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□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

FOILITTK^AI HETILAP.

A kéziratok a azarkesztéséghez 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 ÓS TÁRSA

Szabadság ünnepe.
Holnapután kibontjuk a három

szinti lobogót, hogy ünnepeljük a sza
badság nagy napjának, 1848. március 
lö.-ének, évfordulóját. És mint a mit- 
hoszi kor hőse, Anteus, valahányszor a 
földre sújtották, annál erősebben kelt 
fel, mert a föld, az ő édes anyja, meg
kétszerezte erejét, mi magyarok is, 
valahányszor a sors kezének csapásait 
érezzük, bele temetkezünk régi nagysá
gunk dicsó emlékeibe s azokon lelke
sedve, hitünkben és reménységünkben 
megizmosodva, merítünk erőt a jövendő 
küzdelemre.

Most is oda térünk vissza, lel
kűnknek szárnya talán csüggedtebb 
mint máskor, de feléd tekintünk ma
gyarok Golgotája s akkor is, amidőn 
imára nyilik ajkunk, a kezünk ökölbe 
saorul és esküszünk egy uj, egy nagy 
ez kávést, a regi melódiára, hogy rabok 
többé nem leszünk.

A szabadság, az egyenlőség és a 
testvériség eszméit hirdetjük. Büszkén 
valljuk magunkat ezek katonájának. És 
hát van-e közöttünk csak egy is, aki 
a szabadság eszméjéért ne rajongana, 
hanem ellenkezőleg a szolgaságot, vagy 
épen a rabszolgaságot visszakivánná '? 
Ilyen ember közöttünk egyetlenegy 
sinos 1

És mégis mondhatjuk-e ekkora 
bizonyosaggal, hogy a közélet teljesen 
szabad es függetleu ? Ezalatt nem az 
egyesek egyéni szabadságát, hanem 
azt a közszabadságot értem, melynél 
fogva mindenki teheti azt, amit meg
győződése szerint helyesnek tart és 
amit a törvény nem tilt. Ha szivünkre 
tesszük kezünket és a tiszta igazságot 
valljuk be, őszintén csak nem állithat- 
hatjuk azt, hogy a népélet teljesen 
szabad, s a közszabadságnak semmi 
fogyatkozása sincs. Ezt nem állíthatjuk, 
mert még mindig sokan nem tudják 
tűrni, hogy mások azt tegyék, amit 
hitük szerint jónak tartanak ; hanem 
még mindig sokan vannak, akik azt 
kívánják, azt parancsolják, azt erő
szakoljak, hogy mások azt tegyék, ami 
nekik tetsző.

És az a küzdelem, amelyet ez a 
nap nyitott meg, még ma sem ért 
véget. A felszabadulás napja még nem 
következett el. Oly távol vagyunk még 
tőle, mint a pusztai vándor, aki vérző 
lábakkal csüggeteg lélekkel, megtépve, 
elfáradva ül az ut porába pihenni s 
meredt szemekkel bámul utjának vég
céljára, ott messze távol az alkonyodó 
nap piros sugaraiban fürdő kék he
gyeken túl fekvő hazájára.

Hamis próféták, hamis kalauzok 
hányszor tévesztettek meg utainkon ! 
Hány ellenség, hány veszedelem kör
nyékezte meg országunkat! És csak az 
az egy szerencsénk volt minden ve
szedelemben. hogy valahányszor erőn
ket csüggedni, hitünket fogyatkozni 
éreztük, feléd fordítottuk sápadt ar
cunkat március nagy napja és mint 
Anteus, hitben és erőben, százszorosán 
meggyarapodva keltünk tel a porból, 
ahová estünk.

Ezért ünnepelünk ma is téged, sza
badság napja, március 15. amelyet vér és 
könnyek között szentelt fel a Minden
ható nagy, nemzeti ünneppé. És csak 
addig lesz ez az ország mienk, a ma
gyaroké, amig ezt a napot hittel és 
lelkesedéssel fogjuk megünnepelni, 
amig ennek a napnak emléke gyújtani, 
lelkesíteni tud bennünket.

És bár felhők tornyosulnak a lát
határon, nem féltem én ezt a nemzetet. 
Kiállotta ez már a tüzpróbát nem egy 
Ízben. Megfogyatkoztunk bár igen sok
szor, de meg nem törtünk soha.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiátli M. dr.

VII.
Folytatás.

A természetes és mesterkélt testgya
korlási rendszer összehasonlítása utóbbinak 
tehát nem kedvezett. Mindazonáltal nem 
lehet azt a testi nevelésből kiküszöbölni : 
éghajlati viszonyaink rá szorítanak minket. 
Ha nem jut pecsenye, meg kell elégodnünk 
soványabb eledelei.

As őszi esőzés a tanulót ibolyanyilasig 
a tornacsarnokba tereli. Itt természetesen a 
hely szűke miatt nem lehet a mezön űzött 
játékot gyskorolni. A csoportos gyakorlatok 
helyett nagyobbára csak a kisebb térségét 
igénylő egyenkénti szergyakorlatok kerül
hetnek elő.

A német szertorna ellen emelt élettani, 
illetőleg egészségtani, valamint pedagógiai 
kifogások dacára meg kell engedni, hogy 
ennek a tornának bizonyom izomcsoportok 
fejlesztésére, azok erökifejtö képességének 
fokozására kiváló s a természetes tes’gya- 
korlaténál nagyobb befolyása van. Csakhogy 
a testi nevelésnek, amint már kimutattuk, 
nem ez a célja.

Miután a német szertorna bizonyos 
gyakorlatai csak bizonyos testi fejlettséggel 
biró gyermeknek és ifjúnak valók, illetőleg 
azokat csak bizonyos korú egyének űzhetik 
a szervezetük veszélyeztetése nélkül, kos
oktatási kormányunk ezt a rendszert reví
zió alá vette. Bizonyos gyakorlatokat egé- 

' szén kiküszöböltek, másokat csak bizonyos 
í korú tanuló ifjúságnak tettek kötelesökké.

Legújabban pedig a svéd torna rendszerét is 
meghonosítják iskoláinkban.

A svéd rendszernek szintén vannak a 
szerei, de ezek, valamint a mozgásai is egé
szen mások, utóbbiak úgyszólván szelidebbek, 
mint a német szertorna mozgásai. A svéd 
tornának nem nagy hely kell és mégis több 
gyermek egyszerre, együtt gyakorolhatja. 
Mozgásai a test összes izmai fejlesztését 
célozzák. Különösen leányoknak való, kiket 
úgy a testük különleges sserkezete, miut 
jellembeli tulajdonságaik inkább a svéd tor
nára utalnak, mint a németre. A svéd gya
korlatok a medence s a hasi szervek kü
lönleges fejlesztésére is igen alkalmasak és 
miután a nö hivatásában az anyaság a leg
nemesebb feladat, melyet a Gondviselés rá 
rótt : a svéd torna a nö szervezetét épen 
ezen feladat teljesítésére teszi alkalmasabbá. 
Emellett igen kedvezően hat a test egyes 
részei szabályos, részarányos kifejlődésére. 
Nem tudom már Mosss-e vagy Dsmeny avagy 
Lagrange, de egyikük említi, hogy sehol 
szebb növésű és kecsesebb mozgású nőket, 
mint Svédországban, nem látott.

