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V.déken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Barom hóra . . 2 kor. 50 fill.
Elífizetési pénzek póntautalványnyal küldhetők
KtrJ 'H tárnok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
NégyhasAbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Beiyegdij minden egyes beiktatAsér tO fillér.
Hivakalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben.'

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk r^ezeköttetésben levőhirdető-irodAk, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
A k-ziratek a szerkeszlöseghrr Zö dk-rt-uteza 33. sz.) küldendők 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

ara-

Megjelen: hetenként egyszer
♦ vasárnap reggel. +

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ás TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
Meghívó.

Léva város kép-riselötestüUte 1907 évi 
január hó 29 'k nxpján d. u. 4 órasor a 
váioti eséhház nagy termében rendkívüli >-öz- 
gyű ést tart, melyre 8 kepviselő'es-üiet összes 
tagjiit tisztelettel meghívom.

Léva 1907 évi január hó 24-’n.
Eáclog-li XjaJos 

polgármester.

A bukottak.
Egyik vidéki lapban olvastam, hogy 

a letört gárda vezető emberei uj kike
letre gondolnak, mert azt írjak a szét- 
zíillött nyáj átvedlő tagjaihoz, Ír gy 
„pár<uk elmúlt ugyan, de rém múlt el 
pártunk igaza, az a nagy igazság, hogy 
a nemzet erejével mindig számolni kell, 
épen azért apathiaval. tétlenül nézni az 
ország vergődését, ezt tiltja múltúnk, 
tiltja kötelesség tudásunk. “

Más szóval a bukottak megfujták 
a harczi riadót. Egyes vármegyékben 
életre próbálják kelteni a leányzót, a 
ki szerintük nem halt meg, csak aluszik. 
Abban a meggyőződésben élnek, hogy 
az ö idejük ismét el fog következni s 
az a 38 esztendős garázdálkodás, mely 
idő alatt egyebet sem tettek, mint a 
népszabadság szárnyait nyirbálták, újra 
vissza fog térni.

Itt az ideje, hogy ezek a harci ria
dók kellő értekükre leszálüttassanak, 
hogy a bukottakkal végre magyarán 
értessük meg, bo.y velük végleg leszá
moltunk. Valijuk be őszintén, hogy 
nagyreszt a saját hibánk, hogy ezek a 
13 próbás mamelukok újra fészkelőd
nek. hogy nem férnek a bőrükben, 
A saját hibánk, mert mikvr a beszámo
lás négy napja elkövetkezett, a helyett 
h"gy ezeket a hazaáruiókat kirugiua 
volna a hazaszeretet és igazság temp
lomától, és kitakarítottuk vo:na 
a darabontok szemetjét s a helyett, hogy 
mint valami nagy dögvesz után dezin- 

fic'.áltuk volna az ország és a várme 
gyek épületét, kicsinyes indokokból a 
feledés fátyoléval takargattuk a sebeket, 
a melyeknek nem fátyol, de kés kell.

Ezeket a letört Bavardokat futni 
engedtük a nélkül, hogy homlokukra 
sütöttük volna a hazaárulás bélyegét, 
hogy lássa be a késő utókor tizedizig- 
len az ő bűneik nagyságát s undorodjék 
meg tőlük mindenki.

E-ek a kitartottak, a kik mindenre 
eszkö/ül voltak felhasználhatók, elta
karva lelkűk hitványságát befurakod
nak a küzdők soraiba s ott a marni 
akaró sarkazmus hangjával iparkodnak 
léket ütni az egyesültek falankszába. 
Azt. hiszik, hogy a nemzet elfeledte az ő 
bazaáru'ásukat s a közfigyelmet a múlt
ban viselt dolgaikról az által akarják 
elterelni, hogy megrágalmazzák a küz
dők legjobbjait, hogy viszályt támasztva 
újra a felszínre vergődjenek, Mert hát 
bizony ezeknek a bukottaknak nincs 
mit várniok a jelentől és a koplalás 
művészetét nem veszi be a természetük. 
S miután igy nincs sem nyerni, sem 
veszteni valójuk, természetesen mind-nt 
elkövetnek, hogy a kormány működé
sét inegbéniisák s a nagy tisztogatást, 
mely végképen el fogja Őket seperni, 
valahogy megakadályozzák s nem tö
rődnek azzal, hogy az általuk felidézett 
zavarban esetleg a magyarság lenne 
is a vesztes.

A dicsők, akik mMtók nagy múlt
jukhoz, az összetört húsos fazék rom
jain keseredve első sorban a vidéken 
ak rjlk megkezdeni a dicstelen módon 
kimuit kor feltámadására az akciót. 
Bib*rruegye  volt az első ezen kétes 
értékű vállalkozás terén s úgy halljuk, 
hogy * régi rend kitartottjai tovább 
terje znk » hullámokat.

Bar nem hiszszük, hogy ez a moz
galom vármegyénkben fel merné ütni 
a f-jét, de tudva azt, kogy ezektől a 
lelkiismeretlen emberektől minden kite
lik s elő lük nincs semmi jó, semmi 

szent, csak önmaguk egyéni érvénye
sülése, kik a koalíció által teremtett 
rendbe nem tudnak beleilleszked i, 
időszerűnek tartjuk minden jóérzésü 
polgártársunkat figyelmeztetni, hogy 
sem a kormány, sem a vármegye ezek 
szolgálataira többé nem reflektál.

Meg kell értetnünk ezekkel a jó 
urakkal, hogy hiába igyekeznek magu
kat felkínálni nyíltan vagy közvetve, 
velük már leszámolt az osztó igazság, 
Hivataluk és befolyásuk kedvéért hiába 
akasztják eddig követelt hitvány elve
iket szegre, meggyőződésüket hiába 
bocsátják áruba, mert a nemzet szeme 
kinyílott s múltban tanúsított viselke
désükkel eljátszották, végképen a nem
zet bizalmát és a nemzet nem óhajtja 
többé ezt az egyedül zsebet és korrup
ciót szolgáló, a kamarilla talpát nyaló, 
s rnagáu, is közéletünkben a korupciót 
szolgáló sötét had embereit visszatérve 
a közélet terén látni.

Veszszük a seprőt s kiseperjük a 
szemetet s odavetjük, a hova való, a 
trágyadombra. Hát a szemét ne fész- 
kelődjék, mert bűzt terjeszt s megrontja 
a levegőt.

A régi rend lejárta magát, a romo
kon az uj Magyarországot akarjuk 
felépíteni, s a nemzet haragja elsöpri, 
megsemmisíti, a ki ezen tisztult törek
véseknek nyíltan vagy alattomosan 
útját akarja szegni,

A bukottak pedig törekedjenek 
arra, hogy elfelejtse őket a nemzet s 
ne tápláljak fel-felsziszszenésükkel meg
vetésünk hamvadó paráznát.

Mikep lehet védekezni a gumókor ellen ?
Rettenetesen pusztítja a gümökór a 

mag>ar nemzetet. Ez okból mindenkinek 
leikvsmeretoeli kötelesség-, hogy tőle telhe
tő eg segédkezzék a védekezésben. Nem 
kel! ehhez egyeb, mint egy kis belátás és 
jóakarat. Hí ez meg van bennünk, gyakran 
e háríthatjuk a halálos veszedelmet öl ma
gunktól és másoktól.

Már emlitve volt, hogy a gümőkórnak 
csiráit az ember köpésében lehet megtalálni, 
de csak erős nagyító üvegek segélyével. 
Puszta szemével senki emberfia netn látja, 
hogy a köpésben van e gümőkóros csira 
avagy nincs. Ezért mindenkinek, aki köhög, 
lelkiismeretbeli kötelessége, hogy arra ügyel
jen, hogy köpése más emberre ne ragadjon. 
Tehát nem szabad a szoba, a korcsma, a ká
véház, a templom, a vasúti kocsi vagy bármely 
más gyülekezőhelynek padlójára köpni. Nem 
szabad piacon, utcán vagy más nagyobb for
galma helyen a földre köpni. Mert a köpés 
könnyen ráragad a járó-kelőknek talpára, 
az asszonyok szoknyájára vagy pedig meg
szárad a köpés és az utcán a szél, szobában 
a seprő felkavarja és igy az embereknek 
szájába kerülhet a veszedelmes csira.

Senki se büszkélkedjék, hogy ö egész
séges, az ö köpése nem árt. Aki köhög, as 
nem egészséges és kezdőiben senki sem tudja, 
hogy köhögése miféle mellbajból ered.

Ezért tehát mindenki ügyeljen arra, 
hogy szanaszét ne köpaödjön. Korcsmákban 
és más nyilvános helyiségekben mindig csak 
vizzel telt köpőcsészékbe kell köpni, milye
nek a hatóság rendelete folytán minden 
közheiyiségben fel vannak állítva.

A szobában, a műhelyben a tisztogatásnál 
arra ügyelj, hogy ne verj fel sok port. A 
mennyire csak lehet, nedves kendövei kell 
tisztogatni vagy forró lúggal súrolni.

Kerüld az olyan korcsmát, hol a vendé
gek a padióra szoktak köpködni, leginkább 
veszedelmes az ilyen helyiség, ha táncolnak 
benne és a port felverik.

Ha köhögsz, tartsd a zsebkendődet a szád 
elé, hogy a nyálad másokra ne főcsögjön. 
Ha ped g valaki más köhög és nem tartja 
a kendőjét a szája elé — akkor neked legyen 
elég eszed és fordulj félre, hogy a föcsögö 
nyál téged ne érhessen.

Aki süt és főz, mossa meg szappannal a 
kezét, mieiött a dolgához iát és mindenben 
törekedjek a tisztaságra. Lsgyek ellen meg 
kell az étéit és italt védeni, mert a legyek 
szívesen szádnak a köpésre és onnét az 
ételekre.

