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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . . 
Hat hóra. 
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
ŐK. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
I’OILITTK. -A. I EL E T I L A. F.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

fkLELÖS szerkesztő: HOLLÓ SÁNDOR
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A LAP KIADÓJA : NYITRAI ÓS TÁRSA T. t.

Feltámadás. '
(K.) Megfeízittetett, meghalt — és 

feltámadott.
Az igazságot megölni akarták, de 

az kitört a sírból és ragyogó, szivet és 
lelket melegítő fényével betöltötte a 
világot.

A feltámadás ünnepét ünnepeljük. 
Szomorú nagypéntek után a husvétra 
készülünk. Lelkünk tele van a nagyhét 
fenséges gondolatainak egész rajával, de 
a közelben ott zug már a potitikai élet 
vásári lármája és szinte hallom, amint 
alkusznak Magyarország bőrére, mint 
egykor az Üdvözítő palástjára, — ol
vassák a judágok kezébe a vérdijat: 
tiz, busz, harminc.

Az Istenember leszállt a földre, 
hogy megváltsa vérével az emberiséget. 
A Megváltó életét áldozza az emberi
ségért, amely eladja, Szeretetéért áru
lással fizetnek ; a türelméért arcul verik, 
alázatosságáért leköpik, sok szenvedé
seiért tövissel koronázzák.

Előttem áll szegény hazám, Ma
gyarország sorsa, amely háromszázados 
nagyhete után sem virradóit fel busvét 
hajnalára. Nem múlt el még a keserű 
pohár, de újból látjuk, hogy a saját 
fiai itatják vele. 7'ürelmességeért, melyet 
elnyomója iránt tanúsított, Európa előtt 
arcul verik, a dinasztia iránt tanúsított 
hűségéért megrágalmazzák s osztrák 
szoldateszkák leköpik, a vér- és pénzál
dozatáért megfosztják palástjától és a 
gúny töviskoronájával koszorúzzák.

Amikor Krisztus jut eszembe a 
keresztfán, könny szökik a szemembe, 
de a lelkem mélyén, a bánat tengerének 
fenekén, ott csillámlik a feltámadás re
ményének gyöngye; de amikor látom 
szegény hazám egének meghasadt kár
pitját, a dögszagra gyülekező fekete
sárga varjakat, ökölbe szorul a kezem, 
mert, ami kis hitem volt, az is elfosz- 
lik, mint a gyermek illúzióval teljes 
álma.

Magyarország a nagyhét éjszakáit 
éli. A megpróbáltatások ideje követke
zett el, amikor a Getscmané kertjeinek 
lombos fái alatt a hold reszkető fényé
ben megcsillannak az áruló által veze
tett katonák fegyverei. Eljönnek a 
kisértők, akik leveszik lábáról a ma
gyart pénzzel, ranggal és más hiú 
előnyök ígérgetésével, cseribe nem 
kérnek mást, csak a haza kiszolgálta
tását Haynau utódainak. Eljönnek a 
poroszlók, a csahosok mindenféle faj
tája, hogy, akit arany és szép szó le 
nem vesz lábáról, azt a fegyverek csil
logtatásával felemlítsék meg.

Sötétség ül a láthatár felett. Most 
virrassz, magyar, a Megváltóba, a feltá

madás vértanúiba vetett igaz hittel. El 
ne aludj most a megpróbáltatások éj
szakáján, de bújjatok össze valahányan 
vagytok, mint az üldözött vadak, hogy 
el ne vesszen egy is közületek.

A judások árulása, a poroszlók 
fenyegetése nem éri el célját, ha ösz- 
szetartotok. Észrevétlenül pirkadni fog 
fejetek felett a szebb jövendő hajnala, 
ha az alkotmány sáncaiból ki nem 
mozdultok s oda idegent be nem 
engedtek.

A fel feszi tett Megváltó husvét reg
gelén feltámadott ; s ezzel a tényével 
megdöntötte a megsemmisülés tanát. 
Ez a húsvéti gondolat vegyen erőt a 
magyar lelkeken, ez markolja meg a 
magyar-sziveket, bogy még tudjunk 
hinni és remélni. Jusson eszünkbe 
szegény Lengyelország sorsa, melyet 
fiainak rut viszálya tört darabokra.

Mozduljon meg az ország, mint 
valami óriási tábor, egy akarattal, egy 
lélkesedéssel; verjük ki a judáaokat, 
kik ellenünk vezetik a poroszlókat. 
Nagyobb ellenségei ezek az országnak, 
mint az idegen ellenség, aki a nyílt 
erőszak fegyverével támad ellenünk. 
Ha azokkal végeztünk, ezekkel könnyen 
elbánhatunk.

Enélkül nem lesz magyar husvét. 
Enélkül nem fog feltámadni Magyar
ország háromszázad óta eltemetett füg
getlensége és szabadsága.

Köz- és magántisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

Tisztába kell jönnünk ezek után azon 
kérdéssel, hogy az ál'alam kijelö t fö fo
gyasztási cikkekből küiön-külön és együt
tesen milyen bruttó s azután pedig milyen 
tiszta jövedelemre számíthatunk. E tekin
tetben igen megbízható forrásból a követ
kező adatokkal szolgálhatok.

a) A tejnek nagybani b szerzési ára 
házhoz siálitva lilérenként msxmum 14 
fillér, a piaci ára a lég jután) osabban 16 
fillér, A napi szükséglet 300 liter lévén 
bruttó jövedelem naponkint 6 korona.

b) A legfinomabb lisztnek kilója 42 8
üli. nagyban bevásárolva, ebből rendes nagy 
ságú zsemlyét lehet 20 darabot sülni. A 
hozzávaló ingredientiákkal együtt 20 zsem
lye elkészítése 46'8 fill. A piaciára 20 db. 
zsemlyének 66'6 fill. A napi fogyasztás 3000 
darab sütemény lévén, a bruttó jövedelem 
naponkint............................. 2b kor. 70 fill.

Megjegyzim, hogy a vajas sütemények 
előállítási költsége több ugyan mint a zsam- 
lyé-é. Ámde vajas rütemény elkészíthető 1 
kilo lisztből 32 darab és igy amellett is 
mutatkozik ollyan bruttó jövedelem mint 

, a zsemlyénél. Est bizonyltja as a körülmény,

1 ogy a zsemlye és vajas sütemény egy árban 
szokott adatni.

c) A naponként elfogyasztott húsfélék
nek 2/3-adát marhahúsnak véve 1 — kilo 
marhahúsnak beszerzési ára nagyban 1 ko
rona. A piaciár leves- és pecsenyehús átlag 
1 kor. 16 fill. A napi szükséglet 1 mm. 
25 kiló lévén a napi bruttó jövedelem 
kitesz........................................... 20 koronát.

d) Borjú- és disznóbúsnál a nagybani 
beszerzési ár kilónként 1 kor. 8 fill., a 
piaciár 1 kor. 60 fill. A napi szükségletnek 
véve a húsfogyasztás '/j-adát, vagyis 62-5 
kilót, a napi bruttó jövedelem 26 kor. 25 fill.

e) A lisztnek kilójával a beszerzési és
a piaciár közti átlagos különbség kilónként 
3 fill. A napi szükséglet 1 mm. 87-5 kilo 
lévén e cimen a bruttó jövedelem kitesz 
naponként...................................5 kor. 62 fill.

f) A zair beszerzési ára kilónként 1
kor. 60 fill., a piaciár kilónként 2 korona. 
A napi szükséglet 75 kilo lévén napi bruttó 
jövedelem.................................30 korona.

g) A legfinomabb minőségű kenyérliszt
(5-ös Bzámu) piaciára nagyban 38’4 ful. Es ke
nyérré sütve, esetleg krumplival, de egyéb
ként is természetesen ezaporulva l*/j kilo 
kenyeret ad, a kenyérhez szükséges in- 
gredientiákkai együtt ll/t ki:o kenyér bele 
fog kerülni 42'4 fill. A legelőnyösebb pi»ciár 
kilónként 32 fill. lévén, minthogy a napi 
szükséglet 7 mm. 50 kilo, a napi bruttó 
jövedelem tehát e címen . 42 korona.

ii) A jó asztali bornak beszerzési ára 
literenként 48 fii!., a pi.ciár 56 fill. A napi 
szükséglet 150 liter lévén napi bruttó jö
vedelem ..................................... 12 korona.

i) Ásványvíznél a beszerzési ár 6 fill., a 
piaciár U fill. A napi szükséglet 150 üveg 
lévén, napi haszon ... 4 kor. 50 fill.

203 kor. 7 fill.

k) Szénnél és fanál a beszerzési és a 
piaciár között 20% különbség van. A porosz 
kőszén beszerzési ara nagyban mmazoáuként
3 kor., piaciára 3 kor. 60 fill. Az első ősz-
tályú kémény hasábfa nagyban bevásárolva
köbméterenként 6'50 — 7 koroua. Kicsiny-
beui piaciára 7 50 — 8 korona. A napi
szükséglét átlag 150 korona lévén, e cimen
a napi bruttó jövedelem . 30 korona.

a) alatti cikkből . . . 6 kor. — fill.
b) , n • * 26 , 70 ,
c) n • • • 20 n ~ »
d) „ n • • 26 „ 25 ,
«) . * • • -&» 62 „
<) . • • • 30 , - „
g) » B • •
b) , » • • 12 , - ,
>) . » • • . 4 „ 50 ,
k) . n • • 80 , - .

As évi haszon tehát 365 napra számitva 
74,350 korona 50 fillér.

Eszel szemben nészük már most meny
nyi az évi rendis és rendkívüli kiadás l
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akkor meg fogjuk találni azt a tiszta jöve
delmet, ami évenkint a tagok részjegyeinek 
száma szerint egy-egy részjegyre osztalék
ként jutni fog, — vagyis ami vissza fog folyni 
a mi tárcánkba s nem a mások zsebébe, 
akik a legtöbb esetben nem törődnek a mi 
tárcánkkal, a mi nyomorúságunkkal s csak 
azt nézik, hogy ők maguknak minél nagyobb 
hasznot szerezzenek apró zsemlyékből, avagy 
házakat építsenek.

A közvetlen előző cikkemben részle
teztem már a rendes és rendkívüli ki
adásokat.

Esen részletes kimutatás jzerint pedig 
az évi rendes kiadások összege kitesz 16240 
koronát, ezt tehát a bruttó jövedelemből 
minden évben le kell vonni.

Le kell vonni továbbá az átmeneti 
rendkivü'i kiadásokból is egy bizonyos részt 
és pedig legalább 10%-ot s aminthogy a 
rendkívüli kiadások cimén 6000 koronát 
vettünk fel, e elmen a bruttó jövedelem 
600 korona levonást szenved.

