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Gyakori hirdetők es a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 
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A közterhek emelkedése.
A Khuen-kormány definiciója : 

kitüntetések osztogatása és terhek 
emelése. Más szóval vakulj magyar ! 
A hivatalos lap napról-uapra egész 
tömeg kitüntetést hoz, üres címet, 
sallangot, persze tizenhárom próbás 
roamelukoknak. A jövő évi állami 
költségvetés ellenben egy csomó adó
emelést, közteher-szaporitást. Valóban 
gyönyörűsége annak, aki elolvassa. 
Amig a horvátokkal, a magyarországi 
nemzetiségekkel a nemzet bőrére 
alkuszik s olcsó, értéktelen kitünteté
seket és váliveregetéseket prezentál 
a mindenre kész seregnek, a szegény 
nemzetet újra jobban megterheli. 
Mintha úgy fordult volna a világ ke
reke, hogy szerencséjének tartja a 
nagy táborban mindenki, ha mindent 
megszavazhat, amit oda át Bécsben 
parancsolnak.

Az idén csak harmincnyolc milli
óval van a jövő évi költségvetés elő 
irányozva. És ezt a 38 millió többletet 
is elnyeli a moloch, amely nemzetün
ket egyre szegényebbé teszi s a 
vándorbotot nyomja a kisgazda és 
kisiparos kezéle. Ez a harmincnyolc 
millió korona adótöbblet azt jelenti, 
hogy a ma született kis gyerekre is 
két korona adószaporulat esik. És ha 
tekintetbe vesszük, hogy a gyermek, 
kereset-képtelenek és napszámosok, 
valamint a családtagot képező nők 
külön adót uem fizetnek, el lehet 
mondanunk, hogy minden egyes pol
gártársunknak huszonöt koronával több 
adót kell fizetni.

Hát ez nem sok a nagy uradal
mak tulajdonosainak, mivel a föld-adó 
a nagy latifui diumokra elég kedvező. 
Ámde sajnálattal kell arrói meggyő
ződnünk, hogy az adóemelkedés leg
inkább a városok polgárságára esik 
s mivel a földadó az uj adótörvény 
szerint tetemesen leszáll, még jobban 
felemelkedik a városi kban élő iparos 
és üzletes polgárság adója és igy lesz 
a 38 millió tehertöbblefből tulajdon
képen negy venöt millió.

Ennyi tehertöbblet zúdul a váro
sok lakosságára, amely úgy is küzd 
a megélhetéssel s amelynek minden 
újabb adóforint két forintot jelent, 
mert hisz a községi pótadó, meg a 
többi sallang nem marad hátrább az 
állami adójánál.

Önkéntelen jajdulunk felmi 
lesz velünk, mi lesz a városok lakos
ságával, a magyar kereskedelemmel 
és iparral, amely csak a városokban 
virágzik, ha ugyan szabad és lehet

Megjelen vasárnap reggel.
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egyáltalán beszélni virágzó magyar 
kereskedelemről és ‘párról.

Az egész adótöbblet a házadóra 
és főleg a kereseti adóra, közelebbről 
meghatározva, a harmadosztályú kere
seti adóra esik,

Kik fizetik ezt az adót ? A mi
niszterek, államtitkárok, főispánok, pol
gármesterek ’?

Dehogy!
Éizeti a vállalkozó, a kereskedő, 

az iparos, az orvos, az ügyvéd, szó
val éppen az az osztály, amelynek 
megélhetését fix fizetéssel nem bizto
sítja az állam, de ,-amelynek lassú 
ób biztos tönkretételéhez vezet a foly
tonos adóemelés.

Avagy a még alig fejlődő hf.zai 
ipar megbirhatja-e a versenyt az erős 
külföldivel, amelyet nem sújtanak ma
gas behozatali vámok, de legfeljebben 
olyanok, melyekhez képest a mostani 
38, helyesebben 4;> milliós adóemelés 
valóságos egyiptomi csapas.

A kereskedő, a vendéglős esigáz- 
hatja-e eladnivalójának árát a végtelen
ségig ? Nem, mert ha ezt teszi, egysze
rűen ott hagyjak a becsukhatja a boltot.

Az orvosnak nem fizet többet a 
beteg, az ügyvéd diját nem emeli a 
bíróság, de terheit emeli az allam.

Nem azt kérdezzük, hogy hogyan 
erősödjék, gyarapodjék, de azt, hogy 
miből éljen meg ilyenformán a magyar 
középosztály, amely pedig a magyar 
városok lakosságának zöme.

Ha pang az ipar, a keresktdelem, 
pusztul a középosztály, tönkre mennek 
a városok, mind egy-egy erőssége a 
magyarság túlsúlyának.

Eddig is mostoha gyermekei vol
tunk az államnak, úgy latszik, ezután, 
még inkább azok leszünk.

Drágább kenyér, megfizethetetlen 
hús, dupla adó, fele kereset megásnák 
sírját a városnak, de úgy látszik, 
bogy ezt bizonyos helyeken nem tart
ják nemzeti szerencsétlenségnek.

Pedig az s ba a városok, az ál
lamnak ez oszlopai összeroppannak 
a teher alatt, öszeomlik az épület is, 
de az omlsdék tk nemcsak a várost, 
de megsujtjak a falut is, amiért fel
áldoztak a várost.

Már most nem csinál-e a kormány 
jó üzletet, mikor a neki semmibe nem 
kei ülő kitüntetést két osztogat s milli
ókkal terheli meg az ország költség
vetését. Természetesen nem mulasztja 
el abbeli hazugságait terjeszteni, hogy 
a koalició okozta mindazt. 8 ba ehhez 
hozzávesszük, hogy miként tolakodnak 
minden téren elő egyre szemtelenebb 
módon a betört és újra feltámadt 

1 gárda emberei, hogy a városokban,

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat ■ 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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vármegyékben minden helyet az ő 
jelöltükkel akarnak betölteni, akkor 
teljes előttünk az ország állapota. Ak
kor bizony tem vigasztalhatnak meg 
b, miijüket a m.irokszámra hulló ordók 
és ltii üntefések. mert nem ezekből, 
hanem kenyérrel élünk, amelyet saj
nos, annyival kell megosztanunk, hogy 
magunknak is alig marad belőle.

Miért nem épülték a helyi érdekű 
vasutak ?

A he.yi erdeied vasutak építésének en
gedélyezése körül az utóbi időben tapasztalt 
eljárás föltétlenül indokolttá teszi, hogy egy 
kiesé részletesebben vizsgáljuk azokat az 
okokat, melyek ma úgyszólván lehetetlenné 
teszik a helyi érdekű vasutak építését.

Ha összehasonlítjuk az e tekintetben 
eddig követett eljárást a mai gyakorlattal, 
akkor lehetetlen az elöl a benyomás elöl 
szabadulni, hogy legújabb időben mondhatni 
mesterséges akadályok gördülnek a helyi ér
dekű vasutak éyetése elé. Mesterséges akadá
lyok teszik lehetetlenné a helyi érdekű 
vasutak építését, mert újabb vasutak elő- 
munkálati engedélyét megszerezni, ma csak 
ritka esetben lehet, a már engedélyezett 
vasutaknál pedig lehetetlen azokat a hiva
tó os intézk edér eket kivárni, melyek íz uj 
vasút épitésének megkezdéséhez szükségesek.

A legtöbb ok, amely miatt újabb vasu- 
takra előmunkálati engedély nem kapható 
az, hogy a helyi érdekű vasútokra A M. 
Kir. Ahamvasut reá fizet, nem áll tehát az 
állam, de különösen a MÁV. erdekeben, 
hogy újabb helyi érdek ü vasutak épüljenek.

A M. Kir. Államvasutak számításai 
szerint az üzemi kiadás 82 százalékát tezzi 
az összbevétele k és az üzemi koeticieusnek 
iiy nagy aiáuyu emelkedese a legfőbb ok, 
ameiy újabb vasutak építését megakadá
lyozza.

A hiba ebben a számításban ott van, 
hogy az üzemi kiadások legnagyobb részét
e.osztják  a helyi érdekű vasútokra és az 
elszámolt tételek igen nagy része oly ter- 
meszeiü kiadásokból áll elő, me yek semmi 
ossz:függésben nem állanak a helyi érdekű 
vasutak üzeméve1.

A leglényegesebb számítási hiba azon
ban, mely a helyi érdekű vasutak jövedel
mezőségét hátrányosan tünteti föl, abból 
áu elő, hogy a Magy. Kir. Államvasutak 
nem veszi tek.ntetbe azt a haszLO’, m : yet 
a helyi érdekű vasút a forgalomnak a 
Magy. Aiiamvasutak vonalaira való terelese 
utján nyújt.

Újabb gyakorlat szerint a helyi érdekű 
vasutak ipitésérek állami támogatása körül 
m tűinek föl ugyancsak nehézségek, melyek 
az építést lehetetlenné teszik. A jövedel
mezőségi számításokat a lehető legnagyobb 
szigorúsággal vizsgálják felül és ba » 
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számszerű hasznot igazolni nem lehet, az 
előmunkálati engedély meg nem szerezhető. 
A poétái saállitásért azelőtt 6—8 százalé
kot kapott az építő vállalat, ma ezt az 
összeget 2—2‘/, százalékra redukálják, az
előtt az államsegély mint biztos hozzájárulás 
kitett 10 százalékot, ma 6- 7 százalékot 
engedélyeznek, úgy, hogy az ezelőtti 18 
százalékos állami hozzájárulás helyett ma 
az építő vállalat 9, a legjobb esetben 10 
százalékot kap.

