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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
ŐK. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
O L i t i k. .a. i et E T I T. a. F

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 éS TÁRSA T. t

Szent István.
Hol vagy István király ? Téged 

magyar kíván. Jöjj, láss és ítélj meg 
bennünket úgy, ahogyan azt megér
demeljük. Tégy igazságot köztünk és 
valamint kilencszáz esztendő előtt, azoa- 
képen mutasd meg nekünk most is az 
utat, melyen előre mehetünk. Mert 
előre akarunk menni, mindig csak 
előre. Szentéletü ember voltál Te és 
igen nagy ember. S annyi század, 
annyi nagy és szomorú esemény nem 
tudta elfeledtetni a Te emlékedet.

Hatalmas erővel él a tudat a 
nemzet szivében, hogy Te voltál és 
élni fog a Te megszentelt emléked 
mindaddig, míg magyar nép lakja a 
Duna-Tisza tájait. A Jobb kéz, mely 
porhüvelyedből csodálatosképen meg
maradt, legmagasztosabb ereklyéje en
nek a nemzetnek, látására évente 
ezrek és ezrek zsrándokolnak Buda 
várába. S aki látja azt a fehérségé
ben ragyogó férfias Jobbot, mintha 
kedvező égi jelet látna ; megtisztul, 
megkönnyebbül és háromszoros láng
gal lobban fel szivében a hazasze
retet tüze.

És jól teszi minden magyar, ha 
megtekinti azt a kezet. Csodálatos erő 
árad ki abból az emberi testrészből, 
melyet az utódok kegyelete nem en
gedett át az örök enyészetnek. Mintha 
a kéz épeumaradátával megmaradt 
volna benne az az erő is, mellyel 
akkor rendelkezett, mikor még élt 
koronás gazdája. Lapozzuk át Magyar
ország történetét s arra a legendás 
következtetesre fogunk jutni, hogy a 
mi ezt a népét a sok sorscsapás és 
tévelygés közt megtartotta, az nem
csak a saját ereje volt, hanem az égi 
hatalom is, az áldás, melyet Szent 
István király osztott az ő Jobbjával.

Egyike a mi legszebb ünnepeink
nek Szent István napja, A buzgó 
keresztényi hit és a hon szabadságá
ért lángoló hazaszeretet a legszebb 
harmóniába olvadnak össze e napon. 
Az oltárok szent jelvényeire ráborul 
a háromszinü lobogó. És talán ezt az 
ünnepet üli meg legbeusőbben és leg
lelkesebben a magyar nép.

Még soha nem volt talán annyi 
ádáz ellensége a Te müvednek, mint 
ezekben az időkben, midőn a művelt
ségben és gyarapodásban eddig még 
el nem ért magaslatra ért Magyar
ország. Ellenségeink vaunak ; nagyok, 
erősek és számosak, akik ádáz gyű
lölettel, nem válogatott piszkos és 
mérges fegyverekkel küzdenek a ma
gyar haza ellen. A szomszéd nép, 
mellyel közösséget vállaltunk, nyíltan 

hirdeti, hogy csak ártani akar ne
künk. S itt benn a hazában folyton 
fészkelődnek az alattomoBok, a kik 
csak azért, mert az ő vidékükön más 
nyelvet beszélnek, a magyar állam
eszme ellen törnek s lépteu-nyomon 
elárulják a hazát. S tilos eszmék for- 
rongauak a magyar föld népének szi
vében is, tilos eszmék, melyek ha 
valóra vakjának, megszűnne mindaz, 
ami Szent Istvánnak hatalmas müve. 
És vannak más bajok is, me'yeknek 
elsorolása talán nem is illik bele 
Szent István ünnepének hangulatába. 
A jövőt sürü köd fedi, nehéz idők 
előtt áll a magyar nemzet. A politika 
szétveteite a magyarságot.

A nemzeti aspirációk nem hódí
tanak többé. Csak az a törekvése a 
vezető kormány-férfiaknak, hogy Auszt
riának fessenek. Annak keresik a ked
vét, mint a kitartott demimoude.

Szent István törekvése : független, 
magyar nemzeti állam, mint elérhetet
len eszménykép iebeg előttüuk. Nyíl
tan már nem is mernek küzdeni érte. 
Aki tehetné, nem teszi, mert megvették 
vagy megféiemlitették.

A nemzeti munkáshad, mint a 
méh, hordja az ország szinméz jöve
delmét — Ausztria feneketlen kaptá
rába. S mikor ezt a mindent vakon 
megszavazó népet látjuk, eszünkbe jut, 
vájjon goudolt-e arra valaha ez a nagy, 
szent sirály, hogy mi fogja nyomni 
ennek a jó és becsületes, birka tü
relmű magyar népnek vállát. Hogy 
belefásult a küzdelembe az elcsigázott 
magyar nép. Hogy ujjonganak fenn a 
budai várbau, amikor a szent Jobbot 
körúthordják. De a sárkunyhók mé
lyén, a pusztákon és a hegyek között 
tálán mégis őszintébb, jobban szívből 
fakadó s inkább szívhez szói az ének : 
Hol vagy István király ? Hívunk Té
ged ! Jelenjen meg közöttünk a Te 
szellemed, hogy erősítsen és támogas
son bennünket. Mert szükség van reád. 
Szükségünk van ismét egy olyan ha
talmas erőre és szellemre, mely ener
giájával keresztény magyar hazát tu
dott teremteni itt, ahol törvényt nem 
ismerő pogányok laktak hajdanán. 
Szükségünk Van eire az erőre most 
is, a huszadik szazad elején.

Hol vagy István király! Téged 
magyar kiván!

Országos fejlődésünk akadályai.

Minden vihar után szélcsend követke
zik vagyis a szorgos munka ideje. Nem úgy 
van ez a politik ában. Itt a szélcsend kizá
rólag az újabb viharok gyüjtősjelencéje, 
mert hát a magyar ember nem tud híva- 

tásának magaslatára emelkedni, nem tud 
alkotni anélkül, hogy ne rombolna.

Magyarország parlamentje van hivatva 
a népek jogainak képviseletére, az ország 
közgazdasági és kulturális érdekeinek meg
védésere és fejlesztésére s habár ettől függ 
létünk, bo'dogulásunk, sok oly intézmény 
reformálása évek hosszú sora óta vár 
megoldásra, amelyek hazánk önállósá
gával szoros kapcsolatban vannak. Ilyenek 
a közigazgatási és közoktatási ügyek gyö
keres rendezése.

A választási küzdelmek idején a két 
intézményről a jelöltek bölcsen hallgattak, 
pedig hát m ndannyian tudják, hogy a jó 
közigazgatás kepezi a nemzet boldogulásá
nak alapját, ez szabályozza a nemzet jogait 
és kötelességeit.

Alá ott tartunk, hogy nem tudjuk, mi
hez van jogunk, mert az 1886. t.c.-ben le
fektetett önkormányzati eivek, oelügymi- 
niszteri, közigazg. bírósági, meg egy pár 
bizottsági, alispáni, főszolgabírói, községi 
képviselőtestületi és községi birói rendelke
zésekkel annyira agyon vannak foltozva, 
hogy ember legyen a talpán, aki ezek kö
zött eligazodni képes.

Csoda-e tehát, ha a közvélemény ellen
séges indulattal viseltetik a közigazg. tiszt
viselők, de különösen a jegyzők iránt, mert 
meg kell adnunk neki igazát, — hogy leg
több zaklatásban a közigazgatás részéről 
ö részesül.

Azt mondják, azért nem merik az erre 
hivatottak a közigazgatás rozoga szerveze
tét megbolygatni, mert ez képezi alkotmá
nyunk legfőbb biztosítékát. Nagy lelki sze
génység kell ahhoz, ha ezt tudva, tétlenül 
nézzük az idők múlását es nem igyekezünk 
tejes tudásunkkal eme legfőbb biztosítékot 
a kor igéiyeibez képest reformálni, hanem 
kontárok módjára a sok tatarozással eredeti 
főm újától is kiforgatjuk.

Nekünk, magyaroknak, a föhibánk az, 
hogy nem tudjuk megtalálni a helyes utat 
a boldogulás felé, legszebb törekvéseink is 
kárba vesznek meddő pártharcok miatt, 
nálunk a személyi politika foglalja el par
lamentünk idejét, a nemzetre fontos refor
mok részére idő nem marad. — Áhítozunk 
az önálló-bank, hadsereg és vámterület 
után, de megszerzésére komolyan nem tö
rekszünk, komoly előkészületeket nem te
szünk ; kereskedelmünk, iparunk és földmi- 
velésünk fejlesztéséről nem gondolkodunk, 
annak fejlődését elősegíteni nem iparkodunk, 
sőt különféle rendszabályokkal fejlődésében 
akadályozzuk.

Hivatkozhatunk az angol főurakra, 
akik a milliókat gyárakba és különféle ipar
vállalatokba fektetik, de aa angol parla
ment példáját nem követjük, az ipar-púrto- 
lási és fejlesatési törvények megalkotásában 
a igy nem csoda, ha haladni nem bírunk
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■ elősegítjük * sok jóravaló munkás-kéznek 
kivándorlását.

Hisi, aki ismeri közigazgatásunkat, az 
tudja, mily nehéz nálunk, ha valakinek van 
ia hozrá pénze — gyártelepet létéé teni. 
Egy csomó Bzakbisottság tartja mrg szem
léit, adja meg as engedélyt, mig az épí
téshez hozzá lehet kezdeni s ha már agyá
rat üzembe hozhatja, akkor is az összes 
közigazgatási tényezőkkel kénytelen birát- 
ságban lenni, mert hát a közigazgatásban 
mindenkinek van „ha'ásköre* minden alsal- 
mazottnak van beleszólása.

