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Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

* vasárnap reggel. +
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1344/1907 szám.
Hirdetmény ’.

Az 1886 évi XXII. t. ez. 113. §-a ér
telmében közzhirré teszem, ho?y Léva r. t. 
város képviselőtestülete az 1907 évi január 
29 én tartott közgyűlésében hozott 441/1907 
számú határozatával a Kherndl Mária özv. 
Bot'ka Lászlóné tkvi tulajdonát képező s 
» lévai 300 sz. tjkvben 2323 hrsz. a. levő 
a a Báti-ut jobb oldalára dűlő 12 kát. hold 
1546 négyszögölnyi szántóföldnek közcélokra, 
kisajátítás utján leendő megszerzését elren
delt’, — «zen határozat ellen a város köz
ségi kötelékébe tartozó bármely polgár, 
vagy akik ingatlan vagyonnal bírnak, — 
a mai naptól számított 15 nap alatt a város 
közig, iktató hivatalában benyújtandó feleb- 
bezjst adhatnak be s azzal a fenti intézke
dés ellen feifolyamodással jogosítottak élni.

Léva 1907 évi február hó 18án.
Bód-ogrix Zja-jos 

polgármester.

II.
1047,1907 szám.

Hirdetmény !
A' 1886 évi XXII. t. ez 113. §-a értel

mében Líva r. t. varos képviselőtestülete 
1907 év, január 29 n tartott közgyűlésében 
hozott 592,1907 sz. határozatával az ákam 
által építendő tanító képző intézet elhelye
zésére, a varos által föiaján ott 5 ka*,  hold 
terület kihssi-ására a Kálvária-dombot jelölte 
ki, — az Á iamkincs’ár által kisajátítás utján 
ott megszerzendő terű etek vételárát a város 
közönsége által fedeztetni és az illetőknek 
kit zetm elhatározta, — az oda vezető utcza 
nyitása céljair*  Wenz Mór és neje Deutsch 
Regina távi ru'S’donét képező s a lévai 
1316 «z. tjkvben 3063 hr.z. a. levő magtár 
éuú etet és te a ét x -aját'tás utján a város 
rés -re lubjdoxjvggal m-,gaiere«'.etni ren
delte, — mindezen vétetek és az áhsm 
kincstárnak megajan o t 25000 korona építési 
hói tjárulá ■ .-ói sée fcdeabet"se és kiegyen
lít etedére 90000 korona kő csöu fölvételét 
sz-bKiy-Z'.rüeu ein-tározta.

Mindazon polgár, aki a város községi 
“öté e^ebe tartozik, vagy itt ingatlan va
gyonnal bír, — a mai naptói számított 15 
n.p alatt jogosítva van ezen intézkedések
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T A RC Z A.
Da) a hófehér leányszobáról.

Áldott légy százszor, százezerszer
Te hófehér leányszoba • • •
Napsugárból szőtt édes álmok, 
Emlékek, vágyak tábora . . .

Az első csók édes regéje,
Az első búval telt levél,
Az első könny, szerelmünk tiszta 
Virággal Limes reggelén ,

Fájó öröm, tengernyi bánat, 
Kétségbeejtő fájdalom, 
Ti szültétek sok csendes éjjel 
Zokogva annyi bús dalom . • »

És jött a hajnal őszi köddel,
Halló levéllel párosán,
S én mirtus koszorús fejemmel 
Könnyeztem, sírtam — boldogan « . .

A hófehér leáuyszobában 
Oly napsugáros lett a lég . . • 
Te átöleltél s azt susogtad • 
Enyém vagy édes feleség 1

Dr. Radványiné Ruttkay Emma.

A végzet,
Irta: Felxér TeXLÓ.

Négyen ültünk fiatalemberek Lénárd 
barátom társalgójában. Az imént elköltött 
pazar ebéd után kényelmesen mélyediünk 
bele a ruganyos borszékekbe és fekete ká
ténkat szürcsölgetve, isteni gondatlansággal 
eregettük a levegőbe a szivarfüsiöt.

Közbe beszélgettünk is. Természetesen 
fiz asszonyokról. Mi egyébről is beszélhetne 
“égy legényember, a kik közül a legidősebb 
barminezhárom, a legfiatalabb huszonnyolca 
éves. Aztán meg az asszonyhistóriák, * mel- 

ellen felfolyamodással élni s azt a város közig, 
iktató hivatalában benyújtani.

Léva 1907 évi február hó 18-án.
Bód-og-lx Z-e.jca 

polgármester
III.

7092/1907 szám.
Hirdetmény!

A m-ieyar szt. korona országainak Vörös- 
Kereszt-Egylete 26 évi fenáilása óta már 
számtalanszor beigazolta, hogy magasztos 
hivatásának minden tekintetben megfelel.

Az egylet ugyanis azon főczélja mellett, 
melyet háború esetén katonáink ápolása és 
segélyezése által teljesít, — béke idején is 
megteszi nemes kötelességét az által, hogy 
az elemi csapások által sújtott szegénysorsu 
lakosságot segélyezi, kórházakat tart fenn 
és betegápolókat képez ki,

I yen körülmények között elérkezettnek 
látom az időt, hogy Léva városában is, a 
ru-iy virosuak lakossága eddig még minden
kor fényes tauujelét adta nemes gondolko
dásának, amennyiben minden humánus célt 
buzgalommal fölkarolt, — egy fiók egyesület 
létesittessók.

E célból — bátorkodom Léva város 
nemes gondolkodású lakosságát 1907 évi 
márczius hó 3 áu d. e. 11 órakor a város
ház közgyűlési termében tartandó éitskez- 
leire meghívni, a hol a fiók egylet létesítése 
megbeszélés tárgyát fogja képezni.

Kelt Léván 1907 évi január hó 4 én.
Bóctog-lx Lajos 

polgármester.

A városi közgyűlések.
A legújabb időben szinte hírhedtté 

váltak városi közgyűléseink. A karzat 
zsúfolásig megtelt szenzációra éhes kö
zönséggel, mely feszüli kíváncsisággal 
várta, leste az alant, a képviselőtestü
letben történendőket. Sokkal jobbnak 
ismerjük azonban Léva város közön
ségét, hogy el ne szomorította volna 
az a nem épületes látvány, melynek 
több ízben fül és szem tanúja volt.

A mit csak a legutóbbi közgyűlé
seken is hallottunk, azok a képviselő
testület és az elnökiszék tekintélye ellen 

lett, hogy izgatok, rendkívül változatosak 
is. Persze, az ily elbeszéléseknél gyakran a 
fantáziánkat is segítségül hívjuk, mert csak 
úgy tudjuk a történeteket kellő érdekes- 
Bfggel felruházni.

A beszéd fonalát Pál vette fel, u kit 
fiatalos, tej-fehér arczáért, naivul csudálkozó 
nagy szemeiért Bibének hívtunk.

— Asszonyokat csábítani, azt tudtok 
valamennyien — mondá tréfás szemrehá
nyással — de melyiktek mondhatja el 
magáról, hogy visszarántott egy asszonyt 
az örvény széléről az utolsó pillanatban, 
akkor, a mikor bűnös szerelmében már 
lehunyta szemeit, hogy a csábitó mélységbe 
ugorj ék ?

— A ki ilyent mondhat magáról — 
szólt mosolyogva Sándor — bizonyára csak 
egy lehet közöttünk és ez te vagy, Bábé.

Bébé önérzetesen pödörte meg vékony 
szőke bajuszát,

— Tudjátok, — mondá — nem vindi- 
dikálhatom az érdemet egészen magamnak. 
Két hatalmas segítő társam is volt: a vélet
len és a babona.

— Halljuk hát — nógattuk valameny- 
nyien Bebét — a történet érdekesnek igér*  
kezik és ha nem köt a diazkréczió . . ,

_  Oh, a neveket el kell hallgatnom. 
A becsü'etBzavam köt. Külömben, azt hiszem, 
a szereplőket úgy sem ismeritek s igy a nevek 
teljesen irrevlánsok. Halljátok hát I

Nemrégiben néhány napi szabadságot 
kaptam, — kezdé elbeszélését Bébé — 
s minthogy szenvedélyes turista vagyok, 
egyenest a Tátrába mentem. Az első stációm 
Csorbató volt, ez a vadregényes, gyönyörű 
hely, a honnét bő alkalma nyílik a hegy

intézett jelenetek, csak arra voltak 
alkalmasok, hogy megerősítsenek ben
nünket ama föltevésünkben, miszerint 
Léva városának belső élete a legok- 
szerübb magyarázója azoknak a rend
ellenes ferdeségeknek, a melyekbe külső 
életénél lépten nyomon belébotlunk.

Mi azt vártuk, hogy a szavakban, 
az elméletben ellenkezőjét tapasztaljuk 
a város általános kavargó szemetessé- 
g'biek. Annak voltunk biztos hitében, 
hogy a városi közgyűlésen — 
tanúi leszünk egy józan, komoly gyű
lésnek, mely a város érdekeit tartja 
elsőnek, nem pedig az egyéni sajátos 
szempontokat. Azt gondoltuk, hogy 
Léva város közgyűlése, mely túlnyomó 
részében intelligens elemekből áll, érti 
érzi azon hivatását, melyet az általa 
képviselt polgárok közös jó voltára és 
édes mindnyájunknak megelégedésére 
kötelessége betölteni.

