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Városi törvény.
A városok kormányzásáról, illetve 

a városi közigazgatás átalakításáról 
már az előző kormányok alatt gyak
ran volt szó, miután a községi törvény
nek a városokra vonatkozó része any- 
nyira elavult, hogy a mai modern vi
szonyokkal egyáltalában össze nem 
egyeztethető, különösen akkor, a mi
dőn a városok jogköre alig tágabb 
bármely kisközségnél s e miatt a vá
rosok különösebb, jelentékenyebb fej
lődést csak annyiban mutattak, ameny- 
nyiben az állam olyan teendők ellá
tásával bizta meg az idők folyamán 
minden kárpótlás nélkül, amely teen
dők szorosan állami teendők s kizáró
lag az államigazgatás körébe oszt
hatók.

A városi közigazgatás rendezése 
eddig csak terv volt, most azonban 
arról értesülünk, hogy a belügyminisz
tériumban messze kiható fontos tör
vényjavaslaton dolgoznak, amely a 
városok kormányzatának jelenlegi, 
ósdi és meg nem felelő módját lesz 
hivatva a kor szellemének megfelelő 
uj alapokra fektetni. Ez a fontos mun
káit a városi törvény megalakulását 
készíti elő.

A városok törvénye nem uj, ha
nem régi kívánság és már gróf Tisza 
István belügyminis’' térségé alatt ké
szült egy törvényjavaslat a városok 
törvényéről, de a kormányválság meg
akadályozta annak teljes kidolgozását 
és parlamenti tárgyalását. Az uj tör
vényjavaslat alapelvei ugyanazok, mint 
az előbbié voltak.

Az uj tervezet egészen átalakítja 
az önálló törvényhatóságok szervezé
sét. A javaslat ugyanis a mai rend
szert a porosz és angol városi joggal 
egyezteti össze. A polgárságnak több 
beiolyást biztosit az ügyek mene
telére és lehetővé teszi a városok tel
jes önállóságát. A városok uj törvénye 
visszahelyezkedik a régi magyar jog 
helyes alapjára és a város közgyűlése 
a lakosság számának megfelelően leg
feljebb százhúsz tagból állhat.

A törvény szerint minden ezer 
lakos után lesz egy bizottsági tag, de 
a bizottsági tagok száma százhúsznál 
nagyobb nem lehet, A bizottsági ta
gok felét az országgyűlési képviselő 
választók a város összes polgárainak 
sorából, felét pedig a legtöbb adófize
tők sorából választják.

A közgyűlés hatáskörét taxatíve 
sorolja fel a törvényjavaslat. A kisebb 
jelentőségű ügyeket kiveszi a közgyű
lés hatásköréből és a városi választ
mány hatáskörébe utalj*. A városi 

választmány a közgyűlés kebeléből 
alakított testület, amely a közgyűlés 
és tanács hatásköréből kivett ügyeket 
intézi el és előkészítő fóruma a köz
gyűlésnek. A közgyűlés elnöke a pol
gármester lesz. — A főispáni állást a 
javaslat megszünteti, viszont a polgár
mestert, akit a közgyűlés a maga ke
beléből választ hat évre, állásában a 
király erősiti meg. Helyettese az al
polgármester (tanácsi igazgató) lesz.

A tanács tagjait a közgyűlés vá
lasztja. A főorvost, a rendőrkapitányt 
(a rendőrség államosításáig) és a fő
mérnököt a polgármester előterjeszté
sére a belügyminiszter nevezi ki. A 
tanács vezetője a jövőben is a pol
gármester marad, de ő csak irányí
tani fogja a dolgokat, A tanács ren
des elnöke a tanács igazgatója lesz.

A beválasztott bizottsági tagoknak 
— a porosz minta szerint — egyenlő 
joguk lesz a tanácsosokkal. Hogy a 
polgárság befolyását még inkább fo
kozza, megalkotta a javaslat az angol 
rendszerű városi választmányt, amely
nek ülései elé kerülnek a tanács által 
a közgyűlés száméra előkészített ügyek, 
s a közgyűlésnek a választmány tesz 
javaslatot.

A közgyűlésnek jogkörét is nagy
ban bőviti a javaslat. Számos olyan 
dologban, a melyet most jóváhagyás 
végett a belügyminiszterhez kell fel
terjeszteni, a közgyűlés jogerősen dönt.

Ezek az elvek bennfoglaltatnak 
nagyrészt a régi tervezetben is. De a 
városok az utóbbi időkben bőséges 
adatgyűjteményt szolgáltattak a belügy
minisztériumnak.

S bár nagy részben helyesnek 
tartjuk a városi közigazgatás reform
ját, szükségesnek véljük, hogy a vá
rosi közgyűlésnek nagyobb önállóság 
biztosíttassák különösen oly ügyek
ben, melyeknek érdekköre a 
ros határán túl nem terjed. Ezen fe
lül pedig fontos dolog, hogy a tisztvi
selők körében *el kell állítani azt az 
akadályt, mint a bíróságoknál, hogy 
egy és ugyanazon tanácsbau rokon
tisztviselők ne működhessenek, mert 
bár a legtávolabbról sem tesszük fél, 
hogy bármely tisztviselő tisztviselő
rokona kedvéért törvénytelen dolgot 
kövessen el, mégis a társadalmi etika 
szempontjából annyira fontos ez a ki
vánalom, mert a legönzetlenebb tiszt
viselőt is nyomon kiséri a gyanú, ha 
rokonával együtt működik.

Végül tartsa kötelességének az 
állam, hogy az olyan teendőkért, me
lyek kizárólag az államigazgatás kö
rébe tartoznak s melyeket a városok 
saját közegeikkel látnak el, rlendő 

módon kárpótolja vagy megfelelő szub
vencióval, vagy bizonyos jövedelmi 
forrásoknak, mint pld. a regále-jöve- 
delemnek átengedésével. Igen sok vá
rosnak ép amiatt rossz az anyagi hely
zete, hogy kénytelen több tisztviselőt 
tartani, mert az állami feladatokat 
különben elvégezni nem tudja, s az 
állam alig járul valamivel a városok 
háztartásának költségeihez.

A király ünneplése.

E beszédet Barsvármegye törvényhatósági díszköz
gyűlésen mondotta el Báthy László prépost-plébános 
1910. ang. 18.-án.

Nagyságos alispán úr I
Tekintetes törvényhatósági diszközgyűlé: !

Tisitelt vendégek /

A lojális magyar nemzet évenkint nagy 
ünnepséggel üli meg az apostoli király 
születésnapját, — megüli különösen ma, 
mikor Ö-fe sége 80 éves születésnapja van.

Mátyás király koronázó templomában az 
ország egyik töpapja a püspöki kar. a kor
mány tagjai és az ezrekre menő nép jelen- 

| létében kér áldást a jó királyra. És össze- 
i jöttünk mi is, a magyar nemzettestnek 

egyik része, Barsvármegye törvényhatósága 
is, bogy ünnepeljünk a tempómban es a 
vármegye székbázábau. Egyház és a haza, 
vallás és a nemzet ma együtt ünnepel
nek. Miért ?

Haza és egyház, nemzet és vallás, ez a 
két gondolat, ez a két eszme mozgatja az 
emberiséget legkihatóbban minden égöv alatt.

Két életnek vágya testesül meg bennök. 
Élni kívánunk a földön minél tovább, s 
mivel nem élhetünk soká személyesen, 
élni akarunk legalább nemzetünkben. De 
élni kívánunk feltétlenül és halhatatlanul s 
ezt az életet az örökkévalóságban keressük. 
Az élet e két vágyából fakad a nemzet és 
vallás sceretete.

Mily szeiid és áldásthozó hatalom ez a 
két szeretet a békének csendes, százados 
munkájában, a művelődés és haladás lépcső
zetes utján. Erőt fejleszt, növényt ápol, 
népeket Leve! s tesz hatalmassá mindkettő. 
De mily őrült két hatalom ez, ha vérig 
sértve, bosszút lihegve, felkorbácsolja az 
emberi kedély: két 1 Vihart arat, vért szom
jaz s nyomában járnak a legvérengzőbb 
harcok, melyeket a klasszikus találóan jel
lemez ezen mondással : pro oris et focis — 
az oltárért és a tűzhelyért ! Mihelyt a harc 
a tűzhely és oltárhoi ért, mihelyt tüscsóvái 
a tűzhelyt és oltárt érik, akkor már nincs 
kímélet, megszüut a könyörület I

Emlékezzünk a római-pún irtóhábo
rúkra } akkor lángolnak föl rémségesen, 
mikor már a kartágói tűzhelyek körül foly-

Forrá.ok .* „Esztergom* c. hetilap, Simon — Király 
és haza, Márki — 1. Ferencz Jósáét,
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nak. Emlékezzünk « huszita harcokra — aa 
a fekete zászló és rajta a kehely, mennyi 
dac, elkeseredés, kegyetlenség felett lengett 
_  miért? mert a sássió rúdja az oltárra 
volt tűzve. Ét emlékessünk a legvéresebb 
harcra, melyet a történelem ismer : Jeruzsá
lem os’romára Titusz alatt, milliók hullájával, 
keresstrefedzitettjeiv.il, — ennyi fanariimuat 
csak a lüzhey és az obár egyesüt ángja 
éleszthetett.

Ahol tehát erői kell kifejezésre juttatni, 
ott a vallás es a hazasztretetet kell feléb
reszteni. Ahol ez a kettő szét van választva, 
ott építeni nem lehet. Mert erőtlen éa éret
len as a mozgalom, mely vagy a va iást 
ignorája vagy a nemzeti eszmét elhanya
golja. Nemzeti elem nélkül nincs a mozga
lomban test és vér ; vallási etem nélkül 
nincs benne szellem és lélek. Nemzeteket 
leikesiteui, e tengernyi népet megmozgatni 
— akár politikai, akár kulturális,-akar szo
ciális legyen a mozgalom — csak úgy lehet, 
ha belőle a nemzeti színeket és a vallás 
árnyalatait ki nem felej'jür.