Noha ez az eljárás éppenséggel nem 
kedvez a helyi érdekű vasutak építésének, 
még nem tekinthető a legnagyobb akadály
nak, amelybe ma a helyi érdekű -vasutak 
építése ütközik, mert a legnagyobb akadály 
a legújabb üzemszerzödési eljárás, mely az 
ezelőtt gyakorlatban volt 50 százalékúé 
megosztás helyett a űO—40 százalékos meg- t 
osztást állapítja meg a helyi érdekű vasútra | 
és ezzel az eljárással idézi elő azt, hogy a 
bankok nem vállalják a helyi érdekű vas
utak tinancirozását épen ma, amikor a pénz
ügyi helyzet kedvező a helyi érdekű vasutak 

építésére.
Szinte érthetetlen ez as eljárás, mely 

lehetetlenné teszi a helyi érdekű vasutak 
építését, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy 
csekély állami hozzájárulás révén egyedül 
és kizárólag a helyi érdekű vasutak épí
tésénél milyen nagy tőkék hozatnak forga
lomba és invesztáltatnak az építésbe, sini 
azután az összes iparágak (vasipar, erdő
ipar, bányászát) föllendülésére befolyással 
van, eltekintve attól, hogy munkaalkalmat 
szolgáltat az anélkül is parlagon heverő 
nemzeti munkaerőnek. Hiszen ha az állam 
a régi 10 százalékos államsegéllyel 3—4 
millió koronát áldoz évenkint helyi érdekű 
vasutakra, ezzel évenkint 30—40 millió 
korona töke kerül az országban forga
lomba s azt hisszük, hogy ennek a jelen
tőségét a mi munka- éa tőkeszegény orszá
gunkban bővebben magyarázni felesleges

dolog, annál is is inkább, mert hiszen es a
3—4 millió korona hozzájárulás is éven- 
kinti 5 százalékkal jut kifizetésre, as á lam- 
háztartást tehát a helyi érdekű vasutak 
építésére fordított 30—40 millió évenkinti 
tőkebefektetés csak a 3 —4 millió korona 
hozzájárulás 5 százalékig, vagyis évenkint 
150—200 ezer koronával terheli meg.

Hát ez a 150—200 ezer korona évi 
megterhelés számottevő dolog milliárdos 
költségvetésünk mellett ?

Érdemes ennek a megtakarításáért a 
mi korlátolt forgalmú pénzügyi viszonyaink 
közt 30—40 millió tökét a közforgalomból 
kivonni akkor, mikor a kormány iparpárto- 
lá.ra nagy összegeket fordít és ime, most 
túlzott takarékosságból tönkre akarja tenni 
az országnak számos virágzó ipari válla
latát, melyek eddig helyi érdekű vasutak 
építésével foglalkoztak.

Nem szabad a fiskális szempontoknak 
érvényesülni akkor, mikor az országnak 
olyan fontos kérdéséről van szó, mint ami
lyen a helyi érdekű vasutak építése, tessék 
tárgyilagos számításokat tenni, tessék számba 
venni azt, hogy mit jelentenek a helyi 
érdekű vasutak közgazdaságilag, az illető 
vidékre nézve, báuy uj adóalanyt teremt 
egy ilyen helyi érdekű vasút, milyen mér
tékű indirekt jövedelmezösegre vezet ez 
az államháztartás szempontjából, tessek szá
mításba venni azt, bogy a helyi érdekű 
vasút milyen direkt jövedelmet nyújt az 
államháztartásnak csak a szállítási adó 
révén és milyen indirekt jövedelmet nyújt 
a Magy. Kir. Államvasutaknak az áthárí
tott forgalom utján, de tessek különösen, 
igazságosan és tárgyilagosan megosztani a 
tehertételeket és akkor arra az eredményre 
jutunk, hogy a helyi érdekű vasutak épí
tése országos közgazdasági érdek és azt 
mesterségesen megakadályozni nemcsak nem 
szabad, de nem is lehet.

Különfélék.
— Műkedvelői előadás. A Stefánia 

árvaházat fenntartó iiöegyet választmánya
f. hó 23.-án tartott ülésében elhatározik 
hogy január hó 7.-én sárosfaivai Bittó Gyű 
láné elnöklete alatt, az Oroszlán-vendegl. 
színházi termében, az árvaház javára mi. 
kedvelői előadást rendez, amely egyutta 
felavatója és megnyitója Jobz a gyönyörű uj 
szinháznak.

— Templomszentelés. Jánoshegyer 
ma egy hete szentelték fel ünnepieden az 
újonnan épített, csinos templomot, amelye: 
Buvcz plébános kezdeményezésére a jános 
hegyi kath. hivek áldozatkészségéből emeltek. 
A szép ünnepélyen —mint értesülünk — a 
bányakincstárt Schvartz bányatanácsos, And
rea és Mrász bányamérnökök, Körmöcz- 
bánya városi tanácsát pedig Suhajda fő
jegyző képviselte. A prédikáció — tekintet
tel a nagyszámú intelligenciára — magyar 
volt. Az ünnepély után a plébános látta 
szívesen asztalánál a vendégeket.

— Halálozás. Őszinte részvéttel vet
tük a szomorú hírt, bogy Vály Béla, nyu
galmazott kir. jáiásbiró, a 48—49. iki 
szabad.ágharcnak egyik vitéz honvedtisztje, 
e hó 19.-en, életének 82.-ík evében, hosszas 
betegeskedés után, Aranyosmaróton meghalt. 
— Beke poraira I

— Népszámlálás és az orvosok. 
A belügyminiszter leiratot intézett a tör
vényhatóságokhoz, amelyben elrendelte, hogy 
a hatósági orvosok a népszámlálási bizto
soknak egészségügyi szempontokból taná
csaikkal legyenek segítségükre s tegyenek 
meg minden intézkedést, hogy esetleg 
szórványosan előforduló betegségek tovább 
Uc hurcoltassanak.

— A választás eredménye. A tör
vényhatósági bizottsági tagoknak választása 
e hó 24.-en igen lanyha eidekiödes mellett 
folyt le. A 670 szavazó közül csak 255 
jelent meg az urnánál. Az eredmeny a 
következő : Csekey Vnmos 144, — Lazner 
László 124, — Köveskuti Jenő 106 es 
Birtha József 96 szavazattal lettes meg- 
vá.asztva.

— Gyászhir. Melyen megrendítő 
csapás érte <lr. Belicza Bal aranyosmaron 
ügyvedet és csaladjá. ; forrón szeretett 
leányuk, Mariska, e bó 15.-en jobbietre

TÁRCA.

A kisebbik leány,
Irta: Farksaié, Sípost Erzsi.

Mikor aa ebédnek vége volt, Olga, a 
nagyobbik leány, oda készítette a fekete 
kávét a kis rococo asztalra, aztán meg
töltötte a papa csibukját s végűi felvágta 
as újságokat, hogy, mint mindennap tenni 
szokta, ebéd után fekete kávé s csibuko- 
sás kösben felolvasson a papának.

Dénes Miklós most nem simogatta meg 
as Olga selymes, barna baját, mint máskor 
ilyenkor ssokta. Még csak le sem ült, ha
nem koséit hátra téve, szótlanul járt le-fel 
a ssobában.

A mama aggódó tekintetet vetett 
Olgára. Vájjon mi történhetett ? Mert, hogy 

valami szokatlan történt, azt lehetett látni 
Dénes Miklós arcán.

Vilma, a kisebbik leány is felkelt as 
aastaltól. Szüleinek kezet csókolt és távozni 
késsült.

— Maradj, — ásóit as apja — besaélni- 
valóm van veled.

Vilma szótlanul fordult vissza s vára- 
kozásteljeaen tekintett atyjáia. As pedig 
megállt előtte s ftirkéssön tekintve arcába 
kérdé:

—• Ma délelőtt Kún Béla megkérte 
tőlem kezedet; szólj : tudtál-e te erről 
előzőleg valamit ?

A leány lángbaborult arccal tekintett 
atyjára a nem felelt. Úgy látszott, mintha 

először nem is értette volna jói, mintha 
csak hallucináció lett volna az egész. Úgy 
érezte, mintha csak az örömnek, a boldog
ságnak egy eltévedt sugara világította 
volna be szomorú lelkét egy pillanatra.

Aztán az anyjára nésett, as edes any
jára, aki öt nem szerette soha s akit ö 
imádott, szeretett mégis. Oh, ha most oda 
borulhatna a keblére s elmondhatná neki ; 
„Igen, édes anyám, én szerelem azt az em
bert, szeretem szomorú lelkemnek egesz 
melegével és ö is szeret engem. Tudom, 
hogy ez fáj nektek, mert hisz ti öt Olgá
nak szántátok, De lássátok, tehetek-e en 
róla, ha engem szeret,''engem, akit a saját 
szüiei sem tudnak szeretni; mert olyan 
fejletlen, olyan halavfcny vagyok, mint egy 
elkésett őszi virág ott künn a réten.*

Aztán esomoruan felsohajtott. Édes 
anyja nem értette meg öt. Az ő lelki vi
lága ismeretlen voit előtte egészen s talán 
sohasem állottak távolabb egymástól, mint 
e nehez, válságos percekben. Denes Mik
lósod sohasem szerette ezt a gyermeket s 
talán maga sem tudta volna megmondani, 
miért ? És ha néha voltak is percei, midö’- 
keserü önvád lepte meg szivet, csakhamar 
el tudta est csititani. Most is, amint ott 
áll előtte, nem tud érezni vele, csak a má
sikért remeg.

Vegre a leány megszólalt. Lehajtotta 
fejét és halkan szólt:

— Igen, atyám, én tudtam, hogy Kún 
Béla nyilatkozni fog.

Erre anyja szótlanul fordult el tőle, 
atyja pedig el nem titkolt bosszúsággal 
tekintett reá, mig Olga a felindulástól 
halaványan állott az ablaknál.

