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Közgazdasági háború előtt.

piacnak tekinti, hova mi a lábunkat
sem tehetjük be és gazdasági fejlődé
Ha a politikai helyzetben beállott
sünk érdekében nem lehet oly kíván
szomorú fordulat okait keressük, az
ságunk, melynek megvalósulását Ausz
újabb válság főokát Ausztriával való
tria ne igyekeznék meggátolni. Ebből
gazdasági közösségünkben találjuk fel.
előre láthatjuk, hogy mi fog történni
Deák Ferencz egykor oly bölcsnek
1917-ben, az utolsó kiegyezés lejártával
tartott kiegyezése minden fogyatkozásai
Bizonyos, hogy gazdasági független
elénk tárulnak. 24 év múlt el csak a
ségünket, pusztán a törvénykönyvvel
gazdasági közösség megteremtése óta kezünkben, akkor sem leszünk képesek
s már is konstatálnunk kell, hogy a megvédeni mindaddig, mig Ausztria
helyzet tarthatatlanná vált. Ausztria törvénytelen ellenkezésésének a legeré
csak akkor volt kész a 67-iki kegyezést lyesebb
eszközökkel nyakát nem
perfektuálni, mig hasznot húzhatott be szegjük.
lőle, de mihelyt Magyarországnak abból
A mai válság főokát tehát Ausztria
származó jogai érvényesítésének érde makacs, rideg ellenállása képezi. Ne
kében komoly lépéseket teszünk azonnal hárítsuk ezt a vádat sem az uralkodóra
kész a kiegyezés, magnachartáját szét sem a trónörökösre; azok az osztrák
tépni. Amig mint a távol jövő ködös érdekek sugalmazott szószólói, ami
homályában lebegő ideális célról be elég szomorú, de úgy van. A Wekerleszéltünk Magyarország gazdasági füg kabinetnek inenni kell, mert Ausztria
getlenségéről, addig Ausztriának ezen nem enged semmi vívmányt, a meg
elméleti fejtegetések ellen nem volt szavazandó rendkívüli közös költsé
kifogása, sőt gunymosollyal kisérte gekért, semmiféle rekompenzációt nem
naiv reménykedéseinket. De mihelyt a volt képes a kormány kicsikarni, minden
politikai életben is komoly törekvéssé megtört Ausztria tagadó álláspontján.
vált gazdasági életünknek Ausztriától És hogy nálunk egyik kormányválság
való függetlenitése, odaát megszűntek a másikat nyomon követi, annak
mosolyogni s a nemzet öntudatra éb Ausztria örül és céltudatosan mozdítja
redésében nagy veszélyt látva, elérke elő a krízisek kiélesedését, mert minél
zettnek tartják az időt a függetlenségi zavarosabb a belpolitikai helyzet Ma
gyarországon, annál kevésbbé van
törekvések letörésére.
Törvény ide, törvény oda Ausztria módunkban gazdasági függetlensé
magyar jogokat, magyar gazdasági ér günk kivívása.
A dolgok ilyen állásában, már,most
dekekel nem ismer: a jegybank kettékomolyan kell azzal a kérdéssel fog
álasztása, a készfizetések felvétele ellen lalkozni^, hogy mi módon készítsük
állást foglal, ellenben nemzeti politi elő 1917-re gazdasági függetlenségünk
káját ami hátrányunkra irányítja, Bosz- érvényesülését. A kormányban legyen
niát-Herczegovinát általa meghódított az bármilyen kormány, e tekintetben

ne bizzunk, a kormányt az uralkodó
vétója lemondásra kényszerítheti, a
parlament pedig tétlenségre szorítható.
A nagy harcot tehát a magyar tár
sadalomnak kell megvívni, ennek kell
Ausztria ellen a közgazdasagi háborút
megindítani. Nem afféle bngymeleg
tulipán mozgalmat értünk, aminőt pár
év előtt gyöngéd női kezek múló di
vatként rendeztek, hanem olyant, minő
a törökországi bojkot volt, melynek
hatása keserves feljajdulásra kényszeritette az osztrák ipart s melynek be
szüntetését csak nehéz ötven millió
koronával volt képes a monarchia
megvásárolni. Senki sem gátolhat meg
egyeseket abban, hogy az osztrák árú
kat, az osztrák hitelt, az osztrákokkal
való gazdasági érintkezést bojkottálja
és ha az egyesek milliói egyetértve
járnak el, ha a hazai ipar, kereskedelem,
pénzintézeteink, közlekedési vállala
taink támogatják ezt a törvények keretein
belül megvívandó gazdasági harcot,
— pár év múlva maga Ausztria fog
könyörögni, hogy csináljunk önálló
bankot, készfizetést, gazdasági függet
lenséget, mindent csak az osztrák ipart
végromlással fenyegető gazdasági harcot
szüntessük be. Elismerjük, hogy a harc
eredményes megvívásához szívós ki
tartás, törhetetlen erély, a személyes
ellenségeket is egy táborba terelő
egyetértés és nagy ön megtagadás kell,
de ha nem bírunk ezen tulajdonsá
gokkal, ha még nem okultunk eléggé
a szertehuzás káros következményeiből
akkor tegyük le a fegyvert s mondjunk
le minden reményről.
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Közügyek.
Az élet.
Ma. a meggazdagodás utánni vágy, űzi,
hajtja az embert. Ez az álma, ez az ideálja
minden embernek, hogy gazdag legyen.
Akinek sok pénze van. az. kényelemben élhet,
elegánsan öltözhet, mindenhez hozzászólhat
és máskülönben is tekintélyes ember.
.Most pedig nézzük hogy. hogyan lehet
megg i/dag dni A meggazdagodás módjai
ige: különfélék sokszor igen nevetségesek,
de többször bizony igen szomorúak is ; mint
n közeim t időkben több példa volt arra,
h"gy egy. a mesékben oly sokat emlegetett
templom egerénél is szegényebb ember,
megnyerte a főnyereményt, s efölötti örö
mében megörült Itt az egyén, igen szomorú
módon lett gazdag Illetve, nem épen a
körülmények voltak olyan szomorúak, hanem
csak a hatás. Hát ez bizony gúnyos iróniája
a sorsnak.
Én ezt igen különösnek találom Mert az
illető, kinek sorsjegye van, mindég ellehet
készülve arra, hogy megnyeri a főnyereményt,
s igv a pénz, a vagyon, sosem találhatja
őt annyira váratlanul, hogy az. oly erős
fizikai átalakulást idézhetne nála elő. Ma-már
nincsenek is oly szomorú következményei
az ily szerencsés véletlennek. Mert ma,
minden ember számit arra, hogy ő idővel
gazdag lesz. S talán ez a remény az alapja
annak a sok esztelen adósság csinálásnak,
melynek terhét az alsóbb osztály nyögi s
amelynek korlátozásására készült az új vég
rehajtási novella. (?)
Az előbbinél már nehezebb mód a meg
gazdagodásra a tőzsdei spekuláczió. Ez igen
nehéz és veszélyes ut. mert itt az egyén többet
kockáztat, mint egy sorsjegy árát. s el kell
készülnie arra is, hogy ugyanannyi idő alatt
mennyi alatt meggazdagodhat, utszéli koldus
is lehet. A tőzsdei esélyek szálai nagyon
tekervénvesek és csak igen kevesen tudják
hogy mikor, melyikbe kapaszkodjanak Azért
sose tekintsünk irigykedve, a tőzsdén meg
gazdagodottak után, mert ők valóban halálos

