt a rokonszenvet és bizal
mat, mellyel ezen pénzintézetünket a nagy 
közönség elhalmozza s reá mutalni arra 
a becsületes munkára, amely tiszteletet 
és elismerési parancsol, amely lehetővé 
tette, hogy ez a pénzintézet érdekelt
ségének határán túl is elismerést és 
bizalmat találjon.

Nem csak a részvényesek, de 
maga az összeköttetésben álló közönség 
is méltányolja a vezetésben való körül
tekintést es szolidságot, amely meiiett 
ily nagy arauyu tevékenységet tudott 
kifejteni,

Különösen pedig jól esett látnunk, 
hogy ez a pénzintézet teljesen hozzánk 
vau forrva, Lé /a városához ; annak 
vezetői mindig azonosítottak magukat 
Léva város érdekével s nem egy eset
ben láttuk, hogy ez a pénzintézet min
denkor készséggel állott városunk érde
keinek védelmezői közé.

A siker, amely eddig követte lép
tei nyomát, iaradhatatlau szorgalom 
ügy buzgó tsvekenyseg eredménye, 
amelyet méltán kiérdemelt.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiath M. dr.

VI. 
Folytatás.

VII. Edvárd király 1839 ben, még mint 
walesi herceg, Dalkeithben való üdülé
sekor egy öreg cricketjátékost hitt meg a 
palotájába. Valamikor fiatal korában sokat 
játszott vele az ottani cricketpályán, most 
jegyárusító volt ott az öreg. A herceg e 
gyengéd figyelme nagyon megtetszett a já
tékért lelkesülő angoloknak. A sajtó han
goztatta is ez esemény jelképes jelentőségét.

A cricket, az angolok nemzeti labda
játéka ugyanis szegényt és gazdagot, magas 
és alacsony áfását, tudóst és tudatlant ak
ként egyesit, az osztály különbséget úgy 
kizárja, amint azt, a háborút kivéve, talán 
sehol a világon nem lehet tapaiztaini.

A híres Julin jak is az vo t a célja, 
midőn a múlt szazad elején Németországban 
síért) büsgólkodott torna-egyesületek léte

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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sítésén. A társadalmi ellentétek merevségét 
meg akarta szüntetni, az összetartózandóság 
érzetét fejleszteni éi biztosítani. Sikerült is 
neki. A Németországban mindenfelé megtar
tott és rendszeresített nemzeti torna-ünne
pélyekkel elérték John és apostolai, bogy a 
nagynéniét eszme a német társadalomban 
gyökeret vert és gyümölcsét a német nem
zetnek Sedánnál meghozta.

lissié, a testi nevelés egyik francia 
elöharcosa, az általánosan és erősen kifej
lett szabadtéri jatekélettői a legüdvösebb 
befolyást várja a társadalmi kérdés megol
dására. Meggyőződése, hogy azt hamarább 
toguók elcrm, ha a nép kü.önbözö osztályai 
ogymással jobban megismerkednének, amit 
a játszótereken való rendszeres érintkezés 
nagyban elősegíthet.

Annyi bizonyos, hogy a mai társadalmi 
osztályok válaszfalai sokkal magasabbak, 
amióta azok szórakozásukban is annyira el
különítették magukat. Semmi sem egyesíti 
az embereket gyorsabban és hathatósabban, 
mint a közös ölöm és a közöl vigság. E 
társadalmi egyesülést a játszótérnek kell, 
mert lehet, megteremtenie. Ez az a hely, 
amelyen — miként az angol példa mutatja 
— az osztálykülönbséget meg lehet szün
tetni.

Hogy idáig eljussuuk, első sorban a 
tanuló ifjúság rokonszeuvét kell a testgya
korlás iránt felkelteni és biztosítani. Az 
iskolának kötelessége ez s ba az iskola • 
kötelességét híven teljesíti, akkor példája 
a csalad nevelésé', is üdvösen fogja irányí
tani. Az iskola példáján alakuló család a 
testi nevelésre is jobban fog ügyelni, mint 
ma, midőn azt úgyszólván teljesen elhanya
golja. IS ha majd a család és iskola karöltve 
lóg ezen a mesgyéu haladni, akkor a köz
véleményt is mag fogják az ügynek nyerni. 
A természetes testgyakorlás iránti rokon- 
szeuvuek tehát uz iskolából kall a nép ré
tegeire kiterjeszkeduie. Aki pedig az ehhez 
szüaoéges feltételeket az iskolának nem adja 
meg, az nem csak az egészség törvényei ellen 
elkövetett sérelemmel fizikai bűnbe, hanem a 
nemzet érdekei ellen elkövetett sérelemmel er
kölcsi bűnbe esett.

Aa o.vasó e uagyhangzáaú állítást aa 
alábbiak után igazodnak fogja mondani.

Krakkóban egy Jordán nevű nemes em
berbarát évekig kitartó buzgalommal remek 
parkot alkotott a városon kivül. Ezen, alko
tójáról Jordán parknak nevezett kertben, 
egy nagy gyepköröod körül elhelyeaett ti
zennyolc játszótéren mulat hétköznapi délu
tánokon Krakkó iskolás ifjúsága. Minden 
iskola mindkét nembeli ifjúsága külön-kiliőn 
játszótéren, egyidőben élvezheti ott a su
bádban való testgyakorlás, a sport, a játék 
jótéteményét. A játssó tereken vannak tor
naszerek, valamint az időjárás kellemetlen
ségei ellen védelmet nyújtó épületek ia. A 
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nagy körönd a közös versenyek verseny
pályája.

Vasár- és iinnepnspokon azonban a 
nem ískoMs, aa iparos, a kereskedő-ifjúság 
lepi el a játszótereket. Aa iskolák Játék 
vetítői* felváltva működnek kőire a nem 
iskoláé ifjúság testi nevelésében. Ennek a 
játék iránti érdeklődését és buigóságát sok, 
a gyakorlatban nagyon bevált úton-módon 
képesek voltak felkelteni ée fenntartani. Az 
iskolai játék ily módon észrevétlenül nép 
játékká vált ott, miiént Németország akár
hány városában is. Üdvös hatása pedig 
elsősorban abban nyilvánult, hogy az az 
iparos-ifjúság, mely szabad óráiban csak a 
dohányfüstös, sör- és borgözös csapszékekbeu 
kereste és találta azelőtt ünnepi szórakozá
sát, most a természet üde levegőjében, zöld 
gyepen, egészséges és lelket felvidító test
mozgással szerzi azt meg magának.

A tapasztalat igazolta, hogy az alkohol 
élvezetnek, különösen a nép alsóbb réte
geiben nagyobbfoku elterjedését legsikere
sebben lehet korlátozni, ha a népnek alkohol
élvezés nélkül is elérhető vidám, társas 
együttlétre nyílik alkalma.

Az alkohollal való visszaélés ugyanis, 
szorosan függ össze a társulási ösztönnel, 
mely az embert rá készteti, hogy az élet 
terhét jó pajtások társaságában egy-két 
órára feledésbe merítse. A munkás szabad 
idejében ki kívánkozik szegényes, sokszor 
barátságtalan hajlékából. A terhes munka 
örökös egyhangúságát meg akarja szakítani: 
egyszer a maga ura is akar lenni és a mó
dosabbak példájára szórakozni. Ha ilyenkor 
künn a szabadban alkalmat találna oiy tár
sas együttlétre, melyben vidám játékkal, 
frissítő testmozgással alkohol nélkül is szó
rakozhat, bizonyára nem bújná a fojtott 
levegőjű csapszéket, hanem asszonyostól, 
gyermekestül a szabadba vonulna ki.

Nagy Britanuiábaa az utóbbi időkben 
szintén felismerték, hogy a sport és a nép
játék az ott túlságosan elhatalmasodó alko- 
holélvezet hathatós ellenszere. Meg is tesz
nek ott mindent, hogy az ifjúság, de a fel

serdültek is a sport és játék jótéteményében 
részesülhessenek. Nem képzelődés tehát, 
bogy a játszótér az alkohol révén könnyen 
testi és erkölcsi züllésre jutható egyént 
megmenti a tiszta munkának.

A sport s a játék erkölcsóvó és népet 
nemesítő befolyását csak nálunk nem tudják 
méltatni. A művelt külföldön az ifjúsági és 
népjátékot már felvették a népjólétet célozó 
intézmények közé. Azt is tudják ott, hogy 
feladata sokkal fontosabb valami, mint a nép 
szórakoztatása. Hiszen fejlesztenie és meg
acéloznia kell a nép testi és lelki egészsé
gét a külel'enséggel való fegyveres harchoz, 
valamint a létért való küzdelemhez szük
séges erejét és orkölosi szilárdságát biz
tosítania.

Manapság a gümökór kérdése van na
pirenden. A társadalom a tüdővéss elleni 
a üzdelemben a baj gyógyítását célzó szana
tóriumok létesítésén fáradozik. Nem kicsiny
lem e nemes törekvést, de hibának tartom, 
hogy a társadalom nem ugyanazon áldozat
készséggel hat oda, hogy e szörnyű beteg
ség keletkezését, illetőleg terjedését akadályozza 
meg. Kiki tudja, hogy a gümökór egyik 
kenyeres-pajtása a nyomornak. Azt is tudja, 
hogy az alkohollal való visszaélés nem csak 
testileg de vagyonilag is tönkre teszi az 
embert, egész esaládját nyomorba juttatja. 
Korányi tanár 1894-ben Kiszámította, hogy 
Magyarországon 400,000 gümökóros van. Azó
ta egyre s egyre olvassuk, hogy e betegek 
száma óvröl-é'-re szaporodik. Mit érhetünk 
el e fokozatos szaporodással szemben sza
natóriumokkal ? Nem kellene-é, e különben 
egyesekre nézve igen üdvös, humánus intéz
mények létesítése mellett, az összes érdeké
ben szintoly buzgón oda törekedni, hogy a baj 
terjedésének gát vettessék ?