A legerősebb — sajnálatos tévedés
ben voltunk. Nem juthattunk ahhoz, 
hogy a közgyűlés tanácskozásának 
szellemi része csak egy pillanatra is 
lekössön bennünket. A külső mellék
körülmények, a zavaró incidensek el- 
annyira gyakoriak, hogy a tulajdon- 
képeni tárgyalás ezekben megfullad. 
Ennek okozója pedig az, hogy a köz
gyűlés fölött egyedüli souv^rain az 
egyéni szempont. Kevés kivétellel min- 

I denkit ez izgat, s innen támad, hogy 
[ a közgyűlés egy kortes gyűlés chaotikus 
’ jellegét ölti magára. ízléstelen — nem 
: egyszer sértő személyeskedések, szel

lemtelen tompa közbeszólások, rosszaka
ratú gyanúsítások, kicsinyes torzsalko
dások, értéknélküli fölpattanások ural
ják a közgyűlés hangulatát. Mindezek 
természetesen megakadályozzák azt, 

! hogy a közgyűlés azon képviselői 
érvényesülhessenek, kik a város érdekeit 
őszintén és igazán leikükön hordják, 
mert senkinek sincs kedve magát annak 

mászónak szenvedélye kielégítésére. Csorba
tón csak egy éjszakát töltöttem s másnap 
már kora hajnalban útnak indultam Széplak 
felé. Az idő borús volt. Köröskörül, a hegyek 
ormán Bürü felhők ültek és halk eső szitált; 
távol egy lelket sem láttam. Mintegy másfél 
órai gyaloglás után azonban a felhők szét- 
foszlottak, a nap kisütött és én akadályta
lanul merülhettem el a táj szépségeinek 
szemléletébe. Az országút melletti ösvényen 
ballagtam s a vidék minden poézise mellett 
is élvezettel gondoltam a széplaki vendég
lőre, a mely hivatva lesz korgással jelentkező 
gyomromat is kielégíteni.

Egyszerre közeledő lovak csengőit 
hallottam. Hátra tekintettem. Hintó közele
dett. Bérelt kocsi volt, köröskörül nyitott, 
csak a tetején volt valami rojtos szürke 
vászon, hogy a napsütés ellen védje az 
utast. Megállottám. A hintó egyre közeledett. 
Már tisztán láttám. Magános nő ült benne. 
Fiatal volt és szép. Termetét szürke por*  
köpönyeg takarta, de karcsúságát elrejteni 
nőm bírta. Fekete hajából egy*két  fürt a 
homlokára hullott. Futólag rám nézett, de 
csak egy pillanatra, mert a kocsi elrobogott 
mellettem. Hirtelen erősebb szellő suhant 
végig a tájon. A váratlan szélroham egy 
kis fehér lapot sodort le a kocsiról, a mely 
mintegy ötven lépésnyire volt már tőlem. 
Utána akartam kiáltani, mert a nő nem 
látszott észrevenni a veszteségét. Da aztán 
azt gondoltam, hátha szándékosan dobta ki 
a rája nézve talán értéktelenné vált papír
lapot ? Közben a csengők mindjobban eltá
volodtak, már-már alig hallottam őket, mig 
végre egy fordulónál a hintó is eltűnt a 
szemeim elől.
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kitenni, hogy jótakaró felszólalásaiban 
olyan hangok zavarják meg. a melyek 
az egyéni — mondjuk — a politikai 
ellenszenvben keresnek és találnak 
magyarázatot.

Van a közgyűlésnek egypár tagja, 
a kik a kákán mindig csomót keresnek. 
Nagyhanguak és mindenhez értenek, — 

-jóllehet semmit sem tudnak. De ezt 
azzal akarják észrevehetetlennc tenni, 
hogy mindenbe belekotyognak. így 
azután igen alkalmasak arra, hogy az 
okszerű, józan és hasznos felszólalások
nak elvegyék azerejét. Képesek a legszo
lidabb temperamentumu szónok fejéhez, 
minden ok nélkül olyan közbeszólásokat 
vagdalni, hogy az a legtürelmesebb 
egyéniséget sem hagyhatja meg rendes 
kerékvágásában. így megy el azután a 
józan elemek kedve a városi képviselők 
gyűlésétől.

Csodáljuk ezeket a zavargó urakat, 
mert még csak az sem hízeleghet hiúsá
guknak, hogy okvetlenkedéseiket nyom- 

j tatott hetükben olvashatnák, s nincs a 
j ki megerősítse magasztos fölhevülése- 

ikben serkedt közbeszólásaikat.
Hibáztatnék e tekintetben az el

nöklő polgármester magatartását. A 
1 rakoncátlankodók, a azokkal szemben,

a kik minden tekinteten fölül állóknak 
érzik magukat, az ő kötelessége a rend
reutasítás helyes mértékét alkalmazni. 
Talán ekkor nem lenne kitéve annak, 
— mint a legutolsó közgyűlésen, — 
hogy egy alantas hivatalnok vitat
kozásba bocsájtkozik vele a fölött, hogy 
kinek vannak bokrosabb érdemei a 
várossal szemben.

Azonban sajnálattal kell tapasztal
nunk, hogy maguk között a tisztviselők 

1 között akadnak, kik Ízléstelen módon 
rontják az elnöki szék tekintélyét, Szó 
sincs róla, a képviselőtestület tagjai 
között mindig voltak kevésbbé intelli- 

1 gens elemek, és lesznek is. de önérzettel

A fehér papírlap ott feküdt a homokban. 
Fölvettem, Képes levelező lap volt. Föl is 
volt már bélyegezve s az’ ismeretlen hölgy, 
Úgy látszik, a legközelebbi postaállomáson 
föl akarta adni.

— Elolvastad? — Kérdé Sándor, a ki 
a történetet feszült ügyelőmmel hallgatta.

— El, mondá Bébé.
— Kinek volt czimezve ? — Kérdez

tem én.
— Hiszen hallottad — szólt közbe 

Lénárd, — hogy a neveket nem árulhatja ek
— Kár, — mondá Sándor — ez sokat 

levon a történet érdekességéből, sőt — tette 
hozzá irónikusan — még a hitelességből íb.

— Sajnálom, — szólt Bébé — még ez 
a megjegyzésed sem oldhat fel a becsület
szavam alól.

— De hát kinek kötötted le annyira 
a becsületedet ?

— Annak a hölgynek.
— Tehát megismerkedtél Vele ?
— Kérlek, — mondá Lénárd — ne 

szakítsd félbe Bébét. Halljuk tovább 1
— Tehát — folytatá Bébé — a leve

lezőlapot elolvastam. Hogy kinek volt czi- 
mesve ? Mondjuk, X urnák, a hölgyet pedig 
nevezzük egyszerűen Y asszonynak. A leve
lezőlapon, a mely — ha jó’, emlékszem — 
a poprádi tavat ábrázolta, ez állott:

Kedves Barátom 1 A férjem elutazott. 
Egyedül vagyok. A mit annyiszor kért 
tőlem, megengedem : jöhet. Tehát au revoire 1

Aláírás nem volt rajta. X ur bizonyára 
amúgy is tudta volna, kinek a kezeirása ez 
a levél. Gondolkoztam, hogy mit tevő legyek 
vele. Széttépjem ? Bedobjam a legközelebbi



mondhatjuk, hogy még ezek is mindig 
a közgyűlési terem méltóságához illő 
módon iparkodtak magukat viselni. Es 
ha akadt is egy-egy tag, ki közbeszó
lásaival valakit illetlenül megbántott, 
kereste az alkalmat, hogy hibáját jóvá- 
tehesse.

Nem is volt ekkor szenzációs köz
gyűlés. Tanácskoztunk, vitatkoztunk, 
bizony néha hevesen is, de soha sem 
úgy hogy egymás személyét, avagy az 
elnöki széket sértegettük volna. Néha 
bizony nehéz igazságokat hoztunk fel 
egymás ellen érv gyanánt, de egymás 
egyéni tisztességét sérthetetlennek tar
tottuk.

De most a legcifrább epitetonokat 
halljuk. Tisztviselő tisztviselő társa, sőt 
az elnöki szék ellen. Nekünk az a 
meggyőződésünk, hogy bárki ül is 
abban az elnöki székben, az a szék 
tekintélyével felülálljon minden vitán, 
s a képviselőtestület minden tagja kö
telességének tartsa az azt ért Ízléstelen 
támadást visszautasítani. Elszomorító, 
mikor ennek a széknek tekintélyét ép 
a tisztviselői karból iparkodnak leron
tani, ezzel mutatván be azt az megdöb
bentő, viszonyt mely közöttük uralkodik.

Ne csodálkozzunk akkor azután, na 
zajosak a közgyűlések, vagy pedig ha 
a közgyűlés tehetséges, sok tekintetben 
szakszerű tagjai visszavonulnak a város 
közügyéitől, s átadják a teret a folyton 
szájaskodóknak ? Ezek pedig, mint 
egyedüli urak korlátozatlan hevükben, 
nem tudni honnan összeszedett fensőbb- 
ségük tudatában, aztán hogy fogják 
intézni a város közügyéit, azt már a 
külső kép mutatja.

