
XXX. évfolyam. 12 szám. Léva. 1910. március hó 20.

ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra .
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

POLITIKAI HETILAP.

HIRDETÉSEK
7’ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők es a velünk 
összeköttetésben levő bírd, irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnan reggel.

FŐMLNKATÁRS : Dr. KERSEK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s 3 reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA

Sorakozás.
Igen érdekes és tanulságos meg

figyelni azokat a csoportosulásokat, 
amelyek már most a jövő választá
soknak az árnyékait hivatvák előre
vetni. '

Ezek a csoportosulások jórészben 
olyanok, amelyek az igaz, magyar szi
vet igazán csak elszomoríthatják. Minő 
elkorcrosulás, minő szédelgés, minő 
vakság ! Az első csoport az, amely az 
elfogult a örökölt előítéleteket féltő 
osztályuralmat óhajtja. Természetes, so 
kan ezek közül maguk nem ilyet.ek,csak 
azoknak a Csat'ósai. Ezek szerint c«ak 
ezekiek-van eszük, csak ezek tudják, 
hogy mi kell a magyarnak ; mert ezek 
világot, országot látott egyének. Egyik 
itt, másik ott fordult meg s eDnek vagy 
a másik nagy államférfiúnak, sőt a 
császárnak tudományát hozta magával. 
Így csak ezek tudhatják, hogy valami i 
hogyan kell nekünk, llát ezek feledik, 
hogy mindig csakis az. ország ütőereit 
kell megtapogatni s aki ehhez ért, az 
a nagy államférfiú. Ez könyvből meg 
nem tárulható s Jegfölebb másoktól, 
mint követendő példa, a hazai viszo
nyokra alkalmazható, ha azt a 
néplélek b veszi. Ha nem veszi be, 
akkor rossz, bármely koronás fej 
akarja is.

A másik csoport a konclesőknek, 
törtetőknek, talpnyalóknak, a közjogi 
liaLdás. fejlődés akadályozóinak a 
cs< portja. Hát ilyen magy ar is van ? 
Hogy ne volna ! Mindig voltak s lesz
nek ! Mindig ezek árulták el ezt a 
hazát ! Ha ezek nincsenek, uem volna 
vállalkozó a nemzeti népjogoknak a 
letörésére és ma Magyarország önálló 
és független állam volna. Tessék csak 
tanulmányozni a nemzet történetét, 
akkor ezen allitás a napnál is világo
sa bb. Ped'g ez a görögsajátság nem 
magyar vonás ám ! A rendszer, az a 
következetes bécsi politika rontotta meg 
nemzetünket! Ez az oka, hogy annyi 
elcsenevészesedett, jellemtelen, erkö es
teien krea'ura van itt az országban s 
bogy az e’tiport, elgázolt, elárult nem- 1 
Heti jogokért küzdeni kell. Ezek a 
tatárjárást élőid ző gazok, példát ve
hetnének még aiiemzetiségektől is, akik
nél az. már tudniillik az 0 szert pontjaik
ból, sokkal jobban ki van fejlődve a 
becsületérzés, mint sok magyarban ! 
Szemét van ezek közt is, de aránylag 
kev< s Az ő nemzetiségi e rzéküket, nekik 
szent meggyőződésüket s azt áruba nem 
boesát ák ám sémit iféle pénzért ! Ebben 
következetesek, kitartók, semmitől visz- 
sza lem riasz'batók .' Jó volna ha ezek 
a becstelenek követnék őket s megta

nulnák azt, hogy mit tesz szeretni, be
csülni. igazán szolgálni a magyar érde
keket. Dehát ezek annyira meg vannak 
romolva, hogy észretéríteni őket már 
nem lehet; izeknek ki kell veszniük, 
bogy hírmondójuk se maradjon meg !

A harmadik csoport a tisztvise
lőknek igazán szánalmas csoportja. 
Mimóza pudikak. Elveszti'ték a napot, 
összehúzzák magukat ! üe ez nem 
meggyőződés ám náluk, csak a hata
lom nyomásának a kövt tkezménye! 
Itt kézzelfogható ag iátjuk. tapasztaljuk 
a szolgálati pragmatikának a hiányát. 
Most láthatják maguk a tisztviselők s 
láthatja a nagy közönség, hogy miért 
irtózik a kormány tőle ! Vagy talán a 
kormányok akarják is, hanem Bécs- 
ből lessz megtiltva? Ki tudja! Annyi 
bizonyos, bogy szomorú állapot ez ! 
Különösen a kincstári kerületekben, 
a kincstári tisztviselők vannak le
szögezve.

Mert nálunk az a fe fogás ural
kodik, hogy a tisztvitelőt nem az 
ország fizeti, hanem a miniszter. A 
miniszter kiadja a reudeietet a főnö
köknek s ha ezeknek a bátorsága az 
inaikba száll, hát erősz-koskodnak. Már 
pedig az. a miniszter, aki ilyesmit 
elkövet, rá szolgai a közmegvetésre. A 
tisztviselőnek a szabad meggyőzödési 
jogát sérti meg, azt elvenni pedig is- 
tenteleuség !

Hála Isten, azért még vannak 
tisztviselők, akik ma ukat e tekintet
ben terrorizáltatni nem engedik ; csak
hogy a legnagyobb része mégis fel. 
Félti azt a szerény kenyerét ; fél, hogy 
még et'ől is megfosztják, vagy más 
kellemetlenségeknek lesz kitéve a „hi
vatal, a jzolgalat érdekébő. “. Mert 
evvel szoktak eltakarni sok erkölcs
telenséget.

Sajttáljuk a tisztviselőket mint a 
kormány páriáit s belátjuk, hogy tar
tózkodásuk it dokolt addig, mig emberi 
jogaik kellő tiszteletben nem tartatnak. 
Hegy mily jó volna a titkosság beho
zatala, amitől annyira fáznak, ez is 
bizonyítja,

A negyedik csoport, az önmagá
hoz való bizalomban meg nem rendült 
független nazafiakn ik s a népnek a 
csoportja. Az isteni Gondviselésnek egy 
külöt ős kegyelme, hogy e csoport lé
tezik, En> Ikül rég megsemmisüli, volna 
nemzetünk! Itt nemcsak a független
ségi pártot érjük, hanem bármely párt 
árnyalathoz tartozókat. Erkölcsös, igaz 
magyarok ezek s az a különbség, hogy 
a mód< k s eszközök tekintetében van 
nézeteltérés ; de rendíthetetlen, igaz, 
őszinte fiai e hazának. Ezekben van 
minden reménységünk, ezek nem hin

tenek port, a nemzet szemebe s hitval
lásuk nem ámítás. Ezek lesznek azok, 
akik a hatalomnak a túlkapásait min
denkor visszaverik s a rendes, alkot
mányi s mederbe szorítják ; ezek a nem
zetnek a megváltói, hogy az Isten 
áldja is meg őket!

Vizy Ferenc

Március 15.

Szentelj s taníts meg !•)
Jrta: Sebök Já^os.

Szeu'elj meg Idiiv, maréit si f. ny |
Te legszebb csillag bosszú éj Után, 
Te legHZ>bb csillag nemzetink » gé >, 
Hajósok üdve távol szírt fokán I

Szállj le .szí'linkbe, szórd a lángodat!
C ak olt van tűz, hol szikrád lángra kap,
Cs.k ott van haj* al s lózsás virradat,
Hol vérrel festeti a világokat.

Szenteld meg lelkűin-, égi szent sngár!
C'ill gin ön k«izt zúgó üstökös |
Ihen sngár csak «zredévbe’j-«r 
E földi férgek gyáva u pe közt.

Hintsd a Llkünkb* égi fényedet
8 tüzed lám-<át szórd mi d-n szívbe szét!
Mert gyávasá m k m ndenr eltemet, 
Mit Vérről-könnye] szerzett ezredév.

R blrlkek alm i hozzád f I nein ér, 
Ez epigoo nép mindent keszr vár, 
S lehull írjéről minden m It habér.
— Oh, jöjj hozzánk, égi szent sugár !

8 tsrits meg újra 1 vagv — ne is tan ts 1 
H ez úgyis tudjuk ; hány a Goko'ái k . . .
8 hogy i ány sebből vérzőnk ; tán száma sincs 
8 a gy s/os éj már hányszor szállt le ránk.

Tudjuk . . tudjuk . . . h sz érzi a szivünk, 
H>sz homloku-kra irva b ti utunk;
B<>r. ngó búban kü'dve-lüzködüt.k
8 nem me jük hinni, I • gy I--z jobb napunk.

FI tünk remegve száll sz bb jövő f-ié
8 borongó lelkünk némán s kia t. . . .
Hiába szaldós! — 8 n ucs, ki ér éné 
A leiken rezgő bús melódiát . .

A hajn li érek tan m“ZHHrdii«TOgá*o< 

reszket tette k tp*-g a leve gőt, N m d ada ♦ 
hirdettek; hater®, küzdelemé • breH®r«t»»*k 

a reki > < honibb ö szava>. N ru e • ii• -
népünk r ém lehet csupán az «i- r er* d n- 
nyék d -daiüo epe, h»n*m x*k»'om a hói- 
f ú' erenyek nagyra i öv i- s re, A n-pek 
I t» n h”z f- hász k < d link, aegi sen a iepjo »ok 

k v vasára. A is .es f*ekeze'Hk t tup <»■ 
m i Bán üun« p *ly es r éti <»> te e’»*k vol ak. A 
városi h-* lóság 8 órakor j • ni inét* m rom. 
ká li plébánia templomban. A« itj n *ra 
zeti * a egyház: yáez ó< al-tt vonii t be, A 
szentmisét Bcfhy L az ó pr po«- p ebanos 
celebrálta Jónás íme es Kawggia Ktlnun 
a.« el készek s» g dt teve* A mise *n k-u a 
p -Itf * i ták sí o gölt. tlák kettős 1)4! gon

•) A lé-ai főgimnázium által március 16-án ren
dezett hazafias ünne| élyen szavalta L hoczky Tiva iar.
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Tokody litván kántor kísérete mellett. A 
szentmise végén a nép énekelte a Himnuszt: 
„Hozz reá vig esztendőt 1* . . .

At áll. tanítóképző-intézet ünnepélye.

