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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve:

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pmzek pústautaivAnynyal küldhetők. 
Kcye*  flsámok fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
BARS. HIRDETÉSEK

NégyhasÁbcs petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tt) fillér-
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. fi) fill., azontúl minden szó I 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

'.edrozményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A Kéziratok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

■» vasárnap reggel. ■* —

A hirdetéseket, előfizetéseket s * reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
JsCl/1907 szám.

Felhívás!
Az 1892 évi XV. t.-c. végrehajtása iránti 

utasítás 27. §-a értelmében tudomására adom 
a város lakosainak éa főként az adóköteles 
telesnek, miszerint a kir. pénzügyigazgató. 
Sággal 20- 185/VI. 1907. szám alatt kötött 
és a m. kir. Pénzügyminisztérium által 84. 
085 szám alatt jóváhagyatott megváltási 
zerzödés alapján Léva város területén az
állami borital és húsfogyasztást adóknak 

az 1908 esetleg az 1909 és 1910 években 
leendő beszedésére is Léva város van jogo
sítva, — egyúttal pedig az adóztatás mikénti 
gyakorlására nézve a következőket teszem 
közzé :

1. A borital adó és ezzel kapcsolatban 
a bor után szedett városi adópótlék is a 
bor és huefogyaBztási adótörvények és sza
bályok hivatalos összeállításának 12-65 §§-ai 
értelmében fog beszedetni. — Azok az adó
köteles felek, akik a fenálló szabályok értel
mében a boritaladó utólagos befizetésére 
vonatkozólag a fenti szabályok 17, 23 és 24 
§-aiban körülírt kedvezménynek jelenleg is 
birtokában vannak és e kedvezmény további 
megtartása iránti óhajukat a városi javadalmi 
hivatal ügyvezetőjénél folyó évi december 
hó 31-ig lejelentik: a kedvezménynek 
továbbra is élvezetében maradnak.

Minden más egyén, aki a boritai adó 
utólagos befizetésének kedvezményével nem 
bir, — babár eziránt folyamodott is, — 
mindaddig mig e kedvezményt el nem nyerte, 
az általa a beszedési körzet területére be- [ 
szállított v»gy a körzetben készletben birt 
bor után az árszabás szerinti adót három 
nap alatt lefizetni tartozik.

Oiy felekkel szemben akik méltányos 
egyezségre lépni óhaj’anak, — hajlandó az 
adó beszedésével megbízott városi „Java
dalmi hivatal" a bor italadónak ée a városi 
borital adópótléknak — a törvény rendel
kezéseihez képest való téte'enkénti beszedését 
egyezségileg megállapítandó átalány összeg 
fizetése ellenében, — mellőzni.

2. A husfogyasztási adó ób ezzel kap
csolatban a hús után szedett váron adópótlék 
a bor és husfogyasztási adótörvények és 
szabályok hivatalos összeálitásának IV. kiadás 
66-87 § ai értelmében fog beszedetni.

Hajlandó azonban a Javadalmi hivatal 
úgy az említett hivatalos össze á'iitás 66. §. 
A. I. »/, pontja alá tartozó iparüzökkei, 
valam nt oly magánfelekkel, kik az általuk 

t Abc a.
A ki a védőjét meglopja-
— Elbeszéli egy kriminálista. —

Botrány I . . . Gyalázat 1 . . , Hogy 
milyen hálátlanok ezek a vádlottak 1 . . . 
Képzelje : mi történt velem ! Egy interna- 
ciobális gazembert védek. H rae zsebtolvaj; 
•z volt az édesapja, meg as öregapja is. 
Az ügyész megvádolja és rovott előéletére 
való tekintettel (kilencszer volt büntetve 1) 
szigorú büntetést kér. E-re felállók én, 
megtartom jogi érvekkel dúsan felszerelt j 
vídőbeszédemet, kifejtem, hogy a gazfickó , 
áriat'an és a „nagyobb szabású" „jeles" 
védőbeszéd hatása alatt a törvényszék fel 
is ruectette őt és elrende te, hogy bo- 
Ciáenák szabadon.

Együtt jöttüuk ki az uj törvénybáz- 
hói. A huncutnak az voit as első meg j agy -
sé»>. hogy ;

Édes doktor ur, láttam már sok ügy
védet, a ki pénzért ügyeoen hazudik, de 
°lyan ügyvédet, a ki ingyen hazudik — 
0,4 láttam először. Meg kell adn;, hogy 
pompásan beszélt.

— Talán bizony nem akar honorálni ?
— Akarom biz én, hanem még csak a 

kísérlet stádiumáig sem mehetek, mert egy 
m«gveszekedett fillérem sincs. Tudja mit, 
ügyvéd ur: a jövő héten egy kis körutat 
'•szék Csehországb an s remélem, hogy 
T'Mzajövet hercegilog megfiz )tem.

Lopott pénzt el nem fogadok.

fogyasztott húst rendszeresen más beszedési 
körből szerzik be, az árszabás szerinti adóz
tatás helyett méltányos átalányban kiegyezni.

Azokkal az adóköteles és magánfelekkel, 
akik fogyasztási adójukat évi átalány öu- 
szegben óhajtják fizetni a folyó évi november 
hó 11 és 12 napjain délelőtt 911 óráig a 
városház I. emelet 7 szám alatti helyiségben 
tartandó egyezkedési táigyaláson hajlandó 
az adószedésre jogosított Javadalmi hivatal 
egyezségre lépni.

Felhivatnak tehát az érdekelt felek, 
hogy ott annál is inkább megjelenjenek, 
mert ellenkező esetben úgy fognak tekin
tetni, mintha egyezkedni hajlandók nem 
volnának és igy velük szemben is a tételen
kénti adózási eljárás fog alkalmaztatni.

Szabad egyezség létrejötte eseten az 
egyezség tartamára és hatályára valamint az 
adóálalány összegének fizetésére nézve az 
egyezség határozmányai lesznek mérvadók.

3. A szesz és szeszesitalok után szedett 
váioú adópót ék az e táreybar. 3415/1899 
szám alatt alkotott és 14530/VII 900 szám 
alatt jóváhagyóit városi szabályrendelet 
éneimében az 1908 évben is változatlanul 
fog beszedetni.

Léva, 1907. évi október hó 17.
Bód-ogrJa. Xja-joa 

polgármester.

Cselédváltozások.
Mindszentek napja, a cselédváltozi- 

sok ideje. A háztartás kérdésében ez a 
fontos dátum igen nagy gondot okoz 
a gazdáknak és a házi asszonyoknak, 
mert a cselédváltozás sok kellemetlen
séggel jár, mivel mindig előtérbe nyo
mul az a kérdés, hogy kapunk-e jő 
cselédet.

Léva város képviselőtestülete sza
bályrendeletet alkotott a cselédszerző 
üzletek gyakorlásáról. Ennek főbb hiá
nyait nem régiben ismertettük. És 
bizony aggódnunk kell, hogy ez a 
rendtartás sem fogja megszüntetni a 
cselédmizériákat. Lehet, hogy rend lesz 
a cselédszerzők között, de még mindig 
nem lesz jobbá a cselédség. Még min
dig remegni kell a gazdának, hogy 
milyen lesz a mindszentek napján 
érkező uj jövevény, akivel nem pusz
tán szerződést kötöttünk, hanem akivel 
__________________________________  I 

— Majd meglátjuk . . . Igaz ni I Nem 
mennénk be valahova egy kis villásregge
lire ? Nagyon éhes vagyok.

Bementünk egy váci-köruti sörcsar
nokba. A nyavalyás leült a sarokasztalhoz, 
megevett három gulyást és hat császár
zsemlyét, azután szivart parancsolt és úri 
flegmával pöfékelt az orrom alá.

— Lafőztem az elnököt.
— Hogyan ?
— Valahányszor egyet hazudtam, min

dig a fe'eségem boldogságára esküdöztem. 
Pedig sohse volt feleségem.

Nagy kópé I
— Hanem az Ügyésznek is jól oda*  

mondtam ám 1
— Ugyan r o I
— Sehogy tem akarta elhinni, hogy 

ártatlan vagyok s faggatott szegényke, azt 
hívén, hogy Lo'.dogul velem. Kérdi tőién: 
„Talán bizony azt is lett gadja, hogy a kér
déses időben az Ujvásártéren volt!" „Olt 
vo'tzm biz én, — mondok. Mir miért nem 

1 lettem volna ott? És ha ett voltam? Nem 
' szabad nekem ott lenni ?“ As ügyész ur
1 ezért a csürés-csavarásért nagyon meghara- 
I gudott. „Ne beszéljen annyit 1 *— kiált rám.

