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előfizetési

Egy évre . .
Hat hóra . •
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK

10 K — f.
5 K. f.
2 K. 50 I . 

ara 20 liller

HIRDETÉSEK
|~] centiméterenként - 4 fillér 
Nviltt n közlemények garniond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők es .1 velünk 
öss okolt-lésben levő bírd irodák 

áréiig*  dményben részesülnek.

p O L I T’ I K j KL E T I L A. 1?

A kéziratok a szerkesztőséihez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak

pgLKLÖS SZKRKESZTÖ Dr Katona János. j
Megjelen vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAPKIADÓJA: NYITRAI éP TÁRSA

Félreveri harangok
/ó.) A végrehajtani novella nyomán 

nagy riadalom támadt, nem ugyan a j 
pénzintézetek körében, mint, inkább a 
kormányellenes lapokban, kik minden 
alkalmat sietnek — természetesen nem 
ingyen felhasználni, hogy a kor í 
rnányt a közvélemény előtt befeketítsék.

Jóllehet, a félrevert harangok nem 
tették meg a szándékolt hatást, mivel a 
józan magyar nép rég tisztában ven 
azzal, hogy a ki sárral dobál, annak 
piszkos a keze, mindamellett kényte
lenek vagyunk néhány megjegyzést 
fűzni azokhoz a kommentárokhoz, me
lyekkel egyes lapok a pénzintézetek 
jövendőbeli magatartását a végrehajtási 
novellával szemben aposztrofálták. 
Állították, hogy a pénzintézetek meg
kérdik a személyi hitelek bevonását 
és behajtását s e képen fognak de 
monstrálni az uj törvény ellen, melyei 
a hitelezők szemében mint az ördögöt, 
festették a falra.

Hát az tény, hogy a pénzintézetek 
körében megbeszélték a végrehajtási tör
vény életbeléptetése esetére beállható eshe
tőségeket, azonban annak semmi alapja 
sincs, hogy a vidéki pénzintézetek a 
végrehajtási törvény rendelkezéseit az 
adósok anyagi tönkretételére akarnák 
felhasználni, mert hiszen ez egyértelmű 
volna magának a pénzintézetnek meg
szüntetésével, miután azt a forrást, a 
melyből a pénzintézetek erejüket me
rítik, épen a nyújtott s a jövőben 
nyújtandó hitel képezi. Sőt általános 
megelégedéssel konstatálhatjuk, hogy 
pénzintézeteink legnagyobb része a novella 
által biztosított mentességeket helyesli, 
mert épen ezen intézkedések fogják 
jövőben a kisemberek ekzisztenciájat 
biztosítani s meg fogják őt védeni a 
könnj elmíí hitelezéstől és az uzsorá
soktól. És mindenkor szolid és reális 
alapon dolgozó pénzintézetek, melyek 
sohasem üzérkedtek az adósok szorult 
helyzetével, soha, egy percig sem ag
gódtak a novella által teremtett uj 
helyzet miatt, mert hiszen köztudomású 
tény, hogy a megromlott hitel viszo
nyokat nem a pénzintézetek okozták, 
mert azok forrása más helyekről eredt. 
* honnan jő most minden jajgatás, 
sárral való dobálás. A végrehajtási 
novella egy csepp fejtörést sem okoz 
a pénzintézeteknek, sőt mint tapasztalni 
fogjuk, a végrehajtási novella életbe
léptetése esetén nagyobb és szebb fe 
htdatuk leend a pénzintézeteknek, t. i. 
megmenteni az önhibájukon kívül szo- 
fult helyzetbe jutott, adósokat adóssá

gaik konvertálása által. És ez által a 
könnyelmű, számítás nélkül való hitel 
szerzésnek véget vetnek s kényszerítik 
az adóst, hogy életmódját a jövedelem 
arányához szabja meg.

Persze ez nem lesz mindenkire jó. 
Ezek most félre is verik a harangot. 
Csakhogy ha a gavallér magyar em
ber önmaga nem akar leszokni arról 
a passziójáról. mely Magyarország 
gazdasági függetlenségének legnagyobb 
akadálya, akkor kényszerítem kell rá. 
S erre legjobb a végrehajtási novella, 
mely elejét veszi a könnyelmű adós 
ságcsinálásnak.

Ellenben a régebbi adósságok 
visszafizetésére való módozatok képez
hetik egyedül a megbeszélés tárgyát 
és a pénzintézetek bizonyára meg fog
jak oldani saját érdekeik veszélyezte 
tése nélkül akként, hogy az adós bele 
ne pusztuljon. Mert a körülmény, 
mely a hitelezőt, adósával szemben 
egy éven belül perre és végrehajtásra 
kényszeríti, csak azokra a hitelezőkre 
nézve bir nagyuno fontossággal, a kik í 
a hitel legalacsonyabb rendű forrásai i 
ból táplálkoztak s a kiknek az adóé 
csak mindig fizetett,, de soha sem tud 
háttá, hogy hányadán áll velük.

De most a novella kényszeríteni 
fogja, hogy a hitelező is, de meg az 
adós is számításba vegye az adós hi- i 
telképességét, kényszeríteni fogja mind 
a kettőt, hogy végleges és rendes le
számolást csináljanak.

Ez pedig bizonyára csepp gondot 
sem okoz a pénzintézeteknek, kik 
pénzügyi műveleteik bázisát nem az ■ 
adósok romlására, de ép azok vágyó- 
nosodására alapították. A jövendőben | 
tehát azon téren, melyen a pénzinté
zetek mozogtak, nem lesz semmiféle 
változás, mert ott a hitelforgalom csak 
úgy megmarad, a mint van. Ellenben 
az újságok napihirdetései között nem 
fogjuk oly gyakran olvasni az olcsó, 
valójában uzsora pénzkölcsönöket, 
részletügyleteket.

A hitel fattyúhajtásainak lenyesése 
bizonyos, hogy nem minden fájdalom 
néikül fog megtörténni ; a hatása pedig 
az lesz, hogy a magyar középosztály 
vissza nyeri bátorságát s önérzetét s 
rövid idő alatt uj ekzisztenciát teremt 
magának s egy lépéssel közelebb vi
szi az országot a gazdasági független
séghez s emancipálni fogja magát az 
idegen, főleg osztrák tőke nyomása alól.

Tehat csak hadd verjék félre a j 
harangokat. A józan magyar nép nem 
fog felülni a vak tűzi lármának.

Eulenburg herceg
Irta Cajus.

E címen jelent meg Edvi Illés Károly dr. 
tollából a „Budapesti hírlap*  julius tizen 
ötödiké fo- vagy iránycikke (az a vezércikk 
nagyon leitart ikel zama’u.). A kor színvo
nalán á ló — ez is tán jobb a modernnél 
— jogász elmélkedései az esettel való be
hatóbb foglalkozásra ösztökélik az olvasót 
különösen pedig azt, aki a külföldi viszo
nyokat a hazaikkal szereti összehasonlítani.

Azt olvassuk egyebek között a jelzett 
cikkben : nE pör tárgyilagos szemlélete egy 
részről f iilewelGleg, más részről kínosan hat 
az emberre.u És tényleg úgy is vau.

Midőn az ember azt tapasztalja, hogy 
bizonyos nemes eszmények a mai, haszon
leső kapaszkodás alkalmas versenyteréül 
szolgáló világ, és sokban téveszméktől irá 
nyitott kor erkölcsi züllése dacára is diadalt 
kepesek ülni az elfogult. társadalom előíté
lete fölött, az mindenesetre fölemelőleg.

Eey nagy birodalom, világhatalom ha
talmas imperátorának nem rég naég 
nagyhatalmú hercege és meghitt bizalmasa 
a ”á<tlo t>k nudján •>«. A mellé a nyoroc- 
ruit vigéc mellé került, kit a rendőrség 
fajtaiankodáson rajta kapott. Ugyanaz a 
biró, a ki az obskurus tolvaj fölött ítélkezik, 
ugyanazt a törvényt szabja Németország 
volt nagy követére, melylyel a csibészt is 
sújtja I

És azt a német rendőrségét, melyre e 
szomoiú ügyben a nyomozást bízták és azt 
a német bírót, aki a tárgyalást vezeti, nem 
vakítja meg a hercegi korona ragyogása 
mely még a birodalmi sasra is fényt vetett !

Éb az a i emel kormány, melynek ha
talmában állana a nemzet e szenny folt ját 
azáltal kevésbbe kirívóvá tenni, hogy a vád
hatóságot elnézőbb magatartásra utasítja, 
nem teszi ezt, hanem szabad folyást enged 
íz igazság fe derítésének I

A német imperátor pedig nem él per
törlési jogával, melyiyel a bűnüldözés elejét 
vehette, az európai botrányt csirájában el
fojthatta volna '

E pör fölött elmélkedve, önként me
rült föl bennünk az a kérdés, ugyan mi 
történt volna hasonló esetben minálunk ?

Választ erre a csak néhány év előtt 
felmerült „kosaras asszony esete" ád.

Székesfővárosunk akkori rendőrsége 
tudta, mily üzeímekkel keresik kenyerüket 
izok a „kosaras asszonyok*.  Hébehóba el
elcsípett egy-kettőt és átadta a büntető 
igazságszolgáltatásnak. Egyszer azonban, 
midőn a sajtó is tudomást szerzet, egy „bi
zonyos" kosaras esetről, melyről naponta 
közölte a közönség érdeklődését izgalomba 
ejtő híreket, melyről tudtuk, hogy a rend
őrség a kormány utasítására teljes gőz
erővel ment neki a körülmények legmesz- 
tzebb menő felderítésére: hirtelen, mély 
némaságba fulladt az egész történet.
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Rudnay ur diszkrecionális jogával élt 
és felsőbb, saját szándékával egyező inte
lemre hatalmas tenyerével lecsapott a lár
mázó újságírókra és a babérgyüjteBben se
rénykedő titkos rendőrökre: a kosaras 
asszony ügyét levették a napirendről.

Az „Egyetértés" még berzenkedett, 
okvetetlenkedett egy ideig leleplezésekkel 
fenyegetőzött, ha a főkapitány három nap 
alatt meg nem nem nevezi a kosaras hölgy 
bűntársait, de aztán e báröm napon belli' 
maga is hirtelen elnémult.

Főváros szerte beszélték, hogy egy 
tényleges és egy nyugalomba vonult állam
titkár, nyugdíjas min. tanácsos és egy lap 
szerkesztő volt a csúnya dologba bele 
ártva. E körülménynek azonban nem volt 
szabad a nyilvánosság elé kerülnie és bírói- 
lag megái lap,itatnia. A magas állású urak 
más, befolyásos urakkal, bizonyára a főka
pitány úrral is jó cimboraeágban voltak. 
Tagjai voltak a nemzeti s az országos kaszi
nónak, talán a park klubnak is.

Minő botrány lett volna az, ba ezekre 
a kosaras asszonnyal való üzleti összeköt 
tetés tényét rásütik I ha még niasokat is, 
talán minister urakat is magukkal rántanak 
a mocsokba 1 Hát még mit szólt volna hoz
zá Európa, hogy Magyarországon magas 
állású állami tisztviselők, kegyelmes urak 
is a fajtalanság szenvedélyének hódolnak I 
Mi véleményt alkotott volna magának az 
az Európa, mely úgy sem rokonszenvez 
velünk, népünk azon rétegei erkölcsösségé
ről, melyeken nem csüng az ország szeme 1

Ez utóbbi érveléssel még erkölcsi t>- 
kintetben kifogástalan gondolkozása egyé
nek is helyeselték Rudnay főkapitány eljá
rást. Pedig nincs igazuk.

Az a fölemelő hatás, melyet a Német
országot izgalomban tartó és a külföldi fi
gyelmét is lekötő Euienburg por minden 
etkölcsös érzéstől áthatott emberre tesz, 
azt bizonyítja, hogy nekem van igazam.

Az igazság, törvény előtti egyenlőség, 
pártatlan bíráskodás oly magasztos fogalmait, 

hogy arrói a nemzetről, melynek beléleté- 1 
ben ezen eszmék az általános korrupicó 
dacára még érvényesülni képesek, osak 
tisztelettel, mi több bámulattal lehet szólni.

Annak a perspektívának iszouyait, me 
lyet az Euienburg eset és előzményei Né
metország társadalma erkölcsvilágába nyitot
tak, hatalmasan enyhíti, hatását sikeresen 
ellensúlyozza mind az, amit e szomorú eset
ben a hivatalos Németország részéről ta
pasztalunk.

Rudnay urnák és akkori gazdáinak | 
nem kellett volna Magyarország jó hírnevét I 
félteniük, ha azt a pár megv- idő alakot 
a törvény szigorára bizzák; Magyarország ! 
jó hírnevét nem ásta volna alá még az I 
sem, ba kisül, hogy egyik v. másik minis- ! 
tere vagy maga a főkapitány is hasonló 
vétség miatt került a vádlottak padjára; 
Magyarország jó hírnevét oly eljárás, mint | 
a mire most Németország példát nyújt, 
csak növelte volna.

Azzal, hogy a bűnt, elpalástoijuk, hogy 
a botrány felszínre kerülését megakarjuk 
akadályozni,csak átszatra dolgozunk. Sajnoi 
de úgy van. Csak legyen fess jukkercaig- 
link, a bakon pityhés spenceres kocsisunk, 
az a fő; még ha azt, az asztalinasnak való 
borravalót is kölcsön kell a ház gazdájá ól 
kérnünk, a kinek egy hétig a nyakán ül 
tünk, mert a magunk tíszteségétöl akár 
éhen is halhattunk volna azalatt.

Panaszkodunk, tudjuk, hogy az erkölcsi 
züllés árja minket is magával sodor, de a 
mit ellene teszünk, az csak félrendszabály. 
A legjobb törekvés hajótörést szenved a 
társadalom elfogultságán és előitéletein, 
mely azon tényezőket is rabul ejti, melyek
től a baj gyökeres orvoslásának ki indulni 
kellene.

Ez az ami bennünket az Euienburg 
pör fölötti meditálás közben kinosan érint. 
Vájjon a német büntető törvénykönyv 
felfogása a hamis esküről rideg és Carrara 
szerint barbárnak jelzendő-e ; e fölött nem 
akarok vitatkozni.

Azt sem vizsgálom, igaz humanizmus 
vagy a ie'enkor álhumanizmusa érvénye 
sülösének tekintodö-e a magyar büntetötör- 
vénvkönyv az a felfogása, hogy nem lehet 
hamis tanuzás vagy hamis eskü miatt azt 
büntetni: „a ki a valónak megvallása által 
önmagát büntetendő Oselekménynyel vádol
ná."

Az Euienburg esetben csak azt az 
igazságot látom érvényesülni, hogy a hamis 
eskü hamis eskü marad, akár herceg, akár 
koldus, aká- mint tanú, akár mint vádlott 
esett légyen annak bűnébe és hogy ha a 
hamis eskü hivatalból üldözendő és megbün 
tetendő dolog — a büntetés elöl sem a 
herceg, sem koldus nem menekülhet.

Ez igazság érvényesülése reárn uem 
hat kinosan, de fölemelőleg. Cs-k az han
gol el némileg, hogy nálunk nincs úgy, 
mint II. Vilmos birodalmában.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. 

varos Sepviselötestüiete f. hó 14-én d. u. 
4 órakor rendkivüli közgyűlést tartott igen 
csekély számú képviselőtestületi tag jelen
létében. A polgármester bemutatta a Magyar 
Jelzálog-hitelbankkal kötött új kötvéuyt az 
Ö75.OOO korona f ari ozás maradványának 
559,360 korona 41 fillérnek 65 évi törlesztéssé 
kölcsönné való konvertálásáról. A közgyű
lés a záradékolással és az ide vonatkozó 
tendők,elvégzésével megbízta a polgármes
tert. Az uj formájú kölcsön f. évi jul. 15-töl 
szól 65 évro. — A Kosztolányi Zsigmondué 
féle pince-hajlék kisajálitása, a Dálnoki 
Kálmánná és társaival való vételi szerződés 
tárgyalása, úgyszintén í> marhavásártér 
kibővitésének ügye napirendről levétetvén, 
aug. 19 ik napjara tűzetett ki, mert egyrészt 
uem volt még elegendő tag jelen érdemleges 
határozat hozatalához, másrészt a vásártér 
kibővitésének ügye népesebb közgyűlést 
igényel ; ugyanígy aug. 19-ére halasztatott 
a Kálnai utca rendezésének ügye is. — Az 
1908 évi közmunkaköltségvetést. a törvény
hatóság jóváhagyta; a városi mérnök bemu
tatta a tanács javaslatát az 1909-ik évi 
közmunka mérvének és váltság-arányáuak 
megállapításáról ; a javaslatot — melyet a

TARCA.
A hét csirke.

Irta : Vlisnyovszky Bezső.

Gitta első szerelme nem épen banális, 
de mindenesetre túlérzékeny merő diák
romantika volt. Atyja nyugalmazott adó
tiszt volt, aki szolgálatainak elismeréséül 
megkapta az arany érdemkeresztet, de et
től ugyan éhen halhatott volna az igen 
csekély nyugdij mellett. Kosztos fiúkat 
kellett hát tartani, különben szolgai mun
kára kárhoztatta volna gyönyörű leányát, 
aki atyjának nyugdíjaztatásakor mindössze 
tizenhét éves volt.

Így került Várkonyiékhoz Kozma László, 
ki egy gazdag gyárosnak volt a fia és a 
gimnázium nyolcadik osztályát járta. Szép, 
kedves fiú volt, komoly és szorgalmas s 
amellett romantikus, ábrándos hl jlamú.

Egy napon sokat értően ví.lant össze 
László és Gitta szeme. A fiú a diák-szere
lemnek nagyot akaró erejével közeledett 
az opálszemü leányhoz, aki olyan szőke 
volt, mint az érett buzakalász, olyan át
látszó, hogy szinte látni lehetőit vére ke
ringését, ki olyan szép volt, mint egy t-u 
gárból és illatból összeszőtt, szereimet ger
jesztő Mab királynő.

— Meg fog várni engem Gitta, mig el
végeztem az egyetemet I

— Igen László, meg fogom várni.

És Gitta várt, várt mindaddig, míg egy
ezer azt a hirt bozta az újság, hogy egy 
tengeri gyakorlat alkalmával Kozma László 
dr. mérnök, tengerész önkéntes nyomtala
nul eltűnt a habokban.

Gitta szivébe galvanikus erővel, mar- 
cangolón csapott a fájdalom s ekkor hatá
rozta el magát arra, hogy örök gyászba 
temetkezik, hogy sohasem fog férjhez menni.

* • * *

Tikkasztó nyári hőség volt. Gitta a 
kertben feküdt a fákhoz erősített hálóban 
s csak úgy félálomból nézte, mint nevet 
reá . z ég. Alkony felé komor tónusba ve
rődő homály szállt a kertre. Guta elaludt 
a hálóban. Olyan misztikusan szép voit, amint 
igy feküdt, ajnán olyan boldog mosoly ült, 
hogy atyja nem akarta felébreszteni viziós 
álmából. Mikor felébredt, szeme egyideig 
valami bágyadt melankóliát sugárzott, majd 
felkelt s igy szólt:

— Különös álmom volt atyám. Valahol 
messze, egy gazdasági udvar közepén ci- 
Döber-vörös ruhában álltam, fejemen zöld
fátyolos kalap volt ée körülettem sok-sok 
galamb. Egyszerre a szemétdomb felöl hit 
árva csirke szaladt felém s mikor már 
mellettem csipogtau a sárga, selymes apró 
ságok, szegény tengerbe veszett Lászlóm 
igy szólt hozzám ;

— Gitta, nevelje fel azt a hét csirkét I 
Ekkor felébredtem.

— Különös — szólt az öreg Várkonyi. 
Hét csirke . . . Ezt a számot jó volna 
„éxtrató“-nak megrakni a lutriba. (Akkor 
meg járta a lutri.) A megálmodott számo
kat rendesen ki szokták húzni.

Es Gitta másnap elment a tőzsdébe és 
megrakta a hetes számot. Ugyan akkor 
időzött a trafikában Darvas Kálmán, gyana- 
falvai földbirtokos is. Mikor Gitta elhagyta 
a tőzsdét, Darvas megkérdezte a lutrit 
kezelő lánytól, hogy ki volt ez a szép 
hölgy ?

— Ez a szép hölgy — felelte a leány 
— egy nyugalmazott adótisztnek a leánya.

— Ezt a leányt feleségül venném I
— Csakhogy ez a leány nem megy ám 

férjben I
— Nem megy férjhez ? Aztán miért 

nem ?
— Mert bű akar maradni a vőlegényé

hez.
— Hü a vőlegényéhez ? Nem értem.
■— Igen, hü a vőlegényéhez, aki mér

nök volt és mint tengerész önkéntes pusz
tul el a tengerben.

— Azért én mégis megkérem I
— Nem hiszem, hogy célt érne I
— Hátha 1 Hogy bivják ?
— Várkonyi Gitta.
— Szülei élnek ?
— Csak az atyja él.
— Hol laknak ?
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közgyűlés elfogadott — méz helyen közöljük. 
_A kapuközi csatorna ügyében a közgyű
lés elfogadta a tanáos javaslatát, mely 
szerint ideiglenes — célra nőm vezető — 
munkálat mellőzésével sürgősön lekéri a- 
országos vízépítési igazgatóságtól a már 
rsgebbon megrendelt városi csatornázási ter
vet, hogy a vízlevezető földalatti csatorna, 
mely a fölpanaszolt állapotokat gyökeresen 
meg fogja szüntetni, minél előbb létesíthető 
legyen. Ha azonban azon válasz érkeznék, 
hogy a tervezet rövid időn belül el nem 
készíthető, a nevezett csatorna ideiglenes 
r ndbehozása válik szükségessé, A közgyű
lésnek egyéb tárgya nem volt.

Kinevezések. Bodrogközy Zoltán, 
az esztergomi érseki tanítóképzőhöz rendelt 
gazdasági szaktanár a VlII-ik fizetési osz
tó yba. Bencze Imre, a lévai áll. tanítókép
zőnél működő gazdasági szaktanár pedig a 
[X. fizetési osztályba neveztetett ki. Gratu- 
I; lünk -■jól megéidemelt előléptetéshez!

— Jámbor László Jézustársasági 
atya a múlt hét folyamán vezette a lévai 
irgalmas nővérek lelki gyakorlatait, a nagy I 
templomban is végzett gyóntatást. Ma d. e. 
10 órakor pedig ö tar'ja a szentheszédet. 
A kiváló egyházi szónoknak bizonyára sok 
hallgatója lesz.

Közgyűlés A barsi ág. h. ev. egy- 
uazuiegye t. hó 16-án tartotta évi rendes 
Közgyűlését Arany oamarótoD. Kosztolányi 
Sándor egyházmegyei felügyelőt, ki üdülés 
céliából Szliács fürdőn időzik, Bodó János 
megyei főjegyző, a szolezsényi egyházközség 
In ügyelője helyettesítette > z elnöki székben. 
A közgyűlést istentisztelet előzte mer, me
lyen Bandy Endre lévai lelkész mondott 
ünnepi beszédet. R>ai> Károly esperes évi 
jelentésében kikelt az ismeretes pápai brevo 
ellen, mely a vegyes házasságban élő csa
ládok békéjét feldúlja. A közgyűlés tiltako
zott a breve eileu s csatlakozott a békési 
egyházmegye átiratához. A közgyűlés fel
hívta az egyházközségeket, hogy az evang. 
szövetséghez csatlaké zanak. — Az egyház 
megye elnökség*  valsmiut a tisztviselői kar 
többi tagjai is újból megválasztanak. — A 
közgyűlésre Liptai Endre, Bándv 
Endre, Bodó János és Gyapay Ede dr. 
küldettek ki. Ugyanekkor tartaiott a gyám
intézeti közgyűlés is Bándy Endie és Bodó 
József elnöklete mellett, melyen a kerü'eti el
nöki székek betöltése tekintetében Raab 
Károlyra es dr. Kéier Zoitanra szavaztak.

, Eljegyzés. A iévai tanító képzőből 
kikerült derét népnevelők gá-dájának egyik 
k'váló tagja, Beluch Imre barsendrédi 
tanító foly hó 16-án jegyezte el menyasz- 
szonyául Strobentz Gizella kisasszonyt Bu
dapesten. Az Ég áldása kisérje a szép frigyet I

— Megsemmisített polgármester 
valasztáB. Újbányán a legutóbbi aitaianos 
varos, tisztujitis alkalmával Koperniczky 
József városi rendőrkapitányt választották 
meg polgármesterré. A választás ellen több 
ottani polgár fellebbezéssel élt, melyet ugyan 
a törvényhatósági bizottság elutasított, de a 
közigazgatási bíróság megseramisitette a vá
lasztást a törvényes elméleti minősítés 
hiánya miat . ügy értesültünk, hogy az új
bányáink nem akarnak új polgármestert vá- 
lasztani, hanem királyi kegyelemmel óhajtják 
a minősítés kérdését megoldani. Addig is a 
po gármesteri teendőket a városi főjegyző 
intézi.

— Tanulmányút Magyar Gábor 
piarista rendföuök Hadiéig Géza tanárt egy 
havi tanulmányútra küldte O aszországba. 
Az utat tekintettel a tanár torokbajára 
legnagyobb részt tengeren kell megtennie. 
Útiránya: Budapest, Fiume, Rimmi. Aucona, 
Briudisi, Messina, Nápoly, Ortia (Róma), 
Genova, Marséi!, (Lourdes), Genova, Buda
pest Hozza Isten teljes egészségben vissza 
lapunk kedves munkatársát !

— Esküvő F. hó 14-én este hét óra
kor szép esküvő folyt le a plébánia temp
lomban. Bartos Annuskát, Bartos Istváu 
polgártársunk kedves leányát vezette oltár
hoz Bácz Béla Elek, helybeli pósta és táv 
alkalmazott. Az esketést Kaveggia Kálmán 
s lelkész végezte. Az ismerősök, rokonok 
és érdeklődök nagv serege volt jelen az 
esketésnél, nagyszámú vendégség a menny
asszony szülei házánál, ahol az új menyecske 
nagybátyja, Bartos József fögimnáziumi 
igazgató mondott megható szép beszédet az 
ifjú párhoz.

— Kinevezés EmGdy Géza körmöcz- 
bányai pénzügyi s anivizsgaló jelenlegi ál'o 
máshelyén való meghagyással pénzügyi szám
tanácsossá, számvevőségi főnökké nevez
tetett ki.

— Gyászrovat, Dús Jenő, nyug, fö- 
hercegi joszágfeűgyelö, újabban m. kir. 
állattenyésztési felügyelő, a törvényhatósági 
bizottság tagja f. hó 9-én, életének 56 ik 
évében Aranyosmaróion elhunyt. — özv. 

rajeozi Rajczy Jánosné, sz. Biró Vilma, néhai 
Rajczy János volt zsitvaujfalusi körjegyző 
özvegye f. hó 7-éu 57. évében meghalt.

- Tűzvész. Gr. Szent-Benedeken tegnap egy 
hete délután tűz ütött ki. mely csakhamar tovább 
terjedt és tíz lakóházat és több gazdasági épületet 
hamvasztott el, melyekben takarmány és learatott ga
bona volt elrakva. Mivel csak egy két épület volt 
biztosítva, a kár igen jelentékeny. Emberéletben ugyan 
nem esett kár, de oltás közben többen szenvedtek 
súlyos égési sebeket.

Telefon hálózatunk kiépítése 
ügyében a pozsonyi m. kir. posta- és táv- 
irdaigazgatóság a kővetkező átiratot küldte 
a besztercebányai kereskedelmi és iparka
marának: „Folyó hó 2-án 2010 szám alatt 
kelt átiratara értesítem t. Címet, hogy a 
lévai távheszélö hálózatban jelentkezett elő
fizetőknek bekapcsolása eddig azért nem 
történhetett meg, mivel a 30 állomás bekap
csolására költségfedezettel nem rendelkezem. 
Ha a 30 fél a múlt évben bekapcsolt 5 
előfizetővel együtt jelentkezett volna 1904. 
évben, valószínű, hogy a lévai távbeszélő 
hálózat már a múlt évben 35 előfizetővel 
rendeztetett volna be. Mivel azonban mind
annyian csak a lévai hálózat építése idején 
jelentkeztek, mikor már az 1908. évi állami 
költségvetési előirányzat az országgyűlés 
elé volt terjesztve és a lévai távbeszélő 
hálóját bővítésére szükséges összeg abba 
beállítható már nem volt, ezen munka vég
rehajtását a kereskedelemügyi m. kir. mi
niszter ur Önagyméltóságának csak az 1909 
évre javabolhatiHiu.'1 — A dologban az a 
különös, hogy épen a legnagyobb forgalmú 
heiy, Lóvá jut a vármegyében legkésőbb a 
telefonhálózathoz, mintha bizony a jelentke
zés rendje és formája volna a lényeg és 
nem a gyakorlati cé1. Ez amolyan hamisí
tatlan hivatalos intézkedés.

— Óriási jégverés. Apátmarótrói 
kaptuk a következő értesítést: „E hó 14-én 
este fél 8 órakor, nyugat, tehát Léva felöl, 
a maga borzalmaiban s következményeiben 
párját ritkitó, óirási viharral egybekötött 
jégverésben volt részünk. GaLinbtojás nagy
ságú, sűrű jégeső, meiy negyed óráig zúgott 
végig Apát-Egyházmarót, Bori, Srud, Lesó 
községek határain keresztül, ezen községek 
szőlő termését, me<y a legszebb reményekre 
jogosított fel az idén, 80°/0-ban semmivé 
tette. Megborzad az ember, lia szöllöjél 
látja; a határban levő félkereszteket, a 
szélrózsa minden irányában szétszórta az 
óriási erővel ránk zuduit vihar ; a legnagyobb

— Erdő-sor , . . azt. hiszem 42.
— Meg fogom kérni.

* •*
Űrnapja volt. Gitta és az öreg Var- I 

kouyi épen akkor jöttek haza a templom 
körméretről, mikor egy elegáns hintó áliott 
meg a házuk előtt.

Gitta kiszaladt az udvarra és szembe 
találta magát a gyanafaivai földbirtokossal.

Darvas Kálmán vagyok. Kisasszony, 
remélem nem leszek alkalmatlan, ha arra 
fogom kérni, hogy legyen szives édes aty 
iának bemutatni.

Uram, azt hiszem, hogy én már láttam 
önt valahol ?

— Igen. Nem régen , . . ta'án két hét
tel eze'ött találkoztunk a tőzsdében.

— Igen, igen, emlékszem már. O, ön 
bizonyára kinevetett, mikor látta, hogy 
pénzemet lutrira dobálom ki.

— Ellenkezőleg. Én magam is szoktam 
játszani,

— Szokott nyerni ?
— Nem, még soha sem nyertem.
— Lássa, én nyertem arra a számra, 

amelyre akkor kockára tettem a pénzemet.
— Engem, sajnos, kerül a szerencse. ..
— Méltoztassék befáradni. Édes atyám 

otthon van.
Darvas Kálmán röviden adta elő jöve

tele célját; röviden, de az életbekapaszko- 
•Mk erős akaraterejével.

— Uram — szólt Varkonyihor — ab
ban a pil.anafbau, amikor megláttam ked
ves leányát, elhatároztam, hogy meg fogom 
kérui. A reménynek eddig nem látott csil
láma költözött szivembe a meggyőződtem 
arról, hogy csak Gitta kisasszony lesz al
kalmas arra, hogy boldogságomat megálla
pítsa, hogy segédkezet nyújtson temérdek 
birtokom kezelésében. Gyauatalvai tanyám 
idyllikus kastélyába bivom kedves leányát 
s ha ő is kész a csendes boldogság és meg
elégedés házába köve'ni, kérem ne tagadja 
meg kérésem.

— Kedves uram, ami engem illet . . . 
ha szereti leányomat s úgy hiszi, hogy 
boldoggá tudja tenni ... és ha ö is érea 
hajlandóságot ... a legnagyobb örömmel 
áldanám meg frigyüket.

— Darvas ur — szólt ekkor Gitta — 
rendkívül megtisztelő az ajánlata és szó 
sincs róla, egy percig sem kételkedőm jó
hiszeműségében és szive vonzalmában a bár, 
magam is érzem, hogy hűséges odaadó 
élettársa tudnék lenni, mégis , . . fájdalom 
. . . kérem ne vegye zokon, ha ajánlatát 
nem fogadom el, mert ....

— Igen, mindent tudok, ön kisasszony 
ugy-e hű akar maradni a szerencsétlen 
tengerész önkéntes emlékéhez, volt vőle
gényéhez ?

— Igen. Eltalálta. Ha ismeri a történ
teket, nem szükséges azokat olosondanom.

— Érdeklődtem s úgy mondták, hogy 
ez az egyetlen ok, amiért nem szándékozik 
sohasem férjhez meuni.

— Ez az egyetlen ok s azt hiszem, 
hogy annak a nemes embernek az emléke 
elég nagy ok arra, hogy hajadon maradjak.

— Nem gondolja kisasszony, hogy egy 
önfelá dozó élettel cstk erösbiieni lehetne 
ezt az emléket ?

— Nem értem önt.
— Voltaképen, kedves Gitta kisasszony, 

én mégnem is mutatkoztam be egészen . ..
— Még inkább nem értem.
— Elfelejtettem megmondani, hogy éu 

özvegy ember vagyok és hét neveletlen 
gyermeknek az atyja.

— Valóban . . . meglepő . . . Hét 
gyermek . . ,

Gittának eszébe jutott az álom. Hét 
árva csirkét látott s Kozma László, volt 
vőlegénye azt mondta, hogy azt a hét 
osirkét nevelje fel . . .

— És . . . mondja kérem . . . hány 
éves legidösebbik gyermeke ?

- Tíz.
— Csak tiz éves . . . szegény aprósá

gok . , . Kedves Darvas ur . . . I A neje 
leszek I Hűséges, szerető felesége s fel fo
gom nevelni — gyermekeinket, a mi hét 
kis árvánkat . . .
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részében talpon lévő árpa és zab termést a 
jég annyira elverte, hogy vetőmagnak sem 
maradt meg gazdáinknak. A nép kétségbe
esve sir és jajgat ! Jég ellen semmi sem 
volt biztosítva.*

— A világ bortermése Egy francia 
szaklap óvónként statisztikát közöl a világ 
borterméséről, mely statisztika részint hiva
talos összeállításból, részint megközelítő 
becslésből ered. Az egész föld kerekségén 
1907-ben körülbelül 184 hektoliter bor ter
mett, ezen mennyiségnek több mint egy- 
harmadát Franciaország termelte. Hazánk 
bortermése alig teszi ki a francia bortermés 
egyhuszad részit. Különben beszéljenek a 
számok : Franciaország : 66 070.273, O asz- 
ország: 56,626 000. Spanyolország 21.000,000 
Algír: 8,601,228, Portugália: 4,500,000, 
Ausztria: 4,250.342, Magyjirorszá': 3.100,000, 
Románia : 2.600,000, Oro i.orszá./ . 2 600,000, 
Németország : 2 491,894. Bulgária: 2.100,000 
Chili: 2.100.000, É. Amerikai E. Államok ; 
1.600,000, Törökország; 1500,000, Argen
tinja: 1.300,000, Görögország: 1,225,000, 
Svájc: 900,000, Szerbia: 550,000, Ausztrá 
lia: 270,400 Ezenkívül még néhány áHam 
termel ezeknél jelentéktelenebb mennyiséget. 
A számos hektolitereket jelentenek a ta
valyi (1907.) termésből.

— Vízbe fűlt leány Fuczao Margit 
egy zselizi iparos 16 óves leánya e hó 
14 én fürdés közben a Garamba fűlt. Fürdés 
előtt a par'on levő asszonyok látva a viz 
forgását figyelmeztették, hogy ott veszélyes 
fürdeni, de ö nem hallgatott rájuk, hanem 
beleugrott a folyóba, melynek hulláma 
nyomban elsodorta. Erre hebeímca Ignác? 
zseiizi lakos, aki az asszonyok kiabálására 
oda futott, utána ugrott, de már nem tudta 
elérni. Úgy fogták ki a malomnál a mol
nárok halva.

— Sörárpa vásár Pozsonyban. A 
tavalyi árpavásár bebizonyította, hogy az 
intézmény életképes; több, mint ezer vaggon 
árpát adtak el 18 K. 50 fi!, átlagáron, mi
kor a budapesti börzén csak 15*30  koro
nát jegyeztek. A vásár általában kielégít
hette a hozzá fűzött várakozásokat s a jövő 
szempontjából most már b zonyos, ho y 
kellő kitartással és körültekintéssel az árpa 
értékesítésnek igen jelentékeny tényezőjévé 
lehet azt tenni. — Feltétlenül szükséges 
azon1 an, hogy termelőink sz: az eddiginél 
jobban felkarojáá s nem csak kitűnő minő
ségű árpával, de sokkal nagyobb mennyisé
gekkel is jele jenek meg a vásáron, m rt 
néhány olyan czóg, a minő ez alkalommal a 
külföldről a vásár iránt érdeklődött, 8-10 any- 
nyi árpát is megvesz, kellően kiegyenlített 
áruban, ha ilyen rendelkezésére áll.. — 
Heinri:h Murr jelentése szerint például ma
gának a müncheni piacénak tízezer vaggon 
az évi árpa szükséglete. — Mi a kiállított 
másfél ezer vaggon csak egy nagy német 
kereskedő város évi forga tni szükségletéhez 
képest? Jövőre tehát a nagyobb mennyiségek
kel való megjelenés érdekéién sokkal többet 
kell tenni az érdekelt gazdasági egyesületeknek. 
— Ez az intézmény csak úgy juthat a fejlő
désnek magasabb fokára, ha azt a gazda
közönség kellőképen felkarolja. — A külfö di 
kapcsolat szépen megindult: most már be 
kell bizonyítani, bogy a kü földi Kereskedő
nek éa gyárosnak érdemes Pozsonyba le
jönni, mert ott megfelelő árut kielégítő mony 
nyiségben talál. — Az idei vásár iránt, mely 
legkésőbb augusztus hó 16-án fog megtartatni, 
gazda és kereskedő körökben egyaránt nagy 
az érdeklődés.

— A husdrágasag ollen Már a 
tavaszon igen leszállt a marha ára s ez ár
csökkenés a mostoha taki>rmány-t( rmelósi 
viszonyok következtében még nagyobb lesz, 
de a húsárak — csodálatoeképen — szilár 
dán és magasan állanak. Csak altkor vál
toznának teljes bizonyossággal, ha a marha 
ára emelkednék, mert akkor a hús árát is 
felemelnék. Ez ellen azonban már kezd 
védekezni a fogyasztó közönség. így Haj
dúnánáson a polgárság huifögyasztó szövet
kezetét iétesife'f, mely kitünően prosperál ; 
a )ó minőségű marhahús kilóját 96 fillérért 
adják, de remenylik, hogy még olcsóbban 
is adhatják, Olvassuk, hogy ugyanott a 
mészárosok is kénytelenek voltak leszállítani 

a hús árát, mert vevőik mind elhagyták 
őket.

— Tűzesetek. A nyári időszak rend
szerint magával hozza a gondatlanságból 
erodö tüzeket is; múr eddigelé több hars 
megyei közi gbon esett meg kisebb-nagyobb 
tüzveszedelem. A szárazság még fokozza a ve
szedelmet. A vasúti igazgatóság is felszólítja 
rendesen a mezőgazdákat a tüzreudesseti 
szabályok betartására, de uem sok ered
ménnyel. így aztán több helyen felgyújtotta 
a vonat a tarlót, de a levágott gabonát is. 
Pedig a vasút csak az esetben téríti meg a 
kárt, ba a vágányoktó 60 méternyire el 
van távoiitva a gabona és a tűz terjedése 
felszáutás által megakadályozva. A köz
igazgatási hatóságokat egy al'Hpáni rendelet 
utasítja községenkint a tüzoltóazerek jókar
ban való tartására. A rendelet végrehajtását 
a tür.felügyelök őrzik ellen

= Az Uj kamarák A kereskedelmi 
kamarák mintájára egy másik termelési ág 
uj szervezete lép a közel jövőben : a me
zőgazdasági kamara. A mezőgazdasági ér
dekképviselet idáig az önkéntes adózás el
vén nyugodott. Az lépett be * gazda ági 
egyesületbe és az fizetett, aki akart. Ennél
fogva száz gazda közül alig bárom iratko
zott be a közös feladatok harcosának. Az 
igy kialakult érdekképviseletek nem gon
dozhatták kellő erővel a földtuiveiés ügyeit. 
Épen ezért évtizedek óta sürgetik a gazdák 
a mezőgazdasági érdekképviseletnek azt a 
javaslatát, melynek tervét most Darányi 
nyilvánosságra hozta. A törvényjavaslat 
mezőgazdasági kamarák létesítését tervezi 
a kereskedelmi és iparkamarák mintájára. 
Ez a k-imara ad majd véleményt a kor
mánynak, átveszi a mezőgazdasági közigaz
gatás fontosabb feladatait, a gazdasági 
egyesületeket, szövetkezeteket irányítja mű
ködésűkben és esetleg anyagilag is segiti 
ősét. A kamarák jelentékeny anyagi 
erőforrásokhoz úgy jutnak, hogy az érde
kelt gazdaközönséget megadóztatják. Minden 
gazda köteles lesz a kamarák költségeihez 
hozzájárulni, még pedig a kataszteri tiszta 
jövedelem bizonyos arányában. Első sorban 
az országos mezőgazdasági kamara fog lét
rejönni és itt állapítják meg, bogy az or
szágban hol állítsanak tel ' amarákat és 
azok mi yen kerületre terjesszék ki műkö
désűket. A kamarákban értelmi vezetőket 
nyernek a termelők milliót. És ez a szer
vezkedés feltétlenül a haladást togja szó- 
gálui

— A vakok Iparolkksl. Hazai iparunk pártolásá
ról gokat beszélünk, <le keveset teszünk az érdekében. 
Meghallgatjuk szívesen a magyar készítmények dicsé
retét, végezetül mégis külföldit vásárlunk s mert lát
szólag talán olcsóbb, eltekintjük silányságát és szá, <ba 
sem vesszük a hazai iparcikkek felelte nagy tartóssá- 
gát. így vagyunk a vakok készítményeivel is. A kül
földnek milliókat juttatunk kosár és kefe árukért, mig 
idehaza törekvő szorgalommal és kitartó munkássággal 
magyal vakjaink ugyanazon árukat jobban, tartósab- 
ban a szebben előállítják, mint a külfJdóu, sajnos a 
magyar közönség számbavehetö érdeklődése nélkül. 
Mint értesülünk a vakok szegedi képző és foglalkoz
tató intézetében a tosar és kefe áruk minden elkép
zelhető faját, u. in. gyermek-kosarak, kenyér-kosarak, 
ruha-kosarak, szállító-kosarak tálca-kosarak, utazó-ko
sarak virág-állványok, stb. a kvio készítményekből: 
fal-porolók, haj-kefék, inindennéinü-seprök, padló-kefék, 
ruha-kefék, suroló-kefék, stb. készítenek. El kell ámul 
uuuk azon, bogy ezen sorssujtott szerencsétlenek 
mennyi mindenféle árut képesek előállítani a amellett 
oly olcsó árakon, hogy azokat méltán ajánlhatjuk a 
közönség figyelmébe. Támogassuk ezen magasztos in
tézmény einberbaráti ügyét az álta1, hogy oly kefe és 
kosár árukat tttrünk meg házunknál, amelyet a vakok 
szegődi intézetében készítenek. Egyebekben a vakok 
szegedi intézetének vezetősége készséggel küld árjegy
zéket bárkinek és mindennemű napreiidelést megbíz
ható pontossággal teljesít.

A magyar királyi államvasutak 
Igazgatósága a követkeaő átiratot küldte 
valamennyi kereskedelmi ás iparkamarának: 
Az ősszel várható tömeges áru- és termény
szállítások, továbbá a folyó évi szeptember 
havábau tartandó katonai nagy hadgyakor
latokon résaivevö csapatok elszállítása, végül 
a nagy beruházási rounkálatninkhoz szüksé
ges anyagok állandóan nagy tömegben való 
szállítása a vasút teljesítő képessegét előre
láthatólag oly mértékben fogják igénybe 
venni, hogy koosiáll gunknak lényeges 
gyarapodása daczára is számolnun keli a 
bekövetkezendő kocsihiánnyal. — A kocsi
hiányból erodö szállítási nehézségek meg
előzése, illetve lehető osökkenése érdekében 

minden alkalmasnak látszó intézkedést meg
tettünk. — Az itt szóban forgó fontos kő 
érdek szempontjából azonban bátorkodunk 
a t. kamara szives közreműködését is ki 
kérni a tekintetben, miszerint hathatós be 
folyását oly irányban érvényesítem szive,, 
kedjék, hogy a nagyobb kereskedelmi , 
ipari vállalatok a részükről elszállítandó . 
szállítási időhöz, nem kötött tömegáruk 
(épület- és tűzifa, szén, só, érc, kő tb.) 
zömét még a nyár folyamán, minden esetre 
azonban az erősebb őszi forgalom bekövet
kezte előtt, folyó évi szeptember hó köze 
péig lehetőleg elszállítsák.

Hivatalos közlemény.
1556/1908

Hivatalos-hirdetmény.
Az 1908 évre megáll api tót kereske

delmi és iparkamarai illetékről I szóló kiveté < 
lajstrom az abban kitüntetett összegek behaj 
tása ez Újából a/. illetékes iparkamara álta 
megküldetett.

Minélfogva felhivatnak az összes iparka 
mar ;i illeték fizetés kötelezettjei, hogy eb
béli tartozásukat 8 nap alatt különbeni meg 
záloguiás terhe melleit Léva város adópénz 
tárénál okvetlenül fizessék le.

Városi adóhivatal. /
Léván, 1908. julius 17 én.

ZCcxxxassllc 
adóhiv. főnök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 év: julius hó 12-től 1908 évi julius hó 19 óig

Születés.

A szülői UB¥R
JÉ
S ®◄ 5 §

A gyermek
neve

Kovács M. özv. Hrala J. leány Mária

Zubvk J. Beliánszky K. fiú József

Stern J. Bchlesinger K. leány Aranka

Kác Páter Eilinger Hermina tiu Emil

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Báez Béla Bartoti Auna róm. kath.

Halálozás

Az ilíDiöl iietfí Kora A halai >•

M< luár Lajos 2 hónap. Bélhurui

Sseniczei János 2 éves Tüdővés/.

Bella Erzaébet 18 hónap. Vei. szül, gyen

özv. Zilai J. Mihálka Zs. 72 éves Gyomorrák

Lévai piaciárak
Kovatvczutö : Kóuya Józset rendőri: .p'táu-.

Buz.k m,-má« ánkónt 22 kor. 40 fii 22 
kor. 80 fid. Kéioze-es 18 kor. — fi i. 18 
kor. 69 fill. - Rozs 18 kor. 20 fill. 18 k<> 
80 fill. — Arpv 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 
fi i. — Zab 19 kor, 20 fill. 19 kor. 60 fill
— Kukorica 16 .:or. 80 fill 18 kor. — fill
— Lencse 22 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. 
Bab 14 kor 60 fill. 15 kor. 20 fill — Kö 
les 9 kor. — fill. 9 kor 40 fill.

Szerkesztői üzenet.
— Vargányl István, Léva. A költemény jó, de 

nem közöljük. mert nem az ön szerzeménye. A kisérö 
sorok után t, i. az a véleményünk.

Kereskedő, Lév& Versében több érthetetlen 
rész van, a refrén nem logikus, a kifejezésekben 
is itt-ott hibát ejt. Ha csak az a célja, hogy érzelmeit 
Visszhangoztassa, olvasgassa szorgalmasan Petőfit 
ő könyvében minden érzelme megtalálja a rokon 

bangót és . . . nem fog többé verseket Írni.
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Nyilttér.

M OLL- FÉLE
I DLITZ-PORd 

p vb,, oldó bá»is«r mindazoknak, kik .mésztési 
MVarn’kban ó» sz üld életmód ogyéhh kíivetkezmé. 
íyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz Ara 2 korona.
vidéki pyógyezertárakban kérjük gff Ivitoll 
készítményeit.

rTeXS'' bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü hazisr.er 
szaggatás és liülésből származó 

mindennemű b.'t.gségek ellen.
Eredeti üveg ára Isox, 1.00 
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában. rxxj<»

Föszetküldási hely MOLL A. gyógyszerész
dg kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchla*ibeu  9.

600/19**8  végrh. sz.

Árverési hirdetmény !
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jbiróság 1908 évi V- 328/1 sz 
végzéee folytán ür. Kersék Jáuos ügyvéd által képviselt 
ózv. Balt Miksáné felperes részére Fiscber Samu alperes 
ellen 200 kor. — fill. követelés s jár- erejéig elrendelt 
kielégisési végrehajtás folvtáu alperestől lefoglalt és 
b8ő korona 60 fillérre becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbiróság 1908 V. 828/2 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglahatók 
követelése erejéig is amennyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, Lévan leeudö megtartása ha
táridőül 1908 évi julius bő 27 és következő napján 
délután 2 Órája kitüzetifc, a mikor a biróilag lefoglalt 
bútorok, ágynemüek, edények, fehérneműnk s egyéb 
iugóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árvetés megkezdésig alulirt ki
küldöttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól szám t 
tátik.

