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

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel. 

főmunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ÓS TÁRSA T. t.

F. M. K. E.
A. Felvidéki Magyar Közmi velő

déi Egyesület múlt évi működéséről 
szóló évkönyvben összehalmozott sta
tisztikai ad'tok arról tesznek bizony
ságot, hogy mily hazafias lelkesedés
sel, a nemes ügyhöz méltó kitartással 
küzd az egyesület, hogy a magyar 
nyelvhátán telteié minél inkább kiter
jessze, hogy a magyarság szupre- 
máciáját a ii* izetiségi vidékeken is 
biztositea és veuelmezze. Talán az ösz- 
szes közművelődési egyesületek között 
a legtöbb látható intézménnyel bir. 
Fenntart 34 kisdedovót, 157 nép- és 
ifjúsági könyvtarat. Magyar énekeB 
es imaköuy veket terjeszt a tót nye.v- 
határou, ami által lehetővé tette sok 
helyen a magyar isteni-tiszteletek be
hozatalát. Köztudomású dolog, hogy a 
nemzetiségi mozgalom programmja a 
Felvidekeu : pánszláv áiiam a magyar 
szent koroua területen, pánszláv egy
házzal, pánszláv iskolával és pánszláv 
közigazgatással.

A F. M. K. E. azért alakult, hogy 
útját vagja ezeknek a törekvéseknek. 
Hogy megvedelmezzeu mástel millió 
tótnyelvü magyar állampolgárt az 
idegen befolyástól. Hogy a nemzetisé
geket a magyar nyelv erejével elvá
laszthatatlanul fűzze az oszthatatlan 
magyar államhoz.

A cél, a melyet a F. M. K. E. 
követ nemcsak a Felvidék e ide ke te
hat, de érdeke az egész nemzetnek.

Huszounyolcéves fennállása óta 
58 kisdedovodat alapított. Ma is harminc
négy óvódat tart lenn a saját erejé
ből. Évenkint 2000 vagyontalan tót 
gyereket részesít magyar nevelésben. 
Megjutalmazza a magyar nyelv taní
tása körül éidemeket szerzett tanító
kat. Népszerű olvasmányokkal ajándé
kozza meg az ifjúságot, mely az isko
lából az éleibe kerül. Nemzetiségi vi
dékeken magyar dalos köröket szervez, 
a melyek a magyar dalt es magyar 
zenet kuitiváljak. Nép- és közkönyvtá
rakat áliit fel a magyar-tót nyelvha- 
láron. Szemmel tartja a nemzetiségi 
izgatókat s a magyar kultúra hatal
múval ellensúlyozza törekvéseiket.

Vagyona alig több, mint három
százezer korona, évi szükséglete ellen
ben meghaladja a nyolcvanezer koro
nát. Nagyon reá van utalva tehát a 
m»gyar társadalom anyagi támo
gatására.

A F. M. K. E. hivatása: egy 
második honaiapitás Magyarország felső 
“ügyéiben, az elszegényedett, vagyon
talan, nyomorral küzdő tót lakosság 
között. Ez a szerencsétlen, megtévesz-

tett, de becsületes és erkölcsi alap
jaiban megbízható nép még nincs el
veszve a magyarságra nézve, ha meg
mentésében a magyar társadalom se
gítségére siet a F. M. K. E.-nek.

Ezért az egyesület elnöksége lel
kes szavakkal fordul a nagyközönség
hez, hogy' nemes missiójában támogassa 
azáltal, hogy beiratkozik az egyesü
let alapitó, örökös, rendes vagy pártoló 
tagjai közé.

Nem kell külön ajánlanunk ezt 
az igazán nemescélu egyesületet a 
nagyközönség figyelmébe, elégnek 
tartjuk reá mutatni az általa eddig 
is eiert eredményre. Elég fölhoznunk, 
hogy óvodáiban evente 2000-nél több 
ideget! ajkú gyermek részesül magyar 
nyelvű oktatásban, hogy évenként szá
mos idegen nyelvű inast szegődtet ma
gyar vidékre, kiket ott jó magyar ipa
rosokká nevelnek. Magyar daloskörö
ket, olvasó egyleteket, magyar műked
velő társaságokat szervez es tart fenn 
a nemzetiségi vidékeken. Idegen ajkú 
analfabéták részére sikeres tanfolya
mokat reLdez, A felvidéki magyar 
színészet éa a kivándorlók visszatele
pítésének ügyével, a munkás gimnázi
umok kérdésével is sokat foglalkozik. 
Ezzel azt is megmondtuk, hogy min
den magyar ember tartsa kötelessé
gének, hogy resztvegyen az egyesület 
nagy munkájában.

Minden fillér, amit adunk, egy- 
egy tégladarab a magyar nemzeti ál
lam kiépítéséhez.

lány terméseredménye minden téren, de 
első sorban magán a gazdálkodás terén érez
teti deprimáló hatását.

Iparunkról ne is szóljunk. Hiába emel
kednek egyes iparágak a versenyképesség 
le,mgssabb fokára, a külföld versenye 
egyenesen kizárja azt, hogy nálunk vagyo- 
nilag is erős iparososztály fejlődhessék. 
Iparosaink nagy átlagban csak éppen, hogy 
a mindennapi kenyeret tudják megkeresni 
s nincsenek abban a helyzetben, bogy akár 
társadalmi célokra áldozhassanak, akár rosz- 
szabb időkre valamit megtakaríthassanak.

Kereskedőink valamivel jobb helyzet
ben vannak ugyan az iparosoknál, de az 
újabb idők örült versenyének depressióját 
Ők is a legnagyobb fokban érzik. A conso- 
lidált, biztos alapon nyugvó üzletek száma 
napról-napra kevesebb lesz, mig az ingatag 
txistencrák ijesztő mértekben szaporodnak. 
A föidmivelés, az ipar kedvezőtlen helyze
téből a kereskedelemre súlyos csapások 
származtak s nagy gonddal, erős küzde
lemmel tartja fenn magát az az osztályunk, 
melynek a nemzeti vagyonosoddá emelésé
ben más országokban o.y kiváló sze
rep jut.

S mit szóljunk a szellemi munkával 
foglalkozók gazdasági helyzetéhez. Az úgy
nevezett diplomis emberek, meg a tisztvi
selők évtizedek óta az exiBtenciá.is gondok 
súlya alatt nyögnek. Szerényen kimert ga
rasaikból aug jut valami azokra a kiadá
sokra, melyek más vagyonosabb nemzetek 
intelligenciájának költségvetésében tekinté
lyes rovattal szerepelnek.

Ebből a futó vázlatból is beláthatja 
mindenki, hogy társadalmunk a szegénység 
vizein evez. Szegény társadalom pedig a 
saját tevékenységével nem produkálhat 
i.sgjot s nem oldhatja meg azokat a fela
datokat, melyek ráhárulnak.

Egyenesen reá vágjunk tehát utalva 
arra, hogy az államhoz forduljunk minden 
olyan esetben, hol valami jelentékenyebb 
áldozatot igénylő alkotásról van szó. Persze 
az államnak is szűkén kiolvasott anyagi 
eszközökkel keli gazdálkodnia s igy nem 
csoda, ha a társadalom akeióit ő sem támo
gatja olyan mértékben, amilyenben az kí
vánatos lenne. Így áll elő azután az a szo
morú helyzet, hogy a társadalom vérkerin
gése folytonosan akadozik, akaratereje meg
csökkent, tevékenysége a minimumra re
dukálódik.

Egyes szervek azután, melyek a többi
nél nagyobb erőt éreznek magukban, ipar
kodnak a maguk külön érdekeit érvényre 
juttatni. Így állanak elő a szeparatisztikus 
törekvések, melyek végeredménye szétta- 
gozódás, nemzetiségek, pártok, felekezetek, 
sőt osztályok szerint.