T A RC Z A
A nöegylet; mulatságról.

Tisztelt Szerkesztő Ur I
Sd^es engedclm-.vel beküldőm a nőegy

leti bálról szó .6 refe’ádámat, beszámolok a 
műkedvelői e öadáaról és az estély lefo 
lyásáró *)

Ott vol'arn s mondhatom hálával em'é- 
kezem meg a vezetőség és a rendezőség 
szeretetre mohó gondosságáról, i.me!y, — 
mint minden évben úgy az idén is — alkal
mat nyújtott Léva és vidéke uritársaságának, 
hogy egy kellemes éjt töltsön együtt.

Az előtt egy-egy fenyes bá* 1’ adott az 
egy et, n őst mivel a régi fi gadó nem képez 
ebhez illő fényes keretet és megfelelő kiszol
gált, inkább műkedvelői előadással vagy 
batyunál)*!  he yettesiti.

Az idén is az ügyesen összeállított és 
•okát igérö programm szép közönséget von- 
lott oda, kik valóban élvezettel hallgatták 
TÓgig Ábrányi „Végrehajtóiját és a »Bal- 
e«et*  cimtt dialogot.

Ez előadás gyors menete s egyöntetü- 
>égn d csérik a rendezőt, akinek munkáját 
a közreműködők szorga'mukkal és ügyes
ségükkel könyitették meg. Stóziusz Erna 
°r eany egy szomorú özvegyet adott átgon
dolt szép előadással, — fogadott leánya —

*) Nagyon ■ziveseD adtuuk tért ezen rövid, de hí*  
’s’ot'ságról tanúskodó ismertetésnek is. Nem is kép'ell 
kod es munkatárs, hogy mily ke lem-s élvezetet nyajt 
* 8zerhesz<öségr.ek, ha ily érdekes közlemények ülnek 

ke. éhünkre. Máékor iá aúvtaan iá'juk, böú réfia- 
hUMbba kérünk. — 8»erk<

Sz'íkmáry M.rgit urieány nagyo ! h-ly»sen 
be- alá' szer-pél «. Pólya Giziké
ur.e'.ny. mi t Nini s?,..bácsié kapót tok 
tapioi. A vegreh^j ó Fenyvessi ír volt, kinek 
nagy része van a sikerben, mint szereplőnek 
és rend*  ö 'ek. Ordódy V<lmos, Bellán Sán
dor és Keltek Ferenc urak szintén elismerést 
érdemelnek.

A dialógban Stózius Erna urieány és 
Jánoss J ’nö ur szerepeltek, a közönség nagy 
tapssal honorálta fáradozásukat.

E öadás után a vacsora következett, 
A hosszú asztalok mellett vígan telt az idő 
és Faragó S mu urnák — ki akkor is kö
rű jarva igye'se-ett mindvnkiről gondoskodni 
_  örömmel gratu'áltunk az est sikeréhez, 
ö azonban szerényen elháritot’a a d cséretet 
magáról és az egylet nevében köszönetét 
fejezte ki Leidenfrost Tódorné úrnő Öi«cy- 
ságának a szegény kis árvák érdekében 
kifejtett fáradozásáért.

A nőegyletnek ezen valóban köztiszte
let- és szeretetben részesülő elnöke meg is 

. érdemű az elismerést ,* ő nemcsak az árvák
nak gyöngéd hü gondozója, hanem a*  egylet 
tagjai körének legértékesebb lánczszeme, a 
jótékonyság gyakor ásának példányé épe. Az 
ö lekötelező szeretetreméltósága nagyban 
hozzáj-rult mais az est sikeréhez,

Azután megemlékeztek az idestova száz 
esztendős falakról, melyek között a múlt 
század elején folytak le azok a híres három 
vármegyére szóló mulatságok, a hetvenes 
években pedig a nöegylet tökegyüjtö báljai, 
■ azóta ia ott mulattunk, de már nem sokáig.

Változik minden, múlik az idő 1 — Akik 
akkor felvették az árvaház eszméjét, most 
már gyönyörködhetnek annak áldásos mü- ö- 
dóseb-n és gyarapodásában. Aa egy le’ p»d'g 
háláját fejezi ki azok iránt, kik az alapítás 
szívós kitartást és sok fáradságot igénylő 
nagy munkájában részt vettek, mint Maildth 
Istvánná Öméltósága, ki fénypontja volt mai 
estélyünknek, s ki azóta is családjával és 
összeköttetéseivel elévülhetlen érdemeit a 
nöegylet iránt folyton gyarapítja.

Búcsút vettünk a régi idők tanújától, 
a régi, rozoga vendégfogadótól, mely mint 
hallottuk, rövid idő múlva megsemmisül, de 
reméljük, hogy a régi jó mulatságok han
gulatait átplántáljak az újonnan építendő 
modern vigadó csarnokaiba és az uj fogadó 

| termét a mamák éppen olyan örömmel muto
gatják majd a leányaiknak, mint ezt emle
getve a regi ió időket.

Vacsora után kezdődött a táncz s jó 
kedvben folyt egész reggelig.

1 De engedje meg kedves szerkesztő ur, 
hogy egy panasszal is terheljem I

( A czigány ellen volt kifogás és kérjük 
— ez utón — a főrendező urat, hogy majd 
jövőre egy erélyes czigánybirót kérjen föl, 
nehogy a czigányok a mellék szobákban 
félrevonult, csendesen mulatozni óhajtó tár
saságokat zavarja, a helyett hogy a terem
ben muzsikálna I

De azt hiszem most mindenről tájékoz- 
. tam Tisztelt szerkesztő urat és szolgálataimat 
i továbbra is felajánlva maradtam szívélyes 

üdvözlettel hive
I ■A.xxozayzxx'U.a.

Esztike.
Nem hiába volt sok irigye Magó Mi- 

hályuenak. A jó Isten annyi jóval áldotta 
meg, hogy nem győzte ieimádkozni a sok 
mennyei mannát, a mely jámborságának, 
szorgalmának a jutalmául az ölébe hullott. 
A Magóék ősi háza valóságos Kánaán volt. 
A kertben a virágok tarka serege tanúsko
dott a Magóné lelkének a virágairól. Mert 
bizony azok voltak csak igazi virágok. Ott 
diszeiegtek az erények paradicsomában a 
vallásban. Illatukat szerteárasztották gazdag
nak szegénynek egyaránt. Mindenki téphetett 
és tépett is és mindig csak friss és friss 
hajtások ütötték fél ártatlan, illatos fejüket 
a Magóné lelkének, jó szivének erényt termő 
talajéban.

A mióta Magó Mihályt magához saólii. 
tóttá az Ur, az özvegyre szállt teljesen a 
gazdaság, a család meg a falu szegényeinek 
gondja. Magó uram betegsége sok pénat 
emésztett fel s elköltözése után némi teher 
maradt a Magó birtokon.

Magö Mihályné, vagy amint a környé
ken nevezték, Torka asszony, csakhamar 
lerótta a boldogult fésjeura tartozásait, a 
gazdaságot felvirágoztatta s nehány esztendő 
múltán már annyi megtakarított vagyona 
volt, hogy legidősebb leánya férjhezadásával 
kezdett foglalkozni. Mert mi csürés-tagadáa, 
bármily szép volt az Eiatike ; bármily saa*  
pora kezű a munkában, mégsem akadt ké
rője, míg szegény leány hírében állott. Aa 
Esztikét is meglepte az anyja elhatárolása. 
Dehogy akart volna ő megválni a libáitól.
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Nyers tejel ne igyál, félig fűti vagy süli 
Imst ne egyél! Nyers tejben, húsban gyak
ran van giimőkór csirája.

Nagy szerencsétlenség ugyanis, hogy 
hazánkban a szarvasmarhák főzött gyakori 
megbetegedés a güiuökór. Arra kell az or
szágnak törekednie, hogy agümökóros mar
hákat mielőbb kiküszöbölhesse. Lgy látszik, 
hogy a szabad levegőben, réten mezőn való 
mozgás a marhát is megvédi a gümökór 
ellen. Arra is kell ügyelni, hogy tüdövészes, 
csontfolyásos vagy másféle gümőkóros beteg 
a ma ha vagy a tej körül ne foglalatoskodjék.

Kezeidet gyakran mosd meg. Mosdatlan 
kezed ujját szádba, orrodba, soha se dugd. 

Azonban bármennyire óvatos is az ember, 
mégsem képes megakadályozni, hogy egyszer- 
másszor gümőkóros csira ne kerüljön testébe. 
Mennél gyengébb az ember szervezete, annál 
könnyebben iogamzik meg benne a gümő
kóros csira. Egészséges embernek kemény 
szervezete legyőzi, kiveti a veszedelmes 
ellenséget. Ez okból jól figyeld meg a 
következőket :

A táplálékod legyen egyszerű és erőteljes. 
Tej, vaj, túró, sajt, szalonna, rizs, hús, főtt 
tészta, bab, lencse, borsó, krumpli, 
czukor — ezek a legjobb táplálékok. Nya
lánkságra pénzedet ne költsd, a szeszes ita
lokat kerüld.

Lakásod legyen világoi, szellös, száraz, 
ne a szűk kuszlikban, hanem inkább a tága
sabb szobában legyen a háló.

Ruházatod legyen egyszerű. A túlságo
san sűrű szövés nem egészséges. Alkalmaz
kodjál az időjáráshoz. Nadrágszij és fűző 
nem jók, mert a lélegzést akadályozzák.

Tisztaság, rend legyen a legfőbb gondod. 
Hűvös vízzel dörgöld végig testedet napon
ként. Nyáron fürödj a folyó vízben, ha van 
rá alkalom. A hajat, bajuszt, szakállt, fogat 
szájat, körmöt tisztán tartsd.

