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Az adókivető bizottságok.
Pár nap múlva megkezdi működé

sét nálunk is az adókivető bizottság, 
a melynek humanizmusától várja az 
adózó polgárság a kincstári előadó felcsi
gázott javaslatainak teherviselési képes
sége arányában leendő leszállítását.

Ha a kormány beváltja Ígéretét, a 
miben kételkedni egyáltalában nincs 
jogunk, azt hisszük, hogy a mostani 
adókivető bizottság működése utolsó 
lesz a reform előtt, mert az uj adó
javaslatok, melyek már a progresszi
vitás rendszerén fognak felépülni, már 
az eddigi spiczlirendszert teljesen meg 
fogják szüntetni. A mostani adókivetés 
egyike a legigazságtalanabbaknak, mert 
az adókivető bizottság szeszélyétől függ 
minden tétel. A kincstár képviselője, 
tapasztalatból tudjuk, információ nél
kül saját iniciativajából aránytalan 
javaslatokkal szokott előállani s abban 
összpontosul minden törekvése, hogy 
az adóprés minél jobban működjék. 
Epén ezért, ha az adókivető ótzottság 
hivatásának magasztosságát érzi, elejét 
veheti minden igazságtalanságnak, de 
ezt csak akkor teljesítheti, ha oly em
berek vannak az adókivető bizottság
ban, a kik ismerik a szegény nép ba
ját és tőrödnek is vele.

Volt alkalmunk a javaslatokba 
pillantani s mondhatjuk, hogy azok 
az idén is adóemelésről beszélnek. De 
látjuk is az aránytalanságot, amennyi
ben az emelkedés minden rendszer 
nélkül, gondolom szerint mutatkozik 
s nem áll arányban a dolgárság ai/ózó 
képességével, mely bizony a lefolyt há
rom esztendő alatt nem hogy emelkedett 
volna, de határozottan csökkent. Ali ez 
különösen a kisiparosokra nézve, a 
kikről határozottan konstatálni lehet 
az általános szegényedést, már csak 
abból a körülményből is, hogy ma 
már alig van iparos, a ki segéddel és 
inasokkal dolgozik. Ezeknek a terhét e 
as adót emelni ne' . hét. A kis iparos 
munkaereje jobb? meg nem terhelhető.

Ha már szükség .Jótöbblet
kiszorítására, úgy tessek ott keresni, 
hol nagy tőkefelhalmozódás van, vagy 
a latifundiumok dusabb jövedelmeivel 
rendelkeznek.

Helyes érzékkel éB gondolkozva 
kell tehát eljárni az adókivetésnél. Na
gyon helyes, hogy az adózásnál igénybe 
veendő a nemzet teljes vagyoni ereje. 
Ha azonban azt a jövedelmet, melyen 
valaki kenyeret vásárol, és azon jö
vedelmet, melyen valaki értékpapírt 
vásárol vagy kényelmi és fényüzcsi 
beruházásokat tesz, egyenlően adóztat

ják meg, akkor kétségtelen, — mint 
a jelen esetben, hogy a polgárok va
gyoni erejét nem mérlegelték egyenlő 
arányban, mert az utóbbi jövedelem 
többet elbír. A jövedelem első száz 
forintjára és századik vagy ezredik 
száz forintjára kivetett egyenlő adószá
zalék materiális egyenlőség ugyan, va
lósággal azonban ti legnagyobb egyen
lőtlenség, mert nem egyenlőkkel egyen
lően elbánni a legnagyobb és legigaz
ságtalanabb egyenlőtlenség.

Azt mondják az adóügyi közegek, 
hogy nem kell a felemelt adójavasla
tokat oly tragikusan venni, „Hiszen 
az érdekeltek — úgymond — úgyis 
megjelennek, s alkalmuk lesz akkor 
lealkudni, “ Ez a felfogás egyrészt nem 
méltó egy állami intézményhez, más
részt nem is helyes, mert sokra megy 
azoknak száma, kiknek vagy érkezésük 
nincs az adóügyi tárgyalásokon való 
megjelenésre, vagy teljesen járatlanok 
lévén az adókivetési tárgyalásoknál 
követendő eljárásban, azt sem tudják, 
hogy meg lehet-e jelenniük a kivető 
bizottság előtt, hogy ott viszonyaikról 
közvetlen felvilágosítást adjanak. Ezekre 
ráhúzzák minden irgalom nélkül a na
gyobb összeget, azután pedig hiába 
való minden sirás-jajgatás, nincs hata
lom, mely levenné róluk az emelést.

Bízva az adókivető bizottság tag
jainak polgári érzésében és lelkiisme
retességében, arra kérjük fel őket, 
hogy mint az önkormányzat szervei, 
védjék meg erélyesen az adózókat az 
adóemelés ellen. Kérjük őket, hogy 
liberális irányzatot követve, azoknak 
adóját is teljes odaadással vegyék vizs
gálat alá, kik a tárgyaláson meg nem je
lennek akármi okból. Kell, hogy ők, kik 
a polgárság bizalmából kerülnek a ki
vető bizottságba, hogy ezen bizalmat 
meg is szolgálják azáltal is, hogy a 
meg nem jelentek adómegállapitása a 
hivatalos javaslat indokolatlan emelése 
ellenében méltányos és igazságos le
gyen. Az úgynevezett „elmakacsolási” 
eljárást nem szabad engedniük vagy 
tűrniük. Vegyék fontolóra a fentebbi
ekben felhozottakon kívül azt a kö
rülményt is, hogy az adó emelése 
most — kivéve egyes nagyobb válla
latokat, hol a jövedelem szaporodása 
kézzelfogható és világosan szembeötlő 
_  egyáltalában nem indokolt.

Az adózó polgárok viselik az állam 
fenntartásának terhét. Az adó igazsá
gos és méltányos kivetése által erősí
teni és gyarapítani kell az adóforrás 
erőit, mert ez nem csak maguknak az 
adózó polgároknak, de az államnak 
is létérdeke.

Épen ezért, erre való tekintettel 
újból figyelmébe ajánljuk az adókivető 
bizottságnak, hogy ne csak lelkiisme
retes szigorúsággal, de kellő méltá
nyossággal is járjanak el az adók 
tárgyalásánál, mert hiszen ép ezek az 
adók azok, a melyeknek egyetlen bá
zisát a kereső családfő egyénisége, 
egészséges munka ereje képezi.

A városok segélyezése.
Tömérdek terv, éa kívánság merült 

fel a belügyi tárca költségvetésének tárgya
lásánál a városok állami segélyezését illetőleg.

Uj városi törvénynek a meghozatalát 
sürgették egyesek, mások némely adóne
meknek a városok részére történő átenge
dését kívánták, szóba került városi egyes 
intézmények és kulturfeladatoknak az álla
mosítása : ilyenek a rendőrség, a szegény - 
ügy, » közoktatás, a közegészségü'y.

S.játszerü, hogy az állami ősszeponto- 
sitás hívei mi mindent tartanak állami fel
adatnak. A város közbiztonságának szolgá
latát az állam lássa el, a város gyermekeit 
az állam oktassa, szegényeinek gondját az 
állam viselje, közegészségi ügyét is az gon
dozza, közgazdasági érdekeit is az állam 
kai ólja fel és mozdítsa elő. llát csak adjuk 
át minden ügyünket, bajunkat, érdekünket 
ée gondunkat az államnak, akkor a közsé
gek összepakkolhatják szervezetüknek a 
cók-mókját és beállhatnak szolgálattevő 
közegeknek az állami szervezet nagy gépe
zete mellé.