Mindazoknak tehát, kik a közgyűlés 
tekintélyét ekképen iparkodnak leron
tani, most — ezúttal és elsőizben azt 
ajánljuk figyelmébe, hogy a városi 
közgyűlés nem a személyes tekintetek, 
egyéni érdekek számára és azok szol
gálatára való hely. A nagyhangú, min
dennel és mindenkivel szemben való 
ellenzékeskedéssel nem lehet még érde
meket sem szerezni, de igen azzal, ha 
a város közügyéit őszinte igyekezettel 
és tisztességes törekvéssel szolgáljuk.

Nem gondoljuk, — hogy falra bor
sót hányunk ; mert hiszen csak érthető 
és természetes, hogy a város közgyű
lésein nem maradhat továbbra is a 
mostani hang uralkodó. Léva város 
helyzete nem engedi meg azt, hogy azt a 
termet, hol az ö, — a mi jóvoltunkat 
célzó javaslatokkal a tanács elő áll — 
egy néhány bőrébe nem férő képvi
selőtestületi tag vagy tisztviselő saját 
személyes dühének kiöntésére használja 
föl, bizonyára igy gondolkozva; „mit

postán a levélszekrénybe? Vagy pedig 
kisértsem meg visszaadni annak, a ki elvesz
tette. Rövid töprengés után az utóbbira 
határoztam el magam. De hogyan ? Hiszen 
azt se tudtam, hova lett ez az asszony ? 
Utjának hol volt a célja ? És ki tudja, 
vájjon meg ismerem-e még ? És ha igen, 
nem fogja-e tolakodásnak venni, ha átnyúj
tom neki ezt a levelező lapot, a melyről 
bizton fölteheti, hogy elolvastam ? Minderre 
gondoltam s mégis maradtam azon elhatá
rozásom mellett, hogy a levelezőlapot _
ha lehet — átadom jogos tulajdonosának. 
Nem azért, mintha azt reméltem volna, hogy 
a kellemetlen baleset talán jobb gondolatokra 
téríti Y asszonyt, mert hiszen, mikor a 
levelezőlap hiányát észreveszi, nyomban 
másikat irhát X urnák. De tudja Isten, 
izgatott a dolog.

Szépiákon már nyomát se találtam az 
asszonynak. Villásreggeliztem s folytattam 
utamat látrafíired felé. Déltájban érkeztem 
Füredre. Itt nyomra akadtam. Ráakadtam 
arra a bintóra, mely a szép asszonyt hozta. 
Tehát itt van. A kocsis éppen lovait itatta. 
Beszédbe ereszkedtem vele.

— Nem maga volt ma Csorbatón ? — 
Kérdeztem.

— Igenlőleg felelt.
— Hát odavaló ?
— Dehogy, — mondá, — egy nagysá

gát vittem reggel oda és mindjárt vissza is 
jöttünk. Csak a vidéket akarta látni.

— És hol lakik itt as az urhölgy ? — 
kérdeztem merészen.

— Nem tudom, — felelte, — itt leszállt 
éa elment. De hogy merre, nem ügyeltem.

nekem a város ? — sifli, most rólam 
van 8zó.“

Nem úgy, kérjük, ha valaki a város 
polgárságát annak elöljáróságával szem
ben képviseli, annak tartozó, s polgári 
tisztességből folyó kötelessége, 'iiogy 
mindentől eltekintve, személyében is a 
vár ős javát akarja. Tegye tál magát 
személyes érdekein, politikai sugallatán 
és ellenszenvén, járjon közre az oko
sabbakkal, a jó érzésüekkel, ne azok 
ellenére, hanem azokkal együttesen, 
egyakarattal, s a legjobb hiszemüséggel 
a képviselt polgárság és városunk érde
kének megfelelően vesse latba minden 
befolyását.

A tisztikar tagjai pedig viseltessenek 
illő tisztelettel hivatali főnökük iránt, 
egymást becsüljék meg, egymás gyön- 
geségét, pótolható mulasztását ne állít
sák mindjárt pellengérre, hanem inkább 
egymást jó tanácscsal, esetleg munká
val segítsék. Főleg pedig ne csináljanak 
színpadot a közgyűlési teremből, hanem 

J ott jó példával járván elől kellő hig- 
" gadtsággal iparkodjanak álláspontjukat 

a képviselőtestület minden tagjával 
megértetni. Mert ha a képviselőtestület 
iparkodik is atyailag gondoskodni a város 
minden egyes alkalmazottjáról, tudni 
fogja kötelességét azokkal szemben, a 
kik minél kevesebbet dolgoznak, annál 
többet lármáznak.

I

Barsvármegye közigazgatási bizottsá
gának ülése.

Birs vármegye közigazgatási bizottsága 
folyó hó 19-én tartotta ülését, melyen Simo- 
nyi Béla alispán elnökölt.

Az alispán bejelentette, hogy a hatósá
gok működését zavaró esemény a múlt hóban 
elő nem fordult, — a vármegye területén 
levő uj kö’ségi és körjegyzői beosztás, me
lyek az anyakönyvi körökkel összeesnek 
— a múlt hó első napjával léptek életbe.

A vá'tozást szenvedett körjegyzőségek
ben a körjegyzőknek megválasztása folya
matban van még. A múlt hóban meg lettek 
választva: a kisvezekényi körjegyzői állásra 
Lipcsey Győző okleveles segédjegyzö, az 
aranyosmarót vidéki körjegyző állásra Bu- 
dinszky Lijos armaróti volt községi jegyző ; 
a fsnyökosztolányi körjegyzői állásra Truszka 
Árost barstaszári volt jegyző; — as ürese
désben levő bisztricsényi körjegyzői állásra 
Kolecsányi Lajos oki. jegyző. A folyó évtől 
kezdve az anyakönyvvezetők kinevezése a 
főispánok hatáskörébe utaltatván, — a 
főispán kinevezte az aJsópéli kerületbe Lányi 
Nándor jegyzőirnokot teljes hatáskörrel, — 
a körmöcbányai kerületbe Groszmann S indor 
jegyzői Írnokot korlátolt hatáskörrel anya
könyvvezető helyettesekké.

A vármegyei főorvos jelentette, bogy a 
közegészségi állapot január hóbao a várme
gye egész területén kedvező — a megelőző 
hónapinál jobb volt.

Trachoma : Barsvármegye területén 1906 
I év jatuár végén nyilvántartásban maradt 

957 trachomáé beteg, az év második felében

Megköszöntem a felvilágosítást a egye
nest a nagyszálló éttermébe mentem. Szét
néztem, de az asszonyt nem láttam.

Ebéd után sétára indultam. Nézelődtem 
erre-arra, a szép barna asszonyt sehol se 
fedeztem fel.

Este hat óra lett; a kutatásaim még 
mindig eredménytelenek voltak. A sétányok 
már élénkülni kezdtek, kiaebb-nagyobb cso
portok verődtek össze, vidáman csevegve. 
Túl, a hegyek mögött lassan lebukott a nap.

Egyszerre a sétány végén, a mint körül- 
jártattam a szemeimet, egy karcsú nőalak 
tűnt fel. Egyedül volt.

— Ez ö 1 — villant át az agyamon.
Lassú léptekkel közeledtem a magános 

hölgy felé.
0 volt, most már biztosan megismertem. 

Könnyű csipke ruha volt rajta.
Szivem hangosan dobogott. Úgy éreztem 

magam, mint a kinek lámpaláza van. Két 
lépésnyire tőle, megemeltem a kalapomat.

Csodálkozva nézett rám.
— Bocsánat, asszonyom, — szóltam_

ön ma Csorbatóról jövet, kiejtett valamit a 
kocsijából. Boldognak érzem magam, hogy 
visszaadhatom.

Átnyújtottam a levelezőlapot.
A szép asszony mélyen elpirult.
Jaj Istenem 1 — dadogta. Egyebet nem 

tudott szólni.
A szünetet felhasználtam és bemutat

koztam. Csak akkor jött meg a szava.
Köszönöm, — rncndá. Majd halkan ezt 

kérdezte.
— E'olvasta ?
— El. Nem tagadom.

szaporodott ezek száma 500-al. gyógykezel- 
tetett tehát ezen félévben 1457, ezek közül 
az év elejéig meggyógyult 189, véglegesen 
távozott vagy meghalt 12, — az összes 
keveredés tehát 202 volt; — e ssennt
1906 év végével beteg maradt 124o, —• 
összehasonlítva az 1906 év végével 2u6-al 
volt nagyobb, mint a megelőző 1905-ik év 
végével vo!t.

A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a vall, 
és közokt. minister a lévai állami tanítóképző 
intézet 1907 január— junius havi szükségle
teinek fedezésére 31639 kor. 20 fillért utal
ványozott. — Korpótlékok címén engedé
lyestetett és folyósittatott eddig 30622 kor. 
tanítói fizetés kiegészítések cim^n 56239 sor. 
60 fillér összesen 86861 kor. 60 fid. állam
segély, — a felekezeti és községi szegényebb 
iskola föntartás támogatására az állam ezen 
jelentékeny összeggel járult. — A vall, és 
közokt. minister Thonett Gyula nagyugróci 
gyárosnak és nejének azért, hogy a nagy
ugróci és kalacsnai szegény gyermekeket 
mintegy 1000 korona értékű téli ruhával 
látták el, és dr. Radnay Farkas beszterce
bányai püspöknek, a ki a t.eveli rk. iskola 
helyreállítását tette lehetővé — elismerő 
köszönetét fejezte ki. — r. t.

