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Munkásbiztositási szaktanácskozás.
A közgazdasági érdekeltségek ösz- 

szes köreit foglalkoztató napikérdések 
közül egy sincs, a mely élénkebben 
pertraktáltatnck, mint a munkásbizto- 
sitás kérdése.

Ezt a napikérdést minden érde
keltségi kör a saját szempontjából 
tárgyalja és a mi:y nagy az egyet
értés abban a kívánságban, hogy a 
munkásbiztositási törvény mielőbb 
revidialtassék, olyan elágazók a vé
lemények és óhajok a törvényrevizió 
irányára és tartalmára nézve.

Ha ma aktuális volna a törvény- 
revízió és a miniszter meghallgatni 
kívánná az érdekeltségi körök véle
ményeit, olyan eltérő felfogásokat és 
óhajokat hallana, hogy a legnagyobb 
dilemma elé kerülne, mert a felszóla
lásokból alig tudná kihámozni, hogy 
melyik érdekeltségi kör óhaja fedi a 
másik érdekeltségi körnek az óhajait, 
melyik kívánság honorálható és 
melyik ütközik az egybefoglrlandó 
közösség érdekébe.

Mig ebben a tárgyban az történt, 
hogy minden érdekeltségi kör a saját 
szempontjából tárgyalta a munkás- 
biztositásra vonatkozó panaszokat és 
óhajokat és ebben a tárgyalásban 
egyáltalában nem volt tekintettel 
efgy-egy másik érdekeltségi körnek a 
tárgyalási anyagára és a tárgyalás 
irányára.

Még kísérlet sem tétetett arra 
nézve, hogy az érdekeltségi körök 
egybevehető, egymást kiegészítő, át
hidaló munkát végezzenek és egysé

ges álláspont kialakítására töreked
jenek.

Még az üzenetváltások rendszere 
is következetesen meliőztetett eddig, 
nem csuda tehát, ha a kisiparosság 
egészen mást kívánt, mint a gyár
ipari érdekeltség és ha a munkaadói 
érdekeltségek kívánságai merőben el
lentétesek a munkások által hangoz
tatott kívánságokkal.

Sőt megállapítható az eddig ismert 
tárgyalási anyagból az, hogy egyes 
kérdésekben egyöntetű megállapodást 
létrehozni nem is lehet, mert vannak 
olyan részletkérdések, olyan óhajok, 
melyekhez az egyik érdekeltségi kör 
makacsul ragaszkodik, de a melyek
nek a teljesítését egy másik érdekelt
ségi kör tartaná magára nézve sérel
mesnek.

Azzal különben tisztában lehetünk, 
hogy bármikor fog is a munkásbizto- 
sitási törvény módosítása bekövet
kezni, olyan módosítást emberi elme 
nem lesz képes keresztülvinni, a 
mely az összes érdekeltségi körök 
megelégedését előidézze, a mely 
mindenkiben megnyugvást keltene.

És ez természetes is, mert min
denki többnyire a saját viszonyai 
szempontjából Ítéli meg a kérdést, az 
egyéni és üzemi viszonyok pedig 
sohasem lehetnek mindenkinél azo
nosak.

Ebből a szempontból kiindulva 
voltaképpen olyan fórumra kellene a 
munkásbiztositási törvény módosítá
sának szakszerű előkészítését bízni, 
a mely távol áll mindazoktól a kö
röktől, melyek a munkásbiztositásban 
közvetlenül vannak érdekelve és a

közvetlenül érdekelt köröket már 
csak a kész előmunkálat tekintetében 
kellene meghallgatni abból a célból, 
hogy abban a mértékben, a milyen
ben a tárgyilagosság és a közösség 
érdekeinek sérelme nélkül megtör
ténhetik. esetleg honorálhatok legye
nek a különleges kívánságok is.

A nemzetközi munkásbiztositás 
magyarországi egyesülete, mely a 
munkásbiztositás kérdéseivel elméle
tileg és gyakorlatilag foglalkozó 
szakemberekből áll és a mely úgy 
testületi, mint pedig egyéni vonatko
zásban távol áll a közvetlenül érde
keltek köreitől, tehát tárgyilagosan és 
részrehajlás nélkül járhat eí, Szteré- 
nyi József nyug. államtitkár elnök
lete alatt megtartott egyik legutóbbi 
ülésében elhatározta, hogy szaksze
rűen előkészíti a munkásbiztositási 
törvény módosítását és ezen előké
szítő munkálatában lehetőleg figye
lemmel lesz a közérdek mellett az 
egyes érdekeltségi körök óhajaira, 
melyek a többi érdekeltségi körök 
óhajaival összhangzásba hozhatók és 
a melyek nem veszélyeztetik a mun
kásbiztositás általános érdekeit és a 
gyakorlati élet, valamint a speciális 
hazai viszonyok alapján feltétlenül 
honorálandó szempontokat.

A nevezett egyesület máris elké
szítette munkaprogramját, a mely 13 
pontból áll és felöleli a munkásbiz
tositási törvény egész anyagát.

A programmpontok a következők:
1. Szervezet. (Országos pénztár, 

kerületi pénztárak, vállalati betegs. 
pénztárak, bányabetegs. pénztárak és 
dohánygyári betegs. pénztárak). 2.

Húsáéira
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Tisztviselő kérdés. 3. Orvosi kérdés, j
4. A munkásbiztositási választott bí
róság szervezete és hatásköre, ő. Ál- j 
lami munkásbiztositási hivatal. 6. ( 
Büntető határozatok, eljáró hatóságok. 
7. Biztosítási kötelezettség 8. Be- j 
tegség esetén nyújtandó segélyek. 9. 
Baleseti kártalanítás. 10. Baleseti kár- j 
talanitási eljárás 11. Betegség- és! 
baleset elhárítás. 12 A fedezet kér- 
dése. 13. Adminisztráció.

Az egyesület megválásztotta az 
egyes kérdések előadóit és úgy ter
vezi, hogy az elöadmányok kapcsán 
szaktanácskozások folyjanak minden 
egyes kérdés csoport fölött.

Tervbe van véve a tanácskozások 
nyilvánossá tétele és az érdeklődő 
közönség bevonása is, de ennek a > 
módozatai még megállapítva nin
csenek.

A fent ismertetett előadások soro
zatát az egyesület már legközelebb 
kívánja megindítani, hogy kellő idő- ; 
ben készíthesse elő szakszerüleg a 
törvénymódosítás egész komplexumát.

Azt hisszük, a nemzetközi munkás- 
biztositás magyarországi egyesülete a 
felismertetett tervek megvalósításá
val igen hasznos szolgálatokat fog 
tenni.

A kereskedő és a többter
melés.