Az állami összpontosítás ma már egy 
meghaladott eszme, az országok egészséges 
közélete, politikai, gazdasági és kulturális 
fejlődése a decentralizáció mellett szól s 
meg is indult már ez a folyamat a világ 
minden müveit államában.

A decentralizációnak természetes kö
vetelménye, hogy a városok és községek 
a közélet és a közjóiét feladatait túluyomó 
nagy részben a saját vállukra vegyék és 
kitartó munkával toljositsék. Az önkormány
zat, a mely pedig a polgárok szabadságá
nak legértekesebb biztosítéka, csak úgy ma
radhat fenn, ha az állam polgárai a közjó
iét előmozdításának gondjaiban és terheibon 
az állammal osztoznak.

Tiszta felfogással jelölte meg a váro
sok ezen rendeltetését gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszter, a ki tárcája költségvetésé
nek tárgyalása közben kijelentette, hogy 
kész az anyagi bajokkal küzdő városok 
felsegitésóre bizonyos összegoket a költ- 
ségvotésbe beállítani és azokat előre meg
állapított kulcs szerint a városok rendelke
zésére bocsátani, de ezt ö csak ideiglenes 
módnak tartja a rendezés tekintetében, 
mert elvégre is osak az lehet az egyetlen 
törekvése azoknak, a kik önkormányzatot 
akarnak, hogy a városok bizonyos anyagi 
önállóságra tegyenek szert, mert e nélkül 
komoly öukormánysatról beszélni nem lehet.
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Kormány férfiú még nem találta igy fe
jén a szeget a városok segélyezése dolgá
ban, mint a hogy azt Anclriíssy gróf tette 
jelen nyilatkozatával.

Tessék a városoknak a vagyonszerzés 
útjára lépni, akkor lesz pénz a folyton 
szaporodó közkiadások fedezésére és lesz 
pénz a közjóléti intézmények fejlesztésére is.

A külföldön már nem csak a közegész
ségi szükségleteket kielégítő vállalatok : 
vízmű, csatornázás, sterilizált tejkimérés, 
bérházák, mészárszékek, kenyérsütők, tűz
biztosítás vannak házi kezelésben s ezzel 
az olcsó kezeléssel a polgárok érdekét ki
tünően szolgálják, hanem rohamosan mennek 
át a házi kezelés körébe a kényeim' szük
ségletek kielégítésére szolgáló és iparcélokra 
használható vállalatok is; gáz- és víliany- 
gyárak, közúti vasutak, községi takarék
pénztárak.

Nálunk ezidő szerint házi kezelésben — 
tekintve a városok és községek legnagyobb 
részét — csak a vízmüvek és a csatornázás 
vannak, mig a kényelmi és ipari célokra 
rendelt vállalatok koncessiós társaságok 
által űzetnek, melyek zsebre vágják ezen 
vállalatok nagy hasznát, a városok pedig 
az ö élhetetlenségökben nyomorognak, anyagi 
erejűkben megbénítva mankóért rimánkod- 
nak az államnál.

Ez a városok anyagi bajainak főoka.
Most, mikor a legilletékesebb ,fórum, 

a belügyminiszter maga is a gazdasági ön
állóság megszerzését jelöli meg a városok 
bajainak föorvosszeréül, megelégedéssé1 ál
lapíthatjuk meg, hogy kormányunk jó úton 
van a városok felsegitése felé tartó céljai
ban. Nincs egyéb hátra, mint hogy ez »z 
okos politika erélyes is legyen s a városo
kat a megjelölt jó útra rá terelje.

Modern szórakozások.
Régi és sokszor hangoztatott igazság : 

„Mondd meg, ki a barátod, és én megmon
dom, hogy ki vagy." Legyen szabad ezt a 

bölcs mondást ma igy variálnunk : .Mondd 
meg, mi a szórakozásod és megmondom, ki 
vagy."

Közönségünk az utolsó évtized alatt a 
szórakozások tekintetében nagy átalakuláson 
ment keresztül, oly átalakuláson, a mely 
mondjuk meg őszintén — csöppet sem válik 
előnyére. Mint hogyha valami fojtó nehéz 
szélvihar száguldott volna át a lelkeken s 
lehervasztotta volna rólunk a jo ízlés, az 
örök szépben való igaz gyönyörködés vala
mennyi nyíló virágát. A széthulló szirmokat 
széjjelvitte, elsöpörte ez a pusztító ferge- 
teg, s ki tudja mikor fog újra díszében 
ponmpázhatni a sivataggá aszott virágos 
kert.

De nem akarunk általánosítani. Akadtak, 
de nagyon keveson, a kiknek szép lelket a 
pusztító vihar érintetlenül hagyta, a kiken 
a modern áramlat nem bírt úrrá lenni. Ezek 
a kevesen ma is rajongással hódolnak a 
nemes szép ideáloknak. Ezeket ma is ked
ves örömmel tölti el egy vonzó olvasmány, 
egy művészi alkotás, egy szép színházi elő
adás, vagy egy pompás ária.

A nagy többség azonban régen szakí
tott ezzel az „avult" felfogással E tekin
tetben a főváros népe jár elöl „jó*  példá
val. A többségnek nagyobb szórakozás, ha 
kora délután beülhet egy büzhödt levegőjű 
kávéház valamelyik zugába és a kis kerek 
asztalon ütheti a kártyalapot addig, a mig 
a hajnali napsugár beszűrődik az ablakokon. 
És a szórakozásnak ezt a nemét ü'.ik nem
csak a fiatalok, a kiknek elvégre dicstelen 
tartozékuk szokott lenui a könnyelműség, 
hanem teszik családapák is, a kiket aggódva 
vár haza éjszakán a hitvesük és a jó pél
dán épülő gyermeksereg. Az asszony eleinte 
virraszt és csöndesen sirdogál magában, 
később megszokja a távolmaradását s föl 
ee veszi többé. Akadnak aztán olyan asz- 
szouyok is, a kik ott kuksolnak éjszakán 
át a férjük mellett a kártyaasztalnál. A 
szemük csaknem leragad az álomtól, de 
ők kitartanak. íme modern példája az asz- 
szonyi hüségnes. Az ilyen látványtól un
dorral keli elfordulnia minden jóizlésű em
bernek.

Menjünk hát ki a kávéházból s tegyünk 
egy rövid sétát a főbb utakon. Emitt ra
gyogó ivlámpák kápráztató fénye hívogatja 
a szórakozni vágyó emberiséget. A bejárat

nál egész sokadalom. A modern szórakozás
nak legújabb kinövése ez : a mozgófénykép 
színház.

Menjünk tovább I
A másik sarkon öles, színes plakátok 

csábítják a járókelőket. Oda is százávál 
tódulnak az emberek. Ez egy negyedrangu 
orfeum, a melyben olyan trágárságokat ad
nak eiö, hogy a zupás őrmesterek is szé
gyenkezve sütik te a szemüket. A hölgykö
zönség kevésbbé szégyenlős, mert az har
sogó kacagással fogadja a vakmerő produk
ciókat. Ilyen helyeken ember-ember hátán 
tolong, s előadás végeztével csakúgy árad 
belőle a közönség, akár a méhkasból.