Magyarország életében ez a két nagy 
hatalom : nemzet és vallás nincs külön vá
lasztva. Ami első nemzeti királyunk az 
Istennek szentje ; neki nincs sírja, ha sírjá
hoz kívánkozunk, oitáihoz vezetnek és el 
nem porladt jobbjára mutatnak. Ami koro
nánk szent korona. Ha nemzeti ünnepet 
ülünk, mint ma is, a templomba is elme
gyünk éa imádkozunk. Ami királyunk apos
toli király. Az apostoli király képezi esz
ményképét a vallás és hazaszeretet e két 
szent érzelem, osztatlan egyesülésének — 
ezért üon-peijük öt ma, 80. éves születés
napján, a templomban, és a vármegyeház 
széktermében egyaránt. Nekem jutott a sze
rencse, hogy a varmegye disz-özgyül sén 
egy ünnepi beszed keretében hódo jaz aa 
uralkodó sa< mily ere..

Amikor ezt teszem, nem feladatom ok
nyomozó kritikát gyakorolni — ezt tenni 

évtizedek múlva a történelemnek lesz hiva
tása. Én ma csokrot akarok kötni azoktól 
az erényesből, melyek agg uralkodónkat 
díszít k s amelyek őt Európa fejedelmeinek 
példaképévé avatták.

Ki az, aki közülünk el ne úm roé, 
mily m ■rhe’len nehez feladat lehet két álhm 
uralkodójának lenni, me y"k h< m okegyeue.-t 
ellen'ées célokért küzdenek a amely küz
delmek közölt az uráli odónak kell sokszor 
igazságos Ítélete mrndaci. Az egyik állam
ban ott él ez összbiroda’om eszm-je, az 
egységes Ausztria szere’ete, melynek törek
vése volt mindig és lesz miudig hazánkat ezeu 
összbírodalomba olvasztani. A másik állam
ban k i thatlan a független, magyar nemzeti 
állam eszméje — ezért küzdött annyi bal
szerencse és oly sok viszály közölt.

Ily körülmények között mélységes kor
mányzati bölcseségre volt szükség, hogy az 
egyensú y a két állam között meg ne zavar
tassák. S ha voltak is esetek, mikor az 
uralkodó a másik államnak látszott kedvezni, 
ez legtöbbször gonosz tanácsadóinak és nem 
saját egyéni érzelmeinek rovására írandó. 
„Ha tehetségünkben állana, szólt Erzsébet, 
az uralkodó hitvese 18 év múlva Horváth 
Mihá.ybor, a szabadságharc történetírójához 
— férjem és én lennénk az elsők, kik 
Batthyány Lajost éa az aradi vértanúkat 
életre ébiesztenök".

Bsr idegen tanácsadói vis-zalartani tö
rekedtek őt, lelke mé'yéből vágyott a ko- 
lonázás után, mert tudta, hogy a koronázás 
csupán A gltéban és Magyarországban nem 
üres formalitás, hantin fontos jogokkal öiz- 
szekötött közjogi ténykedés, mely egyrdüi 
juttatja a kirá.yt hatalmának teljes birto
kába. M sor aa Orsóvá medet megtalált 
szent koronát Scitovszky hgprímát (j-te.Bé
gének m'gmutatta és ez a szent régiséget 
nagyon szépnek találta, a pr mú hozzátette : 
„M g szebb l< nne felséged fejen" 1 „Majd az 
is meglesz", mosolygott az ura kodó és 
megfogadta, bogy a koronát úgy tiszteli, 

mint fö'ö’te és bizalma fölött láthatólag őr
ködő isteni gondviselés újabb jelét.

Hogy miként gondolkoztak felőle már 
ifjúkorában is hazánk legjelesebbjei, mint 
az alkotmányosság tisztelőjéről, csak gróf 
Széchenyi István szavait idézem, aki az akadé
miához írt levelében igy beszél ; „Én azt sze
retem hinni, hogy fiatal fejedelmünk, ha látni 
és hallani akar ée egyedül Baját eszének ta- 
nt-CBát követendi, egyedül saját szive su
gallata után indul, bizony mondom, Magyar
ország tekintetében még Korvin dicső korát 
is homá’yba áliitandja".

Ér csakugyan 1 amint a király maga 
elé bocsátotta Deák Ferencet, az a kihall
gatást megvallotta Vay kancellárnak, hogy 
az uralkodót egészen másnak képzelte és 
mikor a Deákkal folytatott tárgyalásom után 
Ő felsége tudatta az országgyűléssel az al
kotmány helyreállítását, báró Vay Miklós 
a főrendiház ülésén igy beszélt : „A gond
viselés úgy akarta, hogy az igazság, a jog
s.áz meg száz nehézségen diadalmaskodjék 
s a királynak juttatta a legnagyobb di
csőséget : az engesztelödés dicsőségét”.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— A F. M. K. E. közgyűlése. Fényes 

és lelkes ünnepségei közölt tartotta meg e 
hó 24.-én haimincnyolcadik évi közgyű'ését 
a Fe vidéki Magyar Közművelődési Egye
sülőt Érsekujvárott. Aaözgytiésm a szom 
saédos vármegyékből miutegy 300 vendege 
volt a városnak. A kath. gimnázium torna
terme egészen megtelt, mert a város nem
csak azzal járult hozrá a ku turai B ünnep
hez, hogy fei.obogózts házait és középületeit, 
hamm azzal is, hogy az egész intelligencia 
résztvett a közgyü é.en, amely így méltó válasz 
volt a tu.óc zen mártom Zsivena és Tót 
Muzeum-Egyerü et minapi gyüeseire, vm í- 
lyek uagy üunepélyek közt fo ytak le. A 
felvidéki magyarság ugyancsak impozánsul 
juttatta kifejezésre öaszetartozsndóságát és

T A E C A.
A szerenád.

— Paul Busaoit. —

A parkban egy levél sem mozdul. A 
vár a a magas homoskösnklák felett maga
san úszik a teli hold, fénye kévékben hull 
le. A tó egyetlen hattyúja meg-meglengeti 
szárnyát a a délről álmodik. Időről-időre a 
víz ercsziuü tüarén körök roidürek végig 
és egy sötéten fénylő potykthát csillan meg. 
A jázminbokrotból mámoráé illat árad s 
összevegyül a liliomok erős, edes szagával. 
A növény lassan lélegzik, a földnes mi i- 
den poruaa kinyin. A park vaskeritéae 
megett minden mély álomban nyugszik, ál
mukat kőbálváoyok a márványszfinxek őrzik.

Blanka grófnő ablaka alatt mozdulat
lan áll Ambroise le GUi. Aa éj oly csendea 
volt, bogy nem merte a gitár húrjait meg
pendíteni. A megvilágított ösvényen ott fe
küdt fekete bőrköpenyege s a felmaszka. 
As ifjú fehér brokát ruhájában s goudo- 
san púderezett hajúval mattoaüst szobornak 
látszott.

Csodá kozott, hogy as ablak zárva, — 
ily meleg, igésö éjen s amikor őt várja. 
Csak amint a távoli toronyó'a a tizeurgyet 
üti, — — hullámzó lágyhangou — csak 
akkor veaai észre, hogy a azerelmi láz s as 
égő vágy egy órával korábban hozta 
öt ide.

Felsóhajott és zsebéből egy levélkét 
vett ki. ö>sze volt gyűrve éa foltos volt a 
lap, — mert egy csoko'ádbonbon magja 
helyén jutott a ktzebes, amely boubont a 
grófnő d luian a búcsúza-uái adott volt 
neki. Most, a holdfenybeu nem is lehete t 
elolvasni az írást. — —- A sötét ablaz Kí
nozta öt — — B ankára gór dőlt, — pi
ciny, Virpiros ia tsivalaku ajkára s finom 
ívű színid dökeire. Szép, kicsiny csibesi- 
aicocska — — ott .áita maga e.tti — — 
a karcsú nyak, — — a m-moritó hajten
ger, — — a vá i púba, hűvös, bársonyos 
bőié, mely ma forró orcájához simult s a 
virágiilatu keskeny keiek.

Hatalmas vágyódás fogta el, — oly 
erős, bogy eres e szinte, kívánsága zárt s 
ablakot ki kell nyisson s szere meset álmá
ból tel kell ebreesze. Akaratlanul hozzáért 
a hangszer húrjaihoz a keze — — csengő
rezgő akord hu.lámzott a sötét kerten ke
resztül a a hattyú fejet kihúzta a siárnya 
alól és fe tje úszott. A bokorban egy 
madar vijjan, — éles, panaszos furolahan- 
gen és meg egyszer megperdülnek a burok 
— — de az erős léplek, a csikorgó kavi
cson, megszakítják a ágy zenei.

Ambrosie le G<i meghökkenve lép a 
hold tzüst fényárjából « f k sötét árnyé
kába. De mar késő s amúgy is céltalan. 
Mint egy fejné küli fekete, lapuló állat fek
szik a köpeny s az álarc a fényben úszó 
utón. A hangszer a fűbe hull s a kardmar- 

ko atra teszi a kezét. — Nihány óvatos 
lépés zörren, sárkány tyupeugés — — a 
gróf jött meg, Blanka térje. — — Borgő- 
lös — — hangtalanul nevet, hogy fogai 
vil.annak. Mellén rendjelek csörgőnek, — 
a várur a Brogne ezred egyenruháját vi
seli —. üuuepé.yröl jön — — Amoroise 
hallja a lovász-tu nyelvcsettentcsét, amint 
a lovakat az találóba vezeii. A költő iatjs, 
hogy é.-zrevettéit a a gróf felé pp — — 
kecsesen es határozottan.