A rendőr látta, amint futott." „Igenis fu- 
' tottam" — „Miért futott, hiszen Banki sem 
' hajtotta." — flDdhogy nem, mondok, haj

tott a keserüviz, a mit < gy félórával aze
lőtt megittam ós mert híj-ott, hát futót*  

' tam." Erre aztán már nem tudta, mit felei*  
jen aa ügyész ur; zavarba jött, hogy ssinte 
megsajnáltam.

családias jellegű viszonyt kell fentar- 
tanunk, aki ideig-óráig családtagunk lesz.

A legtöbb cseléd ér« is, hogy ő 
fontos pozíciót foglal el, akire szüksé
günk van, mert ha náluk nélkül élhet- * 
nénk, bizony nem fogadtuk volna 
magunkhoz. Ebből indulnak ki és a 
visszafeleselésnek oly goromba skáláit 
játszák el előttünk, hogy ma nem is a * 
dologtalanság a legkiemelőbb rossz 
tulajdonságuk, mint ama fegyelmezet
lenség, melyet a törvény is tűr, mert 
több, mint tiz év óta nem tudja a 
cselédtörvény revizióját megteremteni.

A justicia és a szociálpolitika is 
ignorálja azt, hogy a bajok gyökere, a 
cselédrendészet gyarlósága ; a baj a 
cselédek fegyelmezése tekintetében 
fönforgó hiányokban keresendő. A cse- • 
lédség az egyenlőség elvében nem tud 
különbséget tenni munkaadó és meg- j 
fizetett szolga között. A cselédek s a 
gazda közötti életviszonyt a családi 
érdekek megóvására irányuló cél szem
pontjából kell szabályozni, ami tulaj
donképpen a kérdés lényegét képezi.

Házirend szempontjából a házi 
fegyelemnek kell őket alávetni, amit . 
azonban nem Írott szakaszok, hanem a 
család tekintélyének a hatóságoknál — , 
a gyakorlatban való megóvása képezze 
alapját.

Az 1876. évi XIII. t.-c. ez elvek ! 
alapján készült, de a kecske és a ká
poszta példabeszédét honosította meg, 
amelynek a gyakorlati élet nem vette 
semmi hasznát.

Azóta is láttuk, hogy nem a hiva
tásszerű kötelességeket, hanem az 
egyéni jogokat tolták előtérbe, már 
pedig lehetetlen az egyéni jogoknak 
alárendelni minden kötelességet.

Kell, hogy az a hatóság tudjon tör
vényileg hatni a cselédre. Viszont kell, 
hogy minden munkaadó emberi bánás
módban részesítse a cselédjét, azt em
bernek tekintse, aki azért, hogy szolgai 
munkát végez, lehet becsületes személy. 
Sőt, ba munkáját megelégedésre végzi, j

— Az már bizonyos, hogy akasztóiét 
érdemel az ur.

—- De legjobban kifogtam a fogbáaö- 
rön. A pad szélén ültüik s a paraszt min
dig irgalmatlanul oldalba bökött valahány*  
szór fészkelödtem a helyemen. „No megállj, 
majd megbánod I Gondoltam magamban. 
Lasean-lassan elhúzódtam tőle, mig végre 
a pad másik szélére jutottam. Épen a ren
dőrt hallgatják ki, a ki borzasztóan bemár
tott. Én, mintha vallomását félbeszakítani 
akarnám, — hirtelen felugróm és zsupsz: 
a fogházőr elveszítve as egyensúlyt hanyatt
esik.

— Szegény ördög!
— Tudja-e doktor ur, hogy társalgás

közben egy kís szerelmi kalandon is átes- 
totr. Vo t a hallgatóságban egy bogárszemtt 
asszo yka, a ki nagyon érdeklődhetett 
irántam, mert olyan ábrándosán nézett rám. 
Az ügyész beszéde alatt rákacúfitottam egy
néhányszor, amire elmosolyodott; szivemre 
tettem kezemet s ő elpirult, majd szemre 
hányólag tekintett az ügyészre, a ki meg*  
büntetésemet kérte. Ha én azzal az asz*  
szonnyal még egyszer összejöhetnék I • . .

— Bizonyosan öt is meglopná.
— Igen, ellopnám a szivét.
— N így „ganef*  maga.
— Bizony kérem, híres zsebtolvaj va*  

gyök én. Ismernek Lipcsében, Brünnben, 
Berlinben, Londonban, szóval mindegyik 
világvárosban. A ^fényképemet mindenütt 
ott találja ügyvéd ur a rendőrség albumá
ban. Azt mondják, hogy éa vagyok a világ 
legügyesebb zseb'olvaja. 

tiszteletet is érdemel, mert a munka 
épp oly tisztes hivatást teljesít a nagy 
ur kezén, mint a szolgálóleányén, aki 
tányért moe, vagy kukoricát kapál.

Munka és munka között ne disting- 
váljunk ; minden munka tisztességes, 
ha azt becsülettel, közmegelégedéssel 
végezzük el.

A cselédek iránti bánásmód nem 
könyvek stúdiuma. A műveltség egyik 
fokmérője. Mert aki „a cipőjét törli 
belé“, az éppen úgy nem tud a cse
léddel bánni, mint aki megengedi, bogy 
a cseléd kénye-kedve szerint tehessen, 
amit akar. Mihelyt a cselédek fegyel
mezését törvény fogja szabályozni, meg 
lóg szűnni a bérharc, a cselédek arány
talan fizetése is.

Ha az a cseléd egyik helységben 
ugyanazt a munkát 10—15 koronáért 
eltudja végezni, miért nem tudja elvé
gezni másutt is annyiért, miért kér itt 
10 koronát, másutt 30-at ? Az nem ok, 
hogy egyik város drágább, mint a 
másik. Drága városban ö éppen úgy 
kap házigazdájától élelmezést, mint ahol 
olcsóság van.

Más szükségleteit pedig éppen úgy 
beszerezheti Budapesten. Kolozsvárt, 
vagy akár városunkban is. Hbzen a 
kereskedelem és az ipari áruk árai közt 
nincs, vagy csak alig van különbség.

Az a ieminisztai mozgalom, hogy a 
cseléd nem zárható ki a kultúrából, az 
lehet igaz, de erőltetett valami. Ha 
Amerikában a cselédek már zongoráz
nak, az csak az amerikai társadalmi 
élet elfajulása, mely mindenben a szél
sőségnek hódol, amiben a müveit világ 
előtt tetszelegnek. Anuyi bizonyos, 
hogy ott sem általános ez a hóbort.

Mindenesetre furcsa, hogy az egyen
lőség jelében a cseléd oly kalapokat, 
oly ruhákat hord, mint úrasszonya, 
mert itt-ott horibilis fizetéseket kapnak 
a szobatündérek. Mindezt törvény nem 
szabályozhatja, hanem abba igenis bele
szólhat, hogy egy 15 —18 éves leány, 
egy 20—25 éves cseléd milyen bért

— Az árgyélusátl Engem lopjon meg, 
ha tud.

— Még mire nem gondol, ügyvéd ur. 
Disznó hálátlanság volna tőlem. Úgy lát
szik, ön még nem tudj*,  hogy mi az a 
cavalerria gaunenana. . . .

Kifizettem a villásreggeli árát, azu.án 
az u’czára érve, futottam egy lóvonat után, 
hogy a zsebtolvajt lerázzam a nyakamról. 
A műegyetem elé érve, ki akarom venni 
zsebórámat, hogy a műegyetemi óra után 
igazítsam s csak akkor veszem észre, hogy 
védetezem meglopott. Ellopta as én drága 
aranyórámat.

Ki látott már ilyet ? És azt as orszá
gos pernahsjdert még csak nem is hibáz
tathatom olyan nagyon, mert hisren én 
magam mondtam neki, hogy „engem lopjon 
meg, ha tud 1*  Ugyan kérem srólitsa fel a 
Lpokban, bogy küldje vissza az órámat, 
íme én már el is készítettem a fslhivás*.

„Azon ti ztelt urat, a kit e bó 3-án 
védtem és a kit a törvényszék a lopás 
vádja alól felmentett, mély tisztelettel ké
rem, hogy magánál felejtett zsebórámat ke
zeimhez juttatni kegyeskedjék. Jutalmul 
kötelezem magam, hogy .legközelebb újra 
ingyen fogom védeni.“

O-ixtlvLe,

A lurisnyakötő.
Üregapát nagyon unszoltuk egyszer, 

meséljen valamit. Nem voltunk már gye
rekek, hát nem is olyanfajta mesét kíván
tunk, hanem valam't as ö tulajdon életéből*



kaphat ? Abba is beleszólhat a törvény, 
hogy a más cselédjét nem szabad el
csalogatni, azt is szabályozhatná a 
törvény, hogy a munkaadónak csak 
három hónapra mondhat fel a meg 
nem elégedett szobacicus, vagy a 
szakácsnő.