Európa müveit országaiban a szabadban 
való testgyakorlás, a sportgyakorlatok, a 
játék nagy jelentőségét a gümökór elleni 
védekezés terén is felismerték. Nagy je
lentősége két irányban nyilvánul : e gya
korlatok a szervezetet edzik és a kóros 
külső behatások elleni ellenállókepesssgét 

tokoasak ; másrészt távol tartják az egyént 
azon alkalmaktól, melyek a szervezet és 
elleuáilóképessége gyöngitésére befolyhat
nak. Ezúton pedig sok ezer hasznos mun
kást mentenek meg a hazának s a társa
dalomnak.

Belgiumban a kontinens országai közül 
legelőbb honosították meg a modern testi 
nevelést az összes iskolákban. Ez intézkedés 
üdvös hatását már a 80-as évek végén ta
pasztalhatták. Az iskolás ifjúság között 
azelőtt felette gyakori vérszegénység, eápkór, 
idegesség, testelferdülés, igen örvendetes 
számszerinti fogyatkozást mutatott.

Ha már most azt is meggondoljuk ; 
hogy, ba a nemzet ifjúsága hat éves korától 
fogva teljes felserdüleséig mindig élvezi a 
testedzés jótéteményét es azok az s'olai 
betegségek nem fogják az ifjúság egészsé
ges testi és lelki gyarapodását megakasztani; 
bogy tehát az esetben az iskola csupa életre 
való, hasznos munkást fog a hazának szo1- 
gáltatni : akkor meg kell hajolnunk aa 
angolok mély belátása előtt, akik legelőbb 
ismerték fel a természetes testi nevelés nagy 
nemzetgazdászati jelentőségét

Folyt, kör.

Különfélék.
— A lévai takarékpénztár feb u'.r 

hó 27.-én tartotta évi közgyűlését. Az intézet 
44.-ik évének üzleti eredménye is fényes tanú
ságot tesz arról, hogy miként lehet a nagy kö
zönség érdekeit egy pénzintézeti részvény
társaságnak jól felfogott érdekeivel egybe
hangzóan, hivatásszerűleg sao'gálni. A Livai 
Takarékpénztár majdnem egy felszázad előtt, 
szerény 63,000 korona részvénytőkém k egy- 
beg)ü|töse mellett kezdte meg műzödését s 
ma 500,000 korona részvénytőke s 360,000 
korona egyéb alapjainak tőkeerejére támasz
kodva, i zolgálja a város és nagy vidéke 
közönségének érdekeit. Üzletének minden 
ágában elért fokozatos emelkedés arról tesz 
tanúságot, hogy a betevő és a hitelkereső 
közönség — az intézet részéröl tapasztalt 
biztonságot és védelmet biaalmával törek
szik meghálálni. — Az intézet betétje ez év

TÁRCA.
Lourdes.*)

Irta : ZVooio-erzzlcy X^la.zg-l.t.
Ott, hol a Pireneusok hatalmas lánco

lata határt képez Franciaország és Spanyol
hon között, egy völgykatlan bejáratánál 
fekszik Lourdes. Hajdan tudomást Bem 
vett róla a világ. Kit érdekelt volna ez az 
elrejtett kis falu ? Mióta a Szent Szűz meg
jelenvén hü szolgájának, Bernadettének, 
mennyországot varázsolt a kis helyre, hon
nan bőven osztja kegyelmi kincseit, azóta 
Lourdes dicsősége a keresztény világnak és 
réme mindazoknak, aik ádáz harccal, dé
moni dühhel, halálos döfést akarnak mérni 
a kath. egyházra.

Már fekvése is oly csodás szép, hogy 
gyönyörűbb helyet, alig választhatott volna 
magának a Szent Szűz. Mig fölkör alakban 
a Pireneusok hatalmas láncolata védi, addig 
hódolva simulnak lábaihoz a tarbesi síkság 
végső nyúlványai. Kéklő egével, elragadó, 
regényes vidékével a világ egyik legszebb 
pontja. Óriási méretű aziklabarlangjai mind
megannyi természetalkotta, gyönyörű temp
lomok.

Ezek itt-ott hossau, foiyosószerü barlan
gokba mellnek át, melyek kanyargós utain 
e8J-«gy aarándokciapattal találkozunk, kik 

*) Fsbr. 11.-Se volt 52. Srfcrdulója az slaö meg- 
jeUuésnek, l*.-éu pádig a forrás-fakadáaaak. — Sterk. 

fáklya-, vagy gyertyafény mellett vonulnak 
tova — s amint távolodnak, elmosódnak a 
barlang misztikus homályában s tompán ve
rik vissza a sziklafalak éneküknek refrain- 
jét, az Ave Máriát.

Ha az ember Lourdes utait járja, lehe
tetlen, bogy lelkét emelkedett hangulat ne 
töltBe el ; lehetetlen, hogy 51 év történtté 
ne vonuljon el lelki szemei előtt. Nincs 
kétezer éves múltja, mint az örök város
nak, a világtörténelem nagy temetőjének, 
de e kegyelmi forrás talán ep a legválsá
gosabb időben nyílt meg számunkra. Fényes 
csodáival fennen hirdeti a kér. kath. hit 
győzelmét a megcáfolja a mai világ tartha
tatlan elveit. Magához vonja a lelkeket — 
a Mária elvezet Jézushoz.

A hely, hol az égi Jelenség mutató 
magát, a természeti szépségekkel pazarul 
megáldott massabieiu aziklacsoporiozat kelet 
felé néző oldala, melyuek felső részé eresz 
gyanáut védi a barlangot az elemek csapá
saitól. A barlang Oldalfalában két üreg van. 
Az egyt oly különös, mintha emueri kéz 
vajla volna ki egy középtermetű alak szá
mára. A Szent Saüs mint titkos galamb a 
sziklak repedéseiben itt jelent meg. A bar
lang talapzatánál húzódik a osipzebokor, mely 
51 ev előtt a legkeményebb télben hajtá 
virágait. Akkor az égi Jelenség lábaihoz 
simult, most a fehermárvány Baűzanyá- 

nak lábaihoz hajtja ágait. A szobor fölött 
e felirat ékeskedik ; ,En vagyok a szeplő
telen Fogantatás*.

A barlang sértetlenül áll. Csak az év
tizedek óta éjjel-nappal égő gyertyák füstje 
tette sötétebb színűvé a falakat Ez is a 
százezrekre rúgó zarándokok kedves emléke, 
mint a barlang falára kifüggesztett sok 
mankó, miket a csodálatosan gyógyultak 
hagytak ott örök dicséretül. Azon a heiyen, 
hol Bernadetté térdelhetett, van a barlang
ban az oltár. Rácosal van elkerítve. A rács 
két végén ajtó van. Esek egyikén az cm 
bér bemegy, megcsókolja a sziklát, melyen 
a Jelenség állott, megkerüu az oltárt, a 
másik ajtón kijön. Letérdelni csak a rácson 
kívül a.abad, hogy mindenui bejuthasson az 
Áldott hoiyre.

Ennek tövéoeu fatad a oodálatos for
rás, mely immár aa egesz világon ismeretes, 
meiy annyi fájdalmat enyhített, annyi vi
gaszt hozott. Ds e barlangban fakad a ke
gyelem mennyei vize is, melyben a bűnösök hó
fehérre mossák ártatlanságuk beszennyezett 
köntösét,

A bar.ang közvetlen környéke, a maga 
vadságában szép természet, csodás változást 
mutat. Tudomány és mű/egset egyesült erő
vel iparkodnak méltó hajlékot emelni az 
Urnák, ki megdicsőité a helyet, hol felra
gyogott éltünk reményének ctillaga, 
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folyamán is 200,000 koronával emelkedett; 
esen ma már közel 4 millió korona tökének 
gondos, körültekintő kihelyezése nyújt al
kalmat arra, hogy a hiteligényeket a leg
szolidabb kamatoztatsz inéban e.egitheti ki; 
mindamellett nagyarányú üzleti tevékenysége 
évi nyeremenyebeu is ki tejüzemre jut'; 80,407 
korona volt a mu.t évi uyeremenye, mely az 
eiözö évi áthozatallal 112,138 koronára emel
kedett ; ebből 60,000 koronát, részvényen
ként 60 korona', juttat részvényeseinek ; 
tőkeinek 20,000 koronával történt gyarapí
tása után meg ugyanannyit hagy a jövő 
évi átvitelre is. De halás elismeréssel emel
jük ki főként a Lévai Takarékpénztárnak 
a jótékonyság szolgálatában kimagasló nemes 
eijarasat ; es évben is 4020 koronát jutott 
köz- es jótékony célokra ; fanualiasa óta 
146,557 korona adomanyaval több ember
barát! int-zm.nyt létesített es számtalan jó 
ügy —tamogatasaaital — jutott a megvalósu
lás stádiumába. As igazgatóság jelentőse alap
ján a megüresedett ig.zgaiosagi alias is ez 
alkatommal tön cetöiive ; ez ailaara Hetser 
Adóit földbirtokos, as első magyar biztosító 
pénztáros*, lett megválasztva. Előléptette 
egyúttal a reszténytársulati közgyűlés Boj- 
sza József gyakornokot, kinek méltatva bu»- 
gosagban eltöltött 8 évi szolgálatát, ot a 
tzaba.yszerü illetmények megállapítása me 
lóit, könyvelővé választotta.

— Uj miniszter. A király e hó 1,-en 
vallás- es közoktatásügyi miniszterre giof 
Zichy JaLOit nevezte ki.