A jóizlés eisatnyulása szülte és szüli 
még egyro azt a töméntelen kabaretszinhá- 
zar, a melyeknek maholnap a száma még a 
kávéházakét is meghaladja. Nem a közszük- 
eég hozza életre őket. Hiszen ha nem ten
nének, senkinek nem hiányoznának. Aki 
még nem ivott abszintot, az hiányát se 
fogja érézni. Mert sohasem a közönség íz
lése teremti a mulatóhelyeket, hanem a 
mulatóhelyek csinálják a közönséget és te
relik hamis ösvényre a modern ember Íz
lését. Erről az ösvényról visszaterelni öt az 
igazi útra fölötte nehéz dolog. Kétszeresen 
nehéz ma, amikor a labirintus mind széle
sebb terrénumra terjeszi csábitó gyűrűit.

És az ilyetén szórakozások megméte
lyezik a társadalmat is, úgyszólván minden 
vonatkozásában. A társalgás hangja eldur
vult, a családi életből elillan a gyöngédség, 
a kedély, a barátság szálai meglazulnak, a 
tekintély darabokra törve hull te magas 
piedesztáljáról és egymás megbecsülése és 
tisztelete hazug külsőséggé fajul.

Sz

Különfélék.
— Gyászeset. Nem jött váratlanul 

a szomorú hir, hogy ifj. Csekey Vilmos 
szerdán este meghalt. Nem jött váratlanul, 
mert el volt rá készülve mindenki, talán 
csak maga a szenvedő fiatal ember bízott az 
ifjúság törhetetlen reményével. Hiszen tel
ke vágyait, nemes ambícióját meg ki nem 
elégíthette : haszuottevö, munkás tagja akart 
leuni városunk társadalmának és Barsme- 
gye közönségének. De amikor szelleme, 
mely mindvégig ép, erős maradt, a komoly

TÁRCA.
A bosszú.

Csodálatos egy idő volt az: a leve
gőben nem frázisok, de fütyülő golyóbisok 
röpködtek; a tanár otthagyta katedráját, 
orvos a betegét, férj az ifjú feleségét, 
gyermek az öreg szüleit. — Ment mindenki, 
mert az. akinek a neve szinbolum lett az
óta. „azt izente . .

Furcsa volt az nagyon, pláne, mikor 
megalakult a nemzetőrség. Vénhedt, alig- 
hajló inu emberek nőm ültek aztán csende
sen pipaszóná) aa ambituson, de korahajnal
ban keitek, aztán siettek a városháza ud
varára. Annak a közepén már várta őket 
egy szörnyen kikent-kifent bajszu ember. 
A szeme akár a parázs, a hangja hasonla
tos a recsegő réztülökhöz. Ez a rettenetes 
férfiú sorba állítja az öregeket, kiuek-kinek 
muskétát ragaszt a vállára, aztán : jobbra 
át, balra át, előre indulj, hátra fordulj I — 
csak úgy dőlt belőle a vezényszó. Es a jó 
öreg nemzetőrök futkosnak, szuszognak, iz
zadnak, píhegnek megállás nélkül, lfa csil
lapodik a játék, no, akkor fogadkoznak 
szörnyen, bogy megeszik a rácot, ha a vá
rosba meri tenni a lábát. Reggel a früstö- 
köt elszalasztani, délig futkározni, az ebédet 
csak úgy til-tul, nagyjában lenyelni, dél
után a fegyverfogás nagy titkait lesni, éj
szaka a nyugodalmas ágyban nyugalom nél
kül hánykolódni, a básinépuek ciuaról, 
köszvényröl lamentálni, nem aludni s mind

enuek tetejébe az ellenséget csak hirből is
merni ; íme, ez volt a nemzetőrség.

Ebbe a nemzetőrségbe számitotta ma
gát Zathureczky János uram is negyven
nyolcban. A fia, mint aféle mérnökember, 
elment tüzérnek. Az öreg elbusulla magát, 
aztán, hogy a haza neki is lássa valami 
hasznát, beállt nemzetőrnek.

A nemzetőrségre pedig felettebbvaló 
szükség volt Nagykárolyban, mert a várost 
zord, kegyetlen ellenség fenyegette aakori
ban : az oláhság. A szilágysági Avasban 
gyülekeztek, fegyverkeztek, hogy a városra 
vessék magukat. A megyében pedig nem 
volt egy szál honvéd sem, azokra most 
nagy szükség van a Dunántúl. A város vé
delme a nemzetőrségnek jutott: most mu
tasd meg inaszakadt sereg, hogy mit tudsz 1 
Mert ha inadba száll a bátorság, Nagyká
rolyt megeszi az oláh.

Dicséretére legyen mondva, a károlyi 
nemzetőrség nem ijedt meg. Mikor hirét ve 
ték, bogy az oláhok kezdenek köszöntőm 
az Avasról, gyors futárt küldtek Debrecen
be: ugyan, tisztelt honvédelmi bizottmány, 
nincs-e készenlétben egy kis fe’esleges se
regük ? Nem nagyobb, mint az ujjam ? 
Mert mi, nagykárolyiak, most csak félünk, 
de ha nem küldenek egy kis segedelmet, 
bizony Isten megijedünk.

A honvédelmi bizottmány szouban nem 
küldött egy fia honvédet sem, ehelyett meg- 
kaligrafiált egy szörnyen goromba baugu le
velet ; Ejnye, kutya-kutyáusski I Hát olyan 

gyávák kendnek, hogy egy iszákra való pár 
oláh miatt a szomszédba szalajtanak segít
ségért ?

Az öreg nemzetőrök, ott, a városháza 
udvarán, feizudultak a csúfolódásra, sőt rán
cos arculatjuk is kipirult.

— Nohát nem ijedünk meg azért sem ! 
Sőt meg se várjuk, mig ránk tör az oláh; 
mi megyünk elibe, aztán legyen az Isten 
rendelése.

Csak az öreg Zathureczky csóválta 
rosszalólag a fejét erre a határozatra.

— Nem jó tesz az nemzetet uraim, 
üregek vagyunk mi már farkaaüzésre. 
Nyílt mezön hegyek között le nem bírjuk 
őket, ha csak itthon, falai nk biztos rejtőké
ből. Aztán : én meghalok a hazáért, a sza
badságért, de nem nyársaltatom fel magam 
egy — szamárságért.

Tyüb, majd kirázták a tubájából a bölcs 
tanácsért.