— Ej 1 barátom, — szói a gróf. — 
Oo ar, asi, mint egy tücsök, itt czirpog a 
feleségem ablaka alatt? S-jnálom. Most, 
hogy nyen fe.reeitbetetlen helyzetbeu talá
lom itt, lehetetlen dolog ügyet se vetnem 
minderre, aminek különben nem sok fon
tosságot tulajdonítok.

— Ez a vállalkozás egyedül as én 
mcggondolatknságombol származik, — felel 
Ambioise. — Aa ön teiesége az én szere
nádomról mit sem tud. Nyugodtan beszél, 
de a szive vadul dobog, mintha szárnya 
volna, mely ostorozza, hullámozza vérét.

A gróf ovagló köpenyét a földre dobja, 
a do máuy arany zsinóraása felvillan. So
vány, melyráiiüu arca mozdulatlan ée 
merev.

— A felelet oly íovagias, hogy meg
magyarázza a szép asszonyoknak as ön 
személye iránt érzett vonzódását. De én az 
ön helyében gitárral s fehér selyemruhában 
nem fognék ly kalandba. Különben nem 

keresstrefedzitettjeiv.il
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együttérzését. As évi jelentés és a napi- 
rerére kitüiött tárgyak elvégzése után elha- 
tároltatott, hogy a jövő évben Léván tart
ják meg a közgyűlést. — Őszinte örömmel 
véstünk tudomást a bötgjülés zeen hatáio- 
astárói és előre is biztosítjuk, hogy váro
sul k annak idején méltó fogadtatásban fogja 
•éazesiteni aa egyesületet.

— Huffy Fái kitüntetése. Aa or
vosok és tirmeBzetviztgalók, mint tudjuk, 

arany emlékérmet, a Kovács József 
ímet alapítottak. Minden évben vándor- 
, üléseik alkalmával kiadják eat aa érmet 
legjelesebb orvosnak, természetvizBgálónak 
gy társadalom-tudósnak. Est as arany ér- 

niet as idén as orvosok és természetvizs- 
a:ók miskolci vándorgyűlése dr. Rutfy Pál 
.iisateri tanácsos, a gyermekmenhelyek 

o :ágos főfelügyelőiének, vármegyénk voit 
pátijának Ítélte oda. Ás egész sajtó nagy 
ogseggel helyesli est az igazan méltó 

í út ért kitüntetést, mert Ruffy az elha
jít gyermekek igazi apostola. Mi is 

i ute szívvel üdvözöljük öt ez alkalomból.
— A fogyasztási szövetkezet 

U-j-ye. A lévai kös- es magántisztviselők 
1 yssztasi ssövetkezetének megalakít áia 
ta nyában f. évi szept. hó 8.-án délelőtt 
10 órakor a városháza nagytermében érté
keiét lesz, amelyre az ügy iránt érdeklő
dődet ez utón is meghívja az egyesület 
elnöksége.

— Honvédőink gyakorlaton. A 14. 
■samu honved hasi ezredüua tartalékosai 
f. ho 15.-én vonultak be 35 napi gyakor
latra. Léváról e hó 24.-én korán reggel 
utaztak Garamsaentbenedekre s annak kör
nyékén aug. 25. siept. 1. kötött ezredgya- 
kurlatok to.ynak. Majd szept. 2—4.-én 
Arauymarót es Verebe y tájékán dandár- 
gyaaorlatok, szept. 5—14 között hadosztály- 
gyakorlatok Gy őrszem marion és Kisbér vi
dékén, Bsept. 15—16.-án badtesigyakorlatok 
Ziro es Mur mellett. 18. án lesz a leszerelés.

— Közgyűlés. A Lévai Noegy.et 
tolj ó hó 28,-an — ma — deiután 3 óra
sor a biefauia-árvkhás helyiségében rendes 
kuzgyüieat Vari, me.ynek tárgyai; jelenles 
ss srvshas működéséről, 1911. évi köitseg- 
vetes meganapi ása; árvák felvétele; a 
tisztikar es 50 választmányi tag választása; 
esetleges indítványok.

— Gyaszlur. iSuiyoa és pótolhatatlan 
veszteség erte Lévai József nagyfajkttrti 

földbirtokost, akinek neje, szül. Barnau 
Mária e hó 22.-én d. u. 3 órakor hosszú és 
kínos Bzenvedes után életéiek 56.-ik s bol
dog házasságának 34,-ik évében Pozsony
ban jobb létre Bzendeiült, A l oldogult jó- 
lelkü úrasszonynak halála nemcuak férjének, 
gyermekeinek és unokáinak okozott nagy 
fájdalmat, hanem ezekkel együtt mely 
gyászba bontotta városunkban levő ro
konságát is.

— Lelkészek ügyeimébe. A Máv. 
Vasutak igazgatósaga egy felmerült esetből 
kifolyólag következőleg döntött; A vazuti 
féláru jegy kedvezmény ere a rendszeresített 
hitoktatóknak van igényük. A kereskede
lemügyi m. kir. miniszter urnák 1910. jú
nius ho 14.-én 4826. Ili, sz. a. kelt rende
leté értelmében rendszeresített hitoktatók 
aiatt pedig csak az olyanok értetnek, akik 
vaamely nyilvános jelleggel bíró taninté
zetnél rendszeresített bitoktatói állásra 
forma szerint ki vannak nevezve, tehát ki
zárólag a hitoktatás teendőivel vannak meg
bízva s egyeb egyházi funkciókat legfeljebb 
kisegítés* * epen teljesítenek.

— Kinevezés. Pózna Lajos tanár, 
aki a múlt tanév folyamán főgimnáziumunk
ban a legnagyobb buzgalommal töltötte be 
tanári állasai, — mint értesülünk, — a 
misaolci állami főgimnáziumhoz rendes ta
nárra neveztetett ki.

— Közgyűlés. A F. M. K. E. lévai 
választmánya Báthy László prépost elnöklete 
aiatt e ho 22.-én, Lévan, a casinóban tar
totta meg ez évi rendes közgyűlését, amelyen 
az elnöki jelentés kapcsán tuaomásul vevén 
a 3854 kor. 14 fili. oevetei, — 1340 kor. 
62 fill, kiadás es 2513 kor. 52 fill. pénztári 
maradványt feltüntető s a számvizsgáló 
buottság által t Ijesen rendben talált 1909. 
évi számadásokét, — 1911. évre a költség
vetést 2143 kor. bevetel, — 2130 kor. 
kiadas es 13 korona maradvánnyal állította 
össze. — Tudomásul vette továbbá a köz
gyűlés, hogy a tót anyanyelvű iskoláknak 
április hóuapban szokásos látogatása — te
kintettel aa akkor folyamatban volt politikai 
viszonyokra — ez evben elmaradt. Az 
isaoiaaat laiogató bizottság tagjaiva Bathy 
László, Jaross Ferenc, Meüveczky Sándor 
es Ordódy Endre vaiasztatvan meg, a köz
gyűlés feikerte a bizottságot, hogy a választ
mány körzetébe tartózó tót anyanyelvű is

kolákat folyó évi október hó végéig látó 
gaesa meg.

— Vihnye-lűxdő eladása. Vihnye- 
fürdöt, smeiy tudvalevőleg Selmecbánya 
város tulajdona, egy részvénytársaság meg 
akarja vásárolni.*  ötszázezer koronát akar 
adni a fürdőért és kötelezné magát arra, 
hogy egymillióötszázezer koronát fektet be. 
Selmecbánya város közgyűlése — hir sze
rint — az ügyet tanulmányozás végett a 
fürdőügyi bizottságnak adta ki.

— Közigazgatói bejárás. A perbete- 
nagysallói vasút közigazgatási pótbejárását 
szeptember hó 29.-én d. e. 9 órakor Kolta 
községházánál fogják megtartani, amelyen 
a asi vármegyénk is képviselteti magát.

— Kinevezés. Tibold József ipoly- 
sági pénzügyi titkár és földadó nyilvántar
tási biztos, aki hosszabb ideig Léván is 
működött, pénzügyi tanácsossá nevez
tetett ki.

— Az amerikai és hazai sajtó 
ölelkezése címén a Clevelandban megje
lenő Szabadság Jaross Ferencnek, lapunk 
fömunkatársanak a Bars július lO.-iki szá
mában A jószívű borbély címe alatt irt tár
cájáról, melynek alapeszméje a nevezett 
amerikai újság egy híréből van merítve, — 
a következő igen erdekes sorokat írja : „Több 
ízben konstatáltuk már azt az örvendetes 
tényt, hogy a hazsi sajtó úgy fővárosi, mint 
a vidéki — az utolsó időkben hónapról- 
hónapra kimerítőbben foglalkozik az ame
rikai magyarság kulturális és társadalmi 
életével, politikai meggyőződésével. Igaz 
büszkeség tölt el bennünket, hogy az ame
rikai magyarság iránti érdeklődés felkelté
sében a közvetítő szerepet játszhattuk, mert 
hisz ami lapunk hasábjain ösmerkedett meg 
a hazai sajtó az amerikai magyarsággal. De 
n mcsak az újságírók, képviselők és politi
kusok olvasgatják szorgalmasan a Szabad
ságot, hanem a szépirók is igen gyakran a 
Szabadságból veszik tárgyukat a megírandó 
elbeszeleshez. Egy ilyen elbeszélést olvas
tunk a Bars című Léván megjelenő politikai 
hetilap július lO.-iki számában Jaross Ferenc 
toilaoól. Az elbeszélésnek A jószívű borbély 
a címe. Hogy az író hogyan tálalta meg az 
elbeszélés tárgyát, azt a maga közvetlensé
geben mondja el tárcájának elejen*.  — Ezek 
után Jaross Ferencnek a Szabadságról irt 
meleg és rokonszenves sorai következnek.

hivatásom ily kiváló költőt a galantériára 
áttanítani. — Elő a kardot, uram, ha úgy 
tetszik.