A kereskedő gyakran esik abba a hibába 
hogy saját hivatásának és saját osztályá
nak közgazdasági jelentőségét kevesebbre

becsüli, mint amennyit az megérdemel; 
amig elismerését sohasem tagadta meg 
más nagy foglalkozási ágak kulturmunkája 
előtt, addig azzal nem törődik, hogy azon 
eredmények létrehozásában milyen része 
van magának a kereskedőnek. Bár egyéni
leg mindenkit kielégíthet az a felemelő 
tudat, hogy kötelességét teljesítette, azok
kal a támadásokkal és mellőzésekkel szem
ben, amelyekkel még ma is lépten nyomon 
találkozunk és amelyek sok esetben meg
nehezítik a kereskedőnek eredményes mű
ködését, a kereskedőnek joga és köteles
sége, hogy felszólaljon és rámatasson arra, 
hogy nagy közgazdasági feladatok eléré
sénél a kereskedő közreműködése épp oly 
kevéssé mellőzhető, mint más produktív 
osztályoké, azt nem szabad megnehezíteni, 
hanem minden állami és kormányhatr.sági 
intézkedéssel elő kell mozdítani.

Így vagyunk ma azon összefüggő kér
dések nagy tömegével, amelyeknek meg
oldását Serényi Béla gróf földművelésügyi 
miniszter, a mai Magyaroiszág legfontosabb 
feladatául tűzte kó A magyar mezőgazda
ság fejlődése nem tartott lépést a szükség
let emelkedésével. A miniszter programmja 
két szóban kifejezve az, hogy: Többet 
termeljünk!

Ez a programm, amelynek helyességéről 
és nagy fontosságáról mindnyájan meg 
vagyunk győződve, komoly kötelességeket 
ró minden társadalmi osztályra. A mi ko
runkban a nemzetek versenyében is az a 
győztes, amelyik legtöbb jószágot tud ter
melni és a társadalmi osztályok között is 
az érvényesül legjobban, amelyik a termelő 
munkának legnagyobb részét vállalja ma
gára. Magyarországot földrajzi fekvése, kii

mája, földjének termékenysége, bányáinak 
relatív szegénysége és a nyugatra fekvő 
országok előrehaladott ipara még hosszú 
időn át fogják arra kényszeríteni, hogy 
mezőgazdasági termelésének fokozásával 
szerezzen piacot ipara és kereskedelme 
számára is. Viszont a számban és kultúrá
ban gyarapodó nép finomabb élelmi szük
ségletei az utóbbi években óriási mérték
ben növekedtek, kezdődő iparunknak több 
olyan nyersanyagra van szüksége, amit 
csak a mezőgazdaság nyújthat neki. Mi- 
nálunk a mezőgazdaság fejlődése szabja 
meg az ipar és kereskedelem emelkedésé
nek határát. Erőteljes ipar és kereskedelem 
Magyarországon csak szilárd mezőgazda- 
sági fundamontumra helyezhető. Egy sziget- 
ország mint Anglia, amelynek hajói az 
egész világ élelmiszereit és nyersanyagait 
viszik a brit kikötőkbe és műhelyekbe, 
iparát úgyszólván korlátlanul fokozhatja 

i anélkül, hogy a mezőgazdasági termelés 
ennek útját állná. Nekünk azonban csak 
egy kikötőnk van, az is távol a világ
tengertől, földünk belsejének kincsei nem 
vetekedhetnek az angol, német, az ameri- 

| kai bányák gazdagságával, népünk csak 
! most kezdi lassú léptekkel követni a nagy

iparos nemzeteket, ezért nekünk a mező
gazdasági alapépítményre kell tekintettel 
lennünk, akkor is, ha a felülépitményt 
akarjuk erősíteni.

A mezőgazdasági termelés fokozása 
azonban nem érhető el a kereskedők igen 
nagymérvű közreműködése nélkül. Van 

j nálunk sok kitűnő gyakorlati gazda és 
! sok kiváló tudományos szakember, akik 

más-más téren kiséileteznek, hogy lehetne-e 
jobb talajmüveléssel, a szárazság ellen

Vak Bottyán meggyese.
— A Lévai Hírlap tárcája.

Irta: Pogány Béla.
A városka szimpatikus, álmoskás lakói 

megmagyarázhatatlan okokból Vak Bottyán
ban tisztelték a legnagyobb nemzeti hőst. 
Tiszteletére minden évben, nem éppen 
megállapított napon és apropóból, nemzeti 
ünnepeket rendeztek, róla nevezték el a 
városka főutcáját, az ő nevét viselte a 
városka egyetlen gyáripari terméke, a híres 
vágvári meggyes pálinka. Vak Bottyán 
meggyese cimen volt kapható ez a nemes 
ital mindenfelé, amerre a vágvári kereske
delmi zsenialitás el tudta terjeszteni. Akkori
ban azonban kissé vitás is volt, hogy váj
jon nem tiszteletlenség e a hős iránt, ha 
az emberi indulatok vad és veszedelmes, 
gerjesztőjét, az alkoholt, keresztelik el róla. 
Később azonban mégis a likőrgyáros került 
ki győztesen a küzdelemből. A helyi orgá
num ugyanis előbb vezéicikket irt az an- 
tialkoholizmus és a hazafiság szent nevé
ben a profán keresztelő ellen! Egyben azon
ban nem mulasztott el egy nyilván fiktiv 
személynek szerkesztői üzenetet küldeni, 
amelyben a bizonytalanság kétségtelen 
jeleivel találkozunk. Szólt pedig a nevezett 
üzenet igy:

Alkohol. Hogy Vak Bottyán meggyese

egészséges ital-e, nem tudjuk. Egyelőre ! 
ízetlennek és ártalmasnak találtuk. De még j 
megváltozhat.

Ez egyszersmind annak is élénk bizony- j 
sága voít, hogy a helyi sajtó nem vesztette 
el minden reményét a vágvári gyáripar 
első fecskéjével szemben. A jövő hetre ki
derült az is, hogy hazafias aggodalmai is 
megszűntek. A lap éléről elmaradt a ful- 
minans vezércikk és ünnepi csöndességü 
irásmíi hirdette, hogy a magyar textilipar 

; fejlődőben van. Hátul a hirdetések között 
egész oldal dicsérte a Vak Bottyán megy- | 

| gyesét, végül pedig egy határozottan pár- !
toló jellegű szerkesztői üzenet nyugtatta 

| meg a városka lakóit, hogy a vágvári likőr 
! neves, nemes, egészséges ital, amelyhez 
| ezúton is jó apetitust kivan a szerkesztő.
| A végső szót azonban a jóizléséről (ez a 
j jóizlés főként a szeszes italok körül nyil- 
: vánult meg) ismert városi tanácsos mon- 
' dotta ki. A szó nem is volt szó. A taná

csos ur mindössze a nyelvével csettintett 
egyet és jólesőn egy indulntszót bocsátott 
az ital után:

— Ehh!
Ez volt az egész. A tanácsos után min

denki Vak Bottyán meggyesére esküdött 
Vágváron. Az élelmes gyáros pedig nem 
mulasztotta el rövid, de a velős indulatszó 
elhangzása után való nap a tanácsos ur 
udvarára beguritani egy akó meggyest.

Annál is inkább, mert Vágvár étkes és 
jobbadán italos lakói 1 özött ebben a 
pillanatban elsimult a hazafias aggodalom 
és az egész Vak Bottyán affér pusztán hi
giéniai és gasztronómiai kérdéssé fakult, 
sőt ezen a téren is egészen jó vágányra 
terelődött.

A következő hetekben már . valóságos 
büszkeségévé lett a városnak az előbb 
exkoinmunikált meggyes. Történt pedig ez 
akkor, amikor a helyi szerkesztő fölrándult 
Budapestre és diadalmas örömmel irt tár
cát a lapjába egy plakátról, amelyet ko
moly művészeti eseménynek kell tartania 
az egész magyar képzőművészetnek. Vág
vár nagynevű szülötte: Ecset Jeromos, 
festette a plakátot, amely Vak Bottyánt 
ábrázolja, amint a vágvári meggyest ku
lacsból issza, nem tagadván meg Sándor 
Ferkó kenyeres pajtásától sem a nemes 
italt. A szerkesztő ur nem volt annyira ál
szemérmes, hogy el ne árult volna niég 
egy titkot: a plakát alatt vers is van, 
amelyet a kuruc költészet egyik gyöngvé- 
ből ö formált át elmésen, ötletesen. így 
hangzik:

Vitéz! Hol a tarisznyád?
Vedd elő a pogácsát:
Zsindely pattog, hull a nád — 
Süthetünk ma szalonnát.
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való célszerű védekezéssel, az altalajnak 
a megporhanyitásával, az istállótrágyának 
jobb kihasználásával, műtrágyák alkalma
zásával és egyéb eszközökkel a növényi 
és állati terméseinket fokozni.

A mezőgazdasági tudománynak sok olyan 
megállapított igazsága van, amelyek már 
egyáltalában nem is képezhetik vita tár
gyát. Emellett mégis azt látjuk, hogy a 
gazdáknak a zöme, kis-, közép-, és nagy- 
birtokosok egyaránt távol vannak még 
ezen tudományos igazságok alkalmazásá
tól, földjeiket régi módon, kis felszerelés
sel, a legkevesebb pénzkiadással művelik. 
Terméseik ennek megfelelően messze mö
götte maradnak a nyugat-európai termés
átlagoknak. Tehát a mezőgazdasági tudo
mány haladása magában véve még egy
általában nem tudja kizökkenteni a gaz
dák nagy tömegét a régi gazdálkodási 
módból. Viszont a múlt tapasztalatai arról 
győznek meg, hogy minden haladás mező- 
gazdaságunkban: az óriási legelők feltörése, 
a hármas forgó fokozatos megszüntetése, 
a fekete ugar területének összébbszoritása 
stb. vagy vasutak kiépítésére vagy egy 
gyár alapítására, vagy egy kereskedőnek a 
letelepedésére vezethető vissza. Ezek a 
tényezők voltak azok, amelyek a falu kapi- 
tálizilúdását megindították, amelyek kész
pénzt hoztak a falvakba és lehetővé tették 
azt is, hogy a falu lakói is készpénzzel 
vásárolják meg azt, ami nem náluk ter
mett és alkalmas termeléseik fokozására.

Azok a modern gazdák és tudósok, akik 
kísérleteikkel a mezőgazdasági tudományt 
előre viszik, régen tapasztalják, hogy a 
kereskedő, aki a gépeket terjeszti el, vető- 
m. gvat hoz forgalomba és a gazda termé

nyeit elviszi a fogyasztóhoz, az ő legjobb 
fegyvertársuk, hogy a kereskedő már a 
saját érdekében is a rábeszélés minden 
fegyverével igyekszik a gazdát jobb terme
lési módra rábírni és ő viszi ki nagyrész
ben a technika haladását a városból a 
falvakba. Ök nem is látnak ellentétet a 
gazdák és a kereskedelem működése között. 
Tudják, hogy egymást kiegészítő együtt
működésük által remélhető csak, hogy a 
miniszter programmja megvalósul.

Az együttműködés tehát kétségtelenül 
megvan, és remélhető, hogy a gazdák, 
kereskedők és tudományosan képzett 
szakemberek közös erővel való igyekezé- 
tének sikerülni fog terméseinket fokozni, 
uj művelési ágakat meghonosítani.

h í r e  k .

— Címadományozás. Az első magyar ál
talános biztositó társaság igazgatósága Ma- 
darassy Istvánnak, a társaság lévai főügy
nöksége cégjegyzőjének a másodtitkári cí
met adományozta. Gratulálunk!

— Halálozás. Gyászlapon tudatják velünk, 
hogy Tóth Endre, első éves ref. papnö
vendék hosszú szenvedés után f. hó ‘27-én 
húsz éves korában Garamvezekényen meg
halt. Nyugodjék békében!

— A „Leányönképjökör" április hó 7-én 
(husvétvasámapján) tartja legközelebbi dél
utáni összejövetelét.

— Pályázat tanulmányi ösztöndíjakra. A
kereskedelemügyi miniszter az Erzsébet ki
rályné ösztöndíjalap kamataiból, kilenc, 
egyenként 2500 koronás ösztöndíjat szán
dékozik adományozni olyan katonasoron 
túllévő fiatalabb kereskedőknek, akik elvé

gezték a keleti kereskedelmi akadémiát és 
legalább három éven át gyakorlati kereske
delmi téren működtek. Az ösztöndíj külföldi 
tanulmányútra adományoztatik s a pályázó 
szabadon választhatja meg azt a jelentéke
nyebb külföldi helyet, ahova tanulmányútra 
akar menni. A kellően felszerelt kérvények 
a keresk. miniszterhez címezve legkésőbb 
f. évi április 30 ig a besztercebányai keresk. 
és iparkamarához nyújtandók be.

— Botrányos állapotok a korzón. Egy idő
óta botrányos állapotok uralkodnak a vá
ros főbb utcáin, melyek a közönség sétáló 
helyét teszik s különösen a korzó az, ahol 
lassan már jónevelésü úri leány nem is 
mehet végig azok miatt az arcpiritó trágár 
beszédek miatt, melyeket lépten nyomon 
hallani lehet ott. Azok a mosdatlan szájú 
hangos elemek, amelyek különösen vasár
nap esténkint teljesen a maguk számára 
foglalják le a járdát, ezzel a csúfos visel
kedésükkel méltán hívják ki maguk ellen a 
rendőrség beavatkozását és éppen azért 
elvárjuk rendőrkapitányunktól, hogy közis
mert erélyességét ezekkel is éreztetni fogja 
s ha nem viselik magukat tisztességesen, 
megtisztítja tőlük a korzót, amelyen úgy 
sem sétálnak, hanem csoportokba verődve 
elállják a sétálók elől az utat, és úgy szó
rakoznak az ő neveletlen módjuk szerint 
Különben is a járda nem állda, tehát ott 
még a csöndes csopoiíosulások sem tür- 
hetők meg.

— Tolvaj hálótárs. Vlacsuha Gyula zó
lyomi kötélárus, aki a szerdai országos vá
sárra érkezett Lévára, kedden éjszaka a 
Budai korcsmában aludt Nucska Norbert 
munkanélküli szíjgyártó segéddel. Nucska 
éjszaka ellopta hálótársának óráját és lán
cát s azt a félreeső helyen elrejtette. Vla
csuha jelentést tett a rendőrségen, az órát 
és láncot megtalálták, Nucskát pedig letar
tóztatták ^s megbüntetés végett átadták a 
kir. járásbíróságnak. Az országos vásáron 
azonban nem fordult elő semminemű lopás.

Sándor Ferkó kedvesem —
Adsz ide a megygyesem!
Harc után ha szomjazom: 
hz áldomást megiszom.

Vágvár város községének érdeklődését 
természetesen a végletekig csigázta föl a 
szerkesztő ur lelkes tárcája. Lusztig ur, a 
V ak Bottyán meggyesének immár boldog 
tulajdonosa, alig győzte az érdeklődőket 
megnyugtatni, hogy Vágvár sem lesz kény
telen nélkülözni a szenzációt. Jönnek ide 
is plakátok.

: usztig ur egyelőre még a pult mögött 
állott és onnan elégítette ki vendégei igé
nyeit, amely igények hat és tizfilléres al
koholmennyiségben kulmináltak. Délelőt- 
tönkint azonban ellátogatott már Lusztig ur 
a vAgyári hotel sörözőasztaltársaságához is, 
amely a város intelligenciájának legjobb- 
Ja,t gyűjtötte egybe és elnöke Kolonics a 
népszerű tanácsos volt. Magát az asztal- 
társaságot Bemard Shawnak is díszére 
való öngunynyal és némi íntimus jeleggel 
• * « g disznók asztaltársaságáénak ne
veztek. Ez a város legszeparáltabb testü
lte  volt, innen intéződtek el a városháza 
Ugyei, itt ivódtak meg az el nem könyvelt 
pénzbírságok és itt kapódott le lábáról 
r°k°ni csókokkal és eleven pezsgöitallal a 
roS s o l á 8 céljából kiküldött pesti legényke.
. tőben a disztingvált úri társaságban 
jelent meg — és mondanom sem kell, tel

jes joggal tette ezt — Lusztig Jakab. Ha 
nem Kolonics tanácsos hívta volna ide és 
Kolonics nem lett volna Kolonics, a város 
esze, a polgármester koronázatlan főnöke, 
Lusztig urat nyilván erőszakkal lávolitják 
el. Kolonics azonban a tizennegyedik korsó 
után igy szólt:

— Egész jóizü fiú a zsidóka. Most az 
• ő hordó söre következik.

A huszadik korsónál Kolonics letegezte 
a zsidókát, aki ismét nagyon jóízűen vissza
tegezte. A tanácsos azonban már sokkal 
kevésbbé tekintette jóizünek, amikor Lusztig 
ur másnap a korzón is igy kiáltott rá:

— Szervusz tanácsos ur, jó reggelt!
Ez sok. De mit lehessen tenni ellene? 

Semmit. Nyolcszáz korona baráti kölcsönt 
nem lehet csak úgy a mellényzsebből 
visszafizetni. A brúder, szóval visszavon
hatatlan: Lusztigból kell embert, sőt urat 
faragni. És mit meg nem tud csinálni egy 
Kolonics, ha akar?

— Különben is a parvenü — mondta 
magában — a legtanulékonyabb állatja az 
atyauristennek.

ügy is lett. Lusztig Jakab csaknem ma
gától tanulta meg az úri tempót. Hónapok, 
sőt hetek múlva olyan gavallér lett belőle, 
hogy Kolonics teljesen meg volt vele elé
gedve. Más szempontokból is. A kedves 
és szeretetreméltó meggyesből ömlött a 
pénz és a tanácsos ur letagadhatatlan non-

salanszszr 1 tudta a baráti szivességek utján 
tovább segíteni Lusztig Jakabot. Kolonics- 
nak is kényelmesebb, szebb volt igy az 
apró szivességek dolga. Ö ugyan liberális 
gondolkozást! férfin volt, de amikor Lusztig 
keresztapjának kérte föl (mert hát erre ugye 
mégis csak szükség volt?), akkor mind
össze kétezer koronával növelte a rokoni 
köteléket szilárdító bizalmi összeget.

A gondolatot, hogy névmagyarosításra 
volna szükség, megint az intelligens Lusz
tig Jakab vetette föl és dicséretére legyen 
mondva igazán önzetlenül. Maga a gondolat 
nem is ütközött Kolonicsnál ellentátlásba. 
Szinte szégyenlette elfogadni barátjától azt 
a pár száz koronát, amit útiköltségül föl
ajánlott, de végre is a magyarosítás sür
gős volt, Pestre kelett utazni, s mindez 
pénzbe kerül. Hanem amikor a tanácsos 
ur meghallotta, hogy milyen nemes és 
szinte szentséges névre vetette ki gálád 
hálóját Lusztig ur, akkor valósággal föl
háborodott.

— Hogyan te Lusztig Jakabból Bottyán 
I. János akarsz lenni? No hát, jó barátom 
vagy, de ez mégis disznóság. Szörnyű 
disznóság.

Lusztig Jakab azonban már tisztában 
volt a teendőkkel. Előbb szerény rábeszé
lés, később komoly argumentumok, végül 
megijit baráti szivességek következtek. 
Ezekre a baráti szívességekre szinte azt
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— A barsmegyei gazd. egyesület mütra- 
gyagyar alapitasa A barsmegyei gazdasági 
egyesület, mint azt már régebben is jelen
tettük, műtrágyagyárat akar fölállítani, mi
vel gazdaságaink mind nagyobb mértékben 
alkalmazzák"a műtrágyát, mit látva a mü- 
trágyagvárak, karte'lbe lépnek és az árakat 
indokolatlanul fölszökkentik. Vármegyénk 
gazd. egyesülete a gyárat a felvidéki var
megyék gazdaközönségének bevonásával 
részvénytársasági alapon teivezi, amihez a 
szomszédos vármegyék ga:d. egyesületei 
már hozzájárultak. A gyár fölállításához 
szükséges tökét húszezer darab egyenkint 
száz korona értékű részvénynek kibocsáj- 
tásával tervezi összehozni az egyesület, 
melyben számit a módosabb kisgazdák tá
mogatására is. Az értekezlet, amelyen az 
érdekelt vármegyék kiküldöttei is résztvesz- 
nek, legközelebb Érsekújváron lesz meg
tartva /E z az értekezlet fogja kimondani 
azt is, hoey hol lesz legcélszerűbb fölállí
tani a gyárat, melynél a közös érdekek, 
főleg pedig a kedvező vasúti összeköttetés 
jön majd tekintetbe. Amint értesülünk, Léva 
városa csak akkor jöhetne figyelembe a 
gyár fölállításának tekintetében, hogyha a 
tervezett Jévn nyitrai vasúti vonal már ki 
volna építve:

— Házasáig. Fényes esküvő volt kedden 
délben a lévai izr. templomban, amikor 
Liebermann Etelkával. Liebermann Jakab 
főrabbi leányával tartotta esküvőjét Silb r- 
feld Jakab, aranyosmaróti f« rabbi. A tem
plomot zsúfolásig megtöltötte a nagy és 
előkelő közönség. >z esketési beszédet 
Hevesi, budapesti hitszónok és dr Rosen- 
feld. galgóci főrabbi, a menyasszonynak 
nagyapja mondotta, végül pedig Lieber- 
mann főrabbi mindenkit megható beszéd
del vett búcsút férjhez ment leányától.

— Csendőr kerületi parancsnok szemléje. 
Boronkay Ákos csendőralezredes, kerületi 
parancsnok helyettes Pozsonyból, ma egy 
hete szemlét tartott a lévai őrs fölött.

— Uj gazdasági iudositó. A földmivelés- 
iicyi miniszter Wollmann Ferenc nyug. ta
nítói Brogvánban, az oszlányi járás máso- 1 
dik körzetére a gazdasági tudósítói tiszttel j 
megbízta.

— Elfogták a megszökött betörő cigány- j 
bandát Annakidejében megírtuk, hogy múlt , 
évi dec. 8 án többrendbeli betöréssel tér- j 
helt négy kóborcigány, bilincseiket lever, e 
megszökött a zselizi cserdőrőrsről Hosszas j 
nyomozás után hármat már előbb elfogtak , 
közülök a csendőrök, mig a negyediket, 
Bihari Mátyást, a múlt héten a zselizi őrs \ 
járőre Alsószecsén szintén elfogta és a lé- j 
vai járásbíróságnak átadta, honnan átki- : 
sértek az aranyosmaróti ügyészséghez.

— Dohánytermékek eladása a kávéházak- i
bán. A kir. tábla a napokban tartott ülésé
ben kimondotta, hogy a káv* házakban és 
vendéglőkben alkalmazott személyzet által 
történt nem kincstári dohánytermékek el- . 
adásából a büntetőjogi felelősség a tulaj
donost terheli.

— Udvartíon megbokrosodott lovak Léván.
Kedden reggel a gúnyéi vasúti kitérőnél 
egy gazdátlan kocsit, belé fogott lovakkal, 1 
találtak az arrnjárók. A kocsi oldalai vére- j 
sek voltak, amiből arra következtettek, ■ 
hogy itt bűntény forog fenn s jelentést tét- í 
tek a rendőrségnek, amely ily irányban in- ! 
ditotta meg a nyomozást A valódi lényál- j 
lás pedig amint később kiderült a? volt, j 
hogv a lovak Udvard komárommegyei köz- i 
ségben valamitől megbokrosodtak, a kocsis 
kiesett a kocsiból és a lovak egész Léváig ; 
vonszolták az üres kocsit, melyért csütör- ■ 
tökön jelentkezett igazolt tulajdonosa.

— Állatvásár. A márc. 26-iki lévai állat- 1 
vásárra fölhajtottak: 2215 lovat és csikót, | 
1927 szarvasmarhái. 300 juhot, 247 sertést, j 
13 kecskét és 3 szamarat: összesen : 4075 ' 
drhot. Ebből eladunk: 205 lovat és csikót, 
506 szarvasmarhát. 162 juhot, 157 sertést, ' 
6 kecskét és 3 szamarat; összesen 1039 j 
drbot.

— Holdfogyatkozás. Hétfőn, április else
jén este részleges holdfogyatkozás lesz, 
mely nálunk is látható- A holdfogyatkozás 
este 10 óra 26 perckor kezdődik és éjfél 
után 3 perckor végződik.

— Az irodai munka törvénves munk*szü- 
i ete. Érdekes elvi jelentőségű döntést ho
zott a belügyminiszter a kereskedelmi mi
niszterrel egyetértoleg Ebben a rendeletben 
kitanitja a miniszter egy vidéki város taná
csát arra, hogv az ipari munkával kapcso
latos irodaimunka, amely tehát a gyár és 
kereskedelmi irodákban teljesen azonos el
bírálás alá esik, mint maga az illető szak
beli, ipari vagy kereskedelmi tevékenység. 
Tehát az oly üzemekben és üzletekben, 
amelyekre nézve törvényes és rendeleti ki
vételek állanak fönn a törvényes munka
szünet alól, az irodai munka is végezhető 
ugyanazon óráig, mint az ij^ari munka és 
kereskedelmi tevékenység, azontúl azonban 
nem Ennek értelmében nem lehet többé 
kétséges az, hogy mikor a gyár üzeme szü
netelni köteles, vagy mikor 'az üzlet tör
vény értelmében zárva tartandó, az irodai 
munka sem végezhető alkalmazottak segít
ségével.

— Ápiilis. Meteor jelzése szerint: Ápri
lis hónak változási napjai 1, 6, 9. 10, 15. 
17, 19, 22, 24 és 28-ikára esnek Amelyek 
közül 1. 6, 15, 19. 22-ikiek a legerősebb 
hatásúak. 1 változó, leginkább szelei jel
legű idővel és részben csapadékkal. 6-iki 
hösülyedésscl, amelyet leginkább a 15-iki 
fog enyhébbé tenn i; lb-iki újra hidegebb 
jellegű; a 22-iki pedig szeles, csapadékos 
változatokkal.