Ily körülmények között nem croda, ba 
a hazafias lelkesedés sem képes a mi ips- 
runkat előbbre vinni, mert hisz lehetetlen
ség a mi gyárosainknak fölvenni a versenyt 
Ausztria gyáraival, amelyek lehetőleg min
den kedvezményben részesülnek, mig a 
mieinknek nehézségekkel kell küzdeniük.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állí
tom, bogy a mi közigazgatási törvényünk
nek kerek e világon párja nincsen. Az csak 
nálunk történhetik meg., hogy az adófizető 
közönség saját költségén önmaga vá'assza 
azt a tisztviselőt, akinek feladatát fogja ké
pezni az adók kivetése, beszedése. Vagyis 
válasszon az államnak tisztviselőt, aki az ő 
zak latija, fizetett ellensége lesz. Erre a 
szegény tisztviselőre vár a közigazgatási 
teendők ellátása, az anyakönyvi teendők el
végzése, a községi háztartások körüli szám
adások megszerkesztése, felügyelet min
denre s a községek fejlődésének előmozdí
tása, vagyis oly sok teendő, amennyi egy 
emberi munkaerőt jóval felülmúl s igy ha 
elhanyagoltatik valami, az nem lehet más, 
mint a község érdeke.

Igazságtalanság rejlik tehát abban, hogy 
az állam mindig csak terheke* ró a közsé
gekre. De azokat nem segélyezi, elvonja a 
lakosságtól egyetlen tanácsadóját, de annak 

javadalmazásahoz hozzá nem járul, holott 
as állami pénzügyek ellátása állami tisztvise
lők feladatát képezik. — Talán éppen az az

TÁRCA.
Fehér szegfű, fehér rózsa.

Fehér szegfű, fehér rózsa
■ Bői ingató ága,

RáilleDÓl a rózsámnak 
Elhagyott sírjára.

Beboritná egész sírját 
Gyönyörű virágod, 
Hogy ne lássa senki, senki 
Rejtett boldogságod.. .

Ne tudja az irigy világ 
Mennyi üdvöt nyújtasz, 
Mikor egy oly fájó szivet 
Nyugalomba ringatsz. . .

Fehér szegfű, fehér rózsa 
Bólingató ága :
Hullasd, hullasd virágodat, 
Sárga hervadt leveledet 
Szemfedöül a rózsámnak 
Elhagyott sírjára.. .

fi. %ut!(ay Emma.

k régi és mostani kofák.
Irta : Jaross Fereao

Ha valaki nők körében társalgás kö
zött a kofa szót kiejti, minden háziasszony 
olyan ideges less tőle, mintha egy eleven 
békát markolt volna meg; mert a kofák — 
mint a piac sáskái — valóságos rémei a 
háziasszonyoknak és lelketlen fosztogatói a 
családapák nehéz és keserves munkával 
szerzett jövedelmének.

oka annak, hogy a közigazgatási törvény re
formja oly sokáig várat magára; ily fontos in
tézményt készebbek elhanyagolni, semhogy a 
községek terhén könnyítsenek.

Meggyőződésem az, bogy, ha sz állam 
az adózó közönséggel szemben méltányos 
akar lenni, úgy a közigazgatás újjászerve
zésének akadálya nincsen s többlet kiadás 
sem fog fölmerülni, m«rt a mai nehézkes 
kezelés egyszerűsítése mellett alig észreve
hető számban kell a munkaerőt szaporítani. 
Ha az állam az adók, illetékek stb. besze
désénél nem nélkülözheti a községek támo
gatását, járuljon a tisztviselők díjazásához 
a beszedett összeg 10%-ával. Ezzel egy
részt eléri azt, hogy a községek az adó tár
gyak összeírása s aa adók kivetése körül 
nagyobb buzgalmat fognak kifejteni, más
részt kellő számú szakképzett tisztviselői 
kar fog állani a közigazgatás rendel
kezésére.

Szedlacsek.

A F. M. K. E. évkönyve.
A magyar közművelődési egyesületek 

a magyar művelődés terjesztésében nemes 
versenyt folytatnak egymással. Ebből a ha
zafias munkásságból erősen liveezi a maga 
rés; ét a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, amely Desseufjy Emil gróf elnök- 
lése, Gyürky Géza dr. ügyvezetése és Clair 
Vilmos főtitkársága alatt most megjelent 
évkönyvében műit évi tevékenységéről rész
letesen beszámol. A F. M. K. E. — amint 
azt az évkönyvből látjuk — az összes köz
művelődési egyesületek köpött a legtöbb 
Utha'ó intézménnyel bir. Fönntart 34 kis- 
dedóvodát, 157 nép- és ifjúsági könyvtárat 
s azonkívül az ifjúsági egyesületek, magyar 
daloskörök, olvasó egyesületek és magyar 
műkedvelőt társaságok egy jelentékeny szá
mát, a melyek mind a magyar művelődés 
érdekeit szolgálják. Megszerezte a többi 
magyar köimüveiődési egyesülettel szövet
ségben, a felekezeti, községi és egyesületi tan
erőknek a /élúru vasúti utazás kedvezményét. 
A F, M. K. E. kezdesere határozta a val

Azelött is voltak kofák; de ha a régi 
kofákat összehasonlítjuk a mostaniakkal : a 
két faj — tisztelet a kivételeknek — úgy 
különbözik egymástól, mint a bárány meg 
a farkas.

Három, négy évtized előtt a lévai piac 
messze földön híres volt olcsóságáról ; ma 
odáig jutottunk, hogy az élelmiszerek egy 
részét magasabb áron fizetjük, mint Buda
pesten.

Azok voltak a boldog idők, amikor 
Léván csak 5—6 kofa árult a piacon és 
ezeket is a legszigorúbb fegyelem alatt 
tartolta a városi magisztrátus. A kofáknak 
sem hetivásárok-, sem a hét más napjain 
nem volt megergedve, hogy 10 óra előtt 
vásáioljanak. Addig csak azt árulhatták, 

amit a lévai termelőktől szereztek be.
Régi kofáink a szomszédos falukról be

vándorlóit, szegénysorsu, tót asszonyokból 
kerültek ki éB esek mind szelidek, előzéke
nyek és tisztességtudók voltak.

A lévai pogár felesége a világ összes 
kincseiért nem ü.t volna ki a piacra vala- 
mit átülni. A bü.zkeaege nem engedte, 
hogy a kólák közé keveredjek, akiket csak 
as eladásnál vsgy vételnél méltatott szóra.

A kofa név olyan lealázó és sértő volt, 
hogy ha valaki egy tisztességes polgárnak 
a feleségét kofa címmel illette, — azt a 
városi kapitány becsületsértésnek minősít
vén, a panaszoltat érzékeny büntetésben I 
marasztalta el.

lás- és közoktatásügyi miniszter, hogy 
Nyitravármegvéhen 300 000 korona költ
séggel közművelődési házat emel. Magyar 
énekes- és imakönyvet ajándékozott az 
egyesü et 8 magyaroiodó községnek a ma 
gyar-tót nyelvbatáron s ezzel lehetővé tette, 
bogy templomaikban a magyar isteni tiszte
letei: behozassanak. K sdedóvodáiban, melye- 
ket az elmuit évben is 34 003 korona kö t- 
séggel tartott fönn, kétezernél több idegen
ajka gyermek részesült magyar szellemű és 
és nyelvű vezetésben. A magyar nyelvnek és 
szellimnek az isko'áu kivü való terjesztésé
ben kitűnt tanerők és idegenajka tanulók 
meg jutalmazására közel 4000 koronát fordí
tott az egyesü et. Magyar vidékeken, m;- 
gyar iparosokhoz 44 felvidéki idegen anya
nyelvű inasfiut szegödtetett, hogy azok az 
inas évek alatt jó magyar iparosokká és ha
zafias érzésű polgárokká képezhessék ma
gukat. Aa elmúlt évben tanítói jutalomalapot 
teremtett az egyesület, ameiy ma 1783 ko
ronával szerepel a számadásaiban ; ennek 
az alapnak a kamatait minden évi közgyű
lése alkalmával jutalmul adja ki az érde
mesebb tanerőknek. Nyitra- és Hontvárme- 
gyékben a kir. tanfelügyelők segítségével 
21 község ben228 hallgatóval analfabéta tan
folyamokat rendezett, melyekben az analfa
béták a magyar írást, o va ást és számolást 
tanulták meg. Mozgalmat indított, hogy 
Balassa Bálint és Reviczky Gyula emléke
zetének emléktáblák emeltessenek a Csorba-ló 
környékén és Vitkóczon, Reviczki szülőfa
lujában. Népies és ismeretterjesztő felolvasá
sokat és mutatványokat rendezett Szepes- 
vármegye több községében s azokat a többi 
vármegyékbe is bevezetni tervezi. Az Én 
Újságom czimü gyermeklapot, m>nt heten
ként megismétlődő jutalmazást, 308 pél
dányban fizette elő a magyar-tót nyelvha
táron fönnálló elemi iskolák idegenajka nö
vendékeinek, akik a magyar nyelvet mar 
szóban és írásban bírják. Azonkívül foglal
kozott a felvidéki magyar színészet, a nap
közi otthonok, a kivándorlás s a magyaror
szági kivándorlók visszatelepítése, valamint a 
munkásgimnáziumok kérdésévé! is. Tagjai
nak összes száma 7137. Legnagyobb ala
pítványai néhai Repesik János ny. tanfel- 
fígyeio 162'000 koronás, néhai óernőerí lenre 
4U 000 loronáB, mhai Karátsonyi Guido 
gróf 20 000 koronás, a Teszéri-Deménűy csa
lád 7840 koroná , a néhai klemenyik Z .ig-

Csak egy esetben nem rezteltea a lé
vai polgárok asszonyai a kofáktól külön
válva árulni a piacon. Ez a lúdfertályok 
időszaka voit. Ilyenkor minden asszony ün
neplőbe öltözve, lüszkén állt vagy fiit a 
padra helyezett s hófehér abrosszal beta
kart puttonya vagy nagy fazeka előtt, 
melyben a sajátkezüleg hizlalt ludaknak 
szép ropogós-pirosra aült fertályai messzire 
terjesztették étvágygerjesztő illatukat. A 
puttói y vrgy fazék mellett pedig egy tálra 

kirakva a híres libamájak terpeszkedtek.
A városi hatóság által ellenőrzött ko

fákon kívül nehány erre jogosított asszony 
termetes fazekakban egesz napon át pacal- 
s egyéb levest, meg sá'ga- és kukorica
kát át árult. Ezen meleg ételeket cseréptá- 
nyérokba adogalták. A szegény napszámos 
és vándor egy-egy adagért saivesen meg
adta a két krajcárt.