Az orron keresztül szívd a lélekzetet, 
csukott szájjal, ha az orrod állandóan nem 
szelei, menj az orvoshoz.

Azon légy, hogy munka közben fölös
leges por és füst ne bántson. Jóakarat és 
gondosság mellett gyaksan el lehet kerülni 
a túlságos por és füst fejlődését.

Aki gyárban, műhelyben vagy másfele 
zárt helyen dolgozik, használja fel szabad 
iuö|ei ana, Hogy re<en-kA,, ■£_, . ___ ,
hertben tartózkodhassék. Rosszabb időjárás
nál se kerüld a friss levegőt. Átázott ruhát, 
cipőt azonban mielőbb váltsd fel. Szabad 
levegőn való tornászás, lapdázás, gyaloglás,

csibéitől, meg a tarka tehenétől. Tudni sem 
akart róla, hogy elhagyja az édes anyja 
házát, a fafödeles falucskát, a melyben éle
tének szép tavaszát leélte. El is ment a 
tisztelendő úrhoz és bepanaszolta az anyját

— El akar zavarni a háziul az anyus. 
Valami városbeli embert szándékozik a nya
kamba adni. Drága plébános ur, ne engedje, 
hogy kitegyék a szűrömet . . .

És azokból a ragyogó csillagszemekből 
megeredtek a könnyek, a plébános ur meg 
elmosolyodott.

— No, no, nem illik pityeregni az ilyen 
nagy leánynak. Utóvégre vagy te olyan vitéz 
fehérnép, hogy szemébe nézel annak a le
génynek. 11a meg megtetszik neked a bajsza, 
a szava járása, cselekedete, akkor aztán 
nyújts parolát néki, én meg rátok adom az 
áldást . . .

D aj szén Esztike nem azért volt leány, 
hogy másnak hagyja az utolsó szót. Már a 
plébános urat ellenségének nézte s ha te
hette volna, egy egész ármádiát fegyverezett 
volna fel ellene.

— Már a tisztelendő ur is ellenem for
dul, kezdte pityergő hangon, most már 

aenkim sincs, a ki megvédene 1 Ó, mi lesz 
az én kis csibéimből, a Riska tehenemből, 
meg a szép gúnáromból. Éhen halnak mind, 
mert nem ád nekik senki sem enni, tudom 
aztán a czirmosom is elpusztul, lekopik a 
nyakáról a piros pántlika és nem leBz, aki 
ujjat vegyen selyemnyakára 1 A galambjaim 
is árván maradnak. Hiába röpülnek regge- 
lenkint ablakom elé, nem szór eléjük senki 
búzát, senki puha czipómorzsát, senki, meg
lássa, szent atyám, hogy azon a szent napon, 
a melyen elhagyom a Magó kúriát, nagy 
gyászra ébred az apró jószág . . .

Keserves zokogásba tört. Angyalszelid 
arcát zsebkendőjébe temette s a mint igy 
fu'dokolva felsorolta panaszos okait, ében
fekete haja megoldódott b széjjelom'ott 
vállain. O yan volt, mint egy siró angyal, a 
kit megpróbáltat aa Isten a jutalmazás előtt. 

mérsékelt biciklizés nem poros utakon, evezés, | 
úszás, kitünően keményítik a testet a gü- 
mőkór ellen.

Korán feküdj le aludni. Kerüld a mér- , 
féktelenséget és kicsapongást. Ezek gyorsan I 
emésztik az ember erejét.

Kerüld a ragályos betegeket. Ha köte
lességed, hogy velük érintkezzél, vigyázz a 
saját egészségedre.

Ha oly lakásba költözkődöl, melyben 
előtted tüdövészes beteg lakott, fertőtlenitesd 
a lakást, mielőtt behurcolkodnál.

Gy

Különfélék.
__ Hendkivüli közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete f. évi január hó 29-én ; 
d. u. 4 órakor a városi székház nagytermé
ben rendkívüli közgyűlést tart. A tárgyso
rozatban a polgármesteri jelentéseken kívül 
több igen fontos ügy kerül szőnyegre, igy 
a bőrgyár alakítására vonatkozó javaslat, a 
Kherndl féle szántóföld valamint a tanító
képző részére szükséges telkek megvétele, 
az 1907-ik évi költségvetés tárgyalása, a 
városi tisztviselők fizetésjavitás iránt való 
kérelme, továbbá még egy csomó adásvételi 
jogügylet feletti névszerinti szavazás stb. stb.

— Gyászosét. Városunk társadalma 
egy kiváló munkás, köztiszteletben álló tag
ját vesztette el !>/'. Novotny Imre elhalálo
zása á'tal. A boldogult egészen városunk 
fia volt, itt született, itt küzdötte fel magát 
szegény sorsból kitartó, nehéz küzdelemmel, 
s azért mindig hü bajnoka volt városunk 
közügyeinek. Tagja volt a törvényhatósági 
bizottságnak és a városi képviselőtestületnek, 
elnöke a lévai önkéntes tűzoltó-egyletnek ; 
a lévai takarékpénztár-részvénytársaság jog
tanácsosa és ügy észe.Több veszendőnek indult 
intézményt karolt fel; s amit elvállal, annak 
lelkiismeretesen meg is felölt ; a komoly 

i munka embere volt, következetes és kitartó. 
Ilyen volt politikai magatartása is ; mindig 
tántoríthatatlan hive volt a függetlenségi 
eszméknek, ő volt első elnöke a lévai nem- 

í zeti ünnepélyeket rendező bizottságnak, még 
abban az időben, mikor nálunk úriember 
még nem igen vállalkozott ilyesmire, s erről 
csak legutóbb mondott le, midőn már baja 
annyira súlyosbodott, hogy annak a szép 
bizalmi állásnak nem tudott megfelelni. Ez 
által bírta polgárstársai bizalmát és vívta 
ki maga iránt a tiszteletet, mely temetése 
alkalmával megható módon nyilatkozott meg. 

' A komoly munkásokban oly szegény közé
letünket érzékeny veszteség érte az ö — 
aránylag korai — halálával. Ifjúkorának 

un. » unni adj*  ó« *
közügy javára folytatott emésztő munka 
aláásták egészségét, s már évek óta súlyos 

. bajjal küzködött, de azért kötelességeinek 
i becsületesen megfelelt. Haláláról külön gyász- 
1 jelentést adott ki a takarékpénztár, és a

Másnap négyesfogat gördült a Magóék 
háza udvarára. Sarlay Barcsi a kiszemelt 
vőlegény jött meg rajta. Torka asszony már 
reggel óta talpon volt s az egész háznép 
leste- várta- tette parancsait. Sütöttek, főz
tek, bort palaczkoatak, gyümölcsöt szedtek 
és tálaltak fel. évtizedek óta nyugvó ezüst- 
nemttek, óriási porcellántálak, oséazék, billi- 
komok, kupák, — a melyekből a magyar 
történelem nem egy nagy alakja húzott 
egyet-egyet, — pipák, melyeknek faragvá
nyait a leghíresebb olasz mesterek készítet
ték, — vázák, a melyek a középkor festé
szetének a remekei voltak, — kerültek elő. 
Zajos lett a csendes Magóbáz, a mely igény
telen külsejével inkább szegénységet, mint 
gazdaságot Ígért a szemlélőnek. Talán a 
Sarlay Bérezi, aki pedig ezer holdas gazda 
volt, úgy vélekedhetett.

Ez alatt meg folyton — folyvást szor
goskodtak a hü cselédek kezei. Csak az 
Esztike tagadta meg az egyszer a munkát.

— Nem főzök én, nem sütök én 1 Minek ? 
Nem lesz úgysem az uram 1 Nem megyek éu 
férjhez soha ! Ha én tőlem függne, tudom, 
hogy étien- szomjan hagynám a Sarlay urat!

— Nem értesz te ahhos, Eszti, szólt 
Terka asszony s gyúrta tovább a lepényt, 
hogy csak úgy lihegett a megerőltetéstől. 
En is igy beszéltem, akárcsak te, a mikor 
még párta szerénykedett a fejemen. Azt 
mondom néked Eszti, hogy ne berzenkedj 
a fökötőtöl, mert alájutni nehezebb manap
ság, mint föispánságot szerezni. A leánynak 
a fökötö az, a mi a férfinak a kard ; fegy
vere : mindene 1

— No, hát én nem kérek belőle, dur- 
czáskodott Esztike és hogy nyomatéke legyen 
a szavának, megmarkolta a sóval teli tálat 
és úgy locscsantotta a leveles tálba, hogy 
szétfröC3Csert a fele.