A cselédmizéria már nem nélkü
lözheti a reformot Végre is társadalmi 
kérdés az asszonyok panasza is. És ha 
nem mehetnek megyei és városi köz
gyűlésekre interpellálni, elvégre a poli
tizáló urak lássák meg már ott is a 
bajt, ahol főznek ugyan, de nem társa
dalmi én politikai csínyt, mint a köz
gyűlési termek urakból álló tanács
kozásain.

Végre is, nemcsak unalmas a 
cselédkérdés mizériáját asszonyaink 
ajkáról hallani, hanem bosszantó is, 
mert bizony azoknak a szegény asszo
nyoknak egyéb szórakozásuk is akadna, 
minthogy örökké azon tűnődjenek ; 
kapok-e cselédet és ha kapok, vájjon 
milyen lesz az ? Jobb-e, mint a másik, 
vagy szászor rosszabb?

És mindenek felett furcsa az a 
helyzet, melybe a háziasszony gyakran 
kerül. Neki kell minduntalan tartani 
attól, hogy a cseléd felmond, itt hagyja, 
ha elkövetett mulasztásaiért, vagy rossz
akarata cselekményeiért megdorgálja. 
Úgy kell keresni kedvét a cselédnek, 
mintha ő volna a háztartás feje.

Hát az igaz, hogy a cselédtartó 
háziasszonyok is sok tekintetben maguk 
az okai a cselédek erkölcsi fogyatko
zásainak, mert csak hogy cselédeiket 
megtarthassák, mindent elnéznek nekik, 
a csavargást, a sétálást, éjjel a kapuk
ban való ácsorgást, szeretők tartását. 
De az is igaz, hogy ez az állapot a 
hatóság segítsége nélkül meg sem szün
tethető. Erre kell szabályrendelet, hogy 
a cseléd éjjelenként ne kóborolhasson, 
szeretőket a konyhában ne tarthasson, 
egyik a másikat el ne csalhassa.

Mindenesetre fontosabb dolog ez, 
mint az, hogy a hely nélkül való cseléd
nek szállást és élelmezést a cselédszer- 
szerző ne adhasson. Ebből szerintünk 
kevesebb baj keletkezik, mintha arról 
gondoskodunk, hogy ha már a cselé-

Az első, igazán meleg tavasai napot 
éltük, s a kert forraszán ültünk, ahonnan 
gyönyörűen láttuk a hegyünk tövéből egé
szen a végtelenbe nyúló kis magyar Al
föld virágsó, gyümölcsfákkal himesett söld 
bársonytakaróját. A messzeségből egy 
gyorsvonat dübörgése hallatszott, a Duna 
táján meg gőzhajó füstjét lehetett látni. 
Öreganya is letette az újságot és nézte a 
tekintete elé boruló szépséges tavaszt. 
Olyan nyugodtan nézte, mint a hogy a 
havas, jeges alpesi csúcsok nésnek a ta
vasától mosolygó, kacagó lombardi sikra.

— Meséljek ? — Tanakodott az öreg. 
— Mit, gyerekek, mit ?

— Igaz, mondja el as öregapa azt, — 
szólt Jolán, a dédelgetett, — hogyan kapta 
öreganyát feleségül?

Kacagtunk a leány bolond gondolat- 
ján, as öregek is mosolyogtak rajta és 
egymásra néstek. Persze csúfoltuk még, 
az öreg astán el is kesdte.

— De hiszen — szólt, — ugy-e öreg
mama, nem as as érdekes, hogy együvé 
hogyan kerültünk, hanem ami azután tör
tént. Mert hát együvé mi is csak úgy ke
rültünk, mint a legtöbben a mi fajtánkból. 
Egy párszor mulattunk együtt, s igy ast 
tapasztaltak, hogy együtt sokkal jobban 
mulatunk, mint máskülömben, astán egy
szer csak egy igen nagyot mulattunk, es 
volt as eljegysés, követkesett azután egy 
még nagyobb dáridó, — as egéss vármegye 
becsipett rajta — as esküvőnk. Felültünk 
asután a nagy parádés kocsinkba és elhaj
tottunk basa. Hanem otthon astán. No, 
gyerekek, as volt as igasi. Hej, as eleven 
tüsvessedelem, vihar, förgeteg nem lobog, 
nem pattog úgy, ahogyan ö tudta. Sorba 
járta a ssobákat, mindjárt, ahogy belépett 
a hásba. Minden rendben volt. Egy ma- 
kóla porssem sem volt sehol. Minden úgy 
volt, ahogyan ő kívánta. Meg is volt elé
gedve.

As iróssobámban asonban kinyitotta 
egy fiókomat, asután hirtelen sarkon for
dult és szigorúan végigmustrált.

— Hát ea hí? Sióit olyan határozott.

1 deket meg kell fizetnünk, csak szigo
rúan alkalmazkodjanak a házi rendhez, 
a köztisztaság és közerkölcsiség sza
bályaihoz.

Különfélék.
— Halottak emléke. A kegyelet 

bús napja gyönyörű őszi vorőfénnyel kö
szönt be, nagyon szép volt a halottak napja. 
Virág is volt sok, az idén nem tarolta le a 
a dér. Egész napon át folyton hordta a 
nyüzsgő nép-áradat a sok koszorút, virágot 
azoknak, akik már nem érzik a virág illa
tát. A bejáratoknál pedig uemeslelkü höl
gyek lovaglás fiatal urak oltalma és segít
sége mellett kértek a koszorúkból, csokrok
ból csak eqy-egy virágszálat azoknak 
számára, akik már a teremhez járók, de 
még megmenthetők a napsugaras életnek, 
Alkonyatkor pedig csendben felvonultak a 
tanitónövendékek, hogy megkoszorúzzák 
azoknak a sírját, kiknek halála dicsőség, 
akiknek sirján nem sírni, de lelkesedni 
szokás, akiknek emlékezetéből nem sor
vasztó lemondás, de buzdító erő fakad. 
Komolyan, ünnepélyesen szállott fel az 
ének, azután a beszéd, a szavalat, s mikor 
végezetül ezer ajakról felhangzott a magya
rok imája, egy percre szünetelt a szttkebb 
rokoni- érzés, a családi kegyelet, s a te
mető több ezernyi népe összeolvadt a nagy 
családi érzésben.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá
ros képviselőtestülete október hó 31-én d. 
u. 4 órakor tartotta évnegyedes rendes 
közgyűlését Bódogh Lajos polgármester el
nöklete alatt. A képviselők nem nagy szám
mal jelentek meg. A polgármesteri jelen
tés tudomásul vétele után a jegyzőkönyv 
hitelesítésével megbizattak Féja Kálmán, 
dr. Katona János és Szauer Mór képviselő
testületi tagok. — A 9-es szervező bizott
ságba az elhunyt dr. Novotny Imre helyébe 
dr. Kmoskó Bála választatott. — A szep
temberi hóban tartott miniszteri hivatal
vizsgálatból eredöleg 62 pontot tartalmazó 
észrevétel leirat érkezett, melynek tanul
mányozásával és az ebből folyó intézkedések 
megtételével a tanács bízatott meg. — A 
Kherndl-félo szántóföld megvételét illetőleg 
beérkezett a kisajátítási továbbá előmunká
lati engedély ; a kisajátítási eljárás fogana
tosítására a közig, bizottság elnöke nov. hó 
19-ik napját tűzte ki. A közgyűlés megbízta 
a polgármestert, hogy a tulajdonos képvise
lőjével addig is kisértse meg az egyezséget. 
— A polgármester bejelenti a tanítóképző 
telkének beszerzésére vonatkozó intézkedé
seket. A kincstári jogügyek képviselőjének 
jelenlétében okt. hó 29. és 30-.k napjain 
megtartotta a kisajátítási egyességi tárgya-

azomoru kérő hangon, hogy egész megza
varodtam.

— Ez édes ?
— Igen ez, csak hamar ki vele ! Mi ez ? 

Hissen láthatja, — feleltem én — 
harisnyakötő. 8 egy kissé össze is szed
tem magamat. Csak nem lesz tőle ideges?

— Dehogyis volt ideges! Akkor még 
nem ismerte lelkem est a nyavalyát. Ha
nem azért olyan haragosan nézett, mint 
éjjel a villám.

— Kié ez a harisnyakötö ? Kérdezte 
asután.

— Kié ? Hát a magáé, — feleltem én. — 
Jól tudhatja, hogy ebben a házban velem 
együtt minden a magáé, tehát a harisnya
kötő is.

— Kezébe vette és nézegette.
— S az illata, — gúnyolódott, milyen 

pikáns!
— Honni sóit qi mail y pense 1 — vé- 

d jkeztem-
—- ö azonban pattogott.
— Mondja már kié ?
— Hát ez az a híres harisnyakötö 

arról a bizonyos megyebá'ról, — feleltem a 
kíváncsiságára.

Erre meg olyant nevetett, hogy az 
egész ház vele kacagott. Ilyen m ó ia 
nem is esett meg más, mint es a harisa a- 
kötőé történet.