— Szolgálatára, gróf — felel le Gai. 
A pengek ezüstös villanással suhannak ki 
a hüvelyből — fénylőn köszöntik egymást 
s hajolnak meg. A bal kézfő kecsesen 
emelkedik ki a csipke manchetteböl s fi
nom pengés hallatszik, mintha teli pezsgős
poharak verődnének össze.

A gróf nem is gondolt srra, hogy az 
ö erős szolgá' kardja feltétlen győzni 
fog a kurta az. -apenge felett. Különben 
hasonló fegyvert fogott volna. — De a 
hoidfényben nem lát az ember oly jól. A 
kOitő jói és szabályosan vívott, — gyor
sai, hárította el a gróf heves támadásait, 
akinek a kezét a bor bizonytalanul, ingá
dé óan vezette s két három ügyes aitörést 
is tett, anélkül, hogy kurta kardjával a 
g‘ í mellét eiérhetie volna. Így történt, 
he y egyszerre éles fájdalom járta át tes
tei, — — ép a bal bordák alatt. Meg
ingott ------- kezével a levegő után kapott
• elbukott.

A gróf kis ideig várt, azután megtö
rt!. > kardját a harmatos fűben s figyelte 
•il< .telének világos íuháját, amelyen egy 
•Öt tvörös folt, mint a fekete parázs, nőtt 
mu .J nagyobbra. Gondolkodott, hogy mit 
is legyen, —- de as erős mozgás s a bor 
gtic teljesen elkábitották s nem jutott 
ttz.be semmi helyes dolog. Kurtán meg.

hajolt, — mormogva köszönt s a várba 
ment. — Odafönn a folyosón, amint a fegy
verzetek s a kísértetiesen reátekintö ké
pek közölt haladt, aiig tudta már aa ál
mot a valóságtól megkülömböatetni. Sze
mei meg jártában bezáródtak.

A szegény költő közben magához tért. 
Fel akart kelni------- de a vér oly vastag
es forró sngaiban önnött tátongó sebéből, 

hogy lemondóan feküdi ismét vissza. Réss- 
vétlenül fénylett a csillagos ég s a halál 
közelgőit. S e pillanatokban, amikor lelke 
már mar elhagyta lerombolt házát, idegen, 
laihatatlan teremtmények közelségét éreste, 
melyek a fák között s a légben röp
ködtek.

Megzörrent az ab'ak és kinyílt------- .
Nagy megeiölteteBsel arra fordítja 

Ambro.se a fejet. Mint valami édes álom 
ott áll Bianka meztelen karokkal a kőke
retben s egy sötét abiak felé hajlik, amely 
ablakból a virágig)ra eieszkedett. A hold
fény áttörte fátyolkönnyü leplét s fényké
véi gyöngéden simogatták a fehér keble
ket s a csípők éles vonalait.

— Adieu, Germain, — suttogja — ne 
feledjen el.

,Istennő 1“ Lalija Ambroise a távozó 
ajkáról. „Mámoros vagyok a boldogság
ul _______ _ A költő bájos versei kárpó
toljak ügyetlen s gyerekes szavaimért.

— Mit — szavak I Én magát szeretem, 
egyedül magát - Germain------- ■*  I

A költő oly ssivtájdalmat érzett, mely 
jobban sajgott, mint a seb. — — Majd, 
hogy felkiáltott. — — Kínos mozdulata 
elárulta. — — Blanka megreaaent a észre
vette öt. — Halk sikollyal zárta be as 
ablakot s husta össze a suhogó függönyt. 
Germain pedig, Szint Roche várura, a se
besülthöz sietett. Cipője a költő keséhes 
eit, a kis, csillogó kardot tovább lökte.

— Bocsánat, — szólt z sajnálkozás 
hangján. — Úgy látszik ön szerencsét
lenül járt.

Le Gai mélyen lélegzett. Szive mind
jobban fájult s meg-megállt------- .A gróf
suttogta. „Őmiatta — — őmiatta------- .*
S hörgő hang hagyta el ajkát.

— Sajnálom, uram, hogy rosszullétét 
a féltékenység s a kielégítetlen vágyódás 
kínja fokozza — szólt Germain udvarias- 
san. — Ez a kardszuráa életének egyik 
legszebb órájától fosztotta meg. De a kö
zös szerelmesünk érdeke azt kívánná, hogy 
ön az én segélyemmel a parkot elhagyja.

Ambroise megpróbálja. — — Végtelen 
erőfeszítéssel felemelte a karját, mely erőt
lenül hullott vissza. Germain úgy hitte, 
helyesebb lesz, ha eltávozik.

— Nincs valami rendelkezése, talán 
átvegyek valami emléket öntől ? Avagy le
hetek bármivel is a szolgálatára ? kérdezte 
még lekötelezőn s szomorúan nézte a gyö
nyörű fehér brokátaelymet, melyet as omló 
vér teljesen tönkretett. A költő ajka ki-

mbro.se
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A cikk befejeséBe igy ezó). ,As iró azután 
a Szabadságban megjelent Aranyhajú asz- 
szony cimü történet kapcsán egy más ha- 
zonló vonatkozású történetet bénáéi el. íme, 
igy ölelkezik ma már óceánon innen — 
óceánon túl az amerikai éa a hazai aajtó“.

— Tüzek a vidéken. E hó 25.-en 
V ámosladány bán tűz volt, amely több ezal- 
makazlat pusztított el. Ugyancsak 26.-én 
Nagykálnán Missák Sándornak 200 korona 
értékű szalmája égett meg. Pénteken, e hó
26.-án,  délután 6 óra tájban Garamkesziben 11 
pajtát, körülbelül 20 Bsalma; azlat és 18 sze
keret hamvasztott el a tűz, melyet állítólag 
gyermekek okoztak, akik egyik pajta végében 
kukoricát sütöttek.

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügy
miniszter Sembery István pénzügyi tanácsost, 
pénzügyigazgató-helyettest, azonos minőség
ben a zombori pénaügyigazgatóságtói a ba
lassagyarmati kir. pénzügy igazgatósághoz 
helyezte át.

__ Gyászhír. Résztéttel vettük a szo
morú hírt, hogy Hecht József málasi föld
birtokos 84 eves korában e hó 23.-án, 
tchweinecker István garammikolai vállalkozó 
pedig rövid szenvedés után e hó 24,-én 
ethunytak.

— Automobilvizsgálat. A m. kir. 
belügyminiszter által 57UÜO/191O. sz. alatt 
kibocsátott rendelet érteimében Levan a 
folyó hó 22.-én tartatott meg a gépjármü
vek vizsgálata, melyet Rejcty Árpád oki. 
gépészmérnök, a pozsonyi kerület részére 
a belügyminiszter által kinevezett szakértő 
és Kacséra István Pozsony város főkapi
tánya foganatosított, 8 geptuiajdonos jelent
kezett vizsgára, kik mindannyian sikerrel 
levizsgáztak s részükre az erről szoló gép
jármű vezetői igazolvány kiállittatott.

— Föegyházmegyel hír. Bartos 
István, végzett teológust, városunk szülöt
tet, a hercegprímás Budapestre hitoktató
nak nevezte ki.

— A piaci kóstolgatások. A piacun
kon nagyon is uivatossa keid va.m egy 
igen furcsa és nem éppen gusztust keltő 
rossz szokás. A vásánO közönség egyresse 
— ugyanis — kivált hetivásárokon torba 
kóstolgatja a tejet es tejtermekeaet. Az egyik 
kanailsl ízlelget s a lenyait kannal vissza
teszi a tejfölbe ; a másik az ujjaval kóstol
gat, — sőt vannak o.yanok is, akik az 
egesz bögrét a szajukboz emelik s mire 
végig kóstolgatják a piacot, — anélkül, 

nyiit, de a Idegzete oly gyenge volt, bugy 
csak halk libegős hallatszott. Két nagy 
könny pergett végig arcán gyöngyfenylön, 
forrón — keserű a halál. Egy óriás, fekete 
alak lépett ki a lombfolyosó árnyékából 
— — hangtalanul — kemény készei nyúlt 
felé a sebesült keblébe.--------A doLogó
mív össsessorult — —, Egy hullócsillag 
fényes ivet irt le a sötét éjbolton — —. 
A szép, jólféaült fej lehanyatlott------- nyi
tott ajkakka1 —.

— Hát ádieu 1 szólt Germain, gyöngé
den megszorítva a balolt kezét. Hogy nem 
kapott választ, megborzadt s rövid elhatá- 
rozással a bokrokon keresztül a falhoz ment, 
mely mögött állott türelmetlenül kapálva a 
lova. — — As éj szép s édes álommal 
teli éa Germain egy kis könnyelmű dalt dú
dolt, a melyhes a tompa patadübörgés adta 
volt a taktust--------.

Je suta mórt de l'amour entrepria 
Entre les jantbea d’une dame;
Bien heureux d’aooir rendű l’ame 
Aü mérne licit oü je l'ai pria — —.

