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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

ggy évre ... 10 kor. — fill. 
fiat hóra ... 5 kor. - fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Klőflze**®*  pénzek pő.uutal.ánjrnyal küldh.lSk. 
Xfjrít uránok 80 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.
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BAR hirdetések
NégyhasAbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fii!., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e?yes beiktatísér tO flllér-
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. «• fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével szAmittatik.
A nyílttérben:

niinden négyhasábos garmond-sor dija SO fillér. 
Velünk Vzeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes’ díj- 

kedvezményben részesülnek.

közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.
kéziratok a szerkesztőséghez • (Zö'dkert-utcza 33. sz.) küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
—► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a k adóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Gyermekvédelem.
Az állami gyerraekmenhelyeket a 

kormány abból a célból állíttatta fel, 
hogy az apátlan-anyátlan árva gyer
mekeket az elpusztulástól megmentse. 
Ezt a célt szolgálják a több helyen 
valóban bámulatos eredménynyel mű
ködő árvaházak is. És jó lélekkel 
mondhatjuk, hogy mind a két említett 
intézmény szigorúan eleget is tesz a 
reá bízott nemes missiónak s az árva 
gyermekek sorsáért addig nem is aggó
dunk, mig akár a gyermekmenhelyen, 
akár az árvaházban vannak.

Sokkal több gyermek pusztul el 
azonban maguknál a nép ahóbb köre
ihez tartozó családoknál, a hol az egy 
gyermekrendszer és a hanyag nevelés 
következtében al'g marad c alád fenn
tartó. Pedig hát Magyarország jövö sorsa 
a gyermekéhez van fűzve. Az a jövö, 
melytől az ország istápolásit várják. 
Nem hiába mondják az ország fiatal
ságát az ország oszlopának: rajtuk van 
minden lelkesedésünk, be inük van 
minden reménységünk. És méltán. 
Annyi pesszimizmussal nézzük az ország 
állapotját, hogy kell jönni a megvál
tásnak is. hiszen nyakig vagyunk a 
bajban.

Reményeinket azonban nem szabad 
szétmálló homokra épiteni. Vizsgáljuk 
meg, hogy az az alapzat, melyre az a 
sok remény épül, kibirja-e a vihart, 
szembe tud-e nézni a terheivel ? Vájjon, 
ha az a közmondás: „lesz még az 
roszabbul is“ beválik adomának, itt-ott 
kimondják hitnek, van-e olyan erős az 
ország ifjúsága, hogy kibírja azt a sok 
veszélyt, mely annyira rajostul lepi meg 
a társadalmat?

Kivül az ablakot kopogtatja a hó. 
Az eresz alatt lelógó jégcsapok tetszhet
nek a költőnek, de nekünk a szegényes 
házakban nyomorgó családokon meg
döbben a szivünk. Összefacsarodik a 
szivünk, ha arra gondolunk, hogy mikor 
odakiinn sivit a szél, sok ember nem 
vesz meleg ételt magába, a fakó gyer- 

nrekek egész tömegével fekszenek az 
ágyakon, — betegen. Itt is, amott is 
tizenkint temetnek ifjú embereket és a 
hazai temetők telnek, egyre telnek,

A mig a temetőkben sírhelyet vés 
a csákány a fagyos rögökön, apák-anyák 
azon siránkoznak, hogy uj szülött jött 
megint a házhoz.

Borzasztó lelki üresség is az az 
emberi lélekben, mely itt-ott a hazában, 
már az egy gyermekrendszert áhitozza. 
Szerencse, hogy a törvény még az 
anyahiénákra reá teszi a kezét, rút 
bünük napfényre kerültekor. ,

A szép Garamvölgyén hiányzik a ' 
munkáskéz. A vagyon fenntartása iránt 
való törekvés kiölte a szülőkből a 
gyermekek iránt való vágyat. Mai nap 
már nem egy gazdátlan ház akad a 
községben, a hol üresen áll a lakás, 
mert az egy gyermekrendszer követ
keztében kiveszett az egész család. t

Az is irgalmatlan csapása állami 
életünknek, hogy a hajók minden uta
záskor megtelnek hazai kivándorlókkal. 
De ezért a felületesség erősen hangoz- ' 
tatja, hogy a jövő biztosított nekünk, 1 
erőben, fényben, hatalomban.

Nagyobb városok a megmondhatói 
annak, hogy még a reménységre jogo
sított gyermekekben is mennyire pusz- ; 
tit a társada’mi élet ellenőrzésének 
hiánya. Ennél pongyolább, bűnösebb 
nemtörődömség nincs egyhamar társa- < 
dalmi életünk labirintjében.

Ki is fejtjük indokainkat. Meghozták ' 
a törvényt, hogy Magyarországon a 1 
25. éven aluli gyermekek korcsmázása : 
tilos. Nincs rá statisztika, hogy hány ’ 
gyermeket mentenek meg az abstinen- 1 
ciának, de nyitott szem kell hozzá, hogy 
az ember meglássa a papirostörvény ; 
lelketlen be nem tartását.

Váro3 helyeken siheder gyerekek a 
bünfertőjében elveszhetnek a nélkül, 
hogy törődne velük valaki. A korcs- 
márosok annak adnak, a ki fizet. Hogy 
honnan veszi a gyermek a pénzt, az az 
ő dolga.

Egy bizocyos, hogy a gyermekek 
romlanak.

Budapesten egy egy rendőri razzia 
alkalmával százával találnak notórius 
tolvajokat, a kik megdöbbentő psziho- 
logiai tanulmányt nyújthatnak a krimi- 
nálistáknak és a pedagógusoknak. A 
tolvajlás, az erkölcsi rend megsértése 
az elsatnyult test rémes látványa nem 
képezi a rendőri jelentés magvát, itt 
csak a szám, a név szerepel a társa
dalom nyilvánossága előtt, az eredmény, 
a következmény, az emberi sülyedés 
nem áll szemünk előtt.

Talán azért, hogyne lássuk? falán 
azért hogy éles sebet ütne rajtunk e 
látváay. Ds hiszen, tisztelt társadalom, 
ez m m jól van igy. Elő csak azokkal 
az okokkal és okozatokkal.

Láss tk őket. Nyissák fel vei ik a 
társadalom szemét, hogy mindenki lássa. 
Majd ha konganak a vészharai gok, 
mindenki elmegy védgátat emelni a bősz 
árnak. így nem törődik vele sjnki. 
Vagy törődik ?

Hát akkor miért engedik meg, hogy 
rossz hirü házakba bebocsátanak gye
rekeket is ? Miért van egyes helyeken, 
hogy iskolák közelében korcsma s a 
melíf tt büntanya van.

Szomorú állapot ez nagyon. Ssinte 
vibrál a toll a kezünkben, mikor azokra 
a bűnökre gondolunk, melyeket a gyer
mekek elkövetnek. Az se rend, sz se 
egészség és az se a szabadság helyes 
értelmezése, hogy faluhelyeken már 
minden engedély nélkül korcsmákban 
rendezik a siheder gyermekek számára 
a farsangi mulatságokat. Arról meg ne 
is beszéljünk, hogy hány gyermek néz 
a kancsó fenekére és hány gyermek 
hall ott trágár szavakat.

Az volna a legnevesebb embervé
delem, ha legalább azokat, kik ifjan, 
vidáman, egészségben növekednek, 
megóvnánk őket, ép testei és ép elmével 
adnánk át az életnek, mert megúszni 
az élet folyamát úgy is olyan nehéz 
lesz hovatova, hogy bizony nagyon is 
erős emberek kellenek hozzá.
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Az állam terjeszsze ki figyelmét a 
gyermekeknek általunk fentebb elősorolt 
veszedelmáre. Gondoskodjék az egy 
gyermekre adszer terjedésének meggát- 
lásáról az által, hogy kötelezze az or
vosokat minden általuk tapasztalt bűnös 
manipuláció feljelentésére. Szigorú meg
torlással sújtsa a természet rendje ellen 
vétőket. Szigorúan hajtsa végre a 
gyermekek testi és lelki épségéről 
szóló törvényeket, hogy legalább a ki 
életben jött a világra, fel is nevekedjék 
s erős támasza legyen a hazának. Akkor 
talán nem fog annyi gyermek idő előtt 
elhalni Magyarországon.

A szegedi kongresszus.
Az állami tisztviselők szegedi kongresz- 

' ázásáról a fővárosi lapok a múlt hét folyamán 
aürüen megemlékeztek ugyaD, azonban 
értesüléseikből összefoglalva alig volt kive
hető az az elv, mely a tárgyalásokon mint 
egységes gondolat vonult végig. Tudom, hogy 
olvasóink közt sokan vannak, a kik úgy 

; erről, mint sz egyes albizottságok határo- 
zstairól — kga'ább a legfontosabbakról — 
b‘vebb részleteket is óhajtanak tudni : tel
ki rtük kpun i egyik munkatársát, ki a nagy
go ülésen jelet) volt, hogy a mondott irány
ben adna nekünk rövid összefoglalást. 
Ijy abban a helyzetben vagyunk, hogy az 
érdeklődőket valamivel bővebben tájékoz
tathatjuk h.talmss társadalmi osztályunknak, 
ason n ozgalniáróJ, melyet oly szívósan vív
nak meg. Évekig csöndesen a maguk vidék: 
alakulataikban s központi szövetkezetükben, 
hogy azután időnként, mikor az időnek 
egy-agy „teljességéhez" érnek, közös gaz
dájukat, a kormányt tett: e hivják viszonyaik 
elodázhatatlan megvizsgálására s mérlegelt 
kívánalmaik te'jesitésére. Segítségül hivják 
a nemzeti közvéleményt is, hogy az ne te
kintse az ö követelésüket másnak, mint a 
magyar államiság követelésének.

D: átadjuk a szót munkatársunknak.
A Léke-állam hadseregének képviselői 

össze gyűltek múlt vasárnap az A’föld met
ropolisában. Határozatokat hoztak a nekik 
éa hozzájok illő, védett, nyugodt és függet
len exisztenciát biztositó ügyeikben. Egy

TÁRCZA
Az orvvadász.

(Folytatás.)
Ugyanakkor leszorított karjait kö.ül 

bogozza a készen tartott erős lenzsinór. A 
pu-ká-3 férfiú meg van fogva.

Vörös fölszedi az idegen fegyverét s 
kedélyesen hozzáfordul :

— No pajtikám, te most az én vendégem 
leszel. Az arezodat nem látom ugyan, mert 
sötét van, de azért goodo'om, hogy jó fiú 
vagy, hisz nem is rugdalóztál valami nagyon 
Siketfajd keiiett neked ? Kár volt ide jönni, 
mert Vörös nagyon jól őrzi kakasait. Hat 
ciak azt mondom : mig megvirrad, maradj 
veszteg, mert puskámnak is van magja, 
bem szeretném azt rád pazarolni. Kár is 
volna 1

A fogoly fölkel a földről s nekitámasz
kodik egy hatalmas fenyőnek Az erdőör 
’ele szemközt megáll, töltött fegyerét lövésre 
készen tartja s várakozik.

Az erdőben lassan eloszlanak az éj 
•ötét árnyai. A fenyők koronái már meg 
férődnek a derengő hajnal halvány fényében, 
lent a fatörzsek között még sőt :tség hono', 
tt«ly csak lassan, nehézkesen kezd fakulni. 
A homályból eleinte ciak a köz síi fák kör- 
T°tialai bontakoznak ki, későbben eltűnnek 
* többi konturák is.

Vörös most az i* 5 igenhez fordul :
— Menjünk Feketevágra reggelizni 1

I

A fojo!y a jelzett irány bán előre megy, 
az erdőör követ’. Künn az erdőszélen teljes 
világosság mellett jól megnézi a maga 
emberét.

Elsőnek a v.drabörös sipka s bekecs 
ötlik a szemébe. Azután a remek lödet; 
nadrág, a pompás bagaria csizma, a szép 
szarvasbőr-kezty ű.

No, ez nem lehet valami közönséges 
vadorzó. Azok kemény legények, ve'ük 
legfeljébb golyóval s puskaszóval lehet 
beszélgetni. Ezt meg ilyen gyorsan hur
kolta le!

Most közelebbről megnézi az elszedett 
fegyvert- B z azon nincs is kakas 1 A kis 
kulcsot félre tolja, a csövek lebillennek. 
Mind a kettőben megvannak a töltények, 
azonban a jobboldali ki van lőve. Az üres 
hüvelyt kiszedi, az oldaláról leolvassa a cég 
nevét : E'ey, LondoD.

— Tyüh, a manóját, — gondolja ma
gában az erdőör — ez londoni patronokkal 
vadászik ?

Vörös megállítja foglyát. Kezéről leszedi 
a zsipórt, kettecskén szótlanul végigmennek 
a vágás aiján egészen a szerpentin ösvényig.

Az idegen itt megá'l. Bskecséböl 
kiveszi ezüst szivartárczáját és Vöröst is 
megkínálja egy pántlikás szivarral.

Az erdöőr elfogadja és zsebrevágja a 
finom szivart, azután rágyújt vadászpipá
jára.

A szerpentin ösvényen csöndesen le
mennek.

A nap most emelkedik a hegyek fölé, ‘ 
az avaron s az aszott füvön megcsillan a 
harmatcsepp. Az énekesek tele tüdővel . 
dicsérik az örök fény, a meleg uj föltáma
dását. Csak úgy zug, csattog az erdő a 
madárdaltól.

A két férfiú most leér a Feketevág 
pár jához. A hídon keresztül egyenesen az 
erdészlakba mennek.

Az erdőör erős kopogtatás után benyit 
az erdész szobájába s keményen jolenti : )

— - Főerdész ur, vadorzót fogtam 1
Tóni bácsi majdnem kiugrik az ágyból : 1
— Bravó Vörös ! Maga szép kakast ‘ 

hozott ! O.t a pohárszéken áll a sligovicz. ’
Az erdöőr megvakarja fületövét :
— Az orvv&dáBZ úri embernek látszik, 

mit csináljak ve'e ?
— Ha tilosban tudott járni, akkor csak 

várjon kint, mig rá kerül a sor, — feleli 
az erdész.

Az öreg Tóni bácsi még csak most 
fordul a másik oldalára. E'őbb átböngészi 
a napilapokat, azután a vadászlapokra kerül 
a sor. Az öreg ur hrlyenként már nagyokat 
mordul. Végül előkerülnek a hivatalos le /elek. 
A legújabb rerdeletek olvasása közbei kitör 
belől ) a düh. Hogy mérgét valahogy leuilla- 
pitsa, rágyújt kedves csibukjárs.

Az orvvadász ezalatt a tornác Ideáján 
ülve már három pántlikás szivart is elszitt 
a égj éb mulatság híján unatkozva nézi, 
mint veszekszik a kis dakszli a czirmos 
cicával.

Egyszerre kinyílik a főerdósz szobájának 
ajtaja:

— Vörös !
— Parancs 1
— Hozza be a vadorzót !
Az idegen belép-
E pillanatban kiesik a föerdész kezéből 

a csibuk :
— Méltóságod itt ? Hogy kerül ide 

méltóságos uram ?
És az orvvadász, K — y, a vármegye 

főispánja, kacagva meséli, hogy a szomszéd 
gondnokság erdésze meghívta dürgésre. Az 
egyik erdöőr tévedésből a feketevági havasra 
vezette, hol a nagy kakast szépen el is 
hibázta. A többit Vörös fogja elmondani, 
hogyan került Feketevágra „reggelizni".

(Vége).

„Slavouia**  aug. 14 1907

Tekintetes Szerkesztő úr!
Ha nem erdsktelen a „Slavonia" tos ábbi 

utjának leírása, úgy folytatom.
Fiumébél ki indulva két napi hajózás 

u.án az Airián, közeledtünk a meszinai 
s ároshoz. A szél óriási volt, csak úgy 
söpört le mindent a fedélzeten. A nehéz 
ti.mlás szőkéiét felborította. A tenger 6Ö.ét 
kék, fehér hullámokkal, melynek permetegét 
a szél areznnkba vágja. A hajó által vert 
hullámok egy-egy pillanatra szivárvány szint 
játszanak. E öltőik kékUk Ssicilia, balról 
a kimagasló Etnáva', melynek kupolájából



olyan állami közszolgálat idejét kívánták i 
előkészíteni, a mikor gondolkozásuk szabad
ságát politikai és egyéni téren minden fórum 
érinthetetlen szentélynek fogja tekinteni — 
a mikor az állampolgárok millióinak bizalma 
visszatérhet az adminisztráció jóságához és 
megbízhatóságából. Estei a tendenciával 
valóban az egész nemzet óhaja foglaltatott 
Szegeden pontosatokba. Mert mig az első 
kongresszusuk 1901-ben merőben a „fizetés 
rendezés" körül forgott ; most a „szolgálati 
pragmatika" és „önsegély" voltak irányitó 
ezzméink.

A nagygyűlésre felzarándokolt másfél
ezer tisztviselő 50 ezer társas családtagjaik 
révén 300000 magyar lélek nevében méltó
ságteljes önmérséklettel állította össze 
kívánalmait: azon kérdésekben s a szolgálati 
viszonyokra vonatkozó jogszabá-okban, me
lyek a hitel- lakás és élelmiszer uzsora 
gyökeres kiirtását — a mindenkori felsöség 
kezétől legalább bizonyos dotáció határáig 
független előmenetelt (automatikus előlépés) 
— az egész hivatalkodás alatt törvényben 
körülírt jogok és kötelességeket és 
ezek biztosítékául a mindenkori kormányok
tól teljesen független, a modern jogszolgál
tatás elvei és formái szerint eljáró és Ítélő 
fegyelmi bíróság szervezését — végül a 
rokkantság vagy halál esetére maguk és csa
ládjaik részére biztosított tisztességéé ellátást.

Megoszlatlan véleménye volt az egybe
gyűlteknek, hogy csakis eme biztosítékok 
mellett lehetnek az állam tisztviselői a hata
lomért küzdő társadalmi áramlatok felett 
állólag egyedül és kizárólag a szent eszme 
által képviselt magyar államnak, a magyar 
nemzetnek hűséges sáfárjai. Az igy körvo- 
nalozódó erkölcsi és anyagi függetlenség 
biztosítására következőket kívánják : a lét
minimumnak 1600 koronában való megálla
pítását, a 3 éves automatikus előléptetést, 
ami végső fokon 4000-5200 és 7100 korona 
maximá ia fizetést biztosit, a mint az illető 
álláshoz 4 középiskolai osztály, érettségi 
vizsgálat vagy főiskola végzése kíván
tatik. A lakájbérek olyan felemelését, amely 
az állomáshelyek lakbérviszonyainak és az 
élelmiszerek drágaságának felel meg s a mi 
a mostaniakhoz képest 80-70-60% emelést 
kell hogy tegyen. A nyugdíj törvény olyan 
átalakítása viendő keresztül, mely a szolgá
lati éveket 35-re szállítja le. — mely a 
lakbérek 50 százalékát mint nyugdijképes 
járandóságot veszi fel, — mely a szolgálat 
érdekében teljesített munkálatok közben 
vagy épen azok következtében beállott 
munka- és keresetképtelenség esetében (a 
szolgálati időre való tekintet nélkül) a nyug- 1 
dijképes járandóság 50-100%-áig menő ellá- ! 
tást biztosit — mely neveltetési járulékot ' 
minden egyes gyermeknek biztosit.

Az erkölcsi jólétnek biztositékát nyújtó 
kívánságok közül kiemelendők : az ingyenes 
és dijtalan állások megszüntetendők, viszont 
minden állami alkalmazott pályáját ideig
lenes tisztségben kezdi meg, de egy évi jó

könnyű, ezüstös pára emelkedik. Jobbra 
Olaszország partjai, kopár vörös barna sziklák, 
aljában narancs ligetek, melyeket innen 
messairöl csak gyöpes halmoknak vélnénk.

Utunk gyönyörűen érdekes. Az Etna 
kezd már balról elmaradni tőlünk, hogy meg 
nyiijon előttünk a meszinai szoros, melyhez 
amint közeledünk, a szél mindinkább foko
zódik ; s ugyancsak meg ráz, lobogtat és 
recseghet mindent. Midőn az ember alig tud 
ellene védekezni, két matróz macska ügyes
séggel kúszik fel a torony magas árbocéra, 
köteleket bogozva, oldozva s csigákat huzva. 
As embernek lélegzete el áll s borzadva 
nézi ezt a veszedelmes munkálatot, melyet 
a mi népünk nem ismer s csak a czirkuszok 
légtornászainak mutatványaiból képzelhet el 
magának. Szinte tapsolni szerettem volna 
örömembe, midőn veszély nélkül le értek. 
Jobbról fekszik Reggió városa Olaszország 
legdélibb részén, mig balról Ssioilia part
jairól, mélyen benyulik e'őttttnk a tengerbe 
Meszina városa, fehér'ő világitó tornyával 
és épületeivel. Mintha csak elefánt csontból 
sakk figurásat helyeznének egy kék tükör 
lapra. Mögötte a tenger smaragd tö d. Ha 
festő ecsetje, ily fénylő zöldet vinne tengeri 
táj képre, kételkednénk természetességében.

A messzeségben vitorlások lebegnek, ég 
és viz közölt mint óriási fehér madarak. A 
nap rózsa szinre festi Meszina fehér falait.

Szemközt egy füstölgő gőzös jön, s 
közeledve a két hajó, eltérő nagy ivekben 
kerüli ki egymást.

i szolgálat után véglegesítendő — a kezdő 
’ állások kivételével (melyre pályázat hirde

tendő) as összes többi állátok e'öléptetés 
utján töltendők be és a soron kívüli elő
léptetés a kinevezésre jogosult főhatóság 
rangban legidősebb tisstviselőiböl szervezett 
3 tagú tanács egyértelmű javaslata alapján 
legyen eszközölhető — a minisztériumokban 
a fogalmazási és számviteli szakban csupán 
magasabb, amott VIII. emitt IX. osztályba 
tartozó kezdő állások szerveztessenek és 
azok a tárca külső hivatalaihoz tartozó kiváló 
erők számára megnyittassanak, illetve nekik 
elsőbbség biztosittassék.

Mint az erkölcsi függetlenség legfőbb 
biztosítékát, biztosított jogi helyzetük fájá
nak koronáját, különös hangsúlyozással 
kívánta a kongresszus kimondani : hogy a 
felelősség a fegyelmi eljárás és fegyelmi 
hatóságok a modern jogszolgáltatás elvei- és 
formáinak megfelelően szabályozandók. Kíván 
független fegyelmi bíróságot, amely lenne 
jogosult közvádló indítványa al-pján megin
dítani a fegyelmi eljárást — de Ítélete ellen 
hasonlóan független bírósághoz (a közigaz

gatási bíróság) fellebbvitelnek legyen helye.
— A személyes és ügyvédi védelem joga 
mind két fokon biztosítandó.

Követeli a kongresszus az állami tiszt- 
viselőség részére a politikai jogok szabad 
gyakorlásának biztosítását — a titkos mi
nősítés e'törlését s nevezetesen a mmősitő- 
táblázat „Jegyzet" rovatának kinullázását
— a hivatalos idő maximumának megállapí
tását, a túlmunka külön díjazását, a szabad
ságidőhöz és a teljes vasárnapi munkaszü- 
netbez való jog elismerése — a hivatás 
pártatlan gyakorlásában gátló magánérde
kekhez kötő mellékfoglalkozásoktól leendő 
s törvényáltal kimonandó elszakitást, ilietvj 
az összeférhetlenség szabályozását — a 
kivá'óan nehéz szolgálati ágak (posta) alkal
mazottai részére külön kedvezmények 
statuálását.

Az önsegélyezés céljából „tisztviselői 
közalap*-ot  óhajt a kongresszus teremteni, 
még pedig kizárólag a tisztviselőség maga 
erejéből. Ecélból sürgős intézkedéssel kívánja 
elrendelni, hogy minden alkalmazottnak min
den 1000 korona fizetésből félévenkint 2 
korona hivatalosan vonassék le s az igy 
egybegyült alap felügyelete a Központi 
Egyesületre bizassék oly módon, hogy es 
az alap kezelése és felhasználása tekintetében 
aláveti magát az állami ellenőrzésnek. Ide 
ütköznek azon határozatok, melyek a tiszt
viselői internátusra s a tisztviselők eladóso- 

! dásaik meggátlására, illetve az eladósodutt 
I kartársak megmentésére vonatkoznak, 
í Sürgős intézkedést kért a nagygyűlés a 

lakás-és életszükségletes cikkek mesterséges 
megdrágításának megakadályozása érdekében.

Ez a kérdés a maga mindennapi közvetlen- 
’ ségével nemcsak a tisztviselőket érinti. 

Legáltalánosabb érdeke okán az idevonatkozó 
határozat érdemes teljes szövegű közlésre. — 
így szól :

Meszina alatt egy felborult hajórom 
látszik, mely utasaink között nagy mozgalmat 
idézett elő. Azt hive, hogy most történt a 
szerencsétlenség s érdekkel várta, megy-e 
hajónk segítséget nyújtani. Mig végre a 
doctor jelentette, hogy évek óta ijesztgeti a 
világot ez itt feledett hajóroncs.

A szél megszűnt, a mely oly tomboló 
volt a meszinai szorosban. Lmát a sik 
tengeren vagyunk. A jóni tengerből át 
jöttünk a tyrrhenei tengerbe, O aszország 
elmaradt tőlünk s most Szicília fővárosa 
Palermo felé visz utunk.

A szél teljesen elült. A tenger haragos, 
sötét kékje is nyájas vi'ágosra vált, s fehér 
hullámai apró bodrokkká simultak, olyan mint 
egy ifiu leány halvány kék fodros báli 
ruhája.

Jobbra tőlünk L:pari sziget csoportja 
látszik, a hátterében kimagasló vulkanikus 
Stromboli heggyel. Olyan, mintha a magas 
Tátra hegycsúcsait lá'nám a tenger hulláma
iból ki emelkedni; a nap sugárban, a drága 
kövek ezerszii ü fényében tündökölve.

Balra, Szicília magas, felhőkben tűnő, 
kékes hegyei. Szicíliának éjszaki részén 
sarló alakú behajlása van s a keleti végén 
áll Mjszina, a nyugatin Palermo. Este felé 
közeledtünk Palermóhoz, a mely egy félkör 
alakú öböl partján épült s mögötte magas 
hegylánca húzódik kelettől, nyugatig, ahol 
egy külön álló, hármas kupoláju, óriási 
szikla hegygyei végződik. Ez a Monté 
Pellegrinó. A nyugati megvilágításban, élesen

„Az állami tisztviselői kar a társadalmi 
együttlét alapfeltételeit sértő, a társadalmi 
együttlét céljaival merőben ellenkező és éppen 
azért a társadalom biztos romlására vezető 
jelenségnek tartja s mint ilyent a leghatározot
tabban el kell ítélnie a lakás és az életszük
ségleteknek minden téren észlelhető természetes 
okokkal meg nem magyarázható és nap-nap 
után fokozódó mesterséges megdrágítását. Ehhez 
képest a kongresszus felkéri a kormányt, hogy 
ennek a végromlással fenyegető és a kart 
folytonosan javadalmazás emelés iránti kérel
mekre kényszerítő áramlatnak feltartóztatása, 
továbbá az árviszonyoknak a tisztességes polgári 
haszonhoz mért és természetes medrekbe szorított 
szabályozása iránt, ha kell a legszigorúbb 
rendszabályok és kivételes törvények életbelépte
tése utján a legsürgősebben és hatékonyan 
intézkedni — s addig is, mig ez megtörténik, 
a tisztviselők házépítő- és fogyasztási szövetkezetei 
részére a legmesszebb menő kedvezményeket 
engedélyezni és állami birtokok terményeit első 
kézből elsősorban a tisztviselőknek, illetve azok 
szervezeteinek eladatni, végül bizonyos termények 
és termékek eladásánál illetve átadásánál egyes 
tisztviselői kategóriák által már is élvezett 
kedvezményeket az egész karra kiterjeszteni 
méltóztassék.

A tisztviselői érdekek legszélesebb körű 
védelmeztetése cárjából — külön indítvány 
alapján — kérték annak törvényben leendő 
iktatását, hogy 10 éves szolgálat után az 
állami tisztviselő nyugdíjjogosultságának 
elvesztése nélkül országgyűlési képviselővé 
legyen választható.

•
A kongresszus lefolyása a tudo

mányos komolyság, a befejezett érettség 
bélyegét horta homlokán. Jól esett a messze 
vidékről megjelenteknek a nagy alföldi 
metropolis népének magatartásából azt 
magyarázni ki, hogy a nemzeti társadalom 
színe előtt az ö népének rokonszenvesebb 
senki sem lehet, hogy a magyar állami köz
szolgálatot valahára nemzetinek tudni, nem 
pártpolitika dolga de, régen megérett, nemzeti 
kívánság. Az pedig, hogy az állami föladatok 
napszámosai végre kivergödjenek az egész 
államiságot megszégyenítő nyomorkodásból, 
ezenfölött még az emberiség dolga is.

Vájjon prófétai igazsággal szállott-e el 
a patriarcháliskor igazi prófétáira emlékez
tető kongresszusi elnök ajkairól a záró búcsú 
szó : mindez igy legyen a kolozsvári viszont
látásra 1909-ben.

A magyarosodásról.*)
Irta: Havas Mihály.

A nemzetiségi kérdés a tizenkettedik 
órához ért: cselekvésre szólít bennünket. A 
magyarság határain, különösen az oláhokkal 
érintkező helyeken, komoly veszede'em fe
nyeget : oláhosodik a magyar. Szégyenletes

*) Ezen, hivatott író tollából eredt közlemény a 
B. H. szeptember hó 11-iki számában jelent meg, 
átvesszük, rólunk szól az ének s jól esik az elismerés ; 
úgy sem nyertünk eddig még más oldalról méltatást. 
— Szerk.

kiválva a háttérből, feketén mered fel az 
égnek. Mintha annak képezné óriási szikla 
kapuját.

A vacsora rendetlenül folyt le. A hajó 
tisztjei, élükön a kapitánnyal, a parancsnok 
hídon voltak elfoglalva. Mi utasok is siettünk 
a fedélzetre Palermó panorámáját megbámulni. 
A hegyláncz hamvas kéksége sötétre vált s 
lábainál a vízpartján félkörben a csillagok 
milliárdjából font koszorú villogott, melynek 
káprázatos csillogását a tenger szivárvány 
azinü fénysugarakban tükrözte vissza. Fö
löttünk a fénytelen égbolton, a félhold sápadt 
sarlója látszott, ezüst utat festve a tenger 
sötét tükrén. Hajónkon egy magnézium 
fáklya gyulád ki, s lassú, vontatott mozdu- 
atok után, háromszori kürtöléssel a „S avónia" 
megállt. Most fáklyákkal egy kis csónak 
közeledett s hajónkhoz simulva, belőle egy 
férfi, a már lebocsáj ott kötél hágcsón, 
felkuszott. Egy rév hivatalnok. Erre lebo- 
csájtották csigákon, a hajó oldalán lévő 
falépcsőt s megkezdődött a közlekedés, 
hajónk tisztjei és a révhivatal alkalmazottjai 
között. Az eredmény az lett, hogy másnapig 
a hajót senkinek sem szabad elhagyni, mig 
a hajó alkalmazottjai vizsgálat alá esuek, 
történvén, megelőzőleg, köztük egy halál 
eset. Az éjét a kikötőben töltöttük s ka- 
jütjeinkben kitünően aludtunk megelőzőleg 
egy másnak jó éjszakát kívánva.

Tisztelettel

Aezzexl Bo'oolc Zx^Axla,.

dokumentuma ez a nemtörődömségünknek 
Az erős le't a gyöngébb.

Apponyi népoktatási törvénye ennek » 
folyamatnak az útjába állt. A ki valóban 
megfigyelte vagy gyakorlati utón közretnij. 
ködik a nemzetiségi vidék oktatásában, az 
érzi, hogy az uj törvény nyomain örvendetes 
perspektíva tárul elénk. De ehhez a kon- 
cepeióhoz mintegy önkéntelenül illeszkedik 
a kisdedóvó, vagyis annak a legmesszebb 
menő felkarolása. Nagy hiba, hogy az állam 
a nemzetiségi vidékeken csak gyéren, itt-ott 
állított óvókat. Ezzel ugyan netn mond unk 
újat, de fontos voltát tekintve, nem lehet 
eléggé gyakran hangsúlyozni. A gyakorlati 
emberek s az éles megfigyelők tudják, hogy 
az óvó az iskolánál sokkal könnyebben ma
gyarosit. Itt, az elemi iskolához viszonyítva 
szinte játszva sajátít ja el a nemzetiségi ap
rósága zengő magyar nyelvet. Tapasztalatból 
szólunk. Néhány évvel eze'ött Budapest 
szomszédságában élő nemzetiségek között 
tanítottam, egy olyan községben, a hói svábok, 
szerbek és tótok laknak. A négyezer Janóval 
biró községnek egy zug szobácskából álló 
óvója volt, a hová a nemzetiségi gyerekek 
tizedrésze se fért. Ez a tiredrész magyar 
lett. Értelmük, kif-jezésük ellentét volt azzal 
a kiszorult krlenctizedréssze), a mely esetlen 
s szegény maradt. Mily 1 önnyü volt azzal 
a tiz százalék értelmes magyarral a dolgunk! 
Munkatársaink lettek : ők is magyarosítottak. 
Bizony másként állana az ügy, ha minden 
nemzetiségi faluban legalább csak tiz száza
lék járhatott volna az óvóba 1

A múltban való közömbösségünknek 
keserű gyümölcsei faiadnak. Csak kevesen 
tudják, hogy a budai oldal szomszédos fal
vaiban csak napjainkban állták útját annak, 
hogy a svábok közé került magyar család 
gyermekei el ne svábosodjanak. Hogy u 
állapot javult, azt a budai s a pilisi hegyek 
lejtőin emelt állami iskoláknak köszönhetjük. 
A Kovácsok, Kisek, Kondorosok nem vál
hatnak többé svábokká, meg tótokká.

Nem lövünk túl a célon, a midőn han
goztatjuk, hogy a kisdedóvó a magyarosítás 
leghathatósabb eszköze. A tankötelezettség 
előtti korban a gyermek csodás könnyűséggel 
és gyorsasággal tanul meg bármely nyelvet. 
Ds a korral ez a hajlam éppen olyan hamar 
csökken. Hatodik éven túl kezdeni a dolgot 
már annyit tesz, mint ősz helyett ; tavasszal 
vetni a búzát. Nemzetiségi helyen csak az 
államnak volna szabad óvókat állítani.

Szervezetlenségünket szinte fájdalmas 
nézni ugyanakkor, a midőn a nemzetiségek 
szervezkedtek. Ha úgy szervezkedtünk volna, 
mint a milyen erősek vagyunk, akkor még 
nagyobb bajjal is játszva megbirkóznánk. 
Néhány helyen, a magyarság perifériáin olyan 
kitűnő magyarositő módokat tapasztaltunk, 
(de csak a szerencsés véletlennek köszön
hetjük), hogy azokat, a nemzetiségekkel 
érintkező határokon : északon, délen, keleten, 
nyugaton egyaránt alkalmazni kellene. A 
nemzetiségek a mrgyarság tengeréhez viszo
nyítva, olyan szétszórt tavak, a miket i 
tengerhez kapcsolni kell. Ennek a kapcso
lásnak kötelességét gyönyörűen teljesiti 
néhány északnyugati s északkeleti város, a 
mely szerencsés körülményeinél fogva észak
ról körűié lakó nemzetiségeknek is közép
pontja. Innét árad a kultúra és a vagyono
sodét*.  így Léva, a Garam völgyén, a kis 
magyar Alföld végső nyúlványán oly szépén 
magyarosit, a melyhez foghatót keveset 
találni. Északról egy hatalmas félkört, sok 
tót nyelvű községet a maga érdekkörébe 
vont és magyarrá tett. Ezek a községek 
meg följebb terjesztik a magyar érzést e » 
magyar nyelvet. Léva vásáraira, üzleteibe, 
műhelyeibe, iskoláiba csak úgy özönlik » 
tótság, szinte vetekedni látszik abban, hogy 
minél gyorsabban tanuljon meg magyarul 
A gazdagabb tót az iskolába, a szegényebb 
meg a csizmadia-műhelybe adja a fiát. (Mert 
igen elterjedt ott a csizmadia-mesterség.) 
Az ilyen házban gyakran kérkednek, hogy :

— Városban van a gyerek I 
Garam-Kelecsény, Dobó-Berekalja, Csej- 

kö, Keszi, Gara-mSzöllös, Nagy- és Kis- 
Koszmály, Tolmács stb. mind Léva révén 
lesz magyarrá. Soha sem felejtem el azt » 
jelenetet, a mikor (lévai diákságom idején) 
egy zsíros kalapu vén tóttal találkoztam » 
városon kívül, a ki megszólított .-

— A városban azt h llottam, hogy n>*  
meghalt az öreg Kossuth, Egyszer láttam, » 
mikor a barsi zászlóaljban a magyar szabad
ságot szolgáltam. Én honvéd voltam.

A szemébe szökött köny azt az érzés
világot dokumentálta, a mit Léva több 
emberöltő óta plántált. Érdekes, hogy • 
nevezett községekben tótul és magyarul 
egyformán tudnas beszélni, de érezni már 
csak magyarul tudnak.

Var egy hatalmas honvéd-sir a varoson 
kívül, a hová a nagy-sallói csatának a lévai 
kórházban elhalt sebesülteit temették. Ide 
járnak ünnepies alkalmakkor lelkesedni. 
Kossuth temetése napján nagyszabású gyász
ünnepet rendezett a város. Erre az alka
lomra eljött az északi testvérek ezernyi népe 
s ott állt mint egy fonséges, gyászba borúit 
férfiú.

Lévának rendkívüli magyarositó erej'1 
mutatja az, hogy a lévai választókerületbe 
tartozó tót községek az utolsó választóig 
mind radikális 48-asok ; a fehér selyem zár
lókat a templomokban őrzik. ,

íme egy város az érintkező ponton 
Ilyen középpontok nem csak a Szerencsé*  
véletlen folytán létesülnek, ilyeneket terem'
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teni kell ! Minden lehetőt meg kell tennünk 
bogy ilyen magyarosító középpontok sza
porodjanak, hogy oly anyagi és szellemi 
szituációba jussanak, melyért a környéknek 
oda kelljen gravitálni. Iskoláiba minta-erőket 
kell vinni, értvén ezt az óvó'.ó , a funda- 
mentum'.ól kezdve egész a tetőzetig, hogy 
a magyar tengertől tovább álló, elhúzódó 
uemzetiségi tavak beömöljenek.

Kalönfólók.
— Barsvármegye törvényhatósá 

gi bizottsága folyó hó 26-án tartotta őszi 
közgyűlését,melyen garamveszeíei Kazy János 
kamarás főispán elnökölt. A főispán megnyitó 
beszédében megemlékezett Dillesz Sándor. 
Fittel Gyula báró és Mácsay Lukács kir. 
tanácsos Léva város volt polgármestere és 
várni, bizottsági tag e h» tárói, indítványára a 
törvényhatósági bizo ts. részvét nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe foglalva a család tagjainak 
megküldi,— Kosztolányi Aurél kir. tanácsos, 
ügyvéd és bizottsági tag haláláról mélyen 
átérzett beszédben emlékezett meg. A régi 
gárdának egy kimagasló tagját ragadta 
e a halál; — halálát mélyen érzi, fájlalja. — 
Nem volt bizottság, a melynek ne lett volna 
buzgó tagja. — E lenségei nem voltak, mert 
ö is mindenkinek barátja voit. Mélyen 
megezomorodva, mélyen meghatva indítvá
nyozza, hogy Kosztolányi Aurél érdemei 
je.yzököny vileg megörökittessenek. A főispán 
után Csekey Vilmos emelt szót, megemlékezett 
Kosztolányi Aurélról, — aki a politikai 
ellenfelek egyik nemesebbje volt. Meghajtja 
eö.te zász óját. Legyen emléke közöttünk 
állandó. — Ezután a napirend következett. 
Az alispán jelentése folyó év Il-ik regyedéről 
tudomásul vétetett. A Léva-Verebélyi és 
Aranyosmarót-Kovácsii b. érdekű vasutak 
segélyezésére 2% az 1908 évre a közigazgat, 
pótadóra 1q/°, távbeszélő hálózatra l°/0, 
tisztv selöi nyugdíjra O.5°/o, körjegyzői nyug
díjra O5o/°, mezőgazdasági 250/°, és 20/° 
vasúti potadó szavaztatott meg. — A 
gyámpénztárban kezelt pénzek és a vármegyei 
alapok pénzei az aranyosmaróti takarékpénz
tárban és a barsmegyei népbankban lesznek 
1908 évben egyenlő arányban elhelyezendők. 
A lévai nőegylet kérvénye állandó segélyért, 
es a vármegyei dijnokok kérvénye lakás 
pénz megállapításáért kiadatott az alispánnak, 
hogy a rendkívüli közgyűlésen tárgyaltassék 
amennyiben a költségvetésben fedezetet nyer.
— Tudomásul vétetett a belügyi kormány 
leirata a múlt évben folytatott nemzeti 
ellenállásból kifolyólag elrendelt fegyelmi 
ügyben. — Körmöczbánya városának felirata 
tárgyaltatott, hogy a garamszentkereszti 
járásnak északi részéből egy uj járás szer- 
vezteesék. — Ezen kérelemre az állandó 
választmány javaslata az volt, bogy 
Körmöczbányáti egy szolgabirói hivatal 
szerveztessék és ahhoz a garamszentkereszti 
járáshoz csatolt ezelőtt körmöczi 7 község 
osztassák he. Belcsák László, Csekey VilmoB 
és Bombay Vilmos a kérelemnek a napirendről 
levételét indítványozták, mert a törvény
hatósági bizottság ellenmondóéba jön decem
ber havi határozatával, mellyel a 7 községet 
a garamszentkereszti járáshoz csatolni hatá
rozta. — Dr. Ardó Sándor, és Vizy Ferenc 
körmöczi orsz. képviselő az állandó választ
mány javaslatának elfogadását ajánlották, 
mert nemzetisé i szempontból is szükséges, 
de a nép java is ezt kívánja. — Az alispán 
és a főispán felvilágosító beszéde u*án  az 
állandó választmány javaslata lett elfogadva, 
Zombor város kérelme II. Rákóczy Ferencz 
emlékére emelendő szobor létesítése iránt, 
Ucgvármegye átirata Bercsényi Miklós em
lékére emelendő emlék segélyezése iránt, 
és Háromszék vármegye átirata Gábor 
Áronnak emelendő emlék segé yezése iránt
— gyűjtés eszközöltetése végett az alispánnak 
kiadatott. Csatlakozott a közgyűlés Györvár- 
megye átiratához március 15-t nek nemzeti 
ünnepként leendő törvénybe iktatása iránt, 
Arad város átiratához a ,«zabadság“ ünnepé
nek az iskolákban létesítése iránt, és Győr 
város átiratához az 1848/49-ik honvédek 
nyugdijának szervezése iránt, — Csatlakozik 
a törvényhatósági bizottság Nagyvárad város 
átiratához a lóverseny fogadások eltiltása, 
az osztálysorsjáték eltörlése, és a tőzsdei 
játékok korlátozása tárgyában, és hason- 
szellemben feliratot intéz.

— Hímen- F. hó 25.-én hosszú, virá
gokkal ékes kocsisor röpítette a fényes 
násznépet és a boldog ifjú párt az anyakönyvi 
hivatal elé : Tombor Jenő a vezérkarhoz 
beosztott m. kir. honvédíöhadnagy esküdött 
örök hűséget bájos arájának, özv. dezseri 
Bolemann Edéné kedves leányának, Jankának. 
Az ifjú pár az esküvő után azonnal délre 
utazott nászutra.

— Barsvármegye virilistáinak 
névjegyzéke az 1908.-ik évre már össze- 
állittatoit. Első adófizető : Kelecsényi Rifael, 
Bzrsbaracskán 31,933'46 K. adóval, uo^só i 
Póttag Csernik A'ajos, Nagyherestény 41a 34 
K-vai. Léva város polgáraiból a póttagokon 
bivül 23 Virilista került ki, még pedig : | 
Holló Sándor, Friedmann Samu, Berger Adolf, ' 
Belesük László, PFeisz M., Tivadar, ;
Engel József, IFeíszJenö, Karaftáth Márius 
űr, Bakó Ferenc, Medveczky Sándor, Ayif/ay 
Ferenc, Grőtté Vilmos, Levatich Guazxáv, 
Hlain dön Weisz Salamon, Báthy László, i 
s°arba József, Huberth VJmos, Frommer 
Wc dr., Dukesz Lipót, Faragó Samu, 
Beitmann Ignác. Póttagok FéjaKA mán,, (első 
pAtUg) Rünáler Ignác, Kiéin Jakab dr. — 1

Grotte' Vilmos, Levatich Gusztáv, 
, Weisz SalamoD, Báthy László, 

’ . _ _ .i vt i__ _ l<^MumP.r
Dukeaz Lipót, Faragó Samu,

i

Aranyosmarót 21 virilistával és két póttag- 
8*  szerepel, ezek közül 13 kétszeres adó
számítás alapján. Garam-Szentkeresztröl 4, 

erebélyrö! 3, KörmöcbáDyá-ó1 2 virilista 
került ki.

Áthelyezés. Báthy Gyula m. kir. 
honvédhadnagy Nyitrára helyeztetett át. Az 
általánosan kedvelt, kitűnő modorú fiatal 
ember távozási nagy veszteség városunk 
társadalmára ; többek közt kiváló mazyar 
műkedvelő zenészt, a tiszti karnak egy nagyon 
nedveit alakját és— ritka jó vadás.-pajtást 
vesztünk el, de reméljük, nem sok időre I 

Eljegyzés. Handler Zsigmond lévai 
jónevü mészáros jegyet váltott Meisel Szi
dónia kisasszonyai, Meisel Samu kereskedő 
kedves leányával.

— A József kir. herczeg szana
tórium Egyesület ez évi közgyűlését 
folyó évi október 12-én tartja Gyulán 
(Bskésmegye), mely alá alommai bemutatja 
tagtársainak első tüdögyógyitó intézetét, a 
„József Szanatóriumot". Az egyesület azon 
tisztelt tagjai, kik e közgyűlésen részt venni 
óhajtanak, kedvezményes áru vasúti jegyekért 
fordulhatnak az egyel ület elnökségéhez 
(Budapest IX., Lónyai utcza 47) legkésőbb 
október hó 7-ig. Bővebb felvilágosítással és 
útbaigazítással szívesen szolgál Dr. Frommer 
Ignácz a lévai szanatóriumi bizottság ügy
vezető elnöke.

— Iparoktatási szak-tanfelügyelő 
látogatása. F. hó 3 dikán látogatta meg 
Dömötör Pál orsz. iparoktatási szak-tanfe
lügyelő a lévai iparos tanonc iskolát, mely 
alkalommal minden egyes osztályban végig 
hallgatta az előadást, majd ennek végeztével 
megvizsgálta az intézet ügymenetét s teljes 
felszerelését. Az inspekció megtartása után 
az iskolánál alkalmazott tanítókat értekezletre 
hívta össze s midőn itt különösen a rajz 
oktatásra nézve hasznos útba igazításokat 
adott a jövőre nézve, egyben konstatálta, 
hogy a lévai iparos tanoncz-iskola az ország 
hasoncélu iskolai között — az ő szerzett 
tapasztalatai alapján — elsőhelyet foglalja el. 
Tanítóinak előadása úgy tartalomra, mint 
annak módjára nézve minden dicséretet 
felü'mul. A tanoncok feleletei szabatosak és 
értelmesek, munkáik tartalom és alakra nézve 
teljesen megfelelők. Örvendetesen ész'elte 
az ipariskolának mintaszel ü felszerelését, 
mely alkalommal nem győzte eléggé ma
gasztalni Jaross Ferencet, az intézet volt 
igazgatóját, ki az uj igazgatónak egy igazán 
ideális állapotban levő intézetet adott át, 
felkérvén az uj igazga'ót, hogy Jaross szel
lemében vezesse az intézetet s a tanitói ’ art, 
hogy tovább is i y igazán megfizethetetlen 
szorgalommal párosult tudással feleljen meg, 
úgy mint a múltban, jövőben is kötelezett
ségének. A szaktanfalügyelö igazán büszke
séggel tekintett Léva város ritka áldozat
készségére, annál is inkább, mert ő maga is 
városunk szülöttje. Ghimessy János igazgató 
kérésére megígérte hogy az államtól magasabb 
szubvenciót fog kieszközölni az iskola szá
mára, miáltal könnyen keresztülvihető lesz, 
hogy az intézet taneszközökben és egyéb 
felszerelésekben bővelkedhessék a még jobb 
siker érdekében s az amúgy is nem e'éggá 
javadalmazott tanítóknak oly nagy fárad'- 
sággal kapcsolatos munkájuk megfeielöleg 
dijaztassék.

— Népgyülés A Lévai Kér. Munkás
egyesület 1907. szeptember hó 29-én délután 
4 órakor a saját udvarán népgyülést tart, 
melyre választmányi határozat alapján a 
Lévai Cssinó, a Lévai Kath. Kör, az Iparos 
Olvasókör és Lévai Kath. Legényegyesület 
tagjait kü ön is meghívták. Tárgysorozata : 
1. Hymnusz. Játssza a Lévai Kér. Munkás
egyesület fuvózenekara. 2. Követeljük az 
általános választói jogot. 3. A mit az állam 
joggal megkíván minden polgárjától. 4. 
Klapka induló. Játssza a fuvózenekar.

— Esküvő. Peternák János lévai 
adóhivatali ellenőr f. hó 29.-én vezette 
oltárhoz kedves menyasszonyát Rácz Erzsikét. 
Gratulálunk I

— Névmagyarosítás. Dr. Pollák 
József aranyosmaróti ügyvéd nevét belügy
miniszteri engedélylyel Ponyrác-rs, magyaro
sította.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi rn. kir. miniszter Dr. Kohlbacli 
Bertalan kaposvári állami főg:mnáziumi rendes 
tanárt a körmöczbányai állami főreáliskolá- 
hoz helyezte á*.

— Zászlószentelés. Szép ünnepély 
folyt le a múlt vasárnapon Nagy-Kálnán. 
A katb. kör zászlajának volt felavató ünne
pélye. A zászló-anya tisztét Révay Lászlóné, 
Fittel Lujza báróné vállalta el, aki bo'dogult 
édes atyja emlékére a r. kath. templomnak 
egy gyönyörű selyem-zászlót ajándékozott, 
mely zász'ót ma helyezik el illetőleg áldják 
meg a templomban.

— A libafertályok főszezónja már 
beállott. As országos hírű lévai libafertály 
főideje Mihály-nap körül esik, aminthogy 
tegnap rengeteg mennyiségű vo t már a 
piacon. Kora reggel a tót menyecskék már 
vagy kétszáz lépésnyi hosszú sorban kinál- 
gatták a pirosra sült, mosolygó kövér fartá-

nem evődőtt, azt a pósta vitte a szélrózsa 
mind in irányában szét az országba azoknak, 
akik már egyszer megizlelték a lévai fertályt, I 
Déí folyamán az árak igy állt ttak : 
lévavidéki fertály daribjí 50- 60 fiil ír, lévai J 
70—80 fillér, bejegyzett cégek-töl valóoieg- 
rendt It príma minőség 90 fi lér.

— Uj arany pénz. 1907. augisztus i 
11-ér kelt törvény szerint a magyar korona ' 
országai és a Reichsrathban képviselt 1 irály- 
ságol és tartományok kormányai I ezöit 
létrejött, az érem-és értékszerződésre onat- 
kozó szerződés értelmében szdMoronds 
aranypénzeket fognak verni. Síép kis pénz 
lesz lizonyára, a mely nagy népszerűi -gnek 
fog örülni.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Adler Miksa ur (kávés) lévai lakos (10) 
tiz korona adományt voit szives az „Erzsé
bet fi lér egyesület*  pénz árához juttatni, 
melynek vételét köszönettől nyugtatjuk.

Líva, 1907. szeptember hó 26 án.
Stern Sándor Liebermann Jakabné

titkár. elnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi szeptember 22-tÖ’ 1907 évi szspt. 29-ig.

Születés.

A szülői neve
ja
Q © A gyermek

neve

Házasság.

Simovics Vilmos Csányi Anna hu Vilmos

Belcsák Béla Fábricins Mária fiú László

Biró József Sulva Mária fiú Gyula

Józsa Kálmán Lőrinc Julianna fiú halva született

Nyíri Pál Popellár Ilona fiú László

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Tombor Jenő dezseri Boleman J. r. k. ág. hit. ev.

Özv. Peternák János Rác Erzsébet róm. kalh.

Halálozás.

Az eHmnyt neve Kora A halál oka

’. yj; látóvá Mária 26 éves öngyilkosság

Caervik J. Novotny A. 88 , Aggkori végelgy.

Krausz F. Weisenberg V. 53 „ Tüdőgömőkór

Uherik Lajos »• Tüdőgömőkór

Mucska István 18 hó Hörghurut

Ferenc Vilmos 3 hő Hörghurut

880 végrb. sz. 1907
Árverési hirdetmény !

Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. jbság 1907 é^i V. 575/1 sz, 
végzése folytál Dr. Steiner Oszkár ügyvéd ált<l 
képviselt Knapp Dávid felperes részére Szabó Mátyás 
a peres ellen 328 kor, tőkekövetelés s jár. erejéig ci
nedéit kielégítési végrehajtás folytáj alperestől lefoglalt 
é? 740 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 
1907 V. 57>/2 számú végzésével az árverés elrendol- 
ti tvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig i«, ámen yiben azok törvényes zálogjogot uy érték 
v. lna, Vámosladányban leendő megtartása határidőül 
1907 október ho 3 és következő napján délelőtt 9 
Órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt két ló, 
e^ y csep'ögép, l ét Ökör s egyébb ingóságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárát) >1 a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az áiverés megkezdésig alulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztésé; kővető naptól számit- 
tatik.

Léván, 1907. évi szeptember hó 16-ik napjár.

Karácsonyi Fái 
kir. bir. végrehajtó.

442 szám 1907 végrhtó.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t 
sz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
aranyosmaróti kir. járásbíróságnak 1907 évi V. 159/1 
számú végzése következtében Dr. Dobogi Kálmán 
ügyvéd által képviselt Ka snka Kornél Dr. Persay 
Ferencz ellen 114 K. s jár. erejéig 1907 évi máj. hó 
13-án foganatos:tott kielégítési végrehajtás utján 1 -és 
felü'foglalt és 3142 kor. becsült kővetkező ingóságok, 
u. m ; bútorok, fostgép, könyvek, stb. nyilvános árve- 
réseu eladatnak. Mely árverésnek a renti kir. járásbiróság 
1907 évi V. 159/6 számú végzése folytan 114 korona 
tőkekövetelés, enuek 1906 évi január hó 1 napjától 
járó 5°/0 kamata’, */,%  váltódij és eddig összesen 55 
kor. 55 fi dérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Ar maróton leeudő megtartására 1907 évi 
október ho l-ik napjának délutáni 4 órája hatáiidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett iugóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai érte’mében 
készpéuzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben 
az elárverezendő ingóságokat mások is le és felü fog
laltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna ezen 
árverés az 1881. évi LX. t .ez. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Ar-maróton 1907 évi szept. hó 16-napján.

bagotai Lengyel Aurél, 
kir. bir. végrehajtó.

1
I

i Ivókat. A«r eredeti lévai fertályok az ő büszke, 
: versenyen kivül álló szépségükben csak 

déltájban vonultak fel, s annak daczára, 
hogy ezek, mint igaziak, sokkal magasabb

■ árfolyamon jegyeztettek, mint a tót vidékiek 
mégis esek között folyt a főkampány. A 
árfolyam ugyan a nagy árumenyiség és a 
kevésbbé kedvező idő miatt kissé esett, de

• asért mégis mind elkelt, s a mi idehaza meg

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kánya Jőzset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 20 fill. 20 
kor. 40 fill. — Kétszeres 17 kor. 40 fill. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 18 kor. 20 fill. 18 kor 
60 fill. — Árpa 14 kor. 80 fill. 1 6 k >r. 40 
fill. — Zab 18 kor. 20 fill. 18 kor. 60 fill
— Kukorica 12 kor. 40 fiil. 12 kor. 60 fiil
— L ncse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 f ii. — 
Bab 16 kor 20 fii). 16 kor. 80 fiil -- Kö
les 8 kor. 40 fill. 8 kor. 6 0 fill.

Vetőmagvak. 100 kilónként: Budapesten 
Lóheremag, természettől arankat tentes 
134--142 korona aprószr.mű arankát tartal
mazó 124 — 132 kor. nsgyszemü a ankát t 
tartalmazó 110—120 kor. Luczerramag, 
természettől arankamantes 112—120 kor. 
arankas 06—108 kor. B borhera 40—42 
kor. Bdtaczin 28—30 kor. Őszi borsó 17 —18 
kor. Ősz bükköny 22—24 kor. Szüszöa . 
bükköny 36—40 kor.

Nyilttér. 1
669 végrh. sz. 1907

Árverési hirdetmény! »
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, bogy a lévai kir. jbság 1905 évi V. 708/1 sz. 
végzése folytán Dr. Viuter Géza bécsi ügyvéd által 
képviselt Ph. Mayfarth L Có ezég felperes részére 
Szenesi József Hrasko és János alperesek részére 410 
kor. követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperesektől le és felü.foglalt és 880 
kor. becsült ingóságokra a lévai kir. jbiróság 1905 V. 
708/4 számú végzésével az árverés hatr. 340 kor. s j*  
erejéig elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül 
foglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volua, G arani-kesziben 
léendö megtartása határidőül 1907 évi OÍUÓber hó 5 
éa következő napján délelőtt 9 órája kitüzetik, a 
mikor a biróilag lefoglalt lovak, marhák, és szekerek 
8 egyébb ingóságok a legtöbbet igéiönek készpénzfizetők 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatnis 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
rásbau vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván, 1907. évi szeptember hó 20.-napján.
Karácsonyi Fái 

kir. bir. végrehajtó.

I

|

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

utcza) és azonnal ott szép lakás kiadó 
Továbbá nagyon szép fekvésű 

szöllő és hajlék pincével.
A szöllő termése tövön eladó !
Bővebbet Singer Izidor fűszer és 

teavaj üzletében Léván.

Tanoncz.
Egy jó házból való fiú ta- 

noncnak felvétetik
KLEIN SÁNDOR 

órás- és ékszer üzletében 
IL -A. XT.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. l-töl
villamvilágitás, fürdőszoba,

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid

Mosás! vasalás!
Alulírott — aki eddig Kotin Mihály’ 

mosóintézetében működtem — tiszte
lettel értesítem a n. é. közönséget, 
hogy mindennemű

mosást és vasalást
Árok-utca 5 SZ. (Schill-féle házban) iaká- 
somon elvállalok a legolcsóbbárakban :
Férfi ing mosása és vasalása 22 f.
Gallér „ „ 04 „
Kézelő „ „ 08 „

Férfi ing vasalása 16 „
NŐI FEHÉRNEMŰ, ÁGYNEMŰ és 
mindennemű mosás és vasalás munkát 
legjutányosabb árban teljesítek.

Családoknál házi vasalást is
el-váillalo k:_

Léva, 1907. szeptember hó.
Tisztelettel

I
Schüssler Henrikné
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Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907, október 1-től,
'-Nana- PaiíanHana-Csata-Léva. Léva—Gr.-Berzencze.i Léva. Lava—Csata—

Gr.-Berzencze ind.
Jálna . 551

123"
1238

(jOO
6ÖS Budapest . . ind. 2>5sz.

Saskö-Váralja *6oo 1249 619 Bécs . ind. 9**O  8Z.
Gr.-Szt.-Kereszt 607 106 641 Párkány-Nana ind. 4 18

Gcletuek Szkleuó 6-4 126 7ui Köhid-Gyarmatb 435
Szénásfa'. u-Vich.iye 630 1»4 710 Kéménd . 450
Zsarnócza 649 747 Bény .... 502
Zsarnócza Fiirészm. *654 *210 *7-2 Csata . . . érk. 5 15
Garamrév 700 2.7 7 09 Csata . . . ind. 5 38

Rudnó 710 2 22 820 Oroszka . . 546
Újbánya . 7 16 2 40 811 Garam Damásd 5 56
B »rs Bjrzcnce 6. örh. 724 252 853 Zseliz , . 608
Gr.-Szt.-Benedek 745 3>3 *916 Nagy-Salló 686
Kjvácsi 7 55 324 927 Alsó Várad . . 6“3
N agy-Koszíná ly 804 337 943 Nagy-Szvcse . * 668
Léva <e'rk-

- -fnd.
819 3 54 1000 Léva .... érk. 710
930 4 08 500 1245 Léva .... ind. 725

Nagy-Szecse *940 *419 5^2 1257 Nagy-Koszmály 749
Alsó-Várad . 948 425 523 I 03 Kovácsi . 7 59
Nagy-Salló . 1010 447 &<6 I 25 Gr.-Szt.-Benedek 8Í9
Zeliz . . . ÍO88 508 608 146 Bars-B^rzence 6. Örh. *8“
Garam-Damásd 104* 520 620 1 Újbánya 854
Orosz ka . 1055 530 631 2 07 Rudnó 9“
Csata . . . érk. 1102 537 638 214 Garamrév . 917

, ... iud. 1113 00 4 656 222 Zsarnócza-Fürészm. 926
Bény . 1131 614 709 35 Zsarnócza . : 954
Kéménd . 1142 629 720 2 <6 Szénásfalu-Vihnye 10“
Köhid-Gyarmath 1155 fjdö 733 2 Geletnek-Szklenó 10.53
Párkány Nana érk. 1212 7 05 749 316 Garam-Szt.-Kereszt 1108

Budapest fele' . ind. 12 37g>
344 sz.

82ögy 827ey-
840 3Z.

3393Z. Saskö-Váralja 
Jálna . . .

ll‘»
1129

«... érk.

Bévs felé . . ind.

1 *0  gy
555 sz.
259 gy

9tógy 
1130 sz.
12O9sz.

94-gy- 
10«0sz.
888<jy. 

1140M.

555,7..
Gr.-Berzeuczv- . 1137

w ... érk.
1

700gy. 6 32sz. 12O5gy. 
5*15  sz

7°2gy.

lOSOsz.l

1055sz.j
535
ÖÖ2
6“
619 
631
639
6*7
657
709
736
7 53 

» 7 58
8io
820
838
846
904 

*914
925
930

9«
947*  

lOoo 
1013 
1019 
103’ 
10<4*  
1053 
1100

720gy.

♦

850

9 07
9 22
934 
q te 

10o> 
1009 
10'9 
1032 
lioo 
11 17 
1122 
H34 

12lf 
1 231 
1241

102 
*1 15

132
1 39
151
1 59

2“
233 
9 40
3 06

8“
325
333

39. SZ..IL,

Elegáns szoba bútor Y
■ eladó! Petőfi-utea8. ■

í > y c
í f [ Valódi csak az (F •

/ | /eredeti csomagokban S
( \ ( Kathreiner

B.-Gyarmat -PMaiiy-Naiia es vissza. ÉrseKnjvar—Kis-Tapolcsanv es vissza.
B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság 
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos 
Bél .... 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . .
Csata . . .
Csata . . .
Párkány-Nána 

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata . . .
Csata . . .
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . .
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság 
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
e'rk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 315 8 2® 227
344 |8 44 252

*400 *900 *309
416 915 323
435 933 342

|4” 940 350
5“ 1001 4’2
032 10‘9 432

*542 1030 445
5-7 1043 502
6” lioo 5’9
627 1113 532
656 1118 557
749 1212 705

8W 4 18 535
951 520 631

1008 543 650
ÍO28 557 704
ÍO* 7 615 724
1059 *6?i *734
1118 6Í2 750
1138 6Í2 808
1205 712 830
1211 720

739
851

1236 913
1251* *701 *925

1 15 809 943
1 45 833

J

1007

számok azA fekete vonallal aláhúzott 
gy == gyorsvonat; 8 —- személyvonat.
jelzettek feltételes megállás.

HIRDETÉSEK

,• 7",
. ... w_____________________________________ ■•••<■

A Linimenl Capsici cam?.,

I
I
I
I

a Horgony-Paiu Expeiier
pótléka

egy rógjcnak bizonyult háziszer, <nol^ már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülések- 
■■>«... né!, bedörzsölés képpen használva. 
Figyelmeztetés.*Silány  hamisítványuk miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd- 
j®gygy®l ®3 a Riohter Megjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K —£0, 
K 1.40 éa K 2.— és úgyszólván minden gyógv- 
martárb&c kapható. — Főraktár: Tcrök lózhf 

gyógyazarésznál, Budapest.
Dthicfitar gyówsztrlíri az „Arac y oro s z l isi ú r. 

Prágában. K. ?
gli.abathstra3so 5 neu L .' 

t Mindennapi szétküldés. • I ,

I
>

í 
E
r

Tolmács! komp eladó.
I

Az Esztergomi Fökáptalan tulajdonát képező tolmácsi 
komp örök áron eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
a garamkovácsii uradalmi intézőség
- Az elismert legjo

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
oarázá.ás-j.ak,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK, 
gyűrűs és sima acél lemez, földi heng, 

„Arató-gépek" főnek, herének,
Szénagyüjtnk és arató gereblyék. Szénaforditók

Szabad -aszaló készülékek, gyümölcs 
és főzelékeknek Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók. Gyümölcs ős szőlő zuzók és 

b ogy ómorzs ölök.
Önműködő s abadalmazott szőlő fecskendő.

„s v f h o rr i -xj

Törni ács és vértetü pusztításra.
Szá.llAtlxa.té takarék t-űLzlielyelc.

Széna és szalmaprések nyugvók és 
„gazdasági gépeket4' leaujabb szerkezetben készítenek és szállítanak ;

Hsar*  MAYFARTH PH. és Társa • _
cs. é3 k. kiz. 3zab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormtlvek 

Alapítva 1872 Bécs, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká,

kézi-, járgány és gözhajtásra.

J**t**‘

•*0  JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga ona tisztító rosták 

Trieurek ős kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágok, 
szállíthatók va'xmint mnden mis fajta

Kitüntetve több mint 590 arany ezüst «s bronz éremmel, az összes nagyoob ki llitisokon.
Részletes á-zjeg-yzéls: és számos eltemető le-vél iixe-sr=xL - ------

Kaphatók; KJSTA1PJ> IDÁ.'VIJD úrnál

Érsekújvár . . ind.
•Bánkeszi 3 sz. örh. 
N.-Surány . • érk.
Nagy-Surány ind. 
Zsitva-Födémas 
Kis-Mánya . .
Mánya . • .
•Szt. Mihály úr 
Vajk .... 
Verebély 
Zsitva Újfalu . 
•Betekints 
Taszár 
Arany os-Maróth 
Kis-Tapolcsány

Vissza.
Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . 
•Betekints örh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély 
Vajk .... 
•Szt. Mibály úr 
Mánya . . .
Kis-Mánya 
Zsitva Fődúmcs 
Nagy-Suráuy .

n r>
•B iukeszi örh. 
Érsekújvár .

érk. 
ind.

1 440 927 £U5

453 940 517
1501 948 5 25
j 5Ő9 1003 52«
1 5” 1017 539

531 1027 54’
53« 1038 554
547 10<S 602

1 557
6“

1(J59
1126

611
6»3

6 35 1139 644
6« H49 6"2
654 1159 7 ou
709 1222 713
7 20 12’« 723

510 836 4 27
520 86‘ 437
532 910 449
533 9I8 405 1
547 928 504
6Ö9 954 52C

|619 1007 536
627 10‘7 544
635 1034 553
6<o 1040 5 58
649 1004 6O7
700 11 °9 618
7 ío 1115 621 •
7 is 1123 629
730

1
1135 641

esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

1907. szeptembar hó 29.

1907 évi 2422 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény!
A zsamócai magy. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó Geletnek község 

határában fekvő, és a magy. kir. kincstár tulajdonát képező

trachyt malom kőbányák
kőbányák az alulírott magy. kir. erdőhivatal tanácstermében 1907 évi Október 
hó 2l-en délelőtt 8 es félórakor megtartandó nyilvános írásbeli versenytár
gyalás utján az 1908 évi január hó 1-től 1912 évi december hó végéig ter
jedő öt évi időtartamra bérbeadatni fognak.

A kikiál’ási ár a különféle malomkövek alapáraiból és az egyéb kő 
gyártmányok átalány összegéből áll, mely alapárakra és átalány összegre az 
ajánlatok közös azázalékban teendők, megjegyeztetvéo, hogy a kincstárnak évi 
jövedelme ezen bérletből a különféle malomkövek után 4600 koronánál — és 
az egyéb kőgyártmányok után 1400 koronánál kisebb nem lehet — Az alap
árak jegyzéke kiváuatrt megküldetik. — A benyújtandó zárt Írásbeli ajánla
tokhoz 600 korona bánatpénz csatolandó.

Érdeklődők figyelmeztetnek, hogy az egy koronás bélyegjegygyel és a 
megfelelő bánatpénzzel ellátott szabályszerű zárt Írásbeli ajánlataikat, — 
melyeknek boritékára kívül „Ajánlat a geletneki trachyt malomkő bányák 
bérletére" jelzés ráírandó, és a mely ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a 
verseny tárgyalási és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, — 
legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák be, 
mert későbben beérkező, valamint egyáltalában távirati- és utóajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alulírott magy. kir. 
erdőhivatalnál megtekinthetők.

Zsarnócán, 1907. évi szeptember hó 22-én.

M. kir. erdőhivatal.
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tirgram-por
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
elpusztítja; üvegben —.30, —.60, 1.— éa 2— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.—koro- 
certt kapható n,,’D^en j°bb drogériában, fűszer- és festék kereskedésben, 
aho Tirgram P akátok ki vsnnsk függesztve. Ügyeljünk a TIRGB,AM“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér., Károly utcza 1.
Kapható Láván : Kiéin Benő. Silbinger Zsigmond, IKiheim Gizella, Blum K„ 

Kertész Lajos Knapp Ignácz.
’k’E X^X^X^X X X.XZX X XaX

inden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importéit első minőségű 

NTew-Cuba-Kávéból 
meynek aromája kitűnő és természetes festetlen színű ■ -

W Kilója 3 korona 20 fillér HF
4»/2 kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. __ — _ ___ .-

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
Nyomatott Nyitrai ói Tóm* könyvnyomdájában Léván.


