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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
KlúftseU.í p.nz.k póatauUI.ánynyal küldhetők.

ftzámok SSO miérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Népyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e^yes beiktatásér tO fillér-
HivavaloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. S ) fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond>sor dija 30 fillér. 
Velünk '^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
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 utasitaní.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1532,190" szám.

Hirdetmény !
Léva város birtokosai feihivatnak, hogy 

a folyó 1907 évi március hó végéig a be* 1- 
sőségekben, majorokban, szőllökben, gyümöl
csöseikben és kertekben levő fákat és bok
rokat » hernyóktó1, hernyó-fészektől és 
lepke-tojásoktól tisztiteák meg, — az össze
gyűjtött hernyókat, hernyófészkeket és tojá
sokat pedig égessék el.

Mert aki ezt teljesíteni márczius 31-;k 
napjáig e’mulasztaná, — azon birtokos 
hely tt az 1894. évi XII. t. ez. 52 § a értel
mében a Hatóság fogja az irtást a mulasz*ó  
költségén elvégeztetni, ezenkívül pedig a 
mulasztó birtokos az 1894 évi XII. t. ez. 
95 §-ának k. pontja alapján 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel — esetleg 20 
napi elzárással fognak Bujtatni.

Lé'a 1907 évi március hó 11-éD. 
Bódtog-la. Xja.Jo« 

polgármester.
II.

lt91/19O7 szám.

Hirdetmény!
Léva vá'os képviselőtestülete f. bó 5-én 

tartott közgyűlésében hozott 1304/1907 sz ú 
intézkedésében névszerinti szavazással elha
tározta, bogy Knapp Dávid lévai lakos 
háztulajdonosnak a lévai Kosauth-Lajos téri 
11 sz. ház előtt 44 négyszögöl kiterjedésben 
az aazphalt járda vonaláig elterülő közteret 
építkezés céljára a szabályozási vonal betar- 
hatása végett 16 korona egységárral 704 
korona vételárért öröktulajdonába bocsátjs.

Ezen felsőbb jóváhagyást igénylő 1304 
száma határozat mai naptól számított 15 
napra a városi iktató helyiségbe közszemlére 
kitétetik, miről Léva város lakossága az 
ugyanezen határidőn belül érvényesíthető 
feí'ebbezési jogára való figyelmeztetéssel 
értesittetik.

Léva 1907 évi márczius hó 11-én.
Eódofh Xaajos 

polgármester.

III.
1562/1907 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestülete f. évi 

márczius bó 5 én tartó t közgyűlésében hatá
rozatiig kijelentette, hogy a lévai állami 
tanitóképezde régi épülete megvételéhez nem 

ragaszkodik, de óhajtja, hogy az ezért kér
vényező két lévai erkölcsi intézet: (a lévai 
ev. ref. egyház és lévai nőegylet) egyikének 
engedtessék át

Ezen 1328/907 számú határozat a városi 
iktató helyiségében mai naptól számított 15 
napon át közszemlére tétetik ki, mely időn 
belül bármely lévai polgár részéről felebbezés 
érvényesíthető ezen hozott intézkedés ellen.

Láva 1907 évi március bó ll-én.
Eádogh. Xsa.jcs 

polgármester

Székhely kérdésünk a par
lamentben.

A magyar országgyűlés legnagyobb 
pártjának a függetlenségi pártnak a 
héten Barabás Béla elnöklete alatt 
tartott értekezletén szóba került Bars- 
vármegyének a székhely kérdésében 
hosszú idők óta folytatott küzdelme. 
Ifjabb Madarász József, országgyűlési 
képviselőnk hosszabb, kimerítő ismer
tetése után a párt, melynek értekezletén 
Kossuth Ferencz pártelnök és Wekerle 
Sándor miniszterelnök is részt vett, 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel kimon
dotta, hogy Barsvármegyének azt a 
mozgalmát, mely szerint a megyei 
székhely Lévára helyeztessék át, mele
gen támogatja s Léva városának is 
ebbeli törekvését minden igyekezetével 
előre fogja segíteni.

Ez az évszázadok óta tartó küzde
lem, melyet eddig kormány férfiaink 
kevés figyelemre méltattak, valóban 
megérdelmli a pártolást, mert a hosszú 
harc nyomán oly kulturális és közgaz
dasági emporium fog itt keletkezni, 
mely nemcsak Barsvármegyének, de 
az egész északnyugati Magyarország 
jövendő fejlődésére mérhetetlen kiha
tással leend.

t Történelmi tény, hogy egész 
a török háborúk közepéig a vármegye 
székhelye Léva városa volt. A minden 
irányban itt találkozó utak a vármegye 
kulcsává tették Léva várát, a melyben 
hosszú évszázadokon át intézte a vár
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megye közönsége a maga autonómiáját. 
Ha a török háborúk nincsenek, talán 
soha senkinek sem jutott volna eszébe, 
hogy a székhelyet máshová tegyék át. 
Ámde a török megvetette a lábát Léva 
várában s a vármegye urai a hegyek 
közé,Kistapolcsányba költözködtek, majd 
a Paluskák szívessége folytán,aző kasté
lyukban, Aranyosmaróton kapott a vár
megye ideiglenes szállást.

Abban az időben bizony gyakran 
megesett, hogy több helyen a török az 
egész vármegyét elfoglalta. Ennélfogva 
a vármegye más, idegen vármegye 
területén folytatta tanácskozásait. Mikor 
azután a török kitakarodott a terüle
téből, haza ment a vármegye közigaz
gatása. törvényhatóság*.  Nálunk ellen
ben a szives vendéglátásból az lett, hogy 
a falu, a hová a kalandozó ellenség elől 
elrejtettük a vármegyét, ott fogta az 
egész közigazgatást és lett székhelylyé 
a nélkül, hogy akár az ország levéltá
rában, akár B írsvármegye protokollu- 
maiban csak egyetlen egy határozat 
is lett volna, mely ezt az állapotot 
fenntartani elrendelte volna, a mely 
csak némi jogalapot is kölcsönzött volna 
a mindenképen törvénytelen, alkal
matlan, de egyenesen magának a vár
megyének akarata ellenére támadt 
állapotnak.

A vármegye közönségének határozott 
akarata volt mindenkoron, hogy a szék
hely továbbra is Léván maradjon, illetve 
oda, mint eredeti helyére vitessék vissza, 
mert ezt kívánta a vármegye érdeke, 
tekintélye, polgárainak jóvolta, a közi
gazgatás célszerűsége,

Már a török harcok elmúlta után, 
a vármegyei sessiókov, az 1770-esévek- 
ben maguk a tisztviselők, a megye 
gyűléseken sürgették ebben az irányban 
többször kimondott végzéseiket. Azon
ban ezeknek nemtudtak érvényt szerezni, 
mert mindig akadtak a törvénytelen 
állapotnak saját egyéni érdekeltségük 
miatt védelmezői. Úgy hogy csak jó
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‘ sokára, 1787 évben tudták Ürményi 
József akkori nagynevű országbírónk 
közbejötté mellett az udvari kancellá
riánál keresztülvinni azt, hogy a vár
megye székét visszahelyezték Léva 
városába.
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I)e a mily óriási erőfeszítésbe került 
Örményinek ez, a vármegye egyhangú 
határozatának végrehajtása, szinte cso
dálni lehet, hogy nemsokára, itkos párt
fogók alattomos utón — azon hamis állí
tás nyomáD, bogy a barátok visszakövete
lik a megyeháznak berendezett zárdaépü
letüket, ami sohasem következett be 
— könnyen, hivatkozva II. József tör
vénytelen eljárására, rövid utón visszavit
ték a székbázat Aranyosmarótra, a hol 
azóta a vármegye akaratának ellenére, a 
polgárság érdekeinek rovására van. 
Ha azóta arról győződtünk volna meg, 
hogy Aranyosmarót bármely alapon 
mérlegelve hivatott egy vármegye kö
zönségének, tisztikarának érdekeit kie
légíteni, hogyha ezen kis tót község, mint 
székhely megDövekedett, maga és környé
ke megizmosodott volna, szóval hogyha 
igazi centruma lehetne a vármegye közi
gazgatási és közgazdasági érdekeinek, 
hogy nemzeti kultúránk, feladatunk 
megoldásában a megkívánó fejlettségre 
hivatott volna; az áthelyezés vita tárgya 
lehetne, de igy minden perez mulasztás 
s az ország és Barsvármegye közön
ségének érdekében a Lévára való vissza
helyezés sürgős feladatot képez.

1787-óta is a vármegye számtalanszor 
megujitotta határozatát, hogy székhe
lyének csak Léva városát óhajtja. 
Botka Tivadar hírneves történészünk
a hatvanas évek elején is hatalmas argu
mentumokkal mutatta ki a tarthatatlan 
helyzetet. Reá mutatott arra, hogy a 
vármegye fejlődése másként nem is 
lehetséges, mintha azt Léva városából 
igazgatják,

A közérdek védelmének igaz mér
legelése nyomán ez alapon helyezte el 
Wekerle Sándor akkori pénzügyminis- 

i

T A BOZ A.
Március 15-én. * , 

Ne szálljon csiiggedés a ti telketekbe!
Jobb kor hajnalára bizton várjatok 1 

Későn jő a balzsam néha fájó sebre,
De üdévé teszi a bágyadt tagot. 

Hó fedi el néha a tavaszi tájat,
Magvető vetését a sár nyeli bé, 

De megleli részét a ki híven fáradt,
S szíve boldogsággal lesz majd telivé.