J iacunkon azonban akkor az elsőrendű 
és legte. inlélyesebb elárusítók a pecsenye
sütő asszonyok voltak. Ezek a Laci-kony- 
hában béreltek egy-egy szűk, oduszerü he
lyiséget s olt sütötték a cigány-pecsenyét. 
A Laci-konyha deszkákból össze-vissza tí- 
kolt, alacsony, rozoga faa kotmány volt, 
melynek 12 boltocskájáért a város évenkint 
át'ag 1000—1200 forint bért kapott s 
mondhatjuk, hogy akkor es képezte a vá
rosrak egyik legnagyobb jövedelmét. Ezt a 
konyhát a közepén egy födött átjáró kö
tő.te össze úgy, hogy az egyik oldalon hat, 
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mond 10'360 koronás, a néhai Kurálszky 
Márton 6 000 koronás és aa Andrássy Dé
nes gróf 4 000 koronás alapítványa. Aa 
egyesület aa e műit 1909. évben a felvidék 
tizenegy lörvtnyhatÓBágában összesen 86'600 
koronát fordított magyar közművelődési 
célokra (huszontyolc évi fernáliás alatt, más
fél miihó koronát,) az 1911 évre pedig 
82.444 k oi órát irányoz elő hasonló kuli lí
rába csrlokra. Egész vagyona 333.715 kor. 
Évi közgyűlését augusztus 24.-én tarija 
meg Érsekújvár városában, a mely iránt 
már most is nagy érdeklődés mutatkozik az 
egész Felvidéken.

Különfélék.
— A király születésnapja. E hó

18.-án  töltötte be a király szüietesenek 
nyolcvanadik évfordulóját. Ez alkalomból 
az egész világ tisztelettel fordult a ritka 
erényekben gazdag fejedelem felé. Államfők 
siettek üdvözlésére ; alattvalói pedig lelkes 
ünnepségekkel adtak kifejezést hódolatuknak 
és hűséges szeretőtöknek uralkodójuk iránt, 
akit a nagy csapások dacára nepeinek súlyos 
kormányzati gondjai között is eddig meg
tartott a jóságos Gondviselés. Aoja Isten, 
hogy alattvalóinak szeretete, mely bo'dog 
fénnyel övezi a király szivét, még igen sokáig 
ragyogjon uralkodónk egén 1 — A nevezetes 
évforduló megünnepléséből Barsvármegye 
és Léva városa is méltóképpen kivette a 
maga részét. A vármegye törvényhatósági 
bizottsága 18.-án délelőtt 10 órak. r a vár
megye székhazának nagytermében diszköz- 
gyű.est tartott, amelyen Báthy László pré
post magas saárnyalásu ünnepi beszédben 
dicsőítette a királyt. A közgyűlés, amelyen 
számosán diszmagyarban jeieniek meg, — 
az elnöklő auspau indítványára BÜrgönyileg 
fejezvén ki aa uralkodó iráLt erzeit legme
lyebb hódolatát es ragaszkodásét, — egyúttal 
elhatározta, hogy az ünnepi be.zéd, amelyet 
lapunk jövő számában fogunk leközölni, 
szóról-szora a diezközgyű.es jegyzőkönyvébe 
iraasek. Gyűlés után a bizottság tagjai s a 
gyűlésen résztvett hivatalok, tanintézetek es 
testületek képviselői a templomba mentek, 
ahol a nagy köaönseg jelenlétében halaadó 
szentmise es Te Deum zárta be a várme
gye szép ünnepséget. — Varosunk az ural

kodó iránti hűségének és ragaszkodásának 
> övetkezöleg adott kifejezést: 17.-ÓD este a 
róm. katb. templomok összes harangjai fél 
óra hosszat hirdették az örömnap előestéjét. 
18.-án délelőtt 9 órakor a Kossuth Lajos- 
téren tábori mise és Te Deum volt, amelyen 
a honvédségen kivül az összes hivatalok, a 
tanintézetek testületéi és a város lakosai’ is 
rgen nagy számban vettek részt. A misét
— a műkedvelők énekkarának közreműkö
dése mellett — haveygia Kálmán végezte, 
akinek Bartos István, Dokupil Ágoston és 
Szarka István papnöveLdékek segédkeztek. 
Mise után a Himnuszt énekelte el a közönség.

— A verebélyi takarékpAngtAr 
alapilói Verebélyen folyó hó 15.-én tartott 
értekezletükön megállapították a részvények 
túljegyzését, a redukciót azonban legköze
lebbi ülésükön fogják esz özölni. Végleges 
szövegében megállapították az alakulandó 
intézet alapszabály-tervezetét, az igazgatóság 
és tisztviselői kar szervezése iránt intézked
tek* — Az alakuló közgyűlés Verebélyen 
f. hó 28.-án a községháza nagytermében 
tartatik meg. — Barsvarmegyének e való
ban életrehivatott községe, városa ezen ön
álló pénzintézetnek megalkotásában szer
vezte meg érdekeinek hathatós védelmi esz
közét, fejlődésének, függetlenségének leg
főbb biztosítékát. A részvények túljegyzése 
Verebély és vidékének nagyarányú érdek
lődése nemcsak arról tesz tanúságot, hogy 
bizalommal tekintenek intézetüknek, a Ve
rebélyi takarékpénztárnak fejlődése, felvi
rágzása elé, de élénk kifejezése ez ama ki
alakult meggyőződésnek is, hogy erre az 
erőforrásra, — mely saját talajukon fakad 
s kizárólag ezt termékenyíti, — a nagy 
vidék mezőgazdaságának és a község derek 
ipaioa közönségének, kereskedelmének tá
mogatása, fejlesztése szempontjából szük
ség van.

— Beírás a lévai főgimnáziumba. 
A lévai r. kath. főgimnáziumba az 1910/11 
iskolai évre a tanú.óknak folytatólagos föl
vétele es beírása az igazgatóságnál és az 
osztályfőnököknél szeptember 1., 2. és 3. 
napjain délelőtt 9 óratol 12.-ig történik. A 
tanulók ez alkalommal szüleik vagy ezek 
helyettesei hisereteben tartoznak megjelenni. 
A beírásnál minden tanú ó fizet 4 korona 
fölvételi, 2 korona értesítői és 1 korona 
ifjúsági könyvtárdijat, összesen 7 koronát.
— A tandíj 48 korona, mely félévi rész

letekben előre fizetendő. Akik a múlt isko
lai évben is itt jártak, iskolai bizonyítvá
nyukkal jelentkeznek, akik pedig először 
iratkoznak be gimnáziumunkba, kötelesek 
elhozni iskolai bizonyítványukon kivül ke
resztlevelüket (születési bizonyítványukat) 
és az ujraoitási bizonyitványt. A beírást 
megelőzőleg augusztus 31.-én délelőtt 9.-től
12.-ig  tartatnak meg a javító, pótló és fel
vételi vizsgálatok. A vidéki tanulók szüleinek 
ajánlatos, hogy szállásfogadás előtt tudakozód
janak az igazgatóságnál, ahol a megfelelő 
szállások előjegyzésben vannak. A magánta
nulók okmányaikkal az iskoi.i év folyamán 
április 15.-ig bármikor jelentkezhetnek az 
igazgatóságnál. Egyéb tudnivalókiól az 
1909/10. évi értesitö nyújt felvilágosítást.

— Közgyűlés. A Barcmegyei Gazda
sági Egyesület e bó 22.-én, délelőtt 10 óra
kor Léván közgjü.éBt tart, amelynek napi
rendjére több fontos tárgy van kitűzve.

— Halálozás. Özvegy Fejes Elekné, 
született Belesük Vilma úrasszony, — mint 
részvéttel értesültünk — f. hő 18.-án, 64 
éves sorában, hosszas szenvedés után Pél- 
monosloron elhunyt. A messze vidéken álta
lánosan ismert és köztiszteletben részesült 
jólelkű úrasszonynak halála városunkban is 
nagy részvétet keltett. A megboldogultban 
Belesük László kir. közjegyzőnk kedves 
Dövéret gyászolja. A család és rokonság 
mély fájdalmában mi is őszintén osztozunk.

— Kitüntetés és kinevezés. A ki
rály a pénzügyminiszter előterjesztésére 
Kovács Sándor, kiráyi tanácsost, aranyos
maróti pénzügyigazgatót állandó nyugalomba 
helyeztetvén, — megengedte, hogy neki ez 
alkalomból sok évi hű és buzgó szolgálatáért 
a legfelsőbb elismerés tudtul adassák, — 
egyúttal Kovács József pénzügyi tanácsost, 
lugosi pénzügyigazgató-helyettest, aranyos
maróti pénzügy igazgatóvá nevezte ki.

— Választás. Szokatlanul élénk érdek
lődés mellett e hó 13.-án folyt le Körmöc
bányán a képviselőtestületi tagok választása, 
amelyen a választó polgárság — mint érte
sülünk — a nemrég megalakult reformpárt 
listáját vitte győzelemre. A választás ered
ménye nagy lelkesedést keltett az egész 
városban.

— A katonatisztek adósságának 
rendezése. A katonai rendeleti közlöny 
legutóbbi számában jelentek meg a „Közös 
hadsereg gazdasági alapjának1* szentesített

a másikon is hat kiadó helyiség volt. Aa 
átjáróban levő asztalokon, melyek szintén 
berbe voltak adva, kenyeret, cipót éa va
karcsot árultak a mert az asztalok mellé 
földbe vert lócák is voltak helyezve, a vi
dékiek egy része vagy itt, vagy a régi vá
rosházzal összeépített korcsmában fogyasz
tottak el a cigány-pecsenyét s egyéb enni
valóját.