verítékkel telt izgatottságban szerezték va
gyonukat
Még a legtisztességesebb utón gazdagodhatik meg az egyén az
kég, pl. valami
amerikai nagybácsi utján Csakhogy igen
kevesen vagyunk, kikm
na amerikai
nagybácsijuk. Vagy hatná, van is. a végén
mindég kisül, hogy azok bizonyos milliócskák. melyek holdon ábrándozásaink
közepette már majdnem
kezeink*között
ropogtak,
pár rongyos száz dollárossá
mentek össze. (Furcsa! Pedig eleget jöttek
vizen, megdagad hittak volna.) No, de ha
végre valakinek van is egy valóságos ame
rikai és milliomos nagyn *csija, több mint
bizonyos, hogy a várómén
örökösnek is
van elég kenyere — a k intott csirkéhez.
A szerencse játékok: Hisz ott csak ve
szíteni lehet! Én bizony uem tudom, hogy
hová szokott tűnni a pén/.. a játékosok elől
mert teszem azt, ha leülnek egypáran kár
tyázni. a játék végeztével azt veszik észre,
hogy mindegyikük veszített (?) Tehát ez
utón sem lehet meggazdagodni. (Tönkre
menni azonban igen könnyen.
Hátra volna még a meggazdagodásnak
igen tisztességes ú tja: a takarékosság. Igen
ha a mostani, terhes közgazdasági viszonyok
súlya nem nehezedne annyira vállainkra;
aztán meg a kereset! Ott van a legnagyobb
igazságtalanság! Mert a nehezebb munkát
végző egyén mindég kevesebbet keres, mint
a kisebb és könnyebb munkát végző.
Egy radikális lendülettel ezen kellene
változtatni kölcsönös felváltással, hogy a
mostani szegény sorban elök is juthassanak
egy kis jó módhoz. Vagy tán’ nem ez volna
az igazság, hogy a gazdagok kissé félre
vonulnának addig, mig a szegények is meg
nem gazdagodnak? (N<». de nehogy aztán
valaki ezt komolyan vegye )
Mert, hogy már manapság a már mindenki
által ismert viszonyok következtében mamár mi nálunk meggazdagodni nem lehet,
tanúskodik róla az alábbi kis statisztika.
Bebizonyított tény, hogy a jó kereseti
viszonyok között elsősorban állnak az Ame
rikai Egyesült államok, hol a nép átlagos
jövedelme beleértve a csecsemőket, millio
mosokat és munkanélkülieket is fejenként

1056 korona. Anglia : 894 kor. Németország:
693 kor. Európában átlag: 138 kor. Ma
gyarország pedig: 185 koronával szerepel.
E számok vannak hivatva megmagyarázni
a nép, de különösen a magyar munkásság
megélhetésének szomorú viszonyait, s a
kivándorlás okát.
Egyúttal egy kis összehasonlítást teszek
a kiilömbözö országok népeinek kiadásairól.
Veszem elsősorban az élelmezést Ha
zánkban jövedelmünknek, (átlagul van véve:
1200—1500 kor. évi jövedelem.) 55ü/«-ával
járulunk az élelmezéshez. Az Egyesült álla
mokban : 44%, Franciaországban pedig :52
% -ot tesz ki. Lakás 'lázakban : 20% Egyesült
államok: 15%. Franciaország csak 8" .
Szeszes italra költenek hazánkban : 4*5 >
Egyesült államok : 3*»/o, Franciaország : 8" o
Ruházkodás hazánkban : 16% Egyesült álla
mok : 20%, Franciaország: 17" o. Szellemi
szükségletek hazánkban : 2" o Egyesült álla
mok : 4°'° Franciaország : 2°" Dohányásra.
Hazánkban: 2'5"" Egyesült államok : 3 1 .
Franciaország: T «.
Most tekintsük azt, hogy mind e kiadások
mellett mennyit takaríthatunk meg az átlagul
vett összegből. Itt már Franciországot állít
hatom az első helyre, hol a keresetnek 12 ° "-át
lehet megtakarítani, s még csak ezután jön
a magyarok eldorádója : az Egyesült államok
11" "-kai Legszomorubbbak a magyarországi
viszonyok, hol e kiadások mellett semmit
sem tudunk megtakarítani.
S dacára annak mégis Hazánk az, hol
szem elől tévesztik ezt a közm ondást: csak
ad dig nyújtózz,, míg a takaród, ér. Hazánk
az. hol a költekezés és fényűzés a legna
gyobb- mérveket öltött így bizony szép
statisztikát lehetne összeállítani az adóssá
gokból is.