Hogy voltunk még nem rég, a drabantos korban ? 
Szuronyo8ok őrzék tettünk és szavunk’.

Az igazság bénán fetrengett a porban, 
Megszokott méreggel gyilkolók magunk’.

Kevély büszkeséggel mérkőzésre hívtak
Beesnek söpredék), régi korhelyek. 

Telhetetleuségükben magukkal nem bírtak
Rangot s pénzt imádtak szabadság helyett,

Hódító itallal, álnok Ígérettel
Csalogatták a nép száza,-ezreit 

A tótét bűn tényes, szent álarcot vett fel,
Hazugságos nyelvvel ödöngött a fit. 

A jól tartott szolgák vad kópékká lettek ;
Marták, tépték drága testedet, hazám;

He hála az Égnek, as igazak vettek
Fényes diadalmat Bécsnek rút hadán.

ás igazak lelke kért erőt magának,
A közromlottsággal szembe szállani. 

Liviink elhagyá a kétség és a bánat,
8 megtudánk a harcban híven állani. 

Al „örök szövetség*  hosszú negyven évre 
íme bomlik, ime foszlik szerteszét ; 

kert a magyar nemzet — áldás életére!
Visszanyerte sz:ve hü társát, eszét.

I'inu az országházban józan alkotások 
Lépnek előtérbe. A nép java mind.

- uár vannak még hollók és vannak sírásók,
Sokakat a jóság megtérésre int

Kóro. álom helyett tiszta valót látnak : 
Osztrák iga nem tesz boldoggá soha.

És igaz, mit olykor kiszólnak a bátrak .' 
Hogy a nemzet atyja mégis mostoha,

De kell, hogy meg jöjjön jobb idő is, mint ma : 
Tavaszi virágzás, dús nyár, érlelő ;

Mikor erdők lombját lágyabb sz'l suhintja ; 
Mikor Istenhez tér minden vakmerő.

Mikor a gyümölcs is édesebb lesz annál, 
Mit a függetlenség ma oly szűkén ad ;

Mikor bál’adás kél minden síri hantnál,
Hol a népszabadság rózsája fakad,

Kossuth Lajos nyomán nemcsak a fiának
Kell haladui, hanem miudnek, a ki itt

A hazáért munkál s a haza javának 
Áldozza föl élte boldog napjait.

Nemes összetartás tiszta választással 
Párosulva kell, hogy harcot vívjanak,

8 lesz idő, hogy édes, boldog áldomással 
Víg dalt zengedezve múl tölüuk e nap.

Ne szálljon caűggedés a ti lelketekbe I 
Március nagy napját ünnepelje meg

Az is, a ki nincs itt, kinek nincsen ked’e, 
Ki tavasz nyíltán is kétkedő beteg.

Mert ez a nap nyújtott szabadságot nékÜnk ;
8 e nap lelkesít azt meg is tártául. 

Rabbilincsét széllyel ekkor törte népünk,
3 kezdett ég szavára híven hajtani.

Hogy mi történt aztán, ue is keressétek; 
Büufedező fátylát tartsa meg a múlt,

Hiszen már is szebbek azok a vidékek, 
Hol a szabadságért hősök vére bnllt,

Nézzétek, nézzétek az igazság napját I 
Rövid időn föl a déli ponthoz ér.

Ég megáldja Árpád minden bü magzatját,
8 a mit úgy kívánunk : él a haza, él.

Éljen is sokáig, és te is élj benne, 
Hazafias leikü barsmegyei nép.

Úgy szeresd e földet, mintha Isten lenne, 
Hogyha részed áldás, balsors hogyha tép.

f
, Mert a nagyvilágon lehet szebb a róna, 

Jobban koszorúzott, kincsesebb a bérc :
1 De szabadság mellett részed annyi jóba’ 

Nem lesz soha, mintha itt e honnak élsz.
Tóth István

Petőfi mézesheteiről.
K. S. után közli: B-cLd.a.1 Sé.xxcLexxxé.

Koltó egyszerű kis falu, de vidéke felsé
ges. Közel a távolban változatos hegyláncok 

. látszanak, cserjés ligetektől kezdve, kopár 
sziklagerincekig. A hegység is magaslaton 
fekszik, előtte kanyarog a Lápon, mely folyó
víz völgye nyit Koltó számára kissé szaba
dabb kilátást.

Itt, hol a természet oly szép mindig, a 
barátság, mely oiy meleg volt akkor, a költő, 
kit oly büszkének nevezünk a mi halhatatlan 
Petőfinknek, jó pihenő helyet talált.

Petőfi kétszer volt Kohón. Először 1846. 
szeptember utolsó napjától, október végéig. 
Szeptember 7-én volt, midőn Teleky Sándor 
a koltói gróf találkozott Nagy-Károlyban a 
lánglelkü költővel, kit oly nagyra becsűit s 
igy szólt hozzá :

— Jer Kohóra Sándor, jó pihenő hely 
lesz az neked I

— Megyek — viszonzá az, ■— ott tán 
' nem harapnak orozva a kutyák.

A költő haragos és kedvtelen volt. 
Akkor irta ő a „Eagy Károlybanu cimü 
költeményét, mely az akkori harcok hatása 
alatt született. E költemény merész hangjá
ért orozva fenyegették. Kohón irta az „Er
délyben11 * citaü lelkes költeményét is, melyet 

: elszavalt az ott egybegyült szatmári, bihari,

!
máramarosi, doboka-megyei vendégek e'ött, 
kik lelkesen éljenezték öt ezért.

Pár nap alatt, a vendégek távozta után, 
nagyon jól érez'e magát a költő a koltói 
magányban. Kelten maradtak ott együtt, ő 

' és „demokratikus szivü druszája" mint házi- 
' gazdáját nevezte. Fekete kávé, törökdohány 

mellett sokat beszéltek, vitáztak a világról, 
politikáról, költészetről; el-elsétáltak a Lá
podig, vagy az erdő széléig ; lovagoltak 
együtt, mi költőnknek kedves időtöltése 
volt, sőt vadászni is elment, bár nem a 
maga kedvéért.

Az őszi esős idők beálltakor a házi 
urat családi ügyei Kolozsvárra szólították.

I — Mennem kell, druszám — mondta 
neki — s mig visszatérek, — légy plenipo-

• tenciarius a domíniumban.
— Jól van, de sokáig ne várass magadra.

Szólóban rám ér a versfaragás dühe, mig 
duettben lebirkozzuk a fekete kisértetet, 

' nyakára zuditva pár pohárral a „34-es" bői.
Petőfi Berkeszig kisérte barátját s ott 

irta a „Véres napokról álmodom11 cimü köl
teményét. „Sándor urfi," ahogy a kastély- 

I beliek nevezték, midőn magára maradt, 
többnyire olvasással töhö'.te idejét. Maga 
irta ekkor: „Kohón sem a szerkesztő, sem 
a kiadó nem lesi az embert a garatos ver
sekért; a kritikusnak meg had rrzsdáljéka 
foga." Csak bét költeményt irt ekkor Kohón, 

1 melyek az „Erdélyben" cimüt kivéve, sze
relemről, szabadságról s a természetről szól- 

i nak. Október elején sokat bolygott a Lápo*  
balpartján fekvő füzesek közt. Nézte a



tér Léván Bara-Hont vármegyék kor
mányzására a kir. pénzügyigazgatőaá- 
got, a melynek közelében fekvő 21 
gyár közül Léva mellett a Garamvöl- 
gyén 17 fekszik. — S ennek dacára 
az előző kormány hamis adatok, önző j 
befolyások mellett az országnak éven
ként 10Ü.U00-eiíke\ való több kiadást 
okozva, a közérdeket lábbal tiporva, ' 
megbontatta a pénzügyigazgatóságot, ' 
s Ar.-maróthra helyezte át.

Maga a vármegyének törvényható- | 
sága a legújabban is kifejezte akaratát 
arra nézve, hogy ezt a mostani retrog- 
rád állapotot végleg megszüntetni . 
óhajtja. S támaszkodva nagy nevű 
Szilágyi Dezső volt igazságügyi minisz- * 
temek a parlamentben tett azon kije- | 
leütésére is, hogy immár elérkezett ideje j 
annak, hogy Aranyosmarót Léva váró- ; 
savai cseréltessék fel, újból felvette a 
mozgalmat, hogy a régi közóhajtásnak j 
eleget tegyen s visszaállítsa a székhe- ; 
lyet oda, ahol a török háborúkig állott, 
a hol ma is legjobb helye volna, Léva 
városába.

Ma már nincsenek Ar.-Maróthon, 
vagy vidékén oly önző, haszonleső 
iőurak, kik a közönség érdekeinek 
eltiprásával. törvénytelen eszközökkel, 
magas befolyásokkal saját érdeküket 
szolgálnák. De ezt nem is tűrhetnénk 
tovább.

A vármegye közönsége hálás szívvel 
köszöni meg tehát a függetlenségi párt ez 
irányban kimondott őszinte támogatását 
és kéri is, hogy amikor saját érdekében 
ezt megvalósítani készül, álljon mellette, 
hogy célt érhessen.

Felhívjuk a kormány figyelmét erre 
az állapotra, a mely száztíz esztendő 
óta tart a nélkül, hogy indokolni tud
nék miért. Barsvármegye közönsége 
nem akarja ezt a székhelyt, mert sérti 
a vármegye érdekeit, kárára van úgy 
az ott elhelyezett tisztviselőknek, mint 
magának a közigazgatásnak. A vármegye 
e kérdésben már állást foglalt s ez állás
pont a vármegye többségének kifejezett 
óhajtása s ez alapon arra kéri a kor- ' 
mányt, hogy intézkedjék Barsvármegye 
székhelyének Lévára leendő áthelyezése 
érdekében. Soha igazságosabb ügyet ' 
nem ajánlottunk a kormány figyelmébe, 
mint tesszük ezt most, midőn a függet 
lenségi párt hatorozatával kapcsolatban 
arra kérjük, hogy intézze el ezt a kér
dést akképen, a miut azt az ország és 
a vármegye érdekei követelik!