Különfélék.
— Hivatalos látogatás. A magyar- 

l országi kegyes tanitór«nd főnöke Magyar 
Gábor, titkára Hénap T.más dr. rendi xor- 

1 mánytaoáctos kíséretében 20 án városunkba 
* érkezett, hogy szokásos czik!u*os  atyai láto- 
! gatását a helyi kegyesrendi házban és fögim- 
í náziumban megtartsa. A mindenre kiterjedő 

látogatás 22-én fejeződött be, a mikor az 
előkelő vendég el is utazott.

— Kinevezés. A pénzügyminisztérium 
vezetésével megbi-ott miniszterelnök Barkó- 

| cty Barnabás aranyosrasróti pénzügyigazga- 
| tósági pénzügyi segédtitkárt, jelenlegi állo

máshelyén való meghagyása mellett, végleges 
minőségű pénzügyi titkárrá nevezte ki.

— Tudományos felolvasás. Szerdán 
folyó hó 27-en esti ti—7 óráig * g mnaziumi 
diszteremben folytatja Gácsér Endre gimn. 
r. tanár a múlt szerdán megkezdett felolva
sását a magyar dalról. A legutóbbi felolvasás 
szép számú közönsége a legjobb bizonyiték 
arra, hogy városunk intelligens közönségének 

; érdeklődése a felolvasások iránt növekszik 
'' és remény van arra, hogy a következő télen 

a felolvasások rendszereBi hetők lesznek.
— Egyházi választás. A lévai ev. 

ref. egyhatbuu megüresedett főgondnoki 
állásra egyhangúlag dr Kersék János ügyvéd, 
főjegyzővé pedig Jakab falvay Barna hitelin
tézeti könyvelő választatott meg.

— Pályázatok ösztöndíjakra. A 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur két 
egyenként 1082—1082 K. ösztöndíjra, két 
egyenkint 300 — 300 és egy 226 K. segély
díjra pályázatot hirdet. Az ösztöndíjakra 
képesítéshez kö'öit ipart űző szegeuyebb 

, sorsú, érdemes, szakmujokban kiváló és józan 
életű oly kezdő fiatal magyar honos iparos 
mester, vagy idősebb segéd, továbbképzés 
vagy mühelyi berendezés, illetve annak töké
letesítésére vagy forgótőke elnyerése ce jaból 
pályázhatik, ki atyja iparát folytatja s attól 
az iparüzletet átvette, vagy átvenni akarja ; 

I a segélydijakra szakmájukban kivált, józan 
I életű, de tiatalan elhunyt, képesítéshez kö.ött 

ipart ü-.ött magyar honos iparos mesterek 
szegénysorsu özvegyei vagy szegenysorsu,

— Ugy e, nagyon, nagyon rossz asszony
nak tart ?

— Isten ments ? — tiltakoztam.
Oh igen, tudom, Ön rossznak tart. Pedig, 

ha tudná, mennyi ideig küzködtem magam
mal, a mig ezt a nehány sort megírtam és 
hogyan dobogott a szivem, a mikor több 
más levelezőlappal együtt ezt is bedobni 
véltem a postaszekrénybe. Furdalt a lelki
ismeretem és sokat adtam volna érce, ha 
meg nem történtté tehettem volna a dolgot, 
de gyengének éreztem magamat ahhoz, hogy 
a meghívást visszavonjam, Azonban most, 
hogy visszakaptam . . .

A mondat befejezéséül darabokra tépte 
a levelezőlapot.

Azután hálás szemekkel fordult hozzám.
— Először életemben tántorodum meg. 

És önnek köszönhetem, hogy becsű etes 
asszony maradok.

— Tehát nem hívja meg X urat, __
kérdeztem megindultan ?

— Esküszöm, hogy nem. Ez az Isten 
ujja volt I

— Babonás ?
— Hiszek a végezetben. És jó akarok 

lenni. Köszönöm.
— Csak a végzet eszköze voltam, —- 

mondottam — és hálás vagyok neki, hogy 
alkalmat adott, jó dolgot cselekednem.

— ígérje meg, — szólt búcsúzáékor Y 
asszony, — hogy soha senkinek el nem árul.

— Becsületszavamra ígérem, — mon
dám ünnepélyesen. Megmondta a nevét. 
Elváltunk,

Y. asszonyt azóta nem láttam . . .

de 18 évet még be nem töltött (fiú, esetleg 
leáry) árvái pályázhatnak. A folyamodványok 
kellően felszerelve a beszterczebányai keres- 

! kedelmi és iparkamarához folyó évi február 
28-ig beadandót. A közelebbi feltételek az 
ipartestületeknél,amelyekkel azokat a kamara 
közölte, de az utóbbinál is megtudhatók.

I __ a távbeszélő hálózat kiépítés-
( A keretkedelmi minister vármegyénk köz

használatú törvényhatósági távbeszélő háló-
• sétának kiépítését a folyó évre tervbe vette 

és a pozsonyi posta és távirda-igazgatóságot 
már utasította is, hogy az építést mihelyt 
az időjárás megengedi, késedelem nélkül 

J kezdesse meg.
— Körjegyző választás. F.évi tebr. 

hó 29 én Garam-Rsven betöltetett a kör
jegyzői állás. Még pedig körjegyzőnek egy. 
hangulag Pokorny Nándor eddigi segéd-kör- 
jegyző választatott meg.

— Az állami és köztisztviselő- 
egyesülete Léván, ma folyó hó 24-en d. e. 
11 órakor a városháza tanácstermében tartja 
évi rnndes közgyűlését.

— Vasúti baleset. F. kó 21-én este 
>/t 7 órakor ismét egy kis karambol esett 
a párkány-nánai állomáson. Egy próbavonat 

l' indult el az állomásról, nyomban utána kei- 
' lett volna menni egy tehervonatnak, de ez 
Ía párhuzamos vágányon a próbavonattal 

együtt indult el; a váltónál a két mozdony 
súrolta egymást, a tehervvnat mozdonya 
kiugrott a sínekből s megfeneklett, mire a 
menetben levő kocsik a tehetetlenség törvé
nyénél fogva előre rohanván, a mozdonyt 
követő három kocsit pozdorjává zúztak. A 
személyzetnek nem történt baja, kivéve a 
tehervonat kalauzát, akinek mindaéc laoa a 
kocsiromok közé szorult, » igy lógott a romok 
közt fejjel lefelé majnn-m 3 órahosszat. m g 
óriási erőfeszítéssel sikerült az összehívóit 
vasúti munka oknak őt veszedelmes helyze- 

í teböl kiszabadítani. Mindkét lábafeje össze- 
; zúzódott, valószínű.eg amputálni kell. A 
i balesetet a c.-ata-iévai vonat sínylette meg, 
; mert a kieseti mozdony és kocsiromo*  ennek 

sínéit torlaszolták •>, s az éjjeli 11 órai 
vonat csak másuap d. e. 11 órakor erkezett 
meg, a péntek reggeli 8 órai vonat meg 
meg epen elmaradt.

— Közjegyző választás. Az újonnan 
rendszeresíteti, barsberczenczei körjegyzői 
állásra a szövetkezett községek képviselő
testületének egyeteme f. hó 14-én Nigrinyi 
Gyula kistapolcsányi adóügyi segédjegyzöt 
egyhangúlag választotta meg.

— Népies felolvasások Kistapol- 
csányban. A barsmegyei gazdasági egye- 

■ sülét megbízásából f. hó 10-én Málló Ferencné 
oki. óvónő tartott igen érdekes felolvasást 
a csecsemő neveléséről. Ennek folytatásaként 
folyó hó 17 én mondta el az ovóköteles 

í gyermekre vonatkozó nevelési tanácsait és 
észrevételeit. Mindkét felolvasás iránt élénk 

| volt az érdeklődés. 10 én még Léh József 
beszélt a szőlőművelésről. Riszletesen mondta 
el azokat a kedvezményeket, a melyeket az 
állam és a főhercegi uradalom részéről nyer
het a lakosság, ha kiveszett szőlőit újra 
beülteti. F. hó 17 én Selyey János káplán a 
hitelszövetkezetről tartott kitűnő felolvasást. 
Esen felvetett eszme nem tűnik el nyomta- 

. lanul, mert a nép hajlandónak mutatkozott 
a hitelszövetkezet megalakítására. Legköze- 

, lebb Korentsy főtanitó fog előadást tartani 
■ még az országos hitelszövetkezetekről. A 
' fölolvasások hosszú sora következik még 
; ezután. Szó lesz az őrse. gazd. munkás- és 
! cseléd segélypénztárról, a gazdaszövetség 

megalakításának fontosságáról, az alkohoiiz 
musról, a tejszövetkezetröl, a gabonaraktárról 
stb. más üdvös dolgokról. Horváth Károly 
uradalmi intéző közbenjárásának köszönhetők 
ezen követésre méltó felolvasások.