As öreg Hárkányiné is leány volt még 
akkoriban, ö volt erre mifelénk az első 
jukkerlány, de külömb azóta sem volt, 
sem itt, sem messze tájon. A lovat úgy 
megülte, akár a hossánött szittyavitéz. Hát 
mindenki csak amazonnak hívta. Mulattunk 
ép a megyebálon. Szépen voltunk fiatal
emberek, vígan és hangosan. S mivel as 
amazon megint olyan tüzesen járta a csár
dást, hogy a mama mind suttogott és bot- 
ránkosott, a férfi népség pedig vén és fia
tal egyaránt bomladosott, róla járt közöt
tünk a szó s a poharunkat legtöbbször 
as 0 nevére ttritgettttk. A józanság astán 
egyre fogyott a koponyánkból, hát nagyon 
badar dolgokkal kezdtünk bolondosai, Sok 

lást és a telektulajdonosokkal — kettő ki
vételével — meg is kötötte az egyességet. 
É, pedig; dr. Ktrsék János 213Ü terület 
négy szögölenként 2 kor., Ondrejka Pál~218 
□ ugyancsak 2 kor., Agárdy Mihály 4500 
2 kor., Duska Imre 350D 2 kor., a Kcbina 
család tulajdonát tevő 1748Ü és 290 terü
letű pince ára összesen 5022 kor., Nagy 
Lajosné 9900 területe négyszögölenként 3 
kor., a Sósné-féle 1578D terület 4000 kor. 
(négyszögölenként körülbelül 2 kor. 50 fill.) 
Mészáros testvérek háza (utcanyitás céljából) 
2600 kor., ugyanezen célra Rácé-Csiba Zsó
fia udvarából 15D per 20 kor., — nem 
kötötte meg az egyességet Protyivoda Jó
zseffel, aki 17280 területét csak 4 kor. 
árban hajlandó átengedni, úgyszintén a 
közgyűlés elhatározására bízta az uradalmi 
szőlő szükségen részének (44570 ára négy
szögölenként 6 kor.) megvételét. A közgyű
lés azonban tekintettel arra, hogy az ügy 
halasztást nem szenvedhet, a kisajátítási 
eljárás mellőzésével elfogadhatónak tartotta 
az uradalom ajánlatát, amennyiben a szőlő 
beállításának költségei gyanánt négyszögö
lenként 4 koronát mutattak ki, s igy a 
földterület négyszögöle csak 2 koronába 
kerül ; a Protyivoda féle teleknél is elejtette 
a hosszadalmas eljárást, jóllehet annak árát 
a többi mérsékelt és a várossal szemben mél
tányos árakkal egybevetve túlzottnak találta. 
A közgyűlés utasította a polgármestert, 
hogy az utóbbi két féllel is kösse meg a 
szerződést és • szükséges telket as állam 
tulajdonába Írassa át. Az összes megveendő 
terület 11.817D ennek ára az épületekkel 
együtt 51,104 kor., az összes területből a 
tanítóképző telkére szükséges 7778D, mely 
a város tulajdonát tevő gyaloguttai 8000 
négyszögöllé egészül. A többi terület utca 
és gyalogút nyitására szükséges, ezenfelül 
még a város rendelkezésére marad körül
belül 1 kát. holdnyi terület. — Bemutatta 
a polgármester a törvényhatóság határo
zatát, mely megerősíti a tanácsnak a tiszt
viselők részére előleg adási s erre vonat
kozólag az ügyésznek fellebbezési jogát. 
— Jelenti továbbá, hogy a városnak 
vadalmáéi 27 m. hold 924D-nyi szántóföld
jét bérbe adta Khrenstem lgnácz lévai 
lakosnak 833 kor. 50 üli. — es a káposz
táéi felsőretekben levő 28 m. hold rétlö.det 
Tóth Károly és társai lévai lakosoknak 13 
részletben 1235 kor. évi bérért az előbbit 
a város részére felévi felmondással. A köz
gyűlés a szerződéseket jóváhagyta. — Kö
vetkezeit a vásártér ügyében kiküldött 
bizottság jelentése, melyet Tóth Sándor dr. 
mint a bizottság jegyzője olvasott fel. A 
jelentés felolvasása után Holló Sándor 
indokolta és magyarázta meg a bizottság 
e járását, illetve megállapodását. A bizott
ság véleménye szerint a mai vásártér is — 
keilö kihasználás és berendezés mellett — 

erre-arra való szó után nagy büszkén ki
vágtam, hogy fogadásból még virradat 
előtt megszerzőm az amazon harisnyakötő
jét. Ahogy hozzáférhettem, csárdásra kér
tem és egéss nyíltan megmondottam neki 
a különben iszonyúan szemtelen komisz- 
ságot. Kacagott rajta, mint egyAdémon, cset- 
tentett az ujjával és faképnél hagyott. 
Utána törtettem, hogy megengeszteljem. 
Nevetett.

— Kérni mindent Jchet — szólt. — 
Nem oly nagy baj. Éi honni sóit, qi mally 
pense, Pá magának 1 Megütött a legyező
jével, nem is valami gyengéden. Én pedig 
visszamentem a társaságba.

Persze nagy várakozással és nagy 
kérdezősködéssel fogadtak. Diplomata nyu
galommal és mosolylyal hallgattam és tör
tem a fejemet, hogyan is szerezzem meg 
azt a huncut portékát.

A muzsika lengyeljére zendült. A ig 
szólt még egy-két hangja, előttem terem az 
amazon s egy hűséges észzüllesztö mosoly- 
lyal mellemre tűzi a harisnyakötőjét.

— Szabad kérnem, — szólt — hölgy- 
válasz van.

A fogadást hát megnyertem, a törté- 
r.eten azonban az egész vármegye kaca
gott.

És ezt a harisnyakötőt találta meg 
öreganyátok, fejezte be az öreg a mesét. 
Nem is haragudott aztán, csak igen meg
hagyta, hogy elpusztítsam. Én pediglen 
elrejtettem. Még meg ia találom talán.

— Hol ? Hol ? Kíváncsiskodtak a ’eá- 
nyok.

— Majd megkeresem, —■ igyekezett 
öregapa. A nagymama pedig mosolygott.

— Keresheted azt, — szólt, — regen 
elpusztítottam.

— Hát megtaláltad ? És mikor ?
— Bégen, nagyon régen. Mindjárt 

as nap, hogy elrejtetted.
— A leányok pedig sajnálkoztak, 

hogy . . .
— De kár 1 De kár 1

Heves Ina.ro.

| megfelelő. A vásártér szélei rendesen nem 
! vétetnek igénybe, u hepe-hupás terület mé- 
’ lyebb részeit sem foglalja el a vásári Kö

zönség, azonkívül a korlátok célszerűtlenül 
1 vannak felállítva, aminek folytán ugyancsak 

jókora terület marad üresen. Továbbá a 
korcsmáros sátrak egy helyen, a vásártér 
közepén lévén, a közönség mind oda tódul 
azért van ott tolongás, mig másutt üres a 
tér. Mindezek figyelembe vételével, kelig 
berendezés, elegyengetés (planirozás) és a 
lópróba utjának szélesbitésével.a vásártér 
még fokozódó igényeknek is meg fog fa. 
lelni. Szükség esetére ajánlja a bizottság, 
hogy a tanács már most tegyen lépéseket 
aziránt, hogy a városi gyűmö.'cefa-iskola és 
ennek megfelelőleg a plébánia-major agy 
része a vásártérhez .'egyen csatolható. Ej 
utóbbi terület megszerzése a jelenlegi ja- 
vadalmas segítségével ez idő szerint keresz
tül vihető. Levatich Gusztáv, a kiküldött 
bizottság tagja ezen javaslattal szemben 
ellenvéleményt nyújtott be, hogy t. i. g 
vásártér a vadalmáéi dűlőbe, nagyobb térre 
t ''tessék át, mert a jelenlegi helyén a lévai 

ásár nem fejlődhetik, különösen a lóvásár 
kifejlődése lehetetlen megfelelő próba-hely 
hiányában. Miután nyilatkozatok történtek 
a bizottság tagjai részéről, hogy a próba
hely is hosszabbítható és szé.esbilbetö, a 
közgyűlés elfogadta a bizottság javaslatát. 
— A gyámpénztár és a városi háti-pénztár 
értékei és készpénz-készlete a közgyűlés 
egyhangú határozatával (szavazás utján) a 
Lévai Takarékpénz'árban helyeztetnek ei.— 
A mezőgazdasági bizottságba az elhunyt 
Mácsai Lukács helyébe Váci JónáB válasz, 
tatott. — Felölvaatatott özv. Mácsai Lu- 
kácsné fenkölt tartalmú köszönő levele a 
képviselőtestület rész vétnyiiatkozatáéri. A 
közgyűlés kegyeletes megiiletödéssel vette 
tudomásul. — Ezután még több kisebb 
fontosságú ügy tárgyaltatott le, mire a 
közgyűlés véget ért.