8 mindennek végelemzésben az általá
nos szegénység az oka. Vagyonos nemze
teknél olyan jelenségeket, melyek nálunk

A mai társadalom.

Sötét kepét mutat a mai társadalom. 
Bármerre tekintsünk, nem látunk semmi 
örvendetesét.

Az önálló tevékmjség minimális volta, 
az akaraterő ziibbadtsaga, az önbizalomnak 
úgyszólván te jes hiánja mind oly jelensé
gek, melyek szomotu világot vetnek vi
szonyainkra.

Minden térén pangás, sőt dekadencia 
észlelhető, — táreadumunk oly nagy fokú 
vtrozegénységben Bzenved, hogy e miatt a 
tevékenységnek azt a mértékét, melyet 
tőle joggal elvárhatnánk, kifejteni nem 
tudja.

Hogy mi lehet ennek az oka — sok 
ember röite mar rajta a fejét s * vizsgá
lódók leguagjobb részé megegyezik abban, 
hogy ezek, a szomorú jelenségek lözgazda- 
sagr okokra vezethetők vúsza.

Szegények vsgyuuk, ez az oka ennek 
a dekadenciának, enr.ek a zsibbadtságnak.

A fö.d nagy fáradság árán alig hoz 
annyit, hogy abból a gazda rzerényre sza
bott igényeit, a közterheket és adósságának 
kamatait fedezhesse. Az utóbbi évtized si.
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napirenden vannak, a legritkább esetben 
észlelhetünk, ott a társadalom tevékeny
sége egységes irányban halad s a rendelke
zésére álló eszközökkel olyan erőt képes 
kifejteni, mely előtt gjakran aa államhata
lom is kénytelen meghajolni.

Ha tehát a társadalmi bajokat helyes 
diagnózis szerint akarjuk gyógyítani, első
sorban is arra kell törekednünk, hogy a 
mai fölöttébb kedvezőtlen közgazdái ági 
helyzetet javítsuk meg. Amint nemzetünk 
a nagy vagyonosodás útjára lép, a szegény
ségből folyó bajok önmaguktól megszűnnek 
a társadalmunk képe egy csapásra át fog 
változni.

X.

Városi közgyűlés.
Léva r. t. város képviselőtestülete f 

hó 10.-én rendkívüli közgyüést tartott. A 
tárgyalás menete eitért a megszokott emel
kedett hangulattól.

Bódogh Lajos po'gármester jelentést 
tesz a pénztár állapotáról. Jelenti, hogy a 
pénzügy igazgat óság a következő három évre 
a bor- és húsfogyasztásért 35 000 koronát 
kér. A közgyűlés az ajánlattal érd.mege- 
sen a legközelebbi alkalommal foglalkozik.

A 30 gazdasági munkásházra kiirt 
versenytárgyalás eredménye 2 pályázat. 
Szauer I. és M. cég hajlandó a munkáshá- 
zakat sárfalból egyenként 1700 kor. 48 
fill.-ért, Berger Lipót pedig sárral rakott 
kőfalból 2156 kor. 93 fill.-ért felépíteni. A 
közgyűlés elodázza a végleges döntést ad
dig, mig szakértők nem nyilatkoznak, meg
felel-e a sárfal és vele az építés mely idő
ben eszközlendö.

A polgármester indítványára a közgyű
lés uj árssabálysatot és szabályrendeletet 
fogadott el a hely pénzre vonatkozólag. Erre 
szükség volt, mert a legutolsó módosítás 
20 évvel ezelőtt volt. Azóta az áruk 
20—50 %-kal emelkedtek értékben, méltá
nyos tehát a csekély áremelés. Váro
sunkra pedig ráfér as a 4000 egypárszáz 
korona, amennyivel több fog befolyni az uj 
szabályrendelet értelmében. A szabályren
delet aa árszabályon kivül még üdvös

I rendelkezéseket ia tartalmaz, amikről a régi 
meg nem emlékezik.

A közgyűlés egyhangu'ag jóváhagyta 
Holló Sándornénak és Setolár Mihálynak és 
nejének a várossal kötött adáevevési szer
ződését. Egyik is, másik is 69 □ öl telket 
vett a várostól (á 6 kor.) 414 kor .-ért.

Mácsánzzki János e őadó bemutatja a 
Lévai Temetkezési-Egylet alapító-levelét, 
melynek értelmében az egyesület 1000 ko
ronás alapítványt tesz a városi szegényház 
javára. A közgyűlés az alapítványt elfogadta 
és jegyzőkönyvi köszönetét szavazott az 
egyesületnek.

A Mangorló-utca kinyi'ása céljából 
megtartott kisajátítási tárgyalás eredményét, 
melynek értelmében a Szilaveckyörökötiik- 
től 500 kor., Szabó Imvántól és nejétől 
1800 kor., a Novotnyö ökösöktől 91 kor., 
Nyitrai Ferenctől 2400 kor., Pollák Vilmos
tól és Emiltől 1200 kor., Dóka Jánostól és 
nejétől 1318 kor. kártalaniiási árban a vá
ros birtokot szerzett, a közgyűlés 18 igen
nel egy nem ellenében elfogadta.

Léva város házi- és gyámpénztára kész
pénzeinek az 1911. évre vonatkozó takarék
pénztári elhelyezését illetőleg a közgyűlés 
egyhangúlag úgy intézkedett, hogy a tökék 
a Lévai Takarékpénztárnál nyerjenek el
helyezést..

A városi legtöbb adót fizetők 1911,-re 
szóló névjegyzékének összeírására a köz
gyűlés Levatich Gusztáv elnöklete alatt bi
zottságot küldött ki. A bizottság tagjai 
Tokody István és Bányai Ferenc.

A közgyűlés az 19C9. évi közmunká
ból 194 kor. 40 fill-ért leirt, az ugyanazon 
évi zárszámadás jóváhagyásét tudomásul 
vette. Az 1911. évi községi munka és vál
ságának az ára a folyó évi kivetés szerint 
lett megállapítva.

J.

Különfélék.
— A sorozás vármegyénkben. A 

tavaszkor elmaradt fösorozás vármegyénk
ben a követzezöieg lesz megtartva: as ara
ny osmaróii járásban aug. hó 24—27.-ig; 
polgári elnök: Mailáth István alispán; pol
gári orvos ; dr. Benkő Lajos. — A vere
bélyi járásban : aug. 29-töi szept. 1-ig ; el
nök ; Rudnyánszki János ; orvos: dr. Ora

vecz Ká má::. — Körn öcbányán: szept.
6-án  ; elnök ; .Scbindler József ; orvos : dr. 
Langfelder Adolf. — Léván: szept 7.én ; 
elnök : Levatich Gusztáv ; orvos: dr. Med- 
vecsky Károly. — A lévai járásban: sztpt. 
9 -13-áig : elnök ée orvos ugyanazok. — 
Az oszlányi járásban ; szept. 14— 16-ig ; 
elnök : Vogrontcs Ödön; orvos : dr. Poli- 
tzer Miksa. — A garamszentkereszti járás
ban : szept. 17—21 ig; elnök: Dombay 
Vilmos; orvos: dr. Gasparetz Bála. — Új
bányán : szept. 22.én; elnök, dr. Balbach 
Béla ; orvos: dr. Horváth József. — A so
rozásra felhívott összes állítás-kötelesek 
száma : 3423. Ezekből a lévai járásra 708; 
Léva városára 120 esik.