A fentebb vázolt kedverö állapotok 
és as 5—6 erősen megreguiázott kofa mel
lett, amihez még az ia hozzájárult, bogy a 
falusi eladóktól a kofák el nem kapkodhat
ván az árukat, a háziasszonyoknak nem is 
ke.lett kimenni a piacra, mert a falusiak 
a csirkét, tojást, tejfölt, túrót, gyümölcsöt 
és minden néven nevezhető élelmiszert ut- 
cáról-utcára járva s hangosan kiabálva, sok
szor szekereken kinálták megvételre, — be
vásárlás tekintetében gondnéiküit volt a 
háziasszonyok élete és a férjek tárcája sem 
laposodott meg annyira a hónap vége felé.

Ma őszinte sajnálat fog el minden úri 
nő iránt, aki a kofákkal való érintkezést 
ki nem kerülheti s ezeknek száma pedig 
nagyon kevés ; mert a kólák annyira elsza
porodtak, hogy gyérebb hetivásár alkalmá
val a piacon több a kofa, mint a vidéki 
elárusító éa vevő együttesen.

Nagy részt ez zz oka, hogy a lévai 
piac most ia hires — a drágaságáról.

A sok kofa már hajnalban les a pré
sre a akár kocsin, akár gyalog hozzanak 

be egyes élelmi cikkeket, — azt mondhatjuk, 
hogy nem veszik, hanem a legtöbbször 
alacsony árakon csaknem erőszakkal elvi
szik azokat a sarokba szorított, gyámolta
lan és a piaci árakat alig ismerő falusiak
tól, hogy azután nekünk 100—200 percent
tel drágábban sózzák a nyakunkba. Ez ma
gyarázza meg azután, hogy mire a házi
asszonyok 8—9 óra Újban kimennek a pi
acra, már minden tisztességesebb áru ha- 
lomszámra hever a kofák előtt és csak as 
áruk selejtje mellett gubbaszt nehány fa
lusi asszony.

Legújabban pedig az ülő kofák serege 
egy újabb fajtával szaporodott meg. Ez a 
mozgó vagy jobban mondva: forgó kofák 
csapata; ennek tagjai a megvett áiukat 
részint a piacon jarva-kelve, részint a há
zakhoz hordva kínáljak megvételre. Hogy 
milyen árakon? Ezt legjobban tudják a 
kofáink által a végső határig zaklatott 
asszonyaink.

És ha az úri asszony valamire alkuszik 
z vidéki eladóval, köszönje meg, ha azon 
szerencsében részesül, hogy a közelben le
selkedő kofa ki nem kapja kezéből aa árut 
s nebány fillér rá.gérésével el nem cipeli, — 
a ha ezt nem meri megtenni, akkor olyan 
gyilkos pillantásokat szór az alkudosóra, 
mintha keresztül akarná szúrni kihívó te
kintetével. És bizony ilyen esetekben gyek- 
ran kellemetlen szóváltás is keletkezik, 
amelynek termézseteeen aa a fináléja, hogy 

a kofának vastag gorombaságok feltartóz- 
hatatlan zuhataga által pörgetett nyelvével 
szemben az ártatlan uriasszony busza a 
rövidebbet.

Ez tényleg már nem kereskedelem, 
hanem a iegnagyobbfoku uzsora, amelyet 
sem a kereskedelmi, sem az ipartörvény 
meg nem engedhet.

Emberek vagyunk mindnyájan. Szoci
ális érzékünk azt parancsolja, hogy ne a 
széles, divatos éa structollas kalapot, hanem 
a húsból, vérből való embert becsüljük meg 
egymásban; itt azonban a morál mégis arra 
kényszerít, hogy a piacon uralkodó ferde 
állapotokra ismételve és leplezetlenül rámu
tassunk. Mert ha ezeken a bajokon nem 
segítünk, csakhamar elérkezik az az idő, 
hogy as intelligens asszony odacsapja kosa
rát a férje iróasstalára és kijelenti : bogy 
inkább sohasem essik, mintsem hogy eze
ket az állapotokat tovább is tűrje.

Mielőtt azonban ez a nem remélt, de 
as elkeseredés folytán megeshető asszonyi 
sztrájk bekövethesnék, — közös erővel, 
de főként — s est hangsúlyozva mondom 
— a városi hatóság támogatásával — üssünk 
egyet, de nagyot, a kofák kezére.

Piacunkon a régi jó időket vissza nem 
állíthatjuk ; ez a mai viszonyok között le
hetetlenség ; de azt joggal megkövetelhet
jük ma is, hogy ne a kofák uralkodjanak 
a vevők és eladók fölött, hanem meg
fordítva.

diezk%25c3%25b6zgy%25c5%25b1.es
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alapszabályai. Eszel teljesült a katonatisztek | 
adósságainak rég óhajtott rendezése. A tisz
tek ebből az alapból fogják kölcsön kapni 
as adósságaik rendezésére szükséges összeget. 
Az alspszabályok kihirdetése összeesik a 
király születésnapjával s ez adja meg a 
nagy fontosságú intézmény tulajdonképpeni 
jellegét.

— A F. M. K. E. közgyűlése. Ér
sekújvár városa nagy előkészületeket tesz, 
hogy a F. M, K. E. aug. 24,-iki közgyű
lése alkalmából a Felvidék vármegyeitől 
egybegyülő egyesületi tagokat méltóképen 
fogadhassa. Külön bizottságok intézik a fo
gadást, az elszállásolást, a város díszítését, 
a vendéglátást. A város két diadaikaput is 
akart felállítani, de a F. M. K. E. elnöksé
gének kérésére elejtette ezt a tervét. Pro
gramra szerint az elnökség aug. 23.’án d. u. 
1 órakor érkezik Érsekújvárra, ahol Aíti- 
lóska Aladár polgá mester fogadja. A kü
lönböző vonatokkal érkező vendegek szá
mára, az állomáson elszállásolási iroda áll 
rendelkezésre, ahol minden érkező megkapja 
szállásjegyét es megvánhatja a tarsasebed 
jegyét (ara 4 korona.) D. u. 3—6 óra kö 
zött az Érsekújváré Sportegylet a berekben 
galamblövöversenyt rendez. Este 6 órakor 
az igazgató választmány a városháza köz
gyűlési termében ü'ést tart, hogy a köz
gyűlés tárgyait előkészítse. Az ülés nyilvá
nos s azon mindenki részt vehet. Este 8 
órakor ismerkedési estély az Arany Oroszlán- 
Bzálióban. Másnap, aug. 24-én reggel 8—10 
óra közt istentiszteletek az ötszes felekeze
tek templomaiban. D. e. 11 órakor tartja a 
F. M. K. E. XXV111. évi rendes közgyűlé
sét, Deasewffy Emil gróf elnökiésevel. A 
közgyűlést társaseoéd követi. 1). u. 3—6 
óra közt az Érsekujvári Sportegylet folytatja 
és befejezi gaiambiövö-versenyét. A keres
kedelmi miniszter az egyesület tagjainak, a 
közgyűlés alkalmából, kedvezményes utazást 
engedélyezett; az erre jogosító igazolványok 
a F. M. K. E. főtitkári hivatalánál (Nyílra) 
és a vármegyei választmányok elnökségeinél 
kaphatók. A F. M. K. E. elnöksége kéri az 
egyesület tagjait, akik a közgyűlésén részt 
venni kívánnak, hogy ezen szándékukat, az 
idő rövidségénél fogva, most már táviratilag 
jelentsék be, hogy megfelelő elszállásolásuk
ról gondoskodás történhessék.

— Táncmulatság. A lévai kath. 
körnek folyó bó 14. en, saját helyiségeben 
szinielöadassal s egyéb tréfás műsorral 
élénkített táncmulatsága méltán sorozható 
a sikerültebbek köze. Ruzsicska Margit és 
Sellinger János a „Farsangi kaland* c. 
diajognak előadói bőven rászolgáltak arra 
a sok tapsra, mellyel a közönség já'ekukat 
jutalmazta. A sósperec c. mouoiog kitűnő 
előadója Vojacsek latvan volt. Megjött a 
papa 1 c. egyfeivonásos vígjátékban pedig 
Kozma Viima, Ruzsicska Margit, Pékáréi 
Andor és Bella László mutatták be a szín
padon való rátermettségüket. A közönség 
elvezettel hallgatta volna akár öt felvonáson 
keresztül az ügyes szereplőket. A műsor 
utolsó számát Csele JJenes víg kupiéi képez
ték. Nem vonhatjuk meg elismerésünket 
Bella Antal viga.mi bizottsági elnöktől és 
Sedinger János rendezőtől sem, kik sokban 
hozzájárultak az est sikeréhez. A tánc a > 
legvigabb hangulatban reggelig tartott.

— Gyászhír. őszinte részvéttel vettük 
a szomorú hírt, hogy Kiss Kát oly, a garam- 
vezekenyi ref. egyház lelkésze, a báréi ref. 
egyházmegye tanácsbiraja eletenek 77.-ik 
éveben hosszas betegség után e hó 17.-en 
meghalt. A boldogult lelkész híveinek sze
retető mellett öl évig a legnagyobb buzga
lommal töltvén be lelkészt hivatalát, — 
halála mely gyászba bontotta nagyszámú 
rokonaival híveit is, akiknek fájdalmában 
részvéttel osztoznak az elhunytnak barátai 
és ítmerösei a legszelesebb körben.

— Uj ügyvéd. Dr. Mocsy Ab», aki 
hosszabb ideig dr. Kmoskó Béla ügyvédi 
irodájában működött, e napokban Monoron 
nyitotta meg ügyvédi nódáját.

— Városok kongresszusa. A ren
dezett tanácsú varosok idei orsságos kon
gresszusát folyó évi okt. hó 9.-en Szórni athe- 
lyen tartják meg- A részletes programmot 
a jövő heten állapítja meg aa emökaeg. A

I kongresszuson előreláthatólag résztvesznek 
a városok főbb tisztviselői is, hogy ügyes
bajos dolgaikat megvitassák.

— Tűzeset. Löwy Lipót magtárához 
épitett istálló padlásán elhelyezett csekély 
takarmánykészletben, folyó hó 14- én dél
után 1 és 2 óra között tűz támadt, amelyet 
a szomszédos lakók hirtelen észrevették éa 
elfojtottak. A tűz valósrinüleg gyermekek 
cigaret'ázásából keletiez'itt.