— Tart a visszavándorlás. Csacai jelen
tés szerint e napokban mintegy 150 ameri
kai kivándorló tért vissza hazájába. Rózsás 
reményeik keserű csalódássá váitak a re
mélt szebb hazában. Ideje volna már a 
népet ezen ugylátszik ki nem irtható szen
vedelméről leszoktatni a kellő felvilágosí
tások s népies előadások tartása által. De 
e helyett egyre szaporodnak a hajós társa*

szeretnem már mondani, hogy egészen az 
önfeláldozásig nagyméretűek voltak. De 
mindtgy, a fontos az. hogy Kolonics meg 
volt győzve és már csomagolt is, hogv 
megy a belügyminiszterhez

Hátra volt azonban még a közhangulat. 
Mit fog mondani Vagvár szimpatikus és a 
Botty. n névért fanatikusan rajongó közön
sége. ha értesülni fog Lusztig Jakab szán
dékairól? Mert ugyebár keresve sem lehetne 
a Vágvár és környéke számán jobb vezer- 
cikk-témát találni, mint azt, hogy egy alig 
kikeresztelkedett pálinkás zsidó, egy Lusz
tig, sőt egy Jakab, a dicső Bottyán nevét 
akarja b.torolni? Hát nem nemzeti botrány 
ez? Hát a legelőkelőbb budapesti lapok 
tud sitjó a elhallgathatja ezt? Ugy-e nem? 
Vagy talán mégis. Lusztig ur újabban 
sokat foglalkozott a nemzetgazdasági kér
dések elméleti részével és igy abban a 
helyzetben volt. hogy a szerkesztő, urat 
meggyőzhette álláspontjának tarthatatlan 
voltáról. A szerkesztő ur, aki a belátás 
óráiban pompás aranylánccal, órával, fel
öltőjétől az ingéig újban jelent meg és a 
pikkolóját ezerkoronássa! fizette, maga 
ismertette meg barátaival Lusztig ur nemes 
intencióit Hogy a meggyes Yágváregvetlen 
kiviteli cikke, hogy a Bottyán név a megy- 
gyessel jobban összenőt már, mint ama 
vak és bizonytalan szerepű hőssel. És igy 
tovább.

Szóval a névmagyarosítás is botrány 
nélkül ment végbe. A bő szesz tartalmú és 
kellemes izü világcikk azonban, bár jól j 
jövedelmezett, a névmagyarosítás utólagos • 
költségeit fa pesti számla többlete, az i 
áldomás, a szerkesztő trr ujanb emlék
tárgya) már nem futotta, Bottyán 1 János- j 

; nak kölcsönhöz kellett fordulnia. Mindent j 
megért azonban az, hogy a városkának 
immár nemcsak szimpátiája, de egyenesen 

; lelkesedése is a világcikk megteremtője 
felé fordult Ez a lelkesedés akkor tört ki 

I legnemesebb módon, amikor a vak Boty- 
tyán meggyesének plakátjai megérkeztek. A 
közhangulat legélénkebb megnyilatkozása 
természetestül a szerkesztő és a tanácsos : 
viselkedésében volt észlelhető. Újabb vezér- i 
cikk. tárca és újabb dikció a sörös asz
taltársaságban. A szerkesztőnek különben 
egy ragyogó ideája is támadt, amelyet az 

I Arany sas külön szobában fölszolgált pom- 
| pás, de teljesen zártkörű vacsora alkal- 
í mával adott elő. E bizalmas vacsorán csak 

a három emelkedett lelkű jóbarát vett 
részt.

1 — Lássátok — mondta a szerkesztő —
1 a meggyes dicsőséget hozott nekünk.
; Nagygyá tette a városunkat Ha egyelőre 
j niég vannak is e tekintetben kívánni valók, 

de a likőr utján arra a pontra jutottunk, 
hogy világvárossá fejlődhetünk. A város- 
nak^köklessége ezt meghálálni. Azt szeret

ném mondani, hogy a mi J. Jancsi barátun
kat díszpolgárra" kell választanunk. De 
Vágvár puritán és egyszerű lakossága ezt 
a jogát nem szokta gyakorolni. Az én 
ideám hát az, hogy az amúgy is nemes 
művészettel megalkotott Bottyán plakát a 
város közgyűlési termét ékesítse. Be fog
juk rámáztatni és elhelyezzük a városházán

Bottyán J János elolvadt a gyönyörüség- 
! tői és másnap újabb húszezer korona köl

csönt vett föl a helybeli népbankból. Ezen 
j csodálkozni sem illik, mert hiszen az 
l emlékezetes eredményt a városatyák szívé* 
! ben kedves és figyelmes ajándékokkal kel

lett megörökíteni. A baráti ajándékok ki
osztását természetesen készséggel vállalta 
el Kolonics tanácsos.

Fél esztendő múlva a pompás plakát 
( bent ragyogott gazdag aranyrámában a 
! városházán. Nem.ugyan a közgyűlési te

remben, de a kapu alatt. Ott többen lát
ják és végre is gazdasági célokra még a 
megtiszteltetésnél is fontosabb a reklám. 
Hogy pedig ugyanazon a napon szegény 
úri barátjuknak, Bottyán J. Jánosnak elár
verezték nemcsak a likőrgyárat, de a 
pálinkamérését is, arról sem á sajtó, sem 
a magisztrátus nem tehetett.
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ságok plakátjai, melyek élénk színeikkel 
még a legközömbösebb emberben is fi
gyelmet keltenek. Pedig mily sötét színek
kel ecsetelik ott járt honfitársaink az ame
rikai „aranybányákat- !

—  Csak Mauthner fele magvakat vásárol
nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák 
és kertészek még akkor is, ha mások ol
csóbbak volnának, mert tapasztalatból tud
ják, hogy ez csakis a magvak rovására és 
a vevők kárára lehetséges.

éves, szivbénulás. Nikiser Etel 25 éves 
agyhártya gyulladás. Bedi »/* óra, kora
születés. Bődi József 7Va óra, koraszületés. 
Urbanszki Jakab 71 éves, aggkori végki
merülés.

— Méhészeti tanfolyamok. A földmivelés- 
ügyi minisztérium a földmives gazdák 
részére Gödöllön, a vasúti alkalmazottak 
részére pedig Szegeden, Kaposvárott és 
Szátmáron méhészeti tanfolyamokat rendez, 
amelyek 18 napig tartanak. A tanfolyam 
a résztvevőkre nézve teljesen ingyenes, 
amennyiben nemcsak ellátásban részesül
nek, de a m. kir. államvasutak III osztályú 
utijegyük árát is megtérítik, ha fölvételük 
esetén a részükre megküldendő féláru 
jegyváltásra jogosító igazolvány használa
tával utaznak. A gödöllői tanfolyamok ez 
évi május 2—19-ig, május 22—junius 8-ig, 
junlus 12—29. és julius 3 —20. között tar
tatnak, a szegedi, kaposvári és szatmári 
tanfolyamok pedig julius 1 —18 és julius
22—augusztus 8 között. Minden tanfolyam
nak húsz hallgatót vesznek föl és a pá
lyázati kérvényeket legkésőbb egy hónap
pal a tanfolyam kezdete előtt a földmive- 
lési minisztériumhoz kell benyújtani.