.Még ilyen szép nem volt I* Etekben 
•z egyszerű szavakban i ifejezést nyer az 
ünnepély kritikája. Lelkűknek idealizmusát, 
hazaszeretetüknek tűsét vitték az ünnepélybe 
az intézet növendékei. Aa önképzőkör ének
kara Héber K. Ríaifő-jával vezette be az 
ünnepélyt. A Nemzeti dalt Vágó K. szavalta 
el hévvel, lelkesülten. C nka Panna. Magyar 
nótáját az intézet derék igazgatója, Köveskuti 
Jenő, zenekarra alkalmazta. Az önképzőkör 
zenekara finom érzéssel es nagy gyakor
lottsággal játszotta e1. Az ünnepi beszédet 
Kántor I. mondotta. A költői Bzárnyalésú 
beszéd elérte ha'ását. K váló dicsérettel kell 
megem'ékeznünk Kutsera E., Bárczy G., 
Vágner F. és Gömöri K. kvatettjéről. Amit 
e négy növendék produkált Póss-Gaá! Száll 
a darumadár-ihvsá, az meglepetésszerü 
volt. Szalay P. nagyon szépen feldo'gozta 
szavalatában Póza Lajos Március 15. én jét. 
Nagyon meg voltunk elégedve az énekkar 
minden számával ; de Zoltai M. Szabadság
dalával valósággal remekelt. A rendkívüli 
gazdag és élvezetes műsornak a gyöngye 
Szepessy L. — Kerner Petőfi szobra volt. Any- 
nyi erőt, érzést, őszinte átérzést tapasztal
tunk Tuskó L. előadásában, bogy rabjaivá 
tett bennünket a melodráma Mács Gy. 
zongorakisérete méltó volt az előadáshoz. A 
hatást nem kis mértékben növelte az énekkar 
betéte. Végül a jól vezetett zenekar játszotta 
Linka Camilló Rákóczi emlékét, A felvilla
nyozott közönség a Himnusz hangjai mellett 
oszlott szét. A legtöbben átmentek a főgim
názium ünnepélyére.

A főgimnázium ünnepélye.

A kegyesrendiek templomában hallga
tott szentmise után a főgimnázium ifjúsága 
a városház dísztermébe vonult. A nagy 
terem és a karz«t alig bírta befogadni a 
közönséget. Az ünnepély elején Tóth Sándor 
főgimn. igazgató mélységes történelmi ala
pokon felépült lelkes szónoklatot mondott. A 
közöuséget valósággal felvillanyozta. Beszédét 
hatalmas tapsviharral több ízben félbeszakí
tották. Az ünnepi műsor Huberth Bal rya- 
korlott zongorajátékával kezdődött. Liszt 
Szózat és himnusz c. rapszódiáját adta elő. 
Nagy elismerésben részesült Sebők János 
főgimn. tanár alkalmi ódája. A hazafias ér
zelmektől duzzadó, költői ssárnyalású ódát 
alkalmas orgánummal és rátermettséggel 
Lehoczkg Tivadar szavalta. Lapunk olvasói 
rovatunk elején élvezhetik. Török Géza 
kellemescsengéeü hangon gyújtott ünnepi 
beszédével. A Talpra magyart az önképző
kör férfikara énekelte. (Női karja is 
van ? 1 . .) Vér Pál-Vendéghegyi Géza Zrí
nyi Ilona nikodemiai lakomája irodalmi re
mekmű s az előadó Farkas Imre és kísérője 
Frecaka István egész stépségebeu elénk 
állították. Közben a főgimn. vegyeskor jól
eső kuruc-dalokkal kedveskedett. A Nagy 
idők tanúja c. alkalmi páros jelenetben 
Stern G*za és Pózna Miklós csaltak sze
münkbe könnyeket. Felhangolták a pub
likumot, hogy annál vehemensebb tapssal 
ujrástassák meg a erólóió Márton Dezsővel 

a Mégis huncut . . ,-ot. A többi szabadság
harci dalaival is rendkivüli sikert aratott. A 
fényes ünnepély hatkezes zongorajátékkal 
ért véget. Nagy gyakorlottsággal és csa
pongó lelkesedéssel Berlisz Rákóczy indulóját 
adták elő Frecska Ltván, Huberth István 

és Martinovich Ernő. Kár, bogy a főgimná
zium és képezde következetesen csaknem 
egy időben ünnepel.

Az irgalmas nővérek ünnepélye.
A szabadság ünnepének előestéjén kez

dődött már városunk hazafias érzelmének a 
megnyilatkozása. Fél 4 órakor az irgalmas 
nővérek intézete tartott tartalmas műsorral 
szépen sikerült ünnepélyt. Reményi Megnyi
tójával Fekete Vilma hangolta fog konyságra 
szivünket. A gyakorlott zongorajáték nagy 
tetszéssel találkozott. A szabadság meg- 
megujuló napjának jelentőségét Adamcsa 
Apollónia ecsetelte. Kedves fellépéssel, ér
telmes és érzelmes előadással szavalta el 
Erdély Március íő.-jét. Tbern Magyar dalok 
című négykezesét Grotte Janka és Mácsán- 
szky Ilona játszották dicséretes ügyesseggel. 
A rab dala méiabús melódiája még ma is 
fülünkben cseng. Nem akirunk iudiskrétek 
lenni ; de nem maradhat a mi titkunk, hogy 
a hatásos kurucnótát az intézet jeles ének- 
tanára, Tokody István, szerezte. Frecska 
Aranka pedig kifejező és szívig érő hangon 
minden szépségét kifejezésre juttatta. Bán 
vallásosan hazafias költeményé*, a Nagy- 
Boldogasszonyt, Moravek Margit szavalta ter
mészetes gesztusokkal és lelkes banghordo- 
zással. Polónyi Aona a cimbalom húrjain 
sírta el Erdély Sziyetvár ostromát. Sok tapsot 
arattak az Abrány i-Horvath-fele Mi a haza ? 
című melodrámának előadói. Dodek I.ona 
jeles tehetséggel szavalta ; Medveczky Erzsé
bet finom érzéssel zongorázta. Érzel Hu
nyadi indulóját a trikolóros kis honleányok 
természetes lü-zel három hangon énekelték. 
Az indu ó hangjai mellett szerencsére senki 
sem távozott, V<g g élveztük Dodek I ónénak 
remek zongorajátékát. Liszt Ábránd jut 
a tempó rubatu oly precizitással jatstotta, 
hogy büszke lehet tanítványára az in é et 
zongora-tanítónője. A mindvégig etdekes 
műsor utolsó száma Erkel Himnusza volt. 
A növendékek énekelték három hanton. 
Énekük imád-ág volt nemzetünk szebb jövő
jéért. Az intézet igazgatója, Báthy László, 
zárta be az ünnepély!. Hangulatos beszéd
ben ielsesitett állandó küzd lemre Istenért 
és a hazáért.

A kath legényegyesület ünnepélye.
A Kath. Legenyegyerü et vasárnap, már

cius I3.-án, tartott hazafias ünnepélyt. Far
kas József tanitóképzöintézeti növendék nagy 
gouddai hido gozott tanulmányéban méltatta 
az 1848-iki dicső napok jelentőséget, Med
veczky Ilonka igen szépen szavalta Gyuiay 
Pálnak Szent Erzsébet betege c. költeményét. 
Bízik Ernő e. t. Czuczor Gergely Riadója t 
lelkesítő modou adta elő. Tóth Karoly e. t. 
pedig nagy hatással elszavalta Petőfinek a 
Magyar ifjakhoz c. költeményét. Majd ismét 
Medveczky Ilonka kuruc-nótáékal kedveske
dett hálás hallgatóinak. A lélekemelő ün
nepély a Szózat eléneklésevel ért véget.

A Kossuth Lajos-téren.
D. u. 3 órakor cigány-zene hangjai 

mellett a Kossuth Lajos-teren gyülekezett a 
város polgársága. A szabad ég alatt tartott 
ünnepély impozáns volt. A képezdészek a 
Riadót énekelték. Lehoczky Tivadar VII. 
oszt, gimnazista Sebők Szentelj s taníts meg I 
c. ódáját szavalta el. Az ünnepély legki
emelkedőbb részét Csáti Márk kegyesrandi 
tanár szépen kidolgozott es szónoki hévvel elő
adott lelkesítő beszéde képezte. A nap jelen
tőségét történelmi kere'ben mesterileg állí
totta elénk. Tuskó L. IV. éves képezdész 
a Talpra magyart szavalta. A közönség a 
Himnuszt énekelte el és szétoszlott.

Felvonulás a honvédszoborhoz.
A város szokatlanul gazdagon fel'obo- 

gózott utcáin át */«? ónkor indult meg a 
fáklyás-menet. E öször a honvédemlékhez, 
aztán a város főbb utcáin keresztül vissza 
a városházhoz. A cigány húzta, a polgárság 
hazafias dalokat dalolt. Hatalmas éljenek 
hangzottak fel ; de nem mind a magyar 
szabadságért. Hallottunk ilyen hangokat is: 
„É jen a nemzetközi forradalom I* Ezek 
nem a lévai munkások hangjai voltak. Fel
hívjuk úgy a képezde, mint a városi vigadó 
építkezési vállalkozóját, bogy ilyen vesze
delmes társadalmi bacillusorat városunkban 
meg ne tűrjenek. A honvédemlék villany
fényben tündökö l. A Talpra magyart a 
képezdészek énekelték. Tóth litván kántor- 
tanitó költői lendületű beszéd kíséretében 
helyezte el a városi polgárság szép koszo
rúját a honvédemlékre. A menet a Himnusz 
eléneklése után induit vissza a városba.

A bankett.
A fáklyásmenet >/28 órakor végződött. 

U'ána 8 órakor a vátosbáz nagyteimében 
közvsemra volt, melyen 91 en vettek részt. 
Bódogh Lajos polgármester emelkedett elő
ször szólásra s poharát a hazára, utána 
Bándy Endre a függőt Isnségi eszme diada
lára üriteite. Dr. Novotny Ernő az egyetlen 
jelenlevő 48 as honvedet, Tokody István 
pedig a szereplőket üdvözölte a éltette. 
Csáti Márk Léva város polgármesterére, Dr. 
Kersék Jsnos és Dr. Kmoskó Béla az elvek
ben s személyekben való összetartásra, egyet
értésre a állhatatosság a emelte poharát. 
Tóth István kántortanitó egy sajat szerze
ményű kuruc motívumokon épült szép nó
táját énekelte ol. A jó hangú a', mely kez
dettől fogva általát os vöt, még sok jóízű 
tósztot patiamott ki : Bándy End-e, Csekey 
Vilmos, Dr. Kersék, Dr. Kmoskó, Tokody és 
Csáti replikáztat egymásnak. Éjfél felé járt 
az idő, hogy eloszlott a nem nagv, de 
lelkes társaság.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiáth M. dr.

VIII.
(Befejező rész.)

A testi nevelés körébe tartozó ruház
kodást és táplálkozást nem tárgyalom. Nem 
tárgyalom az egyes játékokat és gyakorla
tokat, táncot, a katonai rend- és lövőgya
korlatokat sem. Nem akartam szarérteke
zést írni, c*ak amint már jeleztem, polgár
társaimat a játszótér és tornacsarnok szük
séges voltáról meggyőzni. Ötztökélt a re
mény, hogy erű on va amic-két lendíthetek 
városunk elhanyagolt testnevelési viszonyain. 
A’, egyhuzamban való tanítás főgimná
ziumunkban va'ó életbeléptetése még alka
lomszer übbé tette e törekvésemet Az öt 
ólán át, rövid megszakításokkal, egyhuzam
ban négy fal közé szorult ifjú ág ü ofoglal- 
kozásának hátrányai csak igazi, észszerű test
gyakorlással elleni ú yozhatóá.

Ezért végül határozott alakban adom 
még elő a lévai játszótérre és tornacsar
nokra vonatkozó, sztgoiúan tárgyilagos meg
fontoláson alapuló néze'oimet.

A játszótér feleljen meg a közegészségtan 
követelményeinek.