— Hallja kend I Mit povedál kend ? 
acsarkodtak rá szörnyű haraggal. Amit 
kend kiejtett a száján, az blaszfémia, nem ; 
hazaárulás I Ki vele, ki kell zárni a nemzetőr
ségből I

Es szégyeuszemre azonnal ott kelett 
hagynia a nemzetőrök osapatát. Kilökték a 
aorbói, mint egy járványos nyavalyában 
sínylődő beteget, mint egy bélpoklost. Aa 
utcán, hazamenet — a rossz hir szárnyon 
jár — lézengő kölykök megdobálták, csúfot 
Űztek belőle. Itt megy egy gyáva haaaáruló, 
aki félti a rongyos életét.
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életcélok felé fordult, testében már ott lap
pangott a gyilkos kór, mely lassan, könyör
telenül morzsolta össze egészségét és véget 
vetett ifjúságnak, szellemnek, reménynek és 
ambícióknak. A közkedveltségben álló, vég
telenül jóielkü, szellemes, vidám fiatal em
ber halálával kialudt ar a szikra, mely Bén
áit sem sértve, de mindig mulattatva ott 
sziporkázott barátai, társasága körében. 8 e 
szomorú alkalomnál a Hars szerény lapjai 
is az őszinte részvétnek szívből eredt virá
gait hintik a sokat szenvedett fiatal ember 
ravatalára, hiszen e lapban is nem egyezer 
adta jelét szellemi képességeinek. Szervezete 
már hónapokkal ezelőtt kezdte szomorú 
haldoklását, de ö — talán reménykedve, 
vagy igazabban csak családját, jó barátait 
kiméivé — nem panaszkodott, állapotát le
hetőleg jobbnak tüntette fel. Csak az fájt 
neki, hogy jó barátai nem törődnek vele, 
pedig dehogy nem, csak nem bírták nézni 
gyötrelmes hervadását....................Temetése
pénteken délután 4 órakor történt a köz- 
aórház halottas házából. A ravatalt, a gyász
kocsit szebbnél-szebb élővirág-koszoiúk bo
rították. A családtagok koszorúin kivül re
mek koszorút küldött: Barsvár megye tiszti
kara — ifj. Csekey Vilmosnak, A lévai já 
rás tisztikara — ifj. Csekey Vilmosnak, 
Icert-i barátai —ifj. Csekey Vilmosnak, Vil
mosnak — Holló-család, Vilmosnak — Ka- 
tonáék stb. Az üde, illatos, szép virágokkal 
oly szomorú ellentétben állott maga a tény 
b a gyászoló környezet : virágok közt temet
tek egy ifjút élte virágában. — A családi 
gyászjelentés igy szól : Magam és csaladom 
nevében fájdalmasan jelentem, hogy tiam 
Vilmos közigazgatási gyakornok, tb. szolga
bíró, élete 30-ik évében, folyó hó 27-én, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Holnap — 
pénteken — d. u. 4 órakor temetjük a lé
vai kórház halottas házából. Léva, 1908 
május 28, Csekey Vilmos.

— Gyászllir. Pénteken délután, mi
kor a gyászoló közönség ifj. Csekey Vilmos 
ravatala köré gyülekezett, megszólalt a 
lélekharang, ismét nevezetes halottat jelentve 
a sir számára. Szilaveczky Sándor, nyug, 
honvéd-őrnagy G3-;k évében, rövid szenve
dés után elhunyt. Alig két éve, hogy a jól 
megérdemelt nyugalomba von ilt; az erő
teljes férfiembert szinte váratlanul ragadta 
el a halál. — Szilaveczky Sándor tanitó volt,

Az öreg embert öreg gazdasszorya 
sírva fogadta odaluza. Én édes öreg gaz
dám, hogy ezt meg keiett érnem 1 Megcsu. 
fo>ták, meggy alázták, ugy-e ? Ártatlanul pe
dig ? Főzzek herbateát ? Melegítsek fedőt ? 
Megkenegessem a lábát i

— Nem kell 1 — mordult fel az öreg. 
Sára asszony, ma éjjel jön velem.

Teremtő egy igaz isten I Elbujdosunk ? 
Nem lehet az már gazduram, az oláhok itt 
vannak már Majtény aiatt s talán holnap a 
városra is ütnek.

Dehogy ütnek! Csak ne prézsmitáljon 
annyit 1 Főzzön jó vacsorát, hogy elverjük 
az éhségünket. Meg aztán, — ki tudja — 
hátha ma eszünk utoljára.

—Hát erőnek erejével meg akar 
halni ? jajdult fel az öreg gazdasszony.

— Mondtam már, hogy ne sipákoljou I 
Hát nem mindegy az : ma, vagy holnap 1 
Kilöktek a csapatból, meggyaláztak, szé
gyenszemre állítottak. Jó, én pedig megmu 
tatom, hogy az öreg Zathurecky kobakjá
ban velő van, nem fürészpor • . . -

Még az éjjel egy emberpár ment a 
Majtény felé vivő országúton, az öreg Zat
hurecky, meg vén gazdasszonya. Az öreg 
komor volt, mint az esőfelhő, a vén cselé 
pedig sirt s mosolyogva csoszogott az tj- 

szakában. . _ , ■
Majtény alatt megálltak. A Krasznán in

nen őrtüzek égtek. Az volt az oláhok tábora.
Zathurecky Sára asszony eló állt s így 

•sóit:

s mint ilyen lépett be önkéntesen az 1869- 
ben alakúié m. kir. honvédség tisztképzö 
tanfolyamába. Előző pályájának jellege meg
maradt a honvédtisztben is : mindig humá
nus, polgári gondolkozásu, derék magyar 
ember volt, ki őszinte, egyenes jellemével, 
jólelküségével tiszt- és polgártársainak igaz 
tiszteletét és szeretetét vívta ki. Halálát 
rokonain kivül őszintén gyászolja városunk 
egész közönsége. Rokonai a következő 
gyászjelentést adták ki : — Alulírottak fáj
dalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a 
legjobb testvér, unokatestvér és nagybácsi 
szobotiszti Szilavecz-y Sándor nyug. áll. 
magy. kir. honvéd őrnagy Léván, folyó évi 
május hó 29-én d. u. 3 órakor, életének 
63-ik évében rövid szenvedés és a haldok
lók szentségének ájtatos felvétele után 
jobb'étre szeuderült. A drága halott földi 
maradványai folyó hó 31-én d. u. 4 órakor 
fognak a lévai róm. kath. sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent
mise-áldozat pedig junius hó 1-én, hétfőn 
*/« 8 órakor fog a lévai plébánia-templom
ban a Mindenhatónak bemutattatni. Léva, 
1908 május hó 29-én. Á dás és béke ham
vaira. Szilaveczky István, Szilaveczky János 
testvérei. Szilaveczky Flórián, özv. Hitben 
Józseféé unokatestvérei. Szilaveczky István, 
Szilaveczky A pád, Szilaveczky I oaa férj : 
Ürosz Ernöne, Szilaveczky Margit, férj : Sze
kér Józsefné, Szilaveczky Lajos, Szilaveczky 
Aladár, Szilaveczky íren, Hűben Micike 
unokaöcs- illetve buga'.

— Áthelyezés. Arthold Uéza m. kir. 
honvédhadnagy Léváról Nyitrára, Kiinda 
Jenő honvedhadnagy pedig a kolozsvári 
19-ik honvéd-gyalogezredtől Lévára helyez
tetett át.

— A barsmegyei gazdasági egye
sület folyó évi junius hó 2-án kedden d. e. 
9 órakor Léváu a városház nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tárgysorozata: /. A (laram szabályozásának 
kérdése a vízi beruházásokra most alkotandó 
törvényre tekintettel, esetleg nagy vizimövék
hez való elvonása esetén a Saram völgyének 
kártalanítása. 2. 24 választmányi, 3 szám
vizsgáló bizottsági rendes — és 1 póttag 
választass 3 évre. 3. Folyó ügyek és indít
ványok.

— A föginxuáziúnn érettségi vizs
gálat ideje. Acsay Iscváu dr. beszierce- 

— Biztos tudomásom van róla, hogy 
Cec fölmentő serego két nap múlva megér 
kezik s szétszórja az oláhokat.