Végül kétségtelenül díjaznunk kell azo
kat ia, akik az egylet érdekében kiválóbb 
tevékenységet fejtenek ki, igy tehát az igaz
gatóságot és a választmányt, de ez koránt
sem birna fizetés jellegével, hanem csak 
tiszteletdij minőségével s e címre a követ
kező kiadásokat vettem számításba.

Igazgatói tiszteletdij . . 1000 kor.
Aligazgatói tiszteletdij . . 600 „
Titkári (levelező) tiszteletdij 1000 ,
Pénztárnok tiszteletdija . , 600 kor.
Igazgató választmányi tagoknak dija a 

bavonkint megtartandó rendes és sz eset
leges rendkivüli gyű éseken személyenként 
s minden megjelenésre 4 koronát és 8 igaz
gatósági tagra gyűlésenként 32 koronát 
számítva felvettem .... 1000 kor.
összeget.

Öszesen tehát e cimeken . 4200 kor. 
De még tovább megyek és sok más 

részletesen fel nem sorozható kiadásokra 
fűtés, világítás, tisztogatás, rendkivüli ká
rokra stb. felveszek, 5000 koronát évenként 
s akkor a mérleg a következően áll :

a) Az évi rendes kiadások 16240 kor.
b) Átmeneti kiadások 10°/0-a 600 ,
c) Tiszteletdijak .... 4200 „
d) Vegyes kiadások . . 5000 „

Összesen : 26040 kor.
Levonva tehát ezt az évi bruttó jövede

lemből vagyis 74350 kor. 50 fii), összegből, 
amit előzőleg már kimutattunk, úgy a tiszta 
jövedelem összegéül kapunk 48310 kor. 50 
fill.-t., vagyis majdnem annyit, amennyit az 
általunk befizetett részjegyek összege kitesz.

Kérdem már most, hogy hol jövedel
mezhetne az általunk befizetett részjegy 
összege ennyit ? vagyis pénzűn nek majd
nem 100%-át.

De szimi'suuk a legmostohább viszo
nyokra, számítsunk le a bruttó jövedelemből 
20°/0-ot és a kiadá aink összegét számitsuk 
20%-al többre, tehát a bruttó jövedelmet 
vegyük csak 59480 korona 50 fillér ö«z- 
szegre, a kiadásokat pedig eme jük 31248 
koronára. A tiszta jövedelmünk igyie ki fog 
tenni 28232 korona 50 fil'.-t., va yis a rész
jegyeinkre igy is megkapnánk tibh mint a 
felét évenként; ez is rendkivüli szép haszon.

Eme lett pedig elérnénk megfelelő ad- 
ministratio s ellenőrzés mellett még azt 
is, hogy sem minőségi stm mennyiségi hi
ányok a vett árúnál nem fordulnának elő. 
Hogy pedig a megfelelő admi istratio s el
lenőrzés milyen lehetne, azt főbb voná
saiban a legközelebbi cikkemben akarom 
ismertetni.

Pogány Virgil.

A Halley-üstökös.
Irta: Stoslus Ernő, a .Verem gung von Freuuden 

dér Astronomie und kosmischen Physik, Berlin* tagja.

Mindenki, aki megfon’o t tekintetet vet 
a csillagokra, arra a meggyőződésre jut, hogy 
es az égi test egyike a legfönségesebbvknek. 
Ez a felfogás annál inkább megérlelőd k 
bennünk, mennél behatóbban eszközöljür 
megfigyeléseinket a rendelkezésünkre álló 
csillagászati műszerekkel.

Nehéz volna elhatározni, me'yik inkább 
csodá atra méltó, a csillagok határtalan 
oceánji-e, avagy aa emberi tehet* ég, mely 

ezek szabályait képes kifürkészni és as 
örökös rendet eme látszólagos rendetlenség
ben is megtudja találni.

Ha a csillagász szemügyre veszi a csil
lagokat, úgy előtte fekszik a világtörténelem 
krónikája, mert ö kiolvassa belőle az évek 
millióit visszamenőleg és látja a világ-egyetem 
jövő kialakulását is.

A világ-mindenség nagyságát kifejezni 
a mi jegyzéseinkkel nem vagyunk kepesek. 
S ba mégis számokkal akarnánk ezen távol 
ság határait megnevezni, amelyek sok-sok 
mii Hó „ fán vé vet “tennének ki (egy „fényév* = 
9880.000 000.000 kilométerrel, ily távolságot 
fut be a fény egy év alatt), — mi van még 
ezen határokon túl ? . . .

Ezen látszólagos chaosban, a világ- 
egyetem ezen határtalan mélységében, kere- 
biK és látják a mi c illagászaink az ő leg
élesebb refraktorukkal egyes „Systenek" él 
az egész világtestnek a változás.i\ Ezen 
távolságból sok üstökös jön, amelyek a nap
nak vonzó erejéből kifolyólag csak ragyon 
rövid ideig látha ók, aztán véglegesen el üa- 
nek. Másol meghosszabbított elypris alakban 
mozognak. Ezeknek a gócpontja ugyancsak 
a nap. Időszakos üstökösöknek is nevezzük. 
Kiszámítható, hogy mennyi idő alatt futják 
be pályájukat, sőt megjelenésük is előre 
meghatározható.

Az első ü.tökös, melynek visszatérését 
kiszámították, a Ha lev-ü*tö'. Érnek a jöve
telét várjuk most is. Nevét ai angolok híres 
csillagászáról és mathema'ikusáról, Halley 
Edétö1, kapta. Ez a híres csillagász —szü
letett 1656. október 26. — az akkori cseké y 
számú es kezdetleges segédeszközzel kiszá
mította, hogy a nevezett üsökösnek 76 
évenkinti időszakos körű futása van. Az 
akkori csillagáé lati fe jegyzésekből és az 
üstökösök pályáiból megállapította, hogy 
azok az üstökösök, melyek az 1456., 1531., 
2607. és 1682. években voltak láthatók, 
nem más és más égi testek, hanem egy és 
ugyanaz az üstökös, amely 75 — 76 év alatt 
okvet énül viss-ater. Teuyieg meg is történt.

Es az üstökös folyó évi április 20.-án 
reggel 5°5’-kor éri ei a ,Perihetu (a nap 
legközelebbi pontját). Fö'teve hogy a »Vé
ri u»“ nagyobb akadályokat nem fog elő
idézni, mint amilyenre a csillagászok szá
mítottak. Földünkhöz május 2O.-an jut a 
legközelebb. Csak 23 millió kilométer
nyire lesz.

Legjobban április hó végén és május 
hó elejen less laiható napkelte előtt 3 
órával keleti irányban, úgy május hó 21. töl

T ARC A.
Husvétkor-

Hol a te hatalmad, hol a te fullánkod, 
Hová, merre lett aa oh sir, oh halál ? 
Önnön erejéből támadott föl Krisztus, 
Önnön erejéből égi honba száll.

A bilincs széttörve, a bőn eltörölve, 
A kevély pokolra rettegés borul . . . 
lm’, kit megöléuek, trónján ül az égnek 
Jutalmul a jónak, rossznak ostorul.

Föltámadott I Valljuk, hisszük, tudva-tudjuk I 
— S hogyha csak haaudnák, hogy föltámadott : 
Hitünk olybá lenne, miut a bolygórendszer, 
Melytől elhazudták lelkét, a napot.

Isten száa csodája gyöngeséggé válnék, 
Mit porba tiporna egy hitvány lebel, 
Mint az a sok csillag nap nélkül a térben : 
A keresztény dogmák úgy vessnének el.

Ércalapja Krisztus legnagyobb csodája, 
Drága, szent bitünknek ércalapja aa 1 
Kétezer év óta támadják vesasttül 
8 tehetetlen harcban ott dől el a gaa.

Föltámadott Krisatus, föltámad aa ember, 
Hogyha fönn Igaaaág Istene vagyon, 
Mert ba testben küzdött itt alant a lélek : 
Kell, hogy abban érje fönn a jutalom I 

Rajta tehát népek, zengjen örömének, 
Mert a mi hitünkben Isten lelke él ; 
A jó a kebelben nyájas helyre leljen 
S vesszen el őrökre a rossz szenvedély I

M&thé Mikiét.

A szomszédunk...
A szomazédank ablakában 
P'roalik egy rózsa .. . 
Barna kis lány szívhez szólón 
Énekelget róla.
Barna kis lány, bamissxemű, 
Gyere át egy szói a !
Vagy ha talán jobbau esik, 
Átmegyek egy csókra ? . ..

Bsrna kis lány szobájában
Ketten énekelnek . . .
Sz relémről, menyországról 
Boldogan csevegnek. 
Átölelve tartják egymást, 
Csók a csókot éri ;
Nem látja más, csak a nyíló, 
Piros rózsa nézi . ..

Ifj. Laufer Béla.

Ellesett téli-képek.

A felvidéki szép város külső tizedében 
a gyár órája most ü ötté el a tiaenkitöt. 
Fületsértö kür jelzés után sűrű ember.ömeg 
tolongo t kifelé nemsokára a gyár kapuján. 
Nehéz munkától fáradt emberek. Az arcu
kon sugárzott a vágy az étel utáo, amit 
kinek-kinek hűséges életpárja hozott oda.

Barátom, kivel ez időben éppen a gyár 
előtt halad am el, figyelmeztetett, egy kis 
fiúra ;

— Nézd szegényt, hogy didereg.

Hangja o y szokatlan, részvétet kifejező, 
keseiüségte jes volt, hogy nkéntelen meg
álloltunk mind a ketten.

Egy szegényes öltöze'fl anya és három
négy éves kis fia állott ott kissé távolabb 
a többitől. Az anya kezében kosarat tart, 
másik kezével pedig kis fiának a széltől 
kipirult s agyouíazott arcoctkáját szorítja 
ruhájához. A tiu nagy fekete izéméit fürké- 
szöleg jártatta az embereken s hirtelen öröm
mel kiált egy férfi felé :

— Apuskám, éa is eljöttem . ..
A piszkos öliöze ü, kormos arcú férfi 

zord arca meglágyui gyermeke Iái.ára s 
erölle ett ötömmel faiéi :

— Jól van, kis fiam.
As anya szeretetet sugárzó arccal 

nyúj'ja ál férjenek a kosarat s halkan csak 
ennyit mond ueai ;

— Édes — már többre nem jutott...
A férfi kínosat szisszent;
— Hisz még csak szerda van ...
R ttenetes volt látni a képet. Össze 

borzadtam. Egy darab kenyér, egy kis leves 
— ez volt aa egésa s ö már reggeltől dol
gozott a fog dolgozni tovább ia, hogy szom
baton kapjon csekély ötszöget. Kegyetlen 
játéka a sorsnak, — igazi létért való küz
delem ... I

Az apa megsimogatta kit fiának széltől 



1910 mArcsiui 97. B -A. 3=1 8 3

kezdve néhány napig pedig nyugati irányban. 
Ezek as adatott, azt hiszem, elégségesek 
ahhoz, hogy annak idején as 'említettekről 
ki-ki meggyőződést szerezhessen. Bővebb 
tárgyalásba nem akarok bocsáj'kozni. A 
decinarió és rectascentió naponkinti ada
tainak, vagy azoknak a csiilképeknek a 
leirásával, ahol ez az üstökös mozog, — 
nem akarom a tisztelt olvasó közönséget 
untatni. Talán később majd alkalmam nyí
lik megokolni, hogy miért épen ez az égi 
test as, melyet a nép alaptalanul oly sok 
veszély okozójának tart és mért fél any- 
nyira tőle.

