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Az uj adótörvények.
Az uj adótörvény végrehajtásáról 

szóló utasítást a napokban adta ki a 
kormány. Jeleztük már, hogy az uj 
adótörvény az adók igazságosabb el
osztását célozza s azonkívül arról 
intézkedik, hogy senki megadóztatható 
jövedelmét el ne titkolhassa. A jelen
legi adórendszer mellett csak a va
gyontalan kenyérkereső osztályok, ipa
rosok, kereskedők, ügyvédek, orvosok 
voltak egy bizonyos eszményi jövede
lem mellett többé-kevésbbé igazságta
lanul megadóztatva. S ugyan ki ál itja, 
hogy az adóalapot képező jövedelem 
helyesen volt mindig mevállapitva; 
sőt a valódi jövedelmet csaknem 
mindenki legalább is elhallgatni kény
szerült, mivel az adókulcs olyannyira 
súlyos volt, hogyha az iparos, keres
kedő vagy más III. osztályú kereseti 
adófizetésre kötelezett adózó polgár 
valódi jövedelmét őszintén bevallotta 
volna, teljesen tönkre kellett volna 
mennie.

De azután, hogy nevettek mar
kukba a tőkepénzesek, a spekuláns 
vállalkozók, akik részvényeik, kötvé
nyeik, váltókra adott kölcsöneik után 
oly óriási jövedelmet élveztek, amelyet 
nem kellett bevallaniok s igy azután 
adót nem fizettek. De fizette helyettük 
a kisiparos, kereskedő, ki legtöbbDjire 
kölcsönpénzzel folytatja iparát és 
üzletét.

Az uj adótörvény teljesen más 
alapra van fektetve és az adókulcs is 
egészen más. Az igaz, hogy inkvizí
ciónak tartják sokan az uj nyomozási 
eljárást, mely leginkább alkalmas az 
adófizető polgárok zaklatására. Az 
állam közegei ki fogják nyomozni a 
jövedelmet, amely megadóztatható, 
csakhogy ennek ellenében az adókulcs 
sokkal kisebb, sokkal arányosabb, De 
az adót más államokban is igen ko
molyan veszik, mert köztudomású, 
hogy Anglia, Németország és Francia
országban a hamis adóbevallást pénz
bírsággal, sőt több helyen szabadság

vesztéssel is büntetik.
A kis embereknek azonban nincs 

mit tartania ettől a nyomozástól, mert 
hiszen a 800 koronás létminimum 
teljesen adómentes s azonfelül oly 
csekély progressivitással emelkedik az 
adó, hogy úgy gondoljuk, hogy a kis 
emberek adója csekélyebb lesz az 
eddiginél.

Nagyon nehéz azonban elhitetni 
» kis emberekkel, ha az uj adótör
vényről van szó, hogy az nem tartal
maz adófelemelést, amikor már évtize

dek óta azt tapasztalta, hogy minden 
újítás adófelemelé8sel jár.

Most is hiába emlegetik, hogy az 
új adóbevallással nem következik be 
az adóemelés és hogy a jövedelmi adót 
30 millióban kontingentálták, mert 
azok a rendeletek, amelyek a múlt 
napokban napvilágot láttak és amelyek 
az adókivetésnél közreműködő köröket 
kitanitják a szövevényes adókivetés 
minden részletére, hogy maga ez a 
kitanitás, a paragrafusok özöne és az 
ember beleszédül, ha olvassa, — azt 
sejteti, hogy itt mélyreható operáció 
fog történni a polgárság zsebére. A 
jelszó mindig az, hogy az adót nem 
emelik, ellenkezőleg kis existeuciáknak 
teljes adómentességet biztosítanak. 800 
koronán aluli jövedelem teljesen men
tes. A többieknek is jövedelméhez 
képest vetik ki adóját egy kerek 
összegben és hogy rusztikusán fejez
zem ki magamat, az új törvény bele
néz az ember hasába és olyan szagló 
érzéket disputái bele az adókivetéssel 
megbízottak orrába, hogy ezek minden 
fajta jövedelmet számba vehessenek.