Erre aztán Terka asszony türelme is 
elfogyott és a gyúrt tésztát a deszkára csapva, 
kezeit harciasén derekára saoritva, odaállott 
a leány elé.

tűzoltó egylet. Mélyen sújtott családjának 
gyászjelentése igy szól: Özv. Dr. Novotny 
Imréné, szül. Kmoskó Hona, valamint gyér- 
mekei: Ernő, Margit és Ilonka a maguk és 
az összes rokonság nevében fájdalmas szívvel 
tudatják, hogy felejthetetlen jó férje, illetve 
édesatyiuk Dr. Novotny Imre ügyvéd, a 
Lévai Takarékpénztár r. t. ügyésze, életének 
55-ik, boldog házasságának 25-ik évében, 
f. hó 20-án este 11 órakor hosszas szenve
dés és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után elhunyt. A boldogult földi maradványait 
f. hó 22-én d. u. 3 órakor fogjuk a helybeli 
róm. kath temetőben örök nyugalomra he
lyezni. Az engesztelő Bzt.-mise áldozat pedig 
f hó 23-án reggel 7 órakor fog bemutat!atni 
az Egek Urának, Léva, 1907. január hóbsn. 
Az örök világosság fényesfcedjék neki l

_  VirághulláB. „A földhöz minket 
baj s öröm kötöz" — mondja a köitö, csak
hogy mig az öröm ritka és múló, a baj, 
szenvedés gyakran látogat meg bennünket 
és örökké sajgó sebeket hagy, öröm a szép, 
kedves, okos gyermek, de ha a kegyetlen 
végzet kinyújtja felé gyilkos kezét, micsoda 
gyógyíthatatlan, őrré kínzó bánat az a sze
rető szülök szivében. A kis Seilassy Ellus 
is szép, okos és erős kis leány volt, s íme 
orozva kegyetlen betegség lepte meg, a kis 
ártatlan heteken keresztül mondhatlan kíno
kat szenvedett, a szegény szülők hiába 
szenvedték át mellette a legkínosabb szív
fájdalom kálváriáját, a kis E'la meghalt. 
Mit vétett, miért szenvedett ? Kínzó kérdé
sek, me’yeknek csak a gondviselésben való 
megnyugvással lehet végét vetni. — Megtöri 
szü'ei a Következő gyászjelentést adták ki: 
Alulírottak fájdalomtól megtörtén tudatják, 
hogy drága kicsi leányuk Gábriella f. évi 
január hó 24. napján d. u. 3 órakor, 6 ó ét 
korában, 20 napi kínos szenved-s után 
meghalt’ Drága kis halottunkat f. hó 26 án 
3 órakor temetjük a helybeli róm. ka'h. 
temetőben. Léva, 1907. évi január hó 24 
Nyugodjál békében 1 pilisi és szilasi bzilassy 
Dezső és neje Ríchter Sarolta, — Aladár 
kis testvérkéje.

— Ügyész választás. A lévai Uka- 
rékpénztár-réBavénytársuiat I. hó 24-én tar
tott igazgatósági ülésében a Dr. Nuvutny 
Imre halá'a által megürült ügyeszi állagra 
egyhangu'ag Dr. Kmoskó Bélát választotta 
meg.

— Az uj tanítóképző helye. Örven
detes hiradással szolgálhatunk polgártársa
inknak, hogy a vallás és közoktatásügyi 
államtitkár levélben értesítette vármegyénk 
főispánját, hogy az uj tanítóképző helyéül a 
Kálvária-dombot elfogadja, s nem ragaszko
dik ahhoz sem, hogy a telek négyszögaiaku 
legyen. Ejyuttal utasittatni kéri a városi 
naiusagut, nogy a nevezett tömet mieiooo 
az állam tulajdonába Írassa át, hogy az epit- 
kezés már ez év tavaszán megkezdhető 
legyen. Ez ügyben Bódogh Lajos polgár
mester a napokban a minisztériumban volt, 
ahol azt kérelmezte, hogy a város jogoBit-

i

— Majd meglátom, ki az ur a házban ? 
Azt teszed a mit mondok! Hallottad?

Oiyan hangon mondotta, ho?y egy had
vezérnek is díszére vált volna. Ha még oly 
csatatéren harsogott volna végig, a visz- 
hangja is tiz mérföídoyire reszkettette volna 
meg a levegőt.

Esztike is úgy megijedt, mint a bárány, 
a mikor rámordul a medve. Hallgatott, de 
titokban borzasztó terveket főzött agyában. 
Ki fogja gombostűkkel rakni a székeket, a 
pamiagot, az ágyakat, hogy a ezudar völe- 
gényjslölt elebláboljon hamarán a Magó 
kúriából. Megpaprikázza a fánkot, megsózza 
a gombalevest, tüzes taplót dug a Ssrlay 
Bérezi lovai fülebe, rágyújtja a házat . . .

Még talán anarkista eszméi is támadtak 
volna, ha egyszerre be nem toppan a Ssrlay 
Bérezi, aki csak úgy, mintha otthon lenne, 
köszöntött a konyhába.

— Adjon Itten szerencsés jó napot/
Terka asszony csak úgy a lisztes kezével 

parolázta meg a vendéget, de az Eiztike 
kezéből ijedten kihűlt a satóstál s valóságos 
sató tenger támadt körülötte.

Hej, Sarlay Bsrozi, ha tudtad volna, 
miféle borzasztó terveket forralt ellened az 
a lány, kihez tüzuézöbe jöttél I

Ds bizony csak forralt 1 Mart a mikor 
az Esztike amúgy, Isten igazán beleué>ett 
a Bercii, szép, fekete szemeibe, meglátta 
mint kunkorodik a lepénylesö fölött a pörge 
magyar bajusz, egyszeribe lángot kapott a 
szive s valóságos máglya gyűlt fel benne ...

Csélcsap, garaboncziás volnék, ha tovább 
szőném az Esztike makacskodáaát. Bizony 
Sarlayné lett a Magó Estikéből s a mikor 
a lakzin forró osókban o'vadc össze a meg
szentelt frigy, a derék plébános ur nem tudta 
megállani, hogy oda ne szóljon Estikéhez : 

— Hát most ki fogja a libákat tömni? Hé ?
Esztike elpirult és esdöen nézett húgára, 

a Mirikára, a ki bizony már az eljegyzés 
éta átvette az aprójószág feletti uralmat,

Bél*.

tessék fel a nevezett telkek kisajátítására, 
mert egyik-másik telektulajdonos túlzott 
követelésekkel lépett fel. Meg igy sem ke
rülne többe a kérdéses tele*  30 000 koro
nánál, az utnyitással együtt 50,000 Korona; 
mig ha a város megkapja a kisajátítás jogai, 
a telek az úttal együtt 35,000 koronába

— A katholikus kör estélye. A lévai 
katholikus kör 1907. feoruar 2-au az .Orosz
lán" szálloda összes termeiben köuyvtara 
javára felolvasó- és zeceesté-yt rendez,melyet 
tánczmulatság fog követni. Bjlépö-jegyek 
ára: Személyjegy 1 kor. 60 fmer, cs .Ddjegy 
3 korona. Kezdete este 8 órakor. Jegyek 
előre válthatók Nyitrai és Társa, valamint 
Borcsányi és C sémák üeieteicen és este a 
pénztárnál. A műsor igen ertekes es tartal
mas pon okból all; az amúgy is kitűnő htrü 
köri mulatságoknak szinvouaiát ez még ma
gasabbra fogja emelni. A mü-or a következő : 
1. N’pdaloa, irta R chter Ferenc, énekli a 
műkedvelők vegyeskara. 2. Svájci emlekek, 
felolvassz Báthy Laszió preposi-plebauos, a 
kör elnöke. 3. B bari pnmici.l s magy*tja,  
hegedű solo, játssza Fekecs Ltszló. 4. A 
gyáva, törvényszéki jeleue., irta Riduyanszkv 
Gyula, e mondja Vidinszky Gaza. 5. Lemou- 
das, müiai, irta D.ukó P.sta, enekli Bartos
M.riska. 6. Magyar da ok, tárogatód látssza 
Báthy Gyula, gordonsan l)r. Lakner Z > inn, 
harmoniumon Tokody Istváu. 7. A G uüudi 
Hegedűs, melodráma, szavalja Kozma Vnma, 
hegedűn kíséri Fekecs Laszo, zongorán 
Kánszky Lajos, harmomumou Tokody István.
8. Rákóczi sira.ma, tárogató, gordonka és 
zongoraniseret mehett enekli a műkedvelők 
vegyeskara. — Városunk ezeu leglátogatottabb 
esteiyere a meghívók már szetaüldettes.

— Kinevezés. K*zy  János c-. es kir. 
kamarás, vaimigyenk to-spauja a lovai aór- 

1 híz a orvosává dr. Gergely Fd öp belyueii 
' gyakor ó orvost uevezte ki.

— Tisztujitás. A lévai Kath. kör f. 
hó 20 áu tar.ott közgyűlésében magva.asz- 
tolta tisztikara', és pedig igazgató-. Dodct. 
János, aligazgató: P gier lotváu, gondnok -. 
Pa y Is>vau, pénztáros : Barios I .ivau, titkár: 

. Gbimessy Jauos, könyvtáros ; Bsila An.al, 
számvizsgálók: Csórunk Iz-dor, B.o> L.ozo, 
Gmzery Hugó; választmányi tagok: O idrej- 
aoviis A io f, Nyeli Jozs -t, Rica J mos, 
H aVaCs József, Tuiasay J izsrf, Tonn -lser 

ÍMmáiy, Néppel R >zső, Guua J mos, K pia 
Miklós, P.eaztoian-zky Bsla, Jouas Imre, 
Farkas Orbán, B.rc.auyi Bsia, Tosody 

l István, Borcsányi Győző, Frascb József, 
Jarros Ferenc, L .ufor líe.a, A^ardy Saudo-, 
Nrtneth Sándor.