Lehetett látni, hogy Vilma válasza 
egészen lesújtotta őt. A szivének nem volt 
ehhez semmi köze, csak hiúságát, női mél
tóságát látta megsértve, megalázva a szép 
Olga e pillanatban. Igaz ugyan, hogy Kún 
Béla, bár igen szívesen foglalkozott vele, 
de nem beszélt vele soha sem szerelemről , 
sőt még csak egy gyengéd caélzást sem 
tett soha, ami komoly szándékra engedeti 
volna következtetni. A szép O.ga azonban 
mert tucat udvarlója közül ez tetszeti 
neki a legjobban, bízott annyira személye 
előnyeinek varázsában, hogy, mikor nek. 
tetszik, akkor bírja nyilatkozatra a férfit.

Kún Béla körülbelül egy fél év ót: 
járt már a házhoz. Komoly, fényes jövőjű 
s előkelő családból származó ifjú volt 
miut ilyent, igen szivesen látták Dénesi' 
leányuk körül forgolódni. Vilmára pedig, 
sápadt, vézna Vilmára, mm gondolt senki 
sem, pedig ha valaki jobban megfigyelt 
volna Kún Belát, láthatta volna, hogy, m 
kor ott ült a rózsásarcu O.ga mellett, szén 
ott osüngőtt a Vilma szomorú, halavány 
arcán. Először talán csak ssánalommn 
később igaz mélységes szerelemmel. A >< 
ány pedig ilyenkor lángba borult arcc 
sütötte le szemeit, aiokat a nagy csods - 
fényü szemeket, amelyekben ott ragyogói 
első szerelmének minden édes, leányos álma. 
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szeuderült. A kedvei leányt, akinek el
hunyta nagy részvétet keltett, élete tava
sain, 20 éves kólában fosztotta meg a 
halál reményteljes életétől. A gyászbaborult 
családnak nyujtcon némi enyhületet az a 
tudat, hogy mély fájdalmában a rokonsággal 
együtt batáiai s mindazok, akik az ifjan 
elköltözöttet ismerték, a legszélesebb kör
ben östinten osztozni k. — Áldás emlé
kezetén !

— Uj rend a vasutakba való be 
BgAUÁsnál. Az allamvasuiak eli.ösaege a 
szemeiylorgaiom gyorsabb lebonyolítása ér
dekében rendeietet bocsátott ki az állomás
főnökséghez, melyben a vasutak menetrend 
szerint való közlekedésének megkönnyítése 
es a késéi apasztása érdekében elrendeli, 
hogy a be- és kiszállásnál csakis az egyik 
lejáró ajtót szabad igénybe venni, mégpe
dig a folssallasnál az elülső, a kiszállásnál 
pedig a hátsó ajtó vehető igénybe úgy, 
bogy a fel és leszálló utasok egymással ne 
találkozzanak s egymást a fel- es leszál
lásban ne akadályozzák, ami többnyire 
idöveszteseggel jár. A rendelet azonnal 
eleibe is lep.

— Eljegyzés. Királyházai Kuf)y Pál 
dr., miniszteri tauacsos, az ailami gyeimek- 
meuheiyek országos felügyelőjének kedves 
leányát, Maydát, e hó 19.-en, Budapesten 
eljegyezte bajsai Vojnils András, bacsme- 
gyei nsgybirtokos.

— A kötelező korouaszámitás. 
Az 1899. évi 36. t.-cz. elrendtli az általános 
es kötelező áoronsBzamitast a nyilvános 
számadatra kötelezett üzleteknél. A magan- 
vaiiaiaiok es iniezeieá mudedoig lorinioa- 
bau is számíthatlak. Most a kormány — 
értesülésünk szerint — törvényjavaslatot 
szándékozik előterjesztem, mely eppeu úgy, 
mint mar több ev óta Auizti iában, u 
aimegaliapitasokjel, hiruetesekuel stb., kö
telezővé teszi a korouaszamitasi. A szoneii 
foiga.cmra a Javaslat nem vuua.kozik.

— Xiteiu ibkliak tejet. A tejuyomo- 
lusag aria .luj.vus bzeytd lakosait, hogy 
nmutajanak a tejet aatuv.. De nem szelt, 
in.niba a öreg, tagot meg el mm bírta volna 
a tehetősebb laaosság, hamm fo.eg azért, 
hogy .egyen eleg lej a gyeimekek es cse
csemők szamara. Au.1 tejel bevisznek Sze
gedre, azt a gyeimekek tugyaoziják el, 

hogy erősödjék az apróság. A kavéházak- 
bsn sem isznak tejes kávét reggelire és 
ozsonnára, hanem teát, — Hisszük, hogy 
szükség ecetén ezt az áldozatot a mi váró- 
sunk lakossága is meghozza a gyermekek 
kedvéért.

— Iskolalátogatás. Pechány Adolf, 
tanár, a Mrodné A'otuay hazafias tót napi
lap szerkesztője, a vslias- és közoktatásügyi 
miniszter megbizása folytán — a tót nyelv 
tanításának megfigyelése céljából — e hó
2o..én meglátogatta a helybeli állami taní
tóképző-intézetet, amely alkalommal a mód
szer és az eredmény felett teljes megelége
dését f jezte ki.

— Eljegyzés. Schiwetz Ferenc, a ko
rompataki vasgyár mérnöke, e hó 21.-én 
eljegyezte Léván boldogult Kern Vilmos
nak kedves leányát, Lórikát. — Boidog 
megelégedést kívánunk irigyükhöz.

— Egy tanító üdvözlése. Jaross 
rerenc igazgatótam ót, aki tudvalevőleg 
most ünnepelte tanitói működésének 4O.-ik 
évfordulóját, a napokban Thuróczy M. Kornél, 
a magyarországi irgalmatok rendiének tar
tományi főnöke, aki a 60-as években jubi
lánsnak iekoiatársa volt a lévai gimnázium
ban — *gen kedves és megható levélben 
üdvözölte. — A lévai tanítóképző-intézet 
tanári kara pedig — Köveslcuty Jenő igaz
gató indítványára — e hó 14.-én tartott 
erteáezieteböl kifolyólag — meleg üdvöz
lésé mellett — jegyzőkönyvileg fejezvén 
ki a jubiláns iránt erzett őszinte tiszteletét 
es nagyrabecsülését, — ezen határozatát 
jegyzőkönyvi kivonatban közölte vele.

— Pánszláv bank Nyitran. A tót 
nemzetiségi mozgatom legújabb es leghaté
konyabb fegyveresei; a gazdasági hátaimat 
kepviseiö bauá.slakitassai, mind szelesebb 
teiüietre viszi ;.t támadását. Most — mint 
erte.ü.una — mi r a szomszédos Nyitravár- 
mogye székhelyet is hata.maba avarja ken
tem, ameiy pedig — úgy tudjuk — eddig 
tiszta vo l ezeu veezeUelemtoi. Nyitra va
rosa is uiegkspta a maga „Meatyauszká 
banká'-jat es va.ószinüieg akad az ehhez 

] tartozó pánszláv ügyved es vezérigazgató 
is, akik aztau terjesztik a mozgalmat a 
rendelkezésükre ábo töke hatalmával. Meg
ütközéssel veszüuk tudomást a páusziavok 
ezen újabb mozgalmáról, ameiyet szerin

tünk a felvidéken egy erős nemzeti pénz
intézet létesítésével kellene ellensúlyozni.

— Iaúdináj-pástótom-gyár. Még nincs 
meg; de lehet belőle valami, ha megszív
lelik egyik munkatársunk alábbi levelét 
azok, akiknek pénzük is volna meg szak
értelmük is ehhez a vállalathoz.

lyen tisztelt Szerkesztő Úr 1
Becses lapja egyik utóbbi'Bzámábau érde

kes kis közleményt közöl a lévai liba, mint 
kiviteli árucikk ciméu ; őzen mindenesetre 
megszivlelesre méltó eszme olvasása egy 
anyagilag mindenesetre rentirozóbb válla
lat eszméjét juttatta ismételve eszembe, 
melyet igen könnyedén kis töke s ami 
a fő, kockáztatás nélkül nyélbe lehetne 
ütni. Léva érdekelt vállalkozói köreit 
kérem felhívni a libamájnak helyben gyá
rilag vaió értékesítésére, libamáj-pástétom 
alakjában. A libamájpástétom hazája Strass- 
burg, Léván s vidékén termelt libamáj nagy- 
résie ide vitetik ki a doigoztatik fel. Liba
májkivitelünk pld. 1894.-ben 799 q. voit, 
183.770 frt. értékben. Strassburg városa 
több mint 2 millió márka forgalmat csinál 
évente a feldolgozott libamájból. Igazán 
csak a magyar élhetetlenségen múlik, 
hogy nyers termékeink feldolgozását a 
nemeinek engedjük át, hogy az általuk 
elkészitett kész terméket áruban 10, sőt 
többszörös áron visszavásároljuk. Ameuy- 
nyiben itt egy oly ipái ág létesítéséről vau 
szó, mely logalább számottevöleg hazánk
ban még alig létezik, — a magas kormány 
anyagi támogatására ia számíthatna ; — 
és ugyan miért ne lehetne jobb vagy 
legalább olyan a lévai libamájpástétom, 
mint ma a strassburgi 1

Kérem igen tisztelt Szerkesztő urat, 
tegye szóvá becses lapjában eszmémet 
s nem hiszem, hogy Léva város ritka 
törekvő s nem leha polgárai közül ne akad
nának vállalkozók, kik ezen eszme megva
lósítását megpróbálják.

Kiváló tisztelettel, készséges szolgája, 
Bat, 1910. évi november hó 22.-én.

Dr. Sztankay Aba.
— Gazdasági tudósító. A földmive- 

lésügyi miniszter vármegyénk rerebélyi já
rására Katona István barsbaracskai földbir
tokost a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

Nehány nap előtt egy pillanatra egye
dül maradiak, V buia zavartan akart elfutni, 
a férfi azonban szenvedélytől remegve tar
totta vissza:

— Miért fut előlem? susoga a férfi s 
mély benaőséggel vonta ajkához a leáuy 
kezet. A napokban beszélni fogok édes 
atyjával. Akarja, igen ?