Különfélék.
— Az országgyűlés feloszlatása. 

A király képviseleteden József főherceg e 
hó 22.-<n deli 12 órakor a budai kir. vár
palotában trónbeszéddel feloszlatta az or- 
szággyű ést.

— Közgyűlés. Városunk képviselő
testülete folyo hó 30.-án, d. u. 4 órakor 
tartja évnegyedes rendes közgyűlését, amely
nek napirendjére több fontos és érdekes 
tárgy van ki ütve.

— A caslno 50 éves jubileuma 
iránt, amely mahoz egy hetre lesz meg
tartva a casito helyiségeiben, úgy a tagok, 
mint a közönség körében igen élénk az ér
deklődés. Az elnökség az ünnepélyre meg
hívta a varmegye területén levő összes társ
egyesületeket s ezek — mint értesü,ünk — 
képviseltetni is fogják magukat a jubileu
mon, melynek rendező bizottsága mindent 
elkövet, hogy az ünnepély méltó legyen a 
casino 50 eves múltjához.

— A Justhpárt jelölése. A lévai 
válaBZ'ókerü.et függőt ensegi partjának vá
lasztmánya e bó 23.-án tartott értekezletén 
egyhangúlag Lovászy Martont, a pártnak 
egyik kiváló tagja*, jelölte képviselőjéül, 
aki a jelölést e fogadta és e hó 30. án dél
ben Méreg Lijos és Sümegi Vilmos kíséreté
ben eikazia L jvára, hogy a deu án 2 óra
kor tartandó nagygyűlésén elmondja prog- 
rammbeszedét. A választmány falragaszokon 
hívja fel a polgárságot, bogy Lovaszy Már 
tont — akt egy Ízben már volt a pártnak 
jelöltje és azon alkalomból igen kedves 
emléket hagyott hátra — olyan meleg fo
gadtatásban részesítse, amely méltó legyen 
úgy a jelölthöz, mint a választókerület füg
getlenségi polgáraihoz. — Itt említjük meg, 
hogy értesülésünk szerint a nemzeti munka

párt és a Kossuth-párt is állítanak jelöltet; 
eddig azonban a személyekre nézve nem 
történt megállapodás.

— Vallásos és hazafias ünnepély. 
A lévai állami tannóaepzöbeu fennálló 
Mária Kongregáció folyó évi április hó 4 -én 
d. u. 5 órazor a Kath. Körben vallásos és 
hazafias ünnep Byt tart, melynek műsora : 1. 
Erkel F. Hunyady László nyitánya. Zongo- 
ráu előadják : Bárczy Gusztáv, Csutor Ipoly 
éa Kürti János IV. é. k növ. 2. Bán Aladár 
„Jézus* c. vallásos költeménye. Szavalja ; 
luskó László IV. é. n. 3. Beethoven .Isten 
dicsősége'1. Énekli a kongregációi énekkar. 
4. Kerner—Herodek ; .Magyar dal*. Melod
ráma. Szavalja : Vágó Károly IV. é. n., zon
gorán kiséri Basska IV. é. n, harmómumon 
Macsek István IV. é. n., tárogatón Baker 
Bé a nevelő. 5. Mendelssohn : Göncért Szüts 
Gaza IV. é. n. hagedüszó ója. 6. Kontor- 
L:vay : .Vigasztaló Szül Mária*. Éiekli 
Kucsera Endre IV. ó. n., harmóuiumon ki
séri Macsek litván IV. é. n. 7. Kaldi—Gyulay: 
„Éji látogatás*. Szavalja Szalag Pál II. é. 
u., heget) üti kist rí Kürti János IV. é. n., 
zongorán Basska János IV. é. n. 8. Cinka 
P»nna kesergője. Előadja a kongregációi 
zenekar. 9. Élnöki buzdító szavak. Tartja 
Kaveggia Kálmán. — Belépődíj nincs ; de 
az önkéntes adományokat az egylet céljaira 
szives köszönettel fogadja a vezetőség.

— Március 15. Zsarnócán. Impo
záns ünnepélyt rendezett március 15.-én 
Z-arnócán a „Magyar kör*. Este fáklyás
zenével vonult a hatalmas menet a kivilá
gított utcasorokon a piacra, ahol a Himnuizt 
énekelte a köri énekkar. — Majd Barancsok 
Aranka lépett a pódiumra s elragadó ked
vességgel szavalta Rudnyánszky Gyulának 
„A honleány* c. verset. — As ünnep jelen
tőségét Havas Béla plébános, kön elnök, 
ecsetelte magyarul, majd utána Peterecz 
gnác tótul magyarázta, fejtegette a nagy 

nap fontosságát. Mindkét gyönyörű, magvas 
beszéd megtette hatását a tótajku, — de 
magyar ezhü hallgatóságnál. Petőfi örökszép 
dalat a „Talpra magyart* Lábay József 
szavalta lelkesen, tűzzel. — Az ünnepély a 
szózat elének.'ésevel ért véget a piacon, 
hogy a „Magyar kör“ helyiségében folyta
tódjék. Itt u. i. leleplezték a kör érdemes 
elnökének s megalapítójának, Havas Béla 
plébánosnak remek arcképét, ki e nemzeti
ségi vidékén a magyar nyelvnek fáradha
tatlan elöbarcosa, lelkes apostola s kinek 
neve a hazafias kultúrmissiót teljesítő „Ma
gyar kör* nevével örökre egybe van forrva.

Ezután 100 terítékű, felaöszöntökben gazdag 
bankett volt, melyen Bekényi tanácsos, 
Truszka főbíró, Lábay Gyula tanító és Havas 
Béla mondtak talpraesett dikciókat. Sok ilyen 
magyarul értő HtvasBOat adjon a magyarok 
Istene szeretett hazánknak 1

— Pártalakulás. A barsvármegyei 
nemzeti munkapárt ma e.*y hete délután 
alakult meg Aranyosmaróton. A párt elnö
kei ; Szentivény Oszkár, Ambrózy István 
báró, Dóra Miklós, Keltz Gyula, Dőry Béla, 
Balbach Bila dr., Kache'mann Károly, 
Leidenfrost Tódor, Klobu’iczky Jinos, Báthy 
László, Fmka Sándor is Kazy János.

— Ünnepély a főgimnáziumban 
A főgimnázium Mária-kongregációja f. évi 
április hó 4-én tartja az ünn pélyes tagfel
vételt. Ez alka'ommal Szűz Mária tisztele
tére a fögimn. disztermében ünnepélyt ren
dez. Reggel 9 órakor tagfelvétel a kegyes
rendiek templomában, utána szentmise, me
lyet az ünnepély követ. Ennek műsora : 1. 
Nyi'á. y. Aubert; S umme von Portici. Zon
gorán előadják ; Huberth Pál VII. és Mar- 
tinovich Ernő \ I. o. tanulók. 2. Ünnepi 
b szed. Tartja : Rassovszky Kálmán fögimn. 
tanár. 3. Kit az élet utján , . . Énekli a 
fögimn. Maria-kongregáció énekkara. 4. Sik 
Sándor: Tenger csillaga. Szavalja: Török 
G.'za Vili. o. t. 5. Ária. Donizetti-operából. 
Hegedűn előadja Kyáry Antal VI., zongo
rán Árvay József IV. o. t. 6. A Magyarok 
N ‘gyasszonyához. Éneklik : Kraft Aladár és 
Vojnarovszky Gyula V. o. tanulók. 7. Kará- 
csony-ej. Melodráma. Szövegét irta Kisfaludy 
K , zenéjét szerző Kerner I. Szavalja Janson 
Vilmos VI., zongorán kíséri Huberth Pál 
VII. o. t. 8. Handl G. Fr. : A bűnbánó 
„Rinaldo" dalműből. Énekli a fögi mn. Mária- 
aongregác.ó ének'.ara. 9. Bovits Lajos: 
Legenda egy árva leányról. Szavalja Var- 
hanyik Gyula II. o. t. 10. Franz von Suppé : 
Teufelmarsch. Zongorán előadja Janson 
VnmoB VI. o. t. 11. Pápai himuusz.

— Misszió. Jámbor László és Varga 
István jézus.ársasági atyá márc. 16.—24.-ig 
lelkigyakorlatokat végez ek városunk róm. 
kath. polgáraival. Naponta 2—3 szentbe- 
szédet tartottak és állandóan gyóntattak. A 
lelki haszon, amellyel a misszió járt rend
kívül örvendetes. A templom állandóan 
síü.nek bizonyult. A húsvéti szentgyóná
sukat 3500-an végezték el. A missziós 
atyáktól érzékenyen búzoúzott el a hálás 
hallgatóság.

— A vizszabályozó társulat seré
nyen foytaija a megkezdett munkaiatokat,

kipirult arcocskáját s feleségének csak any- 
nyit mond :

— Köszönöm, az Isten áldjon meg 
benneteket . . .

Visszatért jó kedéllyel, ujult erővel 
a gyárba.

» * •
Barátomra tekintettem. Könnyezett a 

szeme s minden egyes könnycsepp oly fájón 
ült üde, selymes arcán- Mintha csak azt 
mondta volna mindenik : egész a síiéből 
jövök. Fájó, azivettépö gondolatai megnyitók 
bará om ajkát s halk hangon beszélt, mesélt 
csönderen, látszott rajta, hogy jól esik neki, 
hogy könnyebbül a szive, hogy kibeszél
heti magát.

— Húis — huszonnégy éve ... jól 
emlékszem, éppily cudar idő volt, én is itt 
állottam e gyár előtt ; s a fogom Vacogott 

s dideregtem. Cipőmet, ha jól tudom, az 
anyám hozta , másnak akkor már nagyon 
rossz volt ; de nekem mégis jó. Az a vé
kony kis ruha is, mit még tavasstal kaptam, 
kezdte már a szelet nagyon is érezni.

— As asszony, akivel ott állottam, nem 
az anyám vol‘, valami „néni* lehetett, az 
anyám úgy hívta, én is követtem jó szoká
sát. — Ai anyám beteg volt, szegény, kérte 
a nénit, főzzön apámnak valamit s vigye el 
neki, A néni nem ssivesen tette, azt tudom, 

mert azt feleli e az anyámnak : „Hogy még 
többet igyon, te gondoskodsz róla ... ?* De 
nagyon kérte, megtette tehát. Látni vágy
tam apámat én is és a néni magával is 
vitt engem.