— A kereskedő ifjak estélye. F. 
hó 20 an to yt le a lévai kereskedő >fj»k 
iflfRn mim Arii le nin i at A&ga, A 
voit egy beállítva, s miudeu reszsuen kedves 
és értékes volt. Bsbizonyuit, hogy nem 
szükséges nagy anyagi Kockázattal a fuva
rosból művészeket hozni, aksdnak itthon 
nálunk is. Eső volt Preseller Ferano fogtam, 
tanar humoros felvtvasaaa a nyug*.mázott  
úszómester tragikomikus esetéről. Áz ei. j :- 
tői végig sziporkázó humoreszK eienk tet
szessél találkozott; Kár, hogy eleinte amíg 
mindig tartó veudeg feivonu.as a ügyeimet 
megzavarta. Második pont gyanáDi Fischer 
Iiouka magy.uepdaiOkai sz*val.  Duschek E nő 
művészi zongora jateka es egypar lauitónö- 
vendek d.saret vonoskisérete mellett. Az 
előadás nyen formája uj voit a közönség 
előtt: népdalokat szavaim! Ds a hatás, 
melyet az előadás keltett, bebizonyította, 
hogy nemciak enekkel, de szavalással is be e 
lehet nyúlni a szivek legmélyebe. Majd 
Reitmann P.roika szavalt egy igen kedves 
— kissé hosszú — monológot igazi művészi 
biztossággal. Ezután zougora-játek követke
zett : Fischer Nalúke bravúros virtuozitással 
— kotta neikül — játszott le egy 16 olda
las n 1 annt a iser" —— részletet, 8 a viharos 
taps es ujrázas U'án még egypar gyönyörű 
kuruez nótát játszott remek színezéssel és 
magyaros érzessél, s ez a raadas meg jooban 
tetszett, mint a nehéz klasszikus darabnak 
tökéletes technikával kivitt előadása. Vége
zetül II eiiz Gyula kacagtató cigány maiak
ban mávatta be a cigány Karakter gyönge- 
Bégét a pálinkával szemben. Alakítása miudea 
kis részeben igen ügyes voit. — A rendezők 
a szerep.ő hölgyeket íaleses virágcsokrokkal 
tiszteltek meg. A sikerült műsor után a» ón
nal ropogós tánc következett s tartott egész 
reggelig. Az estélynek auyagi sikere is 
teljes, egyike volt a legnépesebb mulatsá
goknak.

— A tanítóképző hangversenyeit*  
— mely tudvalevoieg feoruar 9-eu lesz — 
a meghívók mar szeUüidettek. Ha va akihe• 
• meghívó — tévedésből — el nem jutott, 
legyen szives az esteiy töreudezöjehez, Pazar 
Zoltán tanárhoz fordulni.

- Zászlóból. A 13 rudas ősi nagy 
zászló, a lévai csizmadia-mesterek, a lévai 
nagy temp.om, sőt egesz Léva város egyik 
legnagyobb nevezetessege, kincse és büsz
kesége, renoválása igényé. Ennélfogva a 
Lévai Csizmadia Ipartársulat f. évi február 
hu 10 un az „O usziau" veudeg.óban a nagy 
zászló javára zártkörű táncestélyt rendes, 
meyro m vigalmi bizottság « mghivóiAt 
már kibocsátottá, Belopó díj személyenként 
1 K. bO fd., csaladjagy 3. Kezdete este 7 
órakor.

— Január 26-ika. Tagnap vo't 2-ik 
évfordulója az örőase nevezetes 1905-ikí 
januári választásnak. A hatalom elbizako
dottságában kiadta a jelszót : döntsön a nem-
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zsl, » a nemzet döntött, úgy, hogy az addig 
rettegett hatalmas bálványt ledöntötte — 
B,Igy eldobta, mtnt egy rongyot" Csudálatos, 
osz'önszerü megnyilatkozása volt ez a nép 
lelkének, mikor lerázva a romlottság láncait 
erkölcsileg megtisztulva kifejezte azt, amit 
érzett, amiért régen sóvárgott. Léván is szép, 
lélekemelő nap volt ez, mikor ezer és ezer em
ber egy eszmétől athatva boldogan szorongatja 
egymás kezét és egy az egész tábor I Bármi 
történjék is, január 26-ika mindig fenyes 
boldog emlék lesz azok lelkében, akik tud
nak lelkesedni a közért.

— A verebélyl iparos tűzoltó sza
kasz saját felszerelése javara 1907 évi feb
ruár 10-en a Kömg-féie nemzeti kávéház 
összes helyiségében trnczeetélyt rendez. 
Kezde este 8 órakor. Balépti dij : szemé- 
Ijeaaint 1.60, ceaádiegv 3 kor.

— Gazdakör Zsellzen Hoiszu javu- 
dáí után vsgre sikerűit a kisgazdák érde
keinek támogatására a gazdakört megalaki- 
tai.. — -A- társulás eszmeja már rég áterzett 
szü&ség a gazdák körében, s megvalósulása 
csak azért kesett, mert a kisgazda nem bízik 
önerejében, tehetetlenül nézi a körülötte tor- 
njosu ó szociális mozgalmak hullámait. _  A
gazdakör megalakítása mindazonáltal lelkes 
hangulatban folyt le, s a tisztikar a követ- 
kezöaep alakul meg : elnök Fábik András 
bíró, ateinöa- Tóth József, pénz'árnok Mód 
roves Ferenc, jegyző ifjú Szívós János. — 
Va aozimányi tagok : Nagy János, Bukó 
István, Dóka Gyula, Bsiiczky István és 
Roma János.

- Verebély nagyközség Verebély 
község kepviseto-tesiülote e hó 14-én d. u. 
tartott közgyűlésén Svarba István községi 
jegyző bejelen.ette, hogy a belügyminiszter 
en.edeiye fo ytán Vorebely nagy aözs°g lett. 
A -xepviseiö testület nagy leláesedéss-l tüdő
ül a ul vette e bejelentést s az uj községi 
szabályrendelet elkészítése céljából bizott
ságot küldött ki, a melynek tagjai : Godin 
Károly, Groszman Henrik, Nécsey Mihály és 
Óvarba István jegyző. - E-.uta egyhangú
lat riba'.aroz ák, bogy a Verebt-lyen létesi- 
íeodo sir. közjegyzöség érdekében a legszé
lesebb aaciót intii'ják meg. N.-vezetesen a 
község képviseiötes ü'ete fő szóirja a járás 
össtes képviselő testületei', hogy a mozga
lomhoz csatlakozzanak; fölkéri a pozsonyi 
kir. közjegyző kam^rá*,  az aranyosmaróti 
mr. törvényszék elnöké’, a vármegye tör
vényhatóságát és orsiágoi képviselőit, hogy 
a járást e kitűzőit célja elérésében a kifej
tendő indokodnál fogva, a saját ha'áskörük- 
ben támogassák. Végül pedig, a mennyiben 
a kir. közjegyzőség szervezése tekintetében 
e öreiatbató akadaiy nem merülne föl, a 
kepviselö-teatü ev ez ügy érdekében az 
igaz>agügymiuiaztert kü dö'tségiieg f.*gja  fel
keresni. — 
szsoaiyrendeiete megerősítést nyert, 
örök megvalasztása volt a közgyűlés 
tárgya. Reudötö/ké megval<sztoiták 
t’ics Inre es Jókat Jöttéi volt 
hajdúkat.

— A hernyó veszedelem, 
rengeteg kárt o-o-ou a hernyó, 
masyar gyümölcBtermelesben, s 
évben s-m jobb a kilá ás.

M-utan a község rendőrségi 
a rend- 
továöbi 
Jancso- 
községi

Tavaly 
főleg a 

ebben az 
. A fás tele van

nak herny ófeszekke1, az erdőkben p tdig oly 
tem-rdek a gy«pj«s pil e tojasa, hogy jut 
beio.e bőven a gvünö'csöaövnek is. Bizonyos, 
hogy erélyes intézkedés nelsüí nem tudnas 
megküzdeni a gazdák a fenyegető veszede
lemmel, A főidmivelesügyi miuiszter erre 
való tekintettel elrendelte, hogy a föszolga- 
bírák a hernyóirtaet úgy a köziégi elöljáró
ságok, mint a csendörörsök uijan a legszi
gorúbban e.lenörizteasek Fontos dolog, hogy
* hernyói:szkek még a tél folyatnál kiir- 
tassatiak, annál is inkább, mert a fehér 
galagonya-pille és a sargafarku pillangó 
hernyója mar március végen elszé ed s ekkor 
a fessek irtása már csltalaD. A földmivelés- 
iigyi miniszter ös zes vidéki szakközegei ‘ 
szigorú utasítást kaptak, hogy hivatalos ki- : 
szállásaiknál a hernyóiriast ellenőrizzék, j 
Figyelmezteti a min szter a közönséget arra j 
is, hogy a hernyóégetö lámpánál sokkal jobb
* kezzel, vagy hernyózó ollóval való irtás.

Közönség köréből.
K°szönet.

N ndenkinek, ki a súlyos csapást, mely 
engem felejthetlen férjem elhunytéval ért, 
feszvt.t ivei enyhíteni törekedett, addig is 
míg egyenkint és személyesen tehetem, ez 
Utón mondok hálás köszönetét.

L.va, 1907. január hó.
özv. dr. Növotny Imréné.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai nőegylot által fentartott „Ste- 

tánia árvaháa" réssere a múlt év öszigyüj- 
tésenek eredménye :

(Folytatás.)

Kmegyó Janosné bab, Patakiné 2 1. bab, 
1 zsák krumpli, Toinay Istvánne 3 I. bab 
és krumpli, Raczné 2 1. bab es krumpli, 
Brüik bivanue 2 1. bab és krutnp!i, Bogyó 
patiosné 2 K., Neumann Adolf 1 K., S pót 
[Cipót 1 K., Agárdi Zt’ga 40 f, Bella 40 f., 
pUrsovazky 20 f., Prajuer Gyuiánó 1 K., 
Ip’Okooay Gyuiané 1 K., Vörös Sándorné

Í-, Rmz J. 20 f., T 4>»y Sándor 1 K., 
pb-cser 50 f., Gyit C 20 f., Dsmjany 
|‘nos 40 f., N.’-N. 4 Jerkes András bab, 
Kday István krumpu, Kulcsár Andrásáé 

I

krumpli és bab, Tóth Károly 1 puttony 
krumpli, Chlebovits J. 3 1. bab és krumpli, 
Kakody Lajos krumpli, Konta Sándor 4 1. 
bab és 2 zsák krumpli. Kósa István 2 zsák 
krumpli es 2 1. bab, Toinay Jánosné 3 1. 
bab és krumpli, Madarász József 20 fillér, 
Dohány Sándor 20 f., Dálnoky L.josné 1 
A. Hornná 2 K., Bobokné 1 K., Nyári 
Sáudor 1 K., Balogh Lajos 2 K., Varonay 
Istvánná 20 f., Tatár Istvánná 1 K., özv. 
Bura Istvánná 40 f., Bucsek Gyulánk 40 f., 
Heiman Mór 50 f., Spisák Antalné 60 f., 1 
Mautnerné 40 f., Szabóné bab és burgonya. I 
Konta Jánosné krumpli, Polgár János 4 1. 
bab, \ einer Lipót 1 kgr. rizs, Kulcz István 
zsír és krumpli, Madarász Jánosné bab, 
Dohány Janosné 3 1. bab, Koncz Józsefné
1 zdák bab, Slehir Já-osné 1 puttony krumpli, 
Gál Ernő krumpli, Pólya István 2 1. bab^ 
R.dó 1 K., Baibach 1 K., Csekey Vilmosné
2 K., R xer Jánosné I K., Szilágyi főhad
nagy 2 K., N. N. 50 f„ N. N. 20 f., Dr. 
Katona Janosné 2 K, Huberth V lmos4 K., 
Kherndl János 4 K,, Dr. Frommerné 2 K. 
40 f., Bellán Adoífné 2 K., Irga mis Nővé
rek intézete 10. K Jónás Imre 5 K., Túrna 
Pál 2 K., Haló Sándorné 2 K., Zsíros Ist
ván 4 1. bab, Fornay Istvánná 50 f., özv. 
Toinay Istvánná 1 K., Jávorka Mihályné 
9 f., Tóth Istvánná 10 f., S-ehir Jánosné 
1 K. B ony Ziigáné 10 f., Lávái takarék 
és hitelintézet 5 K., Piander Ferenczné 1 
K, Palisovics Pál 40 f., Dóka Károlyné 1 
K, Bóna Sándorné 12 f., Kiss Andrásné 
60 f., Z lay Janosné 40 fillér.

(Folyt, köv.)

Köszönetnyilvánítás.
E^v magát megnevezni nem akaró uri- 

hö gy K irtész L.jos ur úján egyletünknek 
60 koronát küldött. Fogadja ezért ezen 
nemes szi'ü Urhölgy ez utón leghalásabb 
köszönetünket.

Az izr. nöegylet nevében
Fenyvesi Károly Waist Mórné

titkár. elnök.

Nyugtázás.
A L -vai Katb. Lígányegyesület január 

13 diki farsangi estélyen felülfizettek : Báthy 
László, pr^posr-piebános 10 koronát, Gusztafi 
Endre, Jor ás Imre, Kovácsik Márk, Kaveggia 
K mán. Csornák Izidor 2—2 koronát: N.
N. 1 kor. 44 fii,, Bu dis János 1 kor. 50 fii., 
Jaross Ferenc, Sárhegyi János, Svarba Endre 
1—1 kor,, Macsek litván, Javorek István, 
Lehoczki Bíl. 70 — 70 fil'ért, Grausz Lajos, 
B-kos Lajos, Petrás Bé'a 60 — 60 fölért, 
Ternyik Lajos 50 fi iért, Spisák N., Konca 
Lajosné, Misáik A utal 40—40 fillért, Gut- i 
mann János. Sinkó J izsef, Smkó András, 
B<rtók Béláné30—30 fillért, Mandák István, 
Valentik Lőrinc, Bsluch J mos, Miklósi Vil
mos 20—20 fillért, Jschtwirt Károly, Kra- ' 
tyina József, Stugel B ila 10—10 fülért.

A feiülfizetők fogadják az egyesület 
szives köszönetét.

I
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Közgazdaság.
Czukorrépatermelö tisztelt gazdatár

saink!
A ezukorrépa termesztés a magas mun- ' 

kabérek, az aran és növényi ellenségek - 
elhatalmasodása következtében a gazda inte- 
ligentiáját elsősorban követeli.

As országos magyar gazdasági egyesület 
Budapest IX Köztelek utega 8 sz. erre való 
teki.nettel díjmentes gazdasági előadásokat 
rendez, melyeknek célja, hogy a ezukorrépa 
termelés terén elért logujabb vívmányokat és 
tapasztalatokat, a répa állati és növényi el- I 
lenségei ellen való védekezése módjait a 
gazdák részére közismeretüekké tegyék.

Esen előadásokra a gazdikösönség min
den rétegét, a birtokos, gazdatiszt, bérlő és kis 
gazda osztályt szívélyesen meghívunk, a köz
telek körúti villamos megálló, s igy kora 
reggel indulva az előadásokon míg az nap 
részt vetetnek.

A program következő : Jin. 28 hétfőn ; 
d e. 10—12-ig Cierháti Sándor tanár elő
adása : Czukorrépa helyes termesztése, mi- 
velése és trágyázásáról; d. u. 4—6 óráig 
pedig S t'doiiovszky József tanár előadása a 
csukorrépa rovarkák elleni védekezésről. 
J*n.  29 kedd d. e 10—12-ig Linhardt György 
tanár, a ezukorrépa betegségeiről és ellenük 
való védekezésről.

A barsmegyei gazd. egylet nevében 
Levaticli László titkár.

Uj-bb takarmány répa termesztési irány.
TakarmányrépatermeBztésünk ez ideig 

nagy ál-aiánosságban csupán a tömegter- 
meaztésro irányult 8 figyelmen kívül hagya
tott a takarmányrépa azon le'fontosabb és 
legértékesebb tulajdonsága, amely egyrészt 
takarmáuyozási, másrészt eltarthatósági 
■zempontbó' teszi értékessé. Es cukortartal
mának növelése. A répa magas cukortartalma 
az mely takarmányozási szempontból emeli 
értékét és a cukortartalom biztosítja minél 
hu.amosabb ideig való eltarthatóságát, azt 
tehát a mi a gazdák részéről annyi pauaszra 
ad okot. A hazánkban számtalan helyen 
végzett etetési kísérletek bizonyítják továbbá, 
hogy a magasabb cukortartalommal bíró 
takarmányrépa etetése mar azért is, mert 
könnyebben bele illeszthető a takarmányozási 
rendbe, továbbá mert kisebb mennyiség votl 

elegendő ugyanolyan eredmény elérésére, 
úgy a tejelő gazdaságban, mint a hizlalási 
üzemnél sokkalta nagyobb jövedelmet volt 
képes biztosítani a jobb minőségű tej és 
izleteeebb hús termelésével Közgazdasági 
nagy előny háramlik tehát reánk azza', hogy 
ha takarmányrépatermesztésünknek olyan 
irányt adunk, amely hivatva van a cukor, 
tarta'mat a lehető legmagasabbra fokozni- 
Ezt pedig elérjük azáltal, ha kiválasztás 
utján oly magból termesztünk répát, amely 
magvak egy ilyen tenyésztési irány termékei.

A gazdák nálunk legszívesebben azon 
három répatéleséget termesztik, amelyek 
oberndorti, eckendorfi, és inammuth néven 
ismertek. Ezen féleségek bőtermök, a mi ' 
talaj és éghajlati viszonyainknak legjobban ' 
megfelelők se három féleség valamelyikében 
minden gazda megtalálja a maga talajviszo- ( 
nyai szerint legjobban diszlő féleséget és . 
pedig kötöttebb talajra az eckendortii vagy ! 
mammuthot, a homokosra pedig az obern- 
dorfit. Ezen féleségeknek eddig csupán egy i 
hátrányuk volt t. i. hogy cukortartalmuk az 
;>-7°/o között ingadozik és igy tápértékük és I 
eltarthatóságuk követelni valót hagyott maga 
után. Ezen segített az u. n. Wohanka-Mo 
termesztési irány, amely okszerű tenyészki- 
választássa! az oberndorfinál 12%, azecken- 
dorfinál 11% és a mammutliaá! 12.8% 
cukortartalmat birt eddig elérni. |

Kívánatos volna, hopy gazdáink minél 
szélesebb körben felkarolnád az ezen tenyész- 
eljárással termesztett magvak bevezetését ; 
ezzel répatermesztésünk és igy állattenyész
tésünk sokat nyerne.

Irodalom és művészet-
A „Honi Ipar" legutóbbi számának vezér- 

czikket Lánczy Leó, a budapesti kereske- I 
delmi és iparkamara elnöke irta, ki az 
áruforgalom korlátozásának jelentőségét mél- j 
tatja. K viile Székács Antal, Brust Dávid, j 
Sugár Oüó és mások írtak érdekes szak- * 
czikkeket. E szambán megtaláljuk az egyes ; 
városok polgármestereinek átiratát a „Honi 
Jparu-hot, az iparvállalatoknak nyújtott köz- ; 
segi kedvezményekről, továbbá a kereske- í 
delmi és iparkamarai elnököknek nyilatko- j 
zatát a munkaadó szervezkelésérö1. Gazdag 
iparpártolási es gyáralapitási rovat zárja be 
a számot. A „Honi lparu előfizetési ára 
egész évre 16 kor., felévre 8 kor. Kiadó
hivatal Budapest, Király-utcza 34.