— Partgyűlések Léván. Ma egy 
boté délelőtt 11 Órakor a 48-as és függet
lenségi Jusih-párt — úgy a helybeli, mint 
a vidéki párttagok élénk érdeklődése mel
lett a városház dísztermében rendaivü.i kös- 
gyüést tartott. Kmoskó Brla dr., a párt el
nöke, gondolatokban gazdag, hazafias be
szédben vázolta a függetleusegi párt hiva
tását a múltban es a jelenben, ludiiványára 
kimondotta a közgyűlés, hogy hűek marad
nak az eredeti függetleusegi párt elveihez, 
amely eiveket Justh Gyula irt a sáizlajara. 
A par.vezert a kö .gyüies sürgöny Heg üd
vözölte. A part elbtiarozta, bogy jelöltet 
álnt; de a joioiest kesébb eszközli. — Djiuian 
2 órakor pedig ugyauott a Kossutb-part tartott 
népes gyű est, amelyen kimondották a part 
megalakításai. Az újonnan megalakított part 
támogatásaik a kospontool megjelentek: 
Irsay József, dr. Hammersberg László és dr. 
Kováét Ernő orsz. kepviBelöz.

— Az uj főispán beiktatása. Kiirthy 
Lajos, varmegyénk uj főispánja, e hó ü.-eu 
érkezik Aranyoamarótra es masnap deielö.l 
lesz a beiktatás*.

Templomoi kért a Szent Szűz s ime 
a világ egyik legszebb bzziliki-jz hirdeti 
jóságat. Oda ep.tettek a csodás sziklahegy 
föle. Karcsú tornyaival biztatóan, merészen 
nyúlik föl az egbe. Hzta.mas bo nvei 
mintha szeretettel boru nknak a világ min
den tájáról egy begy ült ezrekre. Mennyeze
téről lengnek a különböző nemzetek lobo
gói. Közvetlenül alatta épült a krip'.a-temp- 
iom. A sziklába van vajvn. Misztikus homá
lya es mert legközelebb esik a szent hely
hez, leginkább vonz a csöndes, elmélkedő 
imara. Bejáratánál gyönyörű szobormű hir
deti a lourdesi Szent Szűz jóságé'. Átszel
lemült arccz', egrevefett tekinie.tel emelke
dik föl kórágyáról egy beteg — úgy mint 
aa a körmenetek alkalmával történni szokott.

A két templom előtt, de úgy, bogy 
folytatódik a kr.ptatemplom alatt is, épü t 
a kupolás róssafüzér-temp'om. A 15 titok 
életnagyságé kepe mozaikból van kirakva. 
Meses kínosokét tartalmainak e templomok; 
de iáién legszebb éköx a hálanyilatkoia oa 
marványlzpok, melyek meleg burkolat gya
nánt veszik körül a falakat.

Már a hajnali óiáklau megkezdődik a 
azt. miié*, szakzda lzn láncolata, 3 temp
lomban és a barlangban 2—2 psp csaknem 
folyton áidostatja a híveket.

— Kaszinó estély. Tegnap este a 
kaszinóban műsorral egybekötött s igen jól 
sikerült esteiy folyt le. Schulpe Adoazue 
urnö zongorázott; Bittó Gyulaue urno éne
kelt. Ezenkívül előadtak a Chatse-croise o. 
egy feivouásos vígjátékot, amelyben Med- 
veetky Ett , Kovotny Margit, Pótya Gizi, 
Czeke Alik.ói es Farkat Tiv»d»r szeiepoiies. 
Verseket mondott dr. Kovotny EraO. Aa 
esteiy bővebb méltatására lapunk jövő szá
mában még visszatérünk.

— Választási mozgalmak. A közelgő 
általános kepviseióvaiasziasoa szele mar ná
lunk is ereabotöve kezd válni. Léván a kel 
függetleusegi párt ma egy hete bontott 
aasaiót, de meg eddig a jelöltek szemelyere 
uezve nem törtem megauapodas. Műit hét
főn az újbányát kerület néppártja Zsarnó- 
cán Molnár Jsuos néppárti kepviseiö vezetess 
modell értekezletet tar.ott, amelyen dr. Z.'-le- 
nyák János leken plébánost, voil néppárti kép
viselőt jelöltek. — Körmöcbányán — Vizy 
Eereuc jelenlegi képviselő eiieu, mint ér
tesülünk — Katy János von töispauuak 
kormánypárti programmai való teuepeset 
emlegetik.

— Egyházmegyéi llirek. A beszter
cebányai megyéi püspök Csicsman Antal 
zsainöcai segedieikészt Jánoshegyre depo
nálta, — Cserey József uj misest pedig 
Ziarnócara küldötte, — Fűzel iguac jános
hegyi segedialkész oarskaproucan adminiszt
rátor len.

— Előadások a főgimnáziumban, 
A főgimnázium es tanítón epzo lauari kara 
pénteken este folytatta a főgimnázium nagy
termében a tudományos előadásokat. Kas- 
sovszky Kálmán fögimn. tanar behatóan es 
igen szépén fejtegette a vadas es erkö.cs 
h.tasát a neveiesbeu. — tériek Jenő, tanító
képző intézeti tanar pedig jó. sikerült ve
títőit kepekkel illusztrálva a tapasztalati 
csillagaszat köréből tartott szakszem s min
den tekintetben kitűnő előadást. A közön
ség, amely hova tovább tömegesebben láto
gatja az előadásokat, — az előadókat 
lelkes tapssal jutalmazta. — Peteken foly
tatják az előadásokat.

— Eljegyzés, ifj. Massy Jauos fővá
rosi bvukuivaialuok mull ho 2O.-au váltott 
jegyei Arany osmarótou Kovács bankával, 
Kovács bandor kir. tauacsTá, aranyosmaroti 
pénzügy igazgató kedves leauyavai. — Bo.dog 
megelegedes aiserje frigyüket 1

— Tanfelügyelői látogatás. Tom- 
csáuyi János, varmegyénk kir. vauto.ugyoiOje, 
o ueien Z napot ionon Levan, amoiy iuo 
alatt meglátogatta az irgaimas nővérek ve
zetése atztl auó ovodát es eiemi leány isko-

8 óra körül megindulnak a kórházakból 
a betegekkel. To.óaoosiaen, hordágy azon, 
zu.omobilon hozzak őket a barlanghoz, Itt 
ezt. misét hallgatnak, uiegáidozuaz, azlan 
következik a fürdés. A forrás vizének egy 
része kabinokba, iü.dömedeucekoe hömpö
lyög. Míg a fürdés tart, a naptömeg a pap 
elöimádkozása mellett folyton imádkozik, 
folyton könyörög a betegekért. Sokszor 
fürdés közben történnék a csodák. — Apöió 
és betege, jövet menet feíválltva mondják 
az olvasót. — Az ápolók közt nagyon sok 
intelligens, úri embtr van. A női osztályban 
nem egy maguásnővei találkozunk, kik há
lából a vett jóért, vagy egy-egy kegyelem 
megnyeréséért, önként vállalkoznak, — tet
szés szerinti időre, — sokszor a legundokabb 
fekclyekkel borított li.-leg szeretette.jes 
gondozására.

A valódi, krisztusi Bseretet sugárzik ar
cukról. Mintha a kereszténység első száza
dainak tényé lövetne erre aa elpubult korra, 
mely lzasa hévvel hajbássván aa élvezeteket, 
kimerül benne s az érte folytatott titáni 
küzdelemben. Elvesztvén lelke egyensúlyát, 
isteníti magát, vagy pedig azivnélküli gép
emberré törpül.

lát, az ipaios- és keresk. tanonciskolák 
egyes osztályait és -z ág. ev. iskolát. A 
tapaszUla'ok felett miudonütt teljes megelé
gedését fejezte ki.

— Jóggyár. Tekintettel arra, hogy 
az idei jegmennyiseg a szükséglét fede- 
zesero uem elegendő: feikerem az i. t. ér
deketeket, hogy egy jeggyar felállításának 
megbeszelese végett t. bo 8 an, kedden, d. u. 
6 Órakor a Liug-tele kaveiiazbau megjelenni 
szíveskedjetek. — Krajtsik Jenő g. e. titkár.

— A kereskedő ifjak társulatában 
ma egy hete este 6 orazor Kriek Janó 
tanár az emberi derékségröl s ennek kere
tében az egyes sportokról beszelt és igen 
érdekesei ismertette azoknak hasznos és 
egészséges előnyeit. Azután dr. Novy Ee
reuc tarló.ta meg vonzó előadását a nem
zeti irodalomról. A kereskedő ifjak éber 
figyelemmel hallgatták az előadásokat s az 
eioadokat őszinte elismerésük jeléül éiénkau 
megtapsolták. Az előadásokat ma este foly
tatják.

— Gyászhír. Üizinte részvéttel vettük 
a szomorú bírt, hogy Mészáros József, ne
gyed! ref. lelkész, aki 8 even át a barsi 
ref. egyházmegyében is buzgó lelkeszi mű
ködést fejtett ki, — f. hó 1-én hirtelen el
hunyt. A boldogult lelkészt hívemet nagy 
részvéte mellett e hó 3-án temették el 
Negyeden. — Béke poraira 1

— A Katii. Körben ma egy hete 
volt a harmadik ismeretterjesztő előadás, 
amelyen vetített képekben bemutatásra ke
rült Az éjféli nap országa. A nagy számban 
jeienvoít közönség szívesen hallgatta az 
ügyesen megszerkesztett és kellemes szóra
koztatást nyújtó szöveget és élvezettel 
szemlelte a jól sikerült es csinos kepeket. 
At előadást szavalat követte. Mácsánszky 
Lujza Borsos litvánnak János apostol teme
tése című költeményét a legmelegebb érzes
se! adta e.ö. Végül Kürti János, Bacska 
János, Macsek István, Alarkovics Karoly, 
Vaguer Ferenc, A.pán Lajos, Práger István, 
Usulor Ipoly es Barczi Gusztáv, lanitóképzö 
intézeti r. kath. uöveudekek, zongora- és 
harmóniumkiseret mellett vonós hangszere
ken es iuvolan Le inka Pannának A magyar 
nóta cimü kedves es dallamos darabjavai 
Oiyan nagy hatást értek el, hogy a szavaié
val együit nekik is bőven kijutott a közön
ségnek zajos tapsban megnyilatkozott elis
merése. — Ma be lesznek mutatva A föld 
katasztrófái. Zongorán játszik : üchulpe Al
fonzod úruö; szavalni fog Bozóky Juliska.