— Megszűntetett nüntagazdaeág
A földmit eleaügyi miniszter által Garstuve- 
zekény község határában alakított nrpies 
mintagazdaság létesítéséiül számított öt év 
eltelvén, Kása Mihály miotagazdának a gaz
daság iránt elvá Imit kötelezettségei s egy úttal 
a további segélyezésre való igényei is m g- 
szüntek. Miután a nevezett mintagazda 
elvállalt kötelezettségének megfelelt, a mi
niszter a mintagazdaságra fordított állami 
segélyeket Kósa Mihálynak korlátlan tulaj
donába átengedte s erről öt megfelelő dísz
oklevéllel értesítette.

— A vasárnapi munkaszünet fel- 
lOggSBZtése. A szombat-vasárnapi kettős 
üunepre való tekintenél a kereskedelmi 
miniszter rendeletét adott ki, amelynek 
értelmében e hó 21.-én, vasárnap, a vasár
napi munkaszünet déli 12 órától este 6 
óráig terjed. Azonkívül, tehát deli 12 óráig 
éa este 6 órátói kezdve CBak úgy, mint hét
köznap, az összes ipari es kereskedelmi 
munkás végezhetők.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Tevcli Mihály körmöcbá- 
nyai állami főreáliskolai tanárt a budapesti 
I. kerületi fögimni ziumhoz helyezte át.

— Színi-előadás. Nagyheredényen 
az ottani r. k. iono kban f. hó 14.-én fé
nyesen sikerült színdarabot adtak elő a 
latb. olvasókör tagjai. Szmrekeiü t Gu'bi 
Somának „Házasodjunk, c. 3 felv. darabja. 
A szereplők várakozáson te.ül játszottak. 
A rendezes körül dicséretet érdemel Poócs 
Rezső az ottani kántortanitó, aki évröl- 
évre rendez az ifjúsággal szÍLelöadást, 
amelynek végeztével, mint mindig, úgy most 
is, hajnalig tancolt a közönség.

— Kinevezés. A vaiiás- és közokta
tásügyi miniszter Kálmán József aranyos
marón elemi iskolai tanitói eddigi állomás
helyen igazgi tó-tanítóvá nevezte ki.

— Tűz Qc.ramlökön — mint tudósítónk 
írja — e hó 17.-en tűz támadt, amely 7 
házat és több mellékepületet pusztított el. 
A tűsnek egy asszony is áldozata lett, akit 
a Iái gok veszélyesen megsebesítettek.

— Adóieengedés. Ahol a szőlőt sú
lyos elemi csapaB erto ; jegesö, árvíz, fagy, 
peronoszpora vagy rovarkar slb., ez esetben 
a károsult gazda a köz. égi elöljáróságtól 
a káresetet annak megtörténtétől számított 
nyolc napon belül írásban jelentse ne es 
kerje a méltányos adóleengeüest. Ha a be
jelentett kár valónak bizonyul, úgy a kár 
nagyságához merien a szöi'ösgazdának az 
ill. tő évre eső */a vagy a/a re szét vagy ha 
a kar igen nagy, az egész, adói is elengedik.

— Drágul a pósta. A m. kir. posta- 
föigazgaioaag — hír szeriül — elhatározta, 
hogy a helyi levelek portóját 6 fillérről 
10 fillérre emeli fel, a nyomtatvái yoknál 

' pedig a 2 filléres szállítási dijat az eddig 
20 gramm súly helyett csak lö grammig 
engedé.yezi. Az így befolyó jövedelmi több
jét a postai alkalmazottak fizetésének javí
tására lesz siánva.

— Betörés. E hó lö. röl 16.ra vir
radó éjjelen a Kaka- es Orbán-saöliöhegyen 
ismeretien tettesek 6 szöilohajlekot te.törtek 
s az azokbau tatait enni- es innivalót elfo
gyasztottak. Bar egyes hajlékokban érté
kesebb tárgyak is voltak, mm bántottak. 
A rendőrség a betörök ellen a nyomoztat 
megindította, de eddig eredményhez nem 
vezet ett.

— Galaniblövő verseny. Az „Érsek
újvárt Bpori-Egyeeüiet** lolyo évi augusztus 
23. án es 24.-eu a F. M. K. E. XXV111. évi 
rendes közgyűieee aikalnáió. Erstkujvarott, 
a városi berekben országos ga.smbluvö ver- 
tenyt letdez, Belépődíj: szemelj énként 
mindkét tapiz 2 kői. A tiszta jövedelmi 
15%-ka a h. M. K. E. pénztárat illeti.

— A leégett.világkiállítás. A brüs>- 
ssg.i vnagk.a.iitás legnagyobb teste e hó

14. én ejjel leégett. A pusztító tűzvész a 
kiállítás területén levő postahivatalból in
dult ki és valószinüleg rövidzárlat ered
ménye. A kár — állítólag — meghaladja a 
150 miilió frankot.

— Eltűnt elmebeteg. Zsemlyéi La
jos, lévai születéiü, budapesti po gári rendőr 
fiát az angyalfödi tébolydában kezeltette 
már régebb idő óta. E hó 15.-én ifjú Zsem
lyéi Lajost egy kisérövel bocsátották el szü
lői látogatására. Útközben azonban eltűnt 
kísérője mellől éa azóta elveszett. A rend
őrség keresi a 28 éves, nyu'ánk fiatal
embert.

— Az uj százkoronás bankjegyek. 
Az Osztrák-Migysr Bank a most forgalom
ban levő százkoronás bankjegyeket bevonja 
és e bó 22.-én kezdi meg az uj százkoronás 
bankjegyek kiadását. A régi százkoroLÚiokat 
nyolc év elteltével vá tják fel most az újak. 
Amazok 1902. január 2.-án keltek, az újak
nak keiete 1910. január 2.-ika. A jelenleg 
forgalomban levő bankjegyek 1912. évi 
augusztus 31.-ig szó gál atandók be fizetés
képp vagy á'váltás végett úgy, hogy e bank
jegyek bevonásának végső határideje 1912. 
évi augusztus 31,-ike. Ettől az időponttól 
kerdve a régi bankjegyeket már c<ak átvál
tásra fogadja el a bank és 1918. évi aug. 
31. után többé nem köteles azokat bevá'tani 
vagy becserélni.

— Elfüstölt milliók. A magyar ki
rályi dohányjövedék központi igazgatósága 
moi t állította össze az év első négy hónap
jának statisztikáját. Az egész statisztikát 
összegezve látjuk, hogy 1910. évi január 
elsejétől 1910. évi április hó végéig a m. 
kir. korona országaiban ős zesen 44. 205.699 
koroua fo yt be az eladott dohánygyártmá
nyokból. A folyó vben 3.033 721 koroná
val több doháoytermelék adatott el, mint a 
múlt év hasonló időszakában s igy az emel
kedés 7.3 százalék.

— Újítás a piaci árusoknál. Esz
tergom városának rendőrkapitánya rendele
tét adott ki, melyszerint a piaci árusok 
egy, a nevüket és lakásukat feltüntető táb
lát kötelesek áruasztaluk fölé kifüggeszteni. 
Célja ezen intézkedésiek, hogyha a közön
ségnek valami panasza van a piaci árusok 
ellen, annál könyebben elégtételt szerezhes
sen magának a hatóság révén. Ezzel kap
csolatban elrendelte a rendőrkapitány az 
élelmi cikkek es gyümölcsök állandó vizs
gálatát is. Az utóbbi intézkedés nálunk 
is megvan, csak szigorúan teljesítsék azt, 
mert nagyban hozzájárul közegészségügyi 
viszonyaink javulásához. A táblák kifüggesz
tését szinten aji-nijuk a rendőrség fi
gyelmébe.

— Korai ŐSZ lesz. Egyes tünetek 
arra ei gednek következtetni, hogy az idén 
korán beáll az ősz. A parkokban s az er
dőn mar sárgulnak és leperegnek az egyes 
fák evelei, a fecskék is nagy csoportokban 
rajzanak esténkint és éjszaka átvonuló ván- 
doimadaiak hangját hallani és varjuk cso
portjai lepik el a határt. Ez mind a korán 
teal.ó ö.z jele, meiyet — úgy látszik — 
szokatlanul erős és hosszú tél fog követni 
a Halley-üatökös által előidézett légváltorá- 
sok jóvoltából.

— Az illeték reformja. A pénzügy
minisztérium uleiékügyi osztálya két tör
vényjavaslaton dolgozik, melyek közül az 
egyik a progresszív örökösödési és ajándé
kozási illetékről, a másik az illetékek kiszá
mítási alapjának emeléséről szól,

— Szakaszvezetök lesznek az ön
kéntesek. Az egyéves ÖLkentesek— mint 
irteeü.ünk — akik eddig karácsonyra ör- 
veaeiöi, husvétra káplán és a vizsga letelte 
után kadétőrmes'en rangot kaptak — ezen
túl a gyakorlati kiképzés idején, ba kiváló 
katonai eredményeket árulnak el, — a 
víz iga letétele előtt szakaszvezetői rangot 
is nyerhetnek.

— A huszonnégyes óra. Már nincs 
messze az az idő, a mi-or alkalmazni fog
ják ná unk is a póstahivatalokban a huszon- 
négyes órát, a melyiknek alapján huszon
négy római számhoz sétál előle a két mu
tató. A leguióbb Lissabonban lefolyt nem
zetközi távnóügyi kongresszuson az államok 
képviselői kimondották, hogy életbeléptetik 
• huszonnégyes órát és ea as ujitás perese 
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ill az Osztrák Magyar monarchiára ia. A 
tiv'róforgaiom lebonyolításában sok jelen
tékeny előnnyel jár majd aa újítás. Olasz
országban már jó idő óta használják híva 
talosan aa időmeghatározásnak ezt a mód
ját, amely meglehetősen bevált. Ehhez ké
pest módosították például a vasúti mer ét
rendek időadatait. Abhoz azonban kevés 
reményt fűznek, hogy a polgári életbe is 
Bimán át lebeisen plántálni a reformot. Itt 
ellenszegül egy nagy ur: a megszokás, a 
mit a német bölcseség szerint nem lehet 
csak úgy kidobni egyszerűen az ablakon, 
hanem szépen lassan le kell vezetni a lép
csőn. Lám hány és hány ember nem tudott 
máiglan sem teljesen ÖBBzebaiátkozni a ko
ronás és filléies pénzszámitásunkkal. Ha 
koronákról és fillérekről van ezó, maguk
ban gyorsan elvégzik az osztási műveletet, 
bogy hát mennyi is az forintokban meg 
krajcárokban. Már most tessék elképzelni, 
hogy miként bontja fel szinte egészen mig- 
szosott él trendünket a buszonaégyes óra 1 
Dehát egyelőre csak postai és távirói for
galomról van ezó, ahol alkalmazni fogják ; 
a többi talán lassacskán majd indulni fog 
ezután.