Tudjuk, hogy a játék s a sportgyakor
latok a tüdőt fokozottabb tevékenységre 
serkentik. Az ember ilyenkor többnyire 
nyitott szájon át, szinte falja a levegőt, 
melyből nem szűrődhetnek le az azt azeny- 
nyezö idegen dolgok ú{y, amint az nyugodt 
légzésnél a nyá'ka hártyával bevont orr
kagylók tekervényei között történik. A ját
szótérnek tehát por- és füstmentesnek, talajá. 
nak tisztának kell lennie ; azt a marhavásár- 
térre, füstölő gyárak közelébe vagy a poros 
országit mellé helyezni nem szabad.
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A« ember ■ j4Wk hevében felheviil, 
megirB>d b ilyenkor könnyen meglrtba*, 
kü'ö'ÖBen * még nem ediettnek, ha — 
főleg veeitegléaében — h'deg aiAlroham éri. 
Ezért lehető'eg ezélmentes ú legyn a ját
szótér.

Megtörténik, bogy a játszókat hirtelen ' 
eső vagy zivatar lepi meg. Mennél zsengébb 
az egyén kora, annél inkább árthat neki, ha 
filhevOlt, izzadt testét h'deg lég- vagy 
vizzuh’ny éri. Ezért kell a játszótéren oly 
épületnek lennie, melyben az égést társaság 
oltalmat talál.

A játszótérnek t őrös körül árnyáén, k 
kell lennie, hogy az ifjúság a naphevétől 
védve a hősben megpihenhessen. A játszó
teret tehát körül be kell fásitani.

Ha tiszta folyóvíz melleit lehet a ját
szótér, annál jobb.

M ndezt számba véve c«ak két alkal
mas helyet tudnék Léván az iskolai játszótér 
számára. Az egyik az uradalom várkertje, a 
másik a sporttelep tőszomszédsága.

A várkertnek sok előnye van. Szél- és ’ 
pormentes, patakmentén fekszik, fenyőfái | 
alatt árnyas pihenő kiná'kozik. Azután van I 
itt elég hely a tornacsarnok számára is, | 
még pedig kedvezőbb, mint a főgimnázium 
me letti sétatérén. Vali mer nyi isk ólához kö
zel esik. Elére legfeljebb az szól, hogy 
nagy nyári melegben ott bizony megreked 
egy kicsit a le’ egö és — hogy megszerzése 
valószínű eg nagyobb költséggel járna, mint 
hasonló nagyságú külteleké.

A sporttelep melletti játszótér szintén 
pormentes, talaja tiszta. Tavo abb esik ugyan 
a várkertnél, de közelebb mint a honvéd- 
gyakorlótér. Uj. kellemes, a lévai közönség 
egyetlen sétautja. Az északi és keleti szél 
e'len közvetlen védi a Káka és Orbán sző
lőhegy Az észak-nyugati — nálunk ural
kodó — szel t megtöri a várheggyel vég
ződő szölődomblánc, mely mintegy sarkantyú 
tereli télre városunktól a tótkapu felől jö«ö 
széiárauilatot. A város nyugati szé'én fekvő 
szabad területeket mind járja a hideg északi 
es éjszak-nyugati szél; két felől lepik el két igen 
poros, nagy forgalmú kocsiút porfe'legei, 
rájuk száll a mészégető, a vasúti állomás, a 
vil'anytelep kormos füstje, amint a szél dél 
felől kerekedik, azért ott sehol nincs helye a 
játszó térnek.

Mar most, ha a várkert igen kö'tséges 
szerzemény volna, annál inkább kellene a 
sporttelep mellett játszótereket létesíteni, 
mert « hely mellett más előnyök is szólnak

Sport-egyesületünk célja nem öncél. Cél
ját nemcsak az egyesületi élet keretebeu 
látja és találja. Más sport-egyesületekéhez 
h-sonlóan, a lévainak is az a törekvése, 
hogy mennél nagyobb kőiben fejlessze a 
tesiedzes irát ti rokoasrenvet, mozdítsa elő 
a tes edréa elterjedését.

Tudom, mert ismerem a lévai sport
egysed «t generózus gondolkozását, hogy 
örömmel fogja a tanuió ifjúság testnevelése 
ügyét támogatni, ba a város, mint iskoia- 
fenn'ar'ó szózatot intéz hozzá.

Támogathatná pedig azzal, hogy a tő- 
szomszédos já'szótéren játszó ifjúságnak 
pihenéskor az árnyas ligetben való büsöléa’, 
birte en vihsr vagy esőzés, esetén az egye- 
sü éti fedett helyiségekbe való menekülést 
megengedné. Ezen engedély felmentené a 
varost a játszótéren szükséges menház 
e őállitási költségei alól.

A spor'-rgyesüleinek van két teniisz 
pályája. Szívességből az egyiken, szabott 
órákban a t-nuó ifjúság is játszhatna.

L’ hét, hogy az egyesület egyik másik 
lelkesebb tagja maga is részt venne az 
ifjúság játékaiban, am nt az Ango oreragt-an 
es B-'gtumbsn i* szokásos. Az idősebbek 
pé dója mindig buzditólag hat az ifjúságra, 
de l> hét, hogy »z fjak bangót vidam-aga 
as idősebb eporio ókra is ragad és azok 
közt is felsanji a jaiekkedvet. Az egyesület 
>gy nagy raoliáia'ot tenne a tetti nevelés 
ügyének es az ifjúság játszóterének szomszéd
sága viszont az egy eti élet frissebb pezs- 
dülésére vo na jó haássál.

Ha a város a sportegyesület tőszóm 
srédssgában két hód fődet szerezne, áron 
két, esetleg bárom játszótérit lehetne élbo
ly.sri, melyeken töl li iskola ifjúsága egy 
időben áüön-küön játszhatna.

így gondo'om én a játszótér kérdésé
nek üd<ös mero dásá’.

Tekintettel a rportegyesület és a test
gyakorló táruló.ifjúság közöt'i kő oiönha- 
táera, mely a célt, t. i. a testi nevelés nép
szerűsítését, hatalmasan mozdítaná elő ; inkább 
a Kákák alatt látnám a játszótereket, mint a 
várkertben.

A toruaciarnokró1 sokat nem mondha
tok. At huszonnégy év óta vájudó do'og. 
Annyi bizonyos, bogy arra nemcsak a fö- 
gimráziu'r, de a po'gári leány- és as elemi
iskoláknak is van szükségük. A tanítókép
zőnek lesz magának.

Milyen legyen a nagysága és a beren
dezése, az. a tervező építész dolga. Ha arra 
ke lene fe élném, minő legyen, az' mondanám ; 
kívülről mennél egyszerűbb, belülről mennél 
tágaöb. világosabb és pormentesebb. Mmtaul 
ajan auám a sárospataki föisko áét, némi 
módosításokkal. Ezen mintára épült torna- 
c arcok minden követelménynek megfelelne 
és aránylag olcsó volna. Nem srolgá'nt 
ugyan mot umentá'is utcadiszü', de fák és 
bokrok között az ia szén vo'na

E mondtam minden', amit szükségesnek 
láttam. E mondtam azért, hogy, akik e kér
déssel eddig nem foglalkoztak, érdeklődjenek 
iránta. A<ik már e-öbb foglalkoztak vele, 
cikkeimben regi ismerősökre akadtak. Azo
kat az a zméket orvosi és pedagógiai tekin
télyek állapi ották meg. Uj.t tehát nem 
soka’ mondtam, nem is mordbattam. Est 
hanesú yozom, bogy őszinte szavaimmal na
gyobb sú yt, l izonyitó erőt adjak sz elő
adott eszméknek a hitetlenek előtt. H i pedig 
polgártársaim ez eszméket befogadták, be 
fogják vallani, hogy iskoláink testnevelési 
ügyének elhanyagolásával bűnbe estünk és 
nem fogják magukat azzal áltatni, hogy más 
varosok hasonló szomorú tesineveiéai viszo
nyai mentségükre szolgálhatnak. A saját 
hibáját máséval mentigetnl; hülyeség.

Lagrange egyik testnevelesi könyvében 
ezt olvastam -. vNem riadtak vissza az in 
gyentsnnás költségéből ; belátták, hogv 
minden honpolgárnak joga van a taníttatá
sához. Hat azt már nem érik-e be ésszel, 
hogy minden gyermekünknek joga van az 
egészséghez, az egészség legalább azon fo
kához, amelyen alul az már nem lehet a 
haza szolgálatára alkalmas hazafi ?“

Szívleljük meg e szép szavak igazságát, 
ez jobb tanúbizonysága lesz hazafiasiágunknak, 
mint az örökös mellverdesés

Különfélék.
— As első lusztrum A ka-«»i egy- 

házmegye papsága meleg szeretettel ünne
pelő e ntpókban főpásztorát, dr. Fischer- 
Colbrie Ágost püspököt, aki tudvaevóleg 
varme ’yenk szülötte, — abból ar alku ómból, 
hogy 5 év óta áil az egyházmegye elen és 
tevékeny buzgalma’ fejt ki. A papság hó
dolatát Medveccky Ede nagyprépost tolmá
csolta s több egyesület és intézet kü dött- 
segileg tisztelgett a püspöknél.

— A casinó jubileuma. C--ínunk, 
városunk ezen legreg bo egje^ülete, 50 eves 
fennal ása alkalmával folyó évi dpn/if hó 
3. án jubiláris ünnepséget rendez, ametyre 
as elnökség az alispán utján a vár
megye törvényhatóságának tisztikarát, a 
vármegye területén levő összes társe^ye- 
BÜlnieket s a casinónak volt tagjait s meg
hívja, — Az ünnepség sorrendje: 1 D*le- 
ött 11 órakor a casino nagytermében dísz

kőig y ülés Ennek targysorozata : a) elnöki 
ne »vó; — b.) ünnepi beszéd; tartja
Báthy L*S‘ló ; — c) a casino által létesí
tendő ketezer koronás alapítvány iránt való 
intezkedé- ; — d) elnöki záróbeszéd. — 2. 
D lutfin 1 Órator ugyanott társasebéd. Egy 
terítek ara : 15 koron*. — 3. £■»•« 9 órakor 
a casmo hp ys^gei'** táncmulatsáy.

_  Március 15 A szabadsagharc év
fordulójának lelkes ünneplését re-zletesen 
kö'öjür bpark elöke Ö helyén. In megem
lítjük, hogy az ipariskola, az izr. elemi 
tBltoa es a földmives )fj*k egyesület* is jól 
sikerült ünnepélyeket tartottak. — A nagy- 

kereskényi r. k. népiskola is lelkesen mgg- 
ünnepelte szabadságunk ünDepé'. Először 
Bauer Antal r. k. plébános méltatta szép 
beszédben az ÜDrmp jelentőségét, utána 
pedig a növendékek hazafias dalokat éne
kel ek és többen szavaltak. A llimnusg 
elén^klése után az ünnep véget ért. A nagy 
hallgatóság e ött lefolyt ünnep sikeréért a 
dicséret "lergstyinszky Adolf néptanítót il
leti meg.