A gazdasszony logyintott.
— Akkorára megeszik Nagykárolyt.
— Nem eszik meg 1 — förmedt rá az i 

öreg. Látja nénémasszony azt a hat széna- I 
boglyát az ut mellett ?

— Látom.
__ Hát ezt a kovát, taplót, amit most 

a markába nyomott ?
Ezt is.
_  Akkor ne kérdjen többet semmit, 

hanem várjon itt. 11a a göncöl-szokere lo- 
felé áll rúddal, akkor éjfél lesz s maga pont 
éjfélkor felgyújtja mind a hat szénaboglyát.

— Értem, azaz, hogy nem é-tem.
— ügy jó. Aztán hazamegy s reggel 

csinál nekem borleveö, forral sós vizet a 
lábamnak. Ha itt hagyom a bőröm, izenje 
meg a fiamnak, hogy beszélhet bárki bármit, 
nem tettem kárt a család becsületében. Is
ten megadja.

Sára asszony megtörüigette a szemét s 
nézett a gazdája után, akit lassankint el
nyelt az éjszaka.

Az oláhok ott táboroztak a Kraszna 
ma|jett. Pálinkától elbódulva, gyaloglástól 
elgyötörve, szanaszét feküdtek a gyöpőn. 
Sehol egy őrszem. Zathureczky akár az 
egész tábort ellophatta volna. — Az éj ván
dora bátran ment a sokadalomba. Nem 
tartóztatta zenki, nem állta útját senki. -

bányai kir. kath. főgimnáziumi igazgató, mint 
a évai tögimnáziumi érettségi vizsgálóbizott
ság elnöke aszóbeli érettségi vizsgálat napjaiul 
junius hó 19. és 20-át tűzte ki.

_  Kedvező május. Ma van a tavasz 
legkedvesebb hónapjának, májusnak utolsó 
napja. Azért nem mindig kedves, mert ha 
száraz, vagy fagyos, akkor áldás helyett 
szomo. óságot áraszt. Az idei májust — Is
tennek hála — megelégedéssel zárhatjuk le. 
Meleg volt, a fagyos szentek mind „sztráj
koltak0 és volt eső is meglehetősen, külö
nösen az utolsó héten. A gazdák ugyan azt 
mondogatják, hogy előbb kellett volna jön
nie ennek a bő esőnek, de hát ez nem 
vonhat le semmit az idei május érdemeiből, 
mert azt már mindenki tudja, hogy a gaz
dák soha sincsenek megelégedve. A hálát
lanok 1 Nem gondolják meg, hogy az a sok
sok ember, akinek egy talpalatnyi földje 
siucs, mind esőért fohászkodott és szivböl 
örült az égi áldásnak. Nélkülük talán meg 
sem eredt volna.

— Püspöki körút. Dr. Radnai Farkas 
besztecebányal megyés püspök bérmáló 
körutjábau folyó hó 17-én Körmőczbányára 
érkezett. A feldíszített városháza ée plébánia 
előtt — már 7 órakor gyülekeztek a városi 
képvisolők, hogy a püspök fogadtatásán 
részt vegyenek. 16 kocsi indult 7 órakor 
a céllövő felé, ahol a szép diadalkapu alatt 
megállva várták a főpásztor megérkezését. 
Mikor odaért a diadalkapuhoz a püspök, 
leszállt hintájából és meghallgatta Palkovics 
Emil polgármester bensöséggel mondott 
meleg üdvözlő szavait. Dr. Radnai a körül- 
állók általáuos figyelme között felelt. Ki- 
lencszáz éves múltnak folytatásaképpen állok 
itt, mondá, mint a békénok hirdotöje. Az 
eddigi hagyományok folytatója és ahol le
het fejlesztője lesz, A felebaráti szeretetnek, 
a társadalmi és állami békés fejlődésnek 
szegődött szolgálatába. Megköszönte a szives 
fogadtatást, úgyszintén a kedves köszöntő 
beszédet, melyet Bírón Mária polg. isk. 
IV. oszt, tanuló intézett társai nevében 
hozzá, azután a fellobogózott városba haj
tatott az egész kocsisor, föl a köedénygyár 
felé a vártempíomhoz, ahol a püspök misét 
mondott s azután hozzáfogott a bérmálás
hoz. 850 bérmálandó várta a hitben való 
megerősítést. Délben diszebód volt a plé
bánián, melyre az összes hivatalok fejei

Ha megbotlott egy zsuzsogó mócban, rúgott 
rajta egyot s nem volt semmi kára belőle.

A vezéri sátort igyekezett elérni; mert 
a vezérnek sátora is volt. Nem tudta, hogy 
hívják, nem tudta, milyen omber, de azért 
vele akart szembe kerülni.

Baj nélkül ért oda. A ponyva függö
nyét szétvonta és belépett. A vezér ült a 
sátor közepén, szabadon égő tűz mellett. 
Ékes ruházata itt fénylett — a zsírtól — 
ott sötétlett — a piszoktól. A nadrágból 
ugyan kibuggyant a térde, de rézsisak volt 
a fején. Kard is lógott az oldalán, drága
köves marku atu, szattyánbőrtokkal. Bizo
nyos, hogy nem az apjától örökölte.

A rettenetes bajszu vezér éppen avval 
volt elfoglalva, hogy felhúzza a csizmát. 
Am aligha az ö lábára szabták a készséget, 
mert sehogy sem akart felszottyanni. Hol 
ült, neki fohászkodva, hol a tűz körül ug
rált féllábon állva, de bizony egyiknek se 
volt foganatja.

Zathureczky ráköszöntött.
— Adjon az isten.
— Az oláh vezér oda se nézett, hanem 

köpött egyet.
— Vessz meg, bolondja 1
— Bona szera . , ,
— Te ökör, mit hálaistenkedsz itt — 

orditottrá a vezér, aki jól tudott magyarul.
Ugrált, szuszogott tovább. Egyezer 

osak odafordult Zathurecskyhez.
— Ugyan, as isten áldjon meg, nin

csen egy kis féder vaj szód, 
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voltak hivatalosak. Este a kath. legény- 
egyesületben díszelőadás volt. Másnap a 
falvakról jött a városba a megbérroá'andó 
ifjúság. A püspök már vasárnap délután 
kezdte meg hivatalos, fárasztó körútját, 
melynek során meglátogatta az összes szom- 
széd falvakat. Szerdán d. u. fél négykor 
tért vissza Kunosvágásáról, meglátogatta 
még a Felsötótiban lövő iskolát, átment 
Karvalyra s onnét haza, — Szentkeresztre. 
Wetzel kanonok, továbbá Korpona apátplé
bánosa és két udvari papja voltak misére- 
tében, a körmöci patronátusban pedig Pal- 
kovics polgármester kalauzolta.

_  Gimnáziumi magántanulók 
vizsgálatai A helybeli piarista főgimná
zium igazgatója értesiti a gimnáziumi I—VII 
oszt, magántanulók szüleit, hogy a magán
tanulók írásbeli osztályvizsgálata junius 22- 
én, szóbeli vizsgálata pedig junius 23-án 
reggel 8 órakor kezdődik.

— Házasság. Técsey Elemér, gr. 
szentkereszti szolgabiró f. hó 20-án eskü
dött örök hűséget Farkas Mariska kisasz- 
szonynak Miskolc; on.