— A fősorozás elhalasztása. A 
honvédelmi miniszter március hó 1. én kör
rendeletét adott ki, amely a fösorozás meg
tartásai bizonytalan időre elhalasztja.

— Igazgatótanltok s a személyi 
pótlék. A 113.577/1 bob. sz. vadas- es köz
oktatásügy: miniszten rendelet a felekezeti 
is* oiaknal az államiakhoz hasonlóan az 
igaz0Htóiauiioi jelleggel felruházott tanítók 
meneti más érdemes tanítót is ki akar ezen 
c.mmei idoléiul s egyúttal a megfelelő évi 
200 korona szemeiyi pótlekot az allam en
gedélyezi az nieiö tanítónak. Tényleges 
igazgató-tanítók, akik miut ilyenek, igaz
gatói usaieietdijal kapuak az ískol-fenlar- 
to.oi, a közigazgatási bizottság által jövöbon 
szemeiyi pOneara fel nem terjeszthetők,

— Ismeretterjesztő eiöadasok. A 
satu, legeuy egyesülőiben febr. hó 27-én 
Pap János fögimn. tanár az emberi test 
szervezetéről tartott igen tanulságos és ér
dekes előadást, amelyet a nagyszámú kö
zönség m.ndvegig élénk figyelemmel hallga
tott. Bella Gyula a Pókainé cimü költemény 
helyes eiszavaiasávai aratott sikert. Med- 
veetky liouaa pedig, akinek fellépését a 
kozöuség mindig szívesen és rokonszenveseu 
fogadja, — Az a csúf férfinép című víg 
magaujelenetben valóban remekelt és rend
kívül ügyes előadásával sok derűs percet 
szerzett a közönségnek. — Ma, délután 4 
órakor e.öadast tartanak : Kavegyia Kálmán 
elnök es dr. Kóvy Ferenc tanár. Szavalni 
fog Usuvara László ; — monológot adnak
elő : Vadkerti Böske és Hanszkó Páter.

— Elkeseredett asszony. Györgyi 
Lajosne, szül. Uyurcsinka Adél lovai lakosúd 
f. hó 2 an reggeli 4 órakor aa élettel való 
meghasouláa következtében a malom melleit 
levő híd közeiében a Perecbe ugrott, de a 
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hídon haladó Kosziba András * már fuldokló 
asszony segítségére sietett és egy társával 
ki is mentette a vízből. A gyermekágyból 
csak néhány nap előtt felkelt nő a hideg 
viatöl annyira meghűl', hogy most súlyos 
betegen fekszik.

— Március 15. A szabadság napjá
nak méltó megünneplése tárgyában városunk 
polgármestere ma délelőtt 11 órára, a város
ház dísztermébe értekezletet hivott össze, 
amely a polgárság által március 15.-én 
tartandó ünnepség programmját fogja ösz- 
sreállitani.

_  Közgyűlés A kereskedő ifjak tár
sulata ma deiután 2 órakor tartja meg saját 
helyiségében évi rendes közgyűlésé'.

— Tanitóválasstás. Bátky István 
nagyodi ref. tanítót a gödöllői ref. egyház e 
napokban egyhangúlag tanítójává választotta,

— Tűzesetek Lévan Boroz Gyula 
mészégető telepén e hó 3-án, délután, köz
vetlen a mészégető kemence deszkafedél
zete alatt nagyobb mennyiségben elhelyezett 
szalma ismére’len okból kigyulladt. A tüzet 
a hirtelen kivonult tűzoltóság teljesen loka
lizálta anélkül, hogy a tulajdonosnak lé
nyegesebb kára esett volna. — 4-én az esti 
órákban pedig a Zöldkert-utcában levő 
Harságby-féle háznál kémény tűz ütött ki, 
amelyet a helyszinén megjelent tűzoltóság 
hirtelen elfojtott.

— A Saram emelkedik. A tavaszi 
időjárás következtében a hó a felvidéken 
oly erősen olvad, hogy a Garam rohamo
san emelkedik és heilyel-közael kiöntéssel 
fenyeget.

— Sodronykötélpálya. A kereske
delemügyi miniszter a Nyugatmagyarországi 
Köszénbánya Részvénytársaságnak Handlova 
község határából kiindulólag Kis és Nagy- 
lebota, Podhragy, Felső- és Alsókamenec, 
Besztercsény, Nyitraszeg, Kis- és Nagyke
resője és Simony községek határain at a 
m. kir. államvasutak Nagybélic állomásához 
csatlakozóan vetetendő sodronykötélpályára 
az előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— As állatvásárok felügyelete. 
A földmivelésilgyi miniszter körrendeletét 
intézett a törvényhatóságokhoz, amelyben 
felhivja azokat, hogy utasítsák as állatvásári 
teendőkkel megbisott állatorvosokat, hogy 
a vásárokra felhajtott állatokat a legalapo
sabban vizsgálják meg. A rendelet kibocsá
tására az adott okot, mert aa utóbbi időben 
a vásárokra felhajtott állatok vizsgálatát 
nagyon felületesen végezték.

— Harmadik osztály a gyorsvo 
naton. Az aradi vaggongyárban már elké
szítették az uj harmadosztályú kocsikat. 
Ezekben volt eddig a legnagyobb hiány s 
azért a harmadik osztályú kocsik elkészítése 
volt a legsürgősebb réssé a nagy állami 
rendelésnek. Esek az uj kocsik nem olyan 
formára épültek, mint a most használatban 
levők. As első és második osztályú kocsik 
mintája szerint o'dalfolyosóval, lefokvésre 
alkalmas padokkal látták el és mosdó-fül
kével szerelték tel. Es a módosítás nyilván
valóan azt céiozsa, hogy a gyorsvonatok 
számára is alkalmasak legyenek as új 
kocsik. Hogy mikorra tervezte a kereske
delemügyi kormány a harmadosztályú ko
csiknak a gyorsvonaton va ó üzembehelye- 
sését, — azt még esidösserint nem tndjuk.

— A mezőgazdasági helyzetről a 
gazdasági tudósítók bekü dttk jelentéseiket 
as ország minden részéből. Eszerint az idő
járás országszerte enyhe és csapadékos volt. 
A vetés mindenütt szép és erőteljes, aminél 
fogva a vetések jelenlegi helyzete a legjobb 
termésre nyújt reménységét — természete
sen, ba rendkivüii osapások nem érik azt.

— Kevesebb lesz a parádé. Az uj 
szolgálati szabályzat ugyancsak egyszerűvé 
teszi majd lövőben a katonatiszti és katonai 
temetést. A zenekar nem vonul ki ; nem 
vezényelnek ki csapatokat ; sőt a hivatalo
san megjelenni köteles tisatek számát is 
leszállítják. As egyszerűsítés oka aa, hogy 
a sok temetés állandóan sok tisztet és nagy
számú legénységet vont el a sio'gálattól.

— Száz esztendő. Migysrorsság né
pessége 1880.-ban a következő képet mu
tatta : 36 asázalék magyar, 34 ssáaalék 
szláv, 16-2 százalék román, 13 százalék né
met, 0'3 százalék olasz és 0'5 százalék más 

nemzetiségi. — Es a kép 1900.-ban ekként 
változott : 45'4 százalék magyar, 27'4 srá- 
salék szláv, 14'5 százalék román, 11'1 ssá 
salék német, 0'2 százalék olasz és 1'4 szá
zalék más nemzetiségű. — Es a kimutatás 
a magyarságnak 100 év alatt tekintélyes 
növekedését mutatja.

— Hányadik helyen állunk ? A ró
mai nemzetaösi mezőgazdasági intézet most 
tetto közzé a világ jelentékenyebb búzatermő 
országainak 1908. és 1909. évi termésére 
vonatkozó adatokat, amelyekből kitűnik, 
ho ;y Magyarország az 1909. évben 34.019 888 
métermázsával a kilencedik helyen, 1908. 
évben pedig 43.021.468 métermázsával as 
öt dik helyen állott.

— Üdvös intézkedés. Igen sok vá
rosi tanács es községi elöljáróság vehetne 
példát Alpár község elöljáróságától, ahol a 
nagy munkahalmaz mellett kiváló gondot 
torditanak a közegészségügyre is. Ugyanis 
a nevezett község elöljárósága minden olyan 
egyént, aki tejelárusitkssal foglalkozik, iga
zolvánnyal látott el úgy a községi orvos, 
mint az állatorvos köteles náluk időszaki 
vizsgálatot tartani és ha az elárusító csa
ládjánál ragályos betegséget észlelnek, avagy 
az állatnál konstatálnak valami kórt, a tej 
árusítását joguk van azonnal betiltani. Ezen
kívül az elöljáróság minden egyes tagja 
köteles aa ellenőrzést te jesiteni s észleteit 
az orvossal közölni. — Nagyon fontos köz
egészségügyi intézkedés ez, melyet jóaka- 
ratúlag ajánlunk a városi tanács és a köz
ségi orvosok figyelmébe.

— Katonai altisztek alkalmazása. 
A honvédelmi miniszter a-tou célból, hogy 
a kiszolgált katonai altiszteknek a polgári 
életben való alkalmazása megkönnyítie sék, 
a minisztérium kebelében hivatalos közvetítő 
intézményt szervezett, hogy azon katonai 
altiszteket, kik a katonai szolgálatot elhagyni 
szándékoznak, állandóan nyilvántartsa és 
amennyiben ajánlat érkezik a minisztériumba 
ilyen egyének alkalmazására, a lehető leg
gyorsabban közbenjárjon.