Vilma hirtelen visszavonta kezét s 
(elindulva kérdé :

— Es Olga?
A férfi egy türelmetlen mozdulatot tett.
— Olga ? Milyen különös leány maga, 

most is először a lőverere gondol; bát 
törődött az magával vauimkor? Megnyug
tatására azonban mondhatok annyit, hogy 
szerelemről nem beszéltem vele sohasem s 
hogy mégis foglalkoztam vele, azt csak 
tisztán as én önző fetfiui hiúságomnak tud
ható be. Azt hitiem, komolyabb érzelmeket 
nem ébresztettem benne, legalább ez uem 
volt szandekombsn, s hogy mégis kitünte
tett a többi közül, azt nem annyira személyi 
tulajdonságaimnak, mint társadalmi állásom
nak, köszönhetem. M.nt látja, őszinte vagyok 
s en is ilyen valaizl kerek. Ítélje meg, 
melló vagyok-e szere.mere, megtudja-e 
bocsájiam gyengeségemet?

A leány szótlanul nyújtotta oda neki 
kezet. Es mégis, amint e pillanatban itt all 
szülei tlőlt, hatosul latszik. Mit mondjon ö 
most szüleinek, mikor azok azt váriák, hogy
J.gát kéri meg. ? Neki most bizonyara er
kölcsi koieiessige voiua visszautasítani a 
férfit, de úgy erei, nincs ereje hozzá. V agy 

télé iemondani nem snnyi volna-e, mint 

maga a halai, a megsemmisülés ? Es vájjon 
volna-e szivük szüleinek ezt kívánni tőle? 
Nem, ennyire idegen nem lehet rájuk nézve 
talán még sem.

E pillanatban édes anyja szólalt meg 
mellette csendes, de minden melegség nél
küli hangon.

— Azt hiszem, Vilma, tudni fogod kö
telességedet, mert házasságra, azon előzmé
nyek után, természetesen gondolni sem lehet.

A leány egy mondhatatlanúl szomorú 
tekintetet vetett anyjára, aztán közelebb lé
pett. Egy pillanatra mintha megremegett 
volna, de aztán összeszedte magát; lassan 
végig simitoita Icrió homlokát, aztán csen
des fájdalomtól remegő hangon beszélni 
kezdett:

— Nem, anyam, én nem fogom vissza
utasítani Kun Belát; nem pedig azért: mert 
szeretem. Nincs annyi lelki erőm, hogy le 
tudjak mondani a boldogságról most, mikor 
az olyan közel van hozzám. Nem tudom 
el taszítani magi nitol az egyetlen embert, 
aki szeretettel közeledik felém, mert eddig 
ezt még nem tette senki sem, tudjátok leg
jobban. Hiszen idegen voltam rátok nézve 
mindig; száműzve voltam szivetekből, de 
Úgy e nem panaszkodtam soha sem? Pedig 
fajtugyon; néha azt hittem, elpusztulok 

bele. Bocsássatok meg hát, ba moat fájdal
mat okozok nektek ; de én azt hiszem, 
hogy nincs jogo'oliban megvonni tőlem azt, 
amit ti lobasem adtatok nekem: a szerető
iét, a boldogságot. Hangja megosuklott, s 
könnyei laaaau feltartóztatlanul peregtek alá 

lázasan kipirult arcán. így nem láthatta, hogy 
szülei némán, megdöbbenve tekintettek reá.

Oh 1 mert vau-e su.yosabb, elviselhetet
lenebb vád, mint mikor a saját édes gyer
mekük dobja szemükbe mivel sem indokol
ható szeretetlenségüket ? Dénes Mikíósué 
e pillanatban megszenvedett érte.

Nagyon mélységes fájdalom fegja el 
saivét-lelkét, amint maga előtt látja boldog
ságáért remegő gyermekét, keserű önvád lepi 
meg szivét s neki nincs semmi mentsége, 
amivel azt el tudná némitani.

E pillanatban kinyílt az ajtó s ünne
pélyes komoly arccal belépett Kun Béla, Egy 
tekintetet vetett a még mindig zokogó le
ányra s ez megmagyarázott neki mindent. 
A meglepetéstől szótlanul, mintha lábai a 

földbe gyökereztek volua, állt ott kérdöleg 
tekintve a szintéu meglepett családra.

Olga szedte össze először magát, köny- 
nyű főhajtással üdvözölte, miközben egy
kedvűen játszóit a függöny rojtjával. Ezzel 
csak azt akarta értésére adni a férfinek, 
hogy komolyan nem vette sóba, s hogy a 
körülmények bárminő alakulása előtte töké
letesen közömbös.

Dénos Miklós pedig még hidegebben 
üdvözölte. Cak az asseony, az édes anya, 
nyújtotta nyájiszu kezét, miközben mélyen 
meghatott bangón mondá;

— Jöjjön, edeB tiam, íme itt van meny
assz onya — s oda tette a Vilma remegő 
kesét a férfi kezébe.

— Anyám I — szólt Vilma csendes 
bemöségteli hangon — többet aztán nem 
is mondhatott édes anyjának szerető » min

dent feledtető csókjaitól.
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— SswnélywBaporitás as adóidra- i 
ttüohuél. A pénzügyminiszter költségvetése 
19U.-re majdnem 300 ezer koronával irány
zott többet as adóhivatalok céljaira, mint 
1910.-ben. Aa összeg nagy réssé as adó
hivatali tiMtviselők előmeneteli vissonyainak 
javítására éa létssám-sssporitására van be
állítva, Huss föpénstárosi, hatvan pénstárosi, 
huss föellenöri, hatvan ellenőri, hatvanhat 
tőtiMli állással emelkedik a létszám.

— Tanonciskolái Befély. A bem- 
tereebányai kereskedelmi és iparkamara a 
folyó tanévre a lévai iparos- és kereskedö- 
tanoao-iskoláknak egyenkint 160—löO ko
rona segélyt adományozott.

— A katallnl Tásáx. A múlt szerdán 
lefolyt hatalmi orsságos kirakodó-vásár 
már régen volt olyan látogatott, mint as 
idén. A hideg időjárás mellett is msjdnem 
annyi ember öaönlötte el a piaca és annak 
mellékutcáit, mint a messae vidéken hí
ressé vált saentmihályi vásárunk alkalmával. 
A hossau és tágas bséchenyi-utca nem lé
vén képes befogadni a gabonával és kuko
ricával boérkosett sok ssekoret; esőknek 
egy réssé a főgimnázium elé és a Flóra
térre ssorult. A káposztával és söldséggel 
tolt moherek száma is olyan nagy volt, 
hogy nemoaak a Deák Ferenc-utoát, hanem 
még as Osman-toret és a Ladányi-utoának 
egy rémét ia elfoglalták. A vásár úgy el
adás, mint a vétel tekintetében igen élénk
nek és forgalmasnak mondható; de legkere
settebb árucikk mégis a kápossta volt, 
amely a rengeteg mennyiség dacára d. u. 
2 óra tájban as utolsó lejig vevőre talált. 
Hogy a vásárra kivitt tömérdek ludfertáiy 
is mind elfogyott: aa igen természetes.

— A múlt ót uéniokban. As 1909. 
évben élve isűletett a magyar birodalom 
területén 776.395 gyermek, halva saüietett 
15.959; haláleset volt 526.798, amiből 
75.954 életet a gümökór oltott ki; öngyil
kos lett 3892 ember; a termemetes szapo
rodás összesen: 249.597 leiek. Hásasságot 
173.885 pár kötött. A birodalom aepessege 
meghaladja a 20 milliót.

__ a Vftdknu Bldoiata. Körmöcabá- 
nyáról jelentik, hogy bktbtk Karoly, felsö- 
turcseki városi erdess, cserkeaes közben egy 
hatalmas vadkanra bukkant. Azonnal cei- 
bavette, rálőtt és halálosan meg is sebesi- 
tette. A vadáén azonban haláltusájában aa 
erdésznek rohant és agyaréval ieihasitotta 
a lábát. As erdésa belehalt súlyos sérti- 
légibe._ Ab 10U. oastondő. Ót hét múlva 
elköaeledik aa uj esztendő, amely vasárnap 
keadődik. A farsang január hó 8.-ától feb
ruár 28-áig tart. Husvet április 16., 17., 
pünkösd junius 4., 5., űrnapja június 15.-en 
less. Kettős ünnep eaenkivUi csak március 
hó 25.-én éa 2b.-án less; de ehelyett a 
karácsony hármas ünnep less, mert dec.
25.-ike  hétfőre esik.

— >s év ni agy örökítés. Btrgtr Henrik, 
lévai csukj asz, családi nevet belügyminisz
teri ongedenyel Aarlee-ia változtatva.

— Varmegyék egy okítása. A bel- 
a8J minisztériumban — bír szerint — ísióc- 
és ^reoedrstsyyéá egyesitesóvel foglaikoanak 
eiytoimán, hogy aa egyesített vármegyék- 
hea kapcsolnak Nyiitatáimegye pnvigyei 
járását is. Aa uj vaimegyeLOk székhelyetti 
Bntlka nsgyköaseg van kijelölve.

— AUxoly ásott Tanár. A kereske
delemügyi miniszter migitgeate, hogy a 
vaimegyenk teiüietshea tsitoso üarata- 
sseaiypetgy községben ia oki. hó 10— 11-re 
esett, ae eimsisdt országos vásár helyett 
deoembor hó 5— 6-ikan potvasar tartassak.

— Mennyi dohányt aalvnnk ni? 
hím eiaekieieu statusuké aa, a mit as 

alábbiakban közlünk snói, hogy évente 
hány mássá dohány, hány darab szivar ez 
cigaretta fogy el. — Mikor így egy tömeg
ben látja az ember ezeket s saarnokst, — 
Szinte önkény taienttl arra gondol, hogy nem 
volna-e okosabb, ha eat a penal, smit így 
füstre kiadunk, — valami okosabb csira 
fordítanék. — A pensügyminisaténum 
Ibi8. évi statisztikája szerint elfogyott: 
149.938 métei mássz dohány, regaiitaa szivar 
4 muió, trabuko 33 millió, bntanica Min
ién 33 mnlió, kuba-portoncó 162 millió, 

portorioo 219 millió, iipoR vnaauua 19J 

millió, vegyes külföldi szivar 448 millió 
darab, — Cigarettából 4708 millió darab 
fogyott.

_ a korcsmák megrendssabályo- 
uáSB. Jásakunsaóinok varmegye törvényha
tósága legutóbbi közgyűlésén egyhangú ha- 
tárosattal kimondotta, hogy a vármegyei 
korcsmái szabályrendeletet úgy módosítja, 
bogy • korosmák szombat estétől hétfő 
reggelig zárva legyenek. — Milyen üdvöi 
dolog lenne est as intéskedést as egéss 
ország korcsmáirs kiterjessteni I

__ XakfiTŐ. Binka János e hó 26.-án 
vezeti oltárhoz a fsjkürti róm. kath. temp
lomban ilcndák lltnkát.

_  Vásár. Léván es évi november hó
21.-én  megtartott országos állstvásárra fel- 
bajtatoit szarvasmarha: 1572 drb; ló :
1614 drb; juh.- 260 drb; sértés: 147 drb; 
kecske: 4 drb; sssmár 3 drb; összesen: 
3600 drb. — Ezekből elzdztott szarvas
marha : 380 drb ; ló : 127 drb; sertés ; 74 
drb; juh; 40 drb; összesen: 621 drb.

— Csendőrök nyugdija. A belügy
minisztérium — mint értesülünk — i|<en 
fontos lépésre határozta el magát a csend
őrség nyugdíj biztosítása ügyeben. Az 
állam támogatása és fe.ügyeiete melleit 
ugyanis egy teljesen uj nyugdíjintézményt 
létesit a csendőrök szamara a már ez elő
munkálatok megkezdésével meg is bízta 
egyik tanácsosát.

_  Ab államTasutak jövő évi be- 
XUháBdaai. A kereskedelemügyi kormány 
aa 1911. évi köitségvetesbe a máv. vona
lainak fejlesztésére a következő összegeket 
állította be: Kocsik beszerzésére 18 mnlió 
kor., a vonalok teljesítő képességének foko- 
zására, nevezetesen uj kitérők íeieaitesére 
s állomási építkezésekre 5 millió 19 ezer 
kor. második vágányok felszerelesere 5 
millió 170 eser kor., vontató-teiepek to
vábbá műhelyek építésére es kiegészítésére 
őasesen 6 millió 800 ezer koronát.

_ Amerikába vándorló Iparosok. 
Az Egyesült Államokba özönlő bevauoonok 
közölt miLden iparnemnek nagyszámú kép
viseltje vzd. A lefolyt na év aiatt beván
dorolt iparosok statisztikája sserint a sza
bok vezetnek, ezek érkeznek oda a legna
gyobb számban, amennyiben a legutóbbi tíz 
ev alatt 196.327 bevándorló vanotta magát 
saabóiparoanak. A szabok mán legmaga
sabb aa ácsok és egyeo famunkás bevándor
lók Máma, moly a lefoiyl tia óv alatt 
18O.2*l-re rúgott. Ea a két iparnem volt 
tehát a legnagyobb Mámban képviselve.

_ A aAlegtdrgyak lejárati ideje. 
A kereskedelemügyi mmisater aa eisaiogosi- 
tott tárgyak lejárati idejét rendeletileg 
egyöntetűen szabályozta es pedig akként, 
hogy aa arany-, ezüst- ea easzertargyak le
járati idejét 12 hónapban, minden egy eb 
ingóság lejárati loejet pedig hat hónapban 
állapította meg.

— Kenyérgyár. Mpm a lévai kenyér
gyári ól vau sao, ame.ynek létesítésé meg a 
messze jövőben van, de amelyzek felállítása 
elöbb-ulóbb el nem maradhat, ha a jelen
legi dragasagi viszony ok között a saegeuy- 
sorsú ueposalályou segíteni akarunk. Kern. 
A modem intézménnyel Aeaenc varos igyek- 
ssik a lakosságántk Mo.ga.aiára let.ni es a 
mindennapi kinyernek jo ea jutányos meg
szerzését lehetővé tenni. A legmodernebb 
lermdeaesü gyárát, ame.y usponkibt 8 ezer 
daiab kényéi es Lagyuinny.iegti más pek- 
süumeny kesailesete vau teiendeave, — 
a mull napokban adták át fontos es jóté
kony renoeiieieseuek.

— Vasári tolvajok. A fo.yó hó 
23.-án megtartóit országos kirakó-vasáron 
megjelentek hlesaaioa Davidne, Honok Bán- 
doiue, (iái Lajosne heieuyi, Téglás Petet ne 
ea fia: Tegias Petet, Xovoha Qasparne, 
dunaradvauyi, Tóth Lajosue maica.hasi, 
Petöcs Ujulaue züitői es Kanos Joasetue 
komáromi lakosok ea as ipaiosok, valamint 
kereskecök sátraiból mintegy 660 korona 
ertektt kttlönieie ruhantmüi loptak oi. A 
zsák menny al a vonatra ültek, hogy hasa 
aaálUiMb, szonbsn a esatai caendőrseg 
által elfogatván, Lévára a rendőrkapitány- 
sághoa viasaakiaeriottok, honnan “■ miután 

ellenük a nyomozás megindittatott — * lé 
vai kir. járásbíróságnak adattak át. Többéi 
a lopással gyanúsítottak közül hasonló 
bűncselekményért már büntetve voltak.

Tessék napilapjait, hirlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarm r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkímél i 
a postai beküldési költségét.

Állandó butorkiállitás. A asékes 
főváros legerdekesebb látványosságai köze 
tartosik elvitáshatatlanul a budapesti Ipar
testület védnökién* slatt álló „Aitkdosok 
Butoreiarnoka* (111. Jóasef-krt. 28. esem 
éa i erenciek-tere 4 sírni. Király-palota) 
helyiségeiben levő állandó buiorkialntáss. 
In a közönség egy helyen össsegyüjtve, 
ízlésesen csoportosítva, megtalálja mindast, 
ami egy modern lakásbereudeaéséhes szük
séges. A berendezési tárgyik olyan dús 
vá.kuteka van itt együtt, hogy as ogysse- 
rttbb butoiokon kívül fellelhetők a legké
nyesebb igényeket kielégítő lakberendesesi 
műremekek is. As aMtalos mesterek jobbjai 
aaert tartják löm mar 12 esstendeje esen 
megtekintésre méltó butorkiállilast, hogy a 
közönségnek módjában legyen lakasauak 
berendezését közvetlenül, minden közvetí
tés eikeiuiesevei ea ípaiostói beszerezni. 
Az asztalosok butorczaruoaanak töltetlen 
megbízhatóságát Mond es jó hírnevén kívül 
idazoija meg ason körülmény is, hogy inin
gen eladott bútordarabért jótállási vallat.

A Dr. Hlohter-léle Uniment. Capa. 
Cóiup. (Hurgouy-Pkiu-Expeuer) igazi, uep- 
aseitt haaiMerro mit, me.y számos csatád
ban mar soa ev óta mindig ktsamibeu vau. 
H.tiájss, csipöiajdaiom, tejiájaa, kosaveuy, 
csúanai stb.-nei a Hóigouy- Liuimeuilel való 
benőiaauiesek minőig iájo«iomcsiUapiló ha
lasi idtziek e>0: sói jaivanyaoiuái, minő; 
a koiera es hány ■ bazfoiyas, aa aitesmek 
Horgony-Limmeutlei va.o bedörasoiese min
dig igen jomk bizonyult. Ezen kitűnő 
haaisaer jo ereameuyuyel alkalmaztatott 
bedorasöiesaeppen aa intiuenaa eileu ia és 
üvegekben : a K —.86, K 1.40 es K 2.— 
a isgiObb gyógy eset tat bab kspba.O; de 
bevasar.as atka.inavai lessek Laiai osotiaa ;
K.cfoe.-lo.e hoigozy-L.uimemet ^Horgony- 
Pain-hxpeiier.) keim, vammiul a „lloigony* 
veojegyio ügyeim es csak eredeti üveget 
e.fvgkdui.

Közönség körébőL
Nyilván** kőszttnet

táutvr Kuk vamosmikolai ref. tanító 
ur 10 koiouat adományozott a Levan lete- 
snenuo TamiOk Haasra.

i ogaoja a uemesieikü adakozó as egye
sület halas kőMOueiél.

Deák Adolf, Végb látván,
a barNu. all. lauuocgyt* a baraiu. aJl. tauiio«gya» 

•iu*i iőpeuauuro»a. amoaa.

Nyilatkoiat •* ker*l*m.*j
A nLévai öráiló* f. hó 16-ikán meg

jeleni «7.-tk ssámabau Biriha Jcsset lévai 
lelkese gVeglessamoiaa* című közleményé
ben iaea.clyi.iuet ,egy le. késs társ* megne
vezesse! igen eieseu, egy lelkeséhez, mint 
a szeletel vsüassnak biidetOjehes semmi
képpen uem uio monon es bangón megtá
madja. Mert hisaea aa aa egyen, akire 
CeiOa, de aki aseri magerői meg nem feled- 
koaett, aki soha utkos ömbos ötletest l'okooy 
Úttal fenn uem unott, sem souim.isle 
vendéglőben, sem levoa.eg; aki varja a 
Vegieszsiuo.as Olajat; akt semmiféle titkos 
aknamunkái nem io.y taton leikesatarsa 
enen; aki besúgó sobasem volt, akinek 
meg a nevet stin lehel ,Judásra* variálni, 
aan edd.g csak a Lesüt QráUó akar örökre 
megbeiyegezni, de aki satuién készíti veg- 
leaaamoiasai, aa a wleikeaaiárs“ en, aiői- 
íroil vagyok.