— A Kath. Körben ma egy hete 
folyt le a ciklus utolsó irmeretterjesztö 
előadása, amelyen a ve*í e*t képek gvönvö- 
rüen' illusztrálták Jézus életét, A szöveget 
áhítattal hallgatta a je'envolr szépszámú 
közönség. — Bán A'adárnak Jézus c mü 
költeményét Kozma Vilma remekül és olyan 
meleg érzéssel szavalta, bogy a Fa’lga’óság 
hosszantartó tapssal adott kifejezést teljes 
elismerésének. Végül Bartos Mariska har- 
móniumkisérettel S radelláua^ Ária (Pitta 
S gnore) cimü kedves es meodikus szerze
ményét > ná’a má* megszokott precizitással 
énekelte el A közönség, mejy minden al
kalommal szíves n vett részt a szépén si
kerű t estéjeken, azon forró óhajtással 
távo o t a körből, hogy várva várja a szóra
koztató ég tanulságos e'öadások folytatását.

— Választási mozgalmak a szom
szédban Hon<varm**pye Ipolysági kerüle
tében Ivánka Oszkár, a korponaiban Cgobor 
László mostam kép ’ise ők a jelöltek, — a 
szálkái kerü etben Kyóry A fonz báró ár
vaszéki elnök lép fel. Mírd a bárom jelölt 
a nemzeti munkapartba tartozik.

— A F M. K. E. Központi pénztá
rának múlt évi zárszámadása, az évi for- 
ga mi kimuratása, a mérleg es a felhasznál
ható jöv«delm°k szám'ája elkészült. E sze
rint a mu ♦ évben 50 748 K. 46 f. bevétele 
és 43 737 K. 42 f. kiadása volt, a marad
vány tehat 7.011 K. 4 f. — A központi 
pénz ár vagyona a merleg szerint 257.637 
K. 65 f. A i örzsvagy onhiány már csak 
546 K. 94 fillérrel szerepel a mérlegben ; 
ez a te e azonban már a folyó évben tel
jesen e fog iüoni a számadásokból s ezzel 
tizenegy évi nehéz munka után nemcsak a 
pénzügyi egyensúly all helyre, de évenkint 
jelentős összeg szabadul fel lekötöttségéből, 
amellyel az egyesület újabb művelődöd in
tézményeknek verheti ro#*g alapját.

— A képviselövalasztók össze
írása B -rs zármegye kósponti vaia^ztmanya 
folyó h^ 5 én tartott ül sén az országgyű
lési k pvisrlöválasztók 1911. évre érvényes 
névjegyzékének kiigazítására kikü'dendö ösz- 
szeiró k ü'döttségeket következőleg alakí
totta meg : I. aranyosmaróti választó- 
kerü et .* első összeíró küldöttség : elnök 
Novotny Jano*>, tagok dr. i alásty GÁ»a és 
Rúkovszky lován; második küldöttség: 
elnök K >sztolanyi József, tagok Hyross 
János en S iaazny János ; harmadik küldött
ség : elnök R'd yánszky J o os, tagok R >d- 
ner G u*a »*b Z -dorszky Ödön. — II L vai 
válasz ó • erű et ; első összeíró kü dÖ*t<eg : 
elnök B< dy E< dre, t*gok dr. Tó h S<ndor 
és dr. Gyapay Ede ; második kü dötraég ; 
elnök M >c«v Lajos, tago< Z rknyak Jtr.oa 
és Srhoen Géza ; harmadik küidötisÖM : el
nök D >mnay V mo , tagok V-rannay Lajos 
és L vay József. III. Újbányái vá|«s»tóke- 
rü'et : »*i ö összeíró kü'dött-ég,: ►ir öit dr. 
Gond P‘tér, tagok Anderle Ernő és Z ps-er 
Lajt. ; második küldöttség; elnök T^oses- 
váry B a, tagok dr. Ka drO^its Andor és 
KaidiO 11 a József ; harmadik küldöttség; 
elnök N ivotny J no«, tagok Paiasty Géza 
és R ov-z y I«-ván.

— Kö csönös áthelyezés. A m. kir. 
igazr-átiü vturi z er Juhász G»ua nyíregy
házai s Bálint Káruiy aranvo^maróti kir. 
tÖTTénysórtsi telekköny wezetöket ö csönö- 
sen Hth v^v.’m,

— MÜjéggyár Léván. A városunk
ban ’» MiinaK v.d< ken urai* cd' nagy jég
hiányra va ó tekintettel Krajtsik J <nő, 
dsbá<i «t-ye>ületi titkár ur u p^demeDyeze- 
sére - k/yeg érdeke tek egy müjéggyár let-g;- 
tósőt vettek tervbe. E y oly ü «ilü jéggtár 
létositeN- h.*z, mely naponta 70 mu>. jeget 
termel*.** y mennyiség a szükségletet
kie'ét’tené, 35000 korona tőke lenne szük
sége*. me y iök» t az alapítók oly módon 
óbajt«ná< biztosítani, hogy a jéggyara^ 
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részvénytársasági alapon, 350 drb. 100 ko
ronás névértékű részvény kibocsátásával 
akarnák létesíteni. A terv kivitelének első 
feltétele, hogy ezen szükséges alspőke kellő 
részvényaláirás által b ztos'ttas’ék. Tekintve, 
hegy az egész városi lakosságnak eminens 
érdeke, hogy a veszedelmes jéghiány meg- 
sziintettessék a vállalat kezdeményezői ez 
ú ou hívják fel Léva város és vidékének , 
közönségét a létesítendő .jéggyár részvé- | 
nyeinek jegyzésére, annak kn melt Bével, I 
hogy a jelen jegyzés aha1 vállalt kötele- | 
zettség feltétlen és visszavonhatatlan. 
A vállalat kezdeményezői hangsúlyozzák 
art is, hogy a rendelkezésre ál ó ad tok 
alapján eszközölt számítások szerint a vál
lalkozás előreláthatólag rendkívül hasznot 
haj ó lenne. Aláírások egyelőre folyó hó 
24. ig eszközölhetek Krajtsik Jenő gazd. 
egylet titkár és Dr. Balog Sándor ügyvéd 
uraknál.

— Kinevezés. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Grieger I ona ln- 
till'ftí r. k. elemi isko'ai tanítónőt a nagy- 
ugróci elemi népiskolához rend s tanítónővé 
nevezte ki.

— Eltűnt asszony. bordán, az or
szágos iá-ár napján, amikor Karcsik Lajos 
délb o lakására érkezett, a szobában az 
aszta on egy papírlapra szó szerint a követ
kező sorokat találta felírva : ,isteu véleteg 
k* dv is kázaspárom isten véled édes lányom 
apédrt el ne had.* — Azóta Koicsikn uak 
r.yoma veszett. Hogy hová lett és miért 
b.gyti el családját, ameilyel ed iig a leg
szebb egyetértésben és boldogu t élt, — 
erre nézve sem férje, sem leánya nem tud 
na« fe vílágo itási adni. A rendőrség a 
ti okz-tos ügyben megindította a legszélesebb
kői ü hivatalos e járást.

— Magántanulók ügyemébe. Fel
hívatnak azon po gari iskolai msgantmulók, 
kik a folyó tanév végén óhajtanak magán
vizsgálatot tenni, hogy ez iránt kérvényüket 
legkésőbb április hó 15. g az illetékes po- 
gári isko'a gazgatójáual oaveiletü njuj sás 
be, mert később érkezendő kérvények i em 
vétetnek figyelembe. Magánvizsgálatok a 
legújabb miniszteri rende et szerint tv nként 
csak kétszer tartató,k, meg pediy karácsony 
táján es a tanév v. gén.

— Esküvő I'azsitgka Imre az altéba- 
kai evang. tomp ómban folyó hó 21-én 
tartja esküvőjét özvegy Horváth Józsefné 
kedves leány: val Mariskával.

— Felsült csalók. Az elműt hétfői 
baromvásar aikaimaval két ideien ember 
látván, hogy egy felsövidrki gazda jó áron 
adta el ökleit, ezeknek ár»t szeretlek volna 
tőle csalás utján elvenni. A csa ók a to va
joknak egyik ismert cieiét alkalmazva, egy 
ideig nyomon követtek a gazdát ; majd 
hirtelen eléje kerütek és egy nagyobb 
pénztárcát ejtettek a földre. Amikor a gazda 
felvette s tárcát, megfordu.tak és azon ürügy 
alatt, hogy a tárcában bizonyára sok pénz 
van, a hallgatásért 360 koronát követeltek 
a megtalálótól, ellensezö esetben a rendőr
ségnél való feljelentéssel fenyegették őt. A 
gazda azonban, aki a tárcát fel nem nyi
totta, nem ült fel a csalóknak és nem ijedt 
meg a fenyegetéstől. A felsült cgdók eköz
ben észrevevén a rendőrök köze edését, a 
sok nép között nyomtalanul eltűntek. A 
tárcát, amelyben egy német szövegű ezres 
reklámcédula van, a rendőrség vette el a 
gazdától. Azzal akarták a jómadarak a gaz
dát pénzétől megfosztani.

— Munkások közvetítése. A nyári 
mezőgazdasági munkaiatokra az egyes gaz
daságok a munkásokat már biztosították ; 
töub helyen azonban még most is folyik a 
munkások szerződtetése. A tiarsmegyei Gaz
dasági Egyesület titkári hivata a Léva, Ba
lassa utca 6. ez. — felhívja azon munkáso
kat, akim a tavaszi és nyári mezőgazdasági 
munkákra eddig még -zerzödve nincsenek 
éB hajlandók más községekben vsgy az 
ország bármely vidékén munkát vállalni, 
hogy erről a titkárságot értesítsék.

— A kisegítő jégbarlang. Az enyhe 
tél folytán oly nagy a jéghiány, hogy még 
a dobsinai jégbarlang jegét is áruba boosát- 
já . Nem az egészet, hanem csak annyit, 
amennyi Magyarország legnagyobb termé
szeti osodájának sérelme nélkül elszállítható

Az ország minden réssebő Dobsinára ér
kezett keid zösködésre a mmsp szakértők
ből ál'ó bizottnág járt a bar aggban és m«g- 
állapito'ta, hogy abból körű b líi> ötveu-zer 
métrrmázxa jég távolítható el. ane.kü , hogy 
a b®r Cr c>d **** j g-*A**ta át oármi 
tekintetben is éri >hHn*. A barlangot ke
zelő bi^OHság altaporfan foglalkozván a kér
déséé1, 0‘h*taroótá*, lo'? röv d 1 jár-»tu ár- j 
lojtest tűz ki a j ‘g öín^t; eladására. A réaa- ; 
le'öfl feltételek inár uaoar meg udh tő* Dob- 
tíiua város po’garinesteri hivat* áb-n.

— Vásár, Léváu ez évj március hó 
14-én magtár ott ornzágo* ha»<’m ?á-<árra 
fe hajtatott azúr zmmarhi 1973 d»’«> ; ’ó S 
2140 drb; juh: 200 drb; a r eá: 191 drb; 
kecsge 9 drb ; BZ«mar 2 d- ; ős zesen 
4B15 dró. Etekből el*d-to 1 s arva«a>arha: 
990 drb ; ló * 453 drb ; juh : 135 dr< ; sér
tés : 103 drb ; : 7 dr<> ; -'amar : 2
drb ; összesen 1690 dr' .