Már néhány évtizede folytonosan 
emlegetik, hogy a direkt adókat nem 
emelik. S ezzel szemben az adózó fél 
tvről-évre adóemelést tapasztal. És mig 
a régi adótörvények is úgy csinálódtak, 
hogy az adófizető fél adófelszólamlá- 
saiva), kérvényeivel rendesen alaksze
rűségekbe botlott, elkésett; de igaza 
sohse volt. Az adózó fél bölcs bele
nyugvással fizetett addig, mint a köles, 
mert úgy is tapasztalta, hogy akár 
Ponciushoz, akár Pilátushoz szaladgál, 
hogy adóját leszállítsák, — abból 
ugyan nem evett.

Aki azt hitte, hogy a létminimu- 
mos törvény könnyíteni fog az adózó 
terhein, ha az uj adó életbeléptetéséről 
szóló és kötetre menő végrehajtási 
utas fásokba belenéz, — kétségbeesve 
kapaszkodik a levegőhöz, mert annyi 
útvesztőt, a betűknek annyi labirin
tusát, az ovatos fiskális gondnak 
akkora mértékét látja arra, hogy az 
adófizető minden esetleges jövedelme 
kiszimatoltassék és kellő mértékben, 
sőt mértéken túl megadóztassák, — 
hogy elmegy * kedve minden modern 
jelszótól, mely a kis existenciákat 800 
koronáig mentesiti ugyan, de a kis 
polgári társadalmat, melynek élete még 
keservesebb, mely ellen a korszellem 
naponta uj követeléseket támaszt, meg 
jobban megadóztatják.

A nagyobb adózók érdekeiket 
bizonyára meg tudják védéni, de mi 
lesz a gyámoltalan kis emberrel, aki 
még kevesebb betűvel összerótt és vi
lágosabb szövegezésű törvények és 

utasításokba is megbotlott és tanácsta
lanul állt, — ha neki kell a felszök
tetett adó ellen felszólalni, kérvényezni ? 
Azt hisszük, hogy az egyes adózó fél 
alig lesz képes érdekeinek gondozására. 
Még azok járnak jól, akiknek egyforma 
foglalkozásuk lévén, szervezetileg lép
hetnek föl érdekeik oltalmára. És ha 
csakugyan úgy lesz, ami még ma 
csak a kis polgárok aggodalma, hogy 
a jövedelmi adó kontingentálása alatt 
tulajdonképpen újabb adóemelés lap
pang, akkor a polgári társadalomnak 
sivár kilátásai vannak.

Ennélfogva az adókivető bizott
ságnak különösen az első esztendőben 
a legnagyobb óvatosságra és méltá
nyosságra lesz szüksége, hogy ne csak 
az átmenet legyen sima és zavartalan, 
de a kis embereknek bizonyság adas- 
sék arra nézve, hogy az uj adótörvény 
nem ellenük irányul s hogy a későbbi 
tapasztalat pedig arról győzze meg az 
adózó polgárokat, hogy az uj adótör
vény csakugyan jobb a réginél, mert 
egy adómentes létminimumot létesí
tett, amelynek ellenértékét nem a többi 
pár koronával nagyobb jövedelmű tár
saiknak kell megtizetui, hanem igazsá
gosan elosztódik a nagyobb jövede
lemmel biró adófizetők progresszív 
adójában.

Szükségesnek tartjuk, hogy a 
polgárság esetleges felszólamlásai is 
részletesen s az eddig tapasztalt eljá
rásnál behatóbban vizsgáltassanak 
meg, hogy az, akinek igazságos pa
nasza van, legalább meghallgatásra 
találjon.