hát nem lehet. Majd beszélek róla a gaz
dámmal.
Böjtös Rózika, Mihály gazda meg a felesége
egyetlen leánya. A csinos babaarcú, de vé
Az áruló anyai szeretet.
konyka 18 éves leány vagy 20 évi házasságuk
Irta Kántor István.
— Jaj édes szülém, meghalok, — sírja el után született s igy érthető, hogy a két
| öregnek ö a szemefénye, mindene. Bár szelid,
magát Rózika a szobába lépő anyja előtt.
— Mi bajod, drága szentem, te Rozikám? jó kis leány a Rózika, de. mint a beteges
— szól ijedten a leánya fejét simogató gyermek, ö is makacs, szokva lévén ahhoz,
hogy minden kívánsága ellentmondás nélkül
anya.
Mond már no.
teljesül Atyja, Bojtos Mihály uram, házhelyes
— Nem merem.
| gazda és biróviselt ember, ott a Mátra tö
— De merd, lányom.
vében. egy palóc faluban. Épen most tér
Szeretem . . . .
— Szereted ? Hisz ez nem baj, kis csibém. | haza a napi munkából és első szava, hogy
És ugyan kit szeretsz? Súgd meg szaporán. kiscselédje, leánya után kérdez.
Lenyugodott pihenni, a lelkem, mert
— Félek, hogy megszid, édes szülém.
megfájdult egy kicsit, a feje, — nyugtatja
I n-c ? Dehogy szidlak dehogy.
meg
az
anya a gazdát.
A Jankót,
suttogja a leány, piruló
Estebéd végeztével pipára gyújt Mihály
arcát kötényébe rejtve.
— Jankót ? Csak nem a drótos Jankót ? gazda és mielőtt lefeküdnék, el-elbeszélget
kérdi tneghökkenve az anya.
Nem | az anyjukommal rendes szokás szerint. Erre
' az alkalomra lesett az asszony, hogy a nagy
lehet az leányom.
hirt férjével közölje. És mikor Mihály gazda
— De lehet.
| az tűsét pofányi füstéit kipöffentette a száján,
— Hát akard, hogy ne lehessen.
Próbáltam már, de nem bírom. Meg megszólal az asszony csendesen:
halok, édes szülém.
Hallja kend, kedves gazdám, baj van.
Dehogy halsz, már, miért halnál. Jaj,
— Baj-e? Aztán mi volna az? — kérdi ő.
de mit szól majd hozzá az apád. — sopán
Hát, hogy a Rózika szeret.
kodik az anya.
Nem baj az, — mosolyodik el Mihály
Erre aztán Rózika még hangosabb sírásba arca — hájszen a lány azért lány, hogy
kezd. Anyja alig győzi csittitgatni
szeressen.
— Ne sírj már' no. Hisz ha nem lehet,
— Baj az m ég is,h a mondom. Kend is
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A Barsmegyei Gazdasági Egyesület
a hó 10-én tartott közgyűlése.
A Barsmegyei Gazdasági Egye
sület október 10-én ülést tartott
annak tartja, ha majd megtudja, hogy kit
— Hagy hallom.
— A drótos Jankót, — mondja, félénk
pillantást vetve urára
Mihály gazdának egy areizma sem randái
meg. Az a fönséges parasztnyugalom ömlik
el egész lényén, pedig ugyancsak szivén
találta a szó. Lelkiállapotát legfeljebb abból
itélhetnők meg, hogy a szaporább szivásh 1
a pipában erősebben hallik a pipalé serce
gése. Mindketten hallgatnak. Végre marok
ba veszi a pipát a szájából és halk n
megszólal*
— Nem lehet az, anyjukom.
De lehet Csak nem akarja kend, lu-v
meghaljon, a lelkem.
Ne m ond! — szól az asszonyra feddőkg;
mert hogy a leánynak meg a halálnak v natkozásbahozását sem szereti hallani.
— Baj, baj, — ismeri be végre ő is - a
már drótos is, csak legalább ne voli i
drótos tót
Saskv Janó hatalmas szál legény. Csin >s
barna arcán hiába keresnők a faját jellem 3
vonásokat. Darócruhájában, mely mesterst e
mellett is elég tiszta, egészen szemrev%>
fiú, úgy 26 év körül lehet. A sors szeszébe
kóborlásában a faluba vezeti és Böjtös Milmly
házában is többször megfordul. Ott is akad
mindig dolga: hel ezt, hol amazt a tön itt
edényt drótozza egésszé. Ilyenkor szóval
tartja a fehérnépet: elbeszéli, hol járt, mi
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Dombay Vilmos elnöklete alatt.
Jelen volt: Szilassy Zoltán or
szággyűlési képviselő, mint a Gaz
dasági Egyletek Országos Szövet
ségének kiküldötte.
A közgyűlést megelőzőleg a vá
lasztmány tartott ülést, melyen a
titkárválasztásra vonatkozólag tör
tént intézkedés. A munkálat elő
készítésére 3 tagú bizottság kül
detett ki Dombay Vilmos elnök
lete alatt Ordódy Lajos, Leidenfroszt Tódor és Kherndl János
személyében. Póttagul Balogh Já
nos választatott. Dombay Vilmos el
nök a közgyűlést megnyitván s a
jelenlévőket üdvözölvén, jelenti,
hogy a választmány a titkárvá
lasztás előkészítésére 3 tagú bizott
ságot jelölt ki, mely október 17-én
tartja ülését s munkálatának ered
ményéről a legközelepbi közgyű
lésen számol be.
Elnök áttérve a tárgysorozat
2-ik pontjára javaslatot tesz, hogy
az Egyesület vagyonának s szá
madásának
megvizsgálására
a
számvizsgáló bizottsági tagokon
kívül még két egyleti tag is ké
ressék lel. Többek hozzászólása
után oly értelemben történt hatá
rozat, hogy a közgyűlés csupán a
számvizsgáló bizottság által leen
dő megvizsgálást tartja szüksé
gesnek.
Dombay elnök a távozó titkár
látott a nagy világban, meg a katonaságnál.
Érti a dolgát; azok meg szívesen elhallgatják
és juttatnak neki a fizetésen felül mindig
némi ennivalót is. És Janó hálás ezért, bár
merre jár, vissza-visszatér a faluba a jó
emberek közé. Azt is észreveszi, hogy Ro
zika meg épen szívesen hallgatja. Hovatovább
mind több és többször akad a Böjtös uram
házánál munka, mert a kis leány kezében
ugyancsak törik, reped a fazék, tál és tányér,
melyeknek reperálása mind az ö tudomá
nyát kívánja.
És végre Janó eléri azt, amit odahaza,
az ö kis tót falujában soha még álmodni
sem mert volna : boldog férje lesz Rozikának
és ura Böjtös Mihály 40 holdas szép gaz
daságának
Hanem ő rajta sincs semmi hiba, csakhogy
épen a jómód kissé elbizakodottá teszi, azt
hívén, hogy a vagyon elpusztithatlan. Nagy
magyar és aki a múltját nem ismeri, megesküdne rá, hogy bölcsője soha sem ringott
ott, valahol a Tátra tövében fekvő tót fa
lucskában. Tót neve sem okoz neki nagy
gondot: nevének végső szláv y betűjéről a
vonást átteszi a második a-betüre és lett
a S á s k y Ján o s; szívben, lélekben névben
^agyarrá lett. Csupán az keseríti meg néha
i b a életét, ha valamelyik haragosa drótosnak
csúfolja. Hanem ezt neki szembemondani
uem tanácsos, mert az illetőnek Sásky János
utam hatalmas tenyere hamarosan a szájára
jár megszámlálhatatlan mozdulattal.

Lévai Hírlap

3.