— A vasutasok uj egyenruhája. A 
kereskedelemügyi in n sztej m r » r.u d e 
az üzleivezetö-iegBknek a varuta ok uj 
egyenruhájának tervezetet velemenyezes 
végett. A tervezet szerint a va-ufasoic uj 
ruhája a küllő d mintájára készü . A legna
gyobb ujitás a Hvolgál áttevő tiszt piros 
sapkája lesz és hogy a rég óhajtóit kard 
díszíti o daluxa . A blu« o van le«z m nt a 
boavédeké és egyes oszt#* yoaat a hajtóka 
szinérői lehet majd felismerő’. A forgalmi 
tisztek és altisztéit hajlókaja pro<, óiig a 
pslvafenntartási alka'inazotiaké kék lesz. A 
nadrág tiszti m ntara ke zü .

Nem csak gyermektől vonandó meg 
minden, ami azivgye >£■“>, es *'• idegedet 
megtámadja, — felre tehat a szesszel és 
kávéval ! — felnnó tekne< is legnagyobb 
kincs az egész ég A gondot háziasszony 
azért reggeli és vz o ma xav hoz mindig a 
va ódi Kathreiner fele K. »')pp-m<la’aKávét 
haszna js, mert elégedettig es megtakarítás, 
fő eg azonban a gyermekek viru ó kinéz se 
a jutama. A tO< értéktelen utánzás miatt, 
a bevásar n a legnagyobb o '-* 0 «á' ki 
vánatos. Csak K*’hrame- nevvei e'iá'Ott 
eredeti csomago tat teisek elfogad ti I Minek 
i< hagyna utászá ét magva eróaztsko a 
mikor ugyanannyi p rzrt valódit is kaphat.

Közönség köréből.
Koszönatnyilvamtas

A lévai T«karék- es II tehntezet Igaz
gatós gv az 1910. évre 50 kor. t «domá
nyozott a Lévn léiesitwiid • T.nitóc H vsára. 
Fogadja nevezet* pénzintézet Igazgatósága 
neme, lelkű adomány kert az egyesület hálás 
köszönetét.

Hoyora B :1a kartárs az általa *e deaett 
pásztorjáték jövedelmébí 1 23 kor. 34 ti lért 
kü dött a L ván építendő Tanítók Haza ja
vára. Fogadja lelkes kartarsuok kifejtett 
buzgalmáért az egyesület köszönetét.

Végit István. Deák Adolf,
a barmn, ált. tanitóegye- a barmn. ált. tanitóegye- 

HÍilet sHlet föpéaztárosa.

Köszönetnyilvánítás.

A lévai Takarékpénztár 50 koronát, 
Népbank 50 koronát, Takarok es Htelin- 
tézet 30 koronát, Kereskedelmi Bank 25 
koronát volt kegyes a lévai isr. nöegy'etnek 
adományozni. Fogadják nevezett pénzinté
zetek ezen nemen adományukért egyletünk 
leghálásabb köszönetét.

Léván, 1910. március 11.
Fenyvesi Karoly Weisz Mérné,

titkát. elnök.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik felejthetetlen édes 
atyánk, Berger Adolf úrnak elhunyta alkal
mából részvétükkel fájdalmunkat enyhitették, 
ez úton mondunk igaz köszönetét.

A gyászoló család

Nyilvános köszönet.

A lévai Kath. L^gínvegvesüet részére 
a helybeli Takarékpénztár 50 kor., s a Hi
telintézet 20 kor. adományt szives volt ki- 
u'alni, amely adományokért há ás köszönetét 
mond az egyiet

választmánya 

Nyilvános köszönet.

A közelmúltban következő kegyes ado
mányok folytai be a „S ’.e fá nia-árvaháza 
céljaira. Ligkegyelmesebb Auguszta Ö cs. 
és kir. F nsége adománya 100 kor., a B«rs- 
mevyei Népbank Lévai Te epétől 50 kor., 
• Lévai Kere-kede mi Bink részvény araa- 
ságiól 25 kor. készpénz; Birticzsv Ottó 
föerdész úrtól, (K'atapolcaany) pedig 50 drb. 
diszfa-csemete

Léva. 1910. március hó 10.
Leidenfrost Todnrne Faragó Sámuel

ib. ■janik. titkár.

Köszönetny il/ani ias.
A L4va> T^tarékp íuztár 50 koronát, a 

Tak*r<)k és 11 te intézet valamint a Bard- 
megyei Népbank 25—25 koonat voltak 
aziveoek az a 1. taniiótepső in ez )t ddgéiyző 
egye^ü ete javára adamanyoza’.

Fogadják áldozatkészségükért ezúttal 
is úgy a tanári testület, va arnint a eegéiyző 
egyesü et neveben hálás kör&önetűn <et.

Léva, 1910. márc us 16 -án.
Pazar Zoltán,

a be/^ yző egyebti et eb'öke.

Köszönetnyilvánítás.

A lévai ág. hitv. ev. egvház javára a 
lévai tsksrékp inztár r. t. 100, a lévai ta
karék- es hitelintézet, r. t. 30 komáit Kül
dött, mely kegyes adományokért hálás 
köszönetét mond az egvház neveoon

Léva, 1910. március 12.
Kovatsik Samu, 

pénzt árts.

Nyilvános köszönet.

A Lévai takarékpénztár r. t. ötven ko
ronát, a Lévai Hi elintéőet 20 koronát volt 
szives ez évben is egyletünknek adomá
nyozni. Fogadják ezuron is lúái köszönő- 
tünk kifej esését.

Léva, 1910. március hó
Rosenbaum Adóid Knapp Dávid,

egyl. Je*.’yzó <*gyl- eluíik.

tíívaiaios rozlemeay.
1Ó62/1910. szám.

Hirdetmény.
A „Tsub L pót. utóda*-féle lévai kézi- 

zá'ogház üzletben lejárt zálogtárgyak folyó 
évi március hó 29 én ragge i 9 órasor az 
üzlethelyiségben megej endó nyilvános ár
verésen elfognak ad>'ni.

M'röl a közö még azzal értesittetik, 
hogy a lejárt zá ogtargyak jegyzéke az 
üzlethelyiségen kifüggesztve tartsuk, s hogy 
a lejárt zálogok‘idő <ö ib in az árvsrés kez
detéig kiválthatókés meg'iotszanbichi ót.

Léván, 1910. évi msrouis hó 13 ii.
Szllasay Sá.n.d.ox 

főjegyző.
1704/1910. szám.

Hirdetmény.
A lévai országgyűlési kepvise'ő választó

kerület. I. összeíró kü döttsége Lé’» város 
képviselő választóinak összeírásé. 1911. ki- 
hatólag folyó évi március hó 29. és 30. nap
jain réggé i 8 órától 12-ig és de.után 3 
órától 5 órú» terjedő időben Léváu, a vá 
rosház tanacscerm ben fogja kiigazítani-

Ezen munkálatról Ltva város választó 
kötöttségét a kü döttség előtti megjelenés 
jogára és a törvényes igények érvényesít- 
hetésére való iigte m-ztetéssel ezen hirdet
mény utján értesítem.

Láva, 1910. évi március hó 18 án.

polgármester.
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Közgazdaság.
Az első magyar által nos biztosító 

tarsasag közgyűlésé.
A? első magyar általános bizto.itó- 

táressáq fo'yó hó 12-én tartotta évi rendes 
közi’yüését gróf Ciekonics Endre v. b. t. 
t. elnöklete alatt. As igazgatóság részéről az 
ügyelte' a társaság vezérigazga-ója, O módy 
Vilmos főrendiházi tag adta e ö.

A’, igazgatóság felolvasó t jelentéséből, 
valamit t az előterjesztett z ír- és mór |eK. 
számlából kitűnik, hogy a lefo'yt 1909-iki 
ötvenketted'k üzletév eredmény, i voltak a 
társaság mÜtödéBe óta a legnagyobbak a 
összeM'ésüsben a !egl<edvezöboek. A< évi 
5.113 728 korona 28 filer t szta nyereségből 
az igazgatóság o z a t-kul 1.500.000 koron, 
összeget java olt, tehát minden egyes rés'- 
vényro 500 koronát, mig a nyereség többi 
része, az alapszebályszerü levonások u'án e 
társaság du gatdsg tartalékai ak és »l.p- 
j.in k további erősítésére szolgál. i\z űz eti 
eredményekhez m i tó volt ezúttal is a tár
saságnak a közcemk iránt tat usitott hagyo
mányos áldozatkészségé. A i-ö'gyüés az 
összes számadásokat s az igazgatósig, ille
tőleg az egrsz kormái.yzóie-tü et va amennyi 
javaslatát köztetséssel egyhangúlag elfo
gadta s az 1909. iki üzletévre vonatkozó 
felmentvényt minden irányban megadta A- 
egrs'. reszteiyenkint 500 koron?, osztalék 
kifize és»t a társaság főpénztára már a eg- 
közs ebbi hiva a os uspon (hvfön, e hó 
14. en) megkezdi. A korma* y«óte> ü et tag
jaiul egyhangúlag megvalasztaítak a 1 ő vet
kezők : E nők : gróf C^ftkoncs E dre, alel- 
nök : g: óf Zichy J4i,oVálaszd mányi tagek : 
haró Bucii AIhad, gróf B ff/ György, gróf 
B.iihyány látván, dr. Bródy 8 mit (dj), 
Darier Henrik, g-óf Erdody R-ido-f, báró 
G rliczy Ferenc, Go dbergrr Bertbo d, báró 
Harkányi János, gróf K-rátt-oi.yi Jenő, 
Líbits Adolf, gróf N adasdy Tatn* , ov*g 
Schoelier Fal, S egedy György, S-nauyi 
G za, báró U chtritz Ziigmond 0 gróf 
W 1 ckheim Frigyes, Az igazgatóság 
leltek: báró li-raaiiyi Fr gyes, L tsz 0 Z ig- 
moiid, Ortnódy Vilmos, 8 ei de Karoy, gróf 
Z chy Nándor; a fe ügyelő-bisottsÁg tagjai; 
Berzeviczy Albert, Burcbard-B *iaváry Kob
rád, Hajód J izaef, Nem-t T u*z etj báró 
Ridváuazky G*z». Végű S:*űo Imre rész
vényes köizouetei moLdoit e rOsorb^n Or
mod/ Vi’mod foreLd, vezerigoígatónaa, az 
igazgatóságnak, az egesz kormanyzótest il
letnek h a kitűnő i’szti urnák az eleit fé
nyes eredmenyekert és kéri a/t jegyző
könyvbe foglalni. Gróf C<ekonics elnök 
köszönetét mond a koimauj aótestület nevé
ben a biza om nyiivanuasáert h ezzel a köz 
gyűlés vegei er.,

A közgyűlés ut^n tartott igazgatósági 
ülésén az igazgatóság a köveUezo<eg aia 
kuli meg. Igazgatósagi elnök, báró Haikanyi 
Frigyes, vezérigazgató Oruiódy Vi.mos fő
rend, helyettes vezérigazgató pedig Szende 
Karoly.

Lévai piaciárak
Rovatvezető ; Kónva l >*-••• '•-(ión-ka irtán’

Búza m.-tDíi? anhen 26 or — tilí. -•
26 Kor 80 K<‘tsr.'» 16 - fill. 17
“O-. 20tíh. — Hoz 19 _ fin. 20 <01
— fill. — Arc- 3 u — fin 13 kor. 
80 fi l. Z» 14 kői — fill 15 KO 60 tilh 
--- Kukorica 12 <>- --- fi 12 • r. 40 fii.

L-no.-.- 16 - í> . — • 17 — fi I. _
Bal 15 .or 69 O Ifi _ . _
!•- 16 - 17 _

Vetőmagvak 100 kilánsaot i/,
h«u« l«rm Kanti <r-i>....... .1 . 160 -170
Vő ös iOhurs < 105—110 Vöro.
lóhere, natty aranka 139 135 Luosarn.
termésíetto, arauk.m- t 170—180 Lil- 
eaurua, világos ssemű .-a <4 140—144
iaUCrer », 1,4 04. s/.emü 115 — 120 Bio írbe ■ 
42—14 B.ii»c-, .. 32—34 Uii. ... 14 — 15

Az anyakönyvi Divatai üeiegyzesa
1910. évi febr. hó 27-töi 1910 évi márc hó 13-ig.

Születés

A szülök U8VÜ

Ko ács Imre Viiuk Borbila 
Vank József K- m-ny Eszter
Soko1 L jós R icz V r g Kát. 
Zsíros Zug.nőni Cxene M iria

A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Margit.
eaoy Róza ia.

1 uy Hona.
Üli | János.

Ha'aioz>$

AZ CÜlllliyl 11CVL' hóra A halál oka

Sol ol I ona . . . , 2 ó>a i Velesz. gyengeség

.Xviltlér*!

rSEI DLÍTZ-POR 1
Enylio, r> <|ó ii.í is/, i in i izoKiihK, Kik . -illesztési 
»»• rokb iu a< iliő é n egv^bb kővetk-z- 
menyeibe > <z.-nve in :k.

Egy eredeti doboz ara 2 korona
Vi-i 'ki -ryő<vs'. r árak-b i ■. rjük ZxzEoll
k sz:t ii-nv i

MOLL-FELE l
S0S-B0RSZES2

Ftio?>meXiup|- bedórzsöles, 
elismer’, légi jóhirnevű tia/.is/.er 
szaggatás -■■* hiilésböi szarmazr. 

mind -nnemíi b -t^gs g k ell»*n.
Eredeti üveg ara leor. 2 

Kapható ri> i>‘l gyógyszertárban 
> dmgeriaban

Fösze küldes hely M LL A gyogysz rész
Cs. hír. udv sz. hó, B'*c*, I. TiíMchbaen 9.

Pasztory cs h kir. udvari svai nó 
i --g - fiMiikHd-ise, Bidz-.

pest, Vili., R.-óc yu 3 K pes árjegyző
két kivánau'H d’jta anul hű d

Eladó ház. tí >i»ő3* utca 8 szám 
4 szobából es mellek-

minu 
eladó.

B ivrl.lict o" a ‘u'widonnsnul.

Lampa. E ry a hasznait díszes ebéd- 
öi fü/eÖ petro eum-'ámpa ju- 

. — Crna k üdrli vatalban.

h " L’vár, Kigvó-utcz 2 sz.
1,AU*v 11 alatti Ina • 1 dó. É-’tekez- 

h-’ni a liHiys- r p. .

Szóló hajlek. A Kk«AK.M‘liiUí, 
jfietU bán asöbö- 

— • er<n nőikül —
iérb* k.-r»*H ft’iU, — Cm a k adóhivatalban.

Eladó bor es pálinka.
E'.ttr h‘k ó *sju t r.n t-ü kitűnő asz- 

ali i órainbó'. A f h *r borok hektónként 
40 koroná tri, a k v nt borok 34 koronáért. 
Tói k ly |á inkám li <*rnnk *nt 1 60 tí <érért,

• arac ' t> ilink tn I-tóránkén- 2 60 t ilerért 
e'adó Kiskőrösön (F <t megy .) Dr. Eor- 
say Sándor — 8 ö'ónagvbíriohh föor- 
vosr •-» i-, \ « d lös • nők a renged irányt ad >k.

íiaz iaK íig/elmebe. ÍX? 

C »y y Si'p'ít'T, m. «r tuti maiba- » 8 sertés- 
tragya ti y \a.-goo, imiit Kies ny mennyi
ségben, to/.»bbá pr ma poros* kőszén, koksz- 
és kovfc szén. — Korpa es *.as erő akar- 
mány, — pr m i kéve kötet reud-i helő leg- 
olc-obh arakban Vcrbofsky Joachim 
Léván, L^-z ó u’c a 2

2957 szám. érk. 19b9. deczember lu 21 eu,

Árverési hirdetmény.

Szerkesztői üzenet.

L. Gy. Zsarnocza. Koszöuet. Csak a jövő szám
ban adhatják, mert elkésve érkezett.

ne yia-gekhöi h•«» h <z szabadkézből e adó.

Ügyvédi írnok. iv;;.“^epe.
azt-!** •‘S gysaorUt.Mi o ro imosot vagy t»gy 
védjelöltet Keres. Crna kiadohivaUiu.n.

Az ujbá iya: kir. ibirós mint tlkvi. hitóiá; 
közhírré teszi, bogy Mihdov Üyorgyue sz. \la yejov 
M tria végreh ij'ató'iak M ityej <v es M i yjjov
J >zsrf ■ égratiajlátfl szenvedő ellem 200 KO . tÓK-JZÓ- 
veteles es j *r. iránti v\r liaj.aii iijyébe i az njbiuyai 
kir. járá»b:r<>sAg területén levő Mim aiaija-Gyertyania 
község területén fekvő, a maiarasiija-^yercyaufú 87. 
sz. tjkvben A I. 1 bor i84 hisz. a. fóliáit 16 sz. 
huzrk (Hrablcson), 2 sor. 182 br»z. a lo'lalc keire 
(Hrsbicsou). 3 sor. Ia8 brs/.. a. foglalt kertre i Ikabi- 
csou), 4 s >r. 185 rs . a. fogalt h» totóra (Hra'it son>, 
5 sor, 191 brsz. a. fogla l s< totóra (Hr^bicso.i/, 6 sor. 
219 h'sz. a. fogait rétre (X < Z jartki, 7 s.. 220/a. 
hr»z. a. foglalt BZtn’ora (Na ZJirik,, 8 sor ^2U/o. 
hisz. a. foglalt szautóra (Na ZtjáriK) es 9 so . 087 
hrss. a. fogói t rétre iZirubje) C. 1 es 4 i. a. öív, 
Maiyej 'V Jaimsué sz. Magyei M b lya Al ina j tvara 
bekebelezett özvegyi illetve ha*Z >ue vezeti j >gga' tir- 
heiteu 1162 korouaban estiméi megállapított HiKiahási 
árban, amennyiben az inban az özvegyi í.iutve hatzon- 
élvezeti joggal terhelten aiiuiit ne.n Ut.tuek, amor 
attól menirseii az árverést elioudeiie es ii »gy a feu- 
n< bb megjelölt ingailauoK az 1910. 8VÍ április llO 2-ik 
napján d e II orakor Madar .salja község házánál 
megtartón ló nyitván >s arvure«eu a inega i i|iito.t hiki- 
áittsi ár • 3-anai alacsonyabb arou eíait.m u-in fog ina.

Árverezni szán iekozok tar.uzuaK az iugaua<iotc 
becsárám.k 2U°/0 at, vagyis 232 K 40 f.-t Készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t. c. 42. §-abau jelzett arfolyan- 
msi számított es az 1881. évi november bó 1-jii 
b333 sz. a. kelt igaxsagü^yimnisteri ren lelát 8. §-4btu 
kijelöl: óvadekkepes riékp ipirbau a Kik ildot'- kezebez 
letenni, avagy a' 1881 : LX. t. c, 170 §• i erteimebeu 
a bánaipjuznek a brosng^ai elő eg s eluelyezesdról 
kiállított szabályszerű eliM.uervenyt .itszolgakacni.

Az, aki az ingatlanért a ki úáiíasi ar.ia ma
gasabb igér tét tett, Ua többet ige ni senki sem asar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár sz iza eka szerint 
megállapított bánatpénzt az általa ígért ar ugyauaunyi 
százalékáig kiegészíteni.

11a ennek a koielezeltségenek eleget uem tesz, 
Ígérete tigyelmeu kivül marad és az árverésben, melyet 
haladéktalanul fo'ytilni keii, reszt nein Vehet.

Ujbauya, 1910. évi jauaar h > 11-én.
A kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság.

B o c s e k,
kir. jbiró.

BUDAPEST KÖB/.MYRI TRRGYRSZÁRirÓGYHR
In.n,i, Sem i uipl is Tarsi cegtil, IX. Üiii ut II. szí*Kérjen feltétlenül árajánlatot
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Ajánljuk nagry raktárunkat valódi 
húsvéti prágai 

sonkákból, 
valamint a nagy hétb n friaa élő 
IV* Dunai és Balatoni 

halakból.
Továbbá nagy választék remek ki

vitelű selyem éa másáé tojásokban, 
banbonierek és finom czukorkákban.

Tisztelettel

Engel József és fia.

Tűzifa Pályázat.

PALMA KAUCSUK 
SAROK 

VAN CIPŐIÉN

Szőlőoltvány, 
szőlővesszőről és bőrről nagy képes árjegyzékemet W* INGYEN -*>■
és bérmentve küldöm meg, ekl czimet tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel'ett 
sok szőlőkép van benne Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szőkből, a világhírű Delawareból állandóan több 
millió készlet eladó olcsó ár mellett. Több e?er ells 
merő levél, közte több berczegi és grófi uradalomtól 
Czim: Szűcs Sándor fia, szölötelepe 

3311xs,xdLiószeg%

Egy gondos háziasszony

elővigyázata
abból áll,

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

teljes vaggon-rakományokban 
kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető T70LFNER S. ezég- 
nél Budapest. V., Drava utcza 16

Legjobb sütemények
kaphatók

Nai?yuaéltónágú Kazy Jánon ur, 
Garam-Veazelei gazdaságában gépész
kovácsi állás töltendő be.

A gépészkovács fizetése: 
400 kor. készpénz; 9 Hl búza; 18 Hl 
rozs; 6 Hl árpa; 16 m8 fa; 24UOO’öl 
föld, 1 drb. tehéntartás;
mely fizetés mellett fertőzik állandóan 
egy megfelelő inast tartani.

Pályázni kivánók kérvényeiket, a 
bizonyítvány másolatokkal a „Gazda
sávi intézőséghez“ cimezve : Garam- 
Veszele u. p. Nagysáró ; Barsm, küldjék.

I

jtDJÍOV

Védjegy: „Horgonyt4

A Linimení. Capsici comp., 
a H orgon y-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziezer, mely már 
sok év óta legjobb bedörxsöléenek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ee 
csak olyan eredeti üvegei fogadjunk el, 
mely a ,.Horflony“ védjegvgyel os a R chter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van oso ma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ée 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznéL, Budapest.
OLRichter tyúgyszertiri u „Arw oroszliakot*. 

Prágában, Elísabethstraese 5 neu.

pattanás, kiütés 
stb.a fiatalságnál mind
két nemnél, kiilürösen 
a kifej ődés időko ában 
fordul elő s az mez rut 

kinézését okozzák.
Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
tiszti ő tcanedveú éhezése á tál válható, amely 
azo b..n a reményeknél többet rém oz ere 
ép en fiatal szolid egyéneknél a vér rossz bc’cj’- 
fétífc-:cszt<5 anyagokat a it* tarta'mazh t addig, 
min i't • gy valóságos betegségiül v n szó, mely
nek kez« lé«e teimészetcsen í z orvos köz-emü- 
ködése ami’py is szükséges. Tisztá i kozmetikai 
szépség ápo'.ísi’ál lőleg arra kell u vélni, a meg
levő zsiradék ee 'e? t esténkéit i z'siipó'tisokoit 
át c.távolitahi I z*i án egv mos kodás szükséges, 

lehetői „ mcíe . vízben a

Zuckfr fele sz. b. gyógyszappann?!
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
lani kezd, a kor a szappan hasz-ál itáv. I egy 
ideig fei kell hagyni s csa . Zuck szappan és 
Zuck • -krém asználatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely 
után a Zucker-féle szabad, gyógyszappnn 
használatát ismételni kell. Ezen elja'ás betartása 
nagyszerű eredménynyel jár: x itesser, bőrzsir, 
pattanás, barna folt stb rövid időn belül eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hogy a baj vissza ne jöjjön, a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck 1 
krém és a Zuck "'‘-szappan áll .ndő használata 

Tgen ajánlatos.
A megrendelésnél a következő különbségre keli 

ügyelni:
Zucker szabad. 35°'0-OS gyógyszappanja a leg- 
hathatósabb és legnagyobb. Darabja 2 50 kor. 
Zucker szabad, 159'0-os gyógyszappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck—h-krém (zsirtehnitő) a bőr
krémek gyöngye Egy tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor.

Kapható ;

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb 

BÉTHY féle 

pemetefű czukorkánál I 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

RETHT-félét IcéxjTlzxlc, 
. mivel sok haszontal'an utánzata van.

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

a

csak

Szabó Emil is Társa cégnél
Budapest V., FerencJózset tér 6. sz.
(Gresham-palote, • lénchlddal szemben) kaphatók.

Bpest.

Sürgönyeim

Szabóék

,FAKTOR*
KONYHAK1NCS!

Magyar találmány Világszabadalom ! Hazai gyártmány 1 

1 drb. 50 fill, vidéken 4 fill. rel drágább. 

A FAKTOR egy gvorsfözö, a főző
edényt kormozás és lepattogás ellen 

teljesen megvédő FÉMLEMEZ.

FAKTOR
FAKTOR
FAKTOR 
FAKTOR
FAKTOR

Telefon

76—48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok 
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
í|V Árjegyzék Ingyen ée bérmentve.

pótolja h tűzhely karikát
védi az edényt a szabad’íí» érintésétől 
éa gyorsabban főz, mint a szabadtüznél 
védi az edényt a bek ormosáétól, mi- 
á>tal a konyha tiszta marad 

használat által nem pattog a zománc 
megtakarít eg sz évi haszi ál»tnál a 
gyorafőz^a által, tüzelő és snr< lóanyag

edény stb. legalább 60 koronát.
CAI/Tnp nagyság kapható 19—20—21 cm., 
■ AKI Un minden tűzhelyre alkalmazható
CAl/TfiR’^l 2 drbot is szállítunk 1 K 20 fill. 
TAK I UH beküldése után I

Ügynökök (nők is) esetleg egyei'arusitók 
vidékén kerestelek kik havonta 2—300 

koronát kereshetnek
Felvilágosítást nyújt:

FAKTOR foömökseí Bpest. L Dót-körut 25

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér Friedmann-hö.z.jSipiczky
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Loserth Dezső HANGVERSENY GRAMOFON.
csemege és lttszerkereskedése

LÉVA, Kossuth Lajos tér 1. szám.

XTa.poxa.ta. friss fel^rágrott.
Prágái eodar nyersen es főzve.

Friss teavaj _

Mauthner-féle Gazdasági, kerti és virág magvak. 
Idei friss töltésű ásványvizek.

Jutányos ár! Gyors és pontos kiszolgálás !

ö___________________________________ö

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

W" 16 forintért "W 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

Aki bútort

Budapesten akar
küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

saját érdekében cselekszik, 
ha vásárlás előtt megtekinti a

OfT Kiváló gyógyhatású

BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET
védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet
árúcsarnokait, melyek a következő helyeken vannak ;
VIII., József-körut 28. SZ (Bérkocsié utca sarkán),
IV, Ferenciek-tere 1. SZ (a királyi bérpalotában) 

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

Vásárlási kénvszer teljesen kizárva 
Stilszerű modern lakberendezések 

Jutányos árakI Szavatosság az áru minőségéért!

Erős tápszerttartalmazó

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

által nagyon ajánltatik,
Kizárólagos egyedüli elárusító hely 

L E V Á. JNT,

Loserth Dezső
fűszer és csemege tíz etében

K* Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú 
budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

Friss

húsvéti tojások és ezukorkák
Legjobb prágai és kassai

= sonkáK.=
Friss élő dunai és tavi

halak
a nagyhéten legjutányosabban kaphatók

Kern Testvéreknél,
Léván.

3________________________________________ _______________________________ C

Knapp Dávid, 8
msznaarHaflácri éa varvntrónoG

0 
o állandó gépkiállítás Q 

vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek- Q 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom es szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ tele motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó

— gépek és géprészek ~

mezőgazdasági és varrógépek
- nagy raktára LÉVÁN =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú

0
0
0
0
0 
ü

Magyar Vulkancementgyar R. T„
Központi iroda : Budapest, V„ Sas utca 25. szám. — Telefon sz.: 107-16 — Gyártelep: Selyp. — Telefon : Hatvan 46.

Ainni, Elsőrendű Selypi portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő mi- 
njdllls nőségűt, mely a portlandcement szabványait 50°o-kal túlhaladja. "W "W
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L'ső magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
KIADÁSOK

' I. Tűzbiztosítás.
, Kifizetett károk és költségek................................. 10.366,841-09

levonva viszontbiztosított károk és költségek 4.66171 
Függotieu maradt károk tartaléka......................................
Szerzési költségek a viszontbizt. rész utáni bevétel levon 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek......................................
Postából ek . ......................................................................
Adakozások közha-zuu célokra . . .................................
A lüziiiztoHítási üzletet terhelő igazgatási költségek 
Betiajthatlan Követelések leírása........................................
A következő -vek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

ré-z levonása után és minden megterhelés nélkül . .
II. Szállitiuauybiztositás.

Kifizetett károk és költségek...........................................275 702*12
levonva viszontbiztosított károk és költségek 15)3'2 71 

Függőben maradt károk tartaléka . . . . . . .
Szerzési és gazgatási köiiségek a viszontbiztosított tesz 

Utáni bevétel iüVOU isávui...........................................................
A következő évek készpénz-díjtartalék* a viszontbiztosított 

rés levonása után és minién megterhelés nslkdi . . .
III Jégbiztosítás.

Kifizetett károk é^ köiiségek................................ 2 510.S.JJ-JJ
levonva viszontbiztosított károk es költség”k 1. : 11 u'!

I. Tűz-, szállítmány-, jég-- és betörés-biztosítási üzlet*
Ötvenkettedik évi zárszámla 1909. január l-töl december 31-ig. BEVÉTELEK,

_____ _u
Függőben maradt károk tartaléka ........................... ..... . ”.
Szerzési ésigazg. költségek a viszoutb rész utáni bevo'ui levon, 
ilrlyegilleteken ..................... ..... . *......................................
Bchajtliatian követelések leírása ..................................................

‘ A folyó évben lejéit több ;v s jégbiztosítások esedékes tart, 
í A következő évek dij>art>«b*ka.................................

TV. Betórésblztositás.
Kifizetett káro < és költségek......................................

levonva viszontbiztosított károk és költségek
Függőben maradt károk tartdéka......................T" ....
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész 

utáni bevétel levonásával.....................................................  .
A következő évek készpénz <li.j tártaié ka a viszontbiztosított 

rész levonása után és mlndon megterhelés nélkül . .
V. 1TO9 évi nyeresegszamla,

A folyó évi üzletből fenmaradt nyereségért

korouaKoroua

.703,125

47,794 7
24, '84-4

1.967,064

I. Tűzbiztosítás.
Az 1908. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása után és 
mind u moglerhelés nélkül . . . ............................

Tűzbiztos.tusok utáu "evettkószpéuzdi| ik és 
a f. évben lejárt diiköleiezv. és dijváltók 20.850,828-1, 

levonva : törlesztett dijak . . 2.472, '81-87
_ viszontbiztosítási dijak

és díjrészletek
Az 1908. évbon tüggőmm iniradi kacoa tart Béka

IL Szállítmány biztosítás.
Az 1908. évril u i •< >• ; .< "z - ‘iiz L, irm jK 

a viszontbizt •< i ., tesz .evonása atáa éa 
minden megturh •. m nélkül ......

Szállít u ínymztosit u >•< után bevett készpénz
dijak ...........................................................................  507,164-7

levonva: törlesztett diiak . . 1.961-53
„ viszontbiztosítási dljal^^363,7 r>7;

Az 19ü8. évbe > lüggó » mar tTTTaí-o
1LL Jég-biztosítás

Az 1908. évről áthozott dijlariauk .
.Jégbiztosítások után nevelt kjszpónz Ifjak . 3.934,898-79
levonva; törlesztett dijak. . . . 477 -99

„ viszontbiztosítási dijak l.-~: . , •. !92.'»O1*45
Az 1908. évben függőben mar iTTTTTTtT^rta;

IV. Betörésbiztositás.
Az 1908. évről áthozott készpénz díjtartalék 

a viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés uélkül...........................

Betörésbiztositás >k után oevett készpénz
dijak és le á ' díjrész.dek...........................

levonva: törlesztett dijak. . . . 55,754-49
, viszontbiztosítási diiak . 17 i

Az 1908. évben függőben inaradTTtardT
V. Egyéb bevételek

Szelvény-, akarékpéuzt irt-, váltó- es e_ y >:» aa natok,va a 
mint árfolyamnyereség idegen pénzn :nck után . .