A Balkán és érdekeink.
A Balkánon * törökök elleni küade'em 

miatt, mely igáikban már a görög szabad
ságharccal kezdődik, rettenetes vérfürdő 
van, milliókra menő vagyonok pusatulnah 
el nem, is számítva az ezrekre menő mun
káskezet. A háborút azonban megakadá
lyozni nem lehetett, mert amint mondani 
szokták : „A balkáni puskák maguktól 
szoktak elsülni1'I Ezek a háborúk újból 
bizonyítják, hogy a kultúra meg a munka 
erősebb tényező a katonai tölénynél. Mert 
először valóban aat hitték, hogy a török 
mint katonai hatalom, könnyen fog elbánni 
a félsziget kis országaival ; persze nem szá
mították arra, hogy minden épkézlábú em
ber Szerbiában fegyvert fogván, a slivnicai 
vereség megboszulására betör a Kigómezőre 
úgy, hogy ál'andóan ott meg is marad
hasson.

Ha az erőket összehasonlitjuk, akkor • 
követkeaö képet nyerjük. A törökök biro
dalmának aa összes népessége 23, a saövet- 
séges bzlkánországoké 10 milliót tesz ki * 
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lám, mégis ez utóbbiak győztek. Mi ennek 
az oka 1 Nézzük csak. Az európai Török
országnak a kiterjedése 16931" kim1 6*130 
millió lakossal, 1770 kim. bosszú vasúttal; 
Bulgária kiterjedése 96340 kim2, 4*329 
millió lakossal, 1928 kim. vasúttal, Görög
ország kiterjedése 64657 kim2, 1609 kim. 
hosszú vasúttal ; Szerbia kiterjedése. 48303 
kim* vagy 3 millió lakossal, 806 kim. 
hosszú vasúttal ; Montenegró kiterjedése 
9080 kim2, 18 kim. vasúttal ; az ázsiai 
Törökország kiterjedése 1*766 millió kim* 
16*888 millió lakossal, 4563 kim. hosszú 
vasúttal a nyugati széleken. Ezekből lát
ható, hogy a török mozgósitás csak igen 
lassú lehet, mert vasútjzi nincsenek, or- 
szágútjai rendetlenek ; mig a kis országok 
ebből a szempontból már 30 év óta készü
lődtek. Törökországban a gazdasági élet 
is el van maradva, vaBÚtjai kezdetleges 
állapotban vannak, amelyekkel rendelkezik ; 
nem csoda tehát, ha folyton verik nem is 
számítva azt, hogy a balkáni népek sokkal 
műveltebbek is. A töröknek a hajóhada 
is csak 4 év óta kezd haroképes lenni, 
tehát hajón sem képes gyorsan szállítani 
sok embert s igy ne ütközzünk meg azon, 
hogy a görögök oly hamarosan megszáll
hatták Lemnost és Tenedost. Az albánok 
sem jöhettek az ö 60-80000 emberükkel 
segítségére, mert a novibazári szandzsákba 
vesztő irányokban országutak egyáltalában 
nincsenek.

Macedóniára sem igen támaszkodhatott 
a török, melynek ugyan 2*3 millió lakosa 
van, de ebből 52% bolgár-elem, a délkeleti 
részeken s a Vardar- völgy ben a törökök 
száma csak 0'5 millió, %-ed millió a görög, 
déli részen meg albánok és kueovlahok 
szintén %-ed milliónyi számban. A nem 
törökök közt van 400000 mohamedán, nem 
mohamedán a lakosságnak 36% tehát a 
nemzetiségi kérdés itt elég bonyolult, mi
hez járul még az agrárkérdés is, mert a 

földnek a jelentékeny részét török földes
urak birtokolják a bérlőik többnyire bolgá
rok ; tehát faj- és valláskülönbségek, a 
rossz közigazgatás van napirenden, amiben 
különben mi is bővelkedünk.

A mi Monarchiánkat illeti, sajnos, akár
hogyan mosakodunk is, de bizony Bosznia- 
Hercegovina miatt érdekességünk e hábo
rúban el nem palástolható. Vájjon ez 
előnyünkre vagy hátrányunkra lesz-e, most 
bajos eldönteni ; de az tény, hogy Bosznia- 
Hercegovina okkupációjz s 1908.-ban való 
annexiója úgy látszik, hogy az 1867,-iki 
kiegyezésbe éket vert, amennyiben a 67,-iki 
kiegyezésