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Hivatalos közlemény.
i.

5865/1907 szám.
Hirdetmény!

Közhírré teszem, hogy Léva város kép
viselőtestületének a zsibáruskodás gyakorlá
sáról alkotott s a m. kir. kereskedelemügyi 
minister ur jóváhagyásával ellátott 595/907 
számú szabályrendelete az 5206/907 számú 
képviselőtestületi határozattal folyó hó 25 töl 
kezdődőig életbe léptetett.

Léva, 1907. évi szeptember hó 25. 
Bód-og-Ja. Xja.jo« 

polgármester.

II.
5860/1907 szám,

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestülete a városi 

házi pénztárnak s az alapoknak 1906 évről 
szerkesztett zárszámadását, a mérleget s a 
vagyonleltárt 4526/1907 számú határozatával 
megállapította és elfogadta.

Ezen határozat a 15 napi fellebbezési 
jog gyakorolhatása végett folyó évi szep
tember hó 29 töl kezdődő 15 napon át a 
város hirdetési tábláján s a városi iktató 
helyiségében közszemlére van kitéve, me'y 
utóbbi helyen a hivatalos órák alatt a szá
madás, mérleg és vagyonleltár s a számadási 
mellékletek az érdeklődök által meg
tekinthetők.

Léva, 1907. évi szeptember hó 28. 
Sód.og-11 Tusujea 

polgármester.

A tizenhárom.
Október 6 !
A magyar nagypéntek!
Ma van évfordulója, hogy a magyar 

szabadság vértanúit a bécsi kéz kivé
geztette.

A fájdalomnak, a nemzeti gyásznak 
sötét napja az október hatodika. A ma
gyar félisteneket hóbér kézre adta e 
napon 58 évvel ezelőtt az elvetemedett 
hatalom : a minden emberi érzéstől 
kivetkezett caesárismus. A magyar tör
ténet glóriás alakjai, a 13 tábornok 
dicsőséges harcok egész sorával verték, 
űzték, tiporták az osztrákot a csatatéren. 
És az a gyáva népség, mikor a muszka 

ezredek leverték a szabadság honvédéit, 
tobzódik a hősök vérében, Őrjöngve 
gyilkolja a győzhetetlen ellenfeleket. 
SzégyeD, gyalázat az osztrák szolda- 
teszkára ez a nap !

A nemzeti ügy, a szabadságharc 
Golgotháját jelenti a magyarnak Arad. 
A 13 vértanú gyászos emléke, a tör- 
hetetlenségig keserű gondolatokat éb- 

1 reszt még ma is. Akkor ötvennolc évvel 
' ezelőtt kezdete volt a sötét zsarnokság 

éjjelének. Láncokba verve, lebunkózva, 
vezéreitől, öntudattól megfosztva élte 
át a nemzet az önkényuralom éveit. 
De a vértanuk szelleme ott kisértett a 
sírok fölött, vérük megáldotta a földet, 
megtermékenyítette a levegőt: átha
totta az egész ország minden szögletét, 
a hol csak magyar szivet talált. És 
megerősítette azt a szivet. Felvértezte 
ez igaz ügy iránti bátorságot.

Politikai hazugság, természeti para
doxon volt az az abszolutizmus. Úgy 
látszott, hogy egy pillanatra győzött a 
bűn az erényen. De a nemzetek sorsát 
nem évek eseményei, hanem az eré
nyek szilárdsága, a faji kiválóságok 
intézik. A magyarok felséges nagy is
tene őrködött az ő népe fölött; nem 
vehetett örökös győzedelmet a gazság 
az ártatlanon. A sors keményen fizetett

■ Ausztriának a magyar vérért. Megtörte,
■ megalázta, meghurcolta. Az isteni igaz

ságszolgáltatás ezzel kiengesztelte a
I Tizenhárom szellemét : a haza, a mely

nek szentséges szabadságáért haltak 
meg, a kérlelhetetlen sors segítségével 
visszavette az ősi alkotmányt. Es visz- 
szaveszi újból százszor is. ha a zsarnok
ság megpróbálná azt százszor elvenni. 
Ez a történelem tanulsága. A magyar 
alkotmány és függetlenség eszméjét a 
Hadúrtól kapta a nemzet, mikor az 
megalkotta a magyart.

Azt az eszmét nem lehet kidobni, 
se kiobstruálni se kiágyazni a nemzet 
öntudatából. Az azjeszme él és a mint 
ezer évig uj és uj csodát miveit, úgy 
fog csodát művelni az idők végéig.
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Hiába gyilkolják a vezéreket, hiába 
vezényelnek katonaságot vagyonunk 
és életünk ellen, hiába ölnek uj Tizen
hármakat : a Tizenhárom sírjából kikéi 
a szabadság virága ha ezer őrséget is 
állítanak melléje. Az eszmét nem fogja 
a golyó, a szabadság virága a csont
halmokon is kisarjad.

Es a miként a Megváltónak a Gol
gotán felállított keresztje szimbóluma 
lett a kereszténységnek, az aradi bitófa 
sem a megaláztatásnak, de a vérrel 
megszentelt magyar szabadságnak, 
Magyarország függetlenségének leit 
jelképe.

S valahányszor a nemzet vezéreit 
megkörnyékezi a fekete-sárga szellem, 
jusson eszükbe az aradi Tizenhármak, 
idézzék lelki szemeik elé az aradi Gol-
gotán felállított bitófákat, merítsenek 
erőt és bátorságot ezekből az örökké 
élő emlékekből a nemzet érdekében 
folytatott küzdelmükben.
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Közéletünk képéhez.
Életünkkel kezdődik a kötelesség és 

végződik — halálunkkal ; kísérőnk az tehát 
egész életünkön keresztül.

Kötelességét teljesíteni minden felé s 
mindenki iránt ; ez rendkívüli felelőséggel 
jár. Nem visz rendes életet az, a kiben ezen 
érzék nincsen meg ; s ha egyszer eltompul 
a felelősség érzéke, akkor bomlik a társa
dalom. Más alkalommal említettem már, hogy 
mily roppant befolyása és hatása van a — 
jó példának. S valóban a legjobb t-nitás, a 
leghatásosabb beszéd, prédikáció : a helyes, 
becsületes élet! — De éppen ez az, a mi 
erős hitet, szabad elhatározást, önzetlenséget, 
igazi szerénységet s őszinteséget követel : 
főleg e két utóbbi szorosan függ össze egy
mással. Mert a ti külsőleg másnak mutatja 
magát, mint a hogyan érez és gondolkodik ; 
a ki tehát színlel, hogy másokat félrevezet
hessen ; a ki saját nézeteit és véleményeit 
elrejti azért, hogy másokat ámítson, meg
csaljon : az ilyeu embert csak hamisnak 
mondhatjuk ; s benne hiába is keresnék azt 
az erényt, a mely legfőbb díszét képezné : 
a szerénységet.
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A kísértések mindenütt leselkednek 
reánk; de ezen erényekkel szembeszállha
tunk velük és ellentállhatunk nekik.

Még a legjobb, a legbecsületesebb em
bereknél is lehetnek a kétkedésnek s a 
gyöngeségnek percei; még a legderekabb 
férfiak is érezhetik néha, hogy lábaik alatt 
némileg inogni kezdenek a bit oszlopai : de 
ők csakugyan rendelkeznek ama erényekkel 
s ha csakugyan tényleg legjobbak és legbe
csületesebbek : akkor csakhamar belátják 
hibájukat és visszatérnek előbbi elveikhez, 
hogy el ne hagyják többé az erény útját.

El kell hinnünk, hogy a mindenség 
bölcsen van berendezve s hogy minden 
embernek kötelessége alkalmazkodni a rend
szerhez, melyen változtatni nem lehet; hinni 
kell, hogy a mit az istenség teremtett, az 
mind jó, és hogy az összes emberek egy- 
másközt testvérek, kiket szeretnünk, javíta
nunk kell, még ha esetleg bántanának is 
minket. Senkisem hihet olyan rendszerben, 
a mely — mindent tagad. A puszta tagadás 
semmi üdvösét sem végezhet és nem hozhat 
az emberekre nézve.

Kőmből, de nem épít; megingat és meg
dönt bennünk minden hitet s minden reményt.

Hogy kitűnhessünk, ahhoz szükséges, 
hogy követendő utánozandó példaképül a 
legvilágosabb és legtökéletesebb jellemű férfi
akat válaszszuk magunknak.

Minden dolgot, a mi hitvallásunkhoz 
tartozik, fontosnak tart a kötelességérzet, 
mégha az a dolog csekélynek látszanék is. 
A látszat — csal. Minden ügyet, akár az 
állam, akár pedig magánszolgálatban úgy 
kell tekintenünk, hogy az egy magasan d 
kéznek meghagyása, derékségüok és becsü
letünk próbája, erényünk gyakorlására és 
hogy azok végzése s mikénti elintézése 
messzeható következményekkel jár mireánk 
s azon körre nézve, melyben működűnk. 
Igaz, hogy az emberek Ítélete igen gyakran 
téves; de mégis általában véve értékünket 
ezek azon komolyság szerint meghatározzák 
és megbecsülik, milyennel kötelességünket 
teljesítjük. Legyen az bárki is, utóvégre 
mégis csak biztosítva van tisztelete és jó 
hírneve, ha mindig bebizouyult becsületesnek 
és hűnek.

T Á E C Z A.
Október 6-iki ének.
Isten, te adsz borút hazánkra, 

És szenvedünk, ha sújt kezed. 
Keblünkbe bu s panasz jö szánkra, 

Úlunk tövis közt ha vezet.

De vigaszt nyújt hitünk, hogy végre 
Jutalmat nyár a ezenvedett;

Igazságért ha folyt a vére, 
Jogából ha nem engedett.

E hit legyen vezérlő fáklyánk, 
Míg áll Buda, mig él e hon, 

És boldogan futhassuk pályánk 
Minden megáldott vérnyomon.

Tóth István

„Slavonia* - aug. 16. 1907. 

Úti levél.
E hó 13-án a palermói kikötőben 

felébredve természetesen sietve felöltöztem
• felmentem a fedélzetre, Palermó látképét
* nap fénynél élvezendő.

Csalódva néztem körül, most is szép 
volt ugyaD, de a hátteret képező kéklö 
hegyek, a nap fényben vöröses barna kopáron 
Wlottak. Mint mikor a primadonna esti 
jelmezeit, ékszereit lerakva s festéket lemosva 
•Agáról, álmosan, bágyadtan ébred fel 
“‘ianap. £ kopár hegyek az élet sivárságát 
hozták az eszembe.

Összebeszélve nehány utitársammal 
együtt, csónakon bementünk a városba annak 
érdekesebb pontjait megtekintendő. Ilyen a 
k>rályi lak a benne levő templommal, a dóm, 

a temető s a borzalmas katakombák. Ez 
utóbbit teáintettüs meg legelőször. Borzal
masságát le sem bírom Írni. A város szóién, 
a temető mellett, áll a kapuczinusok zárda 
épülete s temploma, mely alatt nagy, 
tágas, magas boltozatu kripta helységek 
nyúlnak el, s mellnek falai tele vannak 
aggatva megszáritott s felöltözött hullákkal, 
múmiákkal. Felnőttek és gyermekek üveg 
oldalú koporsókban, szintén ilyen múmiává 
aszalva, párosával is fekszenek együtt.

A falakon függő mániák némelyikének 
, üveg szeme is van, melynek merev tekintete, 
I borzalmasan mered az emberre. Némelyik 

annyira össze aszalt, hogy csak csont vázat 
1 mutat. Van köztük négy száz éves múmia 

is nyitott szájjal, melynek nyelve összeszá
radva, látBzik ; de van a legújabb korból is, 
alig 30 éves. Ezen hullákat a szicziliaiak 
szerint, csupán a nap és a levegő, szántja 
ily múmiává.

Ennek ellenében, az orvosok azt állítják, 
hogy ezen aszalást preparátumokkal idézik, 
vagyis idézték elő.

Jelenleg az ilyen temetkezés már nincs 
megengedve. Hisz nem csak borzalmat keltő, 
de a kegyeletet sértő is, a köteleken függő 
múmiáknak, százakra menő száma.

Az egész látvány a legroszabb benyomást 
tette rám.

Annál szebb azonban a temetőjük. Egy 
gyönyörű sétányt mutat, széles, tujákkal 
segélyzett utakkal keresztezve. S ezek között 

' vannak a sirdombok ; de nem mint csinálunk, 
' gyöpes hantok, hanem fekvő márvány lapok, 

a fejnél piramiddal, mellyen legtöbb esetben, 
az elhunyt, márványból faragott mellszobra 
áll. Vannak egyes síremlékek, jelképes, fehér 
márvány szobrokkal.

Szóval az olasz nép, sirhant helyett is, 
a mú eumát nyitja meg a kegyeletnek. Meg 
néztük a királyi palotát és annak minden 
szobáját és termeit. A legnagyobb készséggel 
mutatták meg. A királyi palota emelkedetten 
fekszik, kilátással az egész város és tenderre. 
Királyi fénynyel van berendezve, s az olasz 
ipar es művészet tökélyeit pazaron találja 
meg ott az ember.

A királyi palota még egy kincset rejt 
magában. Egy gyönyörű szép, kisebb temp
lomot, mely ragyog mint egy drág t kö. 
Szépségét leírni nem lehe*,  hisz a képzelet 
sem tud alkotni szebbet. Az egész templom 
mozaik,arany alapon berakott képek. Márvány 
és fafaragvány. Ha onmása a velenczei szent 
Márk templomnak, csak kisebb és igy a 
művészeti csodák jobban össze tömörülnek 
benne.

Palermó városa olyan mint a többi olasz 
kikötő város. Piszkos, szűk ufcák, egymáshoz 
tapasztott, lapos fedelű házakkal, és az 
elmaradhatatlan, köteleken kiaggatott fehér
nemű szárítással. Ezzel még a legszebb épüle
tek is ékeskednek.

Az újabb város rész utcái már szélesebbek 
s utai és terei lapos koczka kövekkel vannak 
kirakva, melyen az omnibuszok sokasága vigan 
gördül tova.

Vannak gyönyörű középületei és pálma, 

czitrom, kaktusz, és leander növényzetű kert
jei s szegélyezett utai.

A várost bekocs’kázva, vissza tértünk 
hajónkra.

A hajó fedélzeten kényelmesen elhe
lyezve, vártuk, rz indulást. Az inas fiissitöket 
hordott széjjel, mit mi élvezve nézzük a 
kikötő forgalmas életét s az indulási készü
lődéseket.

Az már igaz, hogy sok módja vau a 
kenyér keresetnek 1 Hajónk oldalához köze
ledő csónakok egyikében, gitáros troubadurok 
adnak szerenádot. Csónakjukba hull az apró 
pénz ; néha célt tévesztve a tengerbe vész. 
Egy másik csónakon, úszó ruhában serdülő 
ifjú evez s haezüst pénzt dobnak a tengerbe, 
utánna ugrik fejjel s a vízben estében, elkapja 
azt a hullámok között, s fellökve magát a 
viz fe’szinére, megmutatja a megtalált pénzt 
s aztán szájába téve azt, vigan úszik csónsk- 
jához. Kéz pénz után nem ugrik, mert ezt 
nem látja a vízben. Ez a mutatvány nagy 
tetszésre talált, sűrűn hullott a p !nz, s már 
félteni kezdtem a fiút., hogy kifáradva ott 
ta'ál veszni ti vízben.

No, de végre, megszűnt a pénz eső és a 
veszedelmes produktió.

Este hat órakor hajónk elhagyta a 
kikötőt s északnak tartott Nápoly felé. 
Kggelre közeledtünk Nápolyboz, elhaladva 
Capri szigete mellett, melynek ormai, 
fantasztikus alakokban emelkednek ki a 
visbö).

Nápolyban hajónk csak két órát állt s



Valóban igaz az: Das einzíg noth- 
vendige ina Leben ist: ehriiche Pflichter- j 
fiillung.

Soha se felejtem el egyik egykori taná
romnak szavait : haladjatok, kedveseim, előre
— reményben és biza'omban ; ezt a tanácsot 
adja nektek egy aggastyán, a kinek az élet- • 
ben kijutott minden viszontagságból s a kit
a kemény sors alig kiméit meg valami 
csapástól.

Történjék bármi : álljanak meg mindig 
bátran, egyenesen ezen élet minden viszon
tagságai, minden változó befő yáeai dacára. 
Ama tudat, hogy ezen halandó é.et c ak a | 
magasabb célhoz vezető ut: nem fog titeket ; 
megszomoritaní, hanem ellenkezőleg pályá- ! 
tokon vigasztalásul szolgálni fog nektek. Ne . 
felejtsétek el soha, hogy az ember élete, az 
ember utazása nem szűnik meg a temető 
kapujánál!

így szólt hozzánk az á'.dott lelkit tanár ;
— mi pedig hálás tanítványai mélyen vés- ‘ 
tűk be leikeinkbe meggyőződő szavait.

Éle be lép az itju, telve örömmel és 
lelkesedéssel. Az egész világ ünnepélyes 
tényben, ragyogásban nyilik meg, rózsás ; 
színben tűnik fel előtte. De az idő feltar- 
tóztatlanul halad, repül s a regge'nek üde- ■ 
sége tűnik, múlik a nap iefolyiával — este felé. * 1

E múlik a fiat-lság, m-g-'rik s elérkezik , 
az aggkor. Távoznunk kell innen mindnyá
junknak és helyünk nem ismer minket többé ! 
Közelünkben ott á 1 folyton a láthatat an 
hírnök.

Kedves olvasóm : Emlékszel még a ret
tenetes Xetx-ste ? Talán egy okos dolog 
van, a mit róla följegyeztek a történetírók ; 
s ezek azon szavai, melyeket egy millió 
katonájához intézett : Száz év múlva egyetlen 
egy sem lesz itt közülünk !

S a híres Sydney Smith, midőn egykor 
egy dús azdag ismerőse nagyon dicsekedett 
előtte nagyszerű palotáival a egyébb kincse
ivel, ezt felelte : oh, ezek ám azon dolgok, 
a melyek oly borzasztóvá teszik a halált!

E tárgyat tovább nem folytatom.
Befejezésül a kedves o'vasó szives 

engedőimével még ciak azt jegyzem meg, 
hogy életünk módjával az emberek szere
tőiét és tiszteletét, vagy legalább ez iitóWní 
kiérdemelni törekedjünk.

Ez azonban nézetem szerint becsületesség, 
szigorú kö'elességérzet, szép ötlen jellemünk, 
igénytelen, őszinte megjelenésünk által 
lehetséges.
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Cselkó József.