Társasági házak tiszta jövedelmi

korona flll. korona fiil

8.700,C00 -

11.218,952 19
623,693 67 18.537,645 86

1C0.000 -

111,407 54
i 97,85 63 30 *,260 17

302,972 77

1.661,937 34
4.342 64 1.969,812 75

280,(00

168,48' -
19,529 468,017 93

18 41
137,76 • is 1.123 893 < 1

2! 408,132 3'

VAGYON Mérlegszamia 1909. december 31-én. TEHER,

Elhelyezett tőkepénzek takarékpénztárak-ős bankokuál...........................
3 3i 'Ókor, né Magy. (öblliit intéz. 4'".,-os korona záloglevél .i 92*50 

a a » Magy. lesz i n ’oló-ős pénzváltób. 4 ,,-os Záloglev. a93-
1.7 4". ’ő „ w w K.’hirtokoHo e sz. földniteliiit. 4 '’/a-os zálogi vói á 92

■ - a - M iuv.il jelzálog hitelbank 4'/2"u-ohközségi kötvény á 98-50
9:»4j »■ , - - Pesti m gi.ken-k iánk 4'/2%-os községi kotv á 99
4.’i0."«t w a - Ar eli polgi i lak.író -pénztár 5'/,, os zá o levél a 97 -
íiM.ótl „ a >» Kisbirtokosok orsz. l ildhltelint.5-os záloglev. .
2 . ............. ! niesvái i első t.ixnr < p mzi r 4* ,-os záloglevé! \ 97'25

llf/74 drb Magyai rancia biztosító rész vény társasági részvény 
mi drb Bécsi é et ■ iára ickbi/.losjto intézeti részvény . .

>3" d b „s . t - v '<> t /'.o ii i rs. részvény ....
. 9 dib Bécsi biztosító társ, részvény...........................................

997 db Hazai általános bizlositó r.-táisaságielsőbbségi részvény -<>■> 
A tei-t éitékpapirok stb. uián az év végéig esedékes kamatok 
Tiszti iselók és szolgák nyugdíjalapjának értékei:

■ I " K<e . n. é Kis: iro-osok < rsz. földhitelfnt. 5'%-OSzálogl. á 100.— .
>zen >• • p 'p rok at < i z ev v gé z . s k un iók.................................
,Ormódi Ormody Amélie alapítványa" értékei-
5 ",60' Kor n é. Kisidriokosok orsz foldhileiint. 41///, 09 sálogl. á 97-50 

A? «v vé.. g esedékes kamat >k . . ......................................................................
Első magi n általános biztmltó társaság „Tűzoltók segélyalapja" érté

kei. letét ben i m kir. U tmpé :z.t árban
Leszámítol*. As visszleszáinitult váltók...........................................................................
Táisasági házak ... .......................................................................................
. . , . .. ’ u) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeinél
\ . m e s oso . ilaradvanyok idegen bíálositó iutezeiekuji 
JégtHZtusilási osztály folyószámlán 
Központi pénzkészlet

KIADÁSOK,

liészvényalaplöke : teljesen befizetett 2OJ) egész részvény a 1000 forint et 
teljesen befizetett 2003 fél részvény a 5(30 forint .................................

Társasági tartaléktőke.............................'..................................................................
K Ülőn i n Lilék *...................................................................................................................
Jégbiztosi á 1 kül in tartalék...................... ..... . ............................................
Tüzbizto-itási díjtartalék készpénzben a viszontbizt. rész levonásával 

niu-ien megterhelés nélkül*"............................................................................
BzAllitmány-bizt. dijlart. készpénzben a viszontbizt. rósz levonásával 

minden megterhelés né.kül........................... ...........................................
JógbiztositAsi készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levonásává 

minién ni'-g.'-> lb-.ús nélkül..................................................................................
Betörésbiz ositási készpénz-díjtartalék a viszontbiztosított rész levon, 

minden megterhelés nélkül....................................................... .
í z i ztisi'.isi idg'i < . )< tirtdáki ... ...
'•.. • : i i.v-bizti íta- i.lggö károk tartüeki............................

J ■ - dgg » k írok tart dóka............................ ...
dggó károk tartaléka..................................................

hitelezők ........................................... ...
u-> sídig el non vett o-ztalékok .... 

1’ -zi vi s.»l>. és sz »lgák nyu j I jaiapj ...................... .
\ . • .iiigy.n- ádalános bi/.ositó társaság féls/ázados alapja

' n . g r .r ált (1 t;JO •• '»ízt >11 ti s ntg „Ló--* IV al ip" . .
. s> nagyi: il u 11 »< 'ijzto-ió tirsisi' „llzro b> ve s alapítvány 

Ortnod.v • ilmos ilap . . ............................ ...
-mód iitmolv A nélte alapítványa.................................................

' ii'! H- t.: ii í i >« b .z. isi. > társiság „Tűzoltók segély-al* 
Kktbizlud.iiisi osztily folyó sz i nlán . .......................................
19111. évi nyereség ..... ...........................................

Az idei iiii/záiá'uiásokk il 5 41 .'Ki aor. 05 Illírre einelked 
Az i te: n z/ajáru 7 3'U,IMI kor — fi lérr<> emelkedik.
A niath • nat. ti in • g >.•» pő kül m alappal, vaj.um nt az
hozzájárull'S i 2.644,42 4 aor. 65 Hl.érre emolkodi k.

letbiztositási üzlet,
Negyvenhete!!'* évi zá számla 1909,

koron- II.i.

január l-töl december 31-ig.
ÍE1.

A műit évből Áthozott díjtartalék
1 ö'lentien kötvényük dí;a . . 
\ -B/Hvalloll kötvényekért , 
li4iinit*Hvtek uuu kmzetctt kárösszeg 
!-• All kitiAz..silási tőkékéit........................... ...............................
K.Iíizhsii. tiiztos'ta-oknal haláleset kövctkezt. díj visszatérít 
bi.. ’tnui levő Karú* <•« díjvi.-szalérilé ek tartaléka 
1 1 or . ii levő kmazasitási tőkék tartaléka . 
ív ii .kokért ...........................................................
’ ni t-iztoHitaal dijak......................................
Bei.v ogekerl........................... ..................................................
Iiodai bér, postadijak, nyomtatványok, úti- és egyéb költs, 
’l.-'ti fizetések................................
A<:O*-rt..........................................
Orvosi dijakért ..........................
Szerzi mi és dijt-ohajtási költségek 
l'i iiHi'iiHtian lartozáMok leírása 
KisüthuI' biztosítások tartaléka 
Díjtartalék ez év végén 
IWOj. évi nyeraseg

I
VAGYON

ó

korona Üli.
s

6.010 0 0
6.OOO.GO6
4 016,84- 14
i.O 0, _

s
6.700,000 -

s 100,000 -

800,597 19
s

340 00 •
585,< i;3O 9
69, 10 61
6,6'ü 8

23,277 80
94 i,078 23

7,07 —
2.126. 4 79

500,(((i —
-.0 ,(i(XI _

• 100,0 _
100,0 1 —

• 52,014 50
■ 73.615 37

7 .585 95
3. 4 47. <'7

14
25

4 231.1 s

BEVÉTELEK.

Múlt évi lüggőben volt károk ée díjvisszatérítések tartaléka

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények

koruna Ilii. Kuroua Ilii.

120.0 0,742 51

2.023,718 05

19.545,540 82

99,5'4 '»

46., .57" 22.135,413 82

5.610,839 57

791,441 so

270.543 4 1.061,985 n
j 1| ,S'48.98 4

1. 0 .Híd 4
2.24 .458 07 1
4.726. • 09
3.754,216 13

65,204 47
74". 7 93 12
3 6,528 ' 4
7<i7.O» 71
787.3 > 3»
399.982 H

1 255, Sk) •
14

41,421 94
20 .1 4 23 |

1.49'.: "3 27 :
50,9 2 78
8.000 — |

Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . .

II etékek

Kamatjövedelem

az előbbi években kiállított kötvények után . .

Ei é-pipn.K........................... . . I1" ■ Kot. i ugyanis’
2.7i>4. <0 kor. D. é. magyar ki . 4 ,-oh koieu ; . a 1’"”7” 15 -rel 

hun ni B B B ni ig\. töldhit linl. 3* 2 , oh / logbv-h k /.kor 50 .11-el 
11.' "O w „ mi y. töldhit. 4 ,,-om tn.ajjav záloglevelek 9 kor ‘>0 f.-el 
I 1,1 i< 1> hí elint 4"(l-os. kor. zálog! '*2 kor. fii)
llJ12. 00 , „ , pe iniiigi.k h>k b:ink4"oe- korona-záb gl. I. i or
1'. U. i.r.no , , „ kistilrt. oisz. du i I i . 4'/z% uh , . . j km . i fi’l
6.71 100 , , „ ni.igy. oifz közp i kp. -l-./o-os zálugl. i 63 or

1'3.1'*’ « ■ w nia i.oisz kö/p uikp 4, zálogI. (juní) 93 koronáv
'•1.'"’ • ■ . ’ii.’u ersz közp takarékp 4',7#-os zálogl.'•> 'tor. .50 üli

1 ' .oi , , , ' : t i | esti főv taka p. 4, , -oh zálogl . r.>n r. >
' 'OM) „ B „ i gy<- bpoNti főv. tnréRp. 4’a'/„ /dog. 9 km 

•*) • . « beivn(ial tniouvKpé íz.! r. 4'2" ó-ó-* z:i'('2 't'kői 50 ILI
l i - .00 , „ s pes i hazai első takar k, tár egyen. 4",-os zálog 1. 03 kor.

■.-I '’OO n a a magy jelz i <> bit- 1 ank 4" „ oh z.A ogl. 93 m n vd
a a • nin.'.v. jelz.-bítelbHn 41/i"/» os korona zá:og! '.k ,.< r. 50 Ilii.

'•"."00 a a a mugvar jeiz.-hitelb 11.k I ,t „ us kor. z imgl. ■•8 kor. o Hd.
l.uoo.uoo » . B magi i les-, és oénzvnbóiiank 4°/o-os zálogl. 93 kor. 

j Ben , ic-ebányn-brezovai és piski \ajdanunviidi vasúi! els. ko vény
/ ’.iíK) kor. n. é. első hoivát t ikarék •. J/f’/0-os zá oglevelei '.»•< kor.
l> '<*) a a s egyosíl. Allamadi's. d’^i^-osezüstjár. (ápr.)97 k>>r

7s.om, , a » triest-pareuzoi h. é. v 4®/B>d- bns. kötv. 99 kor. 90 il I.
I u,i'.go a - , aRiidolfst>aliii“ á ;<m idó ág 4"/, os kötv. 9 > kor. 10 fid,

'**) a a - Wlene Verke|n> Anlsg-n-Au uiho ^’/u-os kötv. 95 kor
. 4 UAiO Llre olasz 3 7 / os járadóx és Kamatai . ......

Túlél* M. csoportok ertekpa írjál:
176 600 ii. • agyar kir. 4'/(ros koronajáradék 91 kor. 15 flll. 

1909 év- t í I ló knmalok 
lei Alug kö < Hőn k . . 
K tveny kölcsönök , .
\ un i ízt Kötvény kölcsönök
\ kö/| uui LarluzásH lolyó számlán
. z <■- - g' . mások tartozásai <

Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka

«>r--n ti .
.519, 0
. 44 Ol5
.534.60 ■ _

M0 —

243.83
r>s 5'3
: lia

91'<(1
' 316! 5

'19,134

•7OO0H
351.600
' ' (»' —

0 39 J)

4_-7.ÍM>> -

48,100
1

1 1 151 20
ss.877 ■

s-2
3'112,693

1.519 9
7.585.95.5 4

| 4 18 0 51
13 .5, 4,9 1

Di| tartalék

Biztosság! alap

Kiháznsitási tőkék nyereménye
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