— A tüdővész pusztítása hazánk
ban. A belügyminiszter jelentése szerint 
19U8.-ban Magyarországon tüdövészben meg
halt 65.694 egyén. A folyó év január hó
napjában pedig 5874. Ezekből a duna- 
balparti 11 váimegyére, melyek közé a mi 
vármegyénk is tartozik, — 575 tüdövészes 
halámzás történt. Sajnos, hogy all várme
gye között Bars a hatodik helyen van. Ugyanis; 
Árva 31; Hars 46; Esztergom 29: Hont 
18: Liptó 16; Nógrád 67; Nyitra J10; 
Pozsony 80 ; Trencsen 83 ; Turóc 6 ; Zó
lyom 50 , — Selmecbánya 9 és Pozsony 
városa 30 halottal szerepel a szomorú ki
mutatásban.

— A névmagyarosítás reformja. 
A belügyminiszter legközelebb rendeletet 
bocsát ki, melynek az a célja, hogy a név
magyarosítást egyezetübbé és költségmen
tessé tegye. Eddig egy koronás bélyeget 
kellett a kérvényre ragatztauia a folyamo
dónak s keresztlevelét, erkö esi és illetőségi 
bizonyítványát kellett mellékelni. Hogy az 
eljárást megkönnyítsék, a miniszter úgy akar 
■utézkedni, hogy a névmagyarosítás semmi 
költséggel ne járjon és a keresztlevélen 
kivül egyéb okmányt ne kelljen a kérvény
hez csatolni. A folyamodó erkölcsi életéröl 
és illetőségéről hivatalosan fogják majd az 
adatokat Leszerezni.

— A rendőrség államosítását már 
régóta emlegetik. Es hogy milyen foutos és 
mennyire kívánatos ez az ország közbizton
sága érdekében, az abból is kitetszik, hogy 
a trónbeszedben megjelölt belügyi reformok 
egyik fontos pontjaként van felemlítve. 
Andrássy belügyminiszter korában már elő
készítette a törvénytervezete-, amelyet kevés 
változtatással Khuen is ajánlani fog elfoga
dásra. Ősszel összeül az ankét, mely hama
rosan meg fogja oldani a kérdést. Hír sze- 
ünt külön rendűt minisztérium lenne, vagy 
pedig országos rendőrfőnököket állítanának 
a leudörseg elére. A tervezett rendőrkerü
letek egy vezető alá fognak tartozni. A 
tisztviselőknél biioi yos képzettséget és vég
zettséget kívánnak es itt is a kvauiikac.onáiis 
törvényt fogják érvényesíteni.

— Dijnokok vasúti kedvezménye 
A kereskedőitmügyi m. k. miniszter egy 
leimeiült esetből kiioyólag kimondotta, 
hogy a megyei dijnokok épp úgy, mint ál
talában aa ideiglenes minőségű tisztviselői 
ntmi.iyzet tagjai, utalási kedvezményre 
igenyjogosuitaággal Lem bírnak. Kivételt 
képeznek azok a dijnokok, akik szabály- 
szeiü kinevet és alapján re Ldszeresitett évi 
bzeiessel és nyugdijigéui yel igybekö ött 
anasi töltenek be, hivatali esküt tettek és 
utak ftgjemi ulon bocsáthatók el a szo'- 
gálatLói, Ezek, ha dijnokoknak nevezte*- 
uek is, az ni okokkal azonos elbírálásra 
Unhatnak siámot es ezen az alapon uta
ssal kedvetmenyre is igénnyel bírnak.

— A boxhamisitás büntetése haj
dan. Most, bogy a szőlöleiepeink egyre- 
masia mennek tönkre a a nagyon vékory, 
«i aey teimea mellett bizonyára vigan fog 
feiburjánoMi a borhamisítás, — sem les* 

érdektelen tudomásul venni, hogyan sújtot
ták a régiek a borhamisítást í így Bódén 
Durlachban rendeletet hoztak, hogy : „aki 
ártalmas dolgot tesz a borba, az felakasz- 
tatik. Azok pedig, akik más, nem ártalmas 
anyagot kevernek bele, mint cukrot, ma- 
zsolyát, vizahólyagot vagy a borokat ke
verik, — három évi börtönnel bűnhődjenek. 
— Bizony, tekintve az egészséget, ma sem 
ártana egy kis szigorúság 1

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Parsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

Aki sikerrel akar hirdetni, fordul
jon Leopo d Gyula hirdető vállalatához (be- 
tétitársaság) Budapest, VII., Erzsébet-körut
41., ahol hirdetőieket az összes létező bel
es külföldi hírlapokban és naptárakban ki- 
válió szakértelemmel, lelkiismeretesen, pon
tosan és szolid árakon eszközölnek. Több 
mint 256 naptár kizáiólagos képviselete, 
vidéki lapok központi kirdetesi osztálya szá
mos biriap kizárólagos kezelösége. Díszes 
ujságkatalógus, képe naptárjegyzék ée min
den felvilágosítás a t. c. hirdetőknek díj
mentes.

Uj hirdető-iroda. A magyar sajtó 
fgy regi, min rt munkása, Lenkei Zsigmond 
ki évek hosszú sora óta áll a sajtó szolgá
latában, ujságvállaiatát hirdető osztállyal 
bővítette ki. Ismerve Lenkei tapasztalatait 
és szakértelmét, bizonyos, hogy munkássága 
e térén is előnyére válik a magyar ipar es 
kereskedelemnek, melynek sok hasznos szol- 
gá a ot fog tenni eme uj vállalat. Ezúton is 
kén az uj iroda mindazokat, kik a bel- és 
külföldön hirdetni szándékoznak, forduljanak 
hozzá bizalommal felvilágosításért. — Az uj 
iroda elme ; Budapest VII., Rózsa-utca 8. 
ez. Telefon 176—09.

Közönség köréből.
József kir. herczeg szanatórium

egyesület
Minden dicséretet felülmúló azon fényes 

eredmény, meiyet a József kir. hercog sza
natóriumi egyesület által megindított jóté
konysági aouó élért. Rövid hat év alatt 
nemcsak hogy megvalósította az első nép
szanatóriumot Gyulán, mely száznál több 
beteget kepes befogadni, hanem fönntart 
immár két tüdőbeteg gondozó intézetet is ; 
most ped g e3y uj szanatórium fölépítését 
vette tervue, amely a tüdőbetegek fenséges 
védnökségé utau Auguszta szanatórium nevet 
fogja Viselni. Aa egyesület tagjainak száma 
meghaladja a húszezret.

A lévai szanatóriumi bizottság hat éves 
tagkötelezettsége a /olyó év végivel lejár. Egy 
percig sem kételkedünk ugyan, hogy tag- 
jsiuaa legnagyobb részé tovább is megmarad 
az egyesület kötelékében es everkenti négy 
koroua tagsági díj mellett e. entul is ista- 
po ni fogja a azegenytorsu tüdőbetegeket, 
Minthogy azonban az eyyesiilet alapszabályai 
értelmében minden beiratkozott tag u/abb hat 
evre vállal kötelezettséget, ha az első hat évi 
cyclus lejártával kilépését irásbelileg be nem 
jelenti : az aiapszabaiy ezen rendelkezései 
tagtar.ainknak hozzuk tudomására, hogy 
esetleges kilépésükét idején bejelenteni szí
veskedjenek.
Dr. Kmoskó Béla Dr. Frommer Ignác 

bizottsági jegyző. bizottsági elnök.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Kath. Kör által f. évi aug. 

hó 14.-en tartott táncmulatság alkalmával 
felülfizettek : Vaszary Kolos heicegprimás 
10 kor., Balby Lász ó 4 kor., Jónás Imre, 
ozv. Kis N. Paine, Medvegy Lajosné 2—2 
gort| Turöcy János, Kiss László, Salivka 
Lajos, Patman Vince, Czenk István, Boób 
János, benn ger Jslub, Guba János, HatBcher 
Karó y Luiovszky Lajos, Cternák Izidor, 
Szommanyi RrzsO, Dosztal Antal, Suszta 
Gyu.a, Kaveggia Kaimat), Marcsay János, 
Dosztal Jánosáé, Háry Jóasef 1—1 kor.,

Mészáros Ferenc 80 fill., Lehoczki Béla, 
Rónay Aurél 50—50 fill., özv. Scbmidtberger 
Jánosné, Prazsák Nándor, Abrabám Pál, 
Nagy Lajos, Koráb Henrik, Rubleczky István 
40—40 fill., Kovács József 20 fillér.

Úgy a szives felü'tizetöknek, mint az 
estélyen szereplőknek, névszerint : Kozma 
Vilmának, Ruzsicska Margitnak, Bella Lász
lónak, ÜBete Dénesnek, Pekarik Andornak 
és Sellinger JáDOBnak közreműködésükért ez 
utón ia hálás köszönetét nyilvánítja,

Léva, 1910. aug. hó 16.
a kör választmánya.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkap;táhy

Búza tv.-mázsánként 18 kor. 40 fill. — 
18 kor. 80 Kétszeres 14 kor. — fill. 14 
kor. 60 fill. — Rozs 13 kor. 60 fill. 14 kor. 
40 fill. -- Arp 12 kor. 40 fill. 13 kor. 
60 fill. Zab 15 kor. 40 fill. 16 kor. — fill. 
60 Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 fii. 
— Lencse 26 aor. — fill. 26 aor. — üli. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö
les 13 kor. 40 fill. 13 kor. 80 fill.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi aug. hó 6-tól 1910. évi augusztus hó 14-ig.