— Esküdtszéki tárgyalások F. hó 
19-én került az ar. maróti törvényszék előtt 
tárgyalás alá Petro János karvalyi lakos 
bűnügye, kit a kir. ügyész gyújtogatással 
vádolt. Elnök volt Dr. Szabó Gyula tör
vényszéki biró ; a vádlottat, kit Dr. Ardó 
Sándor védett, az esküdtek verdiktje alap
ján a bíróság 2 évi fogházzal sújtotta. — 
21-én volt az utolsó eszküdtszéki tárgyalás 
Dr. Oaal Homoky Kálmán kir. törvényszéki 
biró elnöklete alatt. Rosenbery Tamás máj- 
tényi lakos szándékos emberölés bűntettével 
vádoltatott. Ugyanis a karácsonyi ünnepek 
alkalmával vádlott Kosjár Jaszenák Péter 
parasztlegényt konyhakéssel mellbeszurta, 
minek következtében a szerencsétlen né
hány óra múlva meghalt. Az esküdtek erős 
felindulásban elkövetett szándékos emberölés 
bűntettében mond'ák ki a vádlottat bűnös
nek, mire a bíróság 4 évi fogházra Ítélte. 
A vádat Dr. Leyrer László kir. alügyész 
képviselte, védő volt Dr. Lányi Gyula.

— Gyászrovat. Egy fiatal leánynak 
korai hervadását jelenti a gyászlevél ; Azsal- 
tovics Imre és neje szül. Ivanics Franciska 
mélyen szomorodott szívvel jelentik úgy a 
maguk, mint gyermekeik Juliska, özv. Szokik 
Károlyné és fia; Emília, férj. Péter Bernát- 
né és azok gyermekei; Juliska, férj. Szabó 
Istvánná és azok gyermekei; Gyula éa 
Edith, valamint az összes rokonság nevében, 
a forrón szeretett gyermek, testvér illetve 
sógornő Azsaltovics Aranka 1908 május hó

— Az nincs — felelt Zzthureczky — 
d<*  nem is kell, Cec itt van felmentő se
regével a sarkadban.

A vezér elrúgta a félig felhúzott csiz
mát, szörnyet ordított s kirohant a sátor elé.

— Hol, hol ? — lihegte.
Majtény felől vörösiett az ég alja.
— Ott a . . . mutatott a távolba Zat- 

hureczky.
— Talpra I — ordított a vezér — 

megesz a honvéd /
Micsoda zűrzavar, fut'osás támadt 

egyszeribe. Úgy menekült mind mki, akár a 
megriadt vadállat. Istennek való öröm volt 
azt nézni : mint hagynak ott minden feles
leges cókmókot, elemózsiát, mindent, egy kó
sza hírre, egy kiáltozásra, egy egy ügy ü cselre.

Az öreg Zathureczky egymaga marad' 
a pusztává vált tábor helyén.

Győzelmi trofeumként magához vette a 
vezéri csizmákat s csendes békességben 
elindult hazafelé.

Az oláhok a havas hegységben szedték 
össze újra magukat b mire Cec Nagykároly 
elé ért, nem akadt már munkája. — Elvé
gezte azt as öreg Zsthureczky egymaga, 
amint azt tudja mai napig is Károly bán 
minden gyerek,

SAzAsLy latvKu.

28.-án esteli órakor életének 20 ik évében; 
rövid szenvedés után történt gyászos el
hunytét. A megboldogult fö di maradványai 
f. hó 30-áu d. u. 6 órakor a farnzdi róm. 
kath. sirkertben fognak örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat 
f. hó május 80-án reggel 8 órakor fog a 
farnadi róm. kath. templomban az Urnák 
bemutattatok Fámádon, 1908 május hó 
29-én. Béke lengjen porai felett!

— Vizsga a tanonciskolában. Lé
va váiOB iparos és kereskedő-tanonciskolái
nak vizsgálati rendje a mostani tanév végén 
a következő : Junius 19 én d. u. 5 órakor 
a kereskedö-'anoncziskola I.-III osztályban, 
junius 20-án d. u. 5 órakor a kereskedö- 
tanoncziskola II. osztályban, junius 22-én 
d. u. 5 órakor az iparos-tanonczisko'a elő
készítő és I. osztályban, junius 23-án d. u. 
5 óra- or az iparos tanonc iskola Il-és III. 
osztályban, junius 28 án iskolai évzáró ün
nepély, melynek keretében kiosztatnak a jó 
magaviseletü és szorgalmas tanulóknak a 
jutalmak, köztük a m. kir. vallás -fs közokt. 
Ministerium 50 koronás ösztöndíja.. A vizsgá
latokra az iskola iránt érdeklődőket ezennel 
meghívja az isi’ólai felügyelő bizottság.

— Kouktu’zus. A nyitrai püspöki 
kisebb és nagyobb papnevelő intézetbe való 
felvétel folyó évi július hó 2-án történik. 
Azon ifjak, kik a gimu. IV,—VIII. osztá'yát 
sikerrel elvégezték, illetőleg az érettségi 
vizsgálatot sikerrel kiállották, julius hó 1-én 
a délelőtti órákban az Egyházmegyei Iro- 
dábán jelentkezzenek. Azok, akik a fent- 
emlitett két napon szállás- és ingyeneliátásra 
számot tartanak, előzetesen forduljanak 
eziránt a kisebb papnevelő intézet igazga
tóságához. — Az esztergomi föegyházmegye 
kötelékébe lépni szándékozó ifjak felvételi 
vizsgálata szintén julius hó 2-án fog meg
tartatni. A szegényebb sorsú tanulók a fel
vételi vizsgálat tartama alatt itt is ingyenes 
szállást és ellátást kapnak, ha ezért legké
sőbb junius hó 28-ig a papnevelöintézet 
kormányzóságához levéliieg folyamodnak.

— A balassagyarmati gazdasági 
kiállítás napirendje. A nógradvarmegyei 
Gazdasági Egyesület altai 25 éves feuuáliása 
alkalmából Balassagyarmaton, a vásártéren 
1908. évi junius hó 3 —8-ik napján rendezendő 
köz- és mezőgazdasági kiállítás napirendjo : 
Junius 3 án d. e. 10 órakor diszközgyűlés 
a vármegye székházának nagytermében. 
Junius 3-án d. e. 11 órakor a killitás ünne
pélyes megnyitása- Junius 3-án d. u. 1 óra
kor a kiállítás területén az állattenyésztési 
jutalomdijak íosztása. Junius 3-án d. u. 2 
órakor közös ebéd Tőth István vendéglőjé
ben. Junius 4-én d. e. 8 órakor a talaj meg
munkáló gépeknek munkábani bemutatása 
a Balassagyarmathoz egy kilométerre fekvő 
Illés-pusztán. Junius 4 én d. u. 1 órakor 
társasebéd Tóth István vendéglőjében. Jú
nius 4-én d. u. 3 órakor togatos szőlő per
metezők és fogaios szőlő megmuukáló gépek 
munkábani bemutatása az egyesület homoki 
szőlőjében (a kiállítástól fii kilométerre.) 
Junius 5—6—7—8-ik napján a kiállitás 
nyitva áll reggeli 8 órától este 6 óráig. 
Junius 8-án d. u. 6 órakor a kiállítás be
zárása. Beléptidij a kiálliiáira : junius 3-án 
d. e. 1 korona, junius 3-áu d. u. és a többi 
napokon 20 fillér. Idényjegy egy személyre 
egy korona.