Március 15.
A nemzeti ünnepen a tavaszt szoktuk 

emlegetni, hiszen jó hasonlat a természet 
újjászületése a nemzeti szellem ébredésére. 
Az idén bizony cserben hagyott bennünket 

kukoricaszedést, a mint ő debreceniesen 
mondta a .tengeri törökét." Néha leült egy 
boglyatövébe s olvasott a veröfényben, nem 
sokat törődve az itt divatozó cikornyás 
népénekkel,- az ő szivéhez az altöld magyar 
nótái szoktak.

A kastélybeliek sajnálkoztak, midőn 
Petőfi egyszer csak tél közeledtével, elindult 
Debrecen felé, Pestre. Marasztalgatták, de 
hiába. Megígérte, hogy nemsokára visszatér. 
Vissza is tért egy év múlva, mint feleséges 
ember.

1847. augusztus 5-én teljesült a költő 
legforróbb vágya, az erdődi jószágigazgató 
„barna kis leánya" jegyese lett és eldalol
hatta szép versét: „Itt a gyűrű, itt van 
végre ujjamon.*

Az aggódó apa, Szendrey Ignácz, mind
végig ellenezte e frigyet, a mit sokan a 
költő iránti lelkesedésből rossz néven is 
vettek tőle. As ellenzés hiába volt; három 
nap múlva Júlia a. költő neje lett s ez bol
dogan búcsúzott el nőtlenségétől, „Isten 
hozzád nőtlenség barátom" cimü szép ver
sében.

Szeptember 8-án épp egy évre a „barna 
kis lány" megismerése után történt meg az 
esküvő, mint barátjának, Kerényi Frigyesnek 
irta; „középkori regényességgel, az erdődi 
várkápolnában kora reggel," A költő álmo
dozott, emlékezett. Egy év előtt, szeptember 
7-én látta meg Nagy-Károlyban egy kert 
lugasában először az erdődi szép kis leányt, 
kinek ma már a világ előtt is azt énekel
hette: „Rózsabokor a domboldalon, borulj 
a váltamra angyalom."

A fiatal pár az esküvő után néhány 
órával kocsira ült, hogy az vigye el az erdőid |

a tavasz : csütörtök virradóra vastag hólepel 
borította a világot. A tél nem akar engedni. 
De ba a tavasz az idén késik is, a nemzeti 
ünnep előbb Dyilt meg, mint máskor, már 
14-én délután megkezdődött az ünnepélyek 
sorozata.

Az irg. nővérek intézetében
d. u. l/«4 órakor kezdődött az üanepély. A 
kis leányok hófehér ruhában, pompás nem- 
zetiszin szalagokkal ékesítve, a hazaszeretet 
magasztos érzetétől áthatva álltak félkörben 
az intézet színpadán. Ez a magasztos érzet 
honolt minden arcon, ezt hangoztatta ünne
pélyüknek minden egyes pontja. Lapunk 
szűk határai nem engedik meg, hogy a tar
talmas műsor minden részletével foglalkoz
zunk, az bizonyos, hogy minden szó, minden 
hang a haza szent szeretettről beszélt. 
Alkalmi zenei müveket adtak elő bámulatos 
gyakorlati készséggel a zongorán; tiszta, 
üde, csengő hangon énekelték a nemzet imá
ját, a kurucok énekét, s mindenekfölött nagy 
áthatottsággal, igaz érzéssel, szépen szavaltak. 
A közönség igaz gyönyörűséget talált a 
gyermekek szép előadásában, oktatóik pedig 
megbecsüihetlen jutalmat nyertek fáradozá
saik kitűnő eredményében. Az ünnepély 
Báthy László igazgató megható szép beszé
dével zárult.

Ünnepi színjáték.
Az újdonságok sorozata eggyel bővült. 

Este 8 órakor a kath. legényegylet alkalmi 
színdarabot adott elő az Oroszlán nagyter
mében : 1848. Az ur és jobbágy. Az előadás 
széles körben keltett éideklödést, amiről 
tanúskodik az, bogy a termet zsúfolásig 
megtöltötte a közöruég, különösen az álló 
közönség volt nagy számban, nem is említve 
a karzatot, melyen kétannyi ember tolongott, 
mint a mennyi ott elférhet. E öadás előtt 
és szünetek közben a lévai munkásegylet 
zenekara játszott; ez volt első fellépésük, 
és dicséretükre legyen mondva, becsülettel 
megállották helyüket. A kezdet nehézségeit 
ügyelembe véve, tisztességesen oldották 
meg feladatukat. Maga az előadott darab 
szerkezetileg súlyos kifogás alá eshetik, de 
alkalmi és nagyon népszerű motívumokkal 
dolgozik, melyeknek hatását a műkedvelők 
buzgósága és lelkesedése csak emelte. Az 
előadásról lapunk más helyén emlékezünk 
meg. Itt csak annyit, hogy a legényegyesület 
ezen alkalmi előadással nagy mértékben 
hozzájárult a nemzeti ünnep értékének foko
zásához. A márciusi napoknak egyszerű, 
tetszetős kepekben való szemléltetése igen 
jó volt ahhoz, hogy azok jelentőségét min
denki felfoghassa.

Ébresztő.
Rsggel 6 órakor mély ágyudörgés jelezte 

március 15 ének ébredését. Nyomban ezután 
megharsant a munkásegylet zenekara; han
gos kürtszóval járták be a város fő utcáit, 
ébresztve az alvókat és hirdetve az ünnepi 
napot. A harsány zanére a napocska is 
vigabban ébredt, mint az előtte való napon .- 
szép, verőtauyes tavaszi napsugár áradt 
keletről, és ugyancsak olvasztotta a téli 
ruhát. A délelőtt folyamán már száraz volt 
a gyalogjáró, sőt itt-ott a keramit is.

Ünnepi istentiszteletek.
8, órakor a keresztény felekezetek 

templomaiban ünnepélyes istentisztelet tar
tatott. A plébánia templomban Báthy László 
prépost-plébános tartott ünnepélyes nagy

kastélyból őket „azokon a szép kék begye
ken túl." Hátuk mögött maradt a gróf 
Károlyiak kastélya a n .gy parkkal és halas
tóval, mely a monzói parknak, hol később 
Umbertó olasz királyt megölték, tökéletes 
képmása. S ment a boldog pár „napkeletről 
messzebb napkeletre.*  Koltóra mentek a jó 
baráthoz, mint a költő rajzolá nejének: 
„Oda viszlek szép Erdélyországba, Lápos 
völgyi regényes magányba."

Másnap — szeptember 9-én — toppan
tak be Koltóra.

— Itt lennék barátom! a mint látod, 
az én kis barnámmal s ha nincs ellenedre, 
itt szándékozunk eltölteni a mézesheteket.

— Parancsolj tetszésed szerint, édes 
druszám 1 — válaszolt a gróf; még magam 
sem foglak háborgatni, tette hozzá gyöngé
den. S a napot együtt töltötték vidáman, 
mig másnap a gróf Erdély északkeleti részébe 
utazott, a radnai fürdőbe. Tudta, hogy a 
boldogoknak egyedüllét kell.

Petőfi már otthon volt a koltói kúriában 
s Júliának sem ment nehezen, hogy egy 
kissé háziasszony legyen. Rendelkezésükre 
állt az egész udvar, ők csak egymással gon
doltak. A négyszögü kastély délkeleti sar
kán volt a költő irószobája, ebből nyílt 
északra a feleségéé, nyugatra az ebédlő. 
Sok volt ez nekik s rendesen csak az iró- 
szobában ültek, tréfáltak, beszélgettek és 
olvastak. Onnan nyílt a legszebb kilátás. 
Nézték a Lápos vizét, a magas Ciblest, hol 
még a múlt század elején bölények is ta
nyáztak. A szolgáknak kevés dolguk volt a 
fiatal pár körül s talán el is lehettek volna 
nélkülük, kivéve a szakácsot. Gyönyörű ősi

misét Kaveggia és Jónás káplánok segéd
letével. A kóruson a tanitónövendékek éne- 

' kelték a ,venés misét/ közben ősrégi 
magyar egyházi énekeket énekelvén. A mise 
végén, a Himnusz után, a prépost-plébános 
kijelentette a híveknek, hogy az egyház
megyei főhatóság az ö megkeresésére Léva 
város katholikus híveit a nemzeti ünnepre 
való tekintettel felmentette a kötelező böjt 
aiól. _  Az ev. reí. egyházban az istentisz
teletet ünnepéllyel kötötték össze,az izraeliták 
imaházában 9 órakor Liebermann Jakab 
főrabbi tartott hazafias ünnepi beszédet.

A főgimnáziumban.
Délelőtt 8 órakor a kegyeirendi temp

lomban szt. mise volt, melyet Pózna József 
k. r. tanár végzett. Az istentisztelet végez
tével az ifjúság és a tanári kar a gimnázium 
rajztermébe vonult. Ide sereglett a nagy
közönség is oly tekintélyes számmal, hogy 
a terem az érdeklődök befogadására szűknek 
nyilvánulván, a folyosót is fal kellett hasz
nálni. A Himnusz eléneklése után Vbjacsek 
Gyula VIII. o. t. Oáh Gábor Márczius 15. c. 
versét adta elő mély érzéssel. Ezt követte 
a Kossuth Himnusz, az ifjúsági énekkar 
ügyes előadásában. M«jd Pásztor József 
Márczius 15. c. szinjátéka vonta magára a 
jelenlevők figye'mét. Bankó István és Barkas 
Tivadar VIII, o. tanulók, de különösen Kraft 
Aladár III. o. játéka mindenkit elragadott. 
Az utóbbi különben már az istentisztelet 
alatt is feltűnt egy gyönyörű egyházi ének 
solo-elöadásával. A Kossuth-Indu ó lelkes 
énekszám*  után a prófétai ihletű nagy költő 
hősnek, Petőfi Sándornak, jóslatát halottus 
Kappi Gyula melodrámájában. Bohonyi Osz
kár VII. o. t. szavalata és Medveczky Károly 
VIII. o. t. zongorajátéka oly húrokat pen
getett meg a szivekben, amelyek hallatára 
átéreztük a „mindnyájunknak el kell men
nünk" mély értelmét. Az ünnepély koronája 
Ambruszter Sándor kegyesrendi tanár beszéde 
volt. A tudós taná' nem sablonszerű, adat
halmazzal telt bestédet tartott,hanem rámu
tatott a szabadsagharc indító okaira és 
kifejtette azt, hogy kürdelmeiuk fegyveres 
leverése nem verte le az eszmét, amely 
most is él, sőt erősebben él, és egy jövendő 
nagy Magyarország biztos alapja. „História 
est testis temporum et magistra vitae.“ (A 
történelem az idők tanúja és élet mestere, 
tanítója) mondja Cicsro. A történelem tanú
sága szerint pedig mindég győz e'iöbb-utóbb 
az eszme. Azon eszme, mely főként Kossuth 
Lajos személyében összpontosul, okvetlenül 
diadalra, még pedig teljes diadalra fog jutni 
a mindenképen független Magya. ország alak
jában. A lelkes ünnepélyt, amely egy jó 
óráig tartott, a közönség a „Szózat" hangjai 
mellett hagyta el.

A tanítóképzőben.
Majdnem ugyanakkor kezdődött az áll. 

tanítóképző ifjúságának ünnepélye. A közön
ség már itt is előre lefoglalta a külömben sem 
tág helyiséget. Bevezetésül Binét Jenő sza
valta a Nemzeti Dal-t, mire a felállított 
énekkar el is énekelte a Talpra Magyar-t. 
Majd Szám István mondott ünnepi beszédet, 
kiemelvén azt, hogy márczius idusa forrasz
totta eggyé a nemzetet, s jelentősége az, 
hogy Kossuth márc. 3-iki indítványát a pesti 
mozgalom megerősítette, ez mintegy a nép 
szankciója volt. Inti társait, a leendő taní
tókat a nemzeti egység ápolására. Ezen 
egységről beszélt Eudrödy költeménye is, 
melyet Dostler Gábor az önképzőkör alei- 

volt ez nekik. A költő lelkesedve dalolta : 
„Király vagyoa én, mióta bírom Juliskámat" 

Egészen másképp élt most, mint tavaly. 
Akkor főleg a természetnek, most csupán a 
szerelemnek. Párszor fölrándu t nejével a 
félórányira eső Őrhegyre, hogy, megmutassa 
neki a föld egyik legfestőibb látképét; ven
dégek ez időben nem jártak Koltóo. Csak 
azé a két lényé volt ez a paradicsom, kik 
a költő szerint már „a teremtés napján" egy
másnak voltak rendelve. Sétáltak a kertben, 
tanulva a napfénytől szeretni, a pataktól 
csevegni, a madaraktól énekelni, a holdvi
lágtól ábrándozni. Da a természet hamar 
változott; a fák elvesztették lombkoronáikat, 
a virágok eihervadtak. A szoba is azonban 
édenkert volt nekiek. Regényeket olvastak, 
Dickenstö1, George Sandtól és id. Dumastól. 
Néhány napig Petőfi a múzsát is elhanya
golta nejéért, de szeptember vége felé meg
nyílt benne a dalok forrása s 19 költe
ményt irt október 20-ig, a koltói utolsó 
napig. Szerelméről szólnak e dalok, mert 
boldogsága e rövid szakában, mint maga 
irta, nem ért rá egyébről is gondolkozni." 

A közelgő tél miatt elhagyták tehát 
Koltót, hol mint Petőfi megjegyzé, oly édes 
heteket töltöttek, a milyen boldogságot 
halandó álmodni és elbírni csak képes.

Erdélynek vették utjokat s megláto
gatták Kolozsvárt, Kalotaszeget s aztán 
Nagy-Szalontán „Toldy*  íróját. Onnan men
tek Pestre.

A szerelem paradicsomára a szabadság 
küzdelme következett s a boldogság dalnoka 
a csaták kürtjébe fújt. És fájdalom I a csa
ták viharai közt el is tűnt oly nyomtalanul 
mint egy sóhaj.

nőke szavalt. Ezután az ifjúság ének- és 
zenekara gyújtó hatással adta elő a Kossuth- 
nótát, majd Práger Kálmán Ábrányi E»i| 
gyönyörű márciusi ódáját szavalta, űrre 
ismét az ének- és zenekar következett » 
Csatadal-\a.\. Végül az egész közönség orgo- 
naszó kíséretében énekelte a himnuszt. A 
kerek kis ünnepély igen jó hatással volt 
a jelenlevő közönségre, nagyon tetszettek « 
zenével kisért pompás ének-darabok, úgy. 
szintén a nagy hatással, átérzett lelkesedés- 
sel előadott szavalatok. Némi szóbeszéd, sőt 
neheztelés hangzott, hogy mért nem volt < 
két intézet ünnepélye egymás után, de hát 
a rendezőség előtt épen az lebegett, hogy 
a közönség oszoljon el az intézetek am így 
is szűk helyiségeiben.

Népünnepély a Kossuth-téren.
Kora délután gyülekezett az ünnepig 

tömeg a városháza és a Klain-féle épület 
előtt, melynek széles aszfaltján a szónoki 
emelvény volt felállítva. Jóval három ór« 
előtt fölvonult a munkás-zenskar, és hazafias 
darabok harsogtatásával mulattatta a közön
séget. Majd megérkezett a tanítóképző íiju- 
sága zászló alatt, s kiegészítette az ünnepi 
nagy énekkart. Az ünnepi bízottig 
elnöke Levatich Gusztáv nyi otta meg az 
ünnepélyt, mire Tóth István elszavicta 
ünnepi ódáját, melyet mai rzámunübau 
közlünk. Majd a daloskor elénekelte a 
zet lmájá-t, melynek végezetével az ünnepi 
szónok, Köveskuti Jenő, képző ntézeti ig.,z- 
gató lépett az emelvényre. Gyönyörűen „ti- 
lizált, radiká is függetlenségi álláspontot 
kisugárzó hatalmas beszéde mély hatással 
volt különösen az úri közönségre, mely 
fokozódó érdeklődéssel hallgatta. A küzdel
met, a veszélyekben való szenvedést jelölte 
ki a jövő nagyság eszközéül, mert „szenvedés 
nélkül nemzet naggyá nem lettsoha!“A beszéd 
után a helybe'i c gányzenekar játszott, majd 
az énekesek énekelték a Fohászt, mire 
Alakkai Bila Petőfi A Nemzethez cimü 
hatalmas forradalmi költeményét ezaval.a el 

‘ lelkes erővel. A közönség a zenekarok 
kíséretében együttesen énekelte a Himnuszt. 
E -.után Levatich Gusztáv egypár lelkes szóval 

, befejezte az ünnepélyt, m.g a nagy tömeg 
még jó ideig hallgatta a munkás zenekar 
mindinkább lelkesebbé váló zenéjét.

Kivonulás a temetőbe.
Este 6 órakor már nagy tömeg gyűlt 

egybe a Kossuth-téren. *'„7  órakor indít el 
. a fáklyásmene; a fúvó zenekar ropogós 
■ indulója mellett, a menet zömét a képezdei 
, ifjúság és a legényegylet alkotta. A feldi- 
: szított honvédemiék előtt a közönség kaiap- 
i levéve elénekelte a himnuszt, majd Vidínszky 
. Géza elszavalta Lévai Sándor gyönyörű 

alkatmi ódáját a lévai honvédemlékhez, mire 
. Tokody István mondott beszédet a szabad- 
, Ságról, a honvédek önfeláldozásáról, a ma- 
; gyár nemzet jövő kötelességeiről. A kissé 

hosszú, de mindvégig tartalmas és emelkedett 
beszédét illő csendben és figyelemmel hall
gatta végiga nagyszámú közönség; a beszéd 
után hatalmasan felhangzott a Szózat mely 
után gyújtó hazafias dalokkal vonult le a 
menet és járta végig a kivilágított várost.

Ünnepi társasvacsora,
A városháza díszterme még nem látott 

oly szép közönséget, mint a milyen az idei 
társasvacsorán megjelent. Százbarmincheten 
vettek részt, az öt 48-as honvéden kivül, 
kiknek a terem közepén teritettek. A va
csorát Dcmjén Jenő szolgáltatta. A nagy- 
számú részvételt országos képviselőnk, ifi. 
Madarasz József jelenléte vonta maga után, 
ki a déli vonattal érkezett választói körébe. 
A nevezetes és dicsőséges választás örökre 
fénypontja lesz ifjú képviselőnk emlékeinek, 
akkor a 48-as eszmék iránti lelkesedés jut*  
tatta öt fényes diadalra, most abban a lel
kes szeretetben volt része, mely az ö szemé
lyének szólt. Ezt a szeretetet tolmácsolta a 
polgármester az első felkÖBzöntőben, mellyel 
a lávái kerület buzgó és tevékeny képvise
lőjét üdvözölte és megköszönte neki, hogy 
megjelenésével emelte az ünnepély fénye . 
A képviselő válaszában éltette Léva várcs 
hazafias polgárságát és poharat emelt az 
ünnepi szónok, Köveskuti Jenő egészségére, 
a ki nem tekintve a múlt maradi hagyomá
nyait, mint a jövendő magyar szabadé g 
lelkes hirdetője nyerte meg a közönéig 
szivét. Köveskuti szép szavakkal köszönje 
meg az ovációt, lelkes éljenzés között 
jelentvén ki, hogy ő a lévai közönség hu 
barátja, küzdő polgártárs óhajt maradni. 
Ezután ismét a polgármester köszönte meg 
az ünnepben szereplők és rendezők fárad
ságát ; Tóth István a hazafias nevelés buzgó 
apostolát, Báthy Lászlót köszöntötte fel, 

athy László a magyar nemzet közös esz
ményét. a szabad magyar hazát éltette, 
Krvek Jenő a kormányt, mely a szabad 
Magyarország alapvető munkásairól, a taní
tókról kíván gondoskodni ; éltették a polgár
mestert, aki szívesen bocsátott mindent 
rendelkezésül az ünnep céljaira, Levatich 
Gusztávot, a lévai függetlenségi párt elnö
két. a 48-as honvédeket stb. — Közben 
Madarász József képviselőnk adott több fel*  
világositást a helyzetről, adott feleletet 
minden kérdésre és — kerületét újra és 
örökre meghódította magának. As ünneplő 
társaság éjfélig maradt együtt emelkedett, 
lelkes hangulatban, s az 1907-iki március 
idusa sokáig felejthetetlen less Léva közön
ségének emlékesetében.



Különfélék.
— Képviselőnk akciója. Kerületünk 

oróz. képviselője, ifj. Madarász József a 
papokban — mint azt a napilapokban is 
olv»stuK — erélyes és eredményes akicót 
indított meg a megyei székhely kérdésében. 
E öző információkká), s a függetlenségi párt 
fflárc. 11-iki értekezletén tartott kimerítő 
beszédevei meggy őz.c az értekezletet arról, 
bogy a székhelynek Lévára való vissza- 
belyezese közérdek e a párt, ez értelemben 
hozott határozatot. Tudvalevőleg a török 
hódoltság alatt s a török terjeszkedése miatt 
^r. Maróthra áthelyezett megyeházát II. 
József idejében Ürményi József közbenjárá
sára visszatették Lévára, de a császár halá
lával minden rendeletét — volt légyen az jó, 
vagy rosez — mint törvénytelent hatályon 
kívül helyezték s igy került ismét a szék
hely Aranyos-Maróthra. Azóta a vármegye 
hasztalanul iparkodott akaratát érvényesíteni, 
heiyi és személyes érdekek folyián — a 
közigazgatás és az államkincstár tetemes 
kárával a székhely Ar.-Maróton maradt. — 
Kerületünk derék ifjú képvhe'öje most 
sajat elhatározásából vette kezébe az ügyet, 
8 a korszakalkotó akció sikere az ö nevét 
fogja halhatatlanná tenni.

— Barsvármegye közigazgatási 
bizottsága f. hó 12 eu tartotta navi ülését, 
melyen Kazy János cs. és kir. kamarás 
főispán elnökölt. As alispán bejelentette, 
hogy a közigazgatas menete az elmúlt hóban 
a rendes mederben haladt, zavaró körülmény 
nem foiduit elő. A vármegye tisztikarában 
az elmúlt hóban változás nem történt. A 
rendezett tauaesu városok közül Újbánya 
városban azon változás történt, bogy a 
városi erdők kezelésével megbízott helyet
tes erdötisztet az alispán — állásától fel
függeszteni volt kényte.eo — amíg a város 
erdőinek állami kezelesbe átadása véglegesen 
mag fog történni, a városi erdők kezelését 
ideiglenesen a zsaroóczaí kir. erdőhivatal 
vette át. A vármegyei tőorvos jelentette, 
hogy a közegészségi áilapot általában ked
vező volt, csupán a lávái járásban és Újbá
nya r. t. városban volt kedvezőtlenebb mint 
a megelőző hónapban. A 7-éven alóli köz
ségenként nyilvántartott törvénytelen gyér-- 
me.ek ellátása, gondozása, es egészségi 
állapota az orvosi vizsgálatok al»almaval a 
körülményekhez képest kielégítőnek talál
tatott ; — számuk a hónap végével 923 voit. 
A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy a vall.- 
és közokt. míuister Krachtus Ferencz töhöli, 
Partli Lsjos zsKvabesenyöi r. k. tauitók I-sö 
ötödéves korpótiékainak fedezésére évi 100 — 
100 korona, — Kiss Gyula, Tóth István lévai 
ev. ref. tanítók I. II. korpótlékai fedezéséül 
200—2(10 kor. a csatái és garam-szöllősi r. 
k. iskoládnál szervezett lll.-ik tanítói állások 
javadalmazására évi 700 illetve 600 kor. 
államsegélyt utalványozott, — Korpótlékok 
címén engedélyeztetett és fotyósittatoit eddig 
31.222 kor., tanítói fizetés kiegészítés címén 
ped'g 37539 kor. 60 fill., összesen 68.761 
60 üli. államsegély, —Jelenti továbbá, hogy 
előterjesztésére a lévai iparos és kereskedő 
tanociskola fentartási szükségleteinek rész
beni fedezésére 1000 kor., az újbányáira 
1200 kor., az aranyosmarótira 500 kor., a 
Körmöcbányáira 500 kor. államsegélyt utal
ványozott. — A tuitömöttség miatt soászor- 
kifogáaolt barscsekei rk. iskola, még egy 
tanterem felépítésével és még egy tanítói 
állás szervezésével fejlesztetet*,  — minélfogva 
az iskolában nem csak a tuitömöttség szűnt 
meg, hanem abban eredményes magyarnyelvi 
tanítás is észleltetett; dicséretes magyar
nyelvi tanítást tapaszta t a tanfelügyelő 
ezúttal ia a fakóvezekényi ág. ev. iskolában. 
Sajnos nem elégítették ki a tanfelügyelőt 
az ágói ev. ref. iskolában tapasztaltak. A 
bajok orvoslására a tanfelügyelő megkeresi 
a barsi ev. ref. egyházmegye esperesét.

— Törvényhatósági közgyűlés. 
Barsvármegye törvényhatósági bizottsága f. 
évi márczius hó 21-én d. e. 10 órakor Ara- 
nyos-maróton, a székház nagytermében 
évnegyedes közgyűlést tart. A rendes közi
gazgatási tárgyakon kívül az üresedésben 
levő árvaszéki ülnöki állás is betöltetik 
választás utján. A meghívóhoz mellékelve 
meguü detett a múlt negyedévről szóló alis- 
páii jelentés és a bizottsági tagok kiigazított 
névjegyzéke.

— Kinevezés. Ifj. Csekey Viltroi, lévai 
jár.,-ibirÓ8ági joggyakornok a trencséni kir. 
törvényszékhez díjas jogpyakornokká nevez
tetett ki.

— Gyászrovat. A közeli napokban a 
sors szomorú véletlene három lévai tanerőt 
sújtott gyásszal. Mind a három gyásreset 
majd egy héten belü' történt. Kurucz Ernő 
képzöintézeti tanár L'jos nevű testvéröccse 
halt meg Budapesten épen pályája befejez
tével. A kiváló, nagy reményekre jogosító 
fiatal ember elvégezte jogi tanulmányait, 
emellett már egyetemi hallgató korában 
ísnyes szónoki tehetségnek adta jdét, — 
Puschek Kornél, nagyszombati városi tiszt
viselő, Duschek Ernő képzöintézeti tanár 
testvéröcose hosszan tartó betegség és szen
vedés után élete 30 ik évében hunyt el f. 
hó 9-én. özvegyét és két kis árvát hagyott 
hátra. — Folyó hó 11-én váratlanul, rövid 
szenvedés után múlt ki Léván Pózna József 
fögimnáziumi tanár testvéröccse Károly, II. 
oszt, gimnáziumi tanuló. A kedves, élénk 
eszü fiúcskát nemcsak a hazaá legközelebb 
fiilók, de tanárai és iskoiatáraai ia szerették, 
1 oa a ueretet megható módon nyilatkozott 

akkor, midőn a szépreményü kis diákot utolsó 
útjára elkísérték, s koporsóját megkoszorúz
ok. — Beke hamvaikra 1

— A múltkoriban többeknek szem
betűnt, hogy a lévai gazdag, ismétlő iskola 
róm. kath. növendékei a reform, növendé
kekkel együtt vettek részt a reform, isten- 
tisz eleteu, s az a hir szárnyalt szét, hogy 
ezt a doigot az isk.-széki elnök : a ref. p.p 
intézte. A dolog úgy áli, hogy a d. u, isteni 
tisztelet órája összeesett a gazd. ism. iskola 
tvnitási órájával s a tanító, a ki a reformátu
sok kántora is, nem akarta, hogy az isko
lában magukra hagyott kath. növendékek 
valami nem várható rendetlenséget köves
senek el. Egyébiránt u.á> intézetek vezetői 
is megcselekszik azt, hogy évenkint 4-szer, 
5-aaör felszólítják más vallásu növendéke
iket a keresztyén istentiszteleteken való 
részvételre. A világosan gondokozó, s a 
mások vallását tisztelő kálvinistáknak azon
ban eszükbe sem jut, hogy ezért csak nehez
teljenek is. — (B.-tt.) Ezen minden izében 
kifogáso.ható hírt adjuk szószerint. Jellemző 
felfogás, bogy templomba azért viszik a 
növendéket, hogy az ÍBko ában „nem várható 
rendetlenséget el ne kövessenek". De még 
feitÜLŐbb azon beismerés, vagy rátogás, hogy 
a felekezetek vezéroi, tehát lelkészei, tanítói 
a más vallásu gyermekeket téritgetia, cs .- 
loga ják : „ (venként 4-5-ször is fölszóPitják 
hogy az ö istentiszteletükre menjenek. — 
Sajnáljuk, hogy a hir közlője a ref. tanító 
eljárásának konstatáiásán kívül, nem mutat 
rá más le’kész, vagy tanítóra, hogy a nagy
közönség ezek eljárását is méitókép elítél
hesse. — Sajnos, hogy városunkban ily esz
közökkel is közre működnek a felekezetek 
között eddig fannál ó példás egyetértés 
megbontására. — Szerk.

— A legényegylet szinjátéka. A 
csütörtöki előadás ismét fényes jelét adta 
annak, hogy iparos ifjúságunk kellő vezetés 
meliett szívesen és eredménnyel tanul. A 
hosszú szövegű darabot pompásan tudták a 
szereplők, s a játék összhangjában, a rende
zésben sem volt semmi hiba, msnt minden 
szépen, sőt a sok jelenetet, á'öltözéet tekintve, 
meglepő gyorsasággal. M ndez kü’önben a 
rendezőnek, Vidinszky Gézának érdeme. A 
szereplők közül elsőnek emiitjük Csuvara 
Gizikét (Rózsi), aki nehéz szerepét bámu
latos biztossággal, igazi művészi érzékkel 
adu elő. Igen ügyesen játszott Medveczky 
Ionka (Margit), úgyszintén Jochvirt Böske 
(Tnuryne), Hilyesek voltak kis szerepükben 
Boldis Mariska és Horváth Mariska is (job
bágy leányok). A férfi szereplők közül kivált 
játékával Vidinszky Géza ; jól játszottak és 
szépen szavaltak : Sellinger János (Ferkó), 
Jochvirt Károly (P.l), AÍcács József (Thury,) 
Akács a Kossuh szerepében nem jó hargot 
használt, erötejes, önérzetes férfi hang kei e’t 
volna, nem az a jeremiádszerü siránkozás. 
Jó volt Lesz Gábor (Kelenyey) is, Jakál 
Gyula (hajdú), úgyszintén a három öreg 
jobbágy : Bózsik József, Brezina J inos, Kovács 
János. A két utóbbinak ajánljuk, hogy tisz
tes, komoly narasztruhát öltsenek, mert az 
ő szerepük nem komikus, jóravaló magyar 
paraszt olyan szu tosan sohasem jelenik meg ; 
valamint helyesebb, ha természetes hangon 
és hangsulylyal beszédnek, és nem a heiyes- 
irás szerint (tud-ja). A toborzó (Schvarcz 
János) ügyesen és tűzzel táncolt, csak abban 
hibázott, hogy folyton a lábait nézte, arca 
nem volt táncos kedvű, mintha folyton attól 
félt vo'na, hogy e'véti. A boros üveget 
(boíszunyaku kell !) a jobb kézben keil tar
tani, a bal kezet pedig cs pőre tenni. — Az 
előadás általáoan jó hatást keltett ; mi este 
meg fogják ismételni.

— Léva Város piackörnyékén legkö
zelebb díszes uj épületek emelkednek. Már 
alapozzák a Msjthényi-telken a Knapp-féle 
egyemeletes bérház épületet. Ezt fogja 
köve'.ni a városi vigadóval kapcsolatos szál
loda ; s mint legújabban értesülünk, a lévai 
ref. egyház is lebontatja a városház mellett 
levő épületét s helyébe kétemeletes bérpa
lotát épittet. Iskoláját vagy a Kossuth Lajos 
utczában fekvő nagy Rácz-fale telekre helyezi 
át, a mely híveinek megközelítés szempont
jából legez Hszerübbnek látszik, vagy a szt. 
háromság terén fekvő régi képezde telkét 
veszik át, mely irányban má- lépéseket is 
tettek ; azonban mint értesülünk, erre a város 
közönségének nagy szüksége lenne, hogy a 
már tervbe vett közös célt szolgáló intéz
mény létesítésére felhasználhassa. Jó lenne 
e kérdésnél is m»geayeztetni az érdekeket !

— Halálozás. Tarján (Tatárko) István 
nyug, pénzügyi irodavező f. évi márczius 
hó 9 én életének 65 ik évében Ar.-maróton 
elhuuyt. Özvegyén kívül öt kiskorú árvát 
hagyott hátra.

— Ide jött meghalni, a f. hó 11-én 
este 6 órakor Zselizre berobogó vonaton a 
kalauz egy huszárszázadost átlőtt mellel 
talált. Sterbecky Lxjos, a mirosvásárhelyi 9. 
honvéd-huszárezred századosa, a Ba^ssa- 
gyarmat felől érkező vonattal jött Csatára. 
A lévai vonat épen indult mar, a százados 
csak a legutolsó kocsiba ugorhatott föl. 
Meghagyta a kalauznak, állítson ki neki egy 
I. osztályú jegyet Léváig. A kalauz elment. 
Midőn Garamdamásdot elhagyva a kiállított 
jegy öt bevitte, a százados már átlőtt mellel 
élettelenül feküde a kocsiban. A kocsit Z te
lisen lekapcsolták ; az állomási elöljáró 
azonnal értesítette a csendőröket, kik a 
körjegyzőség közbejöttével az esetről jegy
zőkönyvet vé7e fel a kocsi ajtaját lepecsé- 
teltették, a hírt pedig a lévai főszolgabírónak 

megsürgönyözték. A főszolgabíró megkere
sésére a helybeli honvéd zászlóaljtól kikül
dött bizottság a járásbíróság közreműködé
sével folyó hó 13-án a zselizi községi kórház 
boncoló szobájában a boncolást megejtette. 
Az öngyilkossá lett századosnál talált feljegy
zések alapján Budapesten lakó nővérét és 
ennek férjét a zselizi állomási elő járó érte
sítette, kik másnap a helyszinen megjelenve, 
»z eltemetésről gondoskodtak. Hozzájuk 
címzett levelében búcsút vesz Sterbtczky 
százados , elmondja, azért jön ide meghalni, 
hogy ismeretlen helyen érje a halál és elte
metése a katonaságnak se adjon do'got. 
Öngyilkosságának okát egy szóval sem 
említi és az ki sem volt deríthető. Az ön
gyilkos jogvégzett ember volt, ki már éret
tebb korában ténylegesittette magát a kato
naságnál. Eleinte a tábori tüzérségnél szolgált, 
majd a honvéd lovassághoz lépett át. 42 éves 
legényember volt, ezredénél mindenki sze
rette, becsülte és épen ezért senki sem 
gondolja,mi adhatta kezébe a gyilkos fegyvert. 
Temetése folyó hó 13-án délután 5 órakor 
történt Zselizen az egész község részvéte 
mellett. Kherndl uradalmi ispektor intézke
dése folytán a zselizi uradalom egész tiszti
kara megjelent, mely nemes részvétért a 
gyászoló család bizonyára mély hálával adó
zik a nemes lelkű urada’mi tisztikarnak.

— A vándor cigányok megrend- 
szabályozása A kóborló cigányok által a 
mezőgazdasági terményekben, háziállatokban 
és a lakosság egyéb vagyonát képező tár
gyakban okozott károk csökkentése végett 
— vármegyénk alispánja rendeletet adott 
ki, melyben a községi elöljáróságokat utasítja, 
hogy mihelyt a község határába vándor 
cigányok érkeznek, azonnal a községen kívül, 
de nem a földek közt jelöljenek ki oly helyet, 
a me'yen a cigányoknak tartózkodni szabad, 
de elhsgyniok szigorúan tilos ; melléjük ér
kezésük alkalmával ör állíttassák és sem a 
határban, sem a község be területén kóbo
rolni, valamint az utak mentén tartózkodni 
őket ne engedjék. Érkezéskor a cigányok a 
községházán biztosítékot kötelesek letenni 
kés7pénzben vagy ingóságban, mely eltávo
zásukkor csak azon esetben adandó nekik 
vissza, ha ott tanózkodásuk alatt sem kárt 
nem tettek, sem senkit meg nem loptak ; a 
kár levonása után a fönmaradó érték nekik 
visszaadandó. A mely községbe nappal érkez
nek, onnan kötelesek 2 óra múlva tovább 
menni. Éjjelre pedig nyáron este 7 órától 
reggel 6-ig, télen délután 4 órától reggel 
7-ig tartózkodhatnak egy községben.

— Bonyhádi tényésztehenek bevá
sárlása. A barsmegyei gazdasági egyesület 
március 4, 6 ikán ez alkalommal már 4 szer 
Levatich László titkár vezetése mellett N. 
és K. Kálna, Fölső Szecse, Uj-Bars, Vámos- 
ladáoy, Bzrs-Endréd, Bajka, A só-és Felső- 
Várad községei 64 értelmes kis gazdatársá- 
va1 Bonyhádon és Högyészen 63 drb. tehenet 
tenyésztésre (siementháli bonyhádi keresté- 
süt) vásároltatott 40000 : negyvenezer koro
náért, átlag 500 750 koiona árban; eddig 
már 180 ily tenyésztehén hoza ott be a ha
ladást a szarvasmarha tenyésztésben is feltün
tető lévai járásba, körb. 120000 százhúszezer 
korona értékben, nagyrészt szón köz-égekbe, 
hol a tejszövetkezetek áldásos működésűket 
egyébként is a gazdálkodás minden ágára 
kiterjesztik. Május hónapban a barsmegyei 
gazdasági egylet titkárja lemegy vásárlásokat 
újból eszközölni Tolnavármegyébe,o a szép 
állattenyésztést mint minden kiránduláskor, 
ez alkalommal is tanulmányoztatja kis gaz
datársaival. A kik részt akarnak venni bár
mely járás- bármely községbő1, azok Levatich 
László titkárnál egy levelező lapon vagy 
szóbelileg jelentkezni szíveskedjenek, kinél 
bővebb értesítés a kedvezmények iránt is 
megtudható. Az eddig vásárolt tenyész- 
teheneket a járvány-mentes helyekről jövő 
és érdeklődő kis gazdatársainknak szívesen 
bemutatják a fenn emlitett községek bírái.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Riedl Zoltánná úrasszony és Babusik 
Irén urleány meleg szeretettel gyűjtöttek 
árváink karácsonyfájára 436 K. 40 fillt., 
az alábbi részletezés szerint.

(Fogrtatás.)
Bogner Gyuláné 1 kor., Fenyvesi Ká- 

rolyné 1 kor., Huberth Vilmosné 2 ko'., 
Grotte Vilmos 4 kor., B'umenthalné 1 kor., 
Ams*etter  Imre 1 kor., Knapp Dávidné 1 
kor., Rtppaportné 1 kor., Missák Zsigmondné 
2 kor., özv. Bartos Istvánné 1 kor., Dr. 
Elek Mórné 2 kor., Faragó Simuné 2 kor., 
özv. Henyey Elek né 2 kor., Ridnyáoszky 
Titusz 2 kor., Duschek Ernöné 1 kor., özv. 
Váray Lajosné 1 kor. 20 f., Sztankay Jó- 
jBefné 2 kor., Silbinger Zsigmondné 1 kor., 
K°mpfner Jakab 1 kor, Kostyekné 1 k. 40 
fill., Medveczky Sándorné 2 kor., Dr. Mad- 
veczsy Károlyné 2 kor., Borcsányi B liáné 
2 kor., Goldstein Hsnrikné 2 kor., Frommer 
Mórné 1 kor., Szilassy Sándorné 2 kor., 
Hendler Ignác 1 kor., Láng Fancsi 1 kor., 
Klain Ödönné 2 kor., özv. Perarov'cs I. né 
4 kor,, R;cz János 1 kor., Ordódy E íd^éné 
2 kor., Kocsab Frigyesné 3 kor., Blum Róza
1 doboz cukorka, Weisz Izidor 40 fi'l., özv. 
Jozsefcsekné 1 kor., Bsrger Adolf 1 kor., 
Lüley Kázmér 1 kor., Dr. Ordódy Vilmos
2 kor., Kották 2 kor., Papp 2 kor., Budai 
Miténé 1 kor., Soós Károlyné 1 kor.

(Folyt, köv.)

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1907 évi március hó 10-tól 1907 évi márczius hó 17-ig-. 

Születés.

A szülök neve A
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Vidor Sámuel Tippel Matild tiu Artúr

Forgács Mihály Máriábsy I. tiu László Ede

Házasság.

Vőlegény ss menyasszony neve Vallása

Udvarhelyi Gyula liavingor A. r. kath.

Halálozás.

Az elinnjt neve Kora A halál oka

Pózna Károly 13 agy hártya gvull.

Stugel István 11 tüdögümőkór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józsei rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 13 kor. 40 fii’. 13 
kor, 90 fill. — Kétszeres 12 kor. 80 fill. 13 
kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. 10 fill. 12 kor. 
40 fill. — Ár'pa 12 Kor. 60 üli. 13 kor. 40 
üli. — Zab 14 kor. 20 ü l. 14 kor. 80 üli.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 11 kor. 40 fill.
— Lencse 26 kor. 60 fi I. 28 kor. 60. fill. — 
Bab 15 kor 40 áll. 17 kor. 20 ti'i — Kö
les 9 kor. 20. fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 140—146 — Vörösióbere elsőrendű 
142—140 — Vöröslóhere esöverte msg 
120 —125 — Luc.serna e'sörendü világos 
szem 120 —130 — Luczerna esövert barna 
magú 102—106 — Biborhore 30-32 — 
Fehérhere 90—110 — Baltaczin 26—28
— hámozott 32 —36 Muhar 14 — 18 — 
Bükköny 16—18 —

Szerkesztői üzenetek.
„Nyilatkozat44 -ot uen közöljük

Nyilttér.
ÉRTESÍTÉS.

Tisztelettel értesítjük d. b. vevő körün
ket, hogy Schwarcz Albert ur (lévai lakos) 
ki cégünknél mint ügynöki és pénzbesssedői 
minőségben alkalmazva volt, a mai napon 
kilépett.

Ezek után úgy az üzletezerzési mint a 
pénzbeszedési meghata1 mázáét illetőtől meg
vontuk és a nevezettért cégüak semmiféle 
nevezendő felelősséget nem vállal.

Léva, 1907 márcz. 9.
Teljes tisztelettel

Singer Co. varrógép r. t. 
képviseletében Schvarcz Ignác? üzletvezető

Állandó foglalkozásra 
azonnali belépésro alkalmaz előkelő rész
vénytársaság tisztességes előéletű komo'y 
egyéneket utazó ügynöki minőségben, kik 
egyszeismind pénzbeszedéssel is meg lesz
nek bízva.

Csekély óvadék megkiváDtatik. Szor
galmas egyéneknek biztos jövő.

Ajánlatok „fényes állás11 jeligére e lap 
kiadó hivatalába intézendök.

ÉLŐ DUNAI HALAK!
A n. é. közönség becses tudomá

sára hozom, hogy husvét előtti hetek
ben, minden csütörtök és pénteken 

friss élő halak, 
u. m.; ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egyben felhivom szives figyelmét 
húsvéti kiállításomra s egyéb cse
mege és fűszer cikkeimre, valamint a 
mindennap érző friss felvágott, virsli 
és összes: hús és sajtnemüekre .'

Továbbá tisztelettel értesítem, hogy 
a Puszta-Szent-Kereszti uradalomtól
naponta

friss tea vajat-------
kapok, amelyet % és ‘/*  kilogram da
rabokban árusítok.

BALATONI HALAK!
Teljes tisztelettel

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

Báró Kozmitza ^7X7 . - a
budai "W

Enyhe hashajtó

az
Erzsébet Sósfíírdö 

főforrása-.

1

I
I
I
I

a Horgony-Paiji-bxpsuer
pótleka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszver.ynel, csúznál es meghülesek- 
........ nél. bedörzsölő^ koppon használva. •••••••• 
Figyelmeztetés.•Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk eh mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richter ezégjegyzéssel ellátott d<> 
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —.80. 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.
D[Richteroyópzerlára az „Arany oroszlánhoz". 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu.

♦ Mindennapi szétküldés.

I
I

A SZÉPSÉG!
Minden hölgynek kétség’e’eniil le^liöbb vágya, 

hegy mentői sz.ebb legyen h bőgj’ ezen célját elér
hesse, megragad minden alkalmat, a legképtelenebb 
dolgokkal kenegetve arcát. — A legtöbb esetben 
saját karára teszi ezt mert uemcsak, bog/ szép 
uem lesz, hanem ellenkezőleg sok esetben tünkre 
teszi arcbőrét úgy, bogy igen hosszú idő. gondos 
ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes 
Kelemen aradi gyógyszerész Marflit-Créme jével 
leért (különösen Fraueia- és Németországban) sok 
embert arra bírt, hogy ezt a világhírű, ártalmatlan 
és az arc minden tisztátlansága (szeplő, májtolt, 
kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan ható 
szert utánozzák. — Természetes, hogy ez seukiuek 
sem sikerül, meri a Margit-créine készite'sének tit
kát senki inás nem ismeri, mint a feltaláló és készítő 
s épen azért, mert a titkot soha senkire sem bízta, 
hanem minden egyes készítményt maga állít elő, a 
Margit Créme mindig egyforma, annak kidolgozása 
a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — 
Óvakodjunk tehát a cuiikat mindeL-télével keuegetni 
és használjunk oly szert, melyet argó1, amerikai és 
francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és 
a szépség megőrzésére. — Ez a világhírű szépitős »er 
a Földes-fék Margit Créme mely már 4 — 5 napi 
használat után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltün
teti a szeplöket, májfoltokat, kiütéseket, börat 
kát mitesszert, arc és közvörösseget. Az arc 
ideális szép, Üde és ifjú lesz s amellett a Margit- 
Créme teljesen ártalmatlan.

Egy tégely ára I korona. Ma git szappan 70 
fillér és Margit pouder (fehér, rózsa és créme szin- 
be»9 I K. 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike 
külön is használható. —A Földes-féle Margit.Créme 
kapható a világ mindeu nagyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron uem volna, tessék egyenes-n a 
készítőnek igy címezve Írni . Földes Kelemen gyógy
szerész, Arad.

För -ktxr Léván : Dezséri Boleman é? 
Medvczky Sándor gyógyszertárakban.

*

♦

tar< *̂5x1  ■>.i -In
„tojeey
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I
I
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<W 60 f
Köhögs, érekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle 

pemetefű czukorkánál! 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan

ÍR.ÉTXX'X’-félét kéxj<Í3a.lE,
XXX; mivel sok haszontalan utánzata van. <XXX*

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-félét fogadjunk el!

Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell Önnek a -Katii 
reiner. nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek tetei 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a *Kathreiner*-t  
kitüntető, minden előnyt 

nélkülöz.

Csakis ■
Kathreiner-fé/e Kneipp- 

ma/áta kávé 
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi .Kathreiner. csakis 
zárt eredeti csomagokban kap
ható • Kathreiner-féle Kneipp-
maláta kávé« felirattal és
Kneipp páter arcképével, mint 
7 védjegy gyei.

I

Faeladási hirdetmény

Gazdasági czikkek.
A.Z á-rxilr Kötelezettség nélkül a lévai ralcté.r’ból 

szállítva értendők:-
Marha só 5(1 kilós zsák Kor. 5.60.
Tábla só 50 kilós zsák Kor. 11.90.
Marha só 5 kilo vételénél kilója 12 fillér.
Petróleum bordó vételnél 100.kilo 36 — 40 koronáig.
Petróleum 1 liter I, rendű 36, II. rendű 32.fill. 
Kccsikenöcs belföldi sárga 100 kilo Kor. 16.
Kocsikenöcs monfalconi kék 100 kilo Kor 18.
Portlaud Cement 100 kilo Kor. 5.
Román Cement 100 kilo Kor. 3.
Carbolineum 1. rendű 20, II. rendű 18 Kor. 100 kilo.
Kátrány hordóvételnel 100 kilo Kor. 10.
Kék gáíiczkö kilója 90 fillér.
Kender 1 kilo Kor. 1 80. Kóc 1 
Lámpa olaj 1 liter 80 fillér.
Kencze I. rendű 1 kilo 80 fillér.
Aszphait ledéi lemez olcsón.
Égető szesz Denaturált 1 liter ________
Pormentesitő olaj kilója 40 és 60 fillér.
Ecsetek, meszelek, lakk, padló fénymázák, festékek 

minden sziliben—nagyban, gépszijak kilója 6 korona, 
drótkerítés 1 méter 50 fillértől feljebb, pozsonyi víz
mentes ponyvák, zsákok és kéve kötelek.

Főraktár:

Kern Testvéreknél, Léván.

kilo 64 fillér.

II. rendű 72 fillér.

48 fill. 10 liter Kor. 4.40.

Eladó bútorok
—- = zongora és hintó
„ Nyílra Ivánka vasúti állomástól 1
Urmény községben április hó 4-én délelőtt 1O 
órakor tartandó önkéntes nyilvános árverésen, özv. Kar- 
say Lajosné eladja különféle linóin minőségű szoba búto
rait, köztük 1 drb. Concert zongorát, úgy szinte konyha, 
éléskamra és kerti felszerelést — eladásra kerül 2 drb. 
fedeles, és 1 üveges hintó (batár) is.

2

• — I

órányira fekvő

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

New-Cuba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes testetlen színű =■ ■ ■ -- ............—

Wl Kilója 3 korona 20 fillér HHF
41/, kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 60 fillér. L ■■

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
hOg7 * kÍT< D* bénára pörköl, á!u

Minthogy az 1907. évi március 5-én beadott ajánlatéi nem fogadtatott, 
a besztercebányai püzpökség zárt ajánlatokkal egybekapcsolt nyilváuos árverésen 
és pedig tövön az erdőbeu újból áruba bocsátja az illetékes kormányhatóságok 
által jóváhagyandó üzemterv szerint a garamszentkeressti uradalom összes 
üzemosztályaiban az 1907 — 1911 években mintegy 994 katasztrális holdon 
részben tisztán, részben más tanemekkel elegyesen álló és vetővágás utján 
kihasználandó mintegy évi 7—8000 m3-t tevő fenyőmüfát tömör köbméteren
ként és pedig 10 — 19 cm. középátmérőnél 3 K. 20 fill. 20—28 cm. közép- 
átmérőnél 5 K. 30 fill. és 29 cm, és ennél nagyobb középátmérőnél 7 K. 40 

j fill. kikiáltási ár mellett s azon további feltétellel, hogy a vevő a szerződési 
időtartamra a püspökség! egykeretü vizifürészt évi 700 koronáért bérbe veszi.

A vevő köteles a vételáron felül az uradalmi személyzet nyugdíjalapjára 
, a vételár 2°/°-át és jelölési dij címén a haszonfa után darabonként 8 fillért fizetni.

A bánatpénz, amely 10000 koronában van megállapiva, vagy készpénz- 
. ben, mely utáu azonban a püspökség kamatot nem fizet, vagy pedig óvadék

képes, az esedékes szelvényekkel ellátott s az utolsó árfolyam szerinti értékük- 
, ben, de névértéken felül számításba nem vehető értékpapirokban a zárt ajánlathoz 

csatolandó illetve a szóbeli árverésnek megkezdése előtt az uradalmi felügyelőnél 
leteendő. 3

Minden árverelő köteles az illető csoportra vonatkozó szóbeli árverésnek 
megkezdése előtt az árverési, valamint az ezeknek kiegészítő részét képező 
szerződési feltételeket azok elfogadásának jeléül sajátkezüleg aláírni.

A zárt ajánlatot tevőkről feltételeztetik, hogy azok úgy az árverési mint 
a szerződési feltételeket ismerik s magukat azoknak teljesen alávetik.

Verseny tárgyalásnak alapjául csak azon Írásbeli zárt ajánlatok fogad
tatnak el, a melyek az árverés megkezdésére kitűzött óráig az alulirt uradalmi 
felügyelőnél benyujtattak és amelyekben tisztán kivehető számjegyekkel és 
egyszersmind betűkkel is kiiratik azon százalék, a melyet az illető ajánlattevő 
megajánl. Az ajánlatok minden vastagsági osztályra egy és ugyanazon száza- 
lékban teendők meg,

., később beérkező ajánlatok felbontatlanul visszautasittatnak, távirati és 
utóajaulatok valamint oly ajánlatok pedig, a melyek az árverési vagy szerző
dési feltételekbe ütköző, vrgy ezekben nem foglalt külön kikötéseket tartal
maznak, el nem fogadtatnak.
. .. , Az /vejikint 1 korona bélyeggel ellátandó írásbeli ajánlatban határozottan 
kijelentendő, hogy az ajánlattevő úgy az árverési, mint a szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti.

. Az eladó püspökség fentartja magának a jogot, hogv a tettvavv benvui- 
tOJltlrü|ánlat°-á lkÖfZÜ1 elfogadásra 8z*badon  választhassa azt. a melyed tekintet 

, nélkül az ajánlat magasságára, saját belátása szerint, legmegfelelőbbnek talál, 
és esetleg az összes ajánlatokat vissza is utasíthassa.

Az ajánlattevő, akinek ajánlata elfogadtatott, köteles az illető jogügyletre 
A’1*2 alanlatának elfogadását tudató értesítés vételének nap

jától számítandó 14 nap alatt aláirni. F
A szerződésnek aláírásáig az elfogadott ajánlat benyújtójára nézve ezen 

köUkzők V “ köZ8Zemlére kltett 8zerződési feltételek jogérvényesek és

Ha azon árverelő kinek ajánlata elfogadtatott ajánlatát megbánná s 
visszalépne vagy a szerződést a fentebb kitűzött határidőn belül aláirni vona 
kodnék, - szerződésszegőnek fog tekintetni, s mint ilyen bánatpénzét elveszti 
8 a PÜ8Pök8ég )°<ositva lesz a visszatartott bánatpénzt magán; k

.xrT"' 
□ k£tXkk±^X!",g,*rt“d'í "j -tj’ín vagy
. Ilyrte8lb? * 8zerdé88zegd ajánlattevő a netalán kedvezőtlenebb uj ajáa- 
IxS a- PÜ8Pök8éSr® háramolható veszteségért, úgyszintén a versenvtáiivalás 
költségeiért és minden további károkért összes vagyonával felelős; mig^len- 
be,nih'* “ «J árverésnél vagya szabadkézből való eladás utján netán kedvezőbb 
«m Urthaet ék’ * kölömbözetre az e]m<>zditott ajánlattevő semmiféle igényt

A versenytárgyalás eredménye az ajánlattevőkre az ajánlat megtételétől 
kezdye azonnal és pedig teljes szerződésszerű hatállyal bir/ mig ellenben a 
püspökségre az ügylet csak az alakszerű szerződésnek a vallás- és közoktatás- 

“Á wkrTiZi 7.Ttá|Uí Tí111 jóváhagyá8áv«l válik kötelezővé.
A s^rzödési foltétölok alulírottnál Garafnsz6ntkftrAR7tan valamit a 

lutiHa! uradalm! erdöhivatalnál és a barsberzenczeí uradalmi erdőg’ondnokságnal 
megtekinthetők a mely helyeken további bővebb felvilágosítások is szerezhetők.

Az árverés 1907 évi március hó 27-én délelőtt 11 órakor főz 
Garamszentkereszten a püspöki székházban megtartatni g

Garamszentkereszten, 1907. évi március hó 6-án.

_______ ___ __ Vetzel István, urad, felügyelő.
Nyomatott Nyitrai 4a Tárta könyvnyomdájában Láván,