Elkallódó milliók.
Ha megtekintjük a hivatalos sorsolási 

jegyzéket, azt látjuk, hogy évröl-évre óriási < 
mértékben nő a fal nem vett nyeremé- ; 
nyéknek, az úgynevezett hátralékosoknak a j 
száma. Es azért van, mert a soraj j
kos közönség felületesen vizsgálja meg koron- ! 
kint a búzások eredményét. Ennélfogva aki- 1 
nek sorsjegyei és egyéb értékpap rjai vannak, I 
arra nézve rendkívül fontos egy megbízható 
sorsolási lapnak a járatása. Ilyenként ajánl- j 
ható a „Pénzügyi Hirlapu a melynek sorso- ’ 
lási melléklapját a „Pénzügyi U mutató“-t a 
nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter mint 
teljesen megbízható szakközlönyt; a nagyméltó- • 
ságu m. kir. pénzügyminiszter mint szakér- j 
telemmel és pontosan szerkesztett közlönyt hiva
talosan ajánlott. A lap előfizetői a januári 
számmal ingyen kapják a Pénzügyi és Tózs- ' 
dei Évkönyvet, a mely sok hasznos tudni
valón kívül tartalmazza a kezdettől fogva 
az 1906 év végéig kihúzott, de kifizetés 
végett bemutatni elmulasztott sorsjegyek, 
kötvények és záloglevelek hiteles kimutatá
sát, úgy, hogy e könyvből bárki azonnal meg
láthatja, ki van e sorsjegye huzva vagy nincs. 
A Peuzüryi ILrlap elötizetési ára egy évre, 
a Pénzügyi U.mutatóval és a Pénzügyi és 
Tőzsdei Évkönyvvel együtt 5 korona, amely 
megrendeihe ö lapunk kiadóhivatalában is.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1901 évi janu ír hó 20«tól 1907 évi január ho 27-ig.

Születés.

i
A szólói neve

ja9
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A gyermek
neve

Balog Béla Hajdú Katalin leány Ilona

Drplioska Gáspár Krehnák 1. leány Ilena Irén

Üetler Márton Hasznos Zsófia fiú Józseef

Major Jiízscf Fényes Ágnes fiú Gyula Péter

Stutyika Anna üu Péter
leány Julianna

Az elbírni ucie Kora A halál oka

Dr. N-jvotuy bnrí 54 éves Hugyvérilség

Zdroa Intváu 62 Gutaütés

o. Nagy A-né előtérik J SS Aggk, végkim.

Foige iwiuter E le 19 11-.5 Agyh. gyulladás

Szilassy Gábriel)* 0 é^es Agyh. gyulladás

Lévai piaciárak.
lt >ratv»s ; KJuya JJa^et readőrkap-táuy.

Bisa tn.-mtteánként 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fi i. — Kítazeres 12 kor. 60 fi'l. 12 
kor. 80 fill. — R>53 11 kor. 60 fii. 12 kor.

60 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 80 
fi i. — Zzb 13 kor. 80 fid. 14 kor. 20 fill.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 20 fill.
— Lencse 27 kor. 40 fii). 27kor. 80 fill. — 
Bab 14 kor. — fill. 15 kor. 60 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fill. 10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 116 124, Lucerna 116 132, B borhere 
30-32, Fehérhere 80 110, Nyuiszapuka 110- 
120, Bsltacin 26 28, Muharmag 14-15, Bük
köny 18- 20.

Nvilttér.
©------------- ------------------- O

Értesítési
Vans zerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására adni, hogy LÉVÁN 
f. óv februir l en Koháry-utcza 26 ik 
számú házban 

Baiops míMjt 

nyitok, hol minden e szakmába tartozó 
munkákat készitek tervek és rajzok 
Után, u. m. : díszes tető ablakokat, 
csúcsokat, éleket, bordáka\ vízgyűjtő 
medencéket, épületek, templomok, tor
nyok fedését, javítását és festését.

E vállalom iégszesz, vízvezeték, für
dőszobák s angol ciozetok berendezését. 
Villany világítási hálózatok, villamos 
csengők, házi telefonok, villámhárítók 
felszerelését és javítását.

Raktáron tartok fürdőkádakat, 
me'yeket a t, ez. közönségnek köl
csön használatra is átengedek.
Bjcses pártfogásukat kérve maradtam 
a t. ez. közönségnek

tisztelettel

EDER KÁLMÁN
épület- és diszmiibádogos-, vizvezeték- 
légszesz- és villám vezeték berendező.

©---------------------------------ó
Kiadó lakás!

EáL3zló.u.tca 6 sz. alatt
2 szoba, előszoba, konyha és éléskaniu- 
rából álló lakás esetleg kerttel f. évi 
májvis 1-ére kiadó.

Bővebb felvilágosítást ad
özv. Neumann Adolfné

Kindn
FetóÉ-utczában lévő üzlethelyi

ség esetleg lakással együtt május 
1 -töl kiadó.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

CSÁSZÁRFÜRDÖ Budapesten. Nyári és 
— ....... téli gyógyhely, a magyar
irgalmasrend tulajdona Eisöraugu kénes hév- 
Vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, aénye'm js iszapfürdők, uszodák,török . 
kő es márvanyfürdök ; höleg , szénsavas- es 
villamosviz-fürdök. Ivó- és belelegzesi kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és binnenivé küld 
Az igazgatós íg.

Birtok kerestetik
megvételre. R őzt vetítők. 
ksizá.r*va.-  C m a kiadóhivatalban.

Eladó ház.
Schoeller-utcza 10 szám allatt levő 

sarok ház üzlethelyiségnek Í3 alkalmas 
azonnal szabadkézből eladó Zólyomi 
JanOS tulajdonosnál megalkudható áron.

Nagyságos asszony, 
iuiija-3, hogy a maláta-kávé 
lás inál m ert kell Önnek a 
reinsr« nevet hangsai,ózni ?

Csakis a
Kathreiner- féle Kneipp- 

malála kávé
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét éé zamatját.

Méltóztnssék azért. Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi»Kathreiuer- i-i-a -is 
zárt eredeti <-s .magokban kap- 
hato l<a'lireiiier-l'é.e Kn-i]i]>- 
mnláta kávé- f.-liral tál <.s 
Kneipp páter arcképévé), mint 

védjegy gyei. --
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Meghívó.
AZ „ÚJBÁNYÁI NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRS? 

1907. évi február Llö lO.én 
délután 3 órakor saját helyiségében

Vagyon.
Mérleg számla 1906 deozember hó 31-én

Vagyon

H TI r r I
tartja, a melyre a tisztelt részvényeseket 
meghívja.

í jbányán, 1907. évi január hó 18 án.

Az igazgatóság.

76,
78
80
82

102
48
86
n

110
n
88

Pénztári készlet - -
Váltó tárcza - - - 
Kötvények - - -
Felszerelés - - - -
Óvás - - - .
Érték papír - - -
Idegen int. elhelyezett 

Ennek kamatja - -
Cheque számlán - - 

, . kamat
Hátralékos kamat • -

Teher

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megalakulása.
2. A jegyzőkönyv hitelesítéséhez szükséges intézkedés.
3. Az igazgaióság és a felügyelő bizottság jelentése.
4. Az 1906. évi zárszámadás és mérleg előterjesztése 

s a felmentvény megadása.
5. A tiszta nyeremény felosztása.
6. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak és 

póttagjainak újabb három évre megválasztása.
7. Esetleges indítványok tárgyalása.

a

f. Fkl Teher K.

Zlmmer Antal s. k.
könyvelő.

Figyelmeztetés. Aki a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni kí
vánja, tartozik az alapszabályok 15 §-a szerint részvényeit a közgyűlés 
előtt az intézeti pénztárnál téritvény mellett letenni.

31 "W
295 55

203930’
178409150

460
68,87

1120

31395

472
675

55

8"
41

472

I

80

424459 60

Gyuriba Samu s. k.
aligazgat >

83
67

75

Részvénytöke - - - - -
Tartalék alap - - - -

„ alapnak ingatlan 
számlából . - - - •

Fel nem vett osztalék - -
Előre bevett kamatok - -
Betétek ------- 
Rendelkezési alap - - -
Múlt évi nyereség áthozat 
Egyenleg mint nyereség -

II 27658

-A.z igazgatóság:
Dr. Kiischanek Béla s. k. 

igazgató.

I
2982836

41830 
3961 07 

34557235
103

12576 61

424459 69

Ollik János s. k.
pénztáros

Jelen mérleg számlát megvizsgálván, annak egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel mindenben megegyezőknek, 

törvény és alapszabályok értelmében készülteknek találtuk.

Kelt Újbányán 1906 év deczembér hó 31 én.

.A. fel-ügyelő-bizottság :
cdbulka Adolf s k Staud Nándor s. k. Koperniozky József s. k. Kotiers Emil s. k. Nlzsnlk Béla s. k. 

tb tag ’ ' fb. tag fb. elnöke fbtag. fb tag.

Faeladási hirdetmény
1907'|211 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A besztercebányai püspökség zárt ajánlatokkal egybekapcsolt nyilvános 

árverésen és pedig lövőn az erdőben áruba bocsátja az illetékes kormányható
ságok által jóváhagyandó üzemterv szerint a. garamszentkereszti uradalom
ban 1907—1911. években Íőhasználat utján kihasználásra Kerülő faanyagokat 
a következő ci< portokban.

I. Az A, és A tize osztályokbsn mintegy 431 kar.-bo’dnu részben tisztán, ró.zben elegyesen más 
ia.iemekb I álló, vetövágiu utján kilnszuálandó s mintegj óvi 4UJ0 5000 m- t tevő bükkfát tömörköbmeteren- 
kénti 80 fillér kikiáltási ár mellett.

II. A B, C„ C- és 1> iizeiuosztályckban mintegy 571 k ít. holdon részben tisztán, részben el-gyesen 
más fanemekke! álló, vetövágás utján kihasználandó s mintegy évi 4000—5000 m5 bükkfát tömörkobmeteren- 
kénti 80 fillér kikiáltási ár mellett.