— Rákóczi emlékének. Őzt. hó 
29-ik napjan, a fejedelem hazajövetelének 
évfordulóján este ünnepi fényben ragyogóit 
az Orbán kápolna melletti ősi Rákóci-f», 
A szőlő tulajdonosa, Balog Jenő dr. a 
Rákóci kegyelet ápolását mozdítja elő ezen 
nemes, szép szokásával. Nem hiányzóit a 
tárogató] cigány sem, az édes-bus kuruc
nóták mellett az ősi dicsőségen elmerengő 
vendégek felújították a nagy idők emléke
zetét. Vájjon kinek jutott még eszébe, hogy ok
tóber 29 ike mine k az évfordulója ?

— November 1. a honvédségnél. 
Morvái Vilmos II. oszt, százados november 
1.-vel I. osztályú századossá lépett elő. 
Ugyanezen nappal Soós János hadnagy a 
brassói 24. honvéd-gyalog-ezredhez, onnan 
pedig Szájbély Iván hadnagy a lévai honvéd 
zászlóaljhoz helyeztetett át.

— Az Állandó bíráló-választmány 
október hó 21 én tartott ülésében Kehiek 
Lipót verebélyi-, Kőcser József néved:-, 
Rosenzweig Bertalan verebélyi-, Féja Kálmáu 
lévai-, IVeinreb Mór felsőzsadányi-, Hetzer 
Adolf lévai- és Csontó István tőrei lakosok 
felebbezéseinek helyt adva, azoknak adójuk 
megfelelő sorhelyén a vármegye legtöbb adót 
fizető törvény hatósági bizottsági tagjainak 
1908. évi névjegyzékébe való felvételét 
elrendelte.

— Előléptetés. Szabó Ágoston szék.- 
föv. osztálytanítót (Thurócy Lőrinc lévai 
állatorvos vejét) a főváros tanácsa az I. ke
rületben újonnan megnyílt Németvölgyi elemi 
iskola vezetésével bízta meg. Komo.y, törekvő 
embert, kiváló tudású és fáradhatatlan szor
galmú tanügyi férfiút emelt ezzel a tar ács 
egy iskola élére. Példát mutatott ezáltal a 
tanügy többi munkatársainak is arra, hogy 
még mindég lehet valaki a személyes érde
mei által is, fiatal korban saját erejéből 
fővárosi iskolai igazgató.

— Kossuth arokép leleplezése 
Újbányán. Újbánya szabad királyi es bánya 
varos hazafias polgársága díszes és művészi 
becsű arcképpel adózik Kossuth L»j os hal
hatatlan emlékének. Az arcképet Király/; < y 
Károly kiváló festőművész (vármegyénk tia) 
festette és folyó hó 27-én mutatta be a 
város polgármesterének, Kopernicky Józsefnek 
ki intézkedik az iránt, hogy a képet a 
városház tanácstermében, kiváló helyen, 
díszes leleplezési ünnepély keretében 
elhelyezzék.

— Beszámoló. A körmöcbányai válasz
tókerület országgyűlési képviselő választói 
1907. évi október hó 17-én Körmöcbánya 
város székházán, Salamin Kelemen elnöklete 
alatt értekezletet tartottak, a melyen Vizy 
Ferenc országgyűlési képviselő kifejtette 
azon körülményeket, a melyek folyománya
ként tekintendő a koalíciós kormánynak 
kiegyezési törvényjavaslata, — Kiemelve a 
kölcsönös engedményeket ieisorolta ajavaslat 
lényeges pontjait, a melyek a függetlenségi 
párt programmjátói eltérnek ugyan, 
de miután azok elfogadásának megtagadá
sával az ország ereje Bulyos válsággá! is 
kim-'rittetnék, jobbakat a jelenlegi helyzet
ben elérni lehetetlen, azért a javaslatot 
elfogadhatónak tartja és saját részéről kije
lenti, hogy annak elfogadása mellett szavazni 
fog. •* — Az értekezlet a kifejtett válemény 
nyel egyetértve úgy a kormánynakmint, a 
képviselő urnák bizalmat szavazott.

— Esküdtszéki tárgyalások. Az őszi 
esküdtszeki tárgyalások fo:yó hó 11-én kez
dődnek az aranyosmaróti törvényszéknél. 
Tárgyalásra kerül: szándékos emberölés 
miatt vádolt Virág Júlia nemesoroazi cigány nő



bűnügye, ki másfél hónapos Irén nevű gyer
mekét a Kompiba ölte; utána következik 
halált okozott súlyos testi sértés bűntettével 
vádolt Prefertusz József kövesmocsári lakos 
bűnügye ; nevezett folyó évi április hó 26-án 
Kövesmousár községben az ottani kovács
műhelyben Tonhaiser György kovácsot kala
pácsosai fejbe ütötte, minek következtében 
más napon meghalt.

— Újoncok esküje. A lévai honvéd- 
zász'óalj újoncainak és póttartalékosainak 
eskütétele folyó hó 1-én ment végbe a szo
kásos ünnepélyességgel. A zászlóalj 9 órakor 
a plébánia templomba vonult, hol külön a 
honvédség részére Báthy László prépott-ple- 
bános szolgáltatott misét és mondott szép 
buzdító beszédet az eskü szentségéről és 
lontosságáról. Mise alatt egy diszszázad 
Stcoór Dezeö főhadnagy parancsnoksága 
alatt összhangzó disztüzekkel emelte az 
istentisztelet fényét. Mise végével a zászlóalj 
dis’menetben vonult el korompai Brunswik 
Lajos őrnagy, honvéd állomásparancsnok 
előtt, s a laktanya udvarán feláliott az 
eskütételhez. A legénység anyanyelv szerint 
magyarul, tótul és németül esküdött fei. 
Eskü előtt Morvái Vilmos százados rövid, 
katonás beszédben újból figye.meztette a 
honvédeket az eskü fontosságara. Délben a 
legénységnek feljavított étkezésben volt 
része, melyhez sört is kaptak.

— Közgyűlés. A lévai Temetkezési 
Egylet, folyó hó 8 án, reggel 9 órakor fogja 
megtartani rendes évi közgyűlését a város
ház tanácstermében, melyre as érdekelteket 
ez utón is meghívja az elnökség.

— Körmöcbánya 1906. évi ház
tartása. Körmöcbánya szab. kir. föbá- 
nyaváros tanácsa e napokban terjesztette 
be a vármegyéhez az elmúlt 1906. évről 
szerkesztett évi számadását, melynek ered
ménye a következő: a város bevétele 629, 
016 korona 35 fillér, kiadása 594029 ko
rona 48 fillérben, az óv végével a pénztári 
maradvány 35066 korona 87 fillérben álla
píttatott meg.

— Eredménytelen lóvásár. Őzt. 
hó 31-íre katonai lóvásár volt hirdetve Lé
vára. Be is jöttek szép számmal a garatn- 
menti gazdák, és hoztáz a táncos lábú, tü
zes paripákat, de hiába, mert a bizottság 
egyetlenegy lovat sem talált alkalmasnak. Cso
dalatos dolog ez, ha tekintetbe vesszük, 
hogy e G- ram vidék lovai országos hiiüek. 
Meg szomorúbb a do ogban az, hogy a ter
melők elesnek attól, hogy keservesen fize
tett adójuknak legalább egy részét vissza
kapják a katonai kincstártól a termelőktől 
való közvetlen bevásárlás révén.

— Zarándoklat Loretto ős Rómá
ban Indulás folyó évi dec. 3 an. Útirány: 
Budapest -Fiume -Aakóna- Lorettó Roma és 
így vissza. Terzatoban hol a názáreti szent 
ház 3 évig állt 1, Campokalavóuan a fáj
dalmas Szűz legújabb kegybe yén 1. Lo- 
rettóban 3, Rómában 5 napi tartózkodás. A 
csak Lorettába zarándoklók útiköltsége : 1 
oszt. 90, II oszt. 65, Ili oszt 35 korona, 
visszaérkezés dec. 12-én. A Loretto és Ró
mába zarándoklóké: I oszt. 140, II oszt. 
100, III oszt. 65 korona visszaérkezés 16- 
án. Részletes program kapható a techo. 
rendezőnél, Kovács György urnái Pásztó, 
Heves m.

— Széna, szalma és szecskakűi- 
demények kedvezményes vasúti szál
lítása A kereskedelemügyi m kir. miniszter 
az ország túlnyomó részében mutatkozó 
takarmánybiányra való tekintettel gazdasági 
célokra használandó s állattenyésztéssel 
illetőleg mezőgazdasággal foglalkozó gazdák 
részére szállítandó széna, szalma és szecska 
küldemények vasúti szállításánál a rendes 
díjtételekhez képest mintegy 30 % szállítási 
díjkedvezményt nyújtott. — Ezen kedvez
ményre a gazdák csakis a vármegyei gaz
dasági egyesület által kiállított igazolvány 
felmutatása mellett tarthatnak igényt.