— Téli köp. Kis kacsa fürdik a fekete 
. tóban a lévai kaszárnya falai mellett vezető 
í aszfalton. Hogy is ne fürödne, mikor az 
I óriási jégtorlaBzok az olvadt hó levét föltartva 
I a járdán fél méter mély tó keletkezik, a m; 
j azután a környék házi szárnyasainak téli 
’ fürdőül szolgál. Gyönyörködve néztem a 
> fürdő kacsákat és be akartam menni a ka

szárnyába egy barátomhoz. Ds csak akartam 
Mert a kaszárnyát körülvevő jéghegyeken 
csak turisták tudnak áthatolni. A Honvéd
utca házainak egész télen elhasznált mosóvize 
ott csillog megkristá yosodva. Az oivadásos 
idő pedig megolvasztja a havat és a viz 
gyülemiik-gyülemlik, mig egyszerre csak 
elönti a környé et. Mivel a kaszárnyába 
nem mehettem be, kocsira ültem és elindul
tam haza Káinéra. Utam a Kazinczi-utcáig 
akadály nélkül folyt. A Kuzinciy-utca sötét 

j barnáádjai megijesztettek, Taián forradalom 
t készül és emelté már a barikádokat ? Nem I 
; Csak azt a jeget vágják most fel és gyűjtik 
j hegyesbe, a mely meg a tel elején keletke- 
, zett és a melyet már hónapok óta kellett 

volna eltakarítani. Itt is keresztülvergődve 
lassan, a S.-epesi-utoa keramit ján kellett volna 
végig robognom. Igen, ha lett volna keramit. 
De nem volt. Volt helyette egy méteres 
kátyúkkal és övig érő viszel telt vermekkel 
teli koosmtnak nevezett terület, melyhez a 
múlt tél Kálnai utcájának kocsiutja valóságos 
parkett volt. Lovaim elakadtak. A kocsi 
rugója eltörött. Boszankodtam nagyon. De 
végre beláttam, lehetetlenség azt kívánni a 
várostól, hogy drága pénzen késaitett kera- 
mit-utjának a hó-jégtől való megtisztítására 
négy napszámossal többet foglalkoztasson. 
Nem bírná el a budget A Kazinczi-utcai 
jégvágók pünkösdig talán ide érnek munká-

• jukkái. — Egy vidéki. — E tréfáé megjegy-
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.énekhez mi egy komoly szót fülünk • azt 
bogy a kötelességét nem teljesítő ellenőrző 
városi közeg ellen fegyelmi vizsgálatot kell 
indítani ! — Szerk.

- Vörös kakas. Alsó-Hámor község
ben f. hó 19 én éjjeli 11 órakor tűz pusz
tított Kotri István földműves házánál, mely
nek következtében 2 pajta és juhól a’ benne 
levő 90 drb. juh és sok takarmány a tűz 
martalékává lett, A kár felületes számítással 
4500 koronára rúg, melyből az Első m ált 
B. R. Társaság 1640 koronáig van érdekelve.

— A F. M. K. E nagyjelentőségű, a 
magyar szellem és magyar nemzeti állam
eszme lelkesedésétől áthatott munkálkodá
sának utján különös figyelmet érdemlő határ
kőhöz ér ebben az esztendőben. Fennállásának 
huszonötödik évfordulóját éri el s természe
tes. hogy a nagy évforduló alkalmából az 
idei nagygyűlésnek a szokottnál ünnepiesebb 
jelleget akarnak adni. A hol az alakuló 
közgyűlés, ott fog a negyedszázados jubileumi 
közgyűlés is lefolyni: Nyitra város falai 
között, hova a város közönsége már meg is 
hívta az egyesületet,

— Tartalékos katonák behívása. 
Az idén a tartalékos katonádat négy ízben 
hívják be fegyvergyakorlatra. Két tavaszi, 
egy nyári és egy őszi gyakorlat lesz. A tar
talékosokat első Ízben márczius hó 20-án, 
maid április 15 én, julius 15-én és augusztus 
28-án hívjak be 13 napi fegy vergyakorlatokra. 
A tartalékos tisztekre és hadapródokra, vala
min a volt egyéves önkéntesekre vonatko- 
tóiag külön rendeletet fog kibocsátani a 
hadügyi vezetőség.

— Magyar kör. Ziarnóczán folyó hó 
17 én a köztiszteletnek örvendő Havas Béla 
pléoanos kezdeményezése folytán „Magyar 
Kör" alakult, melynek célj a a lakóion között 
a magyar állameszme megszilárdítása, min
den nemes közművelődési és társadalmi cél 
előmozdítása. Kívánjuk, hogy teljes siker 
koronázza a nemes fáradozást.

— Ing ős fehérnemű gyár Sel
mecbányán. Az alig másfél év óta fennálló 
,E «ő Selmecbányái Ing- és fehérnemű gyár“ 
részvénytársasággá alakul át, me yrö! a hir- 

i detesi rovatunkban közölt „Részvényaláirási 
1 felhívás" teijas felvilágosítást nyújt. Riez- 
; vényjegyzések gyűjtésére dr. Ungár Kálmán 
' selmecnanyai ügyvéd és Goldner Adolf ottani 
i kereaaedoK vannak megbízva.

— A lévai polgárbál, mely farsang 
i utolsó napján szoaott jókeddvel tartatott 
í meg, a toronyóra céljaira 140 kor. 23 fillért 
! hozott. Bevétel volt 347 K. 20 fi!). Kiadás 
| 206 K. 97 fillér. Feiüifizettek dr. Kersék 
1 János 4 K., Kis M. Pálné, Kovácsik Samu 
| 2—2 K., Csesey Gyula, Kresko István, Pely 
| István, Bartos István, Makai Béla, Eriinger 
| Ferencz, Balogh Lajos 1—1 K. Sstehlik 
I István 40 fill., Franciscy János és Újhelyi 
I Autal 20—20 fiii. A fe.ülfizetöknek ez utón 
I mond köszönetét a rendezőség.
■ — A vadak veszedelme. Az abnormis 
| hideg es hótömeg, meiy az utóbbi napok 
I havazásai nyomán elbontja az országot, nem
■ kis veszedelmére van a vadállománynak. Az 
I erdők és mezők vadjai, az őzek, nyulak, 
I foglyok sokat szenvedned a mindent eltakaró 
I hó miatt, a meiy elrejti előlük a télen amúgy 
I is silány táplálékot. Az éhező, fázó állatok 
I ilyen körülmények között teljesen lesová*  
| nyodnak es elgyengülnek a amelyik el nem 
I pusztul, az ösztönezerüleg az emberlakta he- 
I iyek felé húzódik, a hol meleget és ennivalót 
I remei tálalni. Az orvvadászok örömmel kap- 
I nak a szegény párák nyomorúságán s fegy- 
I verrel, térrel és hurokkal tömeges gyilkolást 
I visznek véghez a házaik közelébe merész- 
I kedö s védelmet kereső nyulakon, foglyokon 
I stb. Ez a csúf, lelketlen eljárás a mellett,
■ bogy igazán embertelen dolog, kissámitha- 
I tatlan, hosszú évekre kiható kárt okoz a 
I vadállományban. Egy egy ilyen esztendő 
I kárát nagyon nehéz pótolni s igy nemzet- 
I gazdasági szempontból is kiválóan fontos 
I feladat az, hogy e kárt lehetö!eg csökkentsük. 
I Ennek egyik része az, hogy az orvvadászokat 
I ■ egyáltalán a vadak lelketlen pusztítóit 
I eiekoen az időkben a hatóságok fokozott 
I figyelemmel kísérjék s kérlelhetetlen szigor- 
I ral sújtsak. Sok felől hallottunk panaszokat, 
I fi°gy a paraszt orvvadászok az agyonra 
I ehezett, hidegtől megdermedt foglyokat töme- 
I gesen iogdossák, úgyszintén a nyulakat is, 
I és akaunad ostoba, lelkiismeretlen emberek, 
I akik potom pénzen az ilyen zsákmányt is 
I megveszik. A csendőrségnek fokozott figye- 
I lemmel kellene kisérnie esen dolgokat. A 
I uásis része a feladatnak a vadászterületek 
I tulajdonosaira és bérlőire hárul, a kiknek 
I t-södorban áll érdekükben, hogy a vadállo- 
I ®áuyt a szigorú tél okozta pusztulástól, 
I ®egfggyástól, éhenveszéstöl megóvják. Erre 
I nézve pedig úgy működhetnek, ha mene*  
I dékhelyeket készíttetnek s imitt-amott élel- 
I Viszereaet tétetnek ki számukra.
j — 1907 évi ujonczozás. Birsvár- 
I ®»gye területen folyó évoen az ujonczozás 
I fiövet&ezö sorrendben fog megtartatni: Osz- 
I lányban március 1, 2, polg. elnöz Vépy Vog- 
I fonicb Ödön földbirtokos. Aranyosmaróton 
I 5, 6, polgári elnök Simonyi Béla alispán. 
I újbányán 11-én, elnök Dr. Balbsch Béla tb. 
I ®egyei főügyész. Gsramssentkeressten 13, 
114, ló, 16, elnök Dombay Vilmos nyug. 
I ^ispan. Körmöcsbányán 18-án, polg. elnök 
I Schindier József városi tiszti ügyész. Léván, 
I * ’áros részére április 25-én, elnök Mailáth 
I,itv ’árm. főjegyző, Léván, a járás részért 
I27, 29,' 30, elnök.JLuláth István várme- 
|O*i  főj egy

~ Az iparos özvegyének jogai. A 
kereskedelmi miniszter kimondotta, hogy az 
iparos özvegye uj iparigazolvány váltására 
nem kötelezhető, az özvegyi jogon megkez
dett iparűzés pedig szerzett jogot képez, 
amelynek hatályát a törvény nem korlátozza 
az özvegyi tartamra és ennélfogva az ilyen 
módon szerzett iparűzési jog újabb férjhez- 
menetel következtében sem szűnik meg. 
Kimondotta továbbá, hogy miután az iparos 
özvegye a fent érintett törvényszakasz értel
mében nj iparigazolvány váltására nem kö
tözhető, ennélfogva férje árulási helyére, ! 
azaz arra a helyre, amely a néhai férj ipar- ! 
igazolványának megfele*,  igényt tarthat, i 
feltéve, hugy férje iparát folytatja.