•J Tért adunk s kSaUaéayaak, ssset a sikkíré 
e(7<ni«é(s garanciát képes, begy további késleaá- 
uyeibsa, tastlsgw raílizloibau sdadaakw kéretni tagja 
a lap irányát. — őaark.

levoa.eg
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Én, akinek saerinte örökre megbélye- 
geiendö tet'e aa, hogy aazintissta igaiság 
felderitéséhe» — nem titkon, nem tiltott 
elnkötökkel, amit aa igaaaág fogalma teljesen 
kitár — botaájáruitam. Hogy miként, 
aazal majd megismerkedik a nyilvánosság 
nagyon ia rövid időn bellii.

Abban a helyzetben vagyok, bogy már 
akár most is minden kétséget kizárólag be* 
bizonyíthatnám Birtha József lelkész vadjai
nak, gyanúsítás, inak teljesen légből kapott, 
alaptalan voltát, de miután én lelkész va
gyok, egyházi főhatóságom tudtával, akara
tával ezt tenni csak t. hó 29,-ike után lesa 
módomban és jogomban. Hogy miért? majd 
arról is tájékoztatni saandekozom a nyil
vánosságot.

Előre is kijelentem azonban, hogy zz 
ílgy teljes felderiteaenél s znnak tárgyalá
sánál én olyan hangot, oiy qualificáihatlan 
eljárást, alap nélküli gyanúsítást, lelkészhez 
uem illő kifejezéseket használni nem fogok, 
mint Birtha József lelkész, kinek minden
kit szabad még a legerősebb gyanúsítással 
is bántani, de akit senki se bántson, illetve 
érintsen még egy saalmaszállal sem, mert 
hiszen a legparányibb érintésre is személyét 
az egyház védelmező paizsa alá vonja. 
Nem akarok eu egyebet, csupán azt az 
úgynevezett „szeges korbácsot* az igazság 
fegyverével szétvágni.

Nem fogom bántzni senki személyét, 
családi életet, vallását, becsületét, csak azt 
akarom beigazolni, hogy szók száma, kiket 
B>rtha úr alaptalanul bánt, eggyei több lett.

Nem saüaseges eugemet, illetve az en 
ssemolyemot az „örsu o“ szervesatőjenea 
leiepiezi.1, sem aa un LCVcmot vallani J is
méimé engem regi beCiU.otes névén es 
mini oyannaa vise lje sziveden átok azon 
soiaüa, aiéet mar leitpieaett (? 1) pl. Bá.liy, 
Bándy, Honé, Kaidsko, Budogh ea a lobbi, 
áiauea szama mar egesz légió. De hat le
gyen mar a leiep.Ozettea torában a ieleple- 
zoneá „ulkesálestvere* is.

Azonban, hogy mindezeket meglehes
sem, igen szépén serem a melyen tisztelt 
óaerzesalö urat: meaoatassek becses lap
jában hoiyt adni közléseimnek; igerem, 
hogy b. lapjának niveaujat nem süllyesz
tem le távonoi sem Oiy tokra, mint a mily 
tokon áll egy oly lap, me,y kifejezéseiben 
nélkülözi a jó ízlett, a jó modort es a 
tényékén nyugvó a megoöniüeilen va
lóságot.

Kérésem ismétlése után vagyok as igen 
tisztéit Sasrkeaatö urnák

alázatos asolgája

Alsófagyvernek, 1910. lov. 22.
Vuannity Sándor,

roforru. lel kése.

Lserey Gyhfdec és liatschtr Károlyné 
yyűjtóivvn aa Sut gyüjtev alkalmával a 

következik adakoztak:

Banyai Ferenciné 1 k., Neumann Gyu
láné 1 k., ötipka Paine 1 k., özv. Takács lat- 
venne 1 k., Hekech Teret 40 f., Csáuyi 
Nándor 1 k., Ghimessy 50 t„ Nyiredy 
Geaa 1 k., N. N. 10 i., N. N. 10 f., N. N. 
20 i., N, N. 2 k., Marké Júlia 1 k., Huszár 
Jánosné 1 k., N. N. 20 t., Boob Jozsetne 
40 t., He ez Painé bO t., Kratyma 40 f., 
N. N. 20 t., bt arca Ferenc burgonya, Kó
nya Joasetne 1 k., Grimm Györgyné 2 k., 
Uhrik rendórörmezter burgonya, Amb- 
ruska Antal 1 k., Kauka Jánosné 20 f., Mi- 
haiik PáJne bab, burgonya, Biazina József 
GO f., ilsctek István 1 k., Beátái Vnmos
1 k ., Izsót Jánosné zsír, Gubz Jánosné 
60 f., Adamcsa György 1 k., 20 t., Meik 
József 1 k., Mészáros Mihály 1 k., Sebó 
istvánne 1 a., Tarnyik 40 t., Sípos rendőr 
oab, Farkas Istvánne 1 k., Geller Márton- 
ué 20 f., Rólh Adóit 1 k., Frajka 40 t., 
Bogyó Jánosné 1 k., Biumenteldné 1 k., 
Singer C° varrógép r. t. 2 k., Ujbeli Mt- 
haiyne 2 k., Frecska Istvánne 1 k., Pét- 
iuska Pál 40 f., Kobn Mibályné 60 t., 
Biictsk Józsefné 1 k., Fenyvesi Károlyné
2 k., Kovács János bab, Stukovssky ÖO 
bit. Ssojka Vendel 50 fillér.

rWrk bev.

Irodalom és művészet
Magyar lányok. A nagy szünidőben az 

iskolaév után, fiatal leányoknak legkedve
sebb szórakoztató olvasmánya a „Magyar la- 
ányok*. Taboriné Tűitek Anna az ismert 
írónő szerkeszti ezt a kepei lapot, csupa 
gonddal s választékosán. Közleményeit öt
let, ízlés derű es finomság jellemzi. Egy-egy 
száma mindent felölel, ami a fiatal leányok 
gondolatkörébe vág. Versek, eibeszeiesek 
es regenyen kívül rovata vau a női kézi
munka, testeszet, a házi es gazdassaonyi 
üzenetek számara. Előfizetési ara negyedé
venként 3 korona. Előfizetni köaveuenül 
lehet a kiadó Singer es Woltnernel (Buda
pest VI. Andrássy-ut 10.) vagy bármely 
más könyvkereskedes utján.

Az Én újságom. Az iskolás gyerekek, 
ha mar eleget tettek aa iskola iránti köte
lességüknek és kifáradnak a tanulásban, 
annai türelmetlenebbül várják hétröl-hotre 
az ö hüseges, eleven, jókedvű barátjukat : 
Az Én Újságomat. Fosa Lajos kitűnő lapja 
vidámságot, derűt jelent számukra. Itt szá
mol be eszakBarki utjának mulatságos ka
landjairól a Mackó nemzetség híres neves 
ivadéka, langtrtalpu koma, akinek törté
neten íródeákja Bocs Bálint írja u.eg fürge 
fonal. Kivuie meg a magyar irodalom vala
mennyi je.es loulorgaioja ír hetiöi-hetre 
szép meset, csengő verset, szinte észrevét
lenül jaibzva, jókedvűen tanúi as írásukból 
minden gyerek. Előfizetési ara negyedévre 
2 koioua 5 fiuer. Az uj évnegyed junus 
1-cb kezdődik. Előfizetni lehet a kiado- 
u.vataibai., Budapes , A-.ara=oj-ui 10. Vagy 
btsIULlo y U Skó ÜÜUJ VKcrcUüCllcő Uljalj.

fi i ii l i i oi 1 ö 11 í m e q j.
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Hirdetmény.
A házbervaiiomási ivek benyújtására 

kitűzött határnap í. ho 30.
Ismételten felhívom tehát az érdekel

teket, hogy vallomásukat a feutjeizetl ha
tárnapig benyújtsák, mert a késedelmesek 
a törvény szerinti bírsággal Bujtatnak.

Léva, 1919. november 25.

Konzsik Lajos 
városi sdób. lőnék

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi nov. hó ÜO-tul 1910. éri nov. ho 27-ig.

Születés.

A szülőt lue <e§ ® a s
▲ gyermek 

neve

Hónai Lipót Schvarez Antónia fia István

Házasság.

Yóleíeny es meníasszouy uere Vallása

Hiugyi JÓMSÍ Bátya Julianna r. kath
Adamecz József Szilaj Mária r. kath.
Bu.snyak Pál Goldbrunner Jd. r. kath.
Hra.kó István Touka Julianna r. kath.

Halálozás.

Az eW ueie Kora A halál oka

ifj. Pólya István 
Joehtvirt Károly 
Zigó Mibályné 

Hlaukó Mária 
Hóuberger Mór

86 év
49 év
62 év

18 év

nwita 
Tüdógümökór 

Bdlátíuredás 

ált. gtünákól

Lévai piaciárak.
Bovatveasttt ; Kónya József randtfrkapíláay

Búza m.-mázsánként 19 kor. 50 fill. — 
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 20 fill. 17 
bor. 20 fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor, 
90 fill. — Arpr 13 kor. 60 fill. 14 kor.’ 
40 fill. Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor. 20 filL 
Kukorica 13 kor. — fill. 14 kor. — fii. 
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 12 kor. — fill — Kö
les 14 kor. 40 filJ. 14 kor. 80 fiU.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 160—156 
Vörös lóhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125—140 Luezerna 
természettől arankanrentes 166—170 Lu
ezerna, világos saemü aránkás 155—160 
Lucserua, barnás saemü 115—120 Biborhero 
80—85 Baltacain 32—34 Muharmag 14—15

Nyilttér*)

M O LL- FELE
Euyb*, oldó báziszer minüazokuak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyebb követkéz 
■lényeiben saenveduek,

Egy eredeti de kéz ára a karait.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X*
készítményéit.
r

r7o“v.v:;z' beaömölés, 

diismert, reg^ jóiriruevü frázissal 
ilaggataz es hölétiböL jsaarmaac- 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti uvt>g ara Okoz. 