— Százéves lapok egyesülete. Nem 
nálunk, hanem Amerikában alakúit meg egy 
egyesület, amelynek kötelekébe tartoznak I 
mindazon lapok, amelyek lega ább 100 éve 
állanak fenn. Ezen egyesülethez 82 újság 
tartozik. A legrégebben fenná! ó újság ezek 
között a Rsadiegban, egy kis pennsylvániai 
városkában, német nyelven megie'enő újság, 
a Dér Adler. Ennél a lápnál működött 
Franklin Benjámin mint szedő s később 
mint a lap szerkesztője, Es a lap múlt évben 
érte el 162. évfolyamát.

— A nyelvek terjedése. E napokban 
jelent meg egy olasz statisztika, amely a 
nyelvek terjedésével foglalkozik. A legel
terjedtebb nyelv eszerint as angol nyelv, 
amelyet egy évszázaddal ezelőtt csak 20 
millió beszelt, ma pedig körülbelül 100 
millió ember beszeli. A német nyelven be
szélő emberek száma a múlt század folyamán 
36 millióról 76 mihióra szapoiodott; a töobi 
európai nyelvek közül pedig az orosz nyelv
nek 39 millió, az olasznak 14 millió, a 
spanyolnak 13 és félmillió és a franciának 
12 millió újabb híve lett. Oroszul 69, ola
szul 32, spanyolul pedig 44 millió ember 
beszél.

— Nyomtatás festék nélkül. S :en- 
zációs taiaimauy btre érkezett Angliából. 
Feltalálták a festék nélkül való nyomtatást, 
természetesen a villamos áram segélyevei. 
A villamos vezeték egyik sarkát a betűkkel 
kapcsolják össze, a másikát pedig egy fém
lappal, amelyen a papír keresztüisiknk s a 
gépből mar feketére nyomott, o yasható Írás 
kerül ki. A találmány bővebb loirásat meg 
nem köslik as angol újságok, ősik azt jegy 
zik meg, hogy az el|arás nagyon egyszerű, 
felette oicsé, kényelmes és tiszta. Nemcsak 
fekete, hanem bármilyen sz nben sikerül a 
nyomás, csak megfelelő fémlapra kell al
kalmazni.

— Ösztöndíj pályásatok. A besz- 
tercebényai kereskedő mi es ip-rkamare. a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur által 
adományozandó következő ösztöndíjakra pá- 
lyáraiot irt ki : 1) Két egyenkint-egyenkint 
1150—1150 koronás ösatőnd.jra iparosok 
részére továbbképzőé, — aübelyi berende
zés illetve annak töaéletosbitése céljából, vagy 

forgótőke gyanánt. — Pályáaati határidő 
folyó évi április hó 15.2.) Nyolc egyenkint 
300—300 koronás segélydijra fiatalon el
hunyt, képesitéahez kötött ipart űzött ma
gyar honos iparos mesteremberek szegény
sorsú özvegyei, vagy szegény sorsú, és 18. 
évet még be nem töltött (fiú esetleg leány) 
árvái részére. — Pályázati batáridő folyó 
évi április hó 15. Ai ezen pályázatokra vo 
natkozó közelebbi feltételek az iparteetüle- 
teknél és a besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamaránál ludhatók meg.

— Miért drága a sertés ? Minden 
háztartást legköaeieooröl erdeael a zs r be
szerzésének kérdése. A mostani télen ez a 
kérdés valóban égetővé vált, mert a sertés
árak soha nem tap.sitalt magasságra emel- 
k-dtek. A g azdasszonyok helyzete valóban 
túiyos, mert oly horribilis árakat kérnék 
egy-egy hízott sértésért, hogy azok 40—60 
százalékkal haladják meg a normális for
galmi árt. Es a körülmény pedig aboan leli 
magyarázatát, hogy basánkban a Bérlés 
állomány roh.moian fogy; a sta'isztisai 
kimutatások szerint alig másfél év alatt két 
és egynegyed millióval apadt a sertések száma. 
Ha ez a gazdasági ág uj-bb lendülethez nem 
jut, néhány év múlva a zsír és szalonba 
már csak fényüsési cikk-s le-znek.

Nem csak gyermektől vonandó meg 
m nden, ami szívgyeJgn<>, es az idegeket 
megtámadja, — felre tehat a szesszel és 
kávéval I — felnnőtteknek is legnagyobb 
kincs as egéaetég A gondos háziasszony 
azért reggeli és ozeoena kávéhoz mindig a 
va'ódi Kathreiner féle Kueipp-malátakúvét 
használja, mert elégedettség és megtakarítás, 
főleg azonban a gyermekek viruló kinézete 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb óvatosság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat tessék elfogadni I Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pénzért valódit is kaphat'

Hivatalos közlemény.
1368/1910 szám.

Meghívó.
A magyar szabadság és függetlenség 

újra ebredesének — 1848. március 15.-iké- 
nek — évforduló napja közeledik, hogy 
ezen nagy nemzeti ünnepet Léva város népe 
is megülhesse, — ezért annak megbeszélé
sére, a városház közgyűlési nagytermében 
1910. évi múrci la hó 6.-ik napján, — va
sárnap — d-lelőtt 11 órára értekezletei hívok 
össze, — melyre úgy a 48-as bizottságot, 
mint a polgárság érdeklődő tagjait tiszte
lettel meghívom.

Léva, 1910. évi mircius hó 6.-én.
SódLog-b. Xsasjo . 

polgármester.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A Barsmegyei Népbank tek. igazgató
sága 25, azaz huizonöt ko ooát vo t aaivaa 
küldeni egyletünknez, amit ezúton hálásán 
megköszönünk.

Llabermann Jakabné, 
a lévai iar. Erzsébet Fiiét

agyas illat elnöke.

Az őszigyűjtés alkalmával a Stefánia árva
ház részére következő adományok folytak be. 

Folytatás.

Fog er L-join.i 2 uor., Dr. Kain Ja
kabon 1 kor., Ho amaun ódog 2 kor. 
Frommer Iguao 2 kor., Kein 8andor 4 
kor,, V.jd. Jenöua 4 ko ., Knapp 1 aor,, 
Grotte Vumos 5 aor., H.-uburger 2 kori 
W.lesek Saiamou 2 kor., Pofán Káimáu 2 
kor., Poilaa Adolf 2 kor., Schulca Ignao 1 
kor., Pap Róza 2 kor., N ppe Rmaöné 1 
kor., N. N. 50 fül., N. N. 1 aor., Deák 
Adolfot 1 kor., Kohu Miuó-ie 1 kor. 
Kreakó N. 60 Braun Aio too 2 kor. 
Cterei Gyuláné 1 kor., M.ta»o József 2 kor.J 
Kiéin Benő 1 kor., Holy Gyuaai 2 sor., 
Sohick Gyula 1 kor., Boldis Mária 10 fiil., 
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Uhnákné 30 fill., Patria Béláné 40 fill., 
Gergely Sándor 40 fill., Ulreich Nandorné 
1 kor., Akúcs Istvánná 40 fill., Dubovszky 
Jánős 1 kor., N. N. 50 fill., N. N. 60 fill., 
Zilai András 40 fill., Kaiocsay Gyula 1 
kor., Berger Lipót 1 kor., Stosíus Ernő 2 
kor., Bleyer Ernő 1 kor., Alt Janómé 2 
kor., Wi he lm 50 fill., Dobrova 2 kor., N.
N. 20 fin., N. N 20 fill., Hegedűs Lásaióue 
40 fill., Prajner Gyuláné 1 kor., N. N. 50 
fill., Tolnai Karoly né 1 kor., Hióska Samunk
1 kor., E.aö magy. ált. biat. társaság 10 
kor., Levatich Gusztávní 2 kor., Gyenesné
2 kor., Boiemann Edéne 2 kor., N. N. 40 
fill., özv. Szilassy Bélánk 2 kor., Winter 
Gyula 20 fill., Kiss Gyula 1 kor., N. N. 20 
fnl„ özv. Dómján Lőrincnk 2 kor., Dr., 
Karafiath Marius 10 kor., Tóth Istvánná 
20 fillér.

* Folyt, köv.

Nyilvános köszönet

őfensége, József kir. főherceg, a L>" áa 
létesítendő „Tanítók Haza* javára, az 1910. 
evre ismét 100 koronát kegyeskedett ado
mányozni. Amidőn ezen összeg véte ét iga 
zoljuk, őfenségének kegyes adományáért az 
egyesület legbálásabb köszönetéi 10 ma- 
cso juk.

Köveskuti Jenő a lévai áll. tanitóa.-pzö 
intézet igazgatója a „Tanítók Házára* az 
1910 evre 20 koronát küldött, mely összeget 
az egyesület nevében hálás köszönettel 
nyugtázzuk.

Végh István, Deák Adolf,
a barim, ált. tauitósgys- a barsm. ált. tanítóegye

sület elnöke. sülét föpéustárosa.

Köszönetnyilvánitás.
I.