— Mikor apám a gyárból kijött s meg
látott engem, odajött hozzánk s megsimo
gatta az arcomat, — és én oly boldog vol
tam, pedig azt is tudtam, hogy este, ha — 
nem, éjjel — ha hazajön, meg fog verni, 
amint szokott, pedig semmi rosszat nem 
tettem soha, sem én — sem az anyám . . 1 
Most jólesett mégis és — ó — nem gondoltam 
volna, még gondolni sem mertem volna, 
hogy tegnap utoljára kaptam ki — s ma 
utoljára cirógatta meg arcomat . . I

— Pedig úgy volt. Akkor nem tudtam, 
csak azt láttam, hogy egy ember szaladt 
hozzánk, még a fejét is bele ütötte az 
alacsony viskó még alacsonyabb ajtajába, 
valamit beszélt, az anyám airt, — én is 
sírtam, de én nem tudum, hogy azok miért, 
én a „bácsi* fejét sajnáltam s azért sírtam 
és ök azt mondották, bogy ők az apát saj
nálják. A .bácsi" elment s én kiszaladtam 
ut»n», s megkérdeztem, hogy fáj-e nagyon 
a feje, de az nem szólt semm.t, osak sietett 
s eogem ott hagyott.

__ Harmadnap lehetett, a nénivel egy 
nagy házba mentem a ott a néni egy nagy 

láda fö ött nagyon s rt, — nekem azt mondta, 
bogy az koporsó. Pap is volt ott és olyan 
szépen énekelték : „Jézusomnak kegyelmé
ből* . . . S azután a ládát egy kocsira tet
tek a elvittek . . .

— A néni még Bokáig airt az úton, 
mikor haza mentünk b otthon újra sirt még 
jobban, nagyon sok ember volt nálunk s 
árulták az asztalt, az ágyat, a vánkoso
kat . . . nekem volt egy kis székem, azt 
egy csúnya ember vitte el s én sirva kértem 
tőle vissza, de ö azt mondta, bogy megfi
zetett érte . . .

Az emberek már elmentek, z néni az
tán nagyou sirt este a mama ágyánál és én 
is meg fogtam a mama kezét és sírtam, 
szólitgattam, de ő nem szólt . . . nem szólt 
többé ... 1

— E*y nagy házba vittek engem s ott 
találtam ajk kis fiút a jó meleg szobában s 
nekem is enni adtak, mikor a töboi ka
pott s én szerettem is ott lenni, mert ad
tak .. . enni.. !

— Haza is akartam menni, de nem 
engedtek, att mondták, hogy a mamám 
máshol lakik már s majd egyszer éljen ér
tem ... — s én most is várom öt, hisz oly 
rövid ideig élveztem azt a jóságos, édes 
anyai szeretetet, melyről annyit hallottam 
beszélni . ,.
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•melyek Bárótól felfelé több mint 12 kilo* 
méternyi kiterjedésben már késien is van
nak. As első vasbeton hidra nésve megtar
tott versenytárgyaláson a hid építését Kovád 
Sándor éa Károly budapesti mérnökvá'lal- 
koiók 6900 koronáért vállalták e1.

— A népszámlálás előkészületei 
A basánkban 10 évenkint aeokáeos nép
számlálás ez évi december 31.-én lesz meg
tartva. Addig is, mig a parlament munka
képessége helyreáll s a kormány as ide 
vonatkozólag már kidolgozva levő törvény
javaslatát elökéssitheti, a statisztikai hiva
talnál teljes erővel indultak meg as előké
szítő munkálatok, hogy az óriási munka a 
kitűzött idő alatt országszerte pontosan 
végrehajtassák. A törvényhatóságok hős jó 
előre meg fognak érkesni —a községekben 
való szétosztás végett — a népszámlá'áahoz 
szükséges nyomtatványok.

— Papi gyónás A lévai alesperesi 
kerüet papsága foiyó hó 21.-ÓD végezte 
városunkban a húsvéti gyónását. Az ajta- 
tostági gyakorlatok után Báthy László, 
p •épost-piébános, látta rendégül paptársait.

— Halálozás. Városunknak egy jó és 
áldott lelkű öreg asszonya volt özv. Szepesi 
Józsefné, szül. Jantfó Borbála, aki e hó 
24 én 84 éves korában hunyt el. A bodo- 
gultat, akt hosszú életét övéinek szeretető 
mellett a legszorgalmasabb munáátan tö'- 
tötte, gyermekein, unokáin és dédunokáin 
kivül a rokonsággal együtt nagyszámú isme
rősei is mélyen gy'ószo ják. — A család 
gyászjelentése a következő : „Alulírottak, 
úgy a magunk, mint aa összes rokonság 
nevében is szomorú szívvel jelentjük, hogy 
tzeretett anyánk, nagyanyánk, illetve déd
anyánk, özv. Szepesi Józsefné, szül. Jsnteó 
Borbála, folyó évi március 24.-én délután 
5 órakor életének 84.-:k évében a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után az Úrban 
csendesen elhunyt. A boldogult hült tetemei 
folyó hó 27.-én délután i/iá órakor foguak 
a lévai róm. kath. temetőben örök nyuga
lomra tétetni. As engesztelő szentmise-áldozat 
Pedig folyó bó 29.-én reggel 7 órakor a 
ivei róm. ka’h. plebán't-'emplomban fog 

az egek Urának bemutattatni. Léva, 1910. 
márc ua 25. A dás és béke poraira 1 — Sze
pesi János, Szepesi Borbá'a, férj. Pély I t- 
vánn“, S epesi Mária, özv. Dombay Lajosné, 
Szepesi Imre, Szep-si I onka, férj. Hangyásy 
Józsefné, gyermekei. Pély István, H»ngyásy 
József, vök. S’.epest Imréné, szül. Buc ek 
Maria, menye. Pely Maria, dr. Pély G za, 
Dombay Nircis, Pely Vilma, férj. Baros 
Iatvánné, unokák. Szepesi Imre, Bakos Vilma, 
Bz os Blanka, Bakos Valéria, Bakos Margit, 
Bakos Magda, dédunokák.

— As ipartanács tagjai A beszter
cei ányai kereskedelmi és iparkamara Bara- 
megye törvényhatósági ipartanácsába a folyó 
év végéig terjedő megbiaatássai rendes

Hangosat dobbant a szive, azt hittem, 
leszakadt. Karomat görcsösen szorította ma
gához s mindkettőnk könnyezett. — A fáj
dalom könnyei voltak azok, az árva fú 
szerető szivéből fakadó drága könnyek . , 1 
Csodáltam szeretetéthol tanulta ezt ? Cso
dáltam azt a mélységes megnyugvást, mely 
arcáról vissza tükrösödét'.

— Többre nem emlékszem — mon
dotta — csak szenvedéseimre ... a az Is
tenre, ki . . . megmentett . . ,

A szegény asszony gyermekével utá
nunk ballagott. As én jó barátom könnyes 
szemmel egy koronát adó t a szegénynek, 
pedig — jól tud'am — neki is csak ketiö 
volt... I

Aa aaszony megköszönte. Gyermeke 
őrömtől ragyogó arccal kérdezte ;

— Aoyuskám mit vessünk ? — Fát ? 
Nem — anyuskám vegyünk púba kenyeret I

És oly édesen cirógatta édes anyja 
arcát... I

Adalbert, 

tagokul Eisenberg Károlyt és Caibulka Re
zsőt, — póttagokul Rakovszky Istvánt és 
Engel Gyulát választotta meg. A közigazga
tási bizottság a maga részéről rendes tago
kul Faragó Samut és Juszt Ferencet, — 
póttagokul pedig Ciirok Istvánt és Rakó- 
vszky Imrét választotta meg.

— A munkásházak építése A 
munkáeházak épitesére megtartott verseny
tárgyalásnak nem volt meg a kívánt ered
ménye, mert az összes vállalkozók olyan 
magas árasat szabtak, hogy ennek követ
kezte ben a város az építést alighanem há
zilag fopja eszközölni.

— HskÜVŐ. Lázár Emil az újbányái 
izr. temp'omhan éprí is hó 4-4n tartja eskü
vőjét Spitz Mór leányával, Honórral.

— Vasúti közigazgatási bejárás. 
A kereskedelemügyi miniszter Czobor László 
országgyűlési képviselőnek, mint az előmun
kálati engedélyes érdekeltiéi elnökének eléje 
terjesztett kérelmére, a Lévától Nsgysurányig 
tervezett hnlyiérdekü vasú nak közigazgatási 
bejárását Finóczy Bila dr. miniszteri titkár 
vezetése alatt elrendelte s sz eljárás meg
kezdése idejéül folyó bó 30. ik napjának d. 
e. 8 óiáját, Összejöveteli helyül pedg váro
sunk városházát tűzte ki. A bejárás sor
rendje, melyhez a következő érdeke t köz
ségek megbívattak ; Alsó- és Felsőszecse, 
N gvkálna, Garamlök, Fe'sőpél, Ss'étkú'. es 
Besse. 1910. március 31-ére Nagysurány 
községházéhoz meghivattak : Barsbaractka, 
Pózba, Füss, B-lleg, Szenese, Rendve, Hull 
és Óhaj községek.

— Lezuhant szikladarab Körmöc
bányán a ki cstári 4. számú aknánál több 
bányamunkás körű-beiül 30 métt-rmázsa 
súlyú Bzikla alátámasztásán fáradozott. Munka 
közben az óriási szikladarab lezuhant és a 
fagerendákat összetörve, Daubner Vendel 
bányaácsot maga alá temette és összezúzta.

— Gyászhir. A tanítóképző egy jó 
viseletű, kiváló szorga mu és jeles növen
dékét vesztette el Dvorák Rezsőben, aki e 
hó 22.-én, rövid szenvedés után, 18 éves 
korában halt meg a lévai kórházban. As 
intézet tanárai és összes növendékei szeret
ték a korán elhunyt derék ifjú", akinek 
koporsójára díszes kos oiú küldő tek társai, 
de temetésén — mivel fertőző betegség 
(hsa hagymás) okozta hilslú , — légi a?y óbb 
sajnálatukra — részt n-m v< h-ttek. Melyen 
suj'ott özvegy édes anyja, akinek nagy 
fájdalmában igen sokan őszintén o<z'oznaa, 
— messze földről jött Lávára, hogy forrón 
szeretett f ának a végtís?t-sséget megadja.

— Védekezés a peronoszpora el 
len. A fö dmivel-sügyt mintáz er megbízá
sából dr. lstvánffy Gyula tud.-egy, tanár, a 
m. kir. ampe ologiai intézet igazgatója „Ho
gyan védekezzünk a peronoszpora eilm“ 
címmel egy rövid Útmutatást adott ki, me y- 
ben a tavalyi nagy járvány alatt szerzett 
tapasztalatok vannak gyakorlati módon öaz- 
szefoglalva. Kü önöaen fontos és uj a tanul
mánynak aa a része, mely a fürip roooaz- 
pora elleni védekezést porozás által Írja eiö. 
Est a színes képekkel ellátott Útmutatást a 
m. kir. ampelológiai intézet BudaDesteo bár
kinek készségesen megküd', aki eziránt 
hozzá akár levelezőlapon ló dul.