— A Kriegner féle tokaji china-vasbor
n.m támadja meg a fogat, nem terheli meg 
a gyomrot és ezért az összes vaskészit- 
mények között az első helyet foglalja el 
Világszerte évtizedek óta használják a 
vérszegénységből eredő összes bajoknál, 
étvágytalanság, gyomorbaj, mindennemű 
testi gyöngeségnél és gyengén fejlődő 
gyermekeknél. Valódi 5 puttonos tokaji 
borból készül, nagyon kellemes izíi és ha
tása biztos. Nagy üveg 0 korona, kis üveg 
3 korona 20 fillér. Póstán küldi utánvéttel, 
vagy a pénz előzetes beküldése után 
Kriegner Gyógyszertár, Budapest Kálvin tér.

husoéti Sonkát 
=  1 kg. Z.S0

Húsáét előtti (léten
élő dunai és balatoni

HALAK
=  pont;, fogas, harcsa, süllő, =  
főszer és csemege áruk nagy Dálasztéklian 

o lc s ó  á tra k ó n  ! 
kínáló tisztelettel

ENGEL JÓZSEF és FIA

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztositó T á r

saság közgyűlése. A z  első M a g y a r  Á lta lá n o s  
B iz to s í tó  T á r s a sá g  e hó 16-án, szombaton 
délután tartotta gróf C seken ics  Endre v .b .t. 
tanácsos elnöklete alatt ezidei rendes köz
gyűlését, melyen úgy a főúri világ, mint a 
pénzügyi kiválóságok nagyszámmal vettek 
részt. Elnök a közgyűlés határozatképessé
gének megállapítása után meleg szavakkal 
emlékezik meg gróf Zichy Nándor és S zen d e  
Károly igazgatósági tagok elhunytáról és 
érdemeiket a mai közgyűlés jegyzőkönyvé
ben örökítik meg. Az igazgatóság jelentését 
ormódi O rm ó d g  Vilmos főrend, vezérigaz
gató terjesztette elő, mely szerint annak da
cára, hogy a lefolyt év üzleti eredményéé a 
nagymérvű tűzkárok igen erősen befolyásol
ták, m égis  a  tá r sa s á g  ö tven n ég y  éves fe n n á l
lá s á n a k  ta r ta m a  a la tt a  legjobb é v i e red m én y t 
m u ta tta .  Az évi mérleg 0 ^ 6 7 , kor ona S 8  
t is z ta  n ye re ség g e l zárult Az igazgatóság in
dítványozza, hogy a jutalékok levonása és 
a különféle tartalékalapok dotálása után 
3.200.C 00 koron a  o szta lék u l fizettessék ki, 
ré s sv é n y e n k é n t 800 k o ro n a , mely összeg a 
részvényeseknek julius elseje helyett már 
e hó 18-tól kezdve fizettetik ki a társaság 
főpénztáránál. A közgyűlés a jelentést egy
hangúlag tudomásul vette, az igazgatóság 
indítványait elfogadta és a felmentvényt 
úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelőbi
zottságnak megadta és B ó k a y  János rész
vényes indítványára az elnöknek, ormódy 
O rrnódy  Vilmos vezérigazgatónak, a kor
mányzótanácsnak, a választmánynak, a fe
lügyelőbizottságnak és a tisztikarnak jegy

zőkönyvi köszönetét szavazott az elért fé
nyes eredményért. Jóváhagyta továbbá a 
közgyűlés az igazgatóság és a választmány 
közös elhatározásából kifolyólag a közhasz
nú és jótékonysági intézetek számára meg
szavazott adakozásokat, melyek az eddigi 
bőséges adakozásokat jóval felülmúlják. 
Végül egyhangúlag beválasztották a választ
mányba G a á l Jenő dr.-t, S zé ch en y i Pál 
grófot, W en ckh eim  Dénes grófot és Zichy 
Aladár grófot, mire a közgyűlés véget ért. 
Itt említjük meg, hogy a közgyűlést követő 
igazgatósági ülésben H a jd u s k a  Albert vezér
titkárt a lig a zg a tó vá  nevezte ki. Ezzel az elő
léptetéssel a társaság igaz érdemeket jutal
mazott meg, mert H a jd u sk a  Albert kiváló 
szakember és régi érdemes főtisztviselője az 
intézetnek.

Terménypiac árak a szerdai hetivásárról.

Kacag körülöttünk...
Kacag körülöttünk már a kikelet 
Minden virágzik, csak mi hervadunk,
Ó mond : nem félsz, hogy oly ifjan, korán 
A nirvánába vágtatunk !
Tavaly még száz üdvöt kinálgatott 
A lombos erdő, rejtelmes liget 
És mos a természet mind e gyönyörtől 
Megtagad, számkivet.
Érzed-é te is azt a bánatot,
Árnyától még a nap is elborul :
Meghalni távol, mint egy idegen,
Tőled bucsutlanul!
Sejtette-é az elszállt tavaszunk,
Az a szerelmes ujjongó világ,
Hogy engemet, a lángoló pogányt,
Egykor még sírni lá t!
Nem könnyezel ? . . .  Már itt a kikelet, 
Minden virágzik, csak mi hervadunk:
. . . Sejtetted-e tavaly, hogy oly korán,
A nirvánába vágtatunk?

Petronius.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

K i a d ó  ház
Deák Ferencz utcza 22-ik sz. 
ház azonnal bérbe adó, felté
telek TOKODY IMRE háztulaj

donosnál tudhatók meg.

Finom minőségű h ú s v é t i  
b o r  Tennenbaum Sándor 

vendéglősnél kapható Léván, 
Malom tér I sz.



6. Léva i H ír la p 13. szám.

M ű h e l y  á t h e l y e z é s . ’
Tisztelettel értesítem a n. ó. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám alatt levő gépjavító lakatos műhelyemet

Báthi utcza 2. szám
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmoud-féle m űhelybe, m elyet m eg
vásároltam Műhelyemben mindenféle gazd aság i- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengők felszerelését, valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem.

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal

Tanuló azonnal ialoétctik! Mordinyi Lajos,
oki.gépesz, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

E g y  o k o s  fe j'
minden alkalommal

iDr. PETKER sült porát hasnáljaá 121.|
|leljesen higiénikus, ormokéiul ajánlktt élesztőpótló.

Használata által minden tészta nagyobb, I 
lazább cs könnyebben emészthetővé lesz. I
Dr. Oetker-féle Vanilincukor á 12 f  i
a legnemesebb fűszere minden tésztának, | 
kakaó és tea, csokoládé és krém, kugle 
torta, pudding és tejszín, továbbá finom 
vagy porczukorral vegyítve mindennemű 

sütemény behintésére. Pótol 2—3 cső va
níliát. Ha félcsomag Dr. O etker vanilin- 
cukrot l kgr. cukorral keverünk és ebből 
1 vagy két teáskanálny 11 csésze teára ön
tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 

italt kapunk.
Dr. O etker Eüíőpcra és vanilincukra | 
minden füszerkereskedésben stb kapható. 
Kimerítő használati utasítás minden csomag | 

mellett van. Receptgyűjtemény iggyen!