A Lévai Kath. Kör febr. 2 án tartott 
farsangi mulatságán öefolyt felüifizetések : 
Thuróczy Kornél 20 kor., Báthy László, 
Pr masi w kari hivatal 10—10 kor., Bsrger 
Mark (E- cr om) 5 kor., Faragó Sámuel 5 
kor., Mouv ty Lajos 5 kor., Tonbeiser Mihály 
5 kor., u Schmidoerger J rnosue 4 kor., 
PreBzto a . y László 4 kor., Schvarcz Fe
renci (N g sá na) 3 kor. 40 üli., ifj. Gi- 
mesy Janó. 3 kor., KisovBzky Kálmán 3 kor., 
Kemény János 3 kor., Kiss M. Palne 3 kor., 
Bódogh Lajos 2 kor., 40 fill., Kulitfay 
Kálmán 2 kor. 40 üli., Pózna József) özv. 
Kozma Józsetue, Nappal Rezső, Tóin An- 
taine, Loserih Dsrső, Csernák Izidor, Ber
csényi Győző, Székely Ármin, özv. Kiiucaok 
Feji Borbála, Presatoláuszay B ia, Greiner 
Z-igmoud, Boiemann Vilmos 2—2 kor., 
Bercsényi Béla 1 kor. 80 üli., Bucsko Ist
ván, N. N., Dodek János, Jónás Imre 
1—1 kor. 40 fi.l., Lovas Juliska 1 kor. 
20 fi I., Bel a Antal, Tu.asay József, Nagy 
Antal, Eseősy Izidor, Hatser Karoiy, Kc- 
•yek József, Bob László, Franczisczy Já
nosáé, Banyai Ferenc, Muzsay József, 
Szabó József, Kaveggia Kaimáu, Kovács 
József, Nerneih Zngmond, Gimes.y Mhsiy, 
Z.bórák Sándor 1—1 kor., Tokody Is.vau 
90 fid., H.iabua Kálmán, N. N., Moinár 
Jenő, Kacs Bel., Ráca Lajo-, Dávid János, 
N. N., Bitó Gyű a, N. N., Buta. N., Györae 
Dsues, Zsurii.a Aula1, N. N., OadrejaoviCS 
Adolf, Oudiejsovics L-jos, Sv.rba Eudre, 
Se.inger János, Horva.h N., Bartos Lajos, 
Tosudy János, N. N., dr. Nuvolny Ernő, 
Schmidt József, lan Jáuos 40 — 40 üli., 
Satoiar M ha.y, ifjabb Agárdy Zh.gmo.d, 
Senuger Ferenc 20 - 20 tiuer. — Összesen; 
112 korona 80 fillér. — A iebr. 7.-en tar.olt 
te.-e.te.yeu fo.ü fizettek : Gbimessy Árpád 
GyU.a 1'40 K, G.nsery Hugó, Koilav* Lajos 
1—1 K ; Unlarik János, Márkus József, 
Ha.zer Karoiy, Prazeak Nándor, Danyi 
B aa, Bo ternyi Béla, Csernák Izidor 80 -80 
f. ; Pazmán Vince, Brinzik F.óris 60—60 L; 
Ujiazy O.tó, Lévai Janót, Dokupil L jo , 
Csormcsek Ferenc, Jcney Berta.au, Gora 
János, Ondrejkov cs Lajos, N meth György, 
P.g.er Árpád, N. N., Rubieczky l.-v«u, 
Schusl'. Vilmos, Selnnger János, Múzsa. 
József, Tóth Antal, N. N., Bucskó Isuáa, 
Ráca Virág Lajos, N., Novotny Ernő 40—40 
t j N. N. 20 f. — Összesen 18 K 10 f. A 

felülfizetök fogadják ez egyesület hálás kö
szönetét

II.
A Kath. Körnek febr. 2-án és febr. 7-én 

megtartott estélyein a következők szíves
kedtek közreműködni.

Február 2-án: fótiszteleudö Pózna Jó
zsef főgimn. tanár ur, Bartos M.rska, Kó
nya Margitka, Kozma Böske és Vuma Med- 
veczky Ilonka, Presztolánszky lrenke, Szio- 
lár Irenke, Tóth Ilonka, Tóth I.ouka ifj. 
és Tuiassay Irénke kisasszonyok, továbbá: 
Fenyvesi Károly, Tokody litván ós Éder 
Imre urak.

Február 7-én: Kozma Vilma, Medveczky 
Ilonka, Ruzaicska Margitka, Szunyó I onka 
és Mariska, Tóth I.onka es Uhlárik Ma
riska kisasszonyok, akiknek a Kör érdeké
ben tett szives fáradozásukért hálás köszö 
netet mond a

Választmány.

Nyilvános köszönet.

A lévai kath. főgimnázium 1910. febr. 
12.-én tartott hangvei senyén felülfizettek : 
20 koronát Thuróczy Kornél és N. N.; 14 
koronát Frommer Ignác dr. ; 15 koronát 
Martinovich István , 10—10 koronát Tóth 
■Sándor fögimnáziumi igazgató, Konkoly- 
Thege Sándor, Báthy László, Forgács Mihály, 
Rassovszky Kálmán és Csóti Márk ; 7—7 
koronát Deák Miklósné, özv. Tóth 2<ig- 
mondné, Schwainecker István és Köveskuthy 
Jenő ; 6—6 koronát Fenyvesi Károly éa 
Kberndl János és felesége ; 5—5 koronát 
Fertsc Gyula dr., Kersék János dr., Per
laki Ignác, Schoen Géza, Kohl Medárd dr., 
Kölgyessy István, Karafiáth Márius dr., 
Franki Ede, Franki József és Franki Fri
gyes ; 4—4 koronát Zeiner Sándor dr., Sí
rnék Ármin, Sebők János, Pózna Lajos, 
Halabsy László, Hubert Vilmos, Weisz 
Lipót dr., Pózna JózBef, Kemény János és 
Lrkner Zoltán dr.; 3—3 koronát Liebermann 
Jakab, Boros Gyula, Jozsetcsek Gézt, Tratt- 
ner József, Sárhegyi János, Preizeóer Ferenc, 
Gutmanu Manci es I us, Siokovits Fererc, 
Jaross Ferenc és Holzmann Bódog ; 2—2 
koronát Ács Bódog, Kern Aladár, Blumen- 
feld Imre, Horn Cecília, Horn E.el, özv. 
Huberlh Dánielué, Moravek Jót séf, ifj. Jo- 
zsefesek Karolyné, Braun Adolf, Riedl btvan, 
Szedlacsek Jáuos, Loserth Dezső, Schlílf 
Karoly, Boros Antal, Faragó Sámuel, Kiss 
Gyula, Oudrejkovits Adolf, Engel József, 
Medveczky Sándor és WeinDerger Adoif 
or. ; 1—1 koronát Berger József, Farkas 
Orbán, Huoer.h Pál, Koppy István, Kou- 
koiy-Thege Aladár, Jo.sefcsek László, Mar- 
tinovicü Géza, Ghimessy János, Hói o Miksa, 
Kiiucsokne Fej* Borbála, Prajner Gyula,SpUz 
Aurél, Takács Ferenc Kórsak János, Ki- 
szuosan József, Bauyai Ferenc, Csapnia Ist
ván, özv. Schmidberger Janosué, Ka.eggia 
Kálmán, Weinberger László és Boduss Ist
ván ; 8Ó—80 fillért Nagy Mikié-, Csillag 
Karoly, Muuk Karoly, Trattner Árpád, Kiss 
Béta es Karácsonyi Elemér ; 60—60 fiúért 
Boros Beia, Weisz Leó, Hesz Pai, J .usou 
Vilmos es Krizsányi Sándor ; 50—50 filléri 
Ertler Heunk, Fráter Miksa, Mariou D zsö, 
Stern Géza, Balázs József, Tőrök Géza, 
Farkas Imre es Cióka József ; 40—40 fil
lért Moravek Liszió, Frecaka István, Be- 
gyats Gábor, Hilvert Nándor, Árvay Józsel, 
Sugár Miksa; 30—30 Sohilk Vilmos es 
Imre Gjza ; 20—20 fillért Maurer Jenő)

Msra'dt tiszta jövedelem a
segítő egyesület céljaira . . 819 K. 80 f.

Eugel Pál, Varhauyik Gyű a es B áiiy si
Gyula.

Felülfizetések összege . 355 K. 60 f.
Jegyekből...................... 557 K. — L

Díszes bevétel 922 K. 60 f.
Összes kiidas 102 K 80 f.

Az intézet kegyes jótevöiuek hálás 
szívvel mond köszönetét

az igazgatóság.

Lévai piaciárak.
Ruvatveseiö ; Konya Jów’ tHudörkap iaay

Búza te.-mázsánként 26 kor. — fill. — 
26 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
kor. 20 fill. — Rozs 19 aor. — fill. 20 kor.
— fill. — Arp» 13 kor. — fill, 13 kor. 
80 fill. Zab 14 kot, — fill. 15 kor. 60 fill.
— Kukorica 12 so-. — fill. 12 kor. 40 fii.
— Lenese 16 aor. — fill. 17 kor. — fill. — 
Bau 15 kor 60 fill. 16 kor. — fill — Kö
les 16 kor. — fill. 17 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi i jbr. hó 21 "tői 1910 évi febr. hó 27-ig.

Születés.

A szillük neve < i 1 A gnyce™ekI fel

Vallása

ifj. Szabó Dávid Dokupil P. fiú László
\idi Jónás Nagy Eszter leány Etel Eszter
Garai Lajos Majoros Ilona fiú LxjOS
Stukovszky Fér. Andricz M. leány Mária1 Margit

n leánv Julianna Ilon
Dr. Basilides Barna Korény I. fiú Ív. Frigy.Zolt.

Hazaesag.

Vőlegény es menyasszony neve
Izraelita

Halálozás.
Vas Jenő Roseuczveig Margit

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Varga János . . ,
Michnye L'lágyel József- 

né Repiczbi Anna

81 éves
22 éves

Tüdőlégdaganat
Vesegyulladás

Nyilttér*)

Ls E I D Li fz-PORj
Enyüp, oldó házisser mindazoknak, kik voiesstási 
za* Árokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 koreai.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^éColl
k^azitmenyr it.

~M ÓUL- FE LE □

I

• S
áiubfS’.’Wi'

bedörzsölés,
elismert, rt^i jóbiruevü háziszu 
szaggatás <« hűiéiből srármazo 

oiiud-nnemü b»-t«-gáéivek ellpit.
Eredeti üveg ara kcr. 2 

Kapható m.udeu gyofl•'szertárban 
> s drogériában vmw

Föszetkiildesi hely MOLL A. gyógyszerezz.
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuaubbuen 9. -I

ÜA öiyfAiáTr G“' 1!° -J,-r' sK-ui.o
A AwuwUÁjf virágkeroskedese, Bidi- 
pest, Vili., Rikócsy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kivánatra díjtalanul küld.