— Az újságpapír alkonya. A köz
egészségre vonatkozólag nagyfontosságu ren 
deletet adott ki a rendőrség. A közigazgatási 
bizottság egyik hatáiozatához képest meg
tiltja a kereskedőknek, élelmiszer árusoknak, 
hogy az élelmiszert újságpapírokba, kiselej- 
tezeit aktákba vagy bárminő nem tiszta 
papírba csomagolják. A rendelet szerint 
élelmiszeres csomagolására csak tiszta fehér 
papírt szabad használni. A rendelet betar
tását a rendőrség szigorúan ellenőrzi. Téve
dések elkerülése céljából megjegyezzük, 
hogy. eBt 8 rendeletet a győri rendőrség adta 
ki. Óhajtandó lenne azonban, ha nálunk is 
történnék hasonló intézkedés.

— Milyen kedvezményeket nyúj
tanak az egyes városok ipari válla
látok létesítésére? Ebben a fontos kér- I 
deaben a „Honi Ipar11 szerkesztősége nyi
latkozásra bírta az egyes, ipari szempontból 
fontus városok tanácsait. Temesvár, Kassa, 
Kolozsvár, Arad, Sopron, Marosvásárhely, 
Baj®, Kecskemét, Dabreczen, Komárom, 
Szabadka, Székesfehérvár, Selmec- és Bála
bánya, Hódmezővásárhely, Szatmár Németi 
tanácsai nyilatkoztak már a „Honi Iparu- 
ban a városaik által nyújtott kedvezményekre 
vonatkozólag. A „Honilparu folytatja a soro
zat közlését és mihelyt a lista tejes lesz, 
füzet alakjában fogja kiadni a városok nyilat
kozatait. A füzet felöleli azt a kérdést is, 
hogy az egyes városok milyen iparvállalatok 
létesítésére alkalmasak. Minthogy az állam 
által nyújtott iparfejlesztési törvény mellett 
okvetlenül ismerni kell az egyes városok 
álláaponiját az uj alapítások iránt, a legna
gyobb érdeklődéssel tekinthetünk ezen mii 
megjelenése elé.

Közönség köréből.
Értesítés.

Van szerencsém az érdeklődőket érte
síteni, hogy a városi vendéglő építésére 
vonatkozó tervek a városház közgyűlési 
nagytermében febr. 25—28 napján d. u. 
3—4 óra közben közszemlére vannak téve, 
ott a v.-mérnők által bárkinek megmutat
talak.

Léva, 1907. febr. 23.
Xjajoa 

polgármester.

Köszönetnyilvánítás.
Spitz Beraáth ur Gr.-5zöllősröl szegé

nyeink részére újabban egy öl tüzelőfát 
adományozott. Fogadja ezért legháiásabb 
köszönetünket.

Az izr. nőegylet nevében
Fenyvesi Károly Weisz Mórné

titkár. elnök.

Köszönetnyilvánítás.
A Stefánia árvaházat fentartó „Lévai 

Nöegylet*  nevében há ás szívvel köszönetét 
mondunk mindazon hő gyek és uraknak, kik 
41 árvánk javára a folyó év január 12-én 
és 26-án megtartott estélyünk anyagi és 
erkölcsi sikerét, közreműködés, megjelenés 
és adományok által előmozdítani kegyesek 
voltak.

Eiemeréssel adózunk Pólya Giziké, 
Stósius Erna és Ssskmáry Margit urleányok-, 
valamint Bellán Sándor, Janoss Jenő, Kottek 
Ferenc, Kovács József és ifj. dr. O.-dódy 
Vilmos uraknak az előadott „Egy Baleset" 
és „A Végrehajtó" cimü müvekben való 
szives közreműködésükért; különösen Feny
vesi Károly urnák, aki művészi játékán 
kívül kitartó szorgalommal fáradozott a sze
repek betanításánál; Nagy József fodrász 
urnák, aki a szereplőket mindkét előadásra 
maszkírozta — nemkülönben az egész ren
dezőségnek, kik mindannyian páratlan buz- 
gósággal emelték estélyünk erkölcsi és 
anyagi sikerét.

Léva 1907 február hó 5 én.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök nöegyl. titkár
FeliiÜzetéiek :

József föherczeg Őfensége 50 kor,, Hazai 
villamostelep 40 kor., Hornboitel Millicent, 
Simonyi Bála, özv. Paczolay Jánosné 20-20 
koronát, Báthy László 16 koronát, Pákh 
A bert 15 koronát, Dr. Balogh Jenő, Báthy 
Gyula, Barkóczy Barna, B aunmüller Klára, 
Dóra Miklós, Huberth Vilmos, K»zy Lász
lóné Kern testvérek, Levatieh László, Lei
denfrost Tódor, Motesiczky Mórné, Muharos 
Józsefné, báró Pittel Gyuláné, Rspcsák Jó
zsef N. N. Ziarnócza 10—10 koronát, Gier- 
heiyi Sándor, Leidenfrost Ottó, Medveczky 
Sándor 6—6 koronát, Lakner László Bpest, 
Stosius Ernő 5—5 koronát, Hangyássy Já
nos Jeney Arthur, Kiéin Sándor, Dr. Őra
jta Kálmán 4—4 koronát, Bódogh Lajos,

Borcsányi Bála, korompai Brunswik Lajos, 
Féja Kálmán, Fenyvesi Károly, Jónás Imre, 
Dr. Kmoskó Béla, Kun József, Lőwy Lipót, 
Missák Zsigmond, Motesiczky Lászlóné, Pintér 
Sima, Dr. PiiBzner Gyula, ltázgha Ernő, 
Schőn Henrik, Dr. Weinberger Adolf, Weisz 
Jenő, N. N. 2—2 koronát, Bleyer Rezső, 
Dr. Eek Mór, Frommer Imre, Kalmár Imre, 
Ortmann Fidél, Spuller Gyula, Tonhaizer 
Józsefné, Dr. Weisz L<pót 1—1 koronát, 
Fizély Károly, Lutovszky Lajos 40—40 
fillért. Schwarcz József 20 fillért. Összesen 
420 korona.

Nyilvános-számadás.
A Stefánia árvaház javára fo'vó évi 

január 12- és 26-án megtartott s tánccal 
egybekötött műkedvelői estélyről.

Bevétel: jegyekért . . 736 K. 20 f. 
felüifizetésekért .
fenti részi, szerint 420 K. — f. 
Stósius Ernácska 
szeretetreméltósá-
gából . . . . 17 K. 65 f.

1173 K. 20 f.
Kiadások : részletes szám

lák szerint 12- 
26-ik estére 527 K. 33 f.

tiszta jövedelem 636 K. 52 f. 
azaz hatszázharminczhat korona és 52 fillér.

Léván. 1907 február hó 5-én.
Leidenfrost Tódorné

nőegyl. alelnök
Faragó Sámnel 

nöegyl. titkár

Toőth Zsigmondné 
nöegyl. gondnok

Kaveggia Kálmán 
nöegyl. pénztáros

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1907 évi február hó 17-tól 1907 évi február ho 23-ig. 

Születés.

A szülői neve
o
e £ -is!

A gyermek
neve

Chlebo József Dubovszki K. leány Julianna

tíirtha Jóssef Komoróczy M. fiú József Sándor

Szilárd Henrik Immerblum K. fiú György

Házasság.

Halálozás.

Vőleaenv cs menyasszony neve Vallása

Fiichn Izidor Engel Zsani izr.

Lévai piaciárak.