— Behívják a póttartalékosokat. 
A honvédé mi miniszter körrendeletben tu
datta a törvényhatóságokkal, bogy az 1909. 
évben besorozott, de eddig be nem hivott 
honvéd póttartalékosokat 8 heti kiképzésre 
bebivják. A tartalékosok e hó 29.-én, ked
den, tartoznak illetékes katonai parancs
nokságaik székhelyén jelentkezni.

— As alkoholizmus terjedése. 
Hogy as alkoholizmus milyen rohamosan 
terjed, ezt sajnosán bisonyiiják a következő 
adatok : 1905.-ben a szeszadó 69 millió 
koronát jövedelmezett ; 1906.-ban 81 mil
liót ; 1907. ben 88 miliőit; 1908-ban 95 
mfll.ót. Ugyanezen idő alatt az italmérési 
adó 7'8 millióról 15 és fél millió koronára 
emelkedett.

— TlHnkÓművéSX. A Nagykanizsán 
megjelenő Zala oiaü napilapból o vágtuk 
hogy Erdélyi Gáza a klasszikus zen*saá- 
mokkal du an változatos n ütorában hihetet
lenül ezépen sir, énekel, trillázik, smcatór 

hii f*9lP)*% a télin- 
Mn. Erdélyi Gésa — mint értesülünk __  

ma este a Lang-kávébázban rendezendő 
hangversenyén fogja bemutatni tilinkómü- 
véssetét.

— Hernyólrtás. A vármegye alispánja 
körrendelet u'ján hívja fel a városokat és 
községeket a hernyóirtás gyors és alapos 
foganatosítására. Tekintve azt a rengeteg 
kárt, melyet a hernyóirtás és különösen a 
v'rtetü irtásának elhanyagolása következ
tében a múlt év folyamán a gyümölcsfák 
szenvedtek, — ezúton is figyel uébe ajánljuk 
a kert- és szőllötulajdonosoknak, hogy az 
elrendelt irtást a legnagyobb gonddsl foga
natosítsák.

— A vetések állása. A földmivelés- 
ügyi miniszter a gazdasági tudósítók érte
sítése alapján legutóbb kiadott hivatalos 
jelentés ben ágaikban megnyugtatónak jelzi 
a veteeek á'iását az egész országban. As 
enyhe tél folyamán a fagy sehol sem okozo.t 
kár'. Országos átlagban nemcsak kielégítői, 
sőt sok helyen túlságos buják is a vetések, 
bokrosodásuk igen kedvezöeu folyt l<*, ami-rt 
is az ősziek a jövőt illetőleg a legszebb 
reményre jogosítanak. Szépek a busa és 
rozs vetések ; a lóhere és luc -rnafalek is 
jól állanak s ha az utó fagyok kárt nem 
okoznak, az összes növények további kifo
gástalan fejlődésére általában jók a ki
látó ok.

— Azok a női kalapok Valóságos 
fennakadást okoz egyes esee-ben a mai 
n-gy kalapok hóbortja. A múlt napokban 
történt meg, hogy egyik vonaton egy ele
gáns urhölgv kényteen volt a kalapját 
levenni s úgy ment be a kocaib*, mert 
minden próná gatása, bogy a nagy kalappal 
beszsllbasioo, meddő maradt. Ez a hóbort 
— úgy látszik, — már szü ötéiben van, mert 
azt olvassuk, hogy nemcsak a kalapokban, 
hanem egyebb női toilettekben is az egysze
rű ég jut érvényre- — Eltekintve természe
tes egy-két Cbantecler bolonderiától.

— Mennyi pénzt vertek 1908 bán ? 
E-re a kerdesre ad vá>asz. az alábbi ösze- 
szeá'iirás. Ebből megtudjuk továbbá, hogy 
1908. bán a körmöcbáuyai pénzverő számára 
3182 36.697 kg. aranyat, 93.736. 41 690 
kg. ezüstöt, 22.795 10000 kg. rezet, 10.300 
kg. ónt, 365 50 kg. horganyt, 69 903 230 
kg. nikkel penzalapkát szereztek be. A 
p'nzütés eredménye: arany 20 koronás 
286 968.— korona, arany 10 koronás 
5.089 810.— korona, arauy 100 koronás 
rendes verettel 403 800 — korona, ezüst 5 
koronás rendes verettel 8.712.260.— koroua, 
ezüst 1 koronás 3 354.006.60 korona, nikkel 
10 filléres 681 874 70 korona, bronz 2 fillé
res 329.727.54 korona, bronz 1 filléres 
124 96 korona, összesen 23.326.617.80 ko
ron*. Ez uj pénzekből a forgalomból kivont 
péi.zek kicserélésére fordítottak : 20 koronás 
aranyban 190 drb-ot, 10 koronás alanyban 
824 drb ot, 5 koronás ezüstben 347 drb ot, 
1 koronáé ezüstben 3404 drb o’, 20 filléres 
nikkelben 11.265 dru-ot, 2 filteres bronzoan 
325.813 drb-ot, 1 filléres bronzban 12.496 
drb-o', összesen 27.460 koiona 72 fillér ér
tékben. A pénzverő kü Önfele hivatalos és 
magáncélúkra összesen 31 drb arany, 578 
drb ezüst, 1890 drb bronz, összesen 2500 
drb érmet vert ki.

— Papir-cigaretták. M-után már 
mindenféle dolgozat yyárisnak papírból, 
m<tg vasúti síneket is, az amerikai felta'á.'ó 
kedv azt ia kifundálta már, hogy cigarettát 
ia lehet papírból eiőáliitani. A papírt ugyanis 
a dohányánonatba mártják, préselik ea mi
dőn kéazen van, alig lehet megkü.önböatetni 
a dohányból kéazitett cigarettátó . Ezy byen 
cigaretta természetesen o'csóbb, m űt aa 
igazi dohányeredeiü társai. De hogy jó-e? 
az már más kérdés.

— A drótféreg irtása. A drótféreg 
nsgy veszedelem, ami a veiest teljesen tönkre 
teheti a ezert irtani ke.l A gabonában pusz
tításának nagy hatása a sora tavaszon van, 
mikor még a törény fejlődése gyenge. Az 
irtásra nézve ajánlják a osalétkek eihe'ye- 
aését a földön. Erre szolgainak a burgonya 
és répa szeletekbe vágva, amisre a f-reg 
rámgy a akkor ott köunyen öaaaefogdoabató 
és megaemm s thetö. De hát es csak kicsiben 
ajánlható és kivihető eljárás, míg nagyban 
alig lenne keresztülvihető. Ds a nagybirto
kon is irtható asért, E sö az, hogy a talaj 
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nedvességét korlátozzuk, mert • drót féreg 
ciak a nedves földeken lép föl. A jó mély
művelés, alagcföveses mar maga is segít. 
De tanácsos meszesei in, a mész maró ha
tását ki nem állja. A u an ott a seriét. Ez 
a legjobb pusztítója, kitúrj* a földből s 
felfalja. De van meg egy jó irtási mód. A 
féreg ugyanis peteit leginkább a íöldön 
levő trágya és szemétrakásba rakja le. A 
drótfereggel meglepett földön rakjunk tehát 
le jó lürün apró trágyák upaookat, hogy a 
férgek oda petézhessenek. . A Kupacokat 
aaután terítsük be fö ddel es az ősz foyamár, 
mikor a pete már bele van rakva, gyűjtsük 
össze a trágyát s kensa val leöntve semmi
sítsük meg a féreg pel.it. I-y a jövő évre 
löldÜDk mentes lesz a drótferegtö.

— Rendkívül életrevaló, kipróbált, 
modern intelme. yt ajánlunk tisztelt olva
sóink szives figye.mebe a Bud-pesten VIII., 
Főherceg Sandbr-utca 30-ii. sz. a. fennálló 
Magyar Otthon penzióban. Évek óta általá
nosan kedvelt, pompásán bevált, családi 
saaltó ez, ahol mérsékelt napi áron (mind
össze bárom koronáért is es fokozatosan 
fe.jebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépén 
butorozoit kü ön bejáratú szobákhoz lehet 
jutni. V.dekiek, akiK 10/idebb hosszabb időt 
kivannak a tövárosbau tölteni, szórakozás, 
vagy üzleti ügyek intézésé vegeit, a Magyar 
O thon barátságos hajlékaiban nyugalmasan 
berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezők
nek, utazóknak, luris’ásuas, hivatalnokoknak 
es más hivatásuknak még kivételesébe ked
vezményjár ki. I ko ák vakáció', tanulmányi 
kirándulásai szamára egyenesen u.egbecsüí- 
hetetien a Magyar Otthon 1 Vnlamoi világí
tás 1 Tükrös szekrények 1

Lapunk mai szamában megjnent 
„Faktor" konyhakincs hirdetésre felhívjuk 
a t. háziasszonyok kü ölös figyelmét.

Nem osak gyermektől vonandó meg 
minden, ami as.vgye igito, es az idegeket 
megtámadja, — felre teiiat a szesszel és 
kávéval 1 — felnnöttekuek is legnagyobb 
kincs as egesz-ég. A gondos háziasszony 
azért reggeli és ozeoana kávéhoz mindig a 
valódi Kathreiner fele Kueipp-malátakávét 
használja, mert elégedettség es megtakarítás, 
főleg azonban a gyermekes viruló ainezese 
á jutalma. A tok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb óvatosság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat lessek elfogadni 1 Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyananuyi pét z irt valódit is kaphat.

Hí utaló s ióilemóay.
39/1910 szám. E.

Meghívó.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 

évi március bó 30. an napján d. u. 4 órakor 
a városi székház nagytermében évnegyede* 
rendes közgyüest tart, melyre a képviselő
testület tagjait tisztelettel meghívom.

Léva, 1910. évi március 21.-én.
Sód.og'tx Xjatjo , 

polgármester.

Tárgysorozat:
— Előadó a polgármester. —

1. Polgármesteri jelentések.
2. A vagohidép.tesi es tauitóképezde adományozási 

68000 korona alapoknak a városi szatloda építésénél 
el Jég kő.csöuképén való fóihaszuálasa iránt tanácsi 
javaslat.

8. tízauer Izidor és Mór cég építési vállalkozó be 
jelenti, hogy az építési szerződésből kifolyó követelé
seit a Levm Takarékpénztár K. T.-ra engedményezte 
s annak iölvéielére ioihataimazia.

4. Az „Önkéntes Tűzoltó Egylet- uj életre kelté
sére vonatkozó kiserietek eredmeuyteleus geröi jelentés.

6. A á0 ga d. munkásház es városi klsbernaz 
fölépítésére vonatkozólag megtartóit Versenytárgyalás 
eiedinéuyéiöi jelenleg es a további teeuUÖk iránt 
javaslat.

6. A tanitóképezdehez vivő Part-utca kinyitása, 
özv. Tóth Jáuosué baaauak megvétele és a lovabu vhő 
Út kinyitása liánt polgármesteri inditvauy.

— Előadó a rendőrkapitány. —
7. D.brotka Béla, — Pap Uyuíané szül. Váczi 

Eszter, — Fábiauek Aulai es Lajos, — s Ehmau Jó- 
zsefué szül. Kecskémé.hy Júlia illetőségi ügyei.

— Előadó a számvevő. —
Ő. A <yáinpénitár 1908 évi zárszám adása.

9* Léva r. t város bázi pénztárának és összes 
alapjainak 1910. évi költségelőiráuyzata.

— Előadó a mérnök. —
10. Tonhaizer M'hály telekvételi ügye.
11. Az 1910. évi k. közmunka kivetésének és 

költségelőirányzata jóváhagyásának bejelentése.
— Előadó az l-ső tanácsnok. —

12. Szabályrendelet tervezete a közsegélyezésre 
szorulók segélyezése, gondozása és ellátásáról.

13. Szabályrendelet tervezete a marhalevelek ke
zeléséből befolyó dijak hová fordításáról.

14. Barsvármegye törvényhatóságának határozata 
az orvosi díjszabásról, a bábákról és a közegészség
ügyi bizottság szervezéséről alkotott szabályr* ndelet 
jóváhagyása tárgyában.

15. A m. kir. kereskedelmi ministeriumnak 
96494/3 sz. rendelete a hordójelző hivatalok mütödé- 
tenek 1910. évi junius hó 30-ig terjedő meghobszabbi- 
tása tárgyiban, — s ebből kifolyólag intézkedés a 
„Vörös Ökör- épületben levő helyiségek bérbeadása 
tárgyában.

— Előadó a főjegyző. —
16. Eiőterjesztese 1909. év IV. negyedében kelet

kezett 37 kor. 81 fill., pótadó szaporodásunk és 8ó7 
k. 18 fill., pótadó apadásnak megatlapitása iránt.

17. Szemerédy Lajos tb. tauacsuok kérelme s a 
tanács javaslata a hetivásárok és országogvásárok 
napjain k*vül szedett helypénzekből az eddigi 20% 
helyett 2u% helypénzszedöi dijuak megajánlása iráni.

18. Lévai közkórházi bizottság kérelme a körház 
épületben tervezett villanyvilágítás berendezési költsé
geihez adomány megszavazása iráut.

19. Alispán leirata az uj katouai lakbér szabások 
célj ira szüaségei vegyes bizottsági tárgyalásoknak 
folyó évi április hó 5-ére törtéut kitűzéséről. — Elő
terjesztés a vegyes bizottság városi képviselő tagjának 
kiküldése iránt.

20. Az időközben beérkező ügyek.

Irodalom és művészet.
Uj politikai napilap a fővárosban.

Március 30 Au uj napi'ap indul mag 
Budapesten „VILÁG" c mmel, értésül évünk 
szerint a szabadaómiveseK kiadásában és 
szerkesztésében, a szabadköm:vee-eszm',k és 
elvek (felvilágosodás, emberszeretei, haladás, 
műveltség, jótékonyság stb.) terjesztess és 
a konkrét Közéleti cé.oí (al’alános, t tkos, 
egyenlő választójog; szekulaiizáció; feleke
zetien közoktatás ; progresszív adóiendszer) 
kivívása érdekeben.

A lap emellett erősen hazafias, magyar 
szelleműnek igersezik, amit összeegyeztet- 
hetönek tart a legszélsőbb liberalizmussal, 
s ezt a vezetők egyénisége látszik garantálni, 
akik eddig is ilyeu irányban működtek. A 
most folyó po itikai Kavarodásban minden 
esetre erdeáes aa egeszen uj, határozott 
állásfoglalás es a lüggetlen, pártokra és 
kormányra való tekintet nélkül megnyilat
kozó eszmekor.

Közönség köréből.
Nyilvános elszámolás.

A folyó évi március 15 dibi nemzeti 
ünnepely-rendezes költségeinek fedezésére 
gyűjtés útján befolyt 235 kor. 96 fill.; ezzel 
szemben a kiadás volt 217 kor. 32 fill.; 
maradvány 18 kor. 64 fii', Ez utóbbi ösz- 
iz'g a mar előző évekbin a gyűjtött ősz
szegekből fennmaradt 2008 kor. 32 fillérhez 
gyümö esőzés végett a lévai takarék- és 
hitelintézetben helyeztetett el s az erről 
szóló betetsöny veciáe ifj. Barlos István biz. 
pénztárosuak leit megőrzés végett átadva. 
Úgy a bevételek, mint a kiadások a ma 
tartott b.zottsági űiesen átvizsgálténak s 
renduen találtattak, amelyeknek alapján 
Bi esek József aiktpitanyntk, miut a gyűjtés 
rendezőjének a te mentvény megadatott s 
Köszönet szavaztatott.

Fogadj* L va varos hazafias közönsége 
erú on is köszöneiüukei, hogy szent ünne
pünk költségeihez aiyagilag és erkö Ciileg 
oiy szép lelkesedéssel hozzájárulták.

Liva, 1910. március 22.
Az 18-la-as márc. 15. ünnepély rendezőség :
Banyai Ferenc, Bandy Endre,

jegyző. elnök.

Köszönetnyilvánítás.

Alulírott, mint a berekaljai és gartm- 
kes»i r. katb. iskolaszékek elnöke, hálás 

köszönetét nyilvánítja aa első lévai takarék
pénztár Igazgatóságának, ezen iskolák ré
szere egyenkint 50—50 korona, összesen 
100 korona nagylelkű adományozásáért, 
amellyel a magyar hazafias népnevelés 
ügyét elömozditani iparkodik. A magyarok 
Istene adja bő áldását esen hazafiasán érző 
és üdvösen munkálkodó intézetre !

Gsrsmujhlu, 1910. március 13.
Báthy Gyula, 

alesperes.

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

Folytatás.

Spanyol 1 kor., Dr. Geliényi Miksáné 
1 kor., Dr. Szilé rdné 2 kor., N. N. 1 kor., 
özv. Savómé 2 kor., N. N. 1 kor., I azar 
Zoltánná 2 kor., J.ksbfalvy B.rnáné 50 fill., 
Bariók M.ci 3 Kor., Dr. Bszilideszné 2 kor., 
Leidenfrost Tódorne 5 kor., N. N. 1 kor., 
Szabó Sándor 1 kor., Lévai Kereskedő mi 
bank 5 kor., Kersék Jauosné 2 kor., özv. 
Tonhaieer Józsefné 1 kor., Stern Sándor 1 
kor., B*|acsek Jánosné 2 kor., Gaál Jánosné
1 kor., Gáspár Ferencné 40 fill., N. N. 20 
fill., N. N. 10 fill., Sarai Kálmán 1 kor., 
N. N. 60 fill., Fornay Istvánná 1 kor., 
Bsnzwg István 1 kor., Pólya litván 30 fill., 
N. N. 20 fnl., Vaczi Jón.sné 1 kor., Bosen- 
baum Adoifné 1 kor., Ortmann Fidsmé 1 
kor., N. N. 1 kor., lovag Schoeller Gusztáv 
40 kor., Deutsch M.hályue 2 kor., Weinber- 
ger Zsigmond 2 kor., Frommer Imr- 2 kor., 
Pintér S*muné 2 kor., Pollák 40 fill., Sie- 
singer Lajos 40 fill., Svarba Daniné 1 kor., 
Lovas Júlia 1 Kor., Bensütz Jánosné 2 kor., 
Molnár Jenő 40 fill., Gsrik Kálmánná 60 
fill., Francisczy 1 kor., Dr. Kmoskó Belané
2 kor., Berger Adolf 2 Kor., Ordódy Endre 
2 kor., Benáovicb Qu.dó 2 kor., Bolemaun 
Vilmos 1 kor., Wei-z Adolf 1 kor., N. N. 
1 kor., Missák Palné 1 Kor., Csepreginé 20 
fill., Tvlnay Istvánná 1 kor., Rasi Jánosné 
40 fill., Lev czKy Andrásáé 20 fill., Sálin
gemé 20 fnl., Lovas József 20 fill., Dodek 
Jánosné 2 kor., Pogány Virgilné 1 kor., 
Vámos Mór 1 kor., Losert Dezső 1 kor., 
Amstetter Imre 1 Kor., Kovács Sándor 1 
kor., Kunná 1 kor., Borcsányi 2 kor., N. 
N. 1 kor., N. íi. 1 kori, Matschek Károly né 
1 kor., N. N. 20 fill., Klain Ödönné 2 kor., 
B.umentbal 2 kor., Pál Imre 1 kor , N. N. 
1 kor., Kertész Lajos 1 kor., N. N. 1 kor., 
Toaody 2 kor., Scbrank 1 kor., Ghimesyné 
60 fii., Weisz Miksa 2 kor., Hkadler 1 kor., 
Bús József 1 kor., Greiner Zsigmondné 
50 fill., Fája Kálmánná 2 kor., Frommer 
Mérne 2 kor., Kaveggia Kálmán 2 kor., 
Irgalmas növerek intézete 10 kor., Bellán 
Adó főé 2 kor., Balbach Arpádne 2 kor., 
Dr. Frommerne 2 kor., Huberth Vilmorné 4 
i or., Medveczky Andor 2 kor., özv. Vieto- 
risz Sándorné 2 kor., Loserth Józsefné 2 
korona.

Folyt- köv.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi márc. hó 20-tól 1910. évi márc. hó 27-ig.

Születés.

A szülői üeie A
gy

er
m

ek
 

ne
m

e A gyermek 
neve

Mészáros Ferenc Jocbvirt E. 
Iván Mihály Bagócsi Mária 
Strukmüller 8. Kugyela K 
ifj. Molnár Sándor Tóth E, 
Hoch Vilmos Neumann M. 
Weinur Lipót Hereijeid K.

Halálozi

fiú 
fin 
fia 
fiú 
fiú 
fiú

IS.

Ferenc 
Lajos 
József 
Sándor 
László 
Lásaló

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Dvorák Dező
Ba og Róbert 
özv, Szepesy Józsefn'' 
Jánosé Borbála

18 éves
4 hó

83 éves

Hasi hagymás 
Bélhurut

Tüdőgyulladás



A. H B«
1910. mArozius 27.

Lévai piaciárak
Rovatvesető : Kónya Jóass» r«ndöikap:tány

Busa co.-máasanként 26 kor. — fill. — 
26 kor. 80 Két»sere« 16 kor. — fill. 17
bor. 20 fill. — Row 19 kor. — fill. 20 -tor.
— fill. — Árpa 13 ko». — HU. 13 kor.
80 fill. Zab 14 kot. — fill. 15 ko 60 fill.
— Kukorica 12 tfo*. — fill 12 kor. 40 fii.
— L^dcsc 16 kot. — fill. 17 <or. — fill. — 
Bab 15 kor 60 fill. 16 kor. — fill — Kö- 
Iab 16 kor. — fill. 17 kor. — fili.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló 
here termesze töl arankamentea 160—170 
Vörös lóhere kis aránkká 105—110 Vörös 
lóhere, nagy árkokká 130 — 135 Luezerna 
természettől araokamentes 170—180 Ln- 
cserna, világos szemű arknkks 140—144 
Luezerna, barnás szemű 115—120 Bioorhere 
42—44 Ba taezin 32—34 Muharmag 14 — 15

Nyilttér*)

M OLL- F ÉLE

SÓS - BORSZE.

LSEI DLITZ-PORíJ
Enyh**, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
z»’ arokbau és az illő életmód egyébb követkéz- 
méuyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zv£oll
készítményt it.

f MOLL-FELEj

FTl™XT#pl' bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származz 

mindetiuemü betegségek ellen.
Eredeti üveg ára leor. 2

Kapható miudm gyógyszertárban 
é8 drogériában

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbueu 9.

Pásztory cs. ós kir. udvari aiahitó 
virágOeroskedíse, Bud.-

pest, VIII., Rikóczy-u: 3. Képes árjegyzé
ket kivána'ra díjtalanul küld.

Ügyvédi írnok. ie
szelő es gyakorlattal bíró írnokot vagy Ügy
védjelöltet keres. Crna kiadóhivatalban.

T ÁMMkMA tigy al,£ hasznait díszes ebéd- 
14úL1UJ)íL« Öi függő petro etim-.'ónapa ju
tányosán e'adó. — C m a kiadóh vatalban.

Szőlő hajlék. tTa. 
hegyen hajlok aljjal — termén nélkül — 
bérbe kerestetik. — Crna kiadóhivatalban.

TANONCZ
kerestetik NYITRAI és TÁRSA R T. 

könyvkereskedésében Léván
TTá m 4 szobás, 2 zobas, 1 szooas iskass- 
XXwX sál m megf^le ö mellékkhelyiségekel 
ári yas, park rozott és virágos kert'el, gyü- 
mö esőssel, jégverem, pincze és baromfiud
varral 569 □ öles te>ken szabad cézböl 30000
koronáért eladó. Bővebbet (Ko*suth-u*cab*d) 
Szllaveczky testvérek Újpest, Ösi-u»c» 
91 szám.

Wertkeim-siBlrénj,
nagyobb alakban megvételre kerestetik

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkereskedésében Léván.

ffl. J1 Léván, K'gyó-Utc» 2 «•Xiiaao Ház. alatti ház eUdó. Értékel
hetni a helyszínen. ________________
Vl.JálUii Bathy-utcza 24. zzátuu XjiaaO HaZ. ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Gazdák figyelmébe.
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz köeaén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa éB más erö’akar- 
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachim 
Léván, Lá«z 6 íren 2

Bor és pálinka. Íi57 
asztali fehér fajborok hektoliterenként 
36 korouáert, kevert siller hektoliteren
ként 30 1 orouaert. Továbbá kisÜBiön fő
ző t törköly ée seprő pálinka literenként 
1-60 fillérért, sárga barack pálinka, üte- 
reuként 2 60 fillérért k.pti.tó Kiskőrösön 
Pást m. Balogh Gy. Géza ezöuöbirio- 
»osnál. Bor 50 literen te.üt pálinka 5 literen
ként is kapható. Vendéglősöknek árenged
ményt adok.
220/1910. tlkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság 

CseiVenak József ve^rehajtateuak Cseiv^nak János, 
Cservenaa András, Cs rveuák Gáspár éa Cserveuák 
h’ióris végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyé
ben benyújtott árverési kérvényé folytán a nevezett 
vegreoajtató javára 101 koroua töke és 20 korina 60 
üilór edd.gi per éa végrehajtási, az ezúttal 18 koroua 
50 fillérben megállapított árverés kereti valamint a 
még felmerülendő lovabbi költségeknek kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t, c. 144 § es a Vhn. alapján 
a vegrehajtasi árverést a végrehajt st szenvedő Caer- 
veuak Jansuak a lévai kir. járásbíróság teiüietén 
Garamto inács község halárában fekvő ea a garamtol- 
macai 100 sztjkvben A 1 1 sor 495 hrszámu ingat lati
ban való B 21 t. alatti 3/60 tesz illetményére 11 
koroua, u. ennek az ottani 181 sztjkvben All aor 
z65. hrszámu ingatlanban való B 4 t. alatti 1/4. rész 
illetméuyere 83 korona, n. sunek ai ottani 115 aztjkv- 
ben A 1 1 sor 33 hrszámu ingatlanban való B. 9. t. 
alatti 1/2 rész illetményére 28 koioua, u. ennek az 
ottani 17 i sz'jkvben All sor 117 hrszámu ingat* 
Ihl bán való B 20 t. alatti 3/24 rész illetményére 29 
koioua, u. ennek az ottani 175 sztjkvbeu All aor 
519 hrszámu ingatlanbau való B 11 t. aiaiti 1/12 rész 
illetményére 7 korona, u. euuek az ottaui 189 sztjkv
ben All aor 60 > hrszámu ingatlanbau való B. 4 t. 
alatti 1/4 iész ilie'ineuyere 83 koroua, u. euuek az 
ottani 254 sztjkvbeu A 1 1—9 sorszám aia’t felvett 
ingatlanban való 1/4 rész illetményére 1482 korona, 
ii. euuek az ottaui 281 sztjkvbeu A I 1. 2. aor 13l. 
444. hrsz. íugstlauban való B 10 t. alatti 3|24 rész 
illetményére 153 korona, u annak az ottaui 329 
sztjkvben A 1 1. 2. soraz. alatt felvett ingatlanbau 
való B 1. t. alatti 1/2 rész illetményére 15 kor. u. 
ennek ezen tjkvben A 11 1 sursz. a. felvett lugat anban 
való Bit. alatti 1/2 rész illetményére 6 koioua, u. 
annak az ottaui 310 aztjkvbeu A 1 1. 4. 5, 7. 8. 
sorsa. alatt felvttt iugatfaubau való B 11 t. alatti 
3|24 rész illetményére 16o koroua, u. ennek az ottani 
56 sztjkvbeu A 1 1 aor 3 »9 brsa. ingatlanbau való B 
4. t. a. 112 rész illetményére 132 kor., Cservtnák 
Audrásuak az ottaui 2oÜ sztjkvben All. 2. iorsz 
alatt felvett íogailauLau való B 4 t. a. 2/24 rész 
illetményére 62 koroua. u. annak az ottaui 325 aztjk
vbeu A 1 1. 2. 3. soiszám alatt felvett egész ingat
lanára 176 korona, Cserveuák Gáspárunk az ottaui 
324 sztjkvben A 1 1. 2. 3. sorszám alatt felvett egész 
ingatlanára 165 koioua ea végűi Cserveuák I lóriénak 
az ottaui 326 sztjkvbeu A I 2. 3. sorszám alatt felvett 
egész lugatiauára 61 korona kikiáltási arbao aa 
árverést elrendelte meg pedig a Vhn. 26 § alajjáu 
akként, bogy ezen határnapon az ingatlauok a meg
állapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
árou eladatni uem fognak ée hogy ezen árverés .sltal 
a garamtolmácsi 175 sztjkvben C 1 t, alatt a 991/18&5 
tlkvi. az. vég/.éssel özv. Cserveuák Jáuosué Batóvazki 
Katalin javára bekebelezett haszouelvezeti jog semmi 
esetben sem lesz éri ütve, de fen lesz tartva a Cser- 
veuák János éa neje Hzenesi Maria javára a 3«79|90 < 
tlkvi. számú végzéssel a garamto.uiacai 100. 181. 115. 
173. 175. 189. 254. 281. 329 310. és 56 az. tjkvekben 
bekebelezett haazouéiveXéti jog is, amennyibeu azonban 
az előző terhek tedczeaéie szükséges hozzávrtöeg 
24’10 koronáért eren 100. 181. 115 173. 175. 189.
254 281. 329. 310. 56 aztjkvbeli ingatlanok együtte
sen el nem adatuáuak, akkor az arveréauek esen 
iugatlánokra vonatkozó része hatálytalanok válik éa 
azok Cserveuák János éa uqje Szeneai Miria haszon
élvezeti jogától mentesen lesznek a nyomban fo yta- 
tandó árverésen újból árverés alá bocsátva, de kikiál

tási áruk két!armadánál alacsonyabb áron ekkor aem 
lesznek eladva.

Ezeu nyilvános bírói árverés 1910. évi április 
bó 15. napján délelőtti 9 órakor Garamtolmács köz
ség házánál les* megtartva.

A* árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10®|o-át készpénzben vagy az 1881^ 
évi LX. t. c. 42. § ában jelzett árfolyammal számitól 
és az 1881. évi 3333. számú 1. M. R. 8. § ában ki
jelölt ó vadék képe 8 értékpapírban a kiküldött kezehez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a értelmi
ben a bánatpénznek a biróságu ál törtéut elől-ges elh^ 
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átsző _ 
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. g-ába1^ 
megnevezettek vaunak felmentve.

Az'ru árverelö ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet igérui senki sem akar, köte es 
uyombau a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott báuatpéuzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
kúig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezet tségeuek 
eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt uem 
▼ebet*

Kelt Léván, a k*r. járásbíróság miut telekkönyvi 
hatóságnál 1V10. évi jauuár hó 17. napján.

Hoffmann Árpád,
kir. albiró.