érdemeit méltatja. Szolgálatot tett | viselő a Gazdazági Egyesületek
úgymond a Gazdasági Egyletnek Országos szövetsége kiküldötteként
s a gazdaközönségnek egyaránt. jelent meg ez alkalommal, a mi
A titkári hivatalt az Egylet na nem csupán formalitás, hanem
gyon elhanyagolt állapotában vette ' kifejezője annak a kapocsnak me
át a mikor annak vagyon helyett lyet a vidéki gazd. egyletekkel
3000 frt adóssága volt. Leidenfrost fen óhajt tartani. Osztozkodni akar
László elnökkel buzgón munkál azoknak örömeiben és tájdal mai
kodva az Egylet vagyonát HOezer ban. Fájdalom a titkárnak több
koronára gyarapították.
mint 2 évtized utáni távozása, de
Működési ideje alatt a vármegye egyúttal 25 évi működésének öröm
több községében hitel, fogyasztási ön nepe.
és tejszövetkezetet létesített. Ö
Munkálkodása csendes volt, de
hozta be Dunántúlról a 180 darab túl terjedt nemcsak a vármegye,
ból álló bonyhádi importot, mely hanem az ország határain is, s
alkalommal 4001X) korona erejéig jelző oszlopot képez a Gazd. Egy
állt jót kisgazdákért. A kisgazdák let életében.
ismeretkörének bővítésére tanul
Szerencsésnek érzi magát, hogy
mányi kirándulásokat szervezett őt küldötte ki a Gazd. Egyesületek
az ország nagyobb és okszerűen Orsz. Szövetsége mint e város szü
kedvelt uradalmaiba. A Gőzeke löttét s örömmel csatolja e testület
szövetkezetét Ordódy Lajossal együtt babérjait ahhoz a koszorúhoz, a
alkották meg, mely mint ilyen az mit Dombay elnök a távozó tit
kárnak font.
első volt az országban.
A Gazd. Egyletek Orsz. szövet
25 éven át végzett működése nem
volt zajos, hanem csendes, de annál sége fájdalommal látja a titkár
hasznosabb. Ennyi érdem után távozását. Sok szerencsét és bol
indíttatva érzi magát, azt javasolni, dogságot kíván jövendő munkálhogy azok jegyzőkönyvvileg örö kodásábán.
Lévai ich László titkár megható
kítessenek meg, amit a közgyűlés
egy hangúlag elfogad s Zonyor János szavakban mond köszönetét a jó
indítványára oly kép módosít, mi ki váltatokért. Boldog-nak érzi ma
szerint ez elismerés jegyzőkönyvi gát, hogy élete jelentékeny részét
másolata kézbesitessék a távozó az Egyesületnek szentelhette. Mű
ködéséről mindenév végén beszá
titkárnak.
Szilassy Zoltán országgyűlési kép molt s igy azt jelenleg fölösleges
Az öreg Böjtös-pár rég kint pihen a te
metőben. Sásky János uram meg már oly
becsületet szerzett, magának a faluban, hogy
évek óta ö a községi biró. Boldog ember,
de egyetlen fiát. a 20 éves Pistát ugyancsak
rosszul neveli. Duhaj a legény kimondha
tatlanul és atyja nemhogy fékezné, de sőt
gyarapítja benne a rossz tulajdont Büszke
fiára, hogy azt sűrű, rakoncátlan vére mind
untalan valami rosszra ragadja. Hej, hány
betört vagy bicskával meglékelt fejért fizetett
ő már fia helyett! Ugyan a fiúnak is kijár
a többi legénytől a maga jussa, de nem árt
az annak. Szinte beteg belé, ha vasárnaponkint
egy kis csapolás nem éri, hogy sűrű vére
fölöslegétől igy megszabaduljon. Messze
hires verekedő és az apjáról rá is átragadt
drótos gúnynévért képes az egész falu fia
talságával összetűzni. Most is ott mulat az
ivóban muzsikaszó mellett. Apja, az öreg
biró meg kedvteléssel nézi onnan a sarok
asztal mellől, bor mellett üldögélve néhány
gazdatársával.
— Hej, Pesta, — szól rá a kurjongató
fiúra — nem jól húzza a cigány, hisz a
muzsika öregjét nem is hallom. Ugyan
noszogasd meg egy kicsit.
A fiúnak több sem kell: egy hatalmasat
rúg a bőgőre, mely hangos puffanással be
szakad, a mögötte álló cigány meg egy
nyekkenéssel a pad alá gurul. Hanem azért
nincs semmi baj, megfizeti a kárt biró uram

holnap. De a szelíd nógatásnak meg van a
kivánt hatása: húrszakadattig húzza a többi
cigány a legény hatalmas kiáltozásától kisérve
és olyan hangos lesz az ivó, hogy egy
gyöngébb idegzetű ember ezek hallatára
menten ideggörcsöt kapna.
És tűnnek az évek egymásután. Sásky
János uram pedig boldogan él családjával
mig egyszer csak ő is elköltözik arra a
hosszú útra, ahonnan ő sem térhet vissza
soha. A jómód meghizlalta annyira, hogy
már már alig szuszogott és egy szelíd gu
taütés egy legyintéssel leteritette a nagytestű
és erejű embert.
De a gazdaság, az bizony nagyon meg
sínylette Sásky János uralmát. Mig az öreg
Böjtös gondos és takarékos keze alatt
nemcsak szüztisztán állt az adósságtól, de
gyarapodott is, addig az ő halálakor a teherlap ugyancsak sűrűn volt beírva nevekkel
meg számokkal abban a nagy könyvben,
melyet úgy hívnak, hogy telekkönyv. Szegény
Róza asszony gyönge vállaira addig soha
sem tapasztalt gond nehezedett nagy bánata
mellé. Könnyelmű fia meg ahelyett, hogy a
munkához látott volna, csak folytatta a régi
megszokott vig életmódot, pazarolta a már
amúgy is keveset.
Egy vasárnap éjjel megint ott tivornyázott
a korcsmában társaival és a hatalmas dáridó
zaja messze elhallatszott a csöndes nyári
éjben. Hanem a kis lajbi zsebe hamarosan
kiürült hozómra meg már nem ad a korcs

21 szám.

L é v a i H ír la p

4.

belügyminiszteri engedélh
Bak » -ra vál
tó ztatta.
Alispánunk szabadsaga Mailáth István
megyénk alispánja a legutóbbi közgyűlésen
nyert hosszabb tartamú
ubadságidő fel
használásával nejével eg. *t több heti kül
földi útra ment.
A kistapolcsanyi kir

h ír e k .
H a/asság. H<»iló Amáliát, Holló Sándornak a .cwü takarékpénztár igazgató-elnö
ki :ick i s nejének, Nyitray Amáliának, leányát
e he 9-én vezette oltárhoz Csorba Jenő,
gp'fChotek Rezső uradalmának mérnöke. Az
egybekelés tanúi Holl>» Lajos országgyűlési
képviselő. Giinther Ernő. gróf Chotek Rezső
uradalmi íek központi számvevője, voltak.
Az esketési szertartást Báthv László prépostplébános végezte. A szertartás előtt és után
Tok<>ily István klasszikus orgonajátéka han
golta 'Tömre az egész templomot megtöltő
násznépet Ami jókívánságunk is kisérje a
fiatal párt az élet utam !
Csépány Elemér helybeli kir. aljárásbiró
folyó ht - 16-án tartia esküvőjét Duben Mici
urhölgg\el a helybeli róni. katli. templomban.
Sok szerencsét és boldogságot!
Kitüntetés Dr <Mgyay Lászlót, földmivelésügv i segédtitkárt, tökünket, buzgó szol
gálata elismeréséül 0 felsége a Ferencz József
rend lovagkeresztjével tüntette ki.
— Gyaszhir. Farkas (Vlcsek) István, pécsi
kir. fótiiekk' mvvvezető, életének 43 évében
fö l}
hó 7-en Pécsett jobblétre szenderült Dr.
Vlcsek Ferenc, helybeli ügyvéd, bátyját gyá
szolja az elhunytban. Özvegy e, es két árvá
ja és a bánatos szülők siratják.
Nevvaltoztatas. Bahna Sándor a lévai
tanítóképző intézet növendéke vezeték nevét
máros. Hja, de másként is volt ez valamikor,
hanem csak volt, a volt meg most nem fizet. Ö
pedig még mulatni akar Gondol egyet, aztán
feltűnés nélkül távozik az ivóból. Senkinek
sem tűnik ez fel, észre sem veszik rövid
ideig lartó távollétét. Hiszen a többi legény
is többizben ki-kitekint, meg visszajön; ki
bejárnak ilyenkor a mulató legények Ha
marosan otthon terem, nincs messze a házuk.
Benyit a szobába. A mécses pislákolva ég
még most is. várva a hazatérő fiúra. A
szegény, elgyötört gyönge aszom- ébren
van, a gond, a bánat elűzi szeméről a jóttevő álmot.
Haza jöttél édes fiam ? — kérdez rá
az anya.
Haza de tüstént megyek. Pénzt
adjon kend.
— Hol vegyem, ha nincs Tudod, fiam
hogy már szegények vagyunk és, ha nem
hagysz fel ezzel az élettel, rövid idő múlva
koldusok leszünk.
Eh, mit bánom én. Az a kevés, ami
még van, úgy sem kell; azzal vagy anélkül
egyre megy. Adja hamar azt a pénzt
Mondtam már, hogy nincs. lelkemből
csak nem vehetem.
— Én tudom, hogy van kendnek száz
forintja a ládában, ha nem adja kend.
magam viszem.
De már erre felugrót tfektéből az anya és
odarohant a ládához, megragadta fia karját
izgalomtól remegő hangon mondja:

hercegi udvarból.

Folyó hó 10-én érkezett n Kistapolcsányba
tíizell i kir. hercegnő, Aul
i hír hercegnő
édes anyja kíséretében, v nkiviil Kistapolcsányban tartózkodnak e :T» szerint; Lipót
bajor herceg és fia, Kor: I és György ki
rályi hercegek, József kir. herceg apósa,
iltetőleg sógorai, akik több sikerült szarvas
cserkészeten vettek részt gazdag vadállo
mánya kir. hercegi erdői gúnyokban.

A főgimnázium felhívása. A fő
gimnázium igazgatósága és tanári kara
a napokban a következő fethivást in
tézte a tanulóifjusag s/üleiheihez, há
zigazdáihoz: A lévai rémi. kath. főgim
názium igazgatósága tisztelettel kérdezi
a szülők-1 v. gyámokat v. szállásadókat
kivánják-e a gimnáziumban az egy
huzamban való csak délelőtti tanítást.
A felelet minden megjegyzés nélkül
pusztán igen vagy nem szóval történ
hetik Amint értesülünk a feleletek
legnagyobb százaléka iqenló volt és
osztályonként alig volt egy-két nem - mel
való vá asz Összesen csak 13 felelt
nem-mel. A feleletek élénken mu
tatják, hogy úgy a szülők, házigazdák
mint a7 a7 egész tanulóifiuság kíván
ja e ; e yhuzamba
való tanítás
behozatal t Most, miután a város ér
dekelt közön ge igv Írásban fejezte
ki igenlő óhaj t, azt hisszük nem áll
semmi az eszme tel esül sének trjába.
Reméljük, hogy a közoktatásiig', i miGonosz gyermek, a/.t a pénzt ugyan
el nem viszed még én élek, azt apád sír
emlékére szántam.
Az elvetemült gyermek azonban egyet lök
anyján, aki fejjel odavágódik az ágy szélihez
és vértől elborítva zuhan a padlóra. Anyjára
rá sem néz, kihányja t láda tartalmát és a
pénzt magához véve, rohan vissza korhely
társaihoz.
Másnap kora léggel vérbefagyva találta
az egyik szomszédasszony az anyát. Még
volt benne némi élet A gyilkos fiú pedig
még akkor is korcsmázott, úgy déltájban
került csak haza. Ekkorra meg tnár megér
keztek a törvény emberei is, kiknek gya
núja azonnal a fiúra irányult, de tizen is
bizonyítottak mellette, bántódása egyelőre
nem történt. Az orvos mindenképpen abba
fáradozott, hogy a haldoklót, hacsak rövid idő
re is eszméletre hozza, ügy látszik, fáradozás
át siker koronázza, mert a lezárt szemhéjka
meg-megrezzenek. a vértelen sápadt arc iz
mai egyet-egvet rándulnak és lassan felnyitja
szemét a sebesült. Révedező tekintete az
ágylabnál áll csend a re esik és az öntudat
lassú visszatérése ienkiti tekintetét. Fiát
féltve, iszonyú félelem ül sápadt arcvonásaira
ajkai megmozdulnak és elég hallhatóan rebegi:
Azért
a fiam
.n e bántsik
és szemei újra lecsukódnak örökre.
így lett a mélységes anyai szeretet gyilkos
fia árulójává.

nisztérium eleget tesz a közóhajnak
és már november havában megkez
dődhetnek az egyhuzamban való elő
adások.
— Az aradi vértanuk vesztőhelyének
megváltására gyűjtött adományok nyug
tázása folyó hó 9-ől 14-ig. Kopernicky
Cornél gyűjtő iv é n : Molnár Péter 30
fii!., Fleischer Károly 50 fül., Nagy
József 30 fü l, Bucskó István 30 fill.,
Szecső Sándor 20 filL, Handler Ármin
1 kor, Sz J. 30 filL, L. B. 20 fül.,
Deutsch Izsó 20 fill.. Laufer Ernő 20
filL, Kun József í k o r , N. N. 40 fill.,
Weimann Mihály 30 fill., Amstetter
Imre 1 kor., Heksch Samu 50 fill.,
Ördögh Lajos 50 fill., Hamburger 50
fill.. Ghimessy Gyula Árpád 50 fül,
N. N 20 till., N Piroska 20 fill Óberth
Gusztávné 40 fill., N. N. 10 fill., Baker
Árpád 50 fill., Sk. J. 1 kor., Anonymus
20 fill. Összesen: 10 kor, 80 fül. Ehhez
számítva a szerkesztőség által adomá
nyozott 10 koronát összesen : 20 kor.
80 fillér. A gyűjtést folytatjuk.
Barsmegye közigazgatási bizottsága, folyó
h ó 1 2 é n t a r t o t t a r e n d e s h a v i g y ű lé s é t. Aran y o s m a r ó t o n a m e g y e s z é k h á z á b a n . Miköz
b e n az e g y e s e l ő a d ó k le l k i i s m e r e t e s e n szá
m o lta k b e a m e g y é t é r d e k l ő k ö z ig a z g a tá s i
ü g y e k r ő l.