Ifjúsági hegyi zászlóalj. Selmec
bányán a főiskolai ifjúság kebelében a na
pokban megalakult az ország első ifjúsági 
katonai zászlóalja. A honvédelmi miniszter 
megbizásából Szőke Aladár besztercebányai 
honvód-föhaduagy megalakította a Selmec
bányái ifjúsági hegyi zászlóaljat s kijelölte 
az éleslövéssel való gyakorlat-helyet, mi
lyet Aólomy Imre erdőmester fog berendezni.

— A cselódszerzős dijai. Léva vá- 
vosuak van szabályrendelte a oieledszerző 
üzlet gyakor á áról, a cselédszerzők azon
ban túlteszik magukat azou és a rendelet
ben megállapított dijaknál nagyobbakat kö
vetelnek. Eunek meggátlása céljából Kónya 
József rendőrkapitány egy kivouattal érte
síti a város közönségét a szerzési dijakról. 
És pedig 10 korona bérösszegig 1 korona, 
10 koronától 20 koronáig 2 korona, 20 ko
rona fizetésen felül pedig 3 korona fizeten
dő. A dij felét az alkalmasáét adó, felét 

pedig a cseléd köteles fizetni. Ennél többet, 
bárminemű más dijat vagy külön jutalmat 
kikötni és szedni tilos. — A díjszabály 
szerint megállapított dij, úgy az alkalma
zást adó, mint az elhelyezett cseléd által 
az alkalmazási hely tényleges elfoglalása, 
illetve a rendörkapitányi hivatalnál történt 
bejelentés után nyolcadik nap múlva tize- 
tendö. Amennyiben azonban az elhelyezett 
egyén alkalmazásából bármely körülmények
nél fogva 15 nap alatt kilép, köteles az 
elhelyező további 8 rap alatt a gazdának 
más cselédet dij nélkül szerezni, — mit ha 
nem tenne; tartozik a közbenjárást igénybe 
vevő fél kivánatára a lefizetett közvetítési 
dijat az illetőknek visszaadni.

— Megmérgszett kisleány. F. hó 
22-én Szent-kereszt pusztán Huszár Erzsé
bet, egy béres 4 éves leánykája az erdőben 
nadragulyát evett; természetesen rettenetes 
görcsök fogták el a szerencsétlen gyerme
ket. S üléi behozták Lévára orvosi ségitség 
céljából, de már nem lehetett rajta segíteni, 
még aznap nagy kinlódás után meghalt.

Hivatalos közlemény, 
i.

3034/1908 szám.
Hirdetmény.

Léva város képviselőtestülete f. óv 
május hó 7-én tartott közgyűlésében hozott 
2544/908 számú határozatával Dékay László 
lévai lakos kálnai utcai építkezési kérvé
nyéből kifolyólag 159 négyzetméter kiter
jedésű kálnai utcai köztérnek elidegenítése 
és négyzetméterenként 3 korona egységárral 
nevezett építkező háztulajdonos részére 
leendő átengedése iránti javaslat felett a 
tárgyalás és határozat hozatalra ezúttal már 
másodízben f. évi junius hó 13-ának d. u. 
4 órájára rendkivülijközgyüiés egybehivását 
rendelte el, mely közgyűlésnek kitűzéséről 
és megtartásáról Léva város képviselőtestü
letének tagjait az 1886. évi XXII. t, ez.
110. §-a rendelkezéséhez képest őzen hir
detmény utján is értesítve a közgyűlésre 
meghívom.

Léva, 1908 május hó 23-án.
Sód-ogr^x Xjajoa 

polgármester.
II.

3103/1908 szám.
Hirdetmény.

A Léva város területén lakó eskiidtazéki 
szolgálatra képesített férfiak alaplajstromá
nak összeállítására megalkotott bizottság 
nevében közhírré teszem, — hogy a Léva 
város terüietéu lakó esküdtszéki szolgálatra 
kepesitett férfiaknak — az 1909 évre ér
vénnyel bírandó — alaplajstroma összeállítva 
lévén, azt a kiadó hivatalban közszemlére 
tettem és a folyó 1908 évi junius hó 1-sö 
napjától kezdve 15 napon át délelőtt 9-11 
óra közben bárki megtekintheti.

Az alapiajstromba fölvett egyének ki
hagyása, vagy a kihagyottak fölvétele végett 
ugyanazon idő alatt bárki fölszólalhat s ast 
előttem szóval előterjesztheti avagy nálam 
Írásban benyújthatja.

A felszólamlások a kiadó hivatalban 
1908 évi junius 16-tól 23-ig d. e. 11 óra 
körben közszemlére lesznek kitéve, — mely 
idő alatt azokra bárki szóval vagy Írásban 
észrevételeket tehet.

Léva, 1908. évi május hó 23-án. 
EócLog-lx Ustjos, 

polgármester, 
miut az öMSeiró biz. eluiiku.

III.
3247/4908 szám.

Hirdetmény 1
Léva város határában az egyes birto

kok határjelei junius hó folyamán hatósági
lag megfognak vizsgáltatni, felhívatnak te
hát a föld tulajdonosok, hogy netán hiánysó 
határjeleiket haladéktalanul pótolják, mert 
a kinek birtoka a törvényen előirt módon 
határjelekkel nem lesz ellátva az 1894 évi 
XII. t. ez. IV. fejezete értelmében a mu
lasztók ellen szigorú büntetés fog alkalmaz
tatni s költségükre a városi hatóság által 
fognak a határjelek birtokaikhos lerakatni.

Léva, 1908. évi május hó 26-án.
Sédkor*-  Zaojos 

polgármMtar.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi május hó 24-töl 1908 évi május hó 31-úig

Születés.

A szülőt neve
Jd ®a 2< t « 
b aQA

A gyermek
neve

jakubik József Csuka Puulin fill Béla

Losonci Szabó I. Levatich A leány Aranka Mária

lMez János Dohány Erzsóbe' leány Etel

(iimessy Mihály Strba Etel fiú Géza Mihály

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

I’etrás Béia Gergely Julianna r. kath. ref.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A haiAl oka

Takács Péter

ifj, Csekey Vilmos

Moluár Ilona 

Szilaveczky Sándor 

özv. Molnár J. Pintér E.

45 éves

29 „

3 hónap

62 éves

65 n

Máj zsugorodás

Tüdögümőkór 

Bélhurut 

ilasihagymáz 

agg. végkim.

leRÍobb príma áru ezren- iXCVCJiUbQ ként 11 koronáért bér- 
“en‘ve bármely vaauti állomásra. Kapható 
Werbofszky Joachimnál Lénán.

Gabona kereskedőknek
Ipolyságon a piaca mellett egy nagy gabona
raktár 1908 Július hó 1-tÖl 3 évre bérbe
adó, ' öveöbet Lengyel szállodásnál Ipoly
ságon.

Eladó ház L‘ván Báthi-u, 2 számú 
• ház szabad kézből eladó.

Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

Benzin-cséplő motor *•  ViT.
i erejű Prosznitzi Kuvorik gyártmány halál

eset miatt gyári áron a legkedvezőbb fize
tési feltételek mellett eladó. B ivebb érte
sítést ad. Léván ; özv. Juhász Lászlóné 
Szepesy ntca 2. Ipolyságon : Juhász Z Után 
vaakereakedő.

, Superphosphat őszi szállításra, 
ajánlom a mgolcsouo versenyarakban kis -es 
nagy mennyiségben esetleg kocsirakomá
nyonként. Werbofszky Joachim Léva, Bars- 
megye.