Ügyvédi írnok.
beszelő és gyakorlattal bíró 
Cím a kiadóhivatalban.

írnokot keres.

UTaJá V A F9 Balassa utca 8 seám-
JméJLwwLQ 4 szobából és mellék-
ae1 V'ségekbői álló ház szabadkézből eladó.
771 A/A A V A n Báthy-uicza 24. számú 

ház szabadkézből eladó.
Bővebbet ott a tuGjdonosnál.

’Rát'Vftrei V,u •»®r«0‘!»ém a nagy 
JJBXJaUvöá. érdemű 1 özönség 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 i zolgálatkéizen 
Bélik Jóssef bérkocsi tulajdonos Léva 
Dobó utca 4 sz.

Berta.au
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ÉptLletfakereskedés.
Poasonymegyében, igen jó feltételek 

mellett eladó. Nem anonym levelek a töke 
megadásával „W. W. 3523“ jeligére 
Haasenstein és Voglerhoz (Jsulus és 
Társa) Budapestre kéretnek.

(Hontmegye) az országút men- 
JJauDfiLH lén fekvő, 294. számú ház, 
eddig ceendörségi laktanya (3 tág»e szoba, 
konyha, kamara, pince, fáekamara, sertéséi, 
egy kieebbée egy nagyobb konyhakert) f. 
é. május hó 1-től kiadó, esetleg szabad- 
k énből eladd É-tekeahetni Tokody Imre, 
vendéglőssel, Léván.

Gazdák figyelmébe. 2X7 
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggOD, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksa- 
és kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachlm Léván, László-utcza 2. 

20 év óta 
bizonyul

a Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé 
kitűnő pótléknak a babkávéhoz és 
helyette is, ahol az izgató hatásai miatt 
tiltva van. gyermekek részére nem 
létezik egészségesebb kávé-ital, mint a 

tiszta Kathreiner.
Kogy’ virulnak annak élvezése mellett!

Szölőoltvány,
Bzőlővesszöről és bőrről nagy képes árjegyzékemet

OV* INGYEN
és bérmentve küldöm meg, eki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel'ett 
sok sző'őkép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szőkből, a világhírű Delawar^ból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 
Czím : Szűcs Sándor fia. szölötelepe 

I Bllia.xcllÓBzeg..

Szakácsnő 
korestetik a lévai honvéd tiszti 

étkezdébe. —'

670/1910 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járésbirénág mint llkvi hatóság kös- 

hirré teszi, bogy a Kern testvérek lévai Cég végrehsj- 
taténak Pekarik Andor végrehajtást szenvedd elleni 
végrehajtási ügyében benyújtott érvéréé, kérvényé 10 V- 
tán a nevezett végrehajtató javara 117 korona 70 liHér 
tőke ennek 1909 évi jnlius hó 30 nappitól járó ö• /0 
kamatai 8 korona 40 f.llér eddig per ♦" végrehajtási 
az ezúttal 17 ko-ona 80 t.ikrbeu megállapított árverés 
kéreti, valamint a még felmerülendő to’ ábbi költsé
geknek kie'égitése, ugysdutén az 1881 évi LX. t. ex. 
1«7 § alapján ezerueí eaatlakozottuak kimondott vég 
relpjtási zálogjoggá biró hite'ezők nevezetesen : Ul- 
rei<h Nándor és Kimet M tíh lévai lakosoknak 454 
koroua 58 fillér tőke e inek 190? szeptember 2ő-»ől 
folyó 6% kamatai és 23 korona 14 fillér költségből és 
Eollak Kálmán )év>«i bej, kereskedőnek 200 korona 70 
fillér töke ennek 1909 évi június 2 l-‘öl folyó 5% ba- 
ma’ai és 74 korona 60 fillérből álló követelőse’k kielé
gítése végett az 1881 évi LX. t. ez. I 44 § és a vég. 
rehajtási novella a'apján a végrehajtást szenvedő Pe- 
karik Andornak a lévai kir. járásbíróság területén 
Léva város határában fskvő éa a lévai 1325 sz'jkvhen 
A 1 1 sor 227 brszáip alatt felvett ingatlan és ezen 
épült 200 ö. i. számú házban való H 21 t. alatti 1/4 
rész tulajdon illetményére 2377 korona 50 fillér kiki
áltási árban aa árverést elrenda'te még pedig a Vhn.
26 § alapján akként, hogy ezen határnapon az ingat
lan 1308 korona 75 fillérnél alacgouyabb áiou ela
datni nem fog.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910 évi április l>Ó
27 napján délelőtti 9 órakor Léván a kir. jírasbiróság 
mint telekkönyvi hatóság irattárában leez megtartva,

Árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10% át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. t-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám alatt kelt J. M. rendelet 8. 
f ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kjküldöp 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.-cz 170. §-a 
értelmében a bánatpénzünk a bíróságnál történt elő- 
gos elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt 
átszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vbn. 2| 
§ ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelő. ki a kikiáltási áruál magasabb 
ígéretet tett, ha többet igém! seuki sem akar, k' teles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka ssetínt megállapí
tott báuatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza- 
lékáig kiegészíteni, injrt ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete ügyeljen kivül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

Kelt Láván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi február hó 4 napján.

Hoffmann Árpád
jiir. albiró.

Tűzifa
teljes vaggon-rakonAnyokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető WOLFNER 8. czég- 
nél Budapest, V., Drava utcza 16-

Bor és pálinka. TX"' 
asztali fehér fajborok hektoliterenként 
36 koronáért, kevert siller hektoliteren
ként 30 koronáért. Továbbá kisüe ön fö- 
rö't törköly és seprő pálinka literenként 
1-60 fillérért, sárga barack pálinka lite. 
renként 2 60 fillérért kspbató Kiskőrösön 
Pest rn. Balogh Gy. Géza ssöliöbirto- 
sósnál. Bor 50 literen felül, pálinka 5 literen
ként is kapható. Vendéglősöknek árenged- 
□lényt adok,

Védjegy: „Horgouyf*

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeiler 

pótleka
egy régiónak bizonyult háziszor. malv már 
sok év óta legjobb hedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelinezlelés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk ol, 
mely a ..Horgony*4 védjegygyei és 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 gyógyszertan u „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

akinek éjjel - nappal 
tg|en|i| ylszketfigség* van 
s nyugalmát, ui agát és 
sokszor' társadalmi letét 
veszélyezteti, az sajiálatra- 
méltö. Ami ár ez csak bőr
inge-lésre mutat, 
létezett tziú ig oly szei ci 
ellen, p|iil Lilink a ki -nj» 
helyzetnek \égct betett 
volna. Hetek sót hónapo
kon át ezen bajbrin pon- 
feedók 1 étségbÁ vannak 
esve, testileg s lelkileg 
me: törve, képtelenek tá • 
saságban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez

a bőrön, amely rettenetesen Ais/kct s a vak., q 
ujjal onkiviilelieni'l ptagiijioz Rgsztetj |’u rpridc.-pu 
a kezdete s rosszabb*>uq viszkcieg’égie rezei' A 
viszketegség okai még eddi; nem let ek ki utat/a, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
t-gy minden ilyen esetben amúgy la az orvosi 
tanácsra kell hallgatni. Sok or t US S VÍszkC’C'g. 
bele, ck kü Öuöscti hangsúlyozzák a ZuFhep fól<^ 
■zabad. gyógyszappan kedvező 8 gyors hala át. 
Avastag fchéi* hab ezen szappan által eónás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s á visz- 
ketegség beszüntetését hozza ma- á1 al. ugv, hogv 
xégre tpljespq plmulik. Ezm jdegbántő bőrb tf h 
Zucker féle •zabad. gyógyszappan SWglvével 
egyszerűen s a legnágyubb remenVnyel el lehet 

távolítani,
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni;
Zucker szabad. 35’ ,■•■ gyógyszanpanla s latf- hathatősab s legnagyobb. fJarabia Z kor. 50 tifl.

Mabad.’ ** •• ryőgyszappanja, ha
tásában s mennyiségében gyengébb. Darabjaikor. 
Ehhez va ő Zuckooh-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára Z kor. 5U fi'i 

kis tubus 125 kor.

Kapható ;
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván,

I
r~i r3

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

LÉVA. Kossuth Lajos-tér 1. szám.

i_

Naoouta friss felvágott. Teljesen friss arat.’ Prágai sodar-
Naponta friss teavaj. Császárlius főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasütemények.

Jutányos ári Gyor3 és pontos kiszolgálási 
S-------------------------- ------------- -------------------------------- r13_l---------------------------------------------------------- L

Nyomtatványok
e a

könyvkötészeti munkák
legjobb és legszebb kivitelben készülnek

Nyitrai és Társa
könyvnyomdájában Léván.

Legjobb sütemények
kaphatók

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér (FriecLrn.azxx1-l3.a2s.)Sipiczky
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A FÖtiszteiendő rozsnyai székes Káptalan^mint vá
sárjog tulajdonos az. ipolysági országos és^ hetivá
sárokon gyakorolt áeiypenzszedési jogot 1911 évi 
jauuar Uo 1-től 1915 évi december hó 31-ig terjedő öt 
evre Írásbeli zárt versenytárgyalás utján a legelőnyösebb 
ajánlatot tevőnek haszonbérbe adja.

A kikiáltási ár az eddigi haszonbér, azaz évi 5700 
korona.

Az állatvásárok tartására szánt, bekerített terület ke
rítésének és az úgynevezett cédulaházak fenntartásának 
költségei, valamint az állatorvosi felügyelettel járó költsé
gek, — az állatvásar tisztántartása es lertőllenitése, úgy
szintén a haszouberi szerződés után kiszabandó illeték is 
a haszonbérlőt terhelik, — a piac sepretéséuek kiadásait 
pedig felerészben tartozik a haszonbérlő viselni.