-napbato miutien gyógy ezsrtarbaa 
see* drogériánál,
röszétküldesi hely.MOLL A. gyógyszerész.

L Cs. bír. udv. szállító, Böcm, 1. luacubueu S.

dmgoa inegbuibuak vau
lü-üLü-üülJ ibiüua w jtüáMhH 

elheiyezesere f. és 11. helyre téldbirtoáoára es nagyobb 
vaiesekbau levő harsára, 4l/,u/, os kamatra.

Kölcsönök a lejiuagasahb becsérle* két harmad részé 
erejéig a legeiosyoseüti teltételek mellett en-tuelyez- 
u lelnek, felvilágosítással koiUejzMmleseu szolgai: 
_ Propper es Orlsi bank- ss valts-űzlstsmí 

Budapest, VI., Asárasay-ut 32.. ''

47zU/lUlV ükri iuu.

Árverési hirdetményi kivonat.j,,
A lévai kir. járá»biró.ag miül tlkvi hatóság koa

lám: teszi, bogy lóio.»auiauu Lajos regr.bajlalouak 
Lowiugor Gaz* végreb»jla«t ezouveüo sliaui vegr.Mj- 
vasi úgyeb«u benyújtott árverési kérvényé loiytau a 
nevezett végrehajtató javara koroua toké euuek'
19v9. évi március 2-lői jaro Gw/t kamatai lóO korona 
79 hller eddigi per és vegreUajlaai, az ezúttal 4W1 
korona öt) üuerbeu megállapított árverés kereti valauúut] 
a meg ieirucruÁeudö további kollsegekuek kieiegrtesa 
vegeit az lböl. evr LX, l.-cz Idd. fe. ee a Vbu. aiay< 
jau a vegrebajtasi arvertst a vagrebajtaat azeuvadó 
Löwruger Gezauak a lévai brr. jarasbirosag területan 
Üzodo község Uatarabau iekvo es a aaodoi lbV satjkvbajá 
▲ 1, 1 sor 10ö Urszamu rugatiau ea azon apuit bb. Ö* 
számú bazara 12öö koroua kikiáltási arban aa árverést 
elrendelte meg pedig a Vbu. 2b. aiapjau akkéut, 
hogy ezeu bata uapou az iugallau a megállapított 
kikiáltási ar keliiairuadáual alacsonyabb áron ela> 
dalui uem iog.

Ezeu nyilvános bírói arveres 1910. évi ÜBCBBhar 
ho 17 napjanak délutáni 2 orakor Szodo kozaeg 
házánál Iöa* megtartva.

Az arvereiui szaudékoeók tartoznak az iugatlauok 
kikiáltási árauak lU*/0-at keszpeuzbeu vagy az lttbl. 
evr LX. t.-cz. 42 Jj-abau jelzett artolyammai számított 
ea az 1S81. évi 3*43 számú L M. K b fc-abau kijelölt 
uvadékkepes értékpapírban a kiküldött kezehez letenni 
vagy az lbbl. evr LX. t.«cz. 170 Jj-a artelmebeu a 
báuatpéuzuek a bíróság na i történt előleget el belseaé* 
seröl kiállított szabályszerű elismervenyt atazoigaltatru, 
mely kötelezettség alól eaak a Vhu 21 g-aban megne
vezettek vannak ielmeutve.

A kikiáltási aruái magasabb ígéret eseten a bá- 
uatpenz a Vhu 2ó 9*anak megfelelően es az itt jelzett 
jogkövetkezmények terhe mellett kiegétaiteudö.

Kelt Léván a kir. járáabiréaag miut telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi október bó 2b napjáu, Pogány 
ak. kir. bíró.

▲ kiadváuy hiteléül,

Bányái
Ma.
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4191/1910 tlkvi tzírn.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járánbiróoág mint tlkönyvi hatóság 

köahirré testi, bogy Muka Jótsef uemesorosai lakos 
vsrrekajtatóuak, Muka Pé’er utmesorszi lakos végre
hajtást ssüBTtdő elleni végrehajtási ügyében benyújtott 
árverési kérvénye folytán a nevezett végrehajtató javara 

korona 66 fillér töke 10 kor. eddiri végrehajtási 
az eauttal 12 kor. 60 fillérben megállapított árveres 
kéreti, valamint a még felmerülendő további kórsa- 
geknek kielégítése, úgyszintén az 1881. évi LX. t. c. 
167 §-a alapján ezennel csatiakuzottnak kinnmi o 
végrehajtási zálogjoggal biró hitelező, nevezetesen »tj. ; 
Muka József javára 92 korona 13 fillér töke, ennek 
190b. évi augusztus hó 29-től járó 5°/0 kamatai s 2o 
kor. 60 fillér költségből álló követelésének kielégítése 
végett az 1881. évi LX. t. o 144. $-a és a Vhn. 
alapján a végrehajtási árverést a végrehajtást szenvedő 
Muka Péteruek a lévai kir. járásbiróság teruleteu 
Nemefioroszi község határában fekvő és a nemeaoroszi 
143 számú tlkvben A J. 1—6 sor a’att foglalt ingat
lanára 761 korona, a uemesoroszi 187 számú tlkönyvbeu 
A 1 1 sor 586 hrsz. B. 89 tétel alatt 586/137-136 rész 

' illetményére 85 korona kikiáltási árban az árverest 
elrendelte még pedig a Vhn. 26 §-a a’apján akként, 
bogy ezsn határnapon az ingatlan a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áton ela
datni nem fog.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910. évi december I 
hó 14 napján délután 3 orakor Nemeioroszi község 
házánál lesz megtartva.

Av árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10®|e-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. § ában jelzett árfolyammal számi lőtt 
és az 1881. évi 3333. számú 1. M. R. 8. § ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a értelmé
ben a bánatpénznek a biróságuál történt előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervenyt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ában 
megnevezettek vaunak felmentve.

á kikiáltási árnál magasabb ígéret esetén a bá
natpénz a Vhn 25 §-ának megfelelően és az ott jel
zett jogkövetkezmények teihe mellett kiegésziteudö.

Kelt Léván, a k;r. járásbiróság miut telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi szept. hó 30. napján. Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvezetö.

Kölcsönkönyvtár ujouan berendezve 
kb. 8000 kötet magysr, német ée franci 
regény Nyitni éa Térés r. t. könyviére- 
kedésében. Előfizetés bármely nap kezdhető.

VR1 Ji -Li- Bilasá-utca 8 szám 
JailuCLO HwZ. 4 szobából és mellék
helyiségedből álló ház szabadkézből eladó. 

T" es magas jutalék mel-
Ja IlZBvwS lett alkalmazunkvid 'ki
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedelem 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

,Evoe*
hajcsodaszer, 

bebizonyithatólag 

hatásos
Kopaszság, hajhullás, hámlás elleni szer. ,Evoe, «rü- 
riti és frissíti a fejbőrt, erősiti és elősegíti a haj nő, 
vésel. Egy nagy üveg ája, igen kiadós, 6 korona 
három üvegé 12 korona. , Ev«e“ ciodacrém ránc, vi- 
merli, redő, bőrátka ellen. Nagy tégely 4 korona. 
„Evoe- keleti szép!tőszsppan 1 korona. Az „Evoe, 

társaság iöraktára: Balog J.
Wien, 11,607. Praterztrazze 57.

Wnr—/?! L

Ají
VVédjegy T.

J ó I j á r, h a Jj
F? tudomásul veszi, hogy újabban utánozzák pí>

Jl iW a valódi “W

PALMA-KAUCSTJK-
v ö
Hh
M

CZIPOS ÁROK 

mindenütt ismeretes, jellegzetes dobozait. Az 
utánzott dobozokban természetesen csak kö
zönséges gumisarkak vannak, jól teszi tehát, 
ha károsodását megőrzendő, a valódi Pa'ma- 
kauceukcipöearok minden dobozon látható 
védjegyére ügyeli!

Védjegy.

£
fi

Kw

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Szives tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, hogy üzle
tembe!) az előnyösen ismert

OCCASIO ELADÁS
mint minden évben ez idén is folyó 
évi deoember hó 1-én veszi kezdetét.

Eladásra kerülnek; fekete és szi- 
nes selyemszövetek 3 féle árban, kü
lönféle ruhaszövetek. beúsztok és 
xephirek.

Blumenthal Jónás, 
női- és úri divatüzlet, 

Léván.

Védjegy: „Horgonyt4

I

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszar, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
•sak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony** védjpgygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

ol Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhíz*',
Prágában, Elisabethstrasae 5 neu.

Legjobb ea lég 
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda
sági és Ipari 

célokra.
Nincs 

robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenérzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich és Társa 
Magjarorezagi mintaraktár ée Iroda; 

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tőzsde-palota.}

Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR 

Wien, XIX 6, Heiligenstádtlerstrasse 83.

KERN TESTVÉREK
íxíezer-, gyamieJéru- és veenagykereskedéee i£& 

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon 14.

Ajánljuk mindennemű fűszer- ée 
osemegeáruinkat naponta.Jriss fel
vágottakat ée prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, ée angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tÍ8Z 
alumínium és valódi nickel főzőec - 
nyékből, modern háztartási és kon 
bafelszerelési cikkekből.

Takaréktíizhelyek, folyton e 
kályhák, fa- és Bzéntartók, kály • 

ebei zők, szesz- ée szénvasalók, gyei 
forralók, kávé- és teafőzők, hásv uó 
gépek, konybamérlegek stb., légi ' 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra
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Kocsiaim használtához 
JjwTjxQGwI* bundát éa ábz.ákot 1 
koronáért kölcsönzők, egyben van szeren
csém értesíteni, hogy tgy új, könnyű a 
mai kor igényeinek teljesen megfelelő zsa- 
ius kocsival aárt kocsi) bővítettem ki bér
kocsi üzletemet, amely kocsi bármilyen 
útra használható. Az u szó közönség becses 
pártfogását továbbra is kérve, maradtam 
teljes tisztelettel Ertler Henrik bérkocsi 
tulajdonos.