Itt. Mindezen iiz mosztáiyokban mintegy 994 kalastralis holdon részben tisztán, részb-n más fanén ék
kel elegyesen álló és vetövágás utján kihasználandó mintegy évi 7—8000 m‘-t tevő fenyő miifát tömörköhmntu- 
reukéut és pedig 10-10 cn. kőzépátméiőnel 3 korona 20 ti'lir 23 — 28 cm. közép Ilin ;rönél 5 ko ona 30 fillér 
és ennél nagyobb kösépátmérőnél 7 korona 40 fillér kikiáltási ár mellett » azo i to-ább; feltétel m llett, hogy

■ ’t - . .. .rzí’d ' iflöurtamra X niisoökséíH ecrvkereti! vizilü'észt é‘1 700 koronáért hé-hn ve.zi
A vevő köteles a vételáron felül az uradalmi személyzet nyugdíjalapjára a vételár 2%-t és j-lööli 

díj címén a laszonfa után d rabonként 8 fi iért és a bükk <üz fa után tömörVöbmötermkénl 6 ti ért Uz-tri
A cánatpéxxz, eme y a feuvöfiuál 10000 koronában és a bÜKkfáuál mind-D. egyes 

csoportra. 7r13.1ürr-lr-j.lörx 1OOO leororxá.'toa.n. van megalapítva, vagy k-s-pe. /b. u. me'v 
után azo'bán a püspökség kamatot nem tizet, vagy p dig évadét képes, az esedékes szelve yekkel . Hat. ti s az 
utolsó árfolyam szerinti értékükben, de névé.iékeo felül számításba nem vetiető értékpapírodban a zárt fján- 
lathoz csatolandó illetve a szóbeli árvetésnek megkezdése elölt az uradalmi felügyelőnél leteendő.

Minden árver Jő köteles az illető csoportra vonatkozó szóbeli árverésnek megkezdése elöl- az árrer-si 
valamiét az etektn k kiegészí ö részét képező szétzödési feltételeket azok elfogadásának jeléül sai**kezü  eg alap j

A zárt ajánlatot tevőkről faltételezletik, hogy azok úgy az árverést, mint a sz -iöd'- főtételeket 
ismerik s magukat azoknak teljesen alávetik.

A versenytárgyalásnak alapjiul <-sak azon irátsToe i zárt ajázxlatoJc foi’-l a' ak e', ■*  
me!vek az árverés ir.eg-kezdSsére 3citi3.zött óráig- az alulírott mx-u-cL" Izxtl 
fel-Ő.gyelón.él benyújtalak es a melyebb-n tisztán k vehető számiegy-kkel és egy .z.r.m ■ <1 ü .ke' ■» 
kiiratik azon egységár, i tetve százalék, a melyet az ille ő ajánlattevő megajánl. Az ajánlatok a bükkfára egy
ségárban, a fenyőfára pedig százalékokban teendők meg.

Később beérkező ajánlatok f bontatlanul visszautast tatnak, távirati és utóajánlatok « ■ amin' <Jy 
ajánlatok pedig, a me’yek az árverési vagy sz rzödési feltételekbe ütköző, vagy «z a be ' nem foglalt kü ón 
kikötéseket tartalmaznak, el nem fogadtatnak.

Az íveukint 1 kotorja bélyeggel ellátandó Írásbeli ajánlatban határozottan kijelentendő, l ogy az sjái- 
lattevő úgy »z árverési, mint a szerződ -i feltételeket ismeri és magát azoknak f ltetleniil a'áveti.

egyes ccpoitra a.z ajánlat 3cTa.18n.-Jci3.lSn. te ^nd.0 meg-, 
az ajánlató-, tartalmazó boriiéi ou kivü iö azon erdöe-.op jrt, a me yre az ajánlat vouatáo- k, sZ /s onut úgy 
jelölendő meg, a mint az a jelen hirdetm-nyben jelezve van.

Ai eladó püspökség fenntartja magának azt a jogot, hogy a tett, vagy benyújtott aj ’. l tok közül 
elfogadásra szabado n választhassa azt, a meiyit tekintet nélkül az ajánlat magasságara, saját belátása szerint, 
legmegfelelőbbnek talál, és egetlsg az összes ajánla'o' vissza is utasíthassa.

Az az ajánlattevő, akinek ajánlata elfogadtatott, kö'eles az ille'ö jogügyletre vonatkozó szerző lést az 
ajánlatának elfogadását tudató értesítés vételének napjától számí andó 14 nap alatt aláírni.

A szerződésnek aláírásáig az elfogadott ajánlat benyújtójára nézve ezen általános, valamint a köz
szemlére kitett szerződési főtételek jogérvény esek és kötelezők.

Ha azon árverelő kiuek ajánlata elfogadtatott ajánlatát megbánna s ”issz ilépue vagy a sz-rzöd«si a 
fentebb kisüzött határidőn belül aláírni vonakodnék — szerzödé-szsgőuek fog tekintetni, a mint .'yen bánat
pénzét elveszti s ez esetben a püspökség jog sítva lesz a visszatartott bánatpénzt magának mlut sajátját m g- 
tartani és az ajánlat tárgyát képező vállalati tárgyát a szetzödésszegő ajánlattevő terhére és költs- été ha csak 
egyetlenegy, a szeriöaéiszegö ajánlattevő kizárásával uj verse >ytárgyalás utján vagy szab-tdk zböl is bár
kinek átadni.

Ily esetben a szerződésszegő ajánlattevő a netalán kedvezőtlenebb uj ajánlatból a pü ipokségre hára
molható veszteségé t, úgyszintén a versenytárgyalás költségeiért és minden további károkért össz-s v gyuicáv .1 
fe'elös : míg ellenben ha az uj árverésnél vagy a szabadkézbő' való eladás utján uetáu kedvezőbb sjáulxt 
tétetnék, a kü'ömbözetra az elmozdí ott ajánlattevő semmiféle igényt nem tar'bat.

A versenytárgyalás eredménye az ajánlattevőkre az ajánlat megté'elé'ől kezdve a-onnal es p<dlg teljes 
szerződésszerű hatálylyal bir, míg ellenben a püspökségre az ügylet csak az alakszerű szerződésnek a vallás ;s 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium által történt jóváhagyásával váik kötelezővé.

A szerződési feltételek alulírottnál Garamszentkereszten, vaií- 
mint a lutillai uradalmi erdőhivatalnál és a barsberzenczei uradalmi 
erdőgondnokságnál megtekinthetők, a mely helyeken további bővebb felvi
lágosítások is szerezhetők.

Az árverés 1907. évi mároins hó 5-én délelőtti 11 órakor fog 
Garamszentkereszten a püspöki székházban megtartatni.

Garamszentkereszten, 1907. évi január 19-én.

Vetzel István,
uradalmi felügyelő.

I

l

Névjegyek, meghívók és eljegy2ési-kártyák 

«♦» legdíszesebb kivitelben *»•  
készítettnek

Nyitrai és Társánál Léván.

A hodrusbányai Schöpferláró m, kir. bánvatelep részére 1907 év máso
dik felében szükséges 5130 q, körülbelül 22200 Hi. bttkkfaszén beszerz se 
tárgyában, a szé'ak ai m. kir. bányahivatali irodában 1907 évi február hó 
9 én délelőtt 9 órakor, zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartami.

Vállalkozók felhivatnak, hogy 1 koronás bélyeggel ellátott, írásbeli aján
latukat, lep cs-telve, a következő felírással:

-A-jétxxlat bükkfaszén. széullitáisra.. — 1907 évi február 
hó 8-ig, a szélaknai bányahivatalnál nyuj sák be.

Az egység ár, mely szám és betűvel világosan kiírandó Schöpfertáróra 
szállítva, lemérlege ve és a széupajtába lerakva érieudő.

Az első részler, legalább 3100 Hí. f. évi juuius hóban lesz beszállítandó. 
Azután úgy osztandó b? a szállítás, hogy a szénpajtában, legalább egy hónapra 
s ükséjres mennyiség ;3100) Hl. mindenkor készletben legyen.

A ver-tenytárgy ilásr i vonetkozó általános és részletes szállítási fehételek 
az aloürt kir. biiyahnatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Szélaknán 1907 évi január hó 17-én
1XZL Ixtir. bányahivatal.

Hirdetmény.
Az -A.ranyosmaróti izraelita hitközség a

kóser hús eladás
kiz-róla/os jo_«t afbellá/t) bérbe adni óhajija olykép n, hogy a bérlő 
minden levágott állat után bérösszeget avagy évi általány összeget fizet. Meg
jegyzem. hogy az elmúlt évben 108 szarvas narha, 74 növendék marha és 58 
borjú vágatott rituálisan.

Érdeklődők felhivatnak, hogy részletes felvilágosítás czéijából alulírott 
elnökhöz fordul anak.

Keit Ar.inyos uaróth, 1907, január 23-án.

Mittelmann János
hitközségi elnök.
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Varrógépek és Műhímzés
a
a

valódi első mayir szab. Adria-, Dürkopp- te Gasse-féle aj Singer gépek
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak réssletfiaetésre: korona
►'.m. mouopol-, Dürkopp oa Oaaser uj Singer varrógép 66-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Hovre iparos varrógép . , ,
Vaódi saabadalm, Adria családi varrógép

» » , láb és kéai hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép . ,

„ iparos (Ringschiff) gép .
Valódi Dürkopp —- központorsó — gép
... * * ” •Uj Singer családi varrógép kétihajtáara

MF*  Mfihímzésl készülék

osaládi 
iparoi

72-től 80-ig
78-tól 88-ig
76 tói 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
180-tól 150-ig

120 korona 
160 korona

44 korona

korona.
X
8
X
3
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FőralctéLr:

KERN TESTVÉ R ÉKNÉL, Léván
Legjobb géptük, réezek it hajók oloeón

Nyomatott Nyitrai de Társa könyvnyomdájában Láván.