Városházköz 3 szátn alatt, üzlet- 
h e ly iség  azonnal kiadó. Bőveb
bet Hftndler Ármin m észáros ál

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdáiéban, Léván
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Jó állapotban levő használt B Ú T O R O K
l ósz őr  m a t r a c z o k

jutányos árban kaphatók S  T E IN  E R 
szállodában, Báti utca, most „ L a n g “ 

szálloda.

E l ő l e g

ez  é v i  {p a b o n n tc r a ié K r c  
. Uj b é r l e t e k  é s  b i r t o k o k

teljes felszerelése 
előnyös feltételek mellett:

Magyar Gazdák H ite lin tézete  K T,
U i t z d a s i i ^ i  o s z t á l y a

Budapest, V. K álm án -u tcza  15.

96 1912. hagy. sz.

Árverési hirdetmény.
A Csepreghy Józsefné, Sebcstyéni Mária 

volt lévai lakos hagyatékához tartozó s a 
lévai 1004 sz. tjkvben A + 1 sorszám alatt

foglalt 442 hrsz. tehermentes beltelek és 
385 össz. sz. házat, a lévai kir. járásbíróság 
mint hagyatéki bíróságnak 1912- ő 58|3 sz. 
megbízó végzése folytán:

Léván, 1912. évi ápril hó 10-ik napján d. e. 
10 órakor a kir. közjegyzői irodában megtar
tandó nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérő 
vevőnek az alábbi föltételek alatt az 1881. 
évi LX. t. c. 144 §-a és a végr. novella 
értelmében el fogom adni.

Árverési föltételek :
1. Kikiáltási á r — akifizetendő hagyo

mányok összegére való tekintettel — 4200 
korona, melyen alól a ház és beltelek el 
nem adható.

2 Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10 0 o-át készpénzben vagy az 
1881. év LX. t. c. 62 §-ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi 3333 sz. 
i. m. r. 8 $-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. évi LX. t. c. 1707 sz. értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni, mely kötelezettség 
alól csak a Vhsz. 2l §-ában megnevezettek 
vannak fölmentve.

3. Azon árverelö, a ki a kikiáltási ár- 
; nál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni 
( senkisem akar, köteles nyomban a kikiáltási 
. ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt j az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 

kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad 

i és a haladéktalanul folytatandó árverésben 
! többé részt nem vehet.

4 A vevő köteles a vételárat három 
j egyenlő részben és pedig az elsőt az árve

rés napjáiól számított 60 nap alatt, a má- 
| sodikat ugyanazon naptól számítót * 0 nap 

alatt, a harmadikat u. a. naptól számított 
90 nap alatt, minden egyes vételári részlet 

j után az árverés napjától járó 5 ' kamatok- 
I kai együtt az 1881. évi 39415 számú i. m.

rtndeletben előirt módon a lévai kir. adó
hivatal mint bírói letétpénztárnál lefizetni. 
A bánatpénz az utolsó részletbe számit- 
tatik be.

5. A vevő köteles az általa megvett 
ingatlant terhelő és az árverés napját köve- 
tőleg esedékes adókat és átruházási illeté
ket viselni és a megvett épületet valamely 
hazai biztosító intézetnél tűzkár elltn biz
tosítani.

6. A vevő a megvett ingatlan birtokába 
az árverés jogerőre emelkedése napján lép 
és annak haszna és terhei azon naptól őt 
iltetik.

7. A vevő részére a vételi bizonyítvány 
csak azon esetben adatik ki, ha az árverés 
ellen az árverés napjától számított 8 nap 
alatt előterjesztés vagy 25 nap alatt a Végr. 
novella 27 §-ának megfelelő utóaján'at nem 
tétetett.

8. A tulajdonjog bekebelezése vevő ja
vára, a vételár és kamatainak teljes lefize
tése után, hivatalból rendeltetik el s annak 
foganatosítása iránt a telekkönyvi hatóságot 
a hagyatéki bíróság keresi meg.

9. A mennyiben vevő ezen árverési fel
tételek bármelyikének a kitűzött időben ele
get nem tenne, bánatpénzét elveszti és a 
bíróság hivatalból rendel újabb árverést a 
a mulasztást elkövetett első vevő kizárásával.

10 Ezen árverési föltételek a hivatalos 
órák alatt a kiküldöttnél megtekinthrtök.

A hirdetmény és föltételek egy példánya 
a bíróság hirdetési táblájára kifüggesztendő 
s kifüggesztés végett Léva r. t. város pol
gármesterének megküldendő, továbbá a 
Léván megjelenő „Bars“ „Lévai Örálló" és 
„Lévai Hirlap“ cirnü helyi lapokban két Íz
ben közzéteendő s az árverés a hiidt tmény- 
nek a bíróság hirdetési tábláján történt ki
függesztésétől számított 15 nap előtt nem 
foganatosítható.

Kelt Léván 1912 évi március hó 19-én.
Belcsák László

kir. közjegyző m:nt 
bírói kiküldött.

b e re n d e zé s
díszműáru és röoidáru üzlet részére 

azonnal eladó. Cím a kiadóban.

I"j-csép'őkészlef

K L E I N  J A K A B .  L E V A N



I laszn á l ju n k
KABlNA-féle

W E I 5 Z  5 i n O N
N Ó R IN B E K Q I-  É S  R Ö V I b Á R d  N A G Y K E R E S K E D É S E

------ —  LÉVA, PETC r l-UTCZA. = = = = =

összes temetkezési czikkekből.

D ú s  v á la sz ték ú  ra k tá r t  tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cimfestést mázolást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak mellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

dessert«sütevnények, le g jo b b  kiv. flnoiaitorták, teás ütemén.? 
és s a n d a  ic h -k ü lö u le g e s s é g e k  fr issen , n a^y  választékban

m rB a r t o s  H e n r i k
k észü ln ek . íté l és k ü lfö ld i eukorkn k iilön legesség<*k  gazdag  

■“v áSasztékban . — I* a r la i  t-k észil m enyeim  e l s ő r e n d ű i k
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

~ — -̂ = AllasiíSóatt íí’íkk IiaR» t e j e in  knpliaí<1. |
•  (T * ” j

U z l e t m e g n  v i tás !  I

R iv it / . i iK /i  i i ic z a  ó . s z .  n a z ü í i i i j ,  ú j o n n a n  ue- 
r e n d e z e t t  r u l ia t e le p é b e n  s z é p  é s  e le g á n s  F É R F I  É S  
i í Y E R M E K R U H Á K  ú g y s z in t é n  N Ő I  F E L Ö L T Ő K |

nagy választékban jutányos árban kaphatók. *i

M< v shoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
- /í«I panal való 3-szoros atdörzsö- 
éssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tntaságért szavatosság!
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gépeinek vezérképviselete,
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

Steiner Nándor
órás és ékszerész.

Léván. Városi szálloda épületében.

Dús arany és úitszer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
eliiiut ezüst d ísztárgyai" 
n,slíí úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

választék
inga órákban.
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