A szülök neve
Ad 
® O A gyermek 

neve

Halvas Pál Hromadka M- tiu Pál
Dobos Gyula Stefánek I. fiú László

DolegMihály Jenisz Veronika tiu János
Veszelovszki Karolin fiú József
Oszuska János Kucsera G. 1 ián/ Magdolna
Németh Sándor Stipka E. fiú Pál

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve vau«.a

Gáspár József Gursaki Paulina r, kath.

Nyilttér*)

M OLL-FÉLE
LSFJDLITZ-PORáI
Enyh**, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
za* árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 3^<£oll
készítményeit.

I MOLL-FELEJ
SOS - BORSZESZ

F bedörzsölés,
elismert, régi jóbirnevü báziszer 
szaggatás és hűiéiből származe. 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Icox. 2

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

Föszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész. 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

W * J A n Balassa utca 8 szám
JklELCLO 113)2. 4 szobából és mellék, 
aelyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

Néhány gymnáziumot vég- 
X wllQllG. zett, jobb osaládból való fiú 

tanulónak fdvétetik. LOBerth Dezső cse
mege és füszer-kereBkedésében Léván.
Ttl-JJjl Zöldkert-utca 14 számú
LldU.0 UwZ. ház szabad kézből eladó. 
Bővebbet Galamb-utca 4 sz. házban.

rr Egy jó házból való fiú,
XkOSZlOS. a jövő tanévre teljes 
ellátást kaphat egy helybeli intelli
gens családnál. Címe a kiadóhiva
talban

A



B -A. K S 1910. augusztus 21.
6

VaabÁaaaTj- Lév4u> Koháry-utc* 19 JxOSZtOSOK aiám alatt., 3—4 gymna 
siata teljes ellátásra, úri családnál felvétetik.

Kiadó lakás. előtérből és kamará
ból álló modern udvari lakás viavesetékkel 
Oaman-tér 3, számú házban kiadó.
ffl _ J í Koháry-utca 77 sz. ház
XalSLCLQ 112LZ* gjümő'ceöa kerttel eladó. 
Bővebb tudósítással a tulajdonos szolgák 
Budapest VI. Mohád utc^ 9 se. . eno. 19 ».

Földnsivei-iskoUt végzett, több 
XS^vvHa évi gyakorlattal biró nős ispán 
f. évi november hó 1.-től alkalmazást nyer 
Qaramvesaelén. Pá’yázók küldjék be bizo
nyítvány- másodlataikat Nagyméltóságu Kazy 
János ur részére Garam-Veszel© u. 
p. Nagy-Sáró.

Kiadó ház Msngorló-utcza 17. 
■ számú mai kor igényei

nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyha, 
fürdő-szoba, kamra, pincze, nagy üvegezett 
folyosó, mellék-épületben egy cseléd szoba, 
moaókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-től bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

Stabil gőzgép.
Egy jó karban levő stabil gőz

gép Tielt-féle kazánnal, 12 lóerőre, 
jutányos áron eladó.

Tudakozódni lehet Czibulka 
Kálmánnál Újbánya.

A BEÁLLÓ TANÉVBE 

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

özv. Komjáthy Jenóné 
áll. polgári-leányisko'ai igazgató. 

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

T eavaj
kizárólag nagyobb elsőrangú tejszövet

kezetekből és

uradalmi tehéntúró
= */. kilója 20 fillér- - - - - -
állandóan friss állapotban kapható 

8INQER IZIDOR 
fűszer- és csemegekereskedésében' 

Léván.

Védjegy: „Horgonyt-

A Linimeni. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziezer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzeöléenek bizonyult 
köszvénynél, osúznál ée meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest
OLRldtr lyiiwertin u Jirur irouiíiisr, 

Prágában, EliMbethatnaM 5 n.u.

A fogak közt maradt ftelmaradékok szét
bomlásából minden ember szájában főként 

főként sz étjeit alvás 
alatt ssvak és rotha
dási mikrobiumok ke
letkeznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog
szuvasodást, a száj! ü’-t 
és a kínos fogfájást. 
Semmiféle fog tisztit ó- 

sser meg nem ssünteti ezen bajokat oy 
gyorsan és biztosan, mmt a Sztraka M-n- 
thol-fogszappan. Gyógy'árakban és drogé
riákban ára 1 kor. 3 drbt 3 kor.-ért bér
mentve küld Sstraka gyógyszerész Mobo . 
Kapható : „Fekete sas" gyógyszertárban 

Léva.

PA LM A KAUC5UK 
SAROK

VAN CIPŐIÉN

Figyelmeztetés!
A Schicht

szarvasszappan
valódi csakis a

SchicM
névvel és a „szarvas" véd* 

jeggyel!

8627/ 1S10 tlkvi «z»m.

Hirdetmény.
Berekalja község telekkönyve közös legelője egy 

részének felosztása következtében az 1869. évi 2579 
számú srabályrtnde'etekez kepest részlegesen átalakít- 
tátik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX, az 18S9. évi XXXVIII 
és as 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 foganaiosittatik.

E célból az átalakítási előmunkálat és a he yszini 
eljárás a nevdzett köz?égben 1910. évi szeptember hó 
20 napján kezdődőiig fog eszközöltetni.

1. Ennélfogva felbivatnak először as összes érde
keltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson Memélyooen 

vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen uetalám észrevételeiket annai 
bizonyosabban adják elő, mert a régi telekköuyv víg 
leges átalakítása után a ttves átvezetésből eredheti, 
kifogásokat jób.szemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok akik a telekjegyzőkönyvbeu elő
forduló bejegyzésekre nézve akadatoit előterjesztést 
kivannak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenje*.* k meg és az előterjeszteseikét igazok, 
okirataikat mutassak fel.

3* Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdoi ■ 
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezesre alka nia, 
okirataik nincsenek, bogy az átíratásra az 1886. évi 
XXIX. t. c. 15.-18 ea az 1889 évi XXXVili. t.-c. 
5. 6 í. ‘8 9. §§.ai érteimében szükséges adatokat 
megszerezni iparkodjanak cs azokkal igényeiket a 
kikü dott előtt igazojak avagy oda hassauak, bogy 
az átruházó telekkönyvi táiajdouos az átruházás létre 
jöttét a kiküldött e ott szóval elismerje és a tulajdon
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa mert külön
ben jogaikat ezeu az utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg és illeték elengedési kedvezménytől is el
esnek és

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van uyilvanykonyvileg ötjegyezve, úgy sziuteo az ny 
bejegyzésekkel terhelt indatiauoa tulajdonát, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a 
törlési engedely nyilvánítása végett a kiküldött előtt 
jelenjenek meg, mert ellen esetben a belyegmeuíesseg 
kedvezményéi öl elesnek.

A kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság 
Léván, 1910 évi augusztus hó 11 napjan.

Hoffinann Árpád
kir. a) bíró.

2604/1910. Üaví ssám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kit. járásbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, bogy Jankovits József és neje szül. 
Pénzes Zsófia végrehajlatóknak, Pénzes Károly végre
hajtást szenvedő ellem végrehajtási ügyében benyajtott 
árver sí kérvényé folytán a nevezett végrehajtató ja
vára 2U0 koroua tőke enuek 1908 évi juuius 3 uap- 
jatol járó 5% kamatai 163 koroua 30 fillér eddigi 
per és végrehaj asi az ezúttal 20 koroua 30 fillérben 
megállapított árverés kereti va amint a meg felmerü
lendő további költségeknek kielégítési, úgyszintén az 
188.* évi LX. t.-c. 167 §. a alapjan ezennel csatlako
zót nak kimondott végrehajtást zálogjoggal bíró hite
lezők, nevezetesen Steiner Henriknek 300 koroua töke 
enuek 1908 junius 4 tői foiyó 5°/° kamatai és 93 ko
rona 36 fillérből, valamint a „Duna" biztosító táisa- 
sagnak 103 koroua 79 filter töke, 88 koroua 06 filter 
tőkerészlet után 1909, január 10-Löl és lő korona 
73 fillér tőkerészlet után 1909. szeptember 15-től 
foiyó 6°/e kamatok és 75 korona 13 fillér költségből 
álló követeléseinek kielégítése vegeit az 1881, évi 
LX. t*-c. 144 §.-a és a vhn alapjan a végrehajtási 
árverés, a végrehajtat szenved? Penzes Károiyuak 
a lévai kir járásbiróság területén Nemesuroszi köz
ség határabau fekvő es a uemesoroszi 211 sztjkvbeu 
All sor k72 hrsz«>m alatt foivest ingatlanával. B 1 
tétel alatti 2/3 rész tulajdoni illetméuyére 71 korona, 
az ottani 234 sz. tjkvben A J 1. 2 aor 298. 318. 
hrszám alatt felvett egéaz ingatlanára 288 korona, az 
ottani 229 sztjkvben A 1 1 aor 488 hrszain alatt fel 
vett ingatlanban való B 21. 22. tetetek alatti 4/10 
réaz illetményére 363 korona, az ottani 136 aztjkvben 
A I 6 sor 455 hrszamu egeaz ingatlanara 212 kor., 
az ottani 144 aztjkvben All. 2, 8. aor 206. 885. 
667. hrszain Miatt felvett ingatlanban való B 12 tetei 
alatti */t r®8Z illetményére 323 korona éa az ottani 
187 aztjkvben All sorszám alatt fölvett közös lege
lőben való B 2z2. 346 tételek alatti 2085. 4/6/137436 
rész tulajdoni illetményére 383 korona kikiáltási ar
ban az árverést elrendelt meg pedig a vhn 26 §-a 
alapján akként, hogy ezeu határnapon az ingatlanok 
a megái lapított kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladatni nem lógnak éa hogy ezen árveres 
által a ueaesoroszi 144 aztjkvben C 3 tétel alatt özv. 
Pmzes jánosné szül. Hoeuyák^Erzaébet, valamint az 
oltani 229. 136. szíjkvekben C Z. 9. tételek alatt 
özv. Pénzes Janosné Meutus Mária javára bekebele
zett özvegyi jogok nőm lesznek érintve.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910 évi szeptember 
hó 6 napján d. e. IO‘/t órakor Neme&oroszi község
házánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási arának 10v/t-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. |-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám I. M. B. 8. §-ábau 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.-c». 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt elŐ- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
ál szolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vön. 21 
I aban megnevezettek vannak felmentve.