— Két monumentális középfüle 
ttlnk — a tanítóképző, a városi szánodé 
és színház — építése hétről- hétre rohamo
san hal d és közeledik a befejezés felé. A 
tanitóképzőnél, melynek belső része már 
majdnem teljesen ki van vakolva, — a fa
lak külsejének disaitése — a szobrászati 
munkákkal párhuzamosan — most folyik. 
Készül már a fölépcsöház, a villanyvilágí
tás, vízvezeték és központi fütéu elhelye
zése is. A toronynak eddig elmaradt be- 
födését e napokban kezdik meg. A kút kér
dése azonban még nincs megoldva s es hi
hetőleg nagy és sok gondot fog okozni, — 
A szállodánál a kömivesmunkálatok olyan 
arányban haladtak már előre, mint a taní
tóképzőnél. Mind a két épületben a villany- 
világítás- és a jelzőkészülékek vezetékei 
szigetelő csövekbe lesznek fektetve os a 
jelzéseket is erős áram fogja működésbe 
hozni.

— Ülés elhalasztása. Vármegyénk 
főispánja a közigazgatási bizottság ülését 
fo yó hó 9.-ikéröl a közbejött akadályok 
miatt folyó hó 17.-ik napjára halasz
tott. el.

— Harcászati gyakorlat. Honvéd
jeink múlt csütörtökön hajnalban indultak 
Nyitra felé, hol ezred ősit pontosító gye
kor at volt. Csütörtök éjszaaaját Verehe
lyen töltőitek s másnap Nagyiapáson a 
nyitrai honvédséggel ta átkozta* s ütközet 
után Nyarára vonultak be, ahonnét 11.-én 
érkeztek vissza Lévára.

— Egy templom restaurálása. A 
garamszentaereszti kéttornyú, regi és vár
megyénknek egyik legszebb temploma úgy 
külsőleg, mint belsőleg nagyon is rászorult

T ARC A.
A hazatérés.

— Paul Buszon. — 
Folytatás.

— Beszélj, Ghismonda —■ a magad s 
as én életemre I

— Tegnap este megcsaltalak — — 
máskor soha.

— Esküszöl ?
— Máskor soha — az életemre.— —
— Tudtam. — Szereted öt ? ?
— Csak téged szeretlek — — reád 

gondoltam — osak téged láttalak.-------
Mintegy álomban felelt — majd a hom

loka as asztal lapját érte s halk sirás, az 
aggódó gyermek sírása remegett át rajta.

A tengerész soká járt fel és alá, as 
as alkonyfélben megállt ss ablaknál és törte 
magát, hogy lenyűgözze gondolatait. — Ez 
a tizennyolc esztendős asszony drágább volt 
mindennél a világon a szemében — — és a 
hirtelen fájdalom marta szivét, mint as el
harapódzó tűs. — Sok asszonyt ölelt már. 
— odaadottan vagy kényszerültén------- ----
est as egyet, mint érett férfi megszerette és 
megkérte. — És most egy nappal megké
sett. A függönyhös lépett s as udvarra né
zett. — —— Itt volt felhalmozva a *.ákmány. 
8 a karcsú leányok, kik pár éjszakán szol
gálták uruk gyönyörágyát, mint a kutyák 
őriaték a kinoseket.------- Majd a felesé
gére vetette a nemét, aki a megbánás és

szívfájdalomban zokogott, — mint egy gyer
mek, ------- hiszen nem más, amely hosszú
idő után valami rosszat követett el. Nem, 
büntetni nem szabad, ahol a vágy paran
csolt. S nem az isten ujja volt e? — — 
Miért állott el tegnap a szel ?--------Milyen
haragos volt — — erről a kormányos be
szélhetne. — Ta'án a lelke előre sietett és 
látta házának gyalázatát ?

Szegény Ghismonda.--------
— Mikor jő el ismét? 
Az asszony összerezzent.
— Ma — — ha bealkonyodott — — 

a keltben a köszobroknál. — —
— Eredj most a szobádba.
— Alessandró--------kegyelem — ___ 1
A férfi le emelte asszonyát s enyhén 

végigaimogatta a haját.
— Ne félj------ tudok én a fájdalom

ban is nyugodtan cselekedni — szólt sze
líden. — Várj reám. De most menj. Egye
dül akarok maradni.

Karoníogta az asszonyt a a belső ud
var oszlopai között a hálótermébe vezette.

Naplemente után ott állott Aleasandro 
a szobrokká. Fegyvertelenül. ÉleB szemmel 
kutatta át a sötétedő kertet s rövid vára
kozás után megpillantotta felesége csábitó
ját, aki óvatosan jött a gyepen feléje_____ ,

— Florio Garanto — — bajtársam 
fia------- mormogta ököibestoritott kézzel.
Elébe állott feketén, óriásán. A florenoi 

vilámgyorsan pattant vissza s rántott 
kardot.

— Rejtsd el a kardodat s jöjj hozzám. 
Ez a kis penge keveset segíthet rajtad.

Borsadva emiekezett as ifjú arra, amit 
Malteschio borzssstó erejéről s macskaügyes- 
ségéröl beszelnek I egyszer két bravó tá
madta meg — — —. Aleasandro a gondo
latnál gyorsabban vágta tőrét az egyikük 
szivébe, a másik koponyája, mint a man- 
dola, szakadt be egy ökölcsapása alatt. — 
Bizony itt nem használ a kard 1 De úgy re
megett a kard a keze ben, hogy amíg hü
velybe került, Aleasandro laba türelmetle
nül dobbantott. — — Rövid halaiimája 
után Florio a köszobrokhos lépett.

— Mondd, ifjú, mint történt az, hogy 
elcsábítottad a tiszta Ghiamondát ? Odaadta 
magát neked, vagy cselvetésed ejtette el ? 
— — De ne hazudj, Ftorto 1

Mint a közeledő menydörgés robaja 
zengett a hangja.

— Mióta tengerre szállottái, Messer 
Aleasandro, susogta az ifjú, — ott feküd
tem Ghismonda lábai előtt. Még a kezét 
sem nyújtotta csókra.--------Tegnap----------
megtörtént------- . Sozáig voltál távol------- .

— De ma ismétlődött volna?
Florio megingatta fejét.
— Nem hatudok. De tudom, hogy 

Ghitmonda nem szeret engem,-------------Ma
búcsúztunk volna--------.

— Est nem hiteled el velens.
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* gyökeres javításié. Hadnai Farkas, besz
tercebányai püspök, a templom patrónusa, 
mint levelezőnk írja— tízezer koronát meg
haladó költséggel teljesen restauráltatta a 
templomot. UjoDan befödette a tornyokat ; 
a templom belsejét művészileg kifestette és 
a szükséges felszereléssel gazdagon ellátta 
úgy, hogy most ez a templom messze vidé
ken ritkítja párját.

— A vasúti állomás világítása. 
Városunkban nemcsak a legtöbb magán- és 
középület, hanem az utcák is egészen a va
súti állomásig hét év óta villannyal vannak 
kivilágítva. Annak idején szóvá tettük és 
íürgettük azt is, hogy a mostani fogyaté
kos petroleumvilágitást a vasúti állomáson 
szüntessék be s váltsák fel villannyal, amint 
ez már tzámos, Lévánál kisebb, városban 
meg is történt. Úgy tudjuk, hogy az állo- 
másfönökség is az illetékes helyen javas
latba hozta ezt, de eddig a tárgyalásoknál 
nem ment tovább a dolog. Vasúti állomá
sunk forgalma, amely a Garamvölgyben a 
legnagyobb es az utazó közönség ke. yeime 
követelik, hogy újból megsürgessük a vilá
gítás ügyét s azon jogos óhajtásunknak 
adjunk kifejezést, hogy a hosszú idő óta 
tarló tárgyalások minél előbb kedvező meg
oldást nyerjenek. — Ezzel kapcsolatban — 
meg a hosszabb világítási időtartam beállta 
előtt feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy 
a társulat a villany világítási telepet sürgő
sen egy taitaiékgeppel bővítse ki. A meg
levő két gép most elégséges ugyan az 
áram fejlesztesere, de ha a vi lány világítást 
a vasúti állomásra, az uj tanítóképzőbe és 
a városi uj vigadóba is bevezetik, a két 
gép csak úgy lesz kepes a keltő áramot 
szó gáltatni, ha egy tartalékgép is készen
létben van, mert ennek hiányában — a 
működésben levő gépek valamelyikeaél be
következő romiás eseten — a világításnál 
a legnagyobb zavarok es kellemetiensegek 
merülhetnek tel.