Zsákkölcsönzö Léván :iii±D 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Kollári utcza.

Eladó sírkövek.
„A selmec-bélabányai iparosok Hi

telszövetkezete mint az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet tagja felszámolás 
alatt" ezennel közhírré teszi, hogy a 
tulajdonát képező 48 darab sirkövet 
melyeknek árai 7 koronától 300 koro
náig váltakoznak összes értékük pedig 
2200 korona, darabonként vagy az 
egész készlet egyben szabadkézből a 
legtöbbet Ígérőnek készpénz ellenében 
eladja.

Részletesebb felvilágosítást ad a 
felszámolás alatt álló szövetkezet fel
számoló bizottsága Selmecbányán.

Selmecbánya, 1908 május 23-án.

A felszámolási bizottság.

Görcscsillapitó szélhajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer.

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

Nyilttér-
865/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatósás 

közhírré teszi, hogy Kulin Aruoid uemesoroszi lakóé 
végrenajtatóuak Török András nemesoroszi lakos 
végrehajtást szenvedő ellem 55 korona tökekövelelgs 
s jár. iránti végrehajtási ügyében végrehajtást szen
vedő Török AudraaiiaK a lévai kir. jarasbirusag terü
leteit Neinesoroszi község hatarabau a nemesoroszi 22 
Mama tjkvben A 1 sor 27/-9 hrszámu beiteiekbeu 
8 azuu épült 26. ö. 1. számú házban való 14 rész 
illetményére 390 korona, ugyanaunak a nemeaoroszi 
123 szánni tjkvben A A 1-6. sorszámú i- gatiaubaui 
1|3 rész illetményére 35- koroua, ugyanannak a 
ueuiesoroszi 18i szarun tjkvben All sorszámú in- 
gatlaubani B. 323. 344. telel alatt irt 96g| 137436.
rész illetmény éie 126 korona kikiáltási arban az árve
rést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt rugatlauok 
az 1908 évi junius hó 17. napjan délelőtt 10 orakor 
Nemesoroszi község házánál megtartandó uyilvauos 
arvereseu a kikiáltási áron alul is el lógnak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási arauak 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-abau jelzett árfolyammal 
námitott és az 1881 évi december ho 1-én 3333 szám 
alatt kelt I. M. rendelet 8 §-ában kijelölt ovadekkepes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1882 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt elöieges elhelyezéséről kiállított 
ssabalyszerü elismervényt atszolgaitatui.

Kelt Léváu a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi március hó 20 napjáu.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

k’ac 3C 3C 3C 33 3^’3 3C 3»kV^Wk'V'^K B-.’fc'aC 33 3C 3-y—.’c 33 33 33 3-.J

13 hkgram-por s 
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan u 
kipusztirja ; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA |
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1.20, 2.60 és 5. — koro- ►«
nértt kapható minden jobb drogériában, fűszer- és taslék-kereskedésben, ..
aíiol Tirgram-l’iakátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIRGRAM“ “
névre. Gyár : Budapest, IV. kér., Károly-utcza 1. -
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Oizella, Hiúm 11., “

Kertész Lajos, Knapp Ignácz. 4
3F/S3 33 3.V3 3^’C 3r*—33 3ri*F*-3 3u

M 
kJ

5
M
kJ

£
6 
»< 
kJ

kJ

ü
5

Euyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következne, 
gyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük

bedörisölés, 
elismert, régi jóhirnevü háziazer 
szaggatás és hiilésböl származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára leox, 1.60 
Kapható minden gyógyszertárban 

éa drogériában. *999
Föizitküldóai hely MOLL A. gyógyszerész 

<» Mr. udv. szállító, Béo., I. Tuchla-iben 9.

v ,<./ A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra,
hotry ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert „Zacherlin"-t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherhnt akar 
venni nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin" névre.____________________________
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Haggenmacher sör.
Van szerencsénk a n, é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-től a „Haggen- 
macher“ kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktárát Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz szállitjuk.

Braun József és fia.
I

J ALiniment. Capsici comp 
S a Horgony-Pain-Expeller 
jO pótléka
39 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
Hu sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
A bizonyult köszvénynél, osúznál es meghülé- 
||] seknel, bedörzsölésképpen használva.

I Fi g ye 1 ni e z t e t é s. 8ilány hamisítványok
I miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 

Hl olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  
V/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- 

tott dobazba van cswnagolva. Ára üvegekben 
99 K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
őn den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
<Y Török József gyógyszerésznél, Budapest 
Ml DL Richter gyógyszertára az „Arany orosziáihoz", 
KM Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 
M • Mindennapi szétküldés.

elismert legjobb és leglKÍt-u.zxobb

Vetögépek
„AGRICOLA" fflM 
Acél ekék, Boronák, Hengerek, 
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szénaforditók, Szénagyüjtők 
és arató gereblyék. 

Szénasajtók, Szalmasajtók, 
Bor- és gyümölcs sajtók 

Hydraulikus sajtók 
Szőlő-zúzók, Szőlő bogyózók. 

Gyiimölcs-zúzók, Szőlő- és 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek 
gyümölcs s fősselélcxiek:.

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak 

MAYFARTH PH. és Társa 
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gözhámor

Alapítva 1872. BÉCS, II/l Taborstrasse 71. 1050 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók : KNAPP DÁVID úrnál Léván.

$$$$. Részletes écxjeg-y-zéle és számos ellsxsxexö levél lr.jyen.

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyűrüvel ellátott görgős 
csapagyakkal kézi- járgány és mótorhajtásra.

Járgányok vonóállatok befogására. 
LegnjabbgaboDa-tisztító rosták, Tríeurck és kuku- 
ríca morzsolok. SZECSKÁT AGÓK iarálók réuayágók.
Szállítható takarék tűzhelyek és takarmány- 
füllesztök, fordítható ganajlé-azivattyú^at va
lamint minden más fajta gazdasági gépeket

UJ kávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes szinű (nem festett.) Korona.
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. — 

„ , „ Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
„ Óriási nagyszemii Ceylon minőség 1 k. 3. 60
„ Brazíliai Santos kávé 1 kilo . . . 2. 60

Valódi arabiai moccá igen erős 1 kilo . . . 3. 70
Fentin kivül van még raktáron valódi észak- és 

nyugatindiai Portorikó-, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey
lon-, Kék Jáva- és Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Déli áruk-, szardínia-, Oroszhalak- 
Caviár-, Csokoládé-, Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-. bor-, pezsgő-, sajt-, túró stb. Jcapbató : 

KERN TESTVÉREK LÉVA. 
hhhhwhh

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Fa- és érc koporsók.
CL1MAX - ECLIPSE 
NYERSOLAJ -Motorokes L0K0M0BIL0K 
Legjobb is legolcsóbb hajtóerömezöffidasáíi is ipari célokra.

Nincs robbanási veszély, 
se pénzügyőri ellenőrzés. 

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK.
BACHRICH ÉS TÁRSA 

MOTORGYÁR
Bndapest, Szabaasan-tör Tőzsde palota.

Szabadalmazott érckoporsók Bsschorner gyárából 
légmentességű. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig,

iW*  Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 koronától fölfelé. ----
Koszorú 1 korona 80 flUértől 20 -30 koronáig- 
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai és Tárta gyomajtóján Léván.