Azon arverelő. ki a kikiáltási árnál magasabb 
igére'et tett, ha többet ígérni senki sem akar, kcteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapi- 

l bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi sraza- 
i lékáig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 

eleget nem tesz, ígérete ügyeimen kivül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi juniua hó 9. napján. Hoffmanu 
•k. kir. albiró,

A kiadmány hiteléül.

Dodek
hú. üítmbUI,
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taijlárnalísi lirtts.
A Be mecbátysi m. kir. hány.hivatal 500 q. a hodrusbáoyai

m. kir. bányahivatal 170 q. es a körmöcbányai m. kir báuvs- 
hivatal 250 q, összezeu 920 q. 1910/11. évi »abssükségfetét ver
senytárgyalás U'ján kívánja oesaerezm.

A szállításra vállalkozni szándékozók fe hivatnak, hogy aján
lataikat közvetlenül vagy posta utján a ni. kir. bányahivatalhoz 
Selmecbányán folyó évi szeptember hó 10.-én délután 5 óráig 
nyújtsák be annál intább, mert a későbben beérkezett ajánlatok 
tárgyaltatni nem fognak.

Az ajánlatok évenkint szabályiéiüen átirt 1 koronás bé
lyeggel látandók el, a borítékon .Ajánlat zabBzallitásra" 
felírással, pecséttel ezért, séiteilen bontekban nyújtandók be s 
az ajánlathoz 1 kgr. zabmustra is csatolandó.

Az ajánlatban kijelentendő, hogy a szállításra felajánlott 
tiszta zab hektoiitermkint legalább 44—48 kgr. sú.yu, az egy
ségár és ösBiár pedig metermázBara vonatkoztatna számokkal és 
betűkkel kiírandó, megjegyezvén, hogy az egység és összár kö
zötti eltérés eseten irányadó lesz az összár.

Ajánlattevők kötelesek a szállításra felajánlott zab értéké
nek 5°/o út bánatponz fejeben a Selmecbányái m. kir. bányakerü- 
leti főpénztárnál, esetleg más hazai áliampenziáruál (adóhivatal
nál) készpénzben, vagy óvadekkepes értékpapírokban, — hivat
kozással ezen hirdetmény szamara. — letenni es lététről szóló 
igazolványt, vagy közjegyzőileg hitelesített másolatát, esetleg a 
postai fe'adóvevenyt az ajánlathoz csatolni. — A bánatpénzt 
az ajánlathoz csatolni nem szabad

Az ajánlatban a bánatpénz leleteiére hivatkozva kijelen
tendő, hogy az ajánlattevő a kiírási miveietet itmeri és annak 
összes határozmanyait magára kötelezőknek elfogadja.

Esen hirdetéshez tartozó részletes szállítási leuetelek, nem- 
kü.önben a Bzabályszerűen összeállított ajánlati minta a kir. bá- 
nyahivatal hivatalos heyisegeben és hivatalos időben barmikor 
megkaphatok, esetleg k.vanatra posta utján is megküidhetök.

A benyújtott ajánlatok folyó évi szeptember hó 12.-én dél
előtt 9 órakor a kiíró kir. banya hivatalnál az e célból kijelölt 
bizottság által fognak felbontatni, hol az ajánlattevők, vagy azok 
igazolt képviselői is jelen lehetnek.

Az ajánlattevők ajánlataikkal azoknak felbontásától számí
tott 30 napig maradnak kötelezetisegben, a hivatal pedig fen- 
tartja magának azt a logot, hogy a beérkezett ajánlatok között 
tekintet nélkül a megajánlott árakra, szabadon választhasson, 
esetleg valamennyit el is vethesse.

Selmecbánya, 1910. évi augusztus hó 13.-án.
M. kir, bányahivatal.

Loserth Dezső 
fűszer-, csemege-, bor- es á»v.-viz kereskedése. 

LÉVA, Kossuth Lajos-ter _L szám.

Naponta friss felváltott. Teljesen friss aruk. Pranai soto 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkák. — la kevekötel jutányos árban. 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raklara
Jutányos ár I Gyors és pontos kiszolgálás l

Uj liszraktár
és

tej csarnok
Léván Fetóíiutca 2. szám 

K-leixi ék ezer-üzlet mellett.——
A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérletek

alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával 
minden gazdasági növénynél 

fényes monycKct erteK el.
, Minden gaz Ja kérje saját érd.Míb.s ezen' íE’fíS

M _____ * ______  
* *!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egyregyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,
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 le( modernebb. mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner Józséf,

bútorkereskedő LÉVÁN.

------- sTs------------------------------- ■Ö

egyetlen elismert biztos 
szer a

a bel-
Iva 

számtalan esetben kitünően 
bevált a 
hatása biztos, házigombát ö', 
házigomba ellen véd, emellett a 
rendkívül olcsó.

t szóval s írás
ad a

$ Házigomba ellen *

5 .
0 Kiváló szakférfiuak, a bi

és külföldi sajtó által ajánl

í. . . . . . . . . . . . .
i rendkívül oJ

Ifi Felvilágosítást
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SERPULIT J 
SERPULIT (5 
SERPULIT Q
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bán
R. T.SERPULIT

Budapest, VI. Teréz-körut 33.
Telefon 80—81.

Prospektus iixg-yexx és 'béxzxiezxt've.

Knapp Dávid,
és varrógépek 
L É v A N. =

mezőgazdasági
1 ~ 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. H0FHERR és 8CHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden

00000000000
0 „_r_______ __________

nagy lúgban, valamint minden e izakba vágó 
q* - gépek és gépréezek. -

A szárított sertósfrágya mindig 
jobban Kifizeti ma£ái. min;akár 
az istállótrágya, a’íái u.ás mű
trágya. Nálam átlagban az őszön 
1000 ü-ölenKim 4) h^Kto bort 
adott minden szőlőm. U.ten is tettem 
próbát, ott szintén igen meglátszott 
a hatása. Balogh Gyula bortermelő 
és földbirtokos, Balatonhenye

Én a disznótrágya hatásával" igán 
meg vagyoK elégedve, különösen 
dohánynál^ott, a hol disznótrágyát 
használtam; legtöbb szivarhorilóknalc 
való dohány termett. A legutolsó rozs
vetésem is disznótrágyázásba került, 
sokkal szebb mint a korai vetések. 
Weisz Arthur, kiskoryádl bérgaz- 
dasdg.
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Meghívó.
Az .lapítandó Verebélyi Takarékpénztár Részvénytáreulat“ Verebélyen 1910. évi augusztus hó

28-án d u. 4 órakor a verebelyi községháza nagytermében tartja

alakuló közgyűlését.
Frre .Juliiéit alapitók - a ktreaktdelmi lö.vény értelmében a kibccaájtott „Tervezet" alapján — ez utón

ia meghívják miid.zokat, kik az alapítandó réazvénytánulat megalakításához részvényjegyzéasel hozzájárultak.

Verebély, 1910 augusztus hó 15-én.

A. Z
Lévai Takarékpénztár Réezvénytáreulat

képviseletében :

igazg. tag.

Schmidt Imre
bankigazgató, Privigye.

Holló Sá.xxd.©x 
igazg. elnök.

Néoeey József
földbirt., m. kir. postamester, Verebély.

Nagy Sándor
lelkész, Mohi.

Jezsó János 
plébános, Mellek.

A-IujA-BITÓK!:
Privigyei Népbank Részvénytársaság 

képviseletében :
ZDx Szkicsák

igazg. elnök.

Dr. Kovács Gyula
ügyvéd, Verebély.

Matuska Imre
kisbirtokos, Verebé’y.

Bock Simon
nagybérlő, Nagymánya.

Eáió Stern.b«rg 
igazg. tag.

Singer Sándor 
nagykereskedő, Privigye.

Cservenka Kálmán
s. lelkész,

Rozenczweig Géza
kereskedő, Verebély.
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1. Az alapítók felhívására az aláírók közgyűlési elnököt, jegyzőt és 
iegvzökönyvh'telesitöt választanak.J 2. Megállapittatik, hogy az alaptőke kellő aláírás és befizetés által biz
tosíttatott s begy az aláírók összehívása idejekorán megtörtént.

8 A társasági alapszabályok megállapittatnak.
4. Határozat liozatik a társaság megalahu'ása dolgában.

Verebély.

Matuska Albert
kisbirtokos, Verebély.

o i? o z a. t :
5. Az alapítók kijelentik, v v

vezésére nézve a tervezetben kikötött jogosultságukat miként gyako’olták.
6 A felügyelő bizottság megválasztása egy évre.
7 Az alapítóknak az 1875. XXXVII. t. ez. 152. §-a szerinti felelőssége 

felett, nemkülönben az alapítási költségek elszámo'ása iránti határozathozatal.
8. Czégbejegyzés és az igazgatóságnak ezzel kapcsolatban adandó fel

hatalmazás iránt intézkedés.

hogy az igazgatóságnak 3 évre leendő kine-
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Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
I I Kern Testvérek

fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉ V A. Alapitta'ott 1881.

valamint állandóan friss C8emege- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat 
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek !
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak 1
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min

dennemű festékáru,
portland ée románczemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor áruda. 
DISZKOSZORUK, 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

5 é-vi jótállásra.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel, alumí
nium. email, öntött és lemez

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sapolt lapát, aczél répavilla és répa kiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozok, keuőazelecczék, gép- 
szijak, szivattyúk, kétdertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kilxpácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasezikkékből.

Legczelszerübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal rakiár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

fi

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

MP V A O’YYl A VI t A Q edényekben készült legtisztább és legfinomabbJILtíl tJgLLLeilLeb^^ süteményeket és czukorkáxat ---------
IclzátróloLg; ná.la.2Xi lehet kapni.

Medvegy Lajos
ozukriaz.

A n. é. közönség szives pártfogásáért esedezik

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyormjtójan Léván,
l _ __ - -