Majd elnémult; — mert eszébe jutott, 
hogy est a dalt Ambroise le Gai irta-------
a király egy ünnepélyén------- , Ambroise
le Gai, akinek szegény lelke most nyugta
lanul röpköd a ssép Blanka zárt ablaka 
előtt,

Ford. A1ÁT.

hogy egy fillérjükbe került volna — már 
jól is laktak. Azt hisszük, hogy ez e len 
komolyan védekezni kell, mert a kóstolga
tásnak ezen módjai nemcsak Ízléstelenek, 
hsn'm egészségügyi szempontból is vesze
delmesek. A dolgot a piacvizsgáió bizotiság 
figyelmébe ajánljuk azzal, hogy erre nézve 
valamelyes tiltó rendelkezésről gondoskodjék.

— Női kereskedelmi tanfolyam. 
A turócsseuimárioui áuami felső kereske
delmi iskolával kapcsolatosan f. évi szép', 
hó 10.-én 10 hónapra terjedő női keresae- 
delmi tanfolyam nyílik meg. Egesz évi tan
díj : 100 korona, mglyuek első fele a be
írásnál, a második fele febr. hó 1.-én fize
tendő. Beirási díj : 10 korona. A beirá.ok, 
melyeknél minden tanuló személyesen és 
születési és iskolai bizonyítvánnyá! tar
tozik megjelenni — Bzept. ho 5—8 nap
jain lesznek.

— Nyugdíjazás. A vallas- és közok
tatásügyi minisz er Klepács István nagysá.nai 
róm. kath. tanítót, aki negyvenkét évig 
kiváló szorgalomma. .öltötte ne tanítói álla
sát, — 1700 korona évi rendes nyugdíj 
mellett nyugatomba helyezte.

— Hirtelen halál. Folyó hó 22. en 
Sáfár András a he.yoen BzappangyarOan 
alkalmazott munkás, muukasözoea össze
esett s a nélkül, hogy eszméletre tért voina, 
2—3 percnyi vonaglás után megh.lt. Az 
orvosi vélemény szerint haialat szivbeuutas 
idezte elő.

— Tandíj kárpótlás. A m. kir. val
lás- es kozoatatásugyi miniszter 42628/1910 
ez. rendeiete szerint, ba a tanító a tandí
jai a hitközségtől, mint iskomfencartoiól 
vagy pedig a politikai községtől — példám 
mint sz ismetlösök után jaró dijat kapja, 
— tandíjvansagui nem engedélyez, meri 
csakis szí a tandíjai póloija államsegély
ből, amit a tanköte.esek fizetne*.

— Baleset. A lévai ura duóm szolgá
latában auo Sayy Antal kocaiB a foiyő hó
23.-au  lovait a öaecse felé vezető útvonalon 
jartatl., m.don a lovak egy letöri faágtól 
megijedtek a elragadtak. A aocsi te fordult 
s bugy Antal abnot tejjel egy tallóz esett, 
miko-ueu tejen súlyos — de nem eiet-’e- 
sselyes — sérülést szenvedett.

— Öngyilkossági kísérlet. Bucztai 
István lévai laaost leiesege elhagyta, s ba
rom gyermekevei N«gysali0ba szüleihez 
távozott. A férj utauua ment s kertelte, 
hogy térjen vissza kosza, n feieseg azon- 
bau hajtbatanan maradt, mi annyira elke
serítette Pusztai Istvánt, nogy foiyo hú 
23.-an zsehaesevel szive táján megszűrte 
magat. berülesevei, — meiy uem haiaios — 
gyugykezeies vegeit a heiyneii közsóihaz- 
oa szállíttatott.

— A patakba fűlt asszony. Zsar- 
nótán e hó 21.-en ejjei 11 Óra tajuan özv. 
Irpiska Zsuzsanna a nagy sötétség miatt 

nem látván a községben folyó patak hi- 
dacskáját, — nekiment a víznek és a meg
áradt patakba fűlt. As asszony bulláját 
másnap találtak meg a szennyes vízben. — 
Tudósítónk úgy ezen, mint a már előzőleg 
történt két hasonló szerencsétlenségért is a 
község elöljáróságát részben hibáztatja, amely 
nem gondoskodott a veszedelmes helynek 
kellő kivilágításáról.

Tanügy.
A lévai áll. tanítóképző intézettel kap

csolatos osztatlan 6 osztályú elemi gyakorló
iskolában a beírás sz 1910/1 l.-ik tanévre 
f. évi szeptember 1—3 napján d. e. 8—11 ig 
történik. Az első napon csak as előre be
jelentett, ill. tve az iskolának volt tanulóit 
Írjuk be. Az első osztály beli tanuló szüle
tési bizonyítványát, a felsőbb osztálybeli 
tanuló múlt évi iskolai bizonyítványát 
mutassa be.

A lévai áll. tanítóképző gyakorló
iskolájával kapcsolatos gazdasági gyakorló
iskola I.—111. osztályába a beírás as 
1910/11. tanévre f. évi szeptember hó 4.-én 
és 8.-án d. e. 8—10 óráig történik. A be
írásnál a tanuló végzett tanulmányáról be
mutatja iskolai bizonyítványát.

Az igazgatóság.

A beiratások a róm. kath. iskolákban a 
következő napokon tartatnak:

As elemi fiúiskolában szeptember 1__3
napjain d. o. 9—11 d. u. 2—4 óráig.

Az óvodában, elemi- és polgári leány
iskolában szeptember 1—3. nzpján délelőtt
8—11, délután 3—5 órá’g

A gazd. ismétlő leányiskolában szép 
tember 4. és 8.-án délután 3—ö óráig,

A po'gári leányiskolái magántanulók 
nak 1 kor. bélyeggel ellátott folyamodványt 
kell benyujtaniok az esztergomi tőtanfel
ügyelői hivatalba címezve az intézet igaz
gatóságánál. Mellékelni kell a keresztlevelet 
illetve születési bizonyítványt és az előző 
évről szóló iskolai bizonyitványt.

Léva, 1910. aug. 28.
Az igazgatóság.

A lévai izr. népiskolában a beiratások 
szeptember hó 1. 2. 3. és 4.-én, mindenkor 
d. e. 9—12 és d. u- 3—5 óráig zz izr. hit- 
küziég nagytermében lesznek. Az első két 
napon csakis lévaik, a harmadik napon pe
dig első sorban lévakerületbeli, másodsor
ban pedig oly tanulók vétetnek fel, kik az 
előző tanévben ezen iskolát látogatták. Az 
első osztályba lépő tanuló születési bizo
nyítványával tartozik igazolni, hogy 6.-ik 
életévét betöltötte.

A rendes tanítás kezdete szept 5.-én.
Az iskolaszék.

Az iparos tanonciskolában az 1910/11. 
tanévre a beirat ások szept. hó 4. és 8.-án 
délután 2—4 óráig az iskola irodájában 
tartatnak.

Szeptember 9.-én javitó vizsgálat; 11-én 
rendes tanitás.

A tandíj fele — 2 kor. 50 fill. — a 
beiratásnál fizetendő, amikor minden tanuló 
köteles iskolai bizonyítványát magával hozni.

Akik a beiratási határidőt elmulasztják, 
vagy kellő időben az iskolában nem jelen
nek meg, azok mint igazolatlanul mulasz
tók, további elbírálás végett az elsőfokú 
Iparhatóságnak adatnak át.

Léva, 1910. aug. 22.
Az igazgatóság.

A kereskedő-tanonciskolában az 1910/11. 
tanévre szóló beiratkozások szeptember hó 
4. ée 8.-án délután 2—4 óra közt eszkö
zöltetnek az iskola helyiségében. A tanítá
sok kezdete szept 12.-én délután 5 óra
kor lesz.

Beirásnái fizetendő az első félévi tan
díj : 12 korona. Ugyanakkor felmutatandó 
az előző évi iskolai bizonyitvány ; azon
kívül „Ellenőrző-könyvecske* hozandó a 
szokott hivatalos kitöltésre.

A késői beiratkozásokat mint mulasz
tásokat az Iparhatóság bírálja el.*)

Léva, 1910. aug. 24.
Az igazgatóság.

*) Az 1884. évi XVII. t. c. 82.§. szerint „a ta- 
nonc mindaddig, mig tanítási ideje a főnőknél tart, 
köteles a tanonciskolába Járni a ez a kötelezettség a 

kikötött prébaidőro ia szől.“

Hivatalos köxlemény.
4809/1910. .mám.

Hirdetmény.
Léva r, t. város képviselőtestülete 1910. 

évi augusztus hó 10-én tartott rendkívüli 
közgyűlésében 4809/1910. számú véghatá- 
rozatáva1 a „Mángorló-utoa* kinyitása ügyé
ben létrejött kisajátítási egyezségeket elfo
gadta és jóváhagyta, mely körülményt ezen
nel közhírré tessem azzal, hogy az ügyira
tok 15 napon át a város irattárában meg- 
tekinthetös éa as 1886. évi XXII. t.-cs. 
értelmében as illető adófizetők által a feleb- 
bezések u. a. határidő alatt a városi iktató 
hivatalban beadhatók.

Léva, 1910. évi augusstus hó 10-én.
SCAoffh Isatjoe

megh.lt


1910. augusztus 28. B A H S S
4037/1910. «*“•

Hirdetmény.
Közhirré testem, hogy Léva r. t. város 

képviselőtestületének sz 1911. évi községi 
közmunka mérvét és váltsag-árát megálla
pító határozata a mai naptól számit ott ló 
napra a városi kiadóhivatalban közszemlére 
ki van téve. Ez ellen az érdekeltek észre
vételeiket s feiebbezeaeiket ezen 15 napon 
belül ugyanott liánban benyújthatják,

Léva, 1910. évi augusztus hó 10-én.
Bédogh. Lajoa 

polgármester.

5048/1910. szám.

Hirdetmény.
Léva r. f. város tanácsának 5018/910. 

íámu határozata folytán közhirré teszem, 
ogy a város közigazgatási, rendőrkapitányt, 

. rvaszéki, községi bírósági, adó-és pénztári 
vatalaiban a folyó 1910. évi szeptember 

ho 30-ig a hivatalos órak a következőkép- 
pen teltek megállapítva :

1. kőznapokou reggel 7 órától déli 1-ig,
2. „ a pénztáraknál a be- ea

kifizetések történnek U. e. 8—12 óra közben,
3. ugyanekkor áll nyitva az iktató hi

vatal is,
4. ünnep- és vasárnapokon a hivatalos 

idő d. e. 9—11 óra közben van.
5. a rendőrkapitányságnál délelőttön

ként szinten az 1—4. alatti beosztás áll 
iönn, délutánonként azonban egymásutani 
sorrendben napos tisztviselő tart szolgalatot.

Léva, 1910. évi augusztus hó 24-én.
Sóclogrlx X-aujca 

polgármester.

4180/1910. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 

évi augusztus hó 10-en tartott rendkívüli, 
közgyü eBében 4180/1910. sz. véghataroza- 
tsvai elfogadta es jóváhagyta zzon adás
vételi nérződéit, mely szerint a lévai 3321. 
sz. tjkvten 559 hrsz, vendéglő, u. n. bideg- 
piuce udvara hátsó részévéi összelüggő koz- 
térből 559/1. hiszammal jeiöit 69 négyszög
ölét Léva r. t. váioe közönsége örokáioa 
eladta Sstolár Mihály es neje lévai lako
soknak, mely körülmény ezennel közhitre 
tetetik hazai, bogy az ügyiratok a városi 
irattárban megtekinthetők és a határozat 
ellen 15 napon be.ül a jogosítottak teleb- 
bezest nyújthatnak te.

Léva, 1910. évi augusztus hó 10-én.

polgármester.

5015/1910. szám.

Hirdetmény.
Közhirré tesztm, .hogy a kutya állo

mányúak adózás céljából elrendelt összeírása 
• z 1910. évre vonatkozólag befejeztetvén, 
— a kivtés as érvényben levő stabály- 
rendelet 4. §-ának rendelkezéséhez képest 
f. évi augusztus hó 29. napjától kezdődő 3- 
napi időtartamon át a városi számvevőség
nél d. e. 9—11 óra közben közszemlére 
kitétetik, hogy az érdekeltek ezen idő alatt 
azt megtekinthessék s esetleg a téves be- 
jegyi.sek ellen észrevételeiket ugyanazon 
idő alatt érvényesitbessék.

Káva, 1910. évi augusztus bó 22-én.
Bödo: b. Xs«Jo« 

polgármester.

W58/1910. szám.

Hirdetmény.
A. 1892. évi XV. t.-cz. 13. §■« rendel- 

•szése'jen nyújtott kedvezmény alapján 
■inda; .n szőlősgazdák, akik szeszes italok 
ktméré . vei vagy kismértékbeni elárusitá- 
•Wál mm foglalkoznak — állami boital- 

feje»en * házi szükségletre szánt bor- 
■•Bnyisóg után oaakie a volt borfogyáwfkti 

I adónak megfelelő réssót — városunkban ez 
idő szerint hektoliterenkint 2 korona 70 
fi'lért, bormust és szöllö-eefre után pedig 2 
korona 02 fillért tartoznak fizetni.

A fenti kedvezményt elnyerni óhajtó 
ssőllősgazdák fölhivatnak, hogy ebbeli igé
nyüket f. éri szeptember hó 15-ig, nevük, 
házszámuk, a bázbeliek számának,'a szöilö- 
birtok terjedelmének, a folyó évben remél
hető termésnek, a házi fogyasztásra fölhasz
nálandó bor átlagos mennyiségének és a 
nagyban eladni szánt bormeunyiségnek meg
jelölésével a városi javadalmi hivatalban 
okvetlenül jelentsék be.

Léva, 1910. évi augusztus hó 24-én.
Eód.cg-11 r-ajos, 

polgármester.

5401/1910 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete a 

város házi pénztárának és gyámpénztárának 
pénzalapjai éa egyéb pénzértékei gyümöl
csöző elhelyezésére 1911. évre vonatkozólag 
folyó évi 4810/ számú határozatával és név
szerinti szavazással a lévai takarékpénztárt 
jelölte meg.

Ezen határozat ellen 15 nap alatt Léva 
város tanácsi iktató hivatalában felebbezés 
nyújtható be.

Léva, 1910. évi augusztus hó 25.-én
Bóctogflj. Zuajoa,

polgármester.

1

4385/1910 szám.

Hirdetmény.
Tudomásomra esett, hogy az itteni bér

kocsisok a városból a lévai vasúti indóház- 
hoz, viszont onnét vissza igénybe vett egyes 
fuvarok alkalmával dacára még 1900. évi 
március hó 15.-én a közönséggel is közölt 
figyelmeztetésem ellenére a hatóságilag meg
alapított árszabásnál még most is magasabb 
viteldijakat követelnek és jogtalan követe
lésüket vagy városban levő lakáshoz tör
tént megrendelésre, vagy a bérkocsin eset
leg többen utalók számára alapítják.

Miután a fennálló szabályrendelet intéz
kedéseinek írvényt kívánok szerezni, — 
ujbói figyelmeztetem a közönséget a sza
bályrendelet ama intézkedésére, hogy a 
bérkocsinak a lakáshoz történt megrendelése 
továbbá az utazó személyek száma a vitel
díjra különbséget nem tesz s hogy a város
ból bárhonnét igénybe vett bérkocsi vitel
dija a vasút* indóházig — személyek számára 
való te.intet nélkül — 1 kor. 20 fillérben 
van megállapítva, viszont 1 kor. 20 fillér 
fizetendő a vasúti á tamástól a város bár
mely pontjáig igénybe veendő bérkocsiért is.

Két buiona viieldíj fizetendő csak 
akkor, ha a bérkocsi a megrendelő által 
mintkét úti a, vagyis az indóházhoz éa viasza, 
vagy az indóbáaiol es oda vissza igénybe 
vetetik.

A hivatalosan megállapított eme bér
szabást a bérkocsi tulajdonosok mindegyike 
bérkocsijában kifüggesztei i tartozik, ennek 
elmulasztása, továbbá a megrendelt bérko
csinak neláni elő nem állasa s a magasabb 
viteldijnak a követelése kihágást képez, 
mely esetek a bérkocsistól bekivánandó ta
rifa és egyúttal panaszlspon jelentendök fel 
a helybeli rendőrkapitányságnál.

Az első Borban felemlített kihágás ese
teiben a szabályrendelet alapján a rendőr- 
kaDitánv. a magasabb díjkövetelés kihágása ügyében’pedig^ az 1884. évi XVII. t,c. 
alapján a város tanácsa mint iparhatóság 
illetékes. , , , .

Fölkérem a közönséget, hogy érdekeit 
ezen hirdetményem ismerete folytán a bér- 
kocsisok visszaéléséivel szemben mindenkor 
igyekezzék megvédeni, a a netán előforduló 
kinágási eseteket mindén alkalommal a ren
dőrségnél - legcélszerűbben a bérkocsisoktól 
követelendő pauaszlapon — följelentem.

Léva, 1910. augusztus 13.-án.
Bódogh Lajos 

polgármester.

1716/1910. szám.

Hivatalos hirdetmény.
Ezennel közhirré tétetik, hogy az 1910, 

évre szerkesztett föld-, ház-, I., II. oszt, 
kér., IV. oszt. kér. tökekamat-adókivetési 
lajstromok megállapítva a lévai m. kir. pénz- 
ügyigazgatóságtól leérkeztek, miért is az 
adózó közönség értesittetik, hogy ezen laj
stromok Léva város adóhivatalánál 1910. 
évi augusztus hó 28-tól 1910. évi szeptem
ber hó 5-ig bezárólag 8 napi közszemlére 
lesznek kitéve és az érdekeltek által hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési lajstrom

ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
íb megróva voltak, a lajstrom közzétételét 
követő 15 nap alatt;

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első izbeu rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését kő
vető 15 nap alatt netaláni felebbezéseiket 
a városi adóhivatalnál a lévai m. kir. pénz
ügyigazgatóságnál benyújthatják.

Városi adóhivatal
Léva, 1910. augusztus 27.-én.

Komzsik
adóhiv, főnők

1718/2910 szám.

Hirdermény.
Az aranyosmaróti m. kir. pénzügyigaz

gatóság 17464/1010. sz. körrendeletével 
megküldi a nagyméltóeágu m. kir. pénzügy
minisztérium 3118/1910. sz. rendeletét, mely 
szerint az állami egyenes adók s azok mód
jára behajtandó egyéb kincstári tartozások 
befizetése, beszedése s behajtására vonat
kozó eljárásnak az 1883, évi XLIV. t.-c. 
megállapított módon egész terjedelmében 
való alkalmazása elrendeltetvén, minélfogva 
felhivatnak mindazok, kik a mai napig ese
dékessé vált közadók és azok módjára be
szedendő összes tartozásaikat nevezetesen 
adó, illeték, badmentességi dij, iparkamarai 
illeték, városi és megyei pótadót be nem 
fizették, hogy azt most már 8 nap alatt 
annál ia inkább fizessék bi, mert ellen 
esetben az 1883. évi XLIV. t.-c. 52. §-a 
értelmében végrehajtás utján fognak be
hajtatni.

Egyben közhirré tétetik, hogy a kik
nek évi előírása a 600 koronát meg nem 
haladja s adótartozásukat érzékeny vagyoni 
károsodás nélkül egyszerre befizetni nem ké
pesek, a f. év első felére eső egyenes adó 
tartozásuknak a f. év végéig leendő befi
zetése tekintetében halasztás iránti bélyeg
mentes kérelem f. évi szeptember hó lO.-ik 
napjáig, akár a kir. pénzügyigazgatóságnál 
közvetlenül, akár a városi adóhivatalnál 
beadhatók, azonban a f. évi harmadik ne
gyedre eső s már esedékes tartozásukra a 
halasztás ki nem terjedhet.