Keit Léván 1908. évi julius hó 12* napján.

Karácsonyi Pál
kir. bírósági végrehajtó.

mentve bármely vasúti állomásra. Kapható 
Werbofszky Joachimnál Léván.

TC"CiíÜ Ti fnA Lépcső, kockakő BÍrkeret 
és bárminemű szakmámba 

vágómunkát és bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
Bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány,

I

TT’.öflA Vl Ó ? Léván, a Teleky-utcra- 
■■•WvXv bau egy két lakásból
álló ház szabad kézből eladó. Felvilágosítás*  
sál szolgál a tulajdonos megbízót'ja dr. 
Kersék János ügyvéd L^ván.

Egy előnyösen ismert nagy magyar
életbiztosító intézet

lévai vezérügynökségét
egy előkelő kereskedő cégnek átadni haj
landó. Ajánlatokat csasis elsőrangú keres
kedőktől vagy előkelő társadalmi állásban 
lévő magánosoktól „ Végériigynökség*  jelige 
alatt Goldberger A V. hirdetési iroda, Bu
dapest, IV. Röserbazár, továbbit.

TRlafló Orb4Dhf-eyeD p'bczoJUltikUÜ SúUlU. hajlékkal egy szöllő 
eladó. Bővebbet dr. Szilárd Samu ügyvéd 
nél Léván.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön 
zsákokat úgy belyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Únyár Adolf Léva Kohári utcza

Császári ílrdö Bpesten. R*  
gyógyhely, a magyar Irgalmas-rend tulajdona 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők ; hő 
lég-, szénsavas-es villamos vízfürdők. Ivó-kura. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

í 
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LtVA, PETflFI-UTCA 9.

ható, mindennemű gyermek- 
játék, erszények női és férfi 
nyakkendők, gallérok, kéz
elők, kötények, haj-, ruha- 
és fogkefék, harisnyák kez- 
tyíík, hajtűk, oldal és bontó
fésűk, legyezők, különféle 
szappanok.

BAZÁR I
LÉVA, PETflFI-UTCA 9. UA

Meglepő olcsó áron kap-

a

- A

H

Mótorvevök figyelmébe

Herkulesmótorvállalat.
ZB-o.QLa.peot, “V., Váczl-ut 30.

Ajánlja úgy cséplési. mint malom
üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokomobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban bármikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
tifogastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! 1
13 14 éves flu is kezelheti !

Árjegyzék Ingyen I Olcsó árak részletfizetésre 1

200 drb. elitmeró levél a Magyarországon üzemben lévő mótorokról

Olcsó áraim feltűnést keltenek!

Egy elrktro-goldin bor 
gony Rement-Zsebóra 3 
síd Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal 1 frt 95.
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 frt.

IGNATZ CYPRES
Krakau FiorianersgasHe 49.

ÜihSes képes árjegyzék iugyeu és bérineutve.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony osöppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
geresztő, emésztést elősegitő 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.)

GYERMEKESZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
[gy doboz áralkaW W madw gwasertárböB 

es drogériában, ugyanott isnierMö iratok ingyen

Fa- és érc koporsók.

Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából 
légmentességtí. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 80 koronától 100 koronáig.

BWF*  Fakoporsó “W 
gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
18 koronától fölfelé. --------
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20 -30 koronáig.
Raktár : Kern Testvéreknél Léván.

NYERSOLAJ -Motoron es L0K0M0BIL0Z 
Legjobb és legolcsóbb bajtóerömezőgazdasági és ipari célokra. 

Nincs robbanási veszély, 
se pénzügyőri ellenőrzés 

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK.
BAcmucn és tábsa

Budapest. Hamburg, Becs, 
MOTORGYÁR

Mazyarorszáni rattar és iroda- 
BniaDest, Szabadsaa-tÉr Tözsde-pa lota
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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 ■'« SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.

Hölgyek "WR
részére nélkülözhetetlen!!

Legjobb szépitőszer a
FÖLDES-féle MARGIT CRÉME

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, 
májfoltot, pattanást borátkát (Miteeser) 
és minden más bőrbajt. Kisimítja a ráncokat 
és az arcot fehérré, simává varázsolja, 
üdít és fiatalít.

_A_ra. : lel® tégely 1 kox., nagy 2 kor.
KIVÁLÓ T0ILETT-C1KKEK Margit hölgy 

por (3 színben) 120 kor Margit szappan 
70 fili, Margit fogpép 1 kor. Margit 
arcviz 1 kor

Kapható minden gyógyszertarban, drogériában és illatszer 
kereskedésben. — Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes bekül
dése után küld a készitő :
FÖLDES ZKELEJSZEElSr gyógysz. ARAD. 

Főraktár Léván : Medveczky Sándor és Bezseri 
Boleman gyógyszertárakban.

1465/908. szám.
Faeladási hirdetmény.

Újbánya szab. kir. r. t. város f. évi julius hó 27-én 
a város tanácstermében nyílt árverésen eladja a tulajdo
nát képező erdőben törzsönként kijelölt következő jege
nyefenyő fatömegeket.

a. ) „B“ ü. o. II. vgs. 53. és 54. osztagában 8. 12 
kát, holdon, mintegy 624 köbm. épület, 246 ürméter 
tűzifa.

b. ) „0“ ü. o. 1. vgs. 3. osztagában 3. 68 kát hol
don mintegy 525 köbm, épület, 100 ürm. tűzifa.

c. ) „0“ ü. o. I. vgs. 6 osztagában mintegy 16 kát. 
holdon mintegy 1152 köbm épület, 133 ürm. tűzifa.

Kikiáltási ár: ad a. (7877 korona; ad b.) 4&17 ko
rona; ad o.) 12933 korona.

Bánatpénz: ad a. (787 kor. ad b.) (492 korona; 
ad c.) 1300 korona.

Szabályszerűen felszerelt Írásbeli zárt ajánlatok 
folyó évi Julius hó 27-én délelőtt 10 óráig alul 
Írotthoz címezve beterjesztendők.

Kikiáltási áron alóli és utó ajánlatok el nem fogad 
tatnak.

Az ajánlat minden tételre külön-külön is megtehető.
Az árverési feltételek a polgármesternél és az ujbá 

uyai m. kir. járási erdőgondnoknál megtekinthetők.
Újbányán. 1908. évi junius hó 29-én.

Koperniczky József
polgármester.

Meghívók
díszes kivitelben készíttetnek V 

5 Nyitrai és Társánál Léván.
.3

I a legjobb es legfinomabb

V7 100 III Czípö tisztítószer

KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA

Valóban

Egyedüli -gyarosTritzSchulz jun.res^v-társ LípcseésEgei;

A mosás akár a táncz, 
Fáradságba nem kerül,
Schioht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

Rovar

segít a

utolérhetetlen
nagyszerű es

A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
hogy ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert nZacherlÍnu-t kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot, — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint. akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin" névre.

Schicht szarvasszjppana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
több nyersanyagok leggondosabb 
kiválaszt ásának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Megt i karit fáradságot és vesződséget 
k:Hi'-ii ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

** Tisztasága 30.000 koronával 
szavatoltatik.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