— Kinevezés. A hercegprímás Ayárdy 
János alsógyorödi plébánost, városunk szü
löttjét, aki Léván, hoszabb ideig tartó kap- 
laukodasa alatt köztiszteletnek es szeretet
nek örvendett, — a verebe.yi kerületbe es
peressé es tanfelügyelővé nevez, e ki. — 
jól megerdemlett kitüntetése alkalmából mi 
is őszintén üdvözö.jüa.

— Megszűnt az ex lex. A pénzügy
miniszter kot rendeletét bocsátott ki az 
ex-lex törvényes megszünteteseröl. Az egyik 
íendelet az adóbehajtások megindításáról es

Garanzo nyiltan nézett a szeme közé s aj
kai remegtek.

— Ha meg is ölsz — — az asszonyod 
nem hibás. A hold varázsa volt az én vad 
vágyakozásom s az asszonyod heves kiván- 
kozása utánad, uram. — — Az én diada
lom mély bánat és fájdalom.------ IgeD, en
szenvedek — tegnap óta.

— És miért szenvedsz ?
— Engedd el. — —
— Beszelj I Ez úgy hangzott, mint egy 

nehéz kardcsapás zuhanása a vason.
— Hát jó — és ölj meg azután. Tudd 

meg, hogy Ghitmonda a gyönyörűség abban 
a pillanatában, amidőn a gondolkozás meg
szűnik, a te nevedet szólította-------a tie
det, Messer Alessandro.

— Az én nevemet 1 — —
— Fiorio Garanzo, szólt azután, a 

szokás s az erkölcs jogán megfoszthatnálak 
az életedtől. — — De nem. Holnap három 
derek hajó száll tengerre, a Siandardiere, 
a Fuoco s az Agazza, hogy a szerecsen- 
kaiózok hajóit üldözzék, melyek kereske
delmünket akadályozzák. Giacomo Spitti a 
parancsnok. Ha életet, dicsőséget és zsák
mányt akarsz szerezni, eredj velők. Akkor 
elfeledjük, amit el kell felednünk. El kell 
lelednünk — Fiorio Garanzo I — 8 ba ele
sel, becsülettel haltál------- 1

As ifjú megragadta Alessandro kesét 
s megcsókolta.
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a hátralékos adózóknak nyújtandó fizetési 
kedvezményekről szól. A másik körrende
letben a miniszter az ex ltx miatt függőben 
tartott ez évi adókivetés folytatása és be
fejezése do'gában intézkedik.

— Szent István-napja Esztergom
ban. Esztergom városa az idén is egyházi 
és hazafias ünnepségek I ereiében üli meg 
dicső szülöttjének Szent István királynak 
ünnepét. A két napra tervezett ünnep kiváló 
alkalmul szolgál az ősrégi váios tömeges 
felkeresésére és nevezetességeinek megte
kintésére. A programra szerint augusztus 
19.-én este Szent István születési helyét 
kivilágítják és a várbástyán énekelöadást 
tartanak. Az ünnep reggelén a város pol
gársága diszfelvonuiást rendez a várba, mely
nek az idén különös fényt és jelentőséget 
fog adni dícsöült nagyjaink: Szent István, 
Szent Imre és Szent László ereklyéinek 
egyházi pompával történő körülhordozása. A 
föszékesegyházban Dr. Rajner püspök, ér
seki helynök pontífikálís nagymisét tart.

— Kitüntetés. A kiraiy Eleiid Tibor 
körmöcbányai gyárosnak a közgazdaság te
rén szerzett érdemei elismeréséül a Ferenc 
József-retid lovagkeresztjét adományozta.

— Az utcai lámpák kicserélése. 
Álta áuos a panasz, hogy az utcai lámpák 
világítása nem kielégítő. Ennek főokát ab
ban találjuk, hogy a lámpák körtéinek leg
nagyobb része már föimondotta a kenő 
szolgálatot, mert a lefolyt hét év alatt, mi
óta a villany-világítás behozatott, — a kör
ték nem voltak megújítva. — Mint értesü
lünk, a jövő hónapban — szoros vizsgálat 
után — az összes rossz körték újakkal cse
réltetnek ki,

— Negyvenéves szolgálati jubi
leum. Eckerdt E.ek, nyíregyházai m. kir. 
peuzügyigazgató, aki 12 ev előtt 4 évig 
nálunk is köztiszteletnek örvendve töltötte 
be a pénzügyigazgatói ál.ást, — e napok
ban ünnepelte meg szolgálatának negyven
eves jubileumát, amely alkalomból mi is 
őszintén üdvözöljük a kivaló és derék 
férfiút.

— Uj levélbélyeg. A király e hó 18.-án 
tölti be eleiének 80. evet. Az évfordulóját az 
egesz monarchiában nagyszabású ünnepsé
gekkel teszik emlékezetessé. Az ünneplés
ből a posiaintezmény is kiveszi a maga 
részét, mégpedig oiyformán, hogy a le
vél bélyegek sülsö aljának ideiglenes meg- 
valtoztatasaval fogja jelet adni hódolaténak. 
A leveKélyegeket ugyanis olyképen meg-

— Köszönöm, uram 1 Isten áldjon, 
légy boldoggá. Ajánlj be MesBer Giacomo- 
nak, hogy magával vigyen s bocsáss meg 
nekem 1

— MegbocBátok, ha te is megbocsá
tottál magadnak. — Hajnaihasadtával légy 
a fedélzeten — éu magam is ott leszek s 
beszélek fjpiltivel, hogy téged rangodhoz 
méltóan kezeljen — —. Most pedig hagyd 
el ezt a kertet —I

Fiorio néhány lépés után bizonytala
nul állott meg. Felemelte a kezét — 
kérőén. —

— Ne vesztegessük a szót! szólt Mal- 
teicbio hidegen és határozottan. A búcsúzáé 
feleslegest Térj vissza, mint olyan férfi, aki 
mások nehezen megszerzett boldogságát 
meg tudja becsülni: Ézt kívánom neked l

__Fiorio a szcreeaenek ellen háborúba 
“ <gy, báltsn lemondással, Ghismonda és 
köszönt téged, — szóit Alessandro s meg
ragadta feleségének kérőn összekulcsolt ke
zét. Ami közöltetek történt, feledd el még 
ez éjszakán.

Az asszony zokogva ctókolta meg Ales
sandro ajkát s kezeit a nyaka köré fonta, 
úgy, hogy az erős férfi leomlott aa ágy fe

hér leplére------- •
Ford. Alár.

változtatják, hogy a kereteket megnagyob
bítja éa úgy az alsó, mint a felső megna
gyobbított szegélyekre 1839, illetőleg 1910. 
évssámokat nyomtatja. A levélbélyeg négy 
sarka megfelelőleg diszes lesz. A bélyeget 
először augusztus 18.-án bocsájtják ki és 
a bélyegek eladása mindaddig tart, mig a 
készlet nem ér véget. A levélbélyegek 
minden postaküldemény dijazásképen fel
használhatók és 1910- év végéig maradnak 
érvényben.