A nö hivatáea, hogy a hazának hábo
rúban és békében egyaránt munkabíró pol
gárokat és ép, egészséges honleányokat adjon. 
Korunk sokban ferde szokásai, előítéletei 

| veszélyeztetik e szép hivatást. Mégis, majd
nem a legutolsó két-bárom évtizedig, uem 

I törődtek vele, hogy a nőt e magasztos hi
vatása betöltésére mennél alkalmasabbá 
tegyék.

A nö nem munkára és erőkifejtésre lett 
teremtve. Est már bonctani szerkezete is 
bizonyítja. Ezért nem is valók neki azon 
testgyakorlatok, melyek az akrobataság 
felé hajolnak, a kar, a váll, a mell izmait 
gyarapítják. A nőnek leginkább való a sza
badban, friss levegőn űzött játék. Ezt azon
ban épúgy nem, vagy mindenkor jóval kisebb 
mértékben űzheti tél idején, mint a férfi. 
Minthogy pedig a serdülő leánygyermeket 
hajlamainál, vérmérsékleténél, nevelésénél és 
a társadalmi előítéleteknél fogva a szabad 
mozgás gyakorlásában szigorúbb korlátok 
akadályozzák, mint a fiúgyermeket : módot 
kell neki adni, hogy a szervezete egésssé- 
ges fejlesztéséhez feltétlen szükséges test
gyakorlást télen is űzhesse.

Tehát már ezért is feltétlenül szükséges, 
hogy m nden városnak, melyben több iskola 
van, legalább egy, közös tornacsarnoka 
legyen, ha nincs abban a helyzetben, bogy 
minden egyes iskola számára külön tornahe
lyiségről gondoskodjék.

Miután már tzóba hoztam a leányok 
testgyakorlatát, ki kell térnem a vivásra is. 
A vívásnak épúgy, mint a birkózásnak nagy 
mértékben van önárzetet, bátorságot, elszánt
ságot, lélekjelenlétet és higgadtságot fejlesztő 
hatása. A vivásnál szükséges szilárd éa biz
tos testtartás üdvös hatással van az egész 
testre. As erélyes kirohanás, a biztos döfés,
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a kuruc vágás, a hirtelen kiegyenesedés, as 
Ügyei kivédéi a legfontosabb isomcsopor- 
tokat a legváltosatosabban működteti és 
meglehetős erőkifejtést is követel. Miután 
as ellenfél minden mozdulatát, de még a 
ssemejárását is folyton éber figyelemmel kell 
követni, e testgyakorlat a látás élesbitésére 
is jó hatással van.

Lagrange sserint alig van a mesterséges 
gyakorlatok között olyan, melyet a nőnek, 
mint természetes fejlődésének legmegfelelőb
bet inkább lehet ajánlani, mint a tőrvívást. 
A nagyobb erőkifejtést itt nem a karoktól, 
hanem as alsó végtagoktól várjuk. A vívó, 
kinek a teste súlyát a lábssárakra kell ne- 
hesitenie, a munka javaréssét a medence 
izmaival végzi, melyek a combot feszítik és 
hajlítják. Tudvalevőleg minden gyakorlatnál 
as a testrész gyarapodik, amely munkát 
véges. A nőnél a medence tája igényli a , 
legtöbb fejlesztést. A vftörrel való vívás 
tehát as egyedüli mesterséges gvakorlst, 
mely a nőnek való. Mostanában már Buda
pesten is tess vele kísérletet Profi Kocsárdné 
báróné a maga vívó iskolájában, ahol kis 
leányokat is bele vont a gyakorlásba.

Sok anyának biaonyára borzad a háta, 
ha osak rá gondol is, hogy leánya olyan 
durva mesterséget gyakoroljon, mint a vivás. 
Nyugtassa meg őket, hogy addig, mig a vívást 
csak egészségtani eszköznek és nem célnak 
tekintik, amint hogy as iskolában is osak 
annak ssabad és kell azt tekinteni, addig 
as bátran egyeztethető össse a nőiesség 
fogalmával.

Általánosan elismert dolog tehát, hogy 
a szertorna mellett a vivás is nevezetes 
testnevelési eszköz, mely télen a ssabad 
levegőn való testgyakorlást pótolni van 
hivatva.

A kis Japán népe nem rég bámulatba 
ejtette a világot. Sokan vallásos rajongásnak 
tulajdonították a regesserü csudák lehetősé
gét, melyeket e hős nemset a mandssuriai 
csatatereken müveit. Lehet, hogy a Budha 
vallás dogmáinak is van részük benne, de, 
hogy annak a halálmegvetésnek, mellyel e 
modern spártai nép ott vérét ontotta, a 
muszka óriás elejtése volt as eredménye, 
annak a japán nevelés as oka.

Asóta alaposan megismerkedtünk a 
japán intézményekkel. Közöttük első helyen 
van a nevelés ügye. A japán nevelési 
rendsser nem sokat ád as elméleti hasafi* 
ságra, hanem e ssent érselem reális értéke
lésére akarja as ifjúságot képesíteni. A 
hasafiságnak csak úgy lehet foganatja. Jól 
tudják ott, hogy, amely karra a kardot és 
puskát bízzák, annak a karnak erősnek, 
biztosnak is kell lennie. A jspán katona, az 
a kis ember, úgy győzi a háború fáradal
mait, mint alig máz a földszinén. Ez már 
nem a Budha tana, hanem a japán testne
velési rendsser eredménye.

Amerikában több iskolában már meg
honosították est a rendszert. Csudálatos, 
mily általános testedző, jellem- és izomerő 
fejlesztő e dissiu-desitsunak nevezett test
gyakorló rendsser. Ez okból as époly 
hivatott télen a szabadtéri testgyakorlás 
pótlására, mint a német éa svéd torna s a 
vivás. Est is lehet zárt helyen űzni — ha van.

Vétek tehát, ha at ifjueág tettedzését a 
„nincs rá költség* frázisnak áldozatul vetik.

(Vég. k«v.)

B A B B__________

Külön félék.
— A szabadság ünnepe. Városunk 

hazafias lakossága kedden is méltóképpen 
fogja megünnepelni március 15-ikét, a nép 
szabadság hatvankettedik évfordulóját. Az 
ünnepség rendező bizottsága ezen alkalomra 
a következő sorrendet állította össze : 14-én 
délután 4 órakor a polgári leányiskola, este 
6 órakor a földmives ifjak ünnepe. — 15 én 
reggel 8 órakor ünnepé yes isteni tiszte etek, 
a ref. templomban 9 órasor. — 91/, órakor 
a városházán a fögimuázium és 9 érakor a 
tanítóképzőben as ifjúság ünnepélye. — 
Délután 3 órakor a polgárság ünnepélye a 
Kossuth Lsjos-téren. Az ünnepi beszédet 
mondja : Csáti Márk fögimn. tanár. — Este 
ö’/j órakor fáklyásmenet a temetőbe a hon
védemlékhez, melyre a polgárság nevében 
koszorút helyez ; lóth István tanító. — Este 
8 órakor társasvacsora a városház nagyter
mében. — A rendező bizottság egyúttal 
arra kéri a polgárságot, hogy házaikat lo
bogókkal diszitsék fel s este világítsák ki 
házuk ablakait. — Legyen as ünnep méltó 
a nagy nap emlékéhez, legyen méltó Léva 
város eddig is tapasztalt bazafiságáhos I

— A képviselőhöz összehívása. A 
király január hó végén a kepviseiőházat e 
hó 24.-éig napolta el. Miután ez a nap nagy
csütörtökre esik, ezt a hibát, amit az elna
polással annak idején a dátum körül elkö
vettek, — most úgy tesaik jóvá, hogy a 
képviselőházit e hó 21.-ére hivják öseze.