AF. M. K E. közgyűlésének határozatai. ‘
A. F. M. K. E. j'ibiiáris közgyűlése, a mint 
azt velünk hivatalból közlik, a következő 
határozatokat hozta

A közgyűlés az elnökség áital az 1906-
1907. évről előterjesztett jelentést, a mely 
az egyesület huszonötévé? történetének 
ismertetését is magában foglalja, ludomásul 
veszi, jóváhagyja s az az abban foglalt 
előterjesztésekhez képest elhatározza bogy ;

1. Az egyesület elhunyt tagjainak em'é- • 
kezetét jegyzőkönyvében örökíti meg.

igy kiszállni ezúttal nem lehetett, csak 
utasokat vett fel s most vagyunk az ehö 
osztályon vagy hatvanan.

I 
Vissza térve Amerikábó', hajónk Gib- , 

raltár és az olasz partokon, hosszabban fog ' 
időzni, — Palermót ekkor nem érinti — s 
akkor lesz alkalmam Genuát, Nápolyt meg ; 
tekinteni. Akkor a hőség sem lesz oly ’ 
tűrhetetlen b kellemesebb lesz az olasz parte- j 
koni tartózkodás.

Most csak Nápoly panorámájában 
gyönyörködhettünk. Fekvése annyira hasonlít 
Palermóboz, mintha csak édes testvérek 
volnának. A Monté pellegrinó helyett a Vezúv 
áll őrt Nápoly felett, illetve remítgeti annak 
lakosságát. Maga a hegy csokoládé szín, 
tompa kupolája fönt világosabb s a láva 
folyása észlelhető raj a.

Két órai időzés után, hajónk elhagyta 
Nápolyt s elhaladva Procida és lsehia 
szigeteinél délnyugatnak vette irányát.

Másnap Szardínia szigete mellett mentünk 
el, amely nem oly kicsi ám, mint az ember 
térkép után Ítélné Hogy mily nagy a világ, 
az embernek csak ily nagy utón jut az 
eszébe.

Most a földközi tengeren vagyunk. 
Afrika partjai még nem Játszanak, s a tenger 
olyan mint egy óriási kerek gyöngyház lap, 
mit halvány kék üvegharang fed s hol ez 
egymásba olvad, opál szín keretet képez. S 
es a nagy mindenség ! Hajónk mint egy

2. A magyar közművelődési egyesületek 
portómenteaségének kiterjesztése érdekében, 
a testvér-közreüve'ödési egyesületekkel egye
tértésben, újabb együttes fölterjeezté.sel 
fordul a kereskedelmi miniszterhez s a 
amennyiben kérelmükkel ismét elutasittatná- 
nak, az országgyűlés mindkét házához 
folyamodik.

3. Tekintettel arra, hogy az egyesületi 
óvónők — kivétel nélkül mindannyian 
nemzetiségi vidékeken működnek s igy a magyar 
nemzeti érdekeknek sokkal jelentősebb 
szolgálatot tesznek, mint a magyar vidékeken 
magasabb fizetéssel működő állami óvónők, 
— fizetésük rendezése s illetőleg az állami 
óvónők f.zetéaével egyösszegben való meg
állapitása érdekében újból felír a vallás és 
közoktatásügyi miniszterhez, az egyesület 
működési területéhez tartó-ó vármegyék 
országgülési képviselőit pedig megkeresi az 
iránt, bogy ez ügyben a kormánynál közben 
járni és szükség esetén, az 1908. évi 
áliamköltségvetés tárgyalása corán a kép- 
viaelőházban megfele ö indítványt tenni 
szíveskedjenek.

4. A nagyrippényi óvó helyett, a Bodoki 
Ssgéiyző Egyesület alapszabályainak megfe
lelően, 1908. junius 1 tői számítandó 3-3 
hónapra gyermekmenedékházakat nyit meg 
és segélyez Ko'os, Nyitrz-Bajna és Suránka 
Dyitiavármegyei községekben s az egyesü'e 
elnökségét megbízza, hogy ezen gyermek 
menedékházak létesítése és évi fóntartása 
érdekében a revezett községekkel és az 
érdekelt uradalmakkal tárgyalásokat folytas 
són és szerződéseket kössön.

5. A trencsénperedméri egyesü éti 
óvónak Trcncsénbellus községbe való áthe
lyezésére, az egyesület trencsénvármegyei 
választmányának megadja az engedelmat, — 
a czabaji és zólyomlipcsei óvó*  személyi 
költségeinek a vallás és közoktatásügyi tárcsa 
terhére való átvételéért a vallás és közokta
tásügyi miniszternek hálás köszönetét fejezi 
ki, — egyúttal azonban a nyitranováki, 
oszlányi, kiráiylehotai, bajmócai, hoatnémsüi 
cs zólyomradványi egyesületi óvók személyi 
költségeinek átvétele iránt sürgős fölterjesz
tést intéz a vallás és közoktatásügyi 
miniszterhez.

6. Fölkéri az egyesü'et összes törvény
hatósági választmányait, hogy az Én Újságom 
czimü gyermeklapot, a mely hetenkint való 
megjelenésével úgyszólván állandó jutalmazá
sául sto'gál a magyar nyelv megtanu'ásában 
kivá'óbb haladást tanúsított ideganajku elemi 
iskolai növendékeknek, vármegyéik magyar 
tannyelvű iskoláinak növendékei számára 
minél több példányban fizessék elő.

7. A beszteiczebányai Hazafias Olvas
mányokat Terjesztő Egyesületnek megfelelő 
évi államsegélyben való részesítése iránt fölirt 
a vallás és közoktatásügyi miniszterhez.

8. Az egyesületi diszzászlóra az egyesület 
működési köréhez tartozó összes vármegyék 
címereit reábimezteti s azok költségeit az
1908. évi köl'.ségvetés tőkésítésre rendelt 
összegének terhére utalványozza.

9. Föliratilag fordul a vallás és közok
tatásügyi miniszterhez, hogy a namesztói, 
trsztenai, turdossini, oszlányi, iitvai, németi), 
szenici, sti ffultói, felsöhodrusbányai, várnai, 
trencsen-baáni, beczkói, bellusi, znióváraija', 
radványi, és zólyomlipcsei egyesületi óvós 
számára foglalkoztató es szemléltető tárgyakat 
engedélyezni kegyeskednék.

10. Az egyesület törvényhatósági vá
lasztmányainak, azok elnökségeinek, az 
óvógondnokságoknak és az egyesületi nép
könyvtárak vezetőinek, hazafias és buzgó 
munkásságukért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz.

dióhéj úszik e tükrön közel kétezer emberrel 
s e parányoknak szivében, lelkében ismét 
más nagy világok Dyilnak ; az érzelem s 
vágyak belvilága.

Kutatjuk az afrikai partokat, mikor 
tíionek fel. Hajónk gyorsan halad nyugatnak 
s holnap Gibraltárban kötünk ki.

Tisztelettel

d.ezsexi ZEcloolc

Sóhaj.
Mért ne dalolnék én is a tavaszról ?
Mért ne repiilnék szjllemezárnyakon ?
Mért ne néznék be konybeborult szemmel 
Egy akác'ombbal árnyalt ablakon ?

Ott vagytok mind, kiket nagyon szerettem 
Nem hiányzik egy sem köz öletek,
Ha bánatunk van, csakhamar megenyhül 
Elűzünk minden rőtét felkget.

Tavasz van ott kinn, tavasz van a szívben 
Imádni tudjuk Isten nevét,
Virág nyilik a kertben, ablakomban, 
lderii, mosolygás, élet szerteszét.

De túlvilág csendes lakója lettél,
Ki még nem éltél, én szegény öcsém,
És könyezve köszöntőm a virágot,
Könyem csillog harmatként levelén.

S hogy letépem az első kis virágot
Fájó sóhajjal nézem, csókolom,
8 zokogva borulok az ibolyára :
Mért bogy sírodra tenni nem tudom . , .

dr. Radványiné Ruttkay Emma.

11. Az 1907. évre rendelkezésre álló | 
könyvtári államsegélyből Lédecz (Bars m), 
Cierne (Trercsén m.), Hegybánya (Hont m), 
Ma haócz (Ssepes m.), Nagylibercsa (Nógrád 
m.), Sze'csa (Zólyom m.), S^lmecz Btnka, 
A'só-S-öl'ös (Nyílra m ), Ilont Bessenyőd 
(Hont m ) és Kékkő (Nógrád m.) községekben, 
úgyszintén a kir. beszterczebányai 16. 
honvédeyaiogezred 3. zászlóaljánál, Balassa 
Gyarmaton uj népkönyvtárakat stervez s 
azok költségeit utalványozza.

12. A tanitói jutalmak közül, a*  elnökség j 
évi jelentéso alapján, a 200 koronás Thuróczy 
Vi'mos dijat Csorba Ödön selmeczbankai r. 
kath. tanítónak, a Budapesti nemzeti (Jtsinó 
120 koronás diját Fukasz Károly bikási állami 
tanítónak, Bende Imre nyitrai püspök 80 
koronás diját Sediba János bolessói kántorta- 
nitónah. adja ki, az egyesület dicsérő 
okleveleit pedig : Banyák Vendel felsőzsubri- 
czai (Árva m.) állami tanítónak, Fibinger 
Fülöp peszéri (Bars u>.) álami tanítónak, 
Nahalkoné Lehoczky Etelka liptószeatmiklósi 
állami tani óuönek, Kapraltsik György görgői 
(Szepes m) r. kath. tanítónak, özv. Hollerne 
Egger Ju ia vágbányai (Trencsén m.) álitmi 
óvónőnek, Boldizsár Boldizsár kostyáni 
(Turócz m.) állami tanítónak, Weber A adár 
dócz.fürészi (Bars m.) r. katb. tanítónak, 
Benjács János mémetlipcsei (Liptó m.) ág. < 
evang. tanítónak : Csaplovics József nagy- 
bisztereczi (Árva m.) állami tanítónak ; 
Gresch Kirolin szepeskélai (Szepes m.) 
közzégi óvónőnek ; llrk Margit poltári 
(Nógrád m.) evang. tanitónöuek ; Hammel 
A pái turóc*szen*mártoni  (Turócz m.) á lami 
tanítónak ; Hromoda József nagyfalui (Árva 
m.) r. k«tb. tanítónak j Jendrasakne-I*  rancsak 
Maria trsztenai (Árva m.) egyes, óvónőnek ; 
Kapuszta Béla olmányfalvai (Zólyom m.) 
átjárni tanítónak ; Klem Miháiy nagyfalui 
(Árva m.) ág. evang. tanítónak ; Konecsny 
Karolin ólublói (Szepesin.) r. ka’h.tanitónö- 
nek ; Kelemen Mihály felsős'ubnyai (Turócz 
m.) állami igazgató-tanítónak , Misialóvszky 
Irén simonykisugrócz-i (Bars m.) állami 
tanítónőnek ; Moró András borosznói (Zólyom

, m.) á lami tanítónak ; Pick Jakab iiptószent- 
miklósi (L ptó m.) izraelita isko'ai tanítónak ; 
Potóczky Lajos trsztenai (Arva m.) r. kath. 
tanító, ezt. ferenezrendi zárdafönöknek ; a 
Paulai Szent Vincééről nevezett irgalmas nénék

- rózsahegyi (Liptó m.) rendházáoak ; Stehlik
■ Tivadar felsőszlécsi (L ptó m ) állami igazgató
■ tanítónak ; Szlusny Emma oláhdubovai (Árva 
> m.) kath. tanítónőnek ; Sostronck Ferencz 
j komjáthnai (Liptó m ) r. kath. tanítónak ;

Saxné Szuhy bl&ria, szepasváraijai (Szepes m.) 
i r. katb. tanítónőnek ; Tomkuliák Gyű a 
• nagybobróeií (Liptó m.) r. kath. tanítónak ; 
< Stark E'la turdossini (Árva m.) izraelita 
, iskolai tanítónőnek és Veresek Szerafin 
í jáblonkai (Á-va m.) községi tanítónak, sza

vazta meg.
13. A felvidéki írók Körének 300 koro- 

! nás, Ordódy K. István markófalvi földbir
tokosnak pedig 800 koronás alapítványért 
az egyesület hálás köszönetét jegyzőkönyvben 
örökíti meg.

14. Az egyesület 1906. évi összzárszáma- 
dásait jóváhagyja s azokra nézve a törvény
szerű föimentvényt az elnökségnek megadja, 
az egyesület 1908 évi összköltségvetését 
pedig 80,000 körönében változatlanul, 
megszavazza.

Különfélék.
— OktÖbar 6. A magyar nemzet 

nagypéntekének évfordulója van ma. A 
dicső magyar sz-ibadságharc magi sztos vezé
reit e napon avatta a gyáva bosszú nemzeti 
szent vértanukká. A hivatalos krónikások 
sokat emlegetik a „feledés fátyolét,“ melyet 
a nemte'en megtorlás borzalmaira kellene 
boritanunk. De nekünk, magvaroknak nem 
célunk ez a „fátyolboritás." Újra meg újra 
fel keli tépnünk a fájó sebeket, hogy — el 
ne aludjunk. Intő jel és vészkiáltás a 9 
bitófa arra, hogy a nemzet ne bízzék sen
kiben, csak önmagában, ha ugyan erre méltó. 
Az önbizalom emelésének, az á'dozara 
készség ápolásának, a létért való küzdelem
hez szükséges okosságnak okáért kell meg
ünnepelnünk e napot, mindaddig, mig a 
magyar szabadság nem paragrafusokban 
megírt elmélet, de va'óság leszen, és azontúl 
is, a hálás kegyelet tartozása fejében. — A 
k. r. főgimnázium, az ev. ref. egyház ma 
ünnepli a vértanuk emlékezetét ; a plébánia 
templomban holnap, azaz hétfőn reggel */ t8 
órakor lesz a gyáozmise, ez után az állami 
tanítóképzőben önképzőköri ünnepély ; úgy
szintén a róm. kath. leányiskolában is holnap 
a gyászmise után emlékeznek meg iskolai 
ünnepélyek keretében a magyar szabadság 
vértanúiról. A közönség számára is nyitva 
állanak az intézetek az emlékezés szent órá-

. ibuD, hogy lelkesüljön és lelkesítsen.
— Szobor uiegáldás a piaristák 

templomában. A piar.sták teupiom*  szá
mára egy névtelen adományozó két szobrot 

i ajándékozott : Szent Annának és nepomuki 
szent Jánosnak szobrát. A szobrok fából 
faragoitak 150 cm. magosak, ízlésesek és 
művészi kivite'üek, a Rétay és Benedek 
budapesti cég készítette saját műhelyéhen. 
A szobrokat főegyházmegyei hatóság engedé
lyével Cserhelyi Sándor piarista háziönök 
áldotta ma?, az elmúlt vasárnapon szeptember 
29-éc. A 9. órai mise előtt a szobrok meg- 
áldása előtt szentbeszédet tartott, melyben 
az áldás jelentőségéről, az ábrázolt szentekhez 
való könyörgésről szólt. Egyúttal nyilvános

köszönetét mondott a magát meg neveztetni 
nem akaró adakozónak. A két szobor ? 
szentélyben van filbaillesztett konzo'okon 
felállítva egymással izemben, a lecke oldalon 
szent Anna a Kis Máriává', az evangélium; 
oldalon pedig nép. szent János. A hívők 
adományozásából csinossá let', temp'om ujra 
díszesebbé vált. Van reá remény, ho/y a 
piarista rend alapitójának Kalazanti <snt 
Józsefnek szobrát is fogjuk nemsokára Iá ni, 
__ ha ismét akad egy bőkezű — Maecenaf. 
Adja Isten 1

— A király nevenapja ü Fel- ge 
nevenapját ünnepelte a h vata oa világ o yó 
hó 4-án. A plébánia templomtan déleit,' 9 
órakor volt az ünnepélyes szent mise, m- an 
resztvettek a hivata’ok képviselői, a hor. éd 
tisztikar, a főgimnázium, tanítóképző . s a 
róm. kath. elemi iskolák ifjúsága. Ataritás 
természetesen szünetelt.

— Búcsú estély. Folyó hó 3-án es- a 
Kaszinóban szivé'yeí bucsu-estélyt rende ;k 
a Léváról távozó Báthy Gyula honvéded- 
nagy jó barátai és tisztelői. A fesztelen : n- 
gulatu vacsorán körülbelül ötvenen ve >ek 
részt. VoCiOra közben és után sok lelke és 
szellemes felkoszöntö hangzott, melyek uénd 
annak a reménynek kifejezésével értek vé <at 
hogy az ünnepelt mielőbb visszakérő jön 
Lévára, és amelyekből egy értelemmel kisu. 
gárzott a búcsúzó iránt érzett becsülés és 
szeretet.

— Uj tanerő a tanítóképzőben 
Benkiczy Emi', oki. polgári iskolai tanar, a 
lévai tanítóképzőhöz kirendelt nevelő tanár 
folyó hó 1-éD elfoglalta hivatalát.

— A Barsmegyei Gazdasági Egye 
sülét 190 7 évi október hó 12-en szombaton 
délelőtt 10 órakor Léván a városház nagy
termében közgyűlést tart, melynek tárgy
sorozata : 1. A munkatervezet és költségvetés
1908. évre. 2. Gzzdasági vándortanár a - al
mazása a megye tót vidékeire. 3. Munkásügyi 
bizottság és ügyrendjének megállapitása. 4. 
a) A cukorrépa termelők vidéki szövetségé
nek alapszabály tervezete az országos szö
vetségtől ; b) a szövetség megaiaku áss. 5. 
Gazdasági egyesületek nagygyűlésére 5 tag 
kiküldetése. 6. Folyó ügyen és indítványok.

— Az általános választójogért. 
A „Lévai Kér. Munkásegyesület“ a saját 
udvarán nyilvános népgyülést tartott a múlt 
vasárnap. Tömegesen vettek részt a nep- 
gyüiésen a munaásegyesüíet és a legény
egyesület tagjai. Képviselve volt az úri 
osztály is, sőt vidékieket is láttunk ott. A 
gyűlés lefolyását a hazafias lelkesedés és a 
munkások erett higgadtsága jellemezte. Be
vezetésül a Hymnuszt játszotta el a munkások 
fuvózenekara. Utána Jónás Imre egyesületi 
elnök, lépett az emelvényre. Népies előadás
ban kifejtette, hogy a szegény iparosok, 
a kisgazdák és a munkások jogosan köve
telhetik az á talános, titkos és községenkint 
gyakorlandó választói jogot. Európa müveit 
államaiban a honpolgároknak csaknem 30°/ a 
szavazó ; nálunk ezideig csak 6%-nak van 
szavazati joga. Másrészről sürgette a szónok, 
hogy a munkásság értelmileg is, erkölcsileg 
is állandóan művelje magát, hogy ne tartják 
éretlennek a szavazójog gyakorlására. A 
népgyü és egyhangúlag elfogadta a következő 
határozati javaslatot : A lévai népgyülésen 
egy begy ü 7 polgárok a magyar nép jogat- 
lanságában látják a magyar politikai é et 
meddőségét és ezen jogatlansagot látják az 
ország legnagyobb betegségenes. A keresz
tény szocialisták a népérdekek felkarolását, 
a társadalmi bajok orvoslását, a gazdasági 
viszonyok rendezését, a közjogi sérelmek 
eltüntetését csak úgy tartják lehetségesnek, 
ha a dolgozó milliók is részt vehetnek sza
vazás utján a törvényhozásban. Kövese lük 
a sok teherrel sújtott, de vagyontalan kis
iparosok, kisgazdák és munkások részére sz 
általános, titkos, egyenlő és községen? Int 
gyakorlandó választói jogot az orszá. >s 
képviselői, a megyebizottsági és községi k 
viselötestületi választások alkalmára. A s.a- 
vazásnak nemcsak a jogát kérjük, de k<> -
teljük, hogy az mindenütt kötelező is légy , 
hogy ezáltal némiképen csökkentessek a 
választási harcok ádár tusája és ellensúly- -- 
tassék a szociáldemokraták erőszakost od? . 
Ezt a határozatot fe iratilag tudatta a ne - 
gyűlés a belügyminiszterrel, a parlament -1 
és ifjú Madarász Józseffel, kerületüuk k - 
viselőjével. A keresztény központnak pei g 
köszönetét szavazott az általános válatz. ú 
jog érdekében kifejtett tevékenységéért. A 
gyűlést a zenekar zárta be a K'apka-indulóv i.

— Tanulmányi kirándulás A 
helybeli főgimnázium 115 növendéke Cserhi . 
Sándor igazba ó, Boros Antal, Beák Mik! 
Divényi Gyula, és Pózna József tanár: k 
kíséretében csütörtökön okf. 3-án kiráod: :t 
Eiztergomba. A reggelei 5 órai vonattal 
indultak és visszatértek este 7 órakor. 
Megtekintették Esztergom nevezetességeit, 
különösen a bazilikát, a szt, István kápoh 
a képtárt és Maszlaghy Ferencz kanonok 
szives kalauzolása mellett a bazilika mesés 
értékű kincstárát.

— Megkezdődött a szüret. Va'ó- 
eággai csak holnap, azaz 7-én kezdődik a 
hivatalos szüret, de már a múlt héten sokan 
leszüreteltek (a rossz nyelvek szerint suty- 
•yomba, hogy ne kelljen vendégeket hívni-) 
Az idei siüret bizony mennyiségre nézve 
gyönge, de azzal vigasztalják magukat a 
szőlősgazdák, hogy a minőség igen jó, eléri a 
15 fokot cukorkatarta'omban (Wágner-mérték 
szerint és igy drágább lesz a tavalyinál. Ámbár 
a kedvező időben a szőlő jól beérett, egy kis eső 



m^gis jó lett volna, mert igy a száraz időben 
nem puhulhatott meg a bogyó hója, a mi a 
sajtóiéinál okoz nehézséget. Sokan még 
tartogatnák is a termést lábon, bízva a további 
szép időben.

— Eltűnt tanár. Már a napisajtót is 
bejárta a hir, hogy Juhász Gyula, a lévai 
k. r. főgimnáziumban alkalmazott világi tanár 
f. hó 1-én lakásáról eltűnt. A szép költői 
tehetséggel megáldott fiatal ember su'yos 
idegbajban szenved, a már ült iskolai évben 
is előbbi állomáshelyéről, Máramaros Ssi- 
getröl is hasonló körülmények közt eltűnt, 
Je néhány nap múlva visszatért és folytatta 
működését. Juhász Gyula első verskötete, a 
mely legszebb költeményeit gyűjti össze, 
éppen u őst jelent meg Szegeden.

— Szeptember hónap dicsérete. 
Ritka szép időjárás volt az idei szeptember 
hónapban, a mi —jó órában legyen mondva 
— október elejéről is elmondható. A nyár 
úgyis sok panaszra adott oko*,  nagyon 
szeszélyes és változó volt az időjárás külö- 
rüsen júliusban, mindezért a gyönyörű ősz 
kárpótolt bennünket Tartson is még a jó 
uisleg idő sokáig, mert nagyon drága a 
tüzelő.

— A Közös konyha. Tájékoztatásul 
közöljük azon aláírási iv szövegét, melyet a 
m ikolci közös konyha előkészítő bizottsága 
a napokban bocsátott ki. A falté elek a 
kővetkezők ; 1. A közös konyha tagja lehet 
minden állami, államvasuti, közigazgatási, 
városi, magán intézeti alkalmazott, továbbá 
állami, felekezeti tanár, tanitó, valamint az 
ezen állásokban volt összes nyugdíjasok, azok 
özvegyei és család tagjai. — 2. A belépő 
tag köteles legalább is három hónapig a 
közös konyha tagja maradni, kivételével 
azoknak, akik időközben más városba ne
vez etnek ki, vagy helyeztetnek át. — 3. 
A belépés a'kalmával, illetve a közös konyha 
meguyi'ta előtt 8 nappal minden tag által 
10 korona fizetendő, mely betét, ha a tag 
legalább is egy évig a közös konyha tagja 
marad, szabályszerű kilépés esetén visszafi
zettetik. — 4. A megrendelt adagok ára
minden hó elejen előre fizetendő. — 5 A 
konyha felügyeletét egy hölgy-bizottság fogja 
teljesíteni, ez állapítja meg a heti étrendet, 
ügye! fe a konyha tiszta és szakszerű 
vezetésére. — 6. A közös konyha csak azon 
esetben nyílik meg, ha legalább is 100 tag, 
illetve 50 család jelentkezik. — 7. A kellő 
számú jelentkező esetén a belépni szándékozó 
tagok közös értekezletre fognak meghivatni 
és a tagok számarányához képest a közös 
konyha a város központján egy, esetleg több 
helyen fog megnyittatni. — 8. As aláírás a 
második pontban foglalt feltételek mellett 
kötelező.— 9. E özetes megállapítás szerint 
az adagok árai : a) Egy személy részére 
ebed 4 tál, vscsora 1 tál 44, ebéd 3 tál, 
vsesora 1 tál 32. ebéd 4 tál vacsora nélkül 
34, ebéd 3 tál vacsora nélkül 26 korona 
havonta.— b) Két tagból álló család részére 
ebéd 4 tál, vacsora 1 tál 52, ebéd 3 tál, 
vacsora 1 tál 42, ebéd 4 tál vacsora nélkül 
42, ebéd 3 tál vacsora nélkül 34 korona 
havonta. — c) Három tagból álló család 
részére ebéd 4 tál, vacsora 1 tál 66, ebéd 
3 tál, vacsora 1 tál 50, ebéd 4 tál vacsora 
nélkül 50, ebéd 3 tál vacsora nélkül 41 
korona havonta. — d) Négy tagból ál ó 
család részére ebéd 4 tá‘, vactora 1 tál 86, 
ebéd 3 tál, vacsora 1 tál 65, ebéd 4 tál 
vacsora néikül 66, ebéd 3 tál vacsora nél ül 
54 korona havonta. — e) öt tagból álló 
család részére ebéd 4 tál, vacsora 1 tál 
104, ebéd 3 tál, vacsora 1 tál 76, ebéd 4 
tál vacsora nélkül 84, ebéd 3 tál vac óra 
nélkül 65 kor. havonta. — f) hat tagból 
álló család részére ebéd 4 tál, vacsora 1 
130, ebéd 3 tál, vacsora 1 tál 95, ebéd 4 
tál vacsora nélkül 106, ebéd 3 tál vacsora 
nélkül 81 kor. havonta. — Az aláírási ivek 
legkésőbb az átvételt követő 8 napon belül 
a miskolci kir. pénzügyigazgatóság mellé 
rendelt számvevőséghez küldendők be.

Tanító választás Zsarnócán. 
A zsarnócai róm. kath. iskolaszék e rend- 
szei ítélt második tanítói ól áéra 12 pályázó 
közn Lábay József aleó-bágyoni kántor-ta
nítót választotta meg.

— Az acél szekrény titka. Egy 
helybeli fiúcska amerikai takarék-szekrényt 
kap tt ajándékba édesatyjától, főleg azért, 
hogy szokjék a takarékossághoz, meg hogy 
legyen hová az ajándékba kapott aprópén
zekül elhelyezni, amelyek kü önben el szok
tak Kallódni. Négy hónap óta a kis vi<éz 
szó- almasan csúsztatta ba a szekrénykebe 
* k filléres kincseket, hébe-hóba egy-egy 
há< 10 filléres, sőt 20 filléres, úgynevezett 
.feli r pénzt" is juttatott Deki, a melyeket 
ugy - csak a kis acé'szörnycteg nyelt el. 
Oü ,oer elsején már nagyon elnehezedett a 
szexri nyke, enné fogva a mi kis öcsénk 
édesapja kíséretében elvitte a kincses ládi- 
hát takarékpénztárba, hogy ott felbontsák 
és a benne levő pénzt megolvasván, a kis 
thkf’pénzes javára beírják, Nagy volt a re
gény, hogy 'esz benne legalább négy korona, 
e^y b'.napra egy koronát számitva. Mekkora 
és m |y kellemes lett a csalódás, mikor kisült, 
h°gy a telhetetlen szekrényke nem négy, de 
tizennégy koronát és még néhány tillért nyelt 
®11 így válik igazzá, hogy sok kicsi sokra 
megy. A mi kis barátunknak azonfelül még 
az a haszna is volt, hogy nem vett a kraj
cárokért minduntalan cukrot és nem rou'otta 
d a gyomrát meg a fogát.

— A znn.m0r.ai gözfűrész le ege 
Séhez ezeket irja pótlólag zsarnócai leve

lezőnk : a tűz megfékezésében a zsarnócai 
s garamrévi tűzoltóság ugyancsak kivette 

a maga részét. Ezen tűzoltás vezetéséért 
székely Géza járási tüzfelügye'őt első sorban 
megil éti az elismerés, a ki 20 év óta szol
gálja a tűzoltóságot, s bármikor veszély 
fenyegeti egyik vagy másik községet, vagy 
bárm fele tűs elem, ö az első, a ki önfelál
dozással közreműködik az oltásná1. Szerencse 
a szerercsétien8égben, hogy a három nagy 
pajtában felhalmozott faanyag nem gyuladt 
ki- A fűrész csak részben volt biztosítva 
vagyis 56,405 korona erejéig.

— Barsmegyei árvák a kecskeméti 
árvaliázban. Néhai Thuray József volt nem- 
csényi kántortanitó, utóbb lévai lakos József 
és Oszkár nevű árvái, továbbá néhai Libich 
István volt alsóváradi tanitó Eerenc nevű 
árvája felvéte'tek a kecskémét, állami 
árvabázba.

— Kézimunka kiállítás. A József 
kir. herceg Szana’orium Egylet hontmegyei 
fiókja Ipolyságon, a vármegyeház nagyter
mében folyó hó 10-éu nyitja meg ünnepé
lyesen kézimunka kiállítását. Belépő díj 40 
fillér. A kiállítás október hő 18-áig marad 
nyitva.

— Szabó munkásnk sztrájkja. F. 
hó 5-én nagy hangos vigasság folyt a Zöld
kert mulató helyiségben, t. i. ott bátorí
tották egymást a ezabó-segédek kitartásra 
a mesterek ellen, Közben ádáz harci tűzzel 
énekelvéna M.rsze lézt és egyéb forradalmi 
riadókat. Mielőtt az éjeli eső megeredt 
volna, vége lett a háborúnak, u. i. megje
lentek a mesterek és kapituláltak, megadván 
a 20% bérjavitást. Könnyén tehették, mert 
hát az nem az Ő zsebükből fog adódni az 
a húsz percent . . .

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Dr. Rudnyánszky Titusz aranyosmaróti 
főszo gabiró úrtól 16 korona, e^y magát 
megnevezni nem akaró jószivü hölgytől 20 
koroia, Adler Mór lévai kávés úrtól egy 
ügyből, kifolyólag 10 korona kézpénzt; Sí
rnék Árminná úrasszonytól Lekérröl pedig 
8 zsák krump'it kaptunk Stefánia árvahá
zunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kéz
hez vételét, e lap szívességéből nyilvánosan 
is igazoljuk, fogadják a jószivü adakozók 
kis árváink nevében leghálásabb köszöne- 
tünket,

Léva, 1907. évi október hó 4.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuol 

nőegyl. tb. elDÖk nőegyl. titkár.

Irodalom és művészet.
A „Budapest" jubileumi diszalbuma. 

Magyarorszag legelterjedtebb és lego c.-óbb 
politikai napilapja a „Budapest" amely a 
többségben levő függetlenségi és 48-as párt 
hivatalos lapja, nagy és ritka jubileum előtt 
áll. November 15-én lesz éppen harm ncz 
esztend je annak, hogy a „Budapest." nemze’i 
és kulturális nagy hivatásának utján megin
dult. 1877 november 15 én jelent meg a 
„Budapest11 első száma és e naptól fogva 
szakadatlanul egy cél, egy eszme, egy tö
rekvés szolgálatában áll, a mely cél, eszme 
és törekvés: Magyarország önállósága és 
függetlensége. Mihán jubilál a „Budapest", 
melyet a halhatatlan nagy Kossuth Lajos 
annak idején elvei egyetlen hű letéteményesének 
vallott, fia pedig, aki a nemzetnek ma vezére 
és bü’záesége, hazatérte óta politikájában 
irányított. A „Budapest" jubileumi ünnopét 
olvasói előtt az által is emlékezetessé és 
kedvessé fogja tenni, hogy olyan karácsonyi 
ajándékot ad előfizetőinek, amely páratlanul 
áll a magyar sajtóban. Ez a „Budapest" 
jubileumi diszalbuma lesz, mely „Harmincz 
év" címmel, művészi dissfeötésben, 20 ivén, 
képben és szövegben mordja el a lap harminc 
éves történetét. Imi fognak abba politikai, 
társadalmi és irodalmi életünk legkiválóbb 
alakjai, a „Budapest" volt és jelenlegi 
munkatársai ugv, hogy az szellemi tartalmával 
és remek illusztrációival is minden eddig 
megjelent hasonló munkát messze felül fog 
múlni. A könyv minden háznak dísze lesz 
és bolti ára húsz korona. A jubileumi albumot 
újonnan belépő előfizetők is megkapják ha 
most legalább egy negyedévre ti koronával 
előfizetnek. A .Budapest*  előfizetési árai : 
Egész évre 24.— K, fél évre 12.— K., 
negyed évre 6. — K . egy hóra 2. — K. 
Mutatványszámokat kívánatra bárkinek szí
vesen küld a „Budapest" kiadóhivatala Bu
dapesten, IV, Sarkantyus-u‘ca 3.

„Az ál amsegélykérvények szerkesztése 
és fe szerelese az 1907. évi XXVII. t.-c. 
alapján" címen aktuális jellegű füzet hagyta 
el a közeli napokban a sajtót dr, Pacséry 
Károly sopronmrgyei kir. tanfelügyelő szer
kesztésében. A füzet az államsegélykérvé- 
nyezés minden eshetőségére részletesen 
kiterjeszkedik. Aki ezen füzetet megszerzi, az 
a kérvény szerkesztése és felszerelése körüli 
teendőit nagyon megkönnyíti és megszabadul 
azon kellemetlensegtö), hogy kérvényét a 
fe ettes hatóság visszavesse. Minden eshető
ségre (a szerzetesek és szerzetesnöK iskoláinak 
államsegélyezésére is) kérvény mintákat nyújt ’ 
s azok uellékleteinek tüzetes magyarázatát. j 
adja a füzet s a szükséges kimutatásokat is » 
közli. Hét fejezetben előbb az uj tanítói 
állások szervezésére, azután a már államse
gélyre és államsegélyt még nem élvező isko ák 
segélyezésére vonatkozó kérvényeket tárgyal
ja, a nyolcadik fejezetben az államsegé'yezés

általános feltételeiről, a kilercedik fejezetben 
a szerzetesek és szerzetesnök iskoláinak 
áliamsegélyezésórö', a tizedik fejezetben m nt 
függelékben a lakbérosztáyokró1, a tanszer
jegyzékekről, az iskolai tantermek hu orza- 
táról és a nemzeti ünnepekről szól e füzet, 
k phitó : Nyitrai és 'lársa könyves papír 
kereskedésében 1 koronáért.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzéjei.
1907 óv! szeptember 29-tő’ 1907 évi október b-> 6-ig.

Születés.

A szülői
®

- u.

A gyermek
neve

Szirota János Homola Iloua fiú János

Krekó Sándor Krekó E el leá.y Etel

Halálozás

Az ellmiiii Kié Kora A ha U os

ifj. Ákossy J. Varaunai J 27 éves Szerviszi vbaj

Adler Lipót 40 „ Tüdőgümőkor

özv Jaucsó A. llavrau M 88 „ Agg. végkimerül.

Gajdosik J. Baskó Anna 50 . meg nem á lapitb.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya Jízset rendörkap'tány

Búza m.-mázsánként 20 ‘tor. 40 fii . 20 
kor, 60 tiH. — Kétszeres 17 kor. 40 fi I. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 18 kő-. 20 fi i, 18 kor 
40 fill. — Árpa 13 ko . 60 fi . 15 o -. 40 
fi!!. — Zab 16 kor. 20 íi I. 16 co ■. 60 fii-
— Kukorica 8 kor. 40 fi i. 10 tor. 20 fi :
— Lencse 10 kor. 40 fi! . 10 kor. 60 fi . —• 
Bah 13 kor 20 fill, 14 kor. 60 fi I — Kö
les 8 kor. 40 fill. 9 kor. 20 fili.

Vetőmagvak. 100 kLókuént : B id*p  isten 
Lóheremag, larm isaoitöl aratikauien es 
140—146 korona prsz mii arankát tarts- 
ma?ó 136 — 138 kor. ntgy«zeniü aránké, 
rartrmizó 125—135 kor. Luc ernamag 
természo'töl arankam^ntes 116—124 kor. 
arankas 106—112 kor. B borhera 42—46 
kor. B Jtaczin 28—30 kor. Ö izi borió 17 —18 
kor Öiz bükköny 22- 24 kor. Szüszös 
büíköny 36—40 kor.

Nyíl ttér.
2829/1907 tikvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi hogy dr. Kersék János ügyvéd által 
képviselt Kempfner Jakab végrehajtatóuak Bondéz L jOS 
végrehajtást szenvedő elleni 331 korona tőkekövetelés 
s jár. iránti végrehajtási ügyébeu a lévai kir. járásbíróság 
területén Vámos lad ány községben fekvő s a vámosladányi 
9 sztjkvben I 3 sor 18G hrsz (Ház 13. sz. udvar és 
kert) ingatlanból Bor.déz Lüjos nevén irt 1/7 részére, 
az ezen ingatlanja C f 1 tétel a’att özvegy Csonté 
Istvánná szül. Dalmadi Karolin javára a mindem év 
október hó 31 én kiszolgáltatandó egy akó bor, továbbá 
a minden év szeptember hó 1-én kiszolgáltatandó 5 
s'.apu haza egy fel öl tűzi fa, három hízott lúd egy 
szekér kifejtett csöves kukoricza s 20 frt. készpénz 
valamint Csontó Isvánnal együttesen minden év december 
havában kiszo’gáltatandó egy mázsás ölő serrés valamint 
a 13 népsorszamu ház első szobájának és fél konyhá
jának használatából álló kikőtinény fentartásával 112. 
koro -a az ottani 64 sztjkvben 1. 4. G. sor 745.930. 
brszámu iugat au ói tartozékában ugyanannak nevén 
irt 1/6 részére 22 korona, ugyanazon tjkvben 1/1 sor 
1452 hrszáinu ingatlanból irt 1/6 részér , 14 kor. az 
a 12 sor 1672 brszámu ingatlanból irt 1/6 részére, 
28 korona kikiáltási árban az ezen tjkvben C/6 té'el 
alatt özvegy Taliga Samum? szül. Kovács Zsófia javára 
feljegyzett loitiglaui lakási szolgalom, továbbá az 
évenként mindenkor szeptember hó 1-én kiszolgáltatandó 
3 szapu búza, 6 véka árpa 3 zsák kremli 3 véka 
kukoricza egy szűr tkor kiszolgáltatandó 1. 1/2 akó 
bor és nevembe: hó 1-én kiszolgáltatandó fél öl fa és 
december hó első napján kiszolgáltatandó 12 frt. értél.íi 
ölő sertés vagy ennek készpénzből álló életjáradék C 
24. 25. alatt Taliga Samu János és neje Rezki 
Julianna javára, az 1/4 telki közös legelőre bekebelezett 
életfogytig tartó haszonélvezeti jog fentartásával az 
ottani 65 tjkvben All sor 1348/a. hrszámu ingatlanból 
ugyanannak nevén irt 1/2 részére 2 koroaa és az ugyan 
ezen tjkvben A ljl 5 sor 302/a. 822/a. 104G/a. 1235/a. 
hrszáinu ingatlanokban ugyanannak nevén irt 1/2 
részére 376 korona kikiáltási árban az ezen ingatlanokra 
C 3 alatt rzv. Taliga Sainuné szül. Kovács Zsófia 
javára fentebb részletett életjáradék nemkülönben a 
C 11. 12. alatt Taliga Samu János és neje Reczki 
Julianna javára bekebelezett é.'etfogytigtartó haszon
élvezeti jog fentartásával, az ottani 114 sztjkvben I 
közös 1/8 telki lege'ő illetőségből ugyanannak névén 
irt 1/12 lészére 12 korona, sz ottani 714 sztjkvben I. 
3. sor 123G brszámu ingatlanból B. 7. alatt ugyananak 
nevén irt 1/14 részére 24 koroua kikiáltási árban az 
ezen ingatlan a C 2 alatt özv. Vida Andrásod szül. 
Palásti Judit javára feljegyzett özvegyi jog és C-29.30. 
alatt Taliga Samu János és neje R czki Júlia javai a 
bekebelezett holtigtartó haszonélvezeti jog fentartásával, 
ugyanennek nevén a vámosladányi 1373 sztjkvben I. 
1. 2. 3. sor 586/b. 1084/a. 1207/a. brszámu ingatlanra 
s 1|24 telki közös legelő iletőségre 808 korona kikiál. 
tási árban, az u. ezen tjkvben I 1 sor 1368 hrszámu 
ingatlanra 108 korona, a 1 2 sor 14 20/b. hrszámu
ingatlanra 20 korona, a I 3 sor 1083 hrszámu ingatlanra 
156 korona, végül a I 4 sor 1417/a. 2. hrseámu 
ingatlaura 38 korona kikiáltási árbau az ezeu ingatlanok
ra C 4 alatt Bondéz Jóriás javára bekebelezett 
haszonélvezeti jog fentartásával azon hozzáadással 
hogy a mennyiben a vámosladányi 9 sztjkvben I 
3 sor 186 hrszámu ingatlan ju‘alékára fentebb részle
tezett életjáradéki jogot mege őző elsőbbséggel a C 19 
alatt a 49/1905. tlkvi számú végzéssel a lévai takarék 
és hitelintézet javára 900 korona kölcsöntőke s jár. 
erejéig bekebelezett követelés kielégítésére ezennel 1000 
korona megállapított összeg a vámosíadáuyi 64 sztjkvben 
C 12 alatt az 577/1899 tik i számú végzéssel 250 frt. 
tőke s jár. erejéig a lévai takarékpénztár javára C 22 
alatt, a 4892/1903 tlkvi számú végzéssel a lévai takarék 
és hitelintézet javéra 1009 korona töke s jár. erejéig 
a C 6 alatt özv. Taliga Samuné szül. Kovács Zsófia 
javára feljegyzett lent részletezett életjáradéki jogot 
megelőző elsőbbséggel bekebelezett követelések kielé-

gitésére megállapított 1700 korona, a vámosladányi 
05 számú tjkvbea I 1 sor és I. 1:5 sor számú ingat-

\ Janókra C 9 alatt a 4892/1903 tlkvi számú végzéssel
i 1000 korona töke s jár. erejéig bekebelezett s özvegy
; Taliga Samuné szül Kovács Zsófia javára feljegyzett
’ életjáradéki jogot mege’özö elsőbbséggel bekebelezett 
’ követelés kielégítésére ezennel 1100 korona összegben 

megállapított a vámosladányi 714 számú tjkvben 1. 3 
sorszámú ingatlaura C 27 alatt a lévai takarék és 

; hitelintézet javára 1000 korona s jár. erejéig, C 28 
alatt Belcsák László kir. közjegyző javára 3 korona 
22 fillér 8 jár erejéig C 29.30. alatt Taliga Samu 
János és neje Reczki Julianna javára bekebelezett 
életfogyt?gtartó haszonélvezeti jogot megelőző elsőbb
séggel bekebelezett követelések kielégítésére ezennel 
1100 korona megállapított vételár végül a vámosladányi 
13<3 számú tjkvben A I 1. 2. 3. s I 1. 2. 3*  4. 
sorszámú ingat’a okra C 5 ala t a lévai takarék és 
hitelintézet javára 49/1905 számú végzéssel C 4 alatt 
Boudéz János javára bekebelezett haszonélvezeti jogot 
megelőző elsőbbséggel bekebelezett 900 korona s 
járulékából álló követelés kielégitéjére ezennel 1000 
korona összegben ni gállapitott vételárak el rém 
éretnének a jelzett ingatlanok a bekebelezett életjáradék 
s haszonélvezeti jogok fentartsa n Ikül nyomban újólag 
el fognak adatni — az árverést elrendelte és hogy a 
fentebb megjelölt iogatlauok az 1907 évi október hó 
29 napján délelőtt 9 órakor Vámosladáuv község há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10®/0-át készpénzben vagy 1881 évi LX. 
t.-cz. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M R. 
8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX. t.cz. 170 § a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezésérői kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatm.

Léva 1907 évi augusztus hó 11 napján.

Pogány Virgil 
kir. járásbiró.

509 szám 1207 végrh.
Árverési hirdetmény!

Alulírott b riísági végrehajtó az 1881. évi LX- t. 
c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az 
ar-maróti kir. járásbíróságnak 1906 «vi V. 250/1 számú 
végzése következtében Dr. Révész Károly ügyvéd által 
képviselt Árvay J. és társa javára Dr. Persay Ferenc 
ellen 567 K. s jár. erejéig 1906 évi május hó 22-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le-és felül
foglalt és 264 kor. t dérre becsült következő ingóságok, 
u. m • bútorok, j stgép, könyvek, stb. nyilvános árve
résen eladatnak. Mely árverésnek a fenti kir. járásbíróság 
1907 évi V. 250/12 számr végzése folytan 50 korora 
tökekcvetelés, ennek 1905 évi március hó 1 napjától 
járó 5°/0 kamatai, '/so/o váltódij és eddig összesen 143 
kor. 30 fillérben biróilag már megállapított költségek 
ereiéig, Ar maroton leendő megtartására 1907 évi 
október ho II ik napjának délelőtti II órája határidőül 
kit űzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
ni®gjtígy*össel  hivatnak meg, hogy az érintett iugóságok 
az 181*1.  évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén b csáron alul is el fognak adatui. Amennyiben 
az elárverezendő ingóságokat mások is le és f«lü fog
laltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t .cz. 120 §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Ar-marótou 1907 évi szept. hó 26-napján.

bagotai Lengyel Aurél.
kir. bír. végrehajtó.

Gyermek-ágy!
Megvételre kerestetik.

Cím e lap kiadóhivatalába.

Gyermek és női kalapok!
Tisztelettel értesítem a n. é. hölgy 

közönséget, hogy üzletem 1907 évi 
október hó l-től a Guttmann féle 

í házba (Drogéria mellé) helyeztem át.
Nagy választék gyermek- és női 

kalapokban, melyeket állandóan rak
táron tartok és legjutányosbb árban 
árusítok.

Horváth Irén 
női divatárusnő.

*®*»«^Hí*t*#»*ia**ig*
I

Tanoncz.
Egy jó házból való fiú ta- 

noncnak felvétetik
KLBIN SÁNDOR 

órás- és ékszer üzletében 
L ±3 -V -A. XT.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. l-től
villamvilágitas, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid

CSASZARFÜRDÖBUL,APESTEtf- és-----  téli gyógyhely, a magya 
irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hév- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák, török
kő- és márványfürdök ; hölég- ,szénsavas- és 
villamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzési kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság.



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907. október l-toL

G--Ber zencze -Léva.
Gr.-Berzencze ind. 
Jálna • . .
Saskö-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szkleuó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó
Újbánya . .
Bars Berzence 6. örh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , .
Nagy-Koszmály 
Láí* • • J.nd’ 

Nagy-Szecse 
Alsó-Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz • . .
Garam-Damásd 
Orosz ka . .
Csata

B.-Gyarmat -Párkany-Naiia es vissza.

érk. 
ind.

Bény . . .
Kéménd .
Köhid-Gyarmath 
Párkány Nana

Budapest felé .
érk.

ind.
*

érk.
n «*

Bécs felé . . ind.

n érk.

0*5
551

123®
1233

600 |
608 | Budapest . . ind. 215SZ.

•
1030 sz.

*600 1249 619 Bécs ind. 9<0 az. lOűősz.
607 106 641 Párkány-Nana ind. 419 535
624 126 704 1 Köhid-Gyarmath 435 552
630 l34 715 Kéménd . . 450 607
649 205 747 Bény .... 502 619

*654 *21« *7“ Csata . . . érk. 0 631
700 217 769 Csata ind. 533 639
710 222 820 Oroszka . . O 647
7 16 240 843 Garam-Damásd 556 657
724 252 853 Zseliz . . . 608 709
745 3 13 *916 Nagy-Salló 636 736
755 324 927 Alsó Várad . . 653 7 53
804 387 943 Nagy-Szecse * 668 * 7 58
819 354 100O Léva .... érk. 710 810
930 4 08 505 1246 Léva .... ind. 725 820

♦940 *4’9 5*7 1237 Nagy-Koszmály 749 838
948 425 523 103 Kovácsi . . . 759 846

lOio 447 546 1 26 Gr.-3zt.-Benedek 819 904
10 39 5 08 608 146 Bars-Berzence 6. Örh. *8“ *914
1045 520 620 137 Újbánya . . 854 925
1055 530 631 207 Rudnó 905 930
1102 537 638 2“ Garamrév . . 917 941
1118 557 656 222 Zsarnócza-Fürészm. 926 947*
11 31 614 709 2 35 954 1000
1142 629 720 246 Szénásfalu-Vihnye 1012 1013
1155 646 733 2»9 Geletuek-Szklenó 1033 1019
1212 705 749 3 16 Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037

12 87 8? 825gy 827gy- 339»z. Saskö -Váralj a 11£8 ÍO44*
344 az. 840 sz. Jálna . . . 1129 1053

V40gy 9£5gy 945gy. Gr.-Berzencze . 1137 1100

555 sz. H30 ». 10°0 sz. 555iZ.
259 gy. 1209sz. 833gy.

ipOsz.
70Ogy 6 32sz 12osgy. 702gy-

545 sz. 1

lü01
1009
ÍO* 9
1032
lioo
H17 

* ll22
11 34
12lf
1231
1241

102
♦ 1 15
p2
139
151
1 59

2“
233
2<o
3 06
315
3 25
333

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

ind.

érk. 
ind.

] 316 82o 227
344 844 252

1*400 *900 *309
416 915 323
435 9 33 3‘2
417 9 35O
5“ 1001 412
532 1O‘» 432

*542 ÍO3*! 445
5“ 1043 5°2
6“ 1100 519
G27 1113 532
656 U18 557
7 49 12>2 7 05

g55 4 18 535
951 520 631

10»8 543 650
1023 537 704
J0‘7 613 724
10" *5 24 *734
H18 6*2 750
U38 6ÍÍ 8°8
l205 712 830
12H 72O 851
1236 739 913
12 61* *701 *925

115 809 943
145 833 10*17

A fekete vonallal aláhúzott 
gy = gyorsvonat; s = személyvonat.
-jelzettek feltételes megállás.

40. szám. HIRDETÉSEK.
Eladó ház.

Jó helyen fekvő sarokház a Teleky 
utczában szabad kézből eladó.

Bővebbet Pollák Adolfnénál Léván.

p------------------- ----------------------
Védjegy: „Horgonyt4

□□

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynel, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Fi gyel ni ezt etés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest

DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz*',  
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

utcz») éa azounabott szép lakás kiadó. 
Továbbá nagyon szép fekvésű 

szöllő és hajlék pincével.
A uzőllő terinéoe tövön eladó ! 
Bővebbet Slagéi’.Izidor főszer és 

teavaj üzletében Léván.

p---------------- -------------J
VilagkiallitasSzr LopisISO'ilegfobbkituníesGrdnd Prix

LOBUS

rom csíkban.fém tisztító
- kivonat 

; *-V
-r-? .-v-1

1907 évi 2983 szám.

Tölgyfa eladási hirdetmény !
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó 1907 évi ok

tóber hó 28 án délelőtt 10 és fél órakor nyilvános Írásbeli versenytár
gyalás utján, eladásra kerül a Selmecbányái m. kir. erdőgondnokság ,,B“ gazdasági 
osztály II. vágássorozat 23, 37 és 39 számú erdőrészeiben továbbá a 
gazdasági osztály II. vágássorozat 14, 19 és 3G/b erdőrészeiben szél által 
ledöntött szétszórtan a helyszínén fekvő 47 darab tölgy

épület és müszerfa
2158 korona 81 fillér kikiáltási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és egy koronás 
bélyeggel ellátott, valamint a kikiáltási ár tiz százalékának megfelelő bánat
pénzzel felszerelt Írásbeli ajánlataikat legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött 
óráig annál is inkább nyújtsák be az alulirt m. kir. erdőhivatalhoz, mert a 
később beérkező ajánlatok, valamint általában távirati és utóajánlatok figye
lembe nem vétetnek és felbontatlanul vissza utasittatnak.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezenkívül ajánlattevő azon határozott 
kijelentését, hogy az általános és részletes árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s ezeknek magát feltétlenül aláveti.

A teltételek az erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi szeptember hó 27.

M. kir. erdőhivatal.

Érsekújvár . . ind.;
•Bánkeszi 3 sz. örb. 
N.-Surány . - érk.i
Nagy-Surány 
Zsitva-Fődémes 
Kis-Mánya . .
Mánya . • .
•Szt. Mihály úr 
Vajk .... 
Verebély . .
Zsitva Újfalu . 
•Betekints 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

ind.

I

Vissza. 
Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . . .
•Betekints örh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
•Szt. Mihály úr 
Mánya « 
Kis-Mánya . .
Zsitva-Fődémes 
Nagy-Surány .

r> n
•Bánkeszi őrb.
Érsekújvár . . érk?

érk. 
ind.

510
5:-“
5^2
Ő3S
5" 
6“
6t9
62'
Cf35
6 40
649
7 00
710
7 18
730

9« I 505 |

9*° 5‘7
948 q25

1003 52-
10'7 539
10" á47
1038 • 554
10«8 602
io« 611
1P« 633
IP9 644
1149 6ö2
H59 700

1 1222 713
1 1224 72a

836 427

86‘ 437
910 449
918 455
928 504
954 52C

1007 536
1017 a44
1034 553
ÍO4" 558 |
105‘ 607 1
1109 6is
11« 621
1123 629 1
U35 641

1

8-50
9Ö2
91Ő
9“
9“
940
946
9“

10“ 
10“ 
10“ 
1042 
10“ 
11Ö3
11“

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

1907. október hó 6.

Tolmács! komp eladó.
Az Esztergomi Fökáptalan tulajdonát képező tolmácsi 

komp örök áron eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
a garamkovácsii uradalmi intézőség.

■UMassmssHHBsr 3 amMBflMmmMBHMmmmm
Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs- kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából

i

Ezen szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség- 
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállitásá- 
á* 3 hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivivták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár 
nák, k08ZOruk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.

bb és legkitűnőbb 

Cséplőgépek 
szabad, uj keHögyiiriívei ellátott görgős csapágyak*  

kézi-, járgány és gözhajtásra.

Az elismert legjo

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
"b a.x á z d. á s iá. a 1e ,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtök és arató gereblyék- Szénaforditók

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

&V „S -Z- F H O XT I

Tormács ős vértetü pusztításra.
Szá.llitlxa.tó talcaxélx Vixzlxelyelc.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket1* legújabb szerkezetben készítenek ée szólítanak :

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga ona-tisztitó rosták. 

Trieurek és kukorica morzsolók. szecs 
kavágók, daraló ; répavágök. 
Szállíthatók va^mint minden más fajta

l®*""  MAYFARTH PH. és Társa "Wll
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek

Alapítva 1872. Bécs, U1 Taborstrasse 71. ■»■■!>««•
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüet és bronz éremmel,'az összes nagyobb kiállításokon.

Részletes Árjegyzéke és szézxxos ell»na.er© levél izx^y exx. $££+
ZS.rn.plia.t01E: KINLAJE’I’ IDÁ/VIZD úrnál Léván.

Nyomatott Nyitrai és Téma könyvnyomdájában Léván.