— Áthelyezés. A m. kir, honvédelmi 
miniszter Endrödy Leó főhadnagyot, aki már 
egy ízben szolgálatot teljesített honvédsé
günknél, — visszahelyezte Lévára. — Őszin
tén üdvözöljük körünkben.

— Eljegyzés. Ereywirth Henrik ke
reskedő Budapestről eljegyezte Weise Hen
rik lévai kereskedőnek kedves leányát, 
Miilát.

— Rejtélyes eltűnés és vissza
térés. Folyó bó 1.-én — mint a lapokból 
olvassuk — a budapesti rendőrségen meg
jelent Bartos Károlyné trafikosnö és elpa- 
naBzolta, hogy fia : Bartos István 28 éves 
fővárosi tanító, aki lévai születésű, eltűnt 
a lakásukról és levélben bejelentette, hogy 
öngyilkos lesz. Bartos Istvánt azóta min
denütt kereste a rendőrség, de eredmény
telenül. E hó 9.-én újra megkerült, A sze
gényháztéri templom lelkésze kísérte haza 
az édesanyjához a nagyon szomorú fiatal
embert, aki — hiába faggatták — nem haj
landó elmondani, hol járt eltávozása óta es 
miért akart öngyilkos lenni.

— Tfiz. Folyó hó 9.-én délelőtt */,ll 
órakor a lévai uradalom birtokán egy szal
makazal kigyuladt, hová a tűzoltóság nyom
ban 2 fecskendő ób egy szerkocsival kivo
nult. A tüzet, — meiy mellett a tűzoltóság 
esti 7 óráig állandó permanenciában állott — 
sikerült úgy lokalizálniuk, hogy a közvet
len közelségben volt nagy szalma- és lóhere
kazlat a veszélytől megmentette. A tűz, — 
mint azt a vizsgálat megállapította — gyúj
togatásból keletkezett s nagyon valószínű, 
hogy a tarlókon libákat legeltető gyerme
kek gondatlansága idézte elő.

— Szomorú statisztika. A napok
ban megjelent hivatalos kimutatás szerint 
a múlt evben Ausztria- Magyarországból 
170.191-eu vándoroltak ki Amerikába. Ezek 
közül 27.941 magyar és 27.096 német volt. 
A többiek más nemzetiségűek. Ausztria- 
Magyaiországba 11.026 magyar és 4278 né
met vándorolt vissza Amerikából.

— Uj iparfelűgyelö. A kereskede
lemügyi miniszter az Ipolysági iparfelügye- 
löi keiület vezetésével, amelynek területé
hez vármegyénk is tartozik. Üinai Jakab 
királyi ipari segédfelügyelöt bízta meg.

— Kilenc tűz egy napon. Buda
pesten vasárnapra virradó éjszakától kezdve 
belfön késő estig munkában voltak a tűz
oltók. Harminchat óra alatt kilenc helyen 
pusztított a veszedelem és négy helyen öl- 
rött nagyobb arányokat. Legnevezetesebb 
volt a nagymező-utcai magyarhoni üveggyár 
pusztulása. Öt hét alatt hatszor gyuladt ki 
ez a gyár es most már majdnem teljesen 
el is pusztult. A második nagy tűz a vá
rosi házak között, a harmadik egy fatele
pen is a negyedik egy cirkuszban volt. 
Azt hiszik, hogy a tüzek gyújtogatásból 
eredte*.

— Kitüntetések. A király nyolcva
nadik születésnapja emlékére — mint érte
sülünk — alkalmi érmeket vernek, melye
ket kítüntetéBképen azok között fognak 
kiosztani, akik a közélet terén érdemeket 
szereztek.

— A sertés által öBszemart asz- 
szony. Garamezenikereszten Csernák Jó- 
zsefne e hó 7. én reggel a sertésólból ki
eresztvén az auyasertest éa ennek malacait, 
a malacok egyikének feje az ól padlójába 
szorult. As asszony segíteni akart a mala
con ; de vesztére ; mert a malac sivalkodá- 
tának hallatára az öreg sertés visszafordul
ván, megrohanta as asszonyt; letépte róla 
a ruhát, karjait és lábait erősen összemar- 
cangolta. Csak a segéiykiáltásaira elösietö 
szomszédok mentették meg őt a nagyobb 
veszedelemtől. így is hosszú időbe kerül, 
azig sebeiből felgyógyul.
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— Szüreti kilátások. A tudósítások 

ssomoru Biinben tüntetik fel aa idei borter
melés eredményét. A jégesők már csak esor- 
vényosan pusatitanak, de annál nagyobb ká
rokat okos a peronosspora, mely as idén 
ssokatlan vehemenciával lépett fel az ország 
legtöbb részében és úgy látszik, hogy az 
ellene való védekezés csödöt mondott. Más 
csapások is, nevezetesen a liszt harmat, szö- 
lömoly és a viharos időjárás szintén segé
lyére siettek a peronossporinak. A tudósítá
sok nagy része szerint számos helyen leg
jobb esetben csak fél, de igen sok terü
leten alig egy negyed termésre számítanak.

— Olcsóbb lett a kenyér. Az idei 
bővebb gabonatermés következtében leiebb 
szállt a búza ára a vele együtt a lisztnek 
az ára is. fiz az érhanyatiás maga után 
vonta a kenyér árának leszállítását is, me y 
a hoszu ideig tartó magas kenyérárak után 
valódi áldá> a szegény néposztályra.

— A Felső Magyarországi Gaz
dasági Egyesületek sörarpavnaari szö
vetségének végrehajtó bizottsága folyó hó4-én 
Érsekújvár ott megtartott ülésén elhatározta, 
hogy tekintettel a hómét bírod alom felöl 
mutatkozó kereslet korlátoltságára és egyéb 
kedvezőtlen körülményre, a pozsonyi sörár- 
pavásárt a folyó évben nem tartja meg, e 
helyett az idei termés értekesitesére kft.ön 
képviseletet szervez, azonkivül pedig az 
idei termésű árpák mintáit, amennyiben 
ehhez a kötelékbe tartozó gazdasági egye
sületek hozzájárulnak, szeptember 8.-án 
Pozsonyban egy árpakiábitás kereteben 
mutatja be.

— Zár alá helyezés. Vármegyénk 
oszlányi járáséba tartozó Üirnony község 
szőlőiben a filokszera megáliapktatváo, ezen 
község és hatéra a földmivelésügyi minisz
ter rendeletével zár alá helyeztetett.

Magas jutalék mellett ügynököket, 
utazókat keres ablak-redőnyök elárusitására 
Schilliuger Simon és Társa ablakredöny 
gyára, Budapest, gróf Zichy Jenö-utca 16, 
hová Írásbeli ajánlatok és megrendelések 
intézendök.

Hivatalos kóiiemény.
4886/1010 szóm.

Hirdetmény.
Ezennel közhirré teszem, hogy Léva 

város képviselőtestülete folyó 1810. évi 
augusztus hó 10.-én tartott közgyűlésében 
4722/1910. sz. ». hozott határozatával a vá
sári és piaci he'ypénzre vonatkozó eddigi 
díjszabályzatot módosította és a jövőben 
szedendő helypénz dijak mennyiségét egy 
uj szabályrendeletben meghatározta; ezen 
ügyre vonatkozó összes iratokat a városi 
kiadóhivatalban folyó aúgusztus hó 14.-ik 
napjától számított 30 napra közszemlére 
tettem, azt mindenki — a hivatalos órák
ban — megtekintheti éa ellene ugyanezen 
idő aiatt — a városi iktató-hivatalban — 
feiebbesést nyújthat Le.

Léva, 1910. évi augusztus hó 13.-án.
Sédlogrb. Xzajoa 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi aug. hó 6-tói 1910. évi augi-aztus hó 14-ig.

Születés.

A szülei neje
•> s 

->e§ A gyermek 
neve

Horváth István Móczi J. István
Frajka István Fridrich A leány Mária
Bercelly Miklö. Vince J. István
Koszter Demeter Bztov.zki M. fiú László

Házasság.

Völcfienj et menyasszony neye VaUása

Obert János Kojsza Julianna 
Frankó Ferenc Demény Ilona

r. k,tb. 
r. katb. ni

Lévei piaciárak.
Hovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány

Búza >».-mázsánkén’. 18 kor. 20 fiil.
18 kor. 80 Kétszeres 14 kor. 20 fiil. 15 
bor. — fiil. — Rozs 13 kor. 40 fül. 14 *or.
40 fiil. — Arp 12 kor. 60 fiil. 12 kor.
80 fiil. Zab 15 kor. 20 fiil. 16 kor. — üli. 
60 Kukorica 13 kor. 40 fi'l 13 kor. 80 fii.
— Lencse 26 aor. 40 fii. 28 «or. 40 fiil.. — 
Bab 19 kor — fiil. 20 sor. 40 fiil — Kő 
les 13 kor. 40 fiil. 13 kor 80 fiit

TI s» JA Vám Kohary-utca 77 sz. baz 
XiImCLU AwZ, gyümö esős kentei eladó. 
Bővebb tudósítással a tulajdonos siolgál.
Budapest VI. Mohád utca 9 sz. '. em. 19 a.

Kosztos fiuk,
galmazott tanítónál. Bővebbet a kiadó
hivatal.

TTiaflA Ifllráe!
JQhXwUiU XflMAWM. előszoba, éléskamra, 
esetleg istálló és kert f. év. november 1-től 
kiadó, Lássló-utca 6 ss.

TTfter+fle JÓ házból való fiú,
AKUűábUb, a jövő tanévre teljes 
ellátást kaphat egy helybeli intelli
gens családnál. Címe a kladóhiva 
talbau.
163/1910. vgrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t. c. 1U2. §-a értelmében tzeunel közhirré teszi, hogy 
az njbanyai kir. járásbíróságnak 1910. évi V.77/3. az. 
végzésé következtében Dr. Balbach Béla ujbanym 
ügyvéd állal képviselt Periaki Ignác jav ara 721 kor, 
67 üli. s jár. erejeig 19 í0. évi május hó 14.-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe>ülfoglalt 
és 1398 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
bolti aruk, italok, nyilvános árverésen eladatuak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járásbiróság 
1910. évi V.77/4. számú végzése folytan 721 K 67 f. 
tőkekövetelés, ennek 191J. évi jauuar hó l-.ői járó 
6°/# kamatai és eddig összesen 134 kor. 10 fillérben 
biróiiag már megállapított költségek erejeig Újbányán, 
a helyszínen, Hosszu-utca 216. bz. alatt ieeudő meg
tartásara 1910. évi augusztus bő 30. napjának délelőtti 
10 Órája határidőül kuüzetik és ahuoz a venni száudeao 
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingessgok az 1881. évi AX. t. a. 107. es 108 
§-ai ortelineben készj enztizetés meiiett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetéu a btcsáron alul is el fogn&k 
adatni.

Anennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és feiülfogialtattak es azokra kielégítési jogot 
nvertek volna, ezen árverés az 1881. évi XL. t. c. 
120. |j a erte.niebeu ezek javara is elrendeltetik.

Újbányán, 1910. évi junius hó 18.-án.*

Hubay Kálmán,
kir. bír. végrehajtó.

1312/1910. tlkvi sz. érk, május hó 10. én.

Árverési hirdetmény.
Az újbányái kir. járásbiróság, mint telekkönyvvi 

hatóság közhirré ttsri, hogy Kohn Miksa végrehajtat
nak Bkarba István és neje sz. Homola Mana végre
hajtást szenvedők elleni 29 kcr. 96 üli. tőkekövetelés 
és jarukkai iránti végrehajtási ügyében az aranyos
maróti kir. töivényszek (az ujbany. i kir jaratbíróság) 
területen levő az újbányái 127 sz. tjkvben A, 1, 1. 
sorsz. 715/a. hisz. alatt tíkiaba István es neje ssül. 
Homolya Méria ueaén irt egész ingailauia (baz ud
varral az a só Gupnyán,) — az u. o. 1431. sz. tjkvben 
A, I, 1. sorsz. 47ti8-9/a. brsz. alatt ugyanazok nevén 
irt egész ingatlanra 1000 kor. és 431 kor. ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverest elrendelte 
azzal, hogy az 1631. az. tjkvben C. 6—7. tetei alatt 
Hkarba Pál éa neje szül. Fotyko Maria javára bejegy
zett szolgalmi jog érintetlen marad, ba azonban az 
ingatlan oly arban adatnak el, mint amely az elsőbb
séggel bejegyzett 820 kor követelést mm fedezi, az 
ingatlan újabban ezen szolgálómtól mentesen bocsatta- 
tik árverés alá.

A fennek b megjelölt ingatlanok az 1910. évi 
augusztus hó »7. napjanak délelőtt 10 órakor a te
lekkönyvi hatoság helyiségében mtgiaiundo nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási ár ’/s részén 
alól eladatni mm fognak.

Árverezni azanaékózók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 20°/t-át, készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. 
c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november bó l«éu 3833 sz. a. kelt igazságügymimsteri 
rendelet 8- §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban aki
küldött kezehez letenni, avagy 8Z 1881; LX. t. e. 170. 
f-a értelmében a bánatpénznek M bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáhatni.

Kelt Újbányán, 1910. évi április hó 9.-én — A 
kir. járásbiróság mint tlkvi. hatóság. — Pátkay s. k. 
kir. járásbirós

A kiadmány hiteléül :

Kovácsit Jóssef
l.l.kköayTT.Mtő,

TI M J A % A ff Zöldkert-utca 14 ssimu
JslAcLCLU JXwZ. bás szabad kézből eladó.
Bővebbet Galamb-utca 4 sz. húsban.

IZíslcLó Ictkás. előtérből és kamará
ból álló modern udvari lakú, vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú búzban kiadó.

Eladó fegyver. kasnélküli, ejek- 
toros vadúszfesyver csaknem egészen uj. 
E sörangu Janaen Lültich gyártmány Ara 
350 kor., uj korában 550 kor. volt. Megte
kinthető Kis-Tör ón.
-6al/19l0 tlkvi szám.