Az elünnyt neve Kora A halál oka

ifj. Kanzler Kálmán 5 hó tüdőgyulladás

ifj. Fránya József 3 hó tüdőgyulladás

Né i eth Mária 70 aggkori kimerülés

Balázs Mária 15 tüdögümőkór

Spisák János 54 tüdögümőkór

Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.
Bún m.-mázsánként 13 kor. 40 fill. 13 

kor. 80 fi'l. — Kétszeres 12 kor. 40 fill. 12 
kor. 80 fill. — Rozs 12 kor. 20 fill. 12 kor. 
60 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 fill.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 40 fill.
— Lencse 27 kor. fii). — 29 kor. — fill. — 
Bab 14 kor 40 áll. 16 kor. 80 fill. — Kö
les 9 kor. 40. fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere9O 110124,Lucerna 120 130, Biborhere 
30-32, Fehérhere 90 110, Nyúlszapuka 110 
120, Bsltacin 26-28, Muharmag 14-16, Bük
köny 17- 19.

5413/1906 tlkvi szám*
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir járásbíróság in int telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Ehrenstein Ignácz lévai lakos vég*  
reb aj tat ónak Mandrák Imre gr. kelecsényi lakos vég
rehajtást szenvedő elleni 51 kor. 20 Üli. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir járásbi*  
róság területén levő Garam keleosény községben fekvő 
a gr. kelecsényi 201 sz. tjkvben A I. 1 sor 451 száma 
ingatlanban való % részére 77 korona a 419 számú 
tjkvben foglalt */<  telki legelő illetőségből ött illető % 
részre 25 kor., a *20  szú tjkvben foglalt % telki legelő 
illetőségből őt illető */•  részre 25 korona, a 420 szü 
telekjegyzőkönyvben foglalt % telki legelő illetőségből 
Öt illető % részre 25 korona, a 434 számú 
tjkvben A I. 1—3 sor 200/c 255/cl. és 450/h. 2 hr. 
szám egész ingatlanukra 298 kor. és a 472 szú tjkv
ben A I. sor 32. 32 (á) 5. 6. 7. 8. hr, számú egész 
beltelekre 566 kor. kikiáltási árban az árverés az öaV. 
Mandrák Józsefné szül. Sebó Mária javára mindenütt 
bekebelezett özvegyi jog fentartásával elrendeltetik.

Az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1907 évi márczius hó II ik napján d. e. 
8 órakor Gr, keleosény községi bíró házánál megtar
tandó nyilvános árververésen a kikiáltási áron alul is 
el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
L ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt keit I. M. 
Rt 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 |.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént elő leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906. évi deczember hó 19. napján.

383/1907 tlkvi szám.
Árverési hirdeimeny.

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Nyéki szül. Kelemen Julianna 
végrehajtatnak Kelemen Sándor es Gergely sz. Kele
men Julianna végrehajtást szenvedő elleni 695 korona 
59 fillér tőkekövetelés és jár iránti végrehajtési ügyé
ben a lévai kir. járásbíróság területén levő Lekér köz
ségben fekvő vhajtást szenvedőknek a lekéri 22 szú 
telekjegyzökönyvben A 1. 1. 5, 6. sorsz, a felvett ingat
lanokban % rész illetményére 506 kor-ma továbbá 
ugyanezeknek ugyanezen tjkvben *j*  - sor 8Z- a- felvett 
ingatlanban % rész illetményére 50 kor. ugyanezeknek 
a lekéri 283. szú tjkvben A I. 1. 2, 3. sor szil ingat 
lanukbani % rész illetményére 1260 kor. ugyanezeknek 
ugyanezen tjkvben f 1 sorsz. a felvett % részbeui 
illetményére 1430 kor: kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan ’ az 1907 
évi márczius hó 14-ik napján dél e. 8 orakor Leker 
község házánál megtartandó nyilvános árver seu a 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Arv. szánd, tartoznak az ingatl*  becsárának 10%-át, 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t. c. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi november 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §.ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 LX t. c. 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906. évi november hó2-án.

Pogány Virgil 
kir. jbiró.

Kiadó lakás!
Kohári-utca 22 sz. alatt 4 szoba, elő
szoba, konyha, éléskamra, pince, fás
kamra és gyümölcsöskert folyó évi május 
1-étől kiadó. Bővebb felvilágosítást ad : 
Özv. Váray Lajosné Kohán-utca 57 sz.

Kiadó lakás!
2 szép udvari szoba és konyha május
1-től  kiadó.

Czim a lap kiadóhivatalában.

Eladó ház
és egy külön kLá.z telelt

Honvéd u. 43 számú ház és egy 
külön háztelek szabadkézből eladó 
esetleg bérbe adó. Bővebbet Sztolál*  
Mihalynal (Hidegpinczében.J

Tartós bérlet esetén a ház nem 
lesz sladva.

Eladó ház.
Deák Ferencz utcza 16-ik számú 

ház szadkézből eladó. Bővebbet ott a 
háztulajdonosnál lehet megtudni.

Kiadó üzlethelyiség.
Zselizen egy jóforgalmu helyen 

levő ház, melyben eddig is vegyeskeres
kedés volt, bérbe adó. Bővebb értesítés 
Glatstein Zsigmondnál.Felső-fegy 
vernek (Hontmegye).

LÁNG B. étterme
főpinezéri kezelöségét — —
ZbTo-votziy Károly nyerte el.

1907. márczius hó 1-től.

Báró Kozmitza Mattoni fele 
budai

Enyhe hashajtó
Erzsébet Sosfurdj 

főforrása-.

CSASZÁRFÜRDÖ Budapesten. Nyári e8
.....  teli gyógyhely, a magyar

irgalmasrend tulíúdona. Elsőrangú kenes hev- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák,török -. 
kő- és márványfürdök ; höleg . szénsavas- és 
villamosviz-fürdök. Ivó- és belélegzést kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos Arak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld
Az igazgatóság.

Kávé. ~ -----
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .....................................1.60
Jamaikai legfinomabb ...... 2.20
Kuba legfinomabb.......................... 2.20
Ceylon legfinomabb.....................2.10
Ceylon finom.................................... 2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb.........................2.20
Arany Jáva legfinomabb.............. 2.20
Brazíliai legfinomabb...............................1.60
Brazíliai II. rendű......................... 1-30
Cuba pörkölt................................2.— 2.40
Hungária kávé......................................... 1-20
Örötl kávé ...........................................1.—

Kapható:

Kern TestiéreKnél, Léván.
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IVE E Gr HÍVÁS.

A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSULAT
XLI. ÉVI

HIRDETÉSEK.
Tartozik Mérleg-számla 1906 évi deczember hó 31-én

1907. február hó 24.

Követel

rendes közgyűlését
folyó évi márczius hó 3-án

délelőtt 10 órakor saját épülete tanácstermében fogja meg
tartani, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.

* 0 -• ® >

T á r g y a i :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása, s a jegyzőkönyv hitele
sítésére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai a 
felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a nyeremény 
felosztása és felmentveny iránti határozat hozatal.

3. Néhai Toóth Zsigmond volt igazg. tag és Dr. Novotny Imre 
volt int. ügyész letéti részvényeiknek kiadása feletti rendelkezés.

4. Egy igazgatósági tag megválasztása az alapszabályok 26. §-a 
értelmében.

5. Az alapszabályok 13. 17. 18. 20. 85. 90. és 92. §-ainak módosítása.
6. Az alapszabályok lő. §-a alapján netán beérkező indítványok 

tárgyalása.
Kelt Léván. 1907. február hó 7-én.

Léván, 1906. december hó 31-én.

k Vagyon: 1 Korona fill. Korona fill
lapsz. ■ ’ II ----- —

47,111. Pénztári készlet .... 67240 59
48/111. Váltó tárcza.................... 1208977 93
49 III, Kamatozó jelzálog kölcsönök 1,673.784
23/111. Törlesztéses jelz. kölcsönök 1.025.894 82 2699678
53'111. Kézi zálog és előlegek . . 36316

277 Ért-kpapirok 1380UO
6/111. Előlegek és óvási dijak 599 29

16'111 M. kir. postatakarékpénztár 1475 l>6
és 0. M. bank giro számláján

289 Előlegek jótékonyez. adak. 1470
193 Intézeti ház......................... 100000

8/111. Kölcsönök átmenő kamatai 8828 15
225 Köles, utáni hátr. kamatok 23261 63
282 Atmene i tételek .... 4500

14/111 Bútor és felszerelések . . 5000

4290348 07

Igazgatóság:
Holló Sándor s. k.

igazg. elnök.

Teher: i Korona
II

Korona Ül

Az igazgatóság.
a

Kivonat az alapszabályok 13. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes gya
korolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a 
részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogit rész
vényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál letéteménvezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. e 9—12 
óra közölt megtekinthetők.

Részvényalaptőke . . • •
Tartalék alap . . ■
Veszteségi tartalékalap . .
Ertékbiztositási alap . . .
I. nyugdíjalap.....................
II. nyugdíjalap . . . - . 
Betétek
Engdm utján átr. jelz köles 
Felnem vett részv osztalékok 
Viszleszámi tolás 
Zálogeladási fölösleg^ 
Kölcsönök után 1907 évre 
előre bevett kamatok . .
Nyereség mint egyenleg

150000 
, 20000 

100O0
40000
14989

200000

180000

32

4290348

Könyvvezetésért:
Mercader Alajos s. k. 

fökönyvvezetö.