VároBi adóhivatal,
Léva, 1910. évi aug, hó 18.-án.

Komzsik 
adóh. főnők.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jó barátaim és ismerőseim, 
kik feledhetetlen férjem elvesstéae fölött 
mély fájdslmamat részvétükkel enyhíteni 
szívesek voltak, — fogadják es utón is há
lás kössönetemet.

Gr.-mikola 1910. aug. 26.
özv. Schweinacker Istvánné.



B A R S 1910. augusztus 28.

Lévai piaciárak.
HoT.tv»at8 : Kónya Jóaaef rendőrkapitány

Busa ta.-naásaánként 18 kor. 20 fill. — 
18 kor. 40 Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 80 fill. — Rozs 13 kor. 60 fill. 15 kor. 
40 fill. — Arp 12 kor. 80 fill. 14 kor. 
20 fill. Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor. 40 fill. 
60 Kukorica 14 kor. 40 tiH. 15 kor. 60 fii. 
— Lenese 26 kor. 20 fill. 26 kor. 40 fill. — 
Bab 20 kor — fill. 22 kor. — fill — Kő- 
lea 16 kor. 60 fill. 17 kor. 40 fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi aug. bó 21-töl 1910 évi augraztua hó 28ig.

Születés.

A szülők me A
 

gy
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ne

m
e A gyermek 

neve

Dőllek Mária fiú Gyula
Drobui Vince Nenmesok E. leány Ilona
Bettelheim Albert Rédlich B. leány Jolán

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Doleg János 
özv Mák Józsefné 
Bényi Teréz

Zziros Istváu 
Sáfár András 
Povraznyik Julianna 
Bozsenyik Erzsébet 

özv- Zilai István
Mikes Lídia

6 nap

88 éves
5 bó

44 eves
14 éves
1) éves

84 éves

görcsök 

Aggkori üszösödés 

Bél hurut 
szivbénulás 

basb. gyulladás 
Szerv szívbaj 

agg. végkim.

Nyilttér*)

M O LL-F É LE
L.SE I DLITZ-PORJ
Enyh*, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés 
s»'. árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szeuvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük l^oll
készítmény* it.

elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kor. 2

Kapható minden gyogyszertárbaa 
OfOO és drogériában.
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbaen 9.

Néhány pymnkaiumot vég-
• wXlWálv. rett, jobb őnáládból való fiú 
tanulónak felvétetik. LoBSrth Dezső cse
mege és fUsser-k ereskedésében Déván.

ElflflA hí? utca 8 saém
■ílwUU JJíWUi 4 szobából éa mellék- 
aeiyiaégekböl álló hás ezabadkésböl eladó.

Kiadó lakás. J.. A
ból kiló modern udvari lakás viaveaetékkel 
Oaman tér 3, szému házban kiadó.

EirlyfiaAáe A garai»B»entb«nedeki 
»* Ucaaas. Olvasókör italBÍréBe az 

öaszea helyiségekkel együtt okt. 1-töl kiadó 
ese’ler bérbeadó. Bővebbet Dr. Salczl 
Kálmán plébánosnál.

Kálvária sor 6. sz. 
la ház, meiy áll 6 s«oká

ból a egy bor pitcaéböl, a hoisá tartozó 
mellékhelyiségekből, szabad kézből jutányo
sán eladó vagy kiadó. Esetleg 2 réaare ia 
osztható.

Kiadó lakás.
Utca 3 SZ. a. kiadó. Értékelhetni BO 
ros Gyulánál Léva, Honvéd Utca (Wert- 
heim r ház.)_______________

Gépészkovács,
gsraiuveszelei gardaeágában gépészkovácsi 
állás töltendő be. A gépéezko'ács fizetése; 
400 korona készpénz, 9 Hl búza, 18 Hl 
rozs, 6 Hl árpa, 16 m8 fa, 1800 □-öl föld ; 
1 drb tehéntartás, mely mellett tartozik 
állandóan egy megfelelő inast tartani. Pá
lyázni kívánók kérvényeiket a bizonyítvány
másodlatokkal a Gazdasági Intézőség- 
bez caimezve, Garam-Veszető, u. p. 
Nagy-Sáró (Barsmegye) küldjék.
TJtl _ J X Újbányán, a üaramvölgyben egy 
JallálLQ földszintes, öt szobás, minden 
szükséges mellékhelyiséggel (kamra, pince, 
istálló, fásain, kocsisain, cseléd-lakás) ellá
tott kényelmes lakás (patak mellett l). Mel
lette kétholdas, ssép kert, melyben köböl 
épült, lakható, egyszobás kerti házikó van. 
A kert egy kisebb része virágos és zöldsé
ges, a nagyobb része fiatal, nemesfaju, már 
termő gyümölcsfákkal van beültetve. Az 
udvaron levő kút a város legjobb ivóvizet 
szolgáltatja. A kertben külön öntöző kút 
van. — Bővebb felvi ágositást ad Mlsslk 
István áll. el. isk. igazgató Újbányán.
3627/ 1910 tlkvi szám.

Hirdetmény.
Berekalja község telekkönyve közös legelője egy 

részének felosztása következtében az 1869. évi 2579 
Bíámu szabályrendeleteken kepest részlegesen átalakit- 
tatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve 
a melyekre az 1886. évi XXIX, az 18Ő9. évi XXXVIII 
és az 1891. XVI L-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 éa a he yszini 
eljárás a nevdzett községben 1910. évi szeptember hó 
20 napján kezdődöleg fog eszközöltetni.

1. Ennélfogva felhivatnak először az összes érde
keltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 
▼ agy meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj 
telekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket annal 
bizonyosabban adják elő, mert a régi telekköuyv víg. 
leges átalakítása után a leves átvezetésből eredhető 
kifogásokat jóhiszemű harmaaik személyek irányúban 
többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok akik a lelekjegyzőkönyvbeu elő
forduló bejegyzésekre nézve akadatoit előterjesztést 
kivannak tenni, Lógy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg ée az előlerjeszteseiket igazoló 
okirataikat mutassak fel.

3* Mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkainas 
okirataik nÍLCseutk, hogy az átíratásra az 1886. évi 
XXIX. Le. 15.-18 <s az 1889 évi XXXVili. t.-c. 
5. 6 7. és 9. §£.-ai érteimében szükséges adatukat 
megszerezni iparkodjanak es azokkal igényeiket a 
kiküldött előtt igazoljak avagy oda hassanak, bogy 
az átruházó telekkönyvi táiajdouos az átruházás létre
jöttét a kiküldött eiŐlt szóval elismerje és a tulajdon
jog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa mert külön
ben joga kat ezeu az utón uem érvényesíthetik és a 
bélyeg éa illeték elengedési kedvezménytől ia el
esnek és

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkosó zálogjog vagy megszűnt egyeb jog 
van uyilványkonyvileg bejegyezve, úgy szinteo az ily 
bejegyzésekkel terhelt indatlauoa tulajdonát, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy a 
törlési engedély nyilváuiUsa végett a kiküldött előtt 
jelenjenek meg, mert ellen esetben a belyegmentesaeg 
kedvezményéről elesnek.

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

HoAuaun Árpád
kir. aibiró.

L 973/191o tlkvi szám.

Végzés.
Árverési hirdetmény és feltételek.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ság Mllka Péter végrehajaatónak ifj. Muka József 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében be
nyújtott kérvényé folytán a nevezett végrehajtató ja
vára 40 korona töke, ennek 1910. évi január bó 21. 
napjától járó 5°/0 kamatai, 189 koroua 64 fillér eddigi 
per és végrehajtási az ezultal 14 korona 90 fillérben 
megállapított árverés kú’t J valamint a meg felmerü
lendő további költr-égekn k kielégítése végett az 1881. 
évi LX. t.-c. 144 §. és a Zhn alapjan a végrehajtási 
árverést a végrehajtást szenvedő ifj. Muka Józsefünk 
a lévai kir. járásbiióság területén Nemesoroszi község 
határában fekvő éa a nemesoroszi 87 sztjkvben All 
aor 46 hrszámu ingatlan tulajdonában való B 12 tétel 
alatti 1/2 rés* illetményére 878 korona, as ottani 

142 sztjkvben A I 5 sor 140. 245* 293. 328. 501. 
hrszám alatt felvett egész ingatlanára 541 korona, az 
ottani 252. sztjkvben A I 1 sor 500 hrszámu rétjére 
368 korona, az ottani 187 sztjkvben All sorszám 
al tt felvett körös legelőben való B 54 tétel alatti 
1927/137486 rész tulajdoni illetményére 283 korona 
kikiáltási árban ezennel elrendeli és ennek megtartá
sára határnapul 1910 évi szeptember bó 16 napjának 
d. u. 2*/a óráját Nemesornszl községházához azzal 
tűzi ki, bogy ezen határnapon az ingatlanok a Vhn 
26 §. alapján a megállapított kikiáltási ár kétharma
dánál alacsonyabb áron eladatni nem fognak.

Az árverelni szándékozók tartoznak aa ingatlanok 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. $-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3833. szám I. M. R. 8. §-ábau 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. L-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt eiő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
§ ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelö, ki a kikiáltási árnál magasabb 
ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kítélés 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szeiiut megállapí
tott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

A Ve vő köteles a vételárat három egyenlő részben 
és pedig az elsőt az árverés napjától számított 80 nap 
alatt, a másodikat ugyanazon naptól számított 60 nap 
alatt, a harmadikat ugyanazou naptól számított 90 nap 
alatt miuden egyes vételári részlet után az árveres 
napjától számított 5°/0 kamatokkal együtt az 1881. 
évi 39415 I. M. szám alatt kelt rendeletben elő rt mó
don a lévai kir. adóhivatal mint bírói letéti péuztáruál 
lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 
A vevő köteles az altala megvett ingatlant ter

helő és az árverés napját követőieg esedéhea adókat 
és átruházási illetéket viselni és a megvett épületet 
tűzkár ellen biztosiani,

A vevő a megvett ingatlan birtokába az árverés 
jogerőre emelkedés e napjan lep és annak haszna és 
terhei azon naptól öt illetik. A venő részére a vételi 
biaon/itváuy csak azon esetben fog kiadatni, ha az 
átverés ellen az árverés napjától számított 8 nap alatt 
előterjesztés vagy 15 nap a att a Vhn 27 jj.-áuak 
megfelelő utóajáulat nem lé etett.

A tulajdonjog bekebelezése vevő javára a vételár 
és kamatainak teljes lefizetése után hivatalból lesz 
elrendelve.

Amennyiben vevő ezen árverési feltételek bárme
lyikének a kitűzött időben eleget nem tenne az általa 
megvett ingatlanra az érdekelt felek bármelyikének 
kérelmére az 1881. évi LX, t.-c. 168 §. szerint vevő 
veszélyére es költségére bánatpénzének elvesz'ése inéi 
lett újabb árveres lesz elrendelve.

Ezen árverési hirdetméuy és feltételek a hivata
los árak alatt ezeu kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál és nemesoroszi község elöljáróságánál meg
tekinthetők.

Aa elieudelt árverés a vonatkozó tjkvekben fel
jegyezendő és a telekkönyvi irodák által foganositandó.

Ezen árverési hirdetmény és feltételek egy példánya 
a bírósági hirdetési táblájára kifüggesztendő továbbá 
kifüggesztés végett eggy példányban Nemesoroszi köz
ség elöljáróságának uemkÜlőmben a szomszédos Szódó, 
Kispeszek és Nagypeszek községek elöljáróságainak 
szabályszerű azouuali kifüggesztés végett m gküidetik.

Mivel a kikiáltási árak a 600 koioaat mégha 
ladják ezen árverési hirdetmény ée feltételek szabály
szerű kivonata egy helyi lapban való egyszeri közzé
tétel végett végrehajtató képviselőjének azzal adatik 
ki, hogy a közzétételt igazoló lappéldányt az árverez 
foganositására kiküldöttnek annak idején adja át.

Ezen árverési hirdetmény és feltét lek az 1881. 
évi LX. t,-o. 153 §. értelmében a keresetre hozott elsv 
végzésre előirt szabályok szerint kézbesítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint talekkönyt 
hatóságnál 1910. évi julius hó 5. napján. Mofímaui. 
sk. kir. a) bíró.

A kiadmány hiteléül.

D o d ok
kir. tlkvesető.
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Fuvöhangszerek Munkáuegye- 
sületnél csaknem használatlan állapotban 
nagyon jutányos áron kaphatók. A hang
szerek StOWaSBer gyártmányai. 1 drb. Es 
klarinét, ebenfa uj ezüst billentyűk. 1 drb.
Sí árny kürt, hengergépezet I. miuőzég.
1 drb. Breskürt n I. n
1 Trombita , I. n
2 Poeaun „ I. D
1 F Bombardun hgép. I. T)
1 B Helikon hengerg. I. n
1 Es Pis'on „ I n
1 n kié dob verőkkel.

A fogak közt maradt éteimaradékok szét
bomlásából minden ember szájában főként 

fösént sz éjjeli alvás 
aiatt savak és rotha
dási mikrobiumok ke
letkeznek, melyek a 
fogakat megtámadják. 
Ezek okozzák a fog
szuvasodást, a száj lüzt 
és a kinos fogfájást. 
Semmiféle fogtisztitó- 

■er meg nem szünteti ezen bajokat oly 
gyorsan és biztosan, mint a Sztraka M n- 
tbol-fogszappan. Gyógyiárakban és drogé
rákban ára 1 kor. 3 drbt 3 kor.-ért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mobol. 
Kapható : „Fekete sas“-gyógyezertárban 

Léva.

6 V) Ó 9 Mángorló-utcsa 17.AXiailU XltU. száma mai kor igényei- 
nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyha, 
fürdö-ezoba, kamra, pincze, nagy üvegezett 
folyosó, me‘lék-épületben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no 
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

Védjegy: „Horgonyt4
7-n

SS

g

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

pótleka
egy régiónak bizonyult házisz«r, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöléi-nek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk* és 
csak olyan eredeti üveget fogad |unk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
rágj egy zéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DLRIcBter lyényszertín u „Arany erowiáiirer, 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

I
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A BEÁLLÓ TANÉVKE 

Leányotthonomba 
korlátolt számban felveszek polgári leányis
kolába és továbbképző női kézimunka-tan- 
fo’y inra járó leányokat, akiknek felügyele
téről 30 évi pedagógiai tapasztalataimmal 
vondoskodcm. Havi díj 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 iiaz- 
szeköttetéa hat felöl.

Teavaj
kizárólag nagyobb elsőrangú tejezövet- 

kezetekből és 
uradalmi tehéntúró 
= ■/. kilója 20 fillér —— 
állandóan friss állapotban kapható 

SINGEB IZIDOR 
fűszer- éa csemegekereskedésében 

Léván.

A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérletek
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket értek el. 
Minden gazda kérje zaját érdekében ezen szakvéleményeket BUDAPEST KŐBÁNYAI TRÁC-YASZÁRITÓGYÁR 
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld á Bosányi, Sch.etrumat ás Tina ctg Budapest, IX., üllöi-út 21. arái. 
40T Szives figyelmébe: Minden Hirdetéshez tij szakvélemény van melléRelvel

A rendelt szárított disznótrágyát 
kalászos gabonákhoz használtam és 
pedig igen jó eredménnyel, azon
ban legnagyobb eredményt a zab és 
tiszta búzánál értem el vele, t. i magyar 
holdanként250 Kg.-mal nagyobb lett 
a szemtermés, a^jhol szárított 
sertéstrágyát használtam, mint ott, 
a hol istállótrágya lett szórva. Csipái 
Mihály földbirtokos, Soltvadkert.-f

Évek óta szerzett tapasztalataim 
alapján határozottsággal állítom, mi
szerint nincs trágya, a mely oly 
gyorsan és intenziven hatna bár- 
melyp növényre, de különösen a 
szőlőre, mint a szárított sertéstrágya. 
Balázsovich Ernő nagybirt., Puszta* 
Monostor.

Uj Pszraktár
és

tej csarnok
Léván Petőfi utca 2. szám

K.leíz> ékszer-üzlet mellett-

ú______________ _______________
I !!Üzlet áthelyezés!!

Közei egynegyedévszázad áta fennálló

RUTORRAKTÁROMAT,
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- 

i ben is, snol úgy a lej modernebb. mint a legol
csóbb berendelemek is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LEVAN.

TÁ-nnmmnnf OC edényekben készült legtisztább és legfinomabb
JLLCl tJglIlUlA lüü-------- süteményeket és ezukorkákat —

kizárólag nalam lehet kapni.

Tartós! Kiadós!
Használatban legolcsóbb!

Szaklapokban hygienikus tulajdonánál fogva 
előnyösen ismertetve.

KaPhatő: Stern József festékkereskedésében

Legolcsóbb iskolai szerek, legifjabb kiadású

tanliönyveli;
K apteatólc :

Nyitrai és Társa r. t.
könyv- és papirkereskedésében.

LtnlcsiH isiolai MII

A n. é. közönség szives pártfogásáért esedezik Medvegy Lajos
ezukráez.
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Loserth Dezső 
fűszer, csemege , bor- és ásványvíz kereskedese. 

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület) 
Ajánlom mindennemű friss füsuer- és cse

mege-áruimat olcsó árak, gyors és pontos kiszól 
gálas mellett!

Naponta érkézéit friss felvágottak, becsi es frankfurti Tirsli. 
Prágái sodar naponta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Nagy választék finom cukorkákban! 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

Knapp Havid,
mezőgazdasági és varrógépek

■ — nagy raktára LÉVÁN. == 
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

újonnan épült házamban nagy választékú 

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

z. tokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFHERK és SCHRANTZ féle gőz- 
cseplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó

— gepek és géprészek. X

Ajánljuk ;
lego’ce-óbb ntpí árak számításával 
elsőrendű, direkttorrásokból beszerzett

fiiszer- és gyarmatáruinkat,
II Kern Testvérek

fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése
Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.
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Valamint állandóan friss C8emege- 
8ajt. naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen káveimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-íéle 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 

dennemü festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor áruda. 

DISZKOSZORUK, 
ía- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
£5 é v i jótállási_

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű Bujtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszt lő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és bútor vasalások, olajozok, kenőszelet ezék, gép- 
szijak, ezivattyuk, keLdertömlők. tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, k»lspácsok, ssluk, üllők, 
kereskedilmi öntvények stb. v^cúkkekből.

Legcztbzcrübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szívás megkeresésre készséggel szolgaiunk specziális
árajánlattal. - Nagybani vételnél külön ajánlat.

Szép a tiszta konkurenczia!
L e gf lno m. a. t> b süt e m én ye k és lakó d al -m 1 t <-> v + a L-

SipíczKy-czukraszdában kaphatók
Krapp gépraktár átjáróval szemben.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel
_ ________ ____ ___ _______________ SIPICZKY ezukrász

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t gyorseajtójan LéváD.
< í