— A h áladatos gúnár. A Tretcséni 
Lapokban olvassuk a kővetkező érdekes 
apróságot: Nedatov nevű Trencsénmegyé- 
vel határos morvaországi községben a múlt 
évben elröpült a vadludakkal egy házi gú
nár is. Ez idén, mikor a vadludak vissza
tértek, visszajött a gunár s megismervén 
gazdasszonya udvarát egy 31 vadludból 
álló csvpattal leszállt. A gazdasazony ügye
set. kinyitotta a csűrje kapuját, gabonát 
szórt a csűrbe, mire az egész csapat jevonult. 
Kikor bezárták a ctü t s összefogdosták a 
vad ládákat s eladtak darabját 10 koro
nájával.

— A szárnyasok barátja. A folyó 
év október hó 28-an esti 1/2 8 óra tájt 
Kuyyela György lévai lakos a kath. kör 
szoigaja lúd ketrece fe.ől gysnus neszt vett 
észre. Oda menve, a ketrecz mögött egy 
férfit, látott elrejtőzve, kit galléron kapott, 
hogy felismerés végett a világosság felé 
vonja, de a ludas kiszabadította magát és 
futásnak eredt. A város azon részén szol
gái*,  ot teljesítő Zilay Sándor rendőr as 
esetről értesülvén, a menekülőt üldözőbe 
vette es elfogta. A rendörkapttányi hívá
siba történt előállásakor tagadta, hogy az 
udvarban bent lett volna. Tagadásával 
áronban célt nem ért, mert a ketrec melletti 
*eak, melybe a ludat óhajtotta rejteni — 
tulajdonának bisonynlt a ennek alapján a 
uyomozáB folyamatba tétetett, melynek nó
tán nemcsak Kugyela György terhere meg
védett lud-iopás, hanem a .folyó év szép*  
‘ember hóban Bándy Enudre evang. 
oiáész kárára 3 drb, házi nyal, Adler S*-  

lamonné kárára 2 d-b. hizott lúd és végül, 
Birtha József ref. lelkész 3 drb. kappanának 
ellopása iz reá bizonyittatott. A leleplezett 
tolvaj ■ ügyéi a rendőrség a lévai kirí já
rásbírósághoz tette át.

— A hadmentességi adó reformja. 
Az uj hadmentességi adótörvényt 1908 ja
nuár 1-én léptetik életbe. A régi törvény 
nem felelt meg az általános védökötelezett- 
ség elvének : hogy minden polgár egyenlő 
terhet viseljen, aki csekély testi fogyatko
zás révén — ami polgári foglalkozásban 
nem akadályozza — nem szolgál, egyrészt 
sokat nyer időben, másrészt tökéletesítheti 
magát polgári életpályán, mig a többi pol
gár három évig szo'gá1. E-.t az aránytalan
ságot akarja az uj törvény megszüntetni. Az uj 
törvény kétféle hadmentességi adót állapit meg.

| A hadmentességi dijat és szülői dija*.  A had
mentességi dijat fizeti, akit testi fogya'ko- 

j zás miatt a katonai szolgálat alól felmentet- 
!tek, a fölmentés időtartamára az egész szol

gálati idő alatt, legföljebb tizenkét évig. 
Eterkétszáz koronánál kisebb évi jövede
lemmel nem fizetnek hadmentességi adót. A 
dij progressiv, nagysága a kereseti adó 
nagyságától függ, és csak ha ezt megálla
pították, rójják ai. A legkissebb díj ezer- 
Kétszáz-ezerháromszáz korona évi jövedelem 
után hat korona, mig kétezer korona után 
már tizenhét korona. — Ha az adófizető 
nyomorék, kérésére az adót negyedrészére 
leszállítják. — Minden adóköteles po'gár 
évente jauuárban ötven koronáig terjedő 
büntetés terhe alatt a községi elöljáróságon 
jelentkezni köteles. — A szülői dijat 
a szolgálatra alkalmatlan egyén 
szülei fizetik, ha évi jövedelmük négyezer 
koronánál nagyobb és a iiu jövedelme 
ezerkétszáz koronánál kisebb. Ha a fiú jö
vedelme töb mint ezerkétszáz korona és a 
szülök jövedelme is több uégyeaer koroná
nál, a díj felét a szülők évi jövedelmük 
után, másik felét a fiú az ő jövedelme után 
fizeti.

— A szőlő-mag mint kávé. Fran
ciaországban igen elterjedt dolog a s-.ölő
magnak kávé gyanánt való használata. Tud
valevő, hogy a babkávé mérges anyagot 
tartalmaz, mely különösen az idegrendszert 
támadja meg, azonfelül meg drága is. A 
szőiömagot meg úgyszólván ingyen lehetne 
kapni, de főképen az aján'ja, hogy nagy 
protein-tartalmánál fogva tápláló; olajos tar
talma illatot és zamatot ad, és a franczia 
orvosok épen az idegesség gyógyítására ajánl
ják, mint csillapító szert. Tehát c^ak meg 
kell pörkölni és készen van az o'csó, jó, 
és egészséges kávé. Ez valószínűleg akkor 
fog ná unk is elterjedni, mikor mar a kül
földön általánossá vauk es onnét fogjuk ké
szen — drága áron — beszerezni.

A magy. kir. szab, osztálysorsjáték ala
pítása óta a XX. sorsjáték botejeztével 
immár 10 év telt el. A magy. kir. szab, 
osz-.ályeorsjáték ezen idő alatt kiállotta a 
tüzpróbát és bebizinyitotta, hogy térfogla- 
lásával, melylyel Magyarországon a kis 
loitó-intézményt megszüntette, egy rég érzett 
szükségletet elégített ki. Az osztály sorsjáték 
rendszerének a külföldön évszázadok óta 
fennálló intézménye nálunk is fényesen 
bevált, és azon sok és nagy nyeremény, 
melyek a lefolyt 10 év aatt a lakosság 
minden rétegében kiosztásra kerültek, a 
magy. kir. szab, osztálysorsjáték sorsjegyeit 
kedveitté tették. A magy. kir. szab, osztaiy- 
sorojáték 10 éves fennállása alkalmábó. Vas 
Aladár bankhivatainok egy nagy szakérte
lemmel szerkesztett füzetet adott ki. Ezen 
füzetben az oaztálysorsjáték szervezete és 
belső üzleti kezelése szabatosan le van Írva. 
Ezen az osztálysorsjáték résztvevőire nézve 
rendkivül érdekes, és számos képpel ellátott 
mü minden föelárusitónál kapható.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 21 kor. 60 fill. 22 
kor. 40 fill. — Kétszeres 18 kor. 40 fid. 18 
kor. 89 fill. — Rozs 18 kor. 80 fill. 20 kor 
40 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 1 4 kor. 80 
fill. — Zab 15 kor. 60 fid. 16 kor. 80 üli 
— Kukorica 11 nor. 20 fill. 12 kor. —fill 
— Lsncse 29 kor. — üli. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 11 kor 60 fill. 12 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak. 100 kilóknónt: Budapesten 
Lóhoremag, termisiottől arankamentes 
154—164 korona aprszcmü arankát tartal-t 
mazó 148—152 kor. n«.gyszemü aranká, 
tartalmazó 140—145 kor. Luczernamag 
természettől arankamentes 150—155 kor. 
arankas 135—145 kor. B.borhere 36—40 
kor. Baltacím 30—34 kor. O isi bor.ó 17 —18 
kor. Cbzi bükköny 22- 24 kor. Szüiaós 
bükköny 36—40 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 óv: október 2 7-élö1 1907 óvi november faj 3-ig.
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J&davan Ferenc Gyuris Mária hu János

Neiner László Meü/hár J. fiú Jáuos

Schulc Jakab Kédiob Borbála fiú József

Korpás Istváu Krizsáuyi J. fiú László

Házasság.

Vőlegény és menyasszony wie Vallása

Brtka Jáuos Gelányi Mária ág. h. ev. r. k.

Halálozás.

Az elünnyt neye Kora A halál oka

Balog Mária 2 éves agyhártya gyűli.

Gutman Lipót 68 éves agydagauat

özv. Majoros Márton 89 éves aggkori gyeiig.

Nyilttér.
2032/1907 szám

Barsvármegye közig, bizottságától.