54989
3428120

190147 
2'0

136500
81

40177

60125

:*2

16

Cl 
l'j

07

Ezen mérleg-számla a kereskedelmi törvény 192 § a értelmében a fó- és mellék könyvekkel összeegyeztetvén, valamint 
kimutatott értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Dr Lakner Zoltán s. k.
felügyelő bizotts. tag.

Dr. Kmoskó Béla s. k.
felügyelő bizottsági elnök.

Fizély Lajos s. k.
felügyelő bizotts. tag

•) Betétként kezeltetik.

Rész vény aláírási felhívás!
Weisz Ad >lf ur tulajdonát képező egy és fél év óta fennálló „Első Selmec

bányái Ing- és Fehérnemügyár44 fokozatos fejlődésnek őrvend; ezen előnyt 
felhasználandó, elhatároztuk, hogy e virágzó és jóforgalmu inggyárat részvény
társasági alapon szélesebb bázisra fektetjük.

Szervezkedésünket az érdekeknek oly összekapcsolásával hozzuk létre, hogy 
az által úgy a vállalat biztos fennállása, valamint a részvényesek előnye is 
biztosittassék s minthogy e gyár előnyös és hasznos vállalatnak bizonyult ezideig 
is, hisszük, hogy a mostani alapon való szervezkedésünk által még nagyobb 
eredményt sikerül elérnünk. Azonkívül elérjük azon célunkat is. hogy iparunkat 
teljesen meghonosítjuk és úgy a külföldi, mint különösen az osztrák ipart is 
nngyrészben kiszoríthatjuk s igy már az önálló vámterület megvalósítása esetén 
is, szilárd alapon szervezve leszünk.

Különösen a kereskedő és iparos osztály számos számottevő tagjának 
ösztönzésére elhatároztuk, hogy

| 497|19O7 szám.

Faeladási hirdetmény.
A zsarnóczai tu. kir. erdőhivatal tanácstermében a folyó 1907 év 

március hó 26-án délelőtt fél II órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül, az erdőbivatal kerületében ; a bródi, garamrévi. geletneki és 
jálnai erdőgondnokságokhoz tartozó összes erdőiből, továbbá a körmöczbányai 
erdőgoudnokságban a „B“ gazdasági osztály I, vágássorozat 1 erdőtagjának 
kivételével — a „B44 gazdasági osztály összes, Garamfelé hajló, erdőrészeiből 
az 1907 —1911 években kitermelhető és a kir. kincstár által a garamparti 
rakodókra, illetve a zsarnóczai gőzfürész rakodójára kiszállított — minden fele
lősség nélkül évente mintegy 6000 — 8000 m» kitevő jegenyefenyő1 luezfenyő, 
erdeifenyő, juhar, kőris és szil épületi és müfa.

Ezen faeladással, illetve vétellel a zsarnócai három keretes gőzfürész 
bérletének kötelezettsége van összekötve 6000 (hatezer) korona évi bér fizetéssel:

cim alatt egy részvénytársaságot alapítunk, mely részvénytársaság tervezete 
a következő :

1. A társaság határozatlan időtartamra alakittatik meg.
2. A társaság célja :
mindennemű ing- és fehérnemű cikk előállítása elárusitása: később kiter

jeszti a termelést a mindennapi élet mindazon szükségleteire, melyek a vállalat 
keretébe tartoznak és avállalat eredeti céljával és berendezésévelösszeegyeztethetők

3. A társaság 750 darab egyenként 200 korona névértékű részvény 
kibocsátása által alakittatik meg, 150,000 korona alaptőkével.

4. A részvényaláirási határidő 1907, évi március hó 15-én lejár.
5. A részvénytőke túljegyzése esetén alulírott alapítók fentartják maguk 

részére a redukció mikénti gyakorlása tekintetében a szabad rendelkezé-i jogot,
6. A részvények jegyzése alkalmával a jegyzett részvények 20%-a kész

pénzben lefizetendő. A részvények névértékének ezután még hátra maradó 80%-a 
pedig az alakuló közgyűlés által meghatározandó időben és helyen fizetendő.

7. Alulirott alapítók fenntartják maguknak az első igazgatóság megválasz
tásának jogát 3 évre kiterjedő működési jogosultsággal,

8. A részvénytársaság tartozik a Weisz Adolf ur tulajdonát képező „Első 
Selmecbányái Ing- és Fehérnemügyár44 összes gépeit, kész és nyers áruit be
szerzési áron átvenni, nemkülönben a cég követeléseit is. Az érték megállapítás 
céljából az alakuló közgyűlés a részvényesek közül egy öt tagú bizottságot 
választ. Ezzel szemben Weisz Adolf ur köteles 200 darab 200 korona névértékű 
részvényt jegyezni.

9. Az alapítási költségeket az alakuló közgyűlés állapítja meg. A részvény
társaság meg nem alakulása esetén az összes alapítási költségeket egyedül 
Weisz Adolf tartozik viselni.

10. Az aláirási zárhatáridőtől számitandó 2 hónapon belül az alakuló köz
gyűlés összehívandó, mely közgyűlésre a társaság részvényesei a ..Selmecbányái 
Híradó44, „Selmeci Újság41, „Honti Lapok44, „Pesti Hírlap44, „Neues Pester 
Journal44-bán közzéteendő hirdetmény által fognak összehivatni.

11. A részvénytőke biztosításának nem sikerülte esetén az aláíráskor befi
zetett összegek levonás nélkül — az alapítók egyetemleges fizetési kötelezettsége 
mellett — a részvényeket jegyzőknek haladéktalanul vissza fognak adatni.

12. Az alapítók csak azon összegekért vállalnak felelőséget, melyek a 
„Selmecbányái Kereskedelmi és Hitelintézet44-nél fizettetnek be, miért is felké
retnek a részvényt jegyzők, hogy a jegyzés alkalmával lefizetett összeget a fent 
emlitett intézethez juttassák.

Kelt Selmecbányán, 1907. évi február hó 2-án.

ÜTik:iáltá.si egységárak a következők :
a.; jegenyefenyő, iuczfönyö és erdeiienyönél1

12—10 centiméter közép átmérővel m3-kiut ....
10—28 centiméter közép átmérővei ms-kint ....

29 centiméter és ennél vastagabb közép átmérővel . 
Középenmérve 7—11 centiméter vastag és legalább 3 

méter hosszú rudfaért darabonkint..................................
b.) juhar köri# és szilfánál;

20—28 centiméter közép átmérővel m3-kint • . . .
29 centiméter és ennél vastagabb közép átmérővel m3-kint 
Bánatpénz 20 000 kor.
f.sakis oly ajánlatok vétetnek figyelembe, a melyekben a

10.80 kor.
14 50 kor.
17.00 kor.

0 46 kor.

16,25 kor.
20.00 kor.

kikiáltási árakat
meghaladó felüligéret valamennyi fanemre és választékra vonatkozólag, betűkkel 
és számukban kiirt egy és ugyanazon, százalékban ajánltatik meg.

A feltételek úgy a töldmivelesi Ministerium erdészeti főosztályában 
Budapest Zoltán utcza 16 sz. 111. emelet, mint a zsarnóczai erdőbivatal hiva
talos helyiségében 1907 évi febiuár hó 15-től kezdve betekinthetők, — és 
átvehetők.

Zsarnóczán 1907 évi február hó 9 én.

M. kir. erdőhivatal.

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

*£*  legdíszesebb kivitelben

■A. z alapítók:
Horváth Kálmán s. k. Dr. Stuller Gyula s. k. 

polgármester Seimecb. m. kir. b.-főorvos Seimecb-
Blng Lajos s. k.
kereskedő Seimecb.

Goldner Adolf s. k.
kereskedő Seimecb.

Weisz József s. k.
kereskedő Seimecb.

Engel Zsigmond s. k- Dr. Tandlioh Ignách s k. Dr. Ungár Kálmán s k. 
kereskedő Seimecb. orvos seimecb. ügyvéd Seimecb.

Sftmegh János s. k. Weisz Adolf s. k. 
kereskedő Seimecb. gyáros Seimecb.

Weiner Lipót s. k.
kereskedő Seimecb.

Joerges Ágost s. k. 
könyvkereskedő Selmeeb.

Singer Miksa s. k. 
kereskedő Seimecb.

Csanyl Ottó s
v. föszámvevő Seimecb.

Weiner Dávid s. k. 
fakereskedő Seimecb. 
Tuka Antal s. k. 

fiitanitó Seimecb.

k.

készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.

Hirdetmény.
Tőre község elöljárósága az 

állami elemi népiskola felépítésére 
pályázatot hirdet.

A nyilvános árlejtés folyó évi márczius hó 14 én d. e. 10 órakor 
kezdődik Tőrén a község házánál.

Zárt Írásbeli ajánlatok 800 korona óvadékkal folyó évi március hó 13 
áig adandók át a tőrei biró kezeihez, — Az árlejtés napján a vállalkozók sze
mélyesen jelen lehetnek, s esetleg kedvezőbb szóbeli utóajánlatot is tehetnek.

Tervrajz, költségvetés és egyébb feltételek a tőrei biró házánál bármi
kor megtekinthetők.

Kelt Tőrén, 1907. évi február hó 23 án.

Az elöljáróság.
Nyomatott Nyitrsi és Társa könyvnyomdájában Léván,