5597/1909 tlkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járáshiróság mint tlkvi. ható? ág 

közhírré teszi, hogy ifj. Kovács lstvanué szül. Kristóf 
Ilona végrehajtatouak Kovács István végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtást ügy eben benyújtott Árverési 
kérvényé folytan a nevezeti végrehajtató javara 320 
koroua tartasd j tőke euuek 1908. évi április hó 2 i-től 
járó 5°/0 kamatai az irodaaialanyhol előlegezett 34 
koroua 32 fillér ingó végithajtasi költség beszámítá
sává! együtt 178 kuroua 32 fillér eddigi per és vég- 
renajtasi az ezúttal 19 koroua 7U fillérben megállapított 
árverés keleti valamim a meg telmeiülendő további 
költségeknek és a jeieu árverési kérvénnyéI felmerült 
3 kuroua 32 fillér es a ni ég teimerüieudö eszményi 
belyegkoitsegekuek kielegneae vegett az 1881. évi 
LX. t. c. 144- § és a Vhn. alajjáu a végrehajtási 
arveieat a végrehajtást szenvedő Kovács I tvánuak a 
ieva; kir. járásbíróság területén L kér község hatara- 
bau fekvő es a lekér. 63 sztjkvb« u A U 4. 6. 9. 10. 
sor 365. 530. 793. 8i0. 1 rszám alatt felvett .ugatiiuok 
es a 11 so szám alatt felvett 1/2 telki közös legelő 
Illetőségben való B 19. 48. tetei alatti z0/48. rész 
illetményére 254 kurova, az ezeu tjkvben A 11. 4. 6.
9. *0 sor 366. 53l. 79Z. 811. hrszám alatt felvett 
Ingauauok és a 11. sorszám alatt te.vett 1/2 telki 
kuzos legelő illetőségben való B 19. 48. t. alatti 20/48 
rész i.ietmeuyére 254 koroua, az ottani 164 sztjkvbeu 
Á 1 sor 9ő hrszámu iugátiaua és 63 s*. házara 
4**5 korona, az ezen tjkvben A 11. 1 aor 96. hrszámu 
ingatlana <s 58 ö i. szaiuu házara 4ö5 korona az 
ottaui 165 sztjkvben A 1 1 sor 154 hrszám alatt fel
veit ingatlanban vaio B 15 tetei aiaiti 2/24 rész 
illetményére 24 koroua, az ezeu tjkvbeu A 11. 1 sor 
155 urszam alatt feltelt ingatlanban vaio B 16 t. 
alain 2/-4 rész tulajdoni ilietméuyére 24 korona az 
onaui 211 sztjkvbeu A I 1 sor 6z0 hrszám alatt 
felvett lugatlauuau való B 4. 9. t. alatti i2/24 rész 
iheiiuéuyer 348 koroua az ezen tjkvbeu A I 2 sor 
621 hrszám alatt felvett ingatlanban való B 4. 9. L 
alatti 12 24 rész illetményére 348 korona, az ot’ani 
213 szijavbeu All sor 904 hrszámu egesz szöllőjére 
158 kuruna, az ottani k48 szijkvben A I 1 — 4 sor 
189. 430. 563. íUJ. hiszam alatt felvett iugatlauban 
vaio B 3. 10 tetei alatti 12,48 rész illetményére
1387 korona az ottani 257 sztjkvbeu A I 1 sor 227 
hiszam alatt felvett egész ingat anara 329 koioua ki
kiáltási arbau az árverést elrendelte mégpedig a Vhn. 
l6 § aiapjau akként, bogy ezen határnapon az ingat
lanok a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eladatni nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910. évi április 
hó 29. napjan délelőtti 10 órakor Leker község há
zánál lesz megtartva.

Arverului az ndekozök tartoznak az ingatlanok 
k.kiáltás, aráuaa IC'/, at készpénzben vagy az 1881. 
ovi LX. :.-cz. 42. 5-abau jelzőit árfolyammá, számított 
es az 1881. 3333. szám alatt kelt I. M. rendelet 8. 
í-ábau kijelölt ovadekképes értékpapírban a kiküldött 
aezebez leteuui vagy az 1881. évi LX. t.-ca. 170. §-a 
érteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt e!»- 
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
aiszolgallatui, mely kötelezettség alól csak a vbn. 21 
§ abau megoe vezetlek vannak felmentve.

Azoo árverelö, ki a kikiáltási árnál magatabb 
Ígérőiéi tett, ba többet Ígérni senki sem akar, k'-'teles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szeiint megállapí
tott báuatpéuzt az általa .gért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegesz.te.ií, mert ha ezeu kötelezette Igének 
eleget nem tesz, Ígérete tigyelmeu kívül marad és a 
ba.adektalauul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1909. évi d-cs. bó 26. napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Legjobb sütemények
kaphatók

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér (FriecLxna.zxxx-lié.K.)Sipiczky
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Eladó ház. Balassa utca 8 bióib-
4 szobából és mellék-

nelyiBégnkhÖI álló ház szabadkézből eladó. Tűzifa

hasztalan kosmetika.

Zncküi-krém 
közönséges tubusban

1.25 kor.
nagy tubusban

2.50 kor.

Ez csak férfiakra szólhat Mit panaszkodtok 
ti pattanások, durva bőr. kiélt arcz miatt, 
mikor oly könnyű szépnek lenni s szépnek 
maradni. Zttck ■ "-szappan s Zuck •'■‘■-krém 
tényleg szépséget hoz, mert célja a teljes 
bői ápolás s a teljes bőrápolás a drága egész

séget hozza m igával.
Daczára napi használat mellett olcső. sokkal 
Olcsóbb mint a drága ’

Zucküí-szappan
kis csomagolásban

1 kor.
nagy csomagolásban 
(ajándék) 2.50 kor.

Szép mint egy Isten!

teljes vaggon-rakományokban 
kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

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

Szölőoltvány, 
szölöveBszőröl és bőrről nagy képes árjegyzékemet 

MT INGYEN
és bérmentve küldöm meg, eki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel ett 
sok szöiökép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz* 
szőkből, a világhírű Delawarfból állandóan több 
mi lio ketzlet eladó, olcsó) ár mellett. Több ezer elis 
merő levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 
Czim: Szűcs Sándor fia, szölőtelepe 

Bili ÉLT öli ó s z e gr.

A világ legjobb

kerékpárja

Árjegyzék ingyen és hérmentve.

R Ó T H K. czégnél, Léva-

Egyedüli gyárosok:

X.. ZUCKER & Co., BEMEIM W. B7
Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

píii iMnnD'Dyersola^ot()rotBUbllwDfl-nyersolajlokomobiloK
csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6. sz.
(Gresham-palota, a iánchlddal eremtenj kaphatók.

PALMA KAUC5UK 
SAROK 

VAN CIPÖiÉN

Pályázat.
Nagyméltóságú Kazy János úr, 

G»ram-Veszelei gazdaságában gépész
kovácsi állás töltendő be.

A gépészkovács fizetése:
400 kor. készpénz; 9 Hl búza; 18 Hl 
rozs; 6 Hl árpa; 16 u?fa; 24.00’öl 
föld, 1 drb. tehéutart«s;
mely fizetés mellett tartozik állandóan 
egy megfelelő inast tartani.

Pályázni kívánók kérvényeiket, a 
bizonyítvány másolatokkal a „Gazda
sági iutézőségbez11 cimezve : Garam- 
Veszele u. p. Nagysáró ; Barsm, küldjék,

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malowberendezések. 
u* Ár^egyzik ingyen es bérmen ve-

TT—

S

Védjegy: „Horgonyt4 'WG

1

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
kösrvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL Richter gyógyszerára u „Arany oroszlánhof,

Prágában, Elisabethstrasse 5 non. r

i

kell innom,
miután orvosom megmagyarázta, hogy 
a babkávé azért egészségemnek ártalmas *

Válasz
Kathreiner-féle Kneipp malátakávét, 
mely egy sajátszerü eljárás által, a bab
kávé izét és zamatját nyeri, amellett 
tápláló és olcsó. Kern létezik joh ital 

reggelire nagynak és kicsinynek!

.FAKTOR1
KONYHAKINCS'.

Magyar találmány I Világszabadalom I Hazai gyártmány I 

1 drb. 50 fill, vidéken 4 fiit, rel drágább. 
A FAKTOR egy gyor«fözö, a főző
edényt kormozas es lepattogas ellen 

teljesen megvédő FÉMLEMEZ.

FAKTOR 
FAKTOR 
FAKTOR 
FAKTOR

pótolja a tűzhely karikát 
védi mz edényt a szabadtűs érintésétől 
és gyorsabban főz, mint a szabadtüznel 
veti' »z edényt a bekorinozastoi, mi
által a konyha Úszta marad 

használat által ovid pattog a zománc
C At/THR megtakarít eg ez évi használatnál a 
r Al\ I Un gyomfözés által, tüzelő es snrc lóauyag 
edény stb. legalább 50 koronát,
CAl/TAD 3 napyság kapható 19—20—21 cm., 
■ AI\IUn tehát minden tűzhelyre alkalmazható 
r A|/TnD*b<>l 2 drbot is szállítunk 1 K 20 fill. 
i A»v I Un beitjiiuése után I

Ügynökök (nők is) esetleg egyet'arusitók 
vidékén kerestetnek, kik havonta 2 — 300 

koronát kereshetnek.
Felvilágosítást nyújt:

FAKTOR fömnökseg Bpest. Lipót-körut 25-

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

Elsőrendű Selypi porllandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő mi- 
nőségűt, mely a portlandcement szabványait 50°|o-kal túlhaladja. "W
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Loserth. Dezső
fűszer-, csemege , bor és ásv.-viz kereskedése.

LÉVA, Kossuth Lajos-tér l.szam.

Naponta friss felrtiott. Teljesen friss árak. Prágai söflar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Hasveti cukorkák. — Friss Mautimer-fele matrat

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás!

Kern Testvérek
LÉVA TsT.

yas-, főszer- es csemegekereskedök.
Ajánljuk újonnan átrendezett 

raktárunkat olcsó, pontos kis2o'- 
gál Agunk kai.

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

rumokat, likőröket
Al

o□ Cl
HANGVERSENY GRAMOFON.

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

16 forintért "WB 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

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

orosz-kínai T E Á. K A T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

(4
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Továbbá téli idényre magyar gyártmánya, foly
ton égő Viktória, Meidinger rendsz. koksz-, 

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

nemű vasalat okban.

Becses pártfogását kérve továbbra 
is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 é-vi jótáilléisra. 1

Aki bútort 
Biiistti ato lásáralai, 

saját érdekében cselekszik, 
ha vásárlás előtt megtekinti a
BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET 

védnöksége alatt álló

Bútorcsarnok és Hitelszövetkezet 
árúcsarnokait, melyek a kővetkező helyekea vannak : 
VIII., József-körút 28. SS. (Bírkocsis u'oa sarkán), 
IV , Ferenclek-tere 1. SS (a királyi bérpalotában)

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

Vásárlási kényszer teljesen kizárva. 
Stilszerű modern lakberendezések. 

Jutányos árak! Szavatosság az ám minőségéért!
|<* Az tiruosarnokba kizárólag elsőrangú 

budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

Knapp Dávid,
és varrógépek 
L É V Á N. =

mezőgazdasági 
----------  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 és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

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

HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA.
Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását

a műtrágyáit sohasem pótolják.

A szárított hizósertéstrágyával
kitűnő eredménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki BüDAPEST-KÖBANYRI TRRGYRSZRRITÓGYRR
a hiányzó istállótrágyát, ha ismertetést és aján.atot kér ,______________________|M1||( u|lltrM>| „ Wm Q||t„ g,<|p||t „

Nyomatott Nyitrai és Társ* r. t, gyorseajtóján Léván.