Kisajátítási ügyben!
Lévar. t. város kösönsége kérvénye alapján 

a vármegye alispánja bemutatja a m. kir. 
kereskedelemügyi ministernek 69231/1907 
számú rendeleté1, melylyel Léva város kö
zönsége 1907 évi január hó 29 napján tar
tott képviselőtestületi közgyűlésében hozott 
határozatában megjelölt célokra szükséges 
és a lévai 3C0 sz. tjkvben A f 5 sor. 2323 
hr. szám alatt Írott ingatlanra a kisajátí
tási jog Kherndl Mária, özv. Bottha Lász- 
lóné tlkvi tulajdonos, Kherndl János birla'ó 
és Berger Adolf haszonbérlő ellen Léva 
város közönsége részére az 1881 évi XLI 
t. c. alapján engedélyeztetett ée ennek 
kapcsán átteszi a kisajátítási terv és ösz- 
szeirás 2-2 példányát a vonatkozó iratokkal 
együtt és kén a bizottságnak az 1881 évi 
XLI t. c. 33 §-ában kölülirt intézkedését.

Határozat:
A közigazgatási bizottság az idézett 

ministeri rendeletben engedélyezett kisajá
títási jogot tudomásul vevén, az elrendelt 
kisajátítási eljárás foganatosítása céljából 
Mailáth István Barsvármegye főjegyzőjének 
elnöklete alatt dr. Persay Ferenc B >rsvár
megye tiszti főügyésze, Bodor Károly kir. 
főmérnök, az államépitészeti hivatal veze
tője és Bodó János Barsvármegye tb. fő
jegyzője mint a bizottság jegyzőjéből álló 
bizottságot küld ki és a kisajátítási terv 

* megállapítására a bizottsági eljárás helyéül 
1 és idejéül Léva r. t. város városházát és 
t 1907 évi november hó 16 napjának d. e.
■ 10 óráját tűzi ki; Liva r. t. varos közön- 
. sége képviseletében a polgármesternek a

kisajátítási terv és az összeírás egyik pél
dányának megküldése mellett meghagyja, 

1 hogy az összeírást és tervet folyó évi ok-
■ tóber hó 28-tól kezdődőleg a bizottsági el

járás határnapjáig a községházánál közszem-
> lére tegye ki és erről, valamint a tárgyalás 
, helyéről az érdekelt feleket a helyi szokás- 
1 nak megfele'öen haladéktalanul értesise 
’ azzal, hogy a kiküldött bizottság 

a kisajátítási terv mogállapitása felett akkor 
is fog érdemileg határozni, ha az érdekel
lek közül senki sem jelennék meg.

A kisajátítást szmvedö Khernd Mária 
özv. Bsttka Lásslónó telekkönyvi tulajdo
nos, Kherndl János birlalót, B irger Adó f 
haszonbérlőt a kisajá'itási összeírás csato
lásával az 1881 évi XLI t. o. 35 és 36 
§-aiban irt rendelkezések felhívásával azzal 
értesíti, hogy a kisajátítás alatt levő szán
tóföld koriaclan és teljes tu'ajdonjogáért a 
kisajátító Láva város négyszögölenként 
kártalanítási árul 1 azaz egy koronát ajánl 

! fe>.
Egyúttal elrendeli a bizottság, hogy 

jeleu határozat Barsvármegye hivatalos lap
jában, a Láván megjelenő „Btrs“ és az 
Aranyosmaróton megjelenő „Barsi E lenör“ 

( cimü lapok 2-2 egymásután megjelenő szá- 
. mában Léva város közönsége számlájára 
| közzététessék. Azon esetre, ha a kisajátí

tás által érdekelteknek ezen határozat kéz- 
besitéshetö nem lenne, és igy a hirdetmény
ről értesítést nem vehetnének, — ezek szá
mára dr. Kmoskó Béla lévai ügyvéd ügy
gondnokul neveztetik ki azzal, hogy a 
bizottsági helyszíni eljárásban részt vegyen, 
s az érdekeit távollevők érdekeit képviselje.

Miről :
1. a vármogye főjegyzője, mint a kiküldőit 
bizottság elnöke a kisajátítási terv és ősz*  
szeirás 1 1 példányának, valamint a többi 
írató' nak kiadása mellett, — 2. dr, Persay 
Ferenc vármegyei ti.-ati főügyész,— 3 Bi- 
dor Károly kir. főmérnök, — 4. Bodó Já
nos vármegyei tb. főjegyző, — 5. Liva 
város tanácsa a kisajátítási terv és összeí
rás 1-1 példányának kiadása mellett, — 6. 
Dr. Kmoskó Bála ügyvéd, ügygondnok 
Liván, — 7. Barsvármegye hivatalos lap
jának szerkesztője, —■ 8. a „Bars" cimü 
lsp kiadóhivatala Léván, — 9. „Barsi Elle
nőr" cimü lap kiadóhivatal Aranyosmaró- 
tón, — 10. Kherndl Mária özv. Bottka
Lásalóné B ilaesagyarmaton, — 11. Kherndl 
János Z lelizen, — 12. Berger Adolf Léván 
ezen három utóbbi a kisajátítóéi összeírás 
1*1  példányának kiadásával jelen határo
sa.tál értesittetnek.

A-anyosmarót, 1907, október 26-án

Simonyi Béla,
alispán b. elnök.

1785/1907 tkvszám. érk. aug 23.
Árverési hirdetményi kivonat.

Az újbányái kir. járásbíróság, miüt telekkönyvi 
hatóság íöshirré teszi, hogy az ujháuyai népbank 
részvéuytársaság ”ghajtatóuak özv Malis Jánosné Sz. 
Baranosok Mária és fsai vghsjtást szenvedők elleni 
1000 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az ar.-maróti kir. törvszék, az njbaoyai kir. 
jbiróság területén levő, Zsarnóca községben fekvő, — 
a zsarnóczai 132 tjkvben A f 1.3 sor. 37-455. hr. 
12o házsz. a. Molis Jánosné szül. Barancsők Mária, 
Malis János, kk. Malis Mária, Gyula, József, Emília 
és Anna nevén irt ház, - udvar, kert, rét és közös er
dőből álló egész ivgat'auokra 320 kor. — az n. o. 
160 tjkvben A I sor, 454 hrsz. alatt ugyanazok nevén 
irt rétből álló egész ingatlanra 240 kor, — az u. o. 
4£1 tjkvben A 1 1-3 sor 634/7. 6*35/15.  — 635’58 
hrsz. a. ugyanazok nevéu irt legelőkből álló egész 
ingatlanokra 68 kor*  — az u. o. 107 tjkvben A I 4. 
6. 7. 11. 14. sor 442. 444>b, 445/b. 610 brszámn
szántóföldek és közös erdőből álló ingatlanokból Ma
lis János, — kisk. Malis Mária, Gyula, József, Emí
lia és Anna nevéu irt 1/4 részre 50 kor. kikiáltási 
árban az árverést elrendelte; ezen árverés a hivatko
zott tjkvekben C. C 14. C 4. C 17 alatt bekebelezett 
szolgaim' jogot nem érinti ; ha azonban ezen ingatla
nok egyenként oly árban adatnának el, mint a mely 
a 132 tjkvben C 7 és 8 alatt elsőbbséggel bekebele
zett 710 koronát, — a 160 tjkvben C 5. 11. 12*  
alatt elsőbbséggel bekebelezett 740 koronát, — a 491 
tjkvben C 3 alatt elsőbbséggel bekebelezett 522 koro
nát. — a 107 tjkvben C 5. 15. és 16 alatt elsőbb
séggel bekebelezett 784 koronát el uem éri, — az ár
verés hatálytalanná válik és az ingatlanok szolgalom
mentesen ismét aladatnak.— Egyúttal ugyauezeu 
árveréshez csatlakozónak mondatik ki:

1.)  A fenti valamennyi ingatlanra nézve ugyan
csak az újbányái népbank végrehajtó az 1493/1907 
sz végzéssel bekebelezett 500 kor. töke és jár. erejéig, —
2.)  a 160. 132 és 461 tjkvekben foglalt ingatlanokra 
nézve a zsaruócai népbank ve baj tató az 1511/907 sz. 
végzéssel bekebelezett 400 kor. töke és jár. — az 
1512/907 sz. végzéssel bekebelezett 928 kor, töke és 
jár. — az 1556/907 sz. végzéssl bekebelezett 929 kor, 
töke és jár, — az 1557|907 sz. végzéssel be
kebelezett 150 kor. tőke és jár. — erőéig, — 3) a 
a 160. 132, és 491 sz. tjkvekbeu foglalt ingatlanokra 
nézve Feldmann Jakab végrehajtató az 1458/907 sz. 
végzéssel bekebelezett 34 kor. töke és jár. erejéig, —

4.) a 132 tjkvben foglalt ingatlanokra nézve a 
körmöci kér. betegsegélyzö pénztár végiehajtató a z 
1602/907 sz végzéssel bekebelezett 13 kor. 23 fillér 
töke és jár- erejéig.