— A főispán beiktatása. Varme
gyénk uj főispánját, Kürthy Lajost, f. hó
10.-én  délelőtt iktatták be hivatalába. A 
beiktatásra összehívott rendkívüli közgyűlést 
megelőzőleg Pintér Károly, aranyosmaróti 
apát-plébános, fényes segédlett mellett ün
nepélyes szentmisét mondott, melynek vé
geztével a törvényhatósági bizottság tagjai 
a vármegye székházának termében gyűltek 
össze, ahol Mailáth István alispán a köz
gyűlés megnyitása után felkérte a közgyűlés', 
hogy a főispánt küldöttségileg hívja meg. 
A küldöttség tagjai voltak : Kelet Gyula, 
Vettél István és Fába 8 mon. A teremne ér
kezett főispánt as alispán fogadta, aki 
beszédében erősen hangsúlyozván ama kö
rülményt, hogy Barsvármegye a múltban 
mindig szilárd védőbástyája volt a ma
gyar alkotmánynak és a jövőben is az 
mzrad, — kijelentette, hogy ha a főispánt 
alkotmányos szellem fogja vezérelni hivata
lának betöltésénél, akkor számíthat a vár
megye és a tisztikar támogatására. A főispán 
aa eskü letétele után reflektálván az ampán 
beszédére, azt hangoztatta, hogy csak törvé
nyes utón és as alkotmány szoros kereteben 
akar és fog működni s esert reményű, hogy 
— úgy mint elődje — a vármegye közön
ségének bizalmát él szeretetót ki fogja 
érdemelni. — Végül a kü döttiégeket fogadta 
a főispán.

— Misszió. Városunk köztiszteletben 
álló prépost-plébánosa, Báthy László, most 
egy éve ünnepelte áldozópapságának 25 éves 
jubileumát. Már akkor mindent elkövetett, 
hogy híveinek ragaszkodását, szerntetét, 
amely anyagi áldozatokban is kifejezésre 
jutott, lelki kincsekkel viszonozza. Kívüle 
álló akadályok miatt nem tehette. Pótolja 
aa idén. Meghívására Jámbor László és Varga 
István jézustársasági atyák hét napos misz- 
Bziót tartanak. A jeles képzettségű szóno
kok e hó 16.-án délben érkeznek váro
sunkba, s még aznap este fél 7-kor meg
kezdik lélekmentő munkájukat. Az ájtatos- 
eágok naponkint reggel 8 órakor és ette 
fél 7 órakor kezdődnek a plebánia-templom- 
ban. A tenór es lesz : .Afsntsd meg a lel
kedet 1*

— Válaastáal moagalmttk. Körmöc
bányán e hó 7.-én mega-akut a nemzeti 
munkapárt s képviselőjelölté egyhangúlag 
Lukács László pénzügyminisztert kisl.otta 
ki. Lukács László a kerületet már képvi
selte a parlamentben. 8-án pedig — mint 
tudósítónk Írja — ugyanott a függetleusegi 
érselmü választópolgárok tartottak értekez
letet, amelyen egyhangúlag éa nagy lelke
sedéssel Vszy Ferencet, a mostani Justh- 
párti képviselőt jelölték, aki a jelöltséget 
egyelőre el is fogadta. — Aranyoemaróton 

a néppárt ma egy hete tartett értekez
letén újra Karácsonyi Sándort, a kerü
letnek jelenlegi képviselőjét, jelölte néppárti 
progra IgmeretterjeBatö előadások. A 
főgim ásiumban e hó ll.-en este Kriek Jenő 
tanifóképzöintéseti és llassovszky Kálmán 
fögimn. tanároknak há ás elismeréssel adó
zott a szépszámú közönség, mikor magas 
színvonalén álló tanulságos előadásaikat 
befejezték.

_  A Lévai Sport Egylet kevés 
zajjal, de annál töob uusgaomma mű iöd.k 
az utóbbi időben. K>t éve, hogy sok fáradt
ság után végre sikerű t a sporttelepre szük
séges területet megszereznie s dacra, hogy 
e vétel majdnem lelje-en kimerítette as 
egyesület pénztárát, mi már a két teaniss- 
pályán és teke-pályán kívül 14 méteres, as 
alsó részében ssiklábavajt, tehát meglehe
tősen költséges, szivattyús kútja is pár nap 
múlva készen lesz s a már előrehaladt par
kolás mellett folyamatban van a telep beke
rítése is. Hogy közönségünk nemcsak öröm
mel látja, de honorálja is az egyesület ezen 
tevékenységét, bizonyítja aa, hogy az utösó 
pár hét alatt a tagok száma 58 ról 100-ra 
emelkedett. — Már korábbau, h»rm-deve, 
belátta az egye-üiet hei-es uü<töd<let, 
illetve műaöde.t n ik he'yas mederbe Való 
terelését, nemxü önben tars-da muukban hé
zagpótló voltát, városunk egyik tekintélyes 
pénzintézete, a Lévai Takarékpénztár r. t. 
Éten intézet vezetősége az eső hívó szóra 
segélyére sietett ar egje-ül ti ek s evenaenl 
200 koronával járul hozza, hogy ez e.otre- 
vaió egyesület működésével pótolhassa az . 
amit az elődök elmulasztói taa t. i. Léva 
város közönségének üdülő, ny ri s óra-ózó, 
kiránduló helyről gondoskodni. Hogy e ne
mes pé da alig talál kövesükre, nem kizáró
lag annak tulajdonítható, hogy as emberek 
nagyrésze a ma elvezetenek, hasznának ói 
s nem tud Önzéséből felemelkedni, hogy 
áldozzon szellemi és anyagi erőt a hom.p, 
a jövő nemzedék jólétének biz Okítására, 
hanem nagyreszt azon ► örü meuvne«, bo y 
kis társadalmunk anyagi ereje annyi f io 
van igénybe véve, hogy a mai, kü-önbeu is 
nehíz megé hetési viszonyok között hamar 
kimerül. Nem mentsége akar es lenni azok
nak, akit mindig allig begombolkoznak, ha 
á dosaira kérik olyan dolognál, mely as ő 
szűk látókörükön, rideg önzésük határán 
kívül esik. Aa ilyeneknek még létezéséről 
is kár tudomást venni, hanem biztatás arra 
nézve, hogy as egyesület buzgó vezetősége 
ne veszítse kedvét, ba otí, honnan joggal 
várja önzetlen munkaikodas-uak ael.ö er
kölcsi es anyagi támogatását, hideg közönyre, 
vagy eppen rossslelaű gaucsvetesre talál. 
Mentsen erőt továbbra is azon tudatból, 
hogy olyan nemes Célt tűzött maga ele, 
melyért küzdeni érdemes s melynek eléré
sekor nemcsak as öntudat méltó büszkesége, 
de társadalmunk jobbjainak elismerése s a 
testedző, leleknemesitő sportflsö ifjú nem
zedék örök hálája lesz a legmeltobb babér,

— Hazafias ünnepély. Az íparos- 
tai.OECÍskola március 15. izet ma dele őtt 11 
órakor ünnepli a róm. kath. elemi fiúiskola 
IV. oszt, tantermében. As üuuep jelentősé
gét —— tuint értesülünk — tivarba Endre, 
az inas-o thon vezetője fogja méltatni.