— Kereskedelmi szaktanfolyam. Lapunk
mult heti számában jelzett esti kereskedelmi
szaktanfolyam a Lévai kereskedő ifjak tár
sulatának egylet helyiségében f. é. november
hó 1-én kezdődik,, a tanfolyamon az egyszerű
és kettős könyvitett ezzel kapcsolatban a
kereskedelmi törvényt, a magyar és német
levelezést az uj helyesírási szabályok bevo
násával és a kereskedelmi számtant sajá
tít ák el. A hallgatók s a tanfolyamon részt
venni szándékozók október hó folyamán
jelentkezhetnek. Fodor Adolf baiakfökönyvelőaél
A Bai smegyei Gazdasági Egyesület
h ó 2 4 -é n d . e. 10 ó ra k o r L é v á n
h á z a n a g y te rm é b e n
k ö z g y ű lé s t
m e g e lő z i 9 ó r a k o r a v á l a s z t m á n y t
a tá v o z ó L é v á t; e h L á s z l ó titk á r
v á l a s z t á s á t e jti m e g

fo ly ó
a v á ro s
t a r t.
Ezt
illé s m ely
u tó d já n a k

— Mikszáth jubileum nógrádmegyei bizotsága október hó 9-én Balassagyarmai tó n
ü lé s t t a r t o t t , m e ly
a lk a lo m m a l
Dr.
Fáy
A lb e r t v á r m e g y e i
f ő je g y z ő
Írásbeli
ja v a s la to t
te r j e s z t e t t
e lő ,
m e ly n e k rövid
k iv o n a t á t a k ö v e t k e z ő k b e n h o z z u k
1. N ó g
rádmegye t ö r v é n y h a t ó s á g a , a vármegye
nagyszülöttének M ik s z á th K á lm á n n a k é r d é
meit. negyven éves Írói jubileuma a lk a lm á b ó l
jegyzőkönyvben megörökíti s őt a z erről
szóló díszesen kiállított jegyzőkönyvi kivonat
átadásakor küldöttségileg ü d v ö z li 2 Mikszáth
Kálmán összes müveinek jubileumi diszkiad
sát több nógrádmegyei k ö n y v t á r részére hat
példányban megszerzi. 3. A fővárosban tar
tandó országos Mikszáth-ünnepélyen a tö? vényhatóság magát a már megalakitott em
lékügyi bizottság utján képviselteti. 4.
balassagyarmati és losonci áll. főgimnáziu
mok igazgatóságát Mikszáth jubileumi emlék
ünnepély tartása iránt megkeresi. 5 .Abalassa
gyarmati és losonci áll főgimnáziumokul
egyenként 1000— 1000 koronás Mikszáthalapitványt tesz le, melynek évi 50 50 k.»r>
na kamata a magyar szépirodalom művelése
ben legszebb sikert elért. V ili osztályt végzett
tanulónak adassák ki. 6 Az országos nagv
! bizottságnak azon irányú javaslatát, hogy a
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szülőhelye Kürtabony (Szklabonya) \
zség Mikszáthfalvának neveztesék el, a i
rvényhatóság meleg pártfogásban részesíti, !
„ 1Z jde vonatkozó indítványt megfontolás, j
t .'vényszerű tárgyalás és határozathozatal
.ctt Kürtabony község képvis lotestületéi rendeli kiadni
Wohl-Rumi Adolf ajánlatára Mikszáth néps criibb alakjainak az iró részére bronzszo! .rcsoportozat alakjában leendő megtestesiiránt is javaslat tétetik a legközelebbi
megy egy üléshez.
V előterjesztett javaslatokat a bizottság egy
hangú lelkesedéssel elfogadta
Végül a bizottság az alispán javaslatára el
orozta, hogy Balassagyarmat elöljáróságát
-keresi — a jubileum napjának estéjén
a város ablakainak leendő kivilágítása iránt.
Az Oroszlán fogadó fölépítését a helybeli
S/áttér ezég nyerte el.
Áthelyezés. A pozsonyi kir. ítélőtábla
. ke Lehoczky Ede rózsahegyi kir. tör. nys/éki joggyakornokot a lévai k r járásbírósághoz helyezte át
Mulatság A magyarországi munkások
kkant és nyugdíj-egyletének 253-ik fiókpénztára folyó évi október hó 31-én este
, „újbányái casinó“ nagytermében tombolá
val egybekötött tánc'.estélyt rendez A tiszta
vedelem az újbányái fiókp. külön segélye
zési alapjára fordittatik
Erdő és p arcellázás. A törvény ér
telmében az erdőfelügyelőségek nyilvántartják
a ;on területeket, amelyeket vágni ugyan sza
bad. de azután legeltetni mindaddig, mig a
fa a marha szája alól ki nem nő, tilos, fel
szántani meg épen nem lehet.
Mivel a nép kölcsönpénzei vásárol par, -Húzás esetén földterületeket minden község
á/án ki volna függesztendő azon részek
- ;il irása és megnevezése a melyek erdőktartandók lenn. Csak igy volna elkerüla községek károsodása. A nép a maga
érőikének megóvása végett pedig jól tenné,
h.i minden egyes esetben a besztercebányai
érd-(felügyelőséghez kérdést intézne, hogy
nyugodtan vehesse eke alá a megvásárolt
területeket
Tanítói jubileum . Szép ünnepélyt
re lezett Csata barsmegyei község lakos1 a tanítójának, Dudich Istvánnak tiszteletété 40 évi tanítósága és nyugalomba vo
nalasa alkalmából. Az ünnepélyt Te Deum
te meg, mely után a község lakói, kik
a a nápon beszüntették a munkát, az
iskolában gyülekeztek, hol dr. Zelenyák
János lekéri plébános, volt orsz. képviselő,
í kolaszéki elnök, méltatta az ősz tanító
érdemeit, ki 3b éven át működött Csata
k zségben. A község lakossága ezüst ser
rel lepte meg az ünnepeltet s nevére
Hitványt tesz egy szegénysorsu iskolás
vv rmek taníttatására.
M adarak jövője. A repülőgépek fej
evei és elszaporodásával szomorú jövár a madarakra El kell pusztulniok
a talmás versenytársak elől. A repülő
k ugyanis mind azt mondják, hogy
állásaikkal egész sereg madarat elgáBleriot meg is magyarázza, hogy
' nem bírnak a madarak kitérni a repü
Htjából. Eszerint a gép orrán levő lég" >lyan örvényt támaszt a levegőben,
i madarakat még messzebröl is oda• még pedig oly erővel, hogy szárnya
dén. holtan buknak le a magasból. így
i madarak elpusztulnak, vagy pedig
uiékre költöznek, ahol háborítatlanul
1 dják a levegőt.
Ipolysági középiskola érdekében Ivánka
r k pviselő vezetése alatt egy nagyobb
!;ség járt Molnár Viktor kuituszminiszdlamtitkárnál.
Igés eredménye, hogy majd előveszik
k