Árvérósi hirdetmény.
A lévai kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirré teszi1 hogy Kriszháber testvérek cég, Hajdú 
Jáuos és a Magyar vallás alap végrehajlátóknak özv. 
Dudás Istvánné szül. Dudok Mária végrehajtást szen
vedő elleni végrehajtási ügyében benyújtott árverési 
kérvényé folytán Kriszháber terstvérek cég végrehaj
tató javára 154 korona hátralékos tőke ennek 1909. 
évi szeptember 29-tői járó 6% kamatai 56 korona 
59 fillér, eddigi per és végrehajtási és az ezúttal 11 koro
nában megállapított meghaligatasi tárgyalási és a meg 
felmerülendő költségeknek, Hajdú János végrehajtató ja
vára 100 korona tőke, enuek 1909. jauuar 15-től folyó 
5% kamatai 35 koroua 90 fillér eddigi per és végre
hajtási és az ezúttal 19 koroua 05 fillérben megálla
pított árverés kéreti és a még felmerült költségeknek 
a Magyar vallásalap végrehajtató javara 118 koroua 
31 filter tőke ennek 100 koronás részlete után 1908. 
j uuár 1-től 17 korona 04 filléres resziete után 1908. 
március 15-IÖ. járó 6% kamata és 20 koroua eddigi 
per és végrehajtási, tevabba 127 korona 47 fillér töke 
ennek 10> koronás részlete után 1908. julius l-töl 
26 korona 95 fillérus részlete után 1908. október 20-tól 
játó 6°/0 kamatai és 30 kvrona eddigi per és végre
hajtási es a meg felmerülendő költs jgekuea kielégítése, 
nemkülömben az 1881. évi LX. t.-c. 167. §. alapjau 
ezennel csatlakozoltaknMk kimondott Stuger és Lein- 
dörfer párkányi cég végrehajtási záloggal bíró hitele
zőnek 70 kor. 50 fiil. tőke eunek 1907 szeptember 
15-töl fo.yó 6t/° kamatai és 32 korona 42 fii. költ
ségből Spitz J, lekéri cég végrehajtási zálogjoggal 
biro hitelezőnek 23 korona 80 fiil tőke, ennek 19ü8. 
augusztus 20-tól foiyó 6°/0 kamatai es 18 kor. 50 üli. 
költségből* végül a léva Takarék es Hiteiiutezet r. t. 
vegrehajtssi zálogjoggá! biró hitelezőnek 2680 koroua 
tőke, eunek 1907. majds l.ztőt foiyó 6% kamatai es 
102 kor 44 fiil. költségből álló követelestiK kielégítése 
végett az 1881 évi LX. t.-c. 144 §. és a Vhn alapjau 
a végrehajtási árverést a végrehajtást szenvedő ozv. 
Dudás Isrvánné szül Dudok Máriának a lévai kir. 
járásbiróság területén Csata község határában fekvő 
es a csata1 452 sz. .jkvben A. 1. 1 sor 2 hrszu egész 
ingatlanra és azon épült 3. ö.i. sz. házára 800 kor. 
— a cta-ai 452 sztjkvbeu A. 1. 4. 6 7. 8. sor 674. 
1486, 1517. 1605. brszámu egész ingatlanára 1843 
kor. a csaiai 452 sztjkvben A. 1. alatt feivett 1/4 
telki közös legeld és eidő illetőségire 102 koroua, — 
a csaiai 452 sztjkvben A. 1. 1 sor 873/c hrszamu 
egész ingatlanára 51 korona, — a csaiai 152 
sztjkvben K. II. 1, 2. 8. sor 1023/b 1799/b. 2250/b. 
brszámu egész ingatlanára 99 koroua, — a csatai 
1104 sztjkvbeu A. ]. 1. 2. 3. tor 2250/a. 1028/a. 
1799/a. hrszamu egész ingatlanara 64 korona, — a 
csatai 109 sztjkvben A. I. 1 sor 1325 hrszamu egész 
szöllöjere 40 koioua, — a csatai 2 sztjkvbeu A. 1. 1 
aor 902 hrszamu ingatlanban való B 13 tetei aiutti 
1/3 rész jutalékára 10 koroua, — a csatai 115 
sztjkvben A. 1. 6 sor 2456 hrazaui alatt felvett egész 
ingatlanára 112 koioua — es végül a csaiai 732 
sztjkvben á. I. 1 borszam alatt felvett egész telki rész 
illetményére 52 korona kikiáltási álban az árverést 
elrendelte, mep ptdig a vhn 26 §. alapjan akként, 
hogy ezeu határnapon az ingatlanok a megállapított 
kikiáltási ár kethai madanái alacsonyabb áron eladatni 
nem lógnak és bogy ezeu árveres által az időközben 
elhalálozott Dudás István javara a csatai 115 sztjkvbeu 
C 25 tetei alatt bekebelezett szolgalmi jog ueui lesz 
érintve.

Ezen nyilvános birói árverés 1910 évi Szeptember 
hó 5 napján d. e. IO*/a órakor a Csata községházá
nál lesz megtartva.

Az árverelni sz> ndékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10v/f-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. ..-ez. 42. §-abau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3838. szám I. M. B. 8. S-ábau
kijelölt ovadékkepes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. 
érteimében a bánatpénznek a bíróságnál történt elő
lege* elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgaltatui, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
S aban megnevezettek vannak kivéve.

Azon arverelő, ki a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, krteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapi- 

o*natI®nat az általa ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségének 
eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kivül marad és a 
haladékta* auul folytatandó árverésben többé részt nem 
▼ehet.

Kelt Léván a kir, járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910, évi julius hő 16. napján, Hoffmanu 
•k. kir. albiró,

A kiadmány hiteléül.

Dodek 
kir. tliveMtő,



1910. augusztus 14. B A B, s fi
T.-jy. Földmivei-iskolát végzett, több 
XST)w*** évi gyakoélattal bíró nős ispán 
f. évi november hó l.-töi alkalmazást nyer 
Garamvesaelén. Pá'yázók küldjék be bizo
ny it vány- másodlataikat Nagy méltóságú Kazy 
János ur részére Garam-Veszele u. 
p. NagySáró.

3627/ 1910 tlkvi szám.

Hirdetmény.
Berekalja község telekkönyve közös legelője egy 

részének felosztása következtében az 1869. évi 2579 
számú szabályrendeletéhez képest részlegesen átalakit- 
tatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX, az 18S9. évi XXXVIII 
és az 1891. XVI t.-cikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi XXIX. 
t. c.-ben szabályozott eljárás a telekkönyvi bejegyzé
sek helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik.

E célból az átalakítási előmunkálat és a helyszíni 
eljárás a nevdzett községben 1910. évi szeptember hó 
20 ntpján kezdődőleg fog eszközöltetni.

1. Ennélfogva felhivatnak először az összes érde
keltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 
vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál 
bizonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv vég. 
leges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető 
kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok akik a telekjegyzőkönyvbeu elő
forduló bejegyzésekre nézve akadatolt előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon Jrezdödő eljárás folyama 
alatt jelenjeuek meg és az előterjesztéseiket igazoló 
okirataikat mutassák fel.

3* Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alka inas 
okirataik nincsenek, hogy az á'íratásra az 1886. évi 
XXIX. t. c. 15.-18 és az 1889 évi XXXVIII. t.-c. 
5. 6 7. és 9. §§ -ai értelmében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a 
kiküldött előtt igazojak avagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tálajdouos az átruházás létre
jöttét a kiküldött előtt szóval elismerje és a tulajdon
jog bekebelezésére engedélyét Dyilvánitsa mert külön
ben jogaikat ezen az utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is el
esnek és

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vouatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilványkonyvileg bejegyezve, úgy szintéo az ily 
bejegyzésekkel terhelt indatlanok tulajdonát, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a 
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt 
jelenjenek meg, mert ellen esetben a bélyegmeutesség 
kedvezményéről elesnek.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
Léván, 1910 évi augusztus hó 11 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Császárfürdö I
magyar irgalmasrend tulajdona. E.sörángu I 
kénes bévvizü gyógyfürdő ; modern bérén- I 
dezérü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatasok, uszodák, külön hölgyek és 
urak részére. Török-, kő és márványfür
dők ; hőlég-, szénsavas- és v. Hantos víz
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ciuzos bántalmaknál és 
■dsgbajoK ellen. Ivó-kúra és légzőszervek 
hurutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

A fogak közt maradt ételmaradékok szét
bomlásából minden ember szájában főként 

főként az éjjeli alvás 
alatt savak és rotha
dási mikrobiumok ke
letkeznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog
szuvasodást, a szájbüzt 
és a kinos fogfájást. 
Semmiféle fogtisztitó-

szer meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mint a Sztraka Men- 
thol-fogszappan. Gyógytárakban és drogé
riákban ára 1 kor. 3 drbt 3 kor.-ért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mohol. 
Kapható : „Fekete sas“-gjógyezertárbau 

Léva.