— Halálosás. Berger Adolf nagy
bér ö, Barsvármegye törvényhatóságának és 
városunk képvise-Ötestülotenwk buzgó tagja, 
aki egész életét hasznos munkalaodasbau ez 
családja boldogiiáskban töltötte ei, — hosszas 
szenvedés után e hó 10.-én, 60 eves koré
ban a másvilágra költözött, nagy fájdalma 
és bánatot hagyván vissza hozzátartozói 
szivében és őszinte részvétét keuve ismerő
seinek széles körében. A au yen sújtott 
család az a ábbi gvasija eutes adta k< : Dr 
Weinb<,rger Adó f es űrje, s.U . Berger Q - 
zeiia, Dr. Balog S tudor nz u ja, szili. Legel 
Oga, Dr. Gergely Filöp a neje, ,-üi. 
Berger M.oi es Berger Er .o a m.gu^ ,a á« 
összes rokon-ág nevében fajdaiomteit szívvel 
jelentik forrón szeretett edes atyjuk, apósuk 
illetve nagyatyjuk, Berger Ado.f ur uagy- 
bérlő, Btrsvármegye törvény hatosagá iák es 
Léva r. ♦. város képviselőtestületének tagja, 
áldásdús életének 60.-ík éveben hosszas 
szenvedés után folyó hó 10.-én történt gyá- 
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aioi eibuDjUt. A drőg» halott hlllt tetemei 
folyó he 13 -un, ▼aeórnip délelőtt 10 órakor 
fognak * .• vui iar. airkertben örök nyuga
lomra h yeateim. Léva, 1910. móroius 11.-én. 
Áldás r.a> eaere I — Weinberger Lsssió, 
IVeinberger Eua, Weinberger Btnke, Gergely 
B.riue, u- u-ai. Berger Salamon, Berger Ig
nác, ösv. Kizler, »UI. Berger Berta, özv. 
Singer, s.ü . Berger Teres, testvéréi. Kizler 
Ado.t, Berger Saiumome, Berger Ignacne, 
öav. Berger J.kkodc, Deutsch Mihály és 
nej1', Kempfner Mór ea neje, öav. Schieilter 
S .mune, Deutsch Frigyes, sógorai es sógornői.

— Az ismeretterjesztő előadások 
sorozatút a Kath. Legeuyegyesületben már
cius 6.-án Kaveygia Ka mau elnök fejezte 
be, ki a vahasossagrói, unnt a szouiaiiumua 
toeuenaarri röl mondott SOK megsaivlelesre 
m<l ó -» louu.augos dolgot. Csuvara Lass.ó 
e. i. P t'tiuea „Szegei szegbe.“ c. Költe
ménye o-ay hjiessai s.avulta. Vadkerti 
Böauv Hansskó P.ter a „Mezes beieK 
uiáu“ c u oBor Ügyesen adtak, elő. Med- 
veetky 1 o ... uozKivanaira isméi „A csút 
teif.u. p'-oeu r.gyogta.tu tebe seget. Ma d. 
u. 4 oi-uor buuafiaa ünuepeiyt tartanak az 
egyeuü.ei beyieegebeu.

— Adomány. A lévai iparos-tanouc- 
isaoia 25 eves iouuaóásauuk emiekere a 
folyó tanév végén rendezendő munkaaiálli- 
tas költségeinek tedeaesere a Lévai Taka
rékpénztár 100 soroukt adományozott. E 
nagylelkű adományáért a tanítótestület az 
intezetuek ezúton is ba.as köozönetét 
nyilvánítja.

— Magyar repülőgép sikere.
N< Wyurubu. jo oui.k, bogy F/itzner Sándor, 
vaim gy^ük szu önje, a zseniális magyar 
le.taia.o, aa>uek smeieroi mar mi iá egy 
alkalommal besaamo.luuk, ujabb-u ismét 
nagy diadalt uia.o.t s.jat taia.mauyú repü- 
iOgip-Ve. Ag néhány heti kiaerle»eaes 
utau ugyanis annyira ura len repü.ögepuuek 
es a le.egouea, bogy a minap dú.ó bóvi
harban, töuo ezer tora menő közönség |e- 
leu.eiebeu 1200 jarduyt magasságra emel
kedett es szédületes gyors fordulatokkal 
ej.e.te nmuiatba a aoaöusoget. Egy folytában 
ss> orz bosszúig maradt a levegőben, mi
közben la.jea 135 mertfoidnyi utat futott 
be. A teisza.fas eiso félórájában vérfagyasz
tóén iagaimaa jeienet következett oe. Plits- 
ner gepe a magasban hirtelen felmondotta 
a szolgalatot es szedüfetes gyorsasaggal 
zuh-nt lefeie. Piitzner azonban nem vesz
tette ei csodálatos hidegverüseget s mielőtt 
gepe meg a tőidet eriutbelte volna, sikerült 
a tariáieamoiort müaödesbe hoznia, mire a 
karc.ú sasaiaaú monoplán í.met gyorsan a 
magasba emelkedett. Azomui egesz a leszál
lásig uem lordüit elő semmitele újabb bal
eset. — Piitsuer kijelentette, bogy mint 
jó magy.r viosaör a budapesti repülőgép
verseny. u fog nyilvánosan resztvenui.

— ▲ x» áruin egy el Casino Arany os- 
maró.bu, ..jat noiy.segeiueu t. hó 17-eu 
este te. 9 urakor a márciusi nagy napok 
emieker. —rsasvacsorát rendez. — Belepő
di) uiuC>. — Egy terítek ára 3 korona.

— A tanítók íelarú vasúti Jegye 
Ügyében a Bud.posi.1 Tauiioies.üiet elnök
sége, aa oiszagus bizottság einossegevel kar
öltve, e napukbau nagy kü dotueggei járul 
a minisztei e.noahós. Hisszük, hogy a taní
tóságnak ezeu Jósoa kívánsága vegre-vaiabára 
leije.U.ui is fog.