Lévai Hírlap
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az irattárban felejtett poros aktákat és talán sok tószt hangzott el. A társaság a legjobb
érdemileg is elintézés alá kerül az ipolysá- hangulatban csak a vonat indulása előtt
giak jogos óhaja.
oszlott széjjel.
— A jegyzők mint a betegsegély < szervei.
— Szüret. Az elmúlt héten már nálunk
A jegyzők újabb terhet, munkáké i * kapnak is megkezdték a szüretet. A termés hellyela sok állami és törvényhatósági munkák közzel jó, már a szerint, hogy milyen volt
tetejébe. A kereskedelmi miniszteiium legu a faj; de a legtöbb helyen bizony csöppet
tóbbi ankétjén ugyanis elhatározták, hogy sem kielégítő.
a munkásbiztositásnál a bizalmi fái fiák leen
— A vasutas árvák, javára a pályaudvaron
dőit ruházzák reájuk, 600 korona tisztelet- rendezett gyűjtés munkája körül: Vanek
dij adományozása mellett. Sok szegényebb Mici, Wilhelm Margit és Vanek János buzjövedelmű jegyzőnél jelent valamit ez a ' gólkodtak, melynek eredménye 70 korona 74
csekély díjazás is—lesznek azonban olyanok fillér. Az igaz, hogy ezzel nem állu ik az első
is. akik elengednék ezt.
helyen, mert Verebélyen 150 korona folyt
— Csaló czigányok. A Nyitramegyei Újság be. De azért amennyire, annyira a nálunk
ban olv issük: Bábindal nyitramegyei község elért eredménnyel is meglehetünk elégedve
ben lakik Novatyi Jánosné nyomorék leányá mert Marót 1 korona 90 fillért gyűjtött. (!)
val A múlt hé:en egy ezigány karaván állított Természetes, hogy ez a nagy érdeklődésről
be az asszonyhoz. Alamizsnát kértek tőle tesz bizonyságot (?)
Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel
Egyben biztosították az asszonyt, hogy ők a
leányt S napon belül meggyógyítják. A leány értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama
anyja a cigányok hosszas rábeszélésére enge sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű
dett a felszólításnak s a kui uzdásért kért 102 K vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
készpénzt is előre lefizette neki. Továbbá a- ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el.
dott 2 vánkost és néhány lepedőt is a cigá Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
nyoknak. Eltelt azonban a 8 nap. de a szegény kozata szerint e szappan hivatva van az
nyomorékból bizony nem lett tündérkirálynő. összes külföldi gyártmányok kiszorítására.
Az asszony látva, hogy csaló cigányasszo- ' A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló
nyoknak esett áldozatul, feljelentést tett a ren közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
dőrségnél, kik megindították a nyomozást s a 1 be ajánljuk.
— Motorkocsi szeren setlenseg )k. Folyó
tetteseket kikerült is 2 tormosi, 2 darázsi és eg>
elefánti cigányasszonv szemelvében ké/.rekeri- hó 8-án a Kálnay utcán Tauber L pót nagyteni. A esendőrség most tovább folytatja a nyo kálnai fakereskedő motorbiciklijével elütötte
mozást, mert valószínű, hogy e díszes társaság Pásztor Erzsi 8 éves kisleányt, ki karján
több esetben is hasonlóképen járt el szegény és lábán kisebb horzsolásokat Szenvedett. A
hiszékeny emberekkel szemben. Mindeneset kihágási eljárást a rendőrség megindította.
A másik könnyen végzetessé válható sze
re a legépületesebb esetek egyike a XX-ik
rencsétlenség Dobogó puszta mellett történt,
században.
— Pedagógusok gyűlése. Folyó hó 7-én hol egy, eddig még ismeretlen szánni auto
tartotta gyűlését Zselizen a „Léva-vidéki mobil összeütközött Schweiger Ármin kocsi
jával, kinek fia Miksa, a kocsiból, Rezska
Róm. Kath. Népnevelők Egyesülete “ A gyű
lést sztmise előzte meg, melyet Vas Ödön nővérével együtt kibukott. A leánynak baja
plébános celebrált, mely után az egyesület nem történt, de Schweiger Miksa erősen
tagjai az iskolában gyűltek össze, hol a megsérült és a balkarját csuklóban eltörte.
Az automobil tulajdonosa még csak nem is
gyűlés 11 órakor vette kezdetét.
Elsőnek Báthy László prépost-plébános érdeklődött a kocsiból kiborultak iránt, csak
beszélt. Beszédében kikelt a mai vallástalan hajtatott tovább. Ennek következtében számát
irány ellen s harcra hívta fel a felekezeti ta is csak futólag láthatták, tehát nem figyel
nítókat. az ilyen irányban haladó iskolák hették meg alaposan. Mi igen nagy kár,
ellen. Majd üdvözölte Tomcsányi János kir. mert a rendőrség kitanithatta volna egy kis
tanfelügyelőt; Guzsvenitz Vilmos egyh. h. emberbaráti érzésre, mire igen nagy szük
tanfelügyelőt és Végh Istvánt, az Alt. Taní sége volna sok. az automobillal szélvész
tóegyesület elnökét, kik szives szavakban módra száguldóknak.
Szabadhegyi Aladar színtársulata jelen
köszönték meg az üdvözlést A hercegprímást
és a kultusz minisztert sürgönyileg üd leg Érsekújvárban játszik. De amint érte
sülünk, a színészeknek igen erős konkurensük
vözölték.
Kriek Jenő tanitóképezdei tanár a „Lelki a Misztrik Rójál Bioszkop : rövidebben. mozi.
rendellenességek-rőh* tartott igen tudós elő Tehát ott is erős harcot kell vivni a Múzsa
adást, s megszabta a pedagógus viselkedését felkentjeinek a létért. Lassan már oda jutunk
az ilyen szerencsétlen tanulókkal szemben. hogy a mozik teljesen kiszorítják a szinVeszély István tanító a tekintélyről, mint a művészetet, Naponta 3 4 előadást is tart
társadalom alapjáról beszélve kimutatta, egy ilyen mozi, hova ma-inár a műveltebb
hogy tekintély nélkül társadalom fenn nem elem is tódul és gyönyörködik benne ; sajnos,
hogy még olyankor is, midőn alkalma volna
állhat.
Majd Tokody István kántor-tanitó páren- egy sokkal élvezetesebb és valóban művészi
tálta el dr. Hámas Pétert, Barsmegy néhai kir. nívón álló estét tölteni a színházban. No l
tanfelügyelőjét; Jaross Ferencz igazgató-ta- De mi sem nagyon beszélhetünk!
nitó pedig Lulicsek Izidor, volt verebélyi
Kosárfonó tanfolyam Verebélyen.
esperes-plebánost. \ tanügy ezen lelkes A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi
harcosai kiváló elismerésben részesültek még Miniszter úr f. évi deczember 1-től 1910.
január 15-ig terjedőleg kosárfonó tanfolya
haláluk után is
Utolsó pont volt a tanszerkiállitás. Ott mot engedélyezett Verebélyen. A múlt évben
láttuk mindazon tanszereket, amelyekkel az hámozatlan vesszővel történt közönségesebb
1007. évi XXVII. t c. rendelkezése szerint kosarak készítése, ez évben nagyobb szak
a folyó tanév végéig minden iskolát fel kell értelmet igénylő készítményeket fognak a
szerelni ; de még az el- íráson felül is volt tanfolyamon résztvevő gazdák előállítani.
ott sok rendkívül praktikus taneszköz.
A m ezőgazdasági munkások ivóvize.
Mindezek használatát Báthy László prépost- A földmivelésügyi minisztérium kezdésére
plébános mutatta be s m gyarázta tanulságos Szentesen, Csongrádon, Mindszenten. Szeg
előadásban és sikerült kísérletekben.
vár és Tömörkény községben tömeges mun
Hátra volt még a tis/tujitás. mely azonban kásház épült. Különösen Szentesen egész
városrész van a munkások részére. Mint
maradt a régiben
A társasebéd félháromkor volt. hol igen | értesülünk, Dtirdtu/i bjndr: földmivelésügyi