A BEÁLLÓ TANÉVRE 

Leányotthonomba 
korlátolt számban felveszek polgári leányis
kolába és továbbképző női kézimunka-tan- 
folytaira járó leányokat, akiknek felügyele
téről 30 évi pedagógiai tapasztalataimmal 
gondoskodom. Havi dij 100 kor. Felvétel 
aug. 15.-ig. Német társalgás, zene és idegen 
nyelvek tanítása, torna, tánc, kirándulások, 
modern vezetés. Megkeresések cimzendők;

özv. Komjáthy Jenőné 
áll. polgári-leányiskolái igazgató. 

Romáron, Kapitány-utca 26. — Vasúti ösz- 
szeköttetés hat felöl.

Eladó lovak.t
kos sárga heréit ló, hosszú távolságokra 
rendkívül alkalmas. Ara 1200 korona. KÍS- 
TÓrén megtekinthető.

ha valódi
I

PA LM A KAUCSUK’
SAROK

SS

il

Védjegy: „Horgonyt

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

pótléka
egy régónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osüznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk eL, 
mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
OL Richter gyógyszertári íz „Árny eroszláikoz"

Prágábaa, Elisabethstrssse 5 nett.

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. r. t. város képviselőtestületének 

ez idei 61. számú határozata értelmében ezennel köz
hírré teszem, hogy 1910. évi augusztus hó 26. nap
ián d. e. 10 Órakor a városház tanácstermében a kö
vetkező bértárgyak fognak haszonbérbe adatui:

1. Városi felső fogadó.
2. „ alsó fogadó.
3. p sörkurcsma.

A bérlet tartama 1911. évi január hó 1.-től 1916. 
évi december hó 31.-ig terjedő 6 év.

A kikiáltási árak :
a. A felBŐ fogadónál 1200 kor.
b. Az alsó fogadónál 1200 kor.
c. A sörkorcsmánál 100 kor.

Az árverési és szerződési teltételek többi pontjai a 
hivatalos órák alatt a város polgármesterénél megtekint
hetők.

Újbányán. 1910. évi aug. 6.-án.
Dr. Kraft Dezső.

polgármester.

Í4Í

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROM.AT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át,

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

ö

Szép a tiszta konkurenczia! 
Legfinomabb sütemények: és lakodalmi torták 

Sipiczky-czukrászdában kaphatók 
Krapp gépraklár átjáróval szemben.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel 
SIPICZKY czukrász.
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Meghívó.
Az alapítandó „Verebélyi Takarék pénztár Rész vény társul rt“ Verebélyen 1910 évi augusztus hó 

28-án d. u. 4 órakor az intézet sajat helysegeben (Néceey József-féle ház) tartja

alakuló közgyűlését.
Erre alulírott alapítók — a kereskedelmi törvény értelmében a kibocsájtott „Tervezet14 alapján — ez utón 

ia meghívják mindazokat, kik az alapítandó részvény társulat megalakításához részvényjegyzéssel hozzaj ru ta ,
Verebély, 1910 augusztus hó 12-én.

_A_ Z

Lévai Takarékpénztár Részvénytársulat
képviseletében :

Sctktxloextlx E’á.l 
igazg. tag.

Holló Bázxdoi 
igazg. elnök.

Néosey József
földbirtokos, m. kir. postamester, Verebély.

Nagy Sándor
lelkész, Mohi.

Jezsó János
plébános. Mellek.

Singer Sándor
nagykereskedő, Privigye.

Cservenka Kálmán
s. lelkész,

Rozenczweig Géza
kereskedő, Verebély.

Privigyei Népbank Részvénytársaság
képviseletében:

ZDr Szlxicsá,^ 
Privigye.

Dr. Kovács Gyula
ügyvéd, Verebély.

Matuska Imre
kisbirtokos, Verebély.

Rook Simon
nagybérlő, Nagymánj a.

Stexzxloezgr

Verebély.

Matuska Albert
kisbirtokos, Verebély.

t él i? s y 8 O X* O Z CL *t Z

1. Az alapítók felhíváséra az aláírók közgyűlési elnököt, jegyzőt és 
jegyzőkönyxhitelesítőt választanak.

2. Megállapittatik, hogy az alaptőke kellő aláírás és befizetés által biz
tos Halott s bogy az aláírók összehívása idejekorán megtörtént.

8. A társasági alapszabályok megállapittatnak.
4.Ha tár ozat hozatik a társaság megalakulás* dolgában.

5. Az alapítók bejelentik, hogy az igazgatóságnak 3 évre leendő kine
vezésére nézve a tervezetben kikötött jogosultságukat miként gyakorolták.

6. A felügyelő bizottság megvalasztása egy évre.
7 Az alapítóknak az 1875. XXXVII. t. ez 152. §-a szerin'i felelőssége 

felett, nemkülönben az alapítási költségek elszámo asa iránti határozathozatal.
b. Czegbejtgyzés és az igazgatóságnak ezzei kapcsolatban adandó fel

hatalmazás iránt intézkedés.

A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérletek
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el.
Minden gazia kérje táját érdekában ezen szakvéleményeket BUD1PEST-KÖBÁNYAI TRÁGYASZÁRITÓGYÁR 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a B.sin/I. Sch etrumpf és T irta cág Budapest, IX., Ollöi-út 21. szák.

Saiv.. figx.lméb. i Minden hirdetéshez uj szakvélemény van mellékelve! "m*

A különbség a szárított sortés- 
trágyával s a közönséges istállólrá- 
gyával bclrágyázott területeken szem
látomást a sertéstragya javára 
mutatkozott ? ha eddigi kedvező 
tapasztalatainkat a 'más terjedelme 
sebb próbák is beigazolnák, úgy’ tel
jesen mellőzni fogjuk a Közön
séges istállótrágyával való trá 
gyázást. Oltási P. és fiai, Esztergom

Az Önök állal szállított és nyir- 
bo/dányi homoki szőlőtelepemen hasz
nált sertéstrágya hatása szembe 
tűnőén eredményes volt. A nagy 
termés igen szépen beért s a 
trágyázott a trágyázatlannal 
szemben feltűnően kivált. Haas 
Ignácz, Nyíregyháza.

2 Házigomba ellen
SERPULIT.
SERPULIT
SERPULIT
SERPULIT

egyetlen elismert biztos 
szer a
Kiváló szakférfiuak, a bél
és külföldi sajtó által ajánlva 
számtalan esetben kitünően 
bevált a 
hatása biztos, házigombát ö’, 
házigomba ellen véd, emellett a 
rendkívül olcsó.
Felvilágosítást szóval s írás
ban ad a

SERPULIT
Budapest, VI. Terez körut 38

Telefon 80—81.
T’xoapelttvi.a lxxg'yexx éa 'béxxaaeaxt've.

R. T.
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mezőgazdasági és varrógépek 
-■ nagy raktára LÉVÁN. — • ■ 

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- I 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül ia — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyaré- ' 

zatokkal készséggel szolgálok. 1
Hazai gyártmányú gépek i

u. m. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó I 

------------ gep.k és géprészek. —T : .
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80 0 0 009.
jytérGÉTTn ATI edényekben készült legtisztább és legfinomabb

© — süteményeket és czukorkáKat
kizárólag nalam leliet kapni.

A n. é. közönség szives pártfogásáért esedezik Medvegy Lajos
czukráBz.

Kp íratott Nyitrai te Tírea r. t. gyorseajtójaD Léván,
I