Írásbeli ajánlatok az ajánlat tevő nevének és laká
sának megjelölésével ellátott lepecsételt borítékban folyó 
évi március hó 31-ig hozzám (Budapest, IV. Koroua 
herceg utca 3 sz.) küldendők be.

Budapest, 1910. február 28-án.
A rozsnyai székes Káptalan nevében: 

Dr. Okolicsányi László 
ügyvéd..

1260/1910 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Léva r. t, város képviselőtestülete 6524/1910 számú 

határozatával egy kis bérbáz fölépítését elrendelvén, miután 
annak költségei törvényszerűen engedélyezve vannak, az 
1179/1910 sz. kepviseiőte.tületi Határozat íolytán azon 
epitkezesre vonatkozólag az egységáras versenytárgyalási 
hirdetményt közhírre teszem.

Az építkezési munkák ezek i
I. Küld, kőműves és elhelyező munka.
II. Ácsmunka.
III. Tetőfedő munka és bádogos munka.
IV. Asztalos, lakatos, üveges es mázoló munka.
V. Különféle munkák.
A munkálatok Léva város Koháry-utca 81 számú 

telken teljesiteudök, — a talaj normális, fúrás nem tör
tént, — miért arra vonatkozólag a muukaadó város 
közönsége szavazatosságot nem vallat.

A munkalat az ajanlat elfogadása és a szerződés 
aláírass után 8 napon belül megkezdendő és befejezendő 
a folyó 1910. évi október hó 25-ik napjáig.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, sértet
len borítékban elhelyezett ajánlatuk Léva r. t. város 
közig, iktató mvataiauau folyó 1910 évi március hó 
19-ik napjauaK. d. e. 11 órájáig adandók be; az el
késve érkezők figyelembe uem vehetők ; a boritékon e 
leiirasuak kell lenni : „Ajamat a kis berhaz építésére, — 
ajánlattevő M. N.“

A vallalaozok a vállalati összeg 5%-át kötelesek Léva 
varos házi pénztáránál letenni s az erről kapott hivatalos 
nyugtat tartoznak az ajánlathoz csatolni. — A beadott 
ajamatokban az egységárak részletesen föltüntetendők.

A beadott ajauiatuk Léva város tanácstermében 
1910 évi március hó 21-eu d. u. 3 érakor fognak 
fölbontatm, melyen az ajánlattevők vagy képviselőik 
jelen lehetnek.

A tervek es egyéb iratok a városi kiadó hivatalban 
naponként 9—11 óra közben megtekinthetők és meg
szerezhetők.

Az ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben 
maraduak ; akinek ajaulata elfogadtatott és a szerződés 
megkötésere — felhívás után három nap alatt — nem 
jelentkezik, — bánatpénzét a varos javára elveszti.

A pályázók törvényes képesítést tartoznak igazolni, 
e hatóság előtt ismeretlenek pedig megbízhatóságukat is.

A varos fönntartja magának a jogot, hogy az aján
latok es az ajánlattevők személye közt szabadon választ
hasson, — barha a megbízatást nyert ajánlattevő nem a 
legolcsóbb vállalkozó lenne is.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Ajánlattevőkre nézve a fentieken kivül az 1907 évi 

111. t. ez. és a vouatkozó minisztzri rendelet határoz- 
mányai is kötelezők.

Kelt Léván, a város képviselőtestületének 1910 évi 
február hó 25-én tartott rendkívüli közgyűlésében.

Bódogh Lajos
polgármester.

1198/1910 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Léva r, t. város képviselőtestülete 6524/1910 számú 

határozatával 3ő gazdasági munkásház fölépítését elren
delvén, miután azok költségéi törvényszerűen engedélyezve 
vannak, az 1179/1910 sz. képviselőtestületi határozat foly
tán azon 30 munkásház építésére vonatkozólag az egység
áras versenytárgyalási hirdetményt közhírré teszem.

Az építkezési munkák ezek :
1. Föld, kőműves és elhelyező munka.
1L Ácsmunka.
III. Tetőfedő munka.
IV. Különféle munkák.
A munkálatok Léva város Koháry-utca 81 számú 

telkén teljesiteudök, a talaj normális, fúrás nem történt, 
miért arra vonatkozólag a munkaadó város közönsége 
szavazatosságot nem vállal.

A munkálat az ajánlat elfogadása és a szerződés alá
írása után 8 napon belül megkezdendő és befejezendő a 
folyó 1910 évi október hó 25-ik napjáig.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, sér
tetlen borítékban elhelyezett ajánlatok Léva r. t. város 
közig, iktató hivatalában folyó 1910 évi március hó 
19 napjának d. e. 11 órájáig adandók be ; az elkésve 
érkezők figyelembe uem vehetők ; a boritékon e felírásnak 
kell lenni : „Ajánlat a munkásház építésére, — aján
lattevő N. N.“

A vállalkozók a vállalati összeg 5%-át kötelesek 
Léva város házi pénztáránál letenni s az erről kapott 
hivatalos nyugtát tartoznak az ajánlathoz csatolni. — A 
beadott ajánlatokban az egységárak részletesen feltün
tetendő k.

A beadott ajánlatok Léva város tanácstermében 1910 
ovi márcins hó 21-én d. u. 8 órakor fognak fölbontatni, 
melyen az ajánlattevők vagy képviselőik jelen lehetnek.

A tervek és egyéb iratok a városi kiadó hivatalban 
naponként 9—11 óra közben megtekinthetők és meg
szerezhetők.

Az ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben 
maradnak ; akinek ajaulata elfogadtatott és a szerződés 
megkötésére — felhívás után 3 nap aiatt — uem jelent
kezik, — bánatpénzét a város javara elveszti.

A pályázók törvényes képesítést tartoznak igazolni ; 
e hatóság előtt ismeretlenek pedig megbízhatóságukat is.

Ajanlat tehető együttesen mind a 30 munkásház 
fölépítésére, vagy azoküól 5—5 hazat felölelő csoportokra 
is. — lle az 1-1V csoport alatti munkálatok bármely 
csoportjára vuuataozólag is akár 5—5 názra, akár mind 
a 30 ház egy-egy muukáscsoportjára.

A város fönntartja magának a jogot, hogy az aján
latok'és az ajánlattevők személye közt szabadon választ
hasson, — barha a megbízatást nyert ajánlattevő nem a 
legolcsóbb vállalkozó lenne is. — Valamint a városnak 
szabadságában áll az összes munkálatokat egy vállalko
zónak adni, vagy az 5—5 házra vonatkozó csoport 
munkákban s az 1-1V. alatti szakmunkákban többeket 
részesíteni.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Ajánlattevőkre nézve a fentieken kivül az 1907 évi 

111. t. ez. és a vonatkozó miniszteri rendelet határoz- 
mányai is kötelezők.

Kelt Léva város képviselőtestületének 1910 évi feb
ruár hó 25-éu tartott rendkívüli közgyűlésében.

Bódogh Lajos
polgármeste^.
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Kiváló gyógyhatású "Wl
Erős tápszerttartalmazó 

ts CSOKOLÁDÉ CGCNAKTOJÁS
Különösen lábbadozók, aggok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusító hely: 

LÉVA KT,

Loserth Dezső
fűszer és csemege üzletében.

HANGVERSENY GRAMOFON

r

BnianBstH aíar vásárolni,
j.t érdesében cselekszik, 

ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET 

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet 
árúcsarnokait n>f y" » köve ö h-iy« e<> '•annak: 

VIII., József körút 28. SZ (B^-koesis u c« sa-kán), 
IV, Ferenciek-tere 1. sz. (■ "irály bárp- ot»b»n)

Ezen zövetsezet az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek 
felügyelete alatt áll.

Vásárlási kényszer teljesen kizárva 
Stilszerű modern lakberendezések

Jntányos Urat1 Szavatosság az ara minőségéért!
Az Ari csarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti aszlalosok és kárpitosok dolgoznak
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Knapp Dávid,
és varrógépek 
L E V A N. =

mezőgazdasági 
~ nagy raatara

Piactéren, nagy kiterjedésű gepraatarom ceijara 
újonnan epuu bazamuau u«gy vaiaszteku 

állandó gépkiállítás 
vau berendezve, melyuea megteaiuteBeie «u> cru«a- 
lödO Közönségét — vetet KOteiezcltscg ue.aui u> — 
mindeuKor szívesen latom cs szaaszeru m«6y«ia- 

zatuksai készséggé! szuigalua.

Hazai gyártmányú gepeK
U. m. UUl iUmK CB 1 z. IriH gua-
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aagbau, valamim

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

BW 16 forintért "WW 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

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

Kern Testvérek
L É V A N. H

vas-, fűszer- es csemeEekereskedök. j Ili
Ajánljuk újonnan átreod«aeti F,

raktárunkat olcsó, poutos kiszol- 1 
gálásunkkal. jljj Jt

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

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

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

Továbbá té'i idényre magyar gyártmáuyu, foly
ton égő Viktória, Meidinger rendsz. koksz-, 

- kályhákat, fűtésű kályhákat 
és k^h ha felszereléseket, nickel alumínium, 
e ii i ö tö t emez, konyha-edények, al- 
p<ck» tea-íőzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
áianziekbzu, u»gy Vala-zték epület- és minden

nemű vasalásokban.

Becses p rtfogását kérve továbbra 
is igen tiszte t vevőinknek.

Varrógépek
ö évi jótallö-sra. 1
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Olcsó és hatásos foszíortrágya
9-feltárt csontliszt

budrpest-köbAnyri trágyaszAritógyrr
Kérjen feltétlenül árajánlatot ti. ayt, tón < n ■ pt •« Tini cígtát. Budisait, n, Q.mit ti. uia.

Nyomatott Nyitni éa Társa gyoraaajtóján Léván,

k