Lévai H í r l a p

G.
miniszter úgy intézkedett, hogy a mezőgaz
dasági munkások részere külön artézi kuta
fúrjanak, és erre a czelra megfelelő állami
segítséget engedélyezett A miniszter meg
bízta a földtani intézet egyik szakemberét,
hogy állapítsa meg milyen költségen volna a
kút létesít.’.etö.
... .
A hulló gyümölcs. A gazdakat nem
lehet cl l
figyelmeztetni arra, hogy a
csőt fe szedjék. A hulló gvumölesnek gvors felszedésében egyik legjobb
szeret hintik annak, hogy az alma- es szil
vám- is ellen küzdjiink, amelyek a gyümölcs
korhadását és lehullását idézik elő A hulló
gytí :,olcst'en hernyók vannak, amelyek a
földre keerülve, a gyümölcsből kimásznak,
rejtekhelyeken, bebábozódnak és uj nemze
déket hoznak létre, amely a pusztítást továbbfolyta.ja. Az éretlen gyümölcsöt a ser
téssel vagy a szárnyassal etethetjük fék
6446 1909 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestüle f. évi
október hó 1-én tartott közgyűlésében
hozott 153—6049 1909 számú hatá
rozatával az 1910 évi városi legtöbb
adótfizetok névjegyzékét a következőleg
állapította meg: 1. Friedman Samu, 2.
özv. Jozsefcsek károlyné, 3. Vajda
Jenő, 4 Fngel József. 5. Lévai taka
rékpénztár, 6. Weisz Mór, 7. Belcsák
László, 8. Bakó Ferencz, 9. Medveczky
Sándor, 10. dr. Karafiáth Márius, 11.
Horn Berthold, 12. Klain Ödön, 13.
Féja Kálmán, 14. dr. Kmoskó Béla,
15 Leidenfrost Tivadar, 16. Báthy
László, 17, Nyitray Ferencz, 18. Holló
Sándor, 19. Faragó Sámuel, 20. Levatich
Gusztáv, 21. dr. Frummer Ignácz, 22.
Grotte Vilmos, 23. Markly János, 24.
Weisz Benő, 25. Frommer Mór, 26.
Reitman Ignácz, 27. özv. Boleman
Edéné, 28. Weisz Salamon, 29. Dukesz
Lipót, 30. Lévai takarék és hitelintézet,
31. özv. Boleman Józsefné, 32 Huberth
Vilmos, 33. dr. Gellényi Miksa, 34.
Boros Gyula, 35. Svarba József, 36.
Missák Zsigmond, 37. dr. Kersék János,
38. özv. iWészáros Józsefné, 39. Berger
Adolf, 40. Lővy Lipót.
Miről az érdekeltséget a 15 nap alatt
érvényesíthető felebbezési jogra tekin
tettel ezen hirdetmény útján értesítem.
Léva, 1909. október hó 8-án.
Bodogh Lajos
polgármester
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Lévai Hirlap

L átszerek és optikai áruk nagy választékban

kaphatók Greiner Zsigmondnál Léván.

7.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos
felelős.

Tanoncz felvétetik fizetéssel
vagy ellátással
Tulassay József lakatosnál
Léván.

Kálvin-tér. Javításokat is elfogad.
Férfi és női divatczikkek
Holzmann Bódognál Léván.

Kézimunkák és női kalapok Ízléses kivitel

ben Pintér Józsánál Levan

Koháry utczában huszonött
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó
bővebbet

Lakatos és gépja
vító műhelyemet

Józsefcsek Géza
Lévai takarék és hitelintézeti
főkönyvelőnél.

c o ---------------------------------------------

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések
• készítője. •— m

a mai naptól kezdve Bathy utcza
Ulreich-féle házba helyeztem át.
Szives pátfogását kéri

Megbízható bevásárlási forrás.
Levélbeni m egkeresésre mintákkal

Knapp Zsigmond

Szilva

gépész.

személyesen teszem tiszteletemet.
8 0 --------------------------------------------------

„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

POLLflK ADOLF LÉVA.
A jánlja ren d k ívü li jó m in őségű
cipőit ig en ju tá n y o s árakban.
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Ó riási v á la szték ü v eg . porczellán, lám pa és já té k árúkban.
K ép k eretek m inden k iv itelb en .
É pület ü v e g e zé si v á lla la t!

P,erger

j

Játék áruk!

„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

S é v á q íjá th i-u tc z j.

Knapp

f)ávidJOéva, Z S fe ttfJ a .
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nagyér

Felhívom a tisztelt gazda

demű közönség szives tudo

közönség figyelmét a köze

Van

szerencsém

mására adni, hogy

ledő cséplési idény alkalmá

mezőgazdasági gép. . . raktáraimat . . .

val legjobb hazai gyártmányú

H o ffh e r és

kibővítettem

tej- és vaj

S c h ra n tz -fé le

gazdasági

cséplőgépekre.

gépekkel
és

ezen

gépekben

a \le g -

elsörendü
a l f a ; s f j >a r a t o r ;r .: t

.

budapesti ezég
képviseletét bírom.
Raktáron állandóan láthatók.

Ganz-féle
locomobilok
m ely ek raktáron
állandóan üzem ben
láthatók.

21. szám
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Dávidnál, Léván.
H offher e 9ehrantz
M ayfarth Ph. s Tsa.
Me Cormick

gépeinek vezérképviselete.

í G a n z -féle m otorok
állandóan ü zem b en
| láth atók. # *f # #

Világhírű lánczoskutak.

Műkőlapos jégszekrények.

Községi és kerti fecskendők.

I Használjunk >

* KABINA-fóle *

- - Viasz - -

színszappant
M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb,

WEISZ

SinON

N Ó R I N B E R Q I - ÉS R Ö V I D Á R U N A G Y K E R E S K E D É S E
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LÉVA, P E T Ő F K J T C Z fl. -----------

Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból
koszorúk és az
összes temetkezési czikkekből.

egyszeri átdörzsöléso ezzel, felér más
szappanal való 3-szoros átdürzsö-

2Ü C E

Tisztaságért szavatosság I
S

teiner

Jó z sef

k árp itos-, diszitö és butorkereskedése

LÉVÁN,

Petöfi-utcza 13. szám.

Kárpitos munkák gyors éspontos kivitele.
Modern lakberendezések.
Nyomatott

Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.