— Műsoros esté.y a kaszinóban. 
M ndeu .-la.ulo.oeu nagyszerűen sikerűit 
ea.z.yi roudeaett f. bo Ó-eu a kaszinó vi
galmi bizutvoaga. A változatos, minden ré
szében muiaitato műsor Schulpe Ailonsne 
urasazOuy művészi zougorajainkavsi kezdő
dött. Lia.t ; R.gol. tio-)át játszotta óriási 
hatássá, a VlUalOs tapsra meg Keluho.d 
impiuu.p.üje. ad.a e.ö. Dr. Hovotny Ernő 
mondott el aztau aet verset kosié-sses 
menet.. E.r.gaoo naiást te.t Bittó Gyuláim 
úrasszony onofuzamaivai. A Botygó görög
ből Pauza A.boné elaO dalát es Esrkas 
. mrenza x lerre es Nmou c. bajos apróságát 
eneaene aunyi tudással skedvessegei,amelyet 
Osak nodoiav inét meg, nem biraiat. Éneket 
Aovotny Margit kísérte diszkrét zongorajzték- 

a..Amüsor- Uoasae-oroisse c. egytelvouasos 
kar.a be. Marom bajos urleauy I Medvecsky 
Ktta, Aoeufny Margit, BÓlya Giwm jatsaoitak 

a hölgyiserepeket elfogulatlan, kedves termé
szetességgel. A férfiszerepekben Cseke Mik
lós és Farkat Tódor ügyeskedtek a darab 
diadalra hozásán. A sikerült műsort páratlan 
jókedv s tánc követte. A nemre-számra 
szép közönség, a jókedv s a tánc kitartott 
reggelig. A jelenvolt hölgyek névsora — 
amennyiben sikerült összeállítanunk — a 
következő .' Asszonyok : Árvay Józsefné, Dr. 
Balogh Jenöné, Beicsák Béláné, Belcsák 
Lászióné, Benkovich (iésáné, Bitesek Jó
zsefné, Bittó Gyuláné, özv. Braunmüller 
S-ndorné, Csambel Józsefné, Faragó Sá- 
muelné, öav. Farkas Lzjusué, Féja Kál
mánná, Dr. Frommer Ignácné, Dr. Gyapay 
Edené, Gyenes Lászlóné, Dr. Halasi Kál
mánná, Henyey Eekné, Hetzer Adolfné, 
Janoss Jenöné, özv. Dr. Klem Kálmánná, 
Koczab Fngyesné, Medveczky Sándorné, 
Mercader Alajosne, öav. Dr. Novotny Im
rébe, Oi'tmann Fidélné, Pólya Andorné, 
Rzhak Edené, Schuipe AJonzné, Soós Já- 
nosiié. — Leányok : Arvay Mioi, Beicsák 
Tóni, Farkas Kamilla, Gyapay Marosa, Ha- 
lassy M.ci, Kern Nóra, Lajszky Margit, 
Msiikth Margit, Medvecsay Ella, Novotny 
Margit, Pólya Giziké, Skvór Irén, Winkler 
llonsz. — Elsőrendű értesülésünk szerint a 
kaszinó faradhatatlan vigalmi bizottsága 
április 3-ára tervezi a legközelebbi tánc- 
eztelyt.

— A Kath. körben ma egy hete 
megtartott e.öadaa, amelyen A föld katasz
trófái lettek bemutatva, szinten látogatott 
volt. A közönség élénk érdeklődéssel hall
gatta a jól sikerült képeknek szakszerűen 
megírt szövegét. Bozóky Juliska ISzemler 
Ferenc Merengés című költeményének min
den reszietet helyos felfogással es igen ked
vesen adta elő. Ma este 6 órakor van az 
utolsó eiöadás, melyen Jézus élete lesz be
mutatva. Énekel: Bartos Mariska; szavalni 
fog : Kosma Vilma. Belépődíj nincs.

— Eljegyzés. Reviczky Vilmos e bó 
8.-án váltott jegyet Szlúka Margittal Ba- 
kabányán.

— Kinevezés. A kereskedelemügyi 
m. kir. mmisater a körmöcbányai m. kir. 
állami osipkeveröiskola feiügyelö-bizottságá- 
nak tágjává Boter Jenő m. kir. erdömernököt 
nevezte ki, megbízta öt egyúttal az óhegyi 
kirendeitseg helyi felügyeletének gyakor
lásával.

— GyÁSZhir. Mély részvéttel vettük 
a hírt, hogy Somogyi Lajos kiskainai reform, 
lelkésznek neje e bo 8.-án életének 61.-ík 
evebeu hosszas szenvedés után meghalt. A 
jóielkü úrnő temetése a legnagyobb részvét 
mellett e hó 9. én volt. — Áldás hamvaira I

— Elkeseredett asszony. E elmen 
lapunk eiöaö szúrnának Györgyi Lajosuéra 
vouatkoaó hírét, amely arról szól, hogy az 
élettel való meghazonlás következtében a 
Perecbe ugrott, — egyik laptársunk utolsó 
számában Györgyiné maga megcáfolja. Ssi- 
vesen vetiüa tudomásul, hogy nem elkese- 
redeseben, hanem kimerültségből eredőleg 
egy önfeledt pillanatban követte el tettet 
es óbajtjuk, hogy e derék, kedves család
anyának no is legyen soha oka aa eikese- 
redesre. Mi ezen hírt egyébként a rendőr
ségtől kaptuk s azt minden megjegyzés 
nélkül, szoról-szóra közöltük. — A szer
kesztőség.

— Ki lehet Virilis A közigazgatási 
biré-ag legközeiobo döntött azon kérdésben, 
hogy lehet-e virilista egy pénaiutézet, mint 
jogi saemüiy, bár a legtöbb adót fizet ? A 
bíróság nemmel teleit e uerdésre még pedig 
azon alapon, mert a viriuzek névjegyzéké
nek összeállításánál csak ingatlan után fize
tendő ailamado vehető számításba.

— A kereek. ifjak társulatiban 
ma egy hete Kriek Jenő az embsn derek- 
seg Keretében a fizikai elfáradásokról, — 
dr. Bovy Ferenc pedig as irodalomról foly- 
ta.iák mar eiőaöleg megkezdett érdekes 
előadásai Kai. A tagok által élénk érdeklő
déssel kiéért elősdásokát ma este folytatni 
fogják.

— Mároiusi ünnepély. A lévai izr. 
elemi népiskola március lö-én d. e. 9 óra
sor a hitközség nagy tanácstermében tartja 
a szabadsagharc évfordulójának ünnepet, 
ms.yrs a t. szülőket és a tanügy iránt ér
deklődőket ea utón hívja meg a tantestület.

— A jóffgyir felállítása végett felké
rem az érdekelteket, hogy f. hó 17-én d. u. 
6 órakor a Lang-féle kávéházban újból 
megjelenni szíveskedjenek. Ezen as érte
kezleten jelen lesz egy szakember, ki a 
jéggyárra vonatkozó összes felvilágosításokat 
valamint a költségirányzatot meg fogja 
adni. — Krajtsik g. e. titkár.

— Uj iskola. Szénásfalun 33.969 ko
rona költségen uj iskolát építenek, amely
nek munkáit e hó 29-én a r. k. iskolában 
megtartandó árlejtésen adják vállalatba.

— Értesítés. Köveskuti Jenő novellát 
kötetének megjelenése újabb halasztást 
szenvedett, melyért zz iró az előfizetők el
nézését kéri.

— Felhívás. A budapesti m. kir. ál
lami gyermekmenhely nagyobb szálait InrlŐ 
éves fiú- és leánygyermekeket kivid Hkái 
telepén elhelyezni. Felhívom anaólfogv* 
azon anyákat, kik ezen gyermekeket pep- 
dozásba venni óhajtják, hogy ezen hajlan
dóságukat nálam vagy tisztelendő Saittksy 
Christina árvaházi fönöknönél, mint a lévai 
telep felügyelönöjénél, jelentsék be, ahol is 
a szükséges felvilágosításokat megkaphatják. 
Megjegyzem, hogy a tartásdij a gondozók
nak utólagos negyedévi részletekben fizet
tetik ki és
a gyermek éves koráig havonta 14 K-t

1— 2 „ korában „ 10 „
2- ’ . . . « .