5j a 132. I6J és <91 tjkvekben foglalt ingatla
nokra nézve Kraft Károly vghajtató 18 kor. 24 fillér 
erejéig. —

A tenuebbb megjelölt iugatlanok az . 907 évi no- 
vemb r hó 20 án délelőtti II órakor Zsarnóota köz
ség házánál megtartandó uyilvauos árverésen a meg. 
állapított kikiáltási Irou alul is eladatui fognak. — 
Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlanok becsá
rának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881 évi 60. t. 
c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november hó l én 3333. sz. a. kelt igazságügy- 
ministeri roudelet 8' §-ában kijelölt óvadékképes 
ériékpapirbau a kiküldö.t kezéhez letenni, avagy az 
188 x évi t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismerveuyt átszolgáltatni. —

Kelt Ujbányáu a kir. jbság, mint tkvi hatóságnál 
1907 évi augusztus hó 30-áu.

Pátkai Gyula,
kir. albiró.

M OLL-F ÉLE
l-SEI DLITZ-POFUi
Enyhe, oldó ház:szer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

SOS - BORSZESZ
Fauaés"?asitar bedörzsölés,
elismert, régi j fhiruevii háziszer 
8ZaggatÓ8 és hülésböl származó 

mindennemű betrgs'gek ellen.
Eredeti üveg ára iszox, 1.90 
Kapuit) minden gyógyszertárban 

és drogériában. 0^9^

Föszétküidási hely MOLL A. gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállító, Béci, 1. Tuchlaibeu 9.

Elárusitónö.
Liszt üzlet részére azonnali 

belépésre kerestetik.
Ajánlat és cim, a kiadóhivatalban.

Kákák alatt!
2414 □ ölből álló körülkerített kert 

szabadkézből eladó, esetleg kibérelhető. 
Megtudható; Léva hidegpinoe 
korcsmában.

Bérkocsi.
Tisztelettel van szerencsén a n. é. 

közönség b. tudomására hozni, hogy a 
rossz idők beáltával zsalus (csukott) 
kocsit az utazó közönség rendelkezé
sére bocsátók, és kérem az utazó kö
zönség b, pártfogását.

Teljes tisztelettel
________Ertler Henrik.
oooo Eladó ! ésoo

Ladányi-utca 8 számú
W*  JE3L A Z, *9*

valamint kákákban szép fekvésű
S Z Ö Xu Ö **W  

hajlékkal és pincével eladó- 
Bővebbet Sixxger Izidor 

fűszer és te a vaj üzletében ILó-vátzx.
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Meghívó.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR

RÉSZVÉNYT ARSULAT
folyó hó 17-én délelőtt 11 órakor saját épülete 

tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényesek ezennel ineghivatnak.

í

1

.4

TÁRGYAI: 5 .r
1. A részvénytársulatnak folyó évi junius hó 28-án tartott közgyűlése 

határozatából kifolyólag — 500.000 koronában megállapított részvénytőkére 
befolyt összegnek befizetése iránt — a kereskedelmi törvény 154 § a értel
mében meggyőződés szerzése.

2. Az alapszabályok 4 §-ának a részvénytőke emelésével kapcsolatban 
álló módosítása.

Kelt Léván, 1907, évi november hó 2-án.

Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályok 13. §-ából : A közgyűlésen csak oly részve'nyes gyakorolhatja jogait 
ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a részvényesek könyvében részényesként be 
volt jegyezve, s ki ily tulajdonjoga részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál 
letéteméuyezte.

<Á Hirdetmény, (j)
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy

minisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjá'.ék (XXI. 
sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusi- 
tóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1907 november 21. és 23-án tartatik meg, A 
húzások a Magyar királyi állami eUenőrző hatóság és királyi közjegyző 
(elenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kii. Szab. Osztály sorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1907. évi október hó 27.

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács. JEíazay-

a

1907 évi 3236 szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal területéhez tartozó Geletnek község 

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

trachyt malomkő bányák
az alulírott m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1907 évi november hó 
11-én délelőtt 10 és fél órakor megtartandó nyilvános írásbeli verseny- 
tárgyalás utján az 1908 évi január hó 1-től 1912 évi december hó végéig 
terjedő öt évi időtartamra bérbeadatni fognak.

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

Érdeklődők figyelmeztetnek, hogy az 1 koronát bélyegjegygyel és a 
megfelelő bánatpénzzel ellátott szabályszerű zárt írásbeli ajánlataikat, — me
lyeknek borítékára kivül „Ajánlat a geletneki trachyt malomkőbányák bérle
tére11 jelzés ráírandó, és a mely ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a 
versenytárgyalási és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, — 
legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák be. 
mert későbben beérkező, valamint egyáltalában távirati és utó ajánlaioc 
figyelembe vétetni nem fognak.

A verseny tárgyalási és szerződési feltételek az alulirt m. kir. erdö- 
hivatalnál megtekinthetők.

Zsarnóca, 1907. évi október hó 24.
M. kir. erdőhivatal.

I
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TIRGRAM-POR
as egyedüli sser, mely aa ösbzos rovarokat gyorsan és alaposan 
kipusstitja; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üve;ekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.— körö
nért t kapható minden jobb drogériában, fttsser- éa festék-k írnekedésben, 
ahol T rgram P ákátok ki vannak függesztve, Ügynljttak a ,TIB,GH.AM“ 
névre. Gyár: Budapest, IV. kér., Károly utcza 1.
Kapható Léván ; Kitin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.
rM'A.'V*  S*TX  MíM

fi
I

I

A Lévai Kereskedelmi Bank 
rész vény tá csaság 

igazgatósága ügyfeleinek tudomására hozza, hogy folyó 
évi november hó elsejétől kezdó'dó'leg úgy a már 
eddig ott elhelyezett valamint ezután elhelyezendő 
állandó jellegű

betéteket 5°|0-al kamatoztatja.
Léva, 1907. évi október hó 15.

Az igazgatóság.
1907 3237 szám.

Árverési hirdetmény.
Az alulírott m. kir. erdöhivatal tanácstermében folyó évi november 

november hó 11-én délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános zárt Írásbeli 
versenytárgyalás utján a m. kir. kincstár tulajdonát képező

zsarnócai sör ház,
illetve az ezen épületnek sörgyártási célokra jelenleg is Mrbeadott része, és a 
készletben lévő kincstári sörgyártási felszerelés az 1908 évi január hó 1-től az 
1910 évi december hó végéig terjedő három évi időtartamra, de a kincstár 
részéről hat havi felmondás utján bármikori megszüntethetés kikötésével bér- 
beadatni fog.

Kikiáltási ár — mint évi haszonbér 1240 korona, bánatpénz 200 korona. 
Megjegyeztetik, hogy bérlő a sör gyártásához és egyáltalán az üzleté

hez szükséges kincstári felszerelések és berendezések használhatósága tekinte
tében a kir. kincstárral szemben semmiféle követeléssel fel nem léphet, hanem 
azokat jelenlegi állapotukban veszi át, és amennyiben azok egyike vagy másika 
hasznavehetetlen állapotban volna, azokat bérlő saját költségén helyreállítani 
köteles,

Érdeklődők felhivatnak, hogy az 1 koronás bélyegjegygyel és a meg. 
felelő bánatpénzzel ellátott szabályszerű zárt írásbeli ajánlataikat, — melyeknek 
ts borítékán kivül „Ajánlat a zsarnócai sorház bérletére11 jelzés alkalmazandó, 
a melyekben kiteendő, ajánlattevő az árverési és szerződési teltételeket — 
ismeri és magát azoknak aláveti, — legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött 
óráig annál is inkább nyújtsák be, mert későbben beérkező valamint egyálta
lában távirati és utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alulírott m. kir. erdő
hivatalnál megtekinthetők.

Zsarnócán, 1907. évi október hó.
M. kir. erdőhivatal
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Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp és Gasaer uj Singar varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép • . ,
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

» , „láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Kingschiff) gép .

„ iparos (Kingscniff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi 

, a a a e a iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

Mfihímzésl készülék ára 4

iFöx’a.lctó.r:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván
Legjobb gép tűk. részek és hajók olcsón.

72-től 8O-ig
78-tól 88-ig
76 tói 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 koroua
160 korona

44 korona

korona.

N

Az elismert legjo

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
’baxázd.áisTj.ak,

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

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

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

ÍIX~ «S TT K © ír i

Tormáos és vértetű pusztításra.
Szaillt3a.a.té t«Jca.xéls fCLzlaelyeJK.
Széna és szalmaprések nyugvók és ....... ininr>
„gazdasági_gépeket; legújabb szerkezetben k'éwltMe"k'és s^ilUanak”' 

áa MAYFARTH PH. és Társa
k. kizA szath gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashtSormüvslc 

-i Béos, 11/1 Taborstrasse 71. 1000 munkán.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst ss btonz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Nyomatott Nyitná fa Tfaw könyvnyomdájában Láván,

bb és legkitün ő.b b

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyé 

kézi-, járgány és gözhajtásra.

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga onatisztitó rosták. 

Trleurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágok, 
szállíthatók valamint minden mis fajt*