Elszámoló pincér. ‘fe’Sj: 
mérési üzietber, egy ovadékképes pincér 
elszámolásra kerestetik, kinek felesége jó 
polgári konyhát tudna vezetni. C.m a 
kiadóhivatalban.

Kiadó lakás. eiötérböi és kamrá
ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú házbau kiadó.

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER 8 czeg- 
nél Budapest, VI., Drava utcza 6.

Barsvármegye alispánja.
11654/1910 szám.

Pályázati hirdetmény.
Léva rendezett tanácsú város választás alá eső 

tisztikarának megbízatása a folyó év végével lejárván, az 
alább jelzett az 1910 évi december hó 29 én délelőtt 
10 órakor tartandó tisztujitószéken 1911. évi január hó 
1-től 6 évi időtartamra betöltendő állásokra ezennel pá
lyázatot hirdetek és felhivom mindazokat, . ,kik azok 
valamelyikére pályázni kívánnának, hogy működésüket s 
az eddigi akalmaztatásukat igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényeiket 1910 évi december hó 23 ik napjának 
déli 12 órájáig hí vatalomnál benyújtsák.

fokú jóváhagyás alá kerülő 7341/1910. sz. városi nyug- 
dijszabáiyzat szerint ny ugdijjogo-ulcsággal birnak.

A képesítés a törvényben és a városi szervezeti sza

A betöltendő hivatalos állások a következők :
TörzbfizetéB ; Lakbér :

1. Polgármester 3600 kor. 600 kor.
2. Tanácsnok 2400 „ 480 r
3. Főügyész 1200 „ — n
4. Mérnök 1800 „ 480 n
5. Számvevő 2000 „ 360 r
6. PéDztárnok 1800 „ 360 yj
7. Közgyátu városgaz:da 1300 „ 360 n
8. Alkspitáuy 1600 , 360 n
9. Ellenőr 1600 „ 360 j?
10 . Fogalmazó (uj 1400 „ 360 kor.és

ez utóbbinak 400 korona ►zenéiyts pótlék.
Mindannyian kétszeri 10®/o-os ö ödéVís korpótl k> oz

birnak igennyel, valamint a f. évi dtctmber 15 en 11 od

bályrendeletben vau kitüntetve.
A pénztárunk hivatal elfoglalása előtt 2000 koroua, 

az ellenőr és számvevő egyenkint 1000—1000 korona 
biztosítékot tartozik letenni, készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban.

Aranyosmarót, 1910. november 23.
JVT ailAth 

alispán.

@>>00001000000000^
Q A Budapesti Asztalos Ipartestütület Q 
A védnöksége alatt álló A0

BÚTORCSARNOK 0
8
0
8

és hitelszövetkezet
az Orsz Közp. Hitelszövetkezet tagja.

12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló kö
zönség figy< lmtt. légy VIII. József körút 28. 
ez. <B«rhccsis utca sarok), vahmint IV ke 
iület, Ferenciek-tere 1- szám Királyi bérpa 
lcta) ujonntn álalakttott helyiségeiben rendezett

J lakásberendezési kiállítás §
Smegtekii

országb 
hlű n,

0
0

megtekintésére, raktárunk, mely a legnagyobb az A 
' ’ian, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi 

lűvOztk által feivts-t t» és szak bizottság által U 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende A 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk. ~ 

mii deli darab jótállás mellett adatik el. tj

ÜZLETATHELYEZES.

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy 22 év óta fennálló úri és 
női divatáru üzletemet a Frommer-féle házból 
a városi vigadó palotájába f. e. november hó

— 1 29 sn helyezem at. ---------
Az. uj üzletemet tetemesen megnagyobbítva és 

a legújabb divatczikkekkel felszerelve

búmu’atos olcsó árakkal
nyitom megr.

A 22 év alatt belém helyezett bizalmat meg
köszönve, kérem azt továbbra is részemre ten- 

tartani és b. rendeléseivel megtisztelni.
Kiváló tisztelettel

Holzinann Bódog

Tanoncz kerestetik
Nyitrai és Társa R. T.

könyvkereskedésében Lévan

és varrógépek 
L É V A N. =

Knapp Dávid,
mezőgazdasági 

nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFBEBR es SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

- gépek és géprészek.

000
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378,1910 szitu.

Árverési hirietmény.
Közhírré teszem, hogy a Neumann Ármin garam 

•zentgyörgyi lakos által a Nagysallóban folyó évi ju ius 
4-én volt v'fáron Bottka János tölbi lakosnak cserébe 
adott s csf könösöknek talált egy sárga kanca és egy 

pej kanca lovat, 1910. évi november hó 30 ik 
napián délelőtt 10 órakor Léván hivatalos iro
dámban megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet 
igérrí vevőnek készpénzfizetés mellett, el fogom adói.

Kelt Léván, 1910. évi november 24 én.

Belcsák László
kir. i örjegyrŐ.

►3 o_____________________________________£<

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

a kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy eDgem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a let modernebb. mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.

>3 él*

Steiner József, 
bútorkereskedő LÉVÁN.

4

OCCASIO!
Vau szerencsém a n. é. vevőkötönség 

szives értesítésére adni, hogy I9ll januar 
hó 1-töl e(y vjatb Hatásba helyezet’ vál
lalat miatt a karácsonyi ünnepekhez
az összes d.vatctu Ci kket üzletemtől mar 

november 20-tól 
kezdve sajat arban 5 •/. cassa scontóval 

kiárusítom.
Eladásra Jteríilixek: z

Az ÖMzea divat ruh*-, cortime- ég bloutte gzi vet. k, berket 
fi ne), kre'< n, r-fi», dt-lain batiszt és rnh>-vág<n.*<k minden 
eafnhen, p ügch, horgony va selymek ovabba cvpk. k. cg okt- 
szövetek ég minden neveu nevezett rnliad<sz.k, teiik«idö 
p>ügc . ea flanel t. karók pap ;«q ég ágyter ö , futó én *«za ■ n 
Szőnyegek, SlOófok ég csipke függői vök f ti »*H nÖi f hé*- 
utintt'k, valamint nap rg eaer>yök, zgebaendok, kes'yii , 
nyakk-ndök, gaikrok éa kezelők

Köztudomású dolog, hogy a kereskedő 
világ nagy része reklámma1 csábítgatja a 
nagyközönséget, hogy ezzel üzie’ének hasz
nálhasson, kerem jelen esetem ily hasonló
val nem összetéveszteni, mert határozott 
szar dákom üz etemben az összes divatáru 
cikkeket reducalni.

Midőn ; rra kér. m a n. é. wv ük. zönséget, hogy ezen 
nem mudennapoa alkalmat felhasználni gziveakedjen, vagyok

mély tisztelettel

Grotte Vilmos
dA-v-otOz-uJa áz «. LÉVAIT.

Tisztele'tel értesítem a n. é. vevőközön
séget, hogy a raktáron levő összes árukat 

mélyen leszállított áron árusítom.
Ajánlom a t. közönségnek következő alkalmi 
cikkeket ; női ruhaszövetek, bluzbársonyok, 
selymek, gyermekruhák, színházi fejkötők, 
szövet- é- bársony kendők, nyakkendők, 
vásznak, zefirek, bsrchetok, szőrme boák, 
kezty ük. ágy és asztalterítők, teljes garnitúrák 
és kézi munkák óriási választékban.

Selyem és posztó maradékokat minden elfogadható 
áron eladok. Nagy választékot tartok a — — — 
W férfi divat összes cikkeiben.
4 karácsonyi vásárt bárki vétel kényszer nélkül megtekintheti. 

Tejjea *i*atp ©tel — — — — — — —

SCHÖNSTEIN HENRIK 
&—női és úri divatáru üzlete. —$> 

0 ......... ....- ---------------- ■ -=C.

->-»-> 9900 9000 9009 9009 0900 0090 9999 9999 9999 9*99 999 

J LOSERTH DEZSŐ 
g csemege , fűszer-, bor- és ásványvíz kereskedése 
ö Kossu h Latos-tér I. LÉVA. (Városház épü'eti

Ajánlom mindennemű

| csemege és fűszer áruimat 
•' olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett; g 
t, Prágái SÖdar nyersen és főzve ! Naponta $
| ukezett friss ftlvagotfak. bécsi, frank- i

furti és szcpességi. Virslik Legjobb minő- J 
| ségü teák és rumok, friss teasütemények- j
6 ben nagy választék. — — — — 5
X Karácscnyi czukorkekbau nagy választék

| Kii önfé e halak és codsí r.ek. Naponta friss TEAVAJ.
| — Idei ásványvizek nagy raktára, zzzzzzz 5 

®999 9999 6699 9969 99999999 0999 9699 9909 9996 6909 09*.

MAGYARAZaT.
11 gy m > ) »r«* 1 ö ’u« om sí» » l fi ö gi »k a t»» y, hoey 

ko lerajárvány 
\eszéyének esetén a tisziaság nelett

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
at mk <giobb lúouyi'éka a rmdkivüli fogyasztás 

II v »•<>«. > > ö. i gy r i . t* n ee v»t á 1 p. v», bogi 

az Esterházy cognacgyar E r -M<- fbk^*»til«-k

1,752 000 liter bor
ttrmelő k,peuéj,et foglal n > gál an, 

E< x ó>- .i h ám e u.b. hi-o-y t &a -.nnzz,
a közönség tudja, n Ível védekezzék a

kolera ellen.
Ez a m agy; rátstk a r. i dk it ül ni gy fog y adatnak

Az Estíilfáij-cípic nicdiDíitt IsjLlé.

ho V

Nyomatott Nyitni és Társa r. t. gyomajtójan Léván.