7-15 , , 10 „
tesz ki. Emellett ruhával és fehérneművel 
évenként kétszer a menholy látja sl a gyer
mekeket ; betegség esetén pedig aa orváéi 
kezelést és a gyógyszereket díjtalanul kap
ják. Léván, 1910. márczius 8. Dr. Laufer 
Lipót, teleporvoe.

Irodalom és művészet.

Március.
Én magyar népem I Ha rád tör a gataág 
8 jogodban turkál a bétái pimaaaaif, 
Török s tatárnál vadabb bécsi csorda 
Kesét emelné büszke lobogódra ;
Nézz a magasba, március napjára, 
Tespedő szived illesse sUgára,
Aa a sxent érzés vessen újra lobbet, 
Mely harctüsébe vitt sok magyar jobbét.

Szeut ettküvesed talán elfelejted, 
Mióta kardod kezedből kiejtéd ? 
Régi nagyságod hervadt koaaorája, 
Tárogató* sem a te nótád fújja ;
Megfásult szivvel lángod ellobegváu 
Állsz, miut beduin sivatag homokján, 
Kemény nyakadban viseled a jármot, 
Bécs fütyül neked s a aaarint kall

Béos cseléde vagy, akárhogy tagadjad, 
Nem ősi dolmány, libéria rajtad.
Cifra szekérben igavonó állat, 
Még örülsz is, ha veregetik vállad. 
Korbácsát tűröd gyáva osztrák hadnak, 
Fel sem veszed már, ha rajtad kacagnak ; 
Szégyen arcodon egy cseppet sem éget, 
Némán szemléled közeledő véged.

Jó magyar népein 1 Március villáma 
Gyújtsa szivedet lelkesedő lángra, 
A tespedésből rázza fel a lelked, 
Ha volt ía vétked, rég levezokelted. 
Nyissad ajkadat uj, szent osküvésre, 
Verjen visszhangot rá Kárpátok béres : 
Kossuth Lajosnak meg se kell üaenni, 
Végső tusára mind el fogunk menni.

Hitványak voltunk, szolgaságban jártunk, 
A népek között egy se fogU pártunk ; 
Farkat csóváló ebeknek módjára 
Morzsáért jártunk a bécsi konyhára. 
A mérték betelt. Belepirul arcuuk, 
Hz eszünkbe jut e esufos kudarcunk. 
Emeld fel lelkünk. Március nagy napja, 
Szent hsaink fényét újra viaasakapja.

Legyen erős, nagy s boldog os aa ország, 
Fejét diooőség s hírnév koszorúsaik. 
Lemondás útján többé no járjunk, 
Van s lesz erőnk még összetörni jármunk. 
Gyűljön ki újra márciusnak üszke, 
Koldusbot helyett kard legyen a kezdőkbe, 
A zsarnokoknak kefály, s'Hét vára 
Omoljou Őuse agy suhintására.

Koreák JánQl.
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Közönség köréből.

huaaonöt 
egyesüle- 
ezúton iseaúton

Nyilvános köszönet.

A Lévai Takarékpénztár r. t. kétszáz, 
a Lévai Kereskedelmi Bank r. t. L-------«•
koronát volt szives es évben is 
tünknek adományozni. Fogadják 
hálás köszönetünket.

A Lévai Sport 
elnöksége-

Egylet

Köszönetnyilvánítás.

A lévai r. kstb. fögimnáziumi segítő
egyesület javára a lévai takarékpénztár réaz- 
vénytársulat 100-, a lévai takrék- es hitelin
tézet 50-, a barsmegyei népbank 5O-, az 
ipolyaági takarékpénztár 20 koronát kül
dött, amely kegyes adományokért hálás 
köszönet mond,

a gimnáziumi igazgatóság.

Kö«zsn«tnyilvánitás.

A lévai takarékpénztár múlt évi nye
reményéből a lévai ref. egyháznak iskola
szerek beezerzésére 100 koronát volt kegyes 
adományozni. Amidőn a jótékonyságot oly 
nemesen gyakorló pénzintézet adományát 
hálás szívvel nyugtáz, uk, egyház községünk 
nevéhen őszinte kössönetemet fejezem ki 
a mélyen tisztelt igazgatóságnak évek sora 
óta állandóan tapasztalt jóindulatáért.

Léva, 1910. március 10.
Dr. Ksrsék János, 

a lévai ref. egyház, 
fögondaoka.

is

Nyilvános köszönet.

A garamszöllőzí iskola a Lévai Taka
rékpénztártól közművelődési célokra 50, 
azaz ötven koronát kapott. Amidőn a fenti 
összeg átvételét nyilvánosan nyugtázom, 
egyúttal az iskolaszék hálás köszönetét 
tolmácsolom.

Garamszöllős, 1910. márc. 11.
Spuler Gyula, 

plébános.

Köszönetnyilvánítás

A Lévai Takarékpénztár a Lévai Kér. 
Munkásegyesület céljaira 50, azaz öt ven 
koronát volt arivea adományozni. Az em
berbaráti célra szolgáló segitségért as egye
sület választmánya hálás köszönetét mond.

Léva, 1910. márc. 12.
Jónás Imre, 

elnök.

Nyilvános köszönet.

Barsvármegye területin felállítandó tüdő 
yyógyitó intézet javára adakoztak; 1. Lévai 
takarékpénztár r. t. 1909. évi tiszta nyere
ményéből 200 K, ehhez hozzáadva a már 
előzőleg adományozott 500 K, összesen 700 
K. Időközben fölszaporodott kamatokkal 
kitesz immár 781 K 73 fillért. 2. Lévai la 
karék és hitelintézet 1909. évi tiszta nye
reményéből 25 K, ehhez hoszáadva az előző 
években adományozott 50 K, összesen 75 
K. Időközben fölasapc odott kamatokkal 
együtt kitesz immár 77 K 70 fi lér. 3. Bars- 
megyei népbank 1909. évi tiszta nyeremé
nyéből 50 K. 4. Lévai kereskedelmi bank 
1909. évi tiszta nyereményéből 25 K. 5. 
Levatich Gusztáv ur 2 K. Azonkívül ada
koztak még a József kir. herceg Szanató
rium-egyesületnek : a) Lévai takarék és 
hitelintézet 1909. évi tiszta nyereményéből 
25 K. b) Lévai kereskedelmi bank 1909. 
évi tiszta nyereményéből 25 K. — Fogad
ják mindannyian nemes jótékonyságukért 
szívből fakadó őszinte kösaönetomet.

Léva, 1910. évi március 12-én.
Dr. Frommer Ignác-

Lévai piaciárak.
Kovatveaetö ; Kánya Jóm.' rnndó'kap'tány

Búza u>.-mázsánként 26 kor. fii'. —• 
26 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — 1<
kor. 20 fiil. — Ho*’ 19 kor' ~~
— fiil. — Arp» 13 kői. — üli. 13 »”• 
80 fiil. Zab 14 kor. — üli. 15 ho 60 fiil. 
_ Kukorica 12 «o-. — fi"- 12 kor. 40 fii.
— Lencse 16 Kor. — nll. 17 sor. — fiil. — 
Bao 15 kor 60 fiil. 16 kor. — fiU — K-ö- 
les 16 kor. — fiil. 17 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilónként.' Vőró. ló
here termesze töl arankamentes 160-170 
Vörös lóhere kis aránkás 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 130 -135 Luczerna 
természettől arankamenteB 170—180 Lu- 
ozerna, világos szemű aránkás 140 —144 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhe e 
42—44 Baltacain 32—34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi febr. bó 2T-töl 1910. évi mire, hó 13-ig.

Születés.

I

A szülök ubtö
-M
0) »

4) fl
&

A gyermek 
neve

Brányik András Foltán I. leány Ilona
Boldis Károly Csuka R. leány Irén
Köveskuti Jenő Uireich A. leány Adél
Demeter János Bura Eszter fiú Sándor
Mészáros Rózi leány Erzsébet
Holló János Rindák Auna leány Hermin

Házasság. 1

Vőlegény es menyasszony neie Vallása

Velebni Ferenc Siabó Gizella r. katb. re!.
özv Dúskaálmre Agárdy iiona r. kath.

Halálozás.

A halál okaKora
I

Az elinmyt nere

öiv. Poibai Jánosné 
Ditrich, Rozália

özv. Akoasy Józsefné 
Barka Teréz

özv. Berger Adolf

59 éves Tüdőgyulladás

64

60
Tüdőgyulladás

Gyomorrák

Nyilttér*)

Lse i d litz-porJ
Enyb*, oldó háaisser miudasoknak, kik •méaatóai 
*»’*rokb*u és as illő életmód egyébb követkes- 
ményeiben ssenvedaek.

Egy eredeti debez ára a keress.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 3k£oll
késsitményeál.

L M <>LL-FE UEJ

■. ' -aiubnuntwí-r
FtW bedörzsölés,
•Hsaiért, régi jóhirneví háeieicer 
tZlgfafát 4« bűiéiből stármast 

miodenuemi betegségek állást.
Eredeti ttveg ára kor. a 

Kapható miaden fybgv»Ztrtárto«ll MM ds dregeriáBan. MM
Fltzófküldési hely MOLL A. lyégyezerész.

Cs. kir. udv. saállitó, Bees, I. Tuacűbaen 9.

Ela.3(S Vlá? Báthy-u cza 24. számú 
ixátíi, ház szabzdkézből eladó. 

Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Pénzs2ekrény IXtJ'S.'X 
kisebbért oeerébe. Cím e lap kiadóhi
vatalában.

TTá - 4 szobán, 2 ssobás, 1 szobás lakás- 
ÜaZ sál s megfelelő mellékhelyiségekkel 
árnyas, parkírozott és virágos kerttel, gyü
mölcsössel, jégverem, pincze és baromfiud
varral 569 □ öles telken szabad tézbö 30000 
koronáért eladó. Bővebbe' (Kosauth-u'eib n) 
Szilaveozky testvérek Újpest, Ou-u ca 
91 szám.

Épületfakereskedés.
Pozsonymegyében, igen jó feltételek 

mellett eladó. N«ra anonym levelek a töke 
megadásával „W- W. 3523“ jeligére 
Haasenstein és Voglerhoa (Lu'ua és 
Tárás) Budapestre keretnek.

pattanás, k ütés
-Xtj1 stb.a lútt.ilságnál mind-

két nemnél, különösen 
a kifejlődés időkorában 
fordul elő s az arcz rut 

kinézését okozzák.
Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
tisztitő teanedvek élvezése á tál várható, amely 
azonban a reményeknél többet nem l oz. Mert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg
séggerjesztő anyagokat a'ig tartalmazhat addig, 
míg itt egy valo .í os betegségről van sző, mely
nek kezelése természetesen az orvos közremű
ködése amúgy is szükséges Tisztán kozmetikai 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg
levő zsiradékielesleg t esténkint a zsirpórusokon 
át eltávolítani lízmán egy mosakodás szükséges, 

£ lehetőleg meleg vízben a

Zucker féle szeb. gyógyszappannal

I
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehátn- 
lani kezd, a kor a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s csak Zuck"'‘|iaznppan és 
Zuck -króm - asználatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely 
titán a Zucker-féle azabad. gyógyszappau 
használatát ismételni kell, üzen efjarár betartása 
nagyszerű ercdménynyel jár: Mitesser, bőrzsir, 
pattanás, ba na folt stb rövid időn belül eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Ho.’y a baj vissza ne jöjjön, a 
7uckcr-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck°' 
krém és a Zuck ■ >-szappan állandó használata 

igen ajánlatos.
K4 A megrendelésnél a következő különbségre kell 
[A ügyelni:
■‘j Zucker szabad. 35%-OS gyógyszappanja a leg- 
iji hathatósabb és legnagyobb. Darabja 2 50 kor.

Zucker szabad, 1 i%-OS gyógyszappanja hatásá
gi b.m és mennyiségében gyengébb Darabja 1 kor. 
E| I lihez való Zuck 1-krém tzsii talmitő) a bőr
ig krémek gyö.igye. I\y tubus ára 2.5u kor , kis 
|g tubus 1.25 kor.

Kapható ;
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

II
g
-'ós

rj. Védjegy: „Horgonyt*

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

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziszer. mely már 
sok év óta legjobb bedörzsolénuek bizonyult 
köszvénynél, oaúznál 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 dobásba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
DL Richter gyógyszertári u .Arany oroszlánhoz”,

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Ajánljuk nagy raktárunkat valódi 
húsvéti prágai 

sonkákból, 
valamint a nagy hétben friss élő 
ÍV Dunai és Balatoni "WS 

halakból.
Továbbá nagy választék remek ki

vitelű selyem és másáé tojásokban, 
banbonierek és finom czukorkákban.

Tisztelettel

Engel József és fia.
V
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Tűzifa
teljes vaggon-rakomAnyolcban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból.

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

ElacLó híz. 4 Mohiból éa mollék- 
aeyurgekhfti álló hói itabadkóaből ulidó. 

‘Ró+heiW (Hontmegye) aa ornigut men- 
AwLUdJl tón fekvő, 294. gzáauu hál, 
eddig ciendöraégi laktanya (3 tégaa aaoba, 
konyha, kanara, pince, fáukataara, aertéaól, 
egy kiaebbéa egy nagyobb konyhakert) f. 
é. májúi hó 1-töl kiadó, esetleg asabad- 
k étből eladó Értékelhetni Tokody Imre, 
vendéglöaaei, Léván.

Bor és pálinka. s.‘l“kXí 
asztali fehér fajborok hektoliterenként 
36 Kuruu.ert, kevert Siller hektoliteren
ként 30 orouaert. Továbbá kiaiielön fő- 
tö't törköly éa seprő pálinka literenként 
1-60 i i> r< r, sárga barack pálinka nte- 
reoaeni 2 60 iiiierert k-pn-tó Kiskőrösön 
Pasi m. Balogh Gy. Géza móiiöbirto- 
eoankl. Bor 50 literen feiüi, pálinka 5 literen
ként iá aapható. Vendéglő nőknek árenged
ményt adok.

T3á eflleaw 0(- kir. “dvari aaállitó 
“ íeSZwQry virágkereakedéae, Buda
pest, VIII., Rákóesy-ut 3. Képes árjegysé- 
ket kívánatra díjtalanul küld.

Császár-fürdő XX* 

magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes hévvizú gyógyfürdő ; modern beren- 
desésü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
Iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak résaere. Törők-, kő és márványfür
dők ; hőlég-, szénsavas- és v llamosvlz- 
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasa 
náltatnak főleg ctuzos bántalmaknál és 
idegbajoK ellen. Ivó-kúra és légtöezarvek 
hurutot eseteiben s ah esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakósaoba. Szolid keaelée, jutá 
nyoa árak. Gyógy- éa aenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

Szőlőoltvány, 
szőlöveBszőről és borról nagy képes árjegyzékemet 

■BT INGYEN
és bérmentve küldöm meg, aki cziaiét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni sem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emellett 
sok szőlökép van benne. Szölöoltvinyokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vész
tőkből, a világhírű Delawareból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elit 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 
Czim: Szűcs Sándor fia, szölötelepe 

EDxau:dU.ó. z e gr-

Gazdik figyelmébe. ŐK’ 
Chyly Salpoter, ssáritott marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosa kösaén, kőkén
én kovácsaién. — Korpa és máa erőtakar
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofaky Joaohlm 
Láván, László utcia 2.

hogy a ÍKathreiner-féle JCneipp-maláta
kávé bevásárlásánál nem egyszerűen 
malátakávét kér, hanem mindenkor 
kifejezetten hangsúlyozza, hogy ÖCath- 
reiner-félét kivan és csak oly eredeti 
csomagot fogad el, mely JCneipp plébános 
arcképéi védjegyül és a ^Kathreiner nevet 
viseli, mert egyedül ezek a jelek nyújta
nak biztosítékot, a valódi kathreiner-ért.

Egy gondot háziasszony 

elűvigyázata 
abból áll,

lak. 20/1910 az.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy folyó hó 29-én d e. 10*/. 

órakor Szénázfalu községben (Bara.-m.) a r. kath. 
iskola tantermében a r. kath. iakola felépítési munkálatai 
sárt éa azóbeli versenytárgyaláson kiadatni fognak.

Az újonnan építendő r. kath. iskolaépület 33959 
korona 29 fillér költségösszeggel előirányzott összeg 
5’/,-ának megfelelő bánatpénzt tartoznak a szóbeli, vagy 
zárt ajánlattevők Szénásfalu község birájánál készpénzben, 
vagy elfogadható értékpapírokban versenytárgyalás meg
kezdése előtt letenni.

Ajánlatok az összes munkálatokra, avagy munkane
menként kttlön-külön is tehetők.

A zárt ajánlatok felbontását szóbeli árlejtés előzi meg.
A terv és költségvetés és részletfeltételek a gelet- 

neki r. kath. plébániánál a délelőtti órákban bármely na
pon megtekinthetők.

A munkálatok április 15-ike előtt meg nem kezd
hetők és folyó évi szeptember 15-ig befejezendők.

Az ajánlattevők végleges döntésig 8 napig kötele
zettségben maradnak.

Az ajánlatok között az iskolaszék szabadon választ. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak.

Geletnek, (Bara.-m.) 1910. március 3-án.
Foldm^Jer Ágoston 

isk. e'nök.

NyomtatványokA ■ 
könyvkötészeti munkák 

legjobb és legszebb kivitelben készülnek 

Nyitrai és Társa 
könyvnyomdájában Léván.

HasaliMási tttniij.
A Főtisztelendő rozsnyai székes Káptalan mint vá

sárjog tulajdonos m ipolysági országos és hetivá
sárokon gyakorolt helypénzszedési Jogot 1911 évi 
január hó 1-től 1915 évi december hó 31-ig terjedő öt 
évre 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 állatvásár tisztántartása és fertőtlenítése, úgy
szintén a haszonbéri szerződés után kiszabandó illeték is 
a haszonbérlőt terhelik, — a piac sepretésének kiadásait 
pedig felerészben tartozik a haszonbérlő viselni.

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

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

Dr. Okolicsányi László 
ügyvéd.

r~i .......... .......... r3
Loserth Dezső 

fűszer-, csemege, bor- és ásv.-viz kereskedése.
LÉVA, Kossuth Lajos-tér 1. szám.

Naponta friss felráiott. Teljesen friss árut. Práaai sodar.
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Husyeti cntortát. — Friss Mantbner-fele naivat

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási 
5- - - - - - - - - - - - -—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r

L
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Kern Testvérek
T, E "V -A- JST. rt

Tas-, fűszer- es csemenekrestedölí. H III 
Ajánljuk újonnan átrendezett l!9 W 

raktárunkat olcsó, poutos kiszol- l|g 1 
gálásunkkal. X

Valódi Angol, Key. Bat ■ I 
leaxe, Brazíliai, Cuba.Jamaika r < ' 
rumokat, likőröket g g 

____  ___  TE Á. K A. T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.
o 
■*

orosz-kínai
és

8

<1 
tó

fel 
0 
M 
fel 
fel 
M 
S 
cl'

0◄

w
>◄
M

foly
ton égő Viktória, Meidinger rendsz. koksz-, 

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

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra 

is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 é-vi jótAllöisra. 1

Továbbá téli idényre magyar gyártmáhyu,

"7

yt)

MT Kiváló gyógyhatású
Erős tápszerttartalmazó

ÍS CSBKOLÁDÉ CÖGNATOJÁS.
?l-X. ' *

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

által nagyon ajánltatik. 
Kizárólagos egyedüli elárusító hely: 

E E "V Á. JNT,

Loserth Dezső
fűszer és csemege Oz’etében.

M 
tó 
H 
M- 
W ► 
td 
Cf

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

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

16 forintért 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és - nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemeziegy- 
zéket ingyen és bérmeutve 

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

■jtsiti akar rámlii,
saját érdekében cselekszik.
ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET 

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet
Árú csarnokait melyek a következő helyeken vannak: », 

VIII., József-körut 28. sz (Bérkocsis utca sarkán), 
IV. Fereixclek-tere 1. sz (» királyi bérp.lotóban) 

Ezen szövetkezet az ,Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek 
felügyelete alatt áll.

Vásárlási kényszer teljesen kizárva 
Stilszerű, modern lakberendezések. 

Jntányos árak! Szavatosság az áru minőségéért!
■W Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti aszlalosok és kárpitosok dolgoznak.

o Knapp Dávid,
0 mezőgazdasági és varrógépek

— nagy rak tara LÉVÁN. ■■

0
0
0
0
0
0 ....
Q u. m. HOFHEKR é» SCHRANTZ féle gőz- Ja 

cséplő keszietek, GANZ-tele motorok minden

Q — geP«k es géprészsk - ° X
frOOOOOOOOOOQOOOQfr

LÉVÁN— nagy raktára
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

0
§
0
0
0
0

nagyságban, valamint minden e szakba vágó Q

HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA.
& . v»íly . gazdag, „ Mén, amd, nagy„ megs.ny|. ö í||ai. irágya

a műtrágyán sohasem pótolják.

A szárított Kizósertéstrágyával
BUDRPEST.KÖBAflYRI TRRQYRSZRRITÓQYAR

- —— -------------------- ------- ----------------------------- jOlilnispl ti Tiru ctgtti lugigut, IX., Ollli-lt U. ut< 
NvomatnH Ntn+a.i X.   t- . .--------------------------4  ■  Nyomatott Nyitrai éa Társa gyorsítóján Léván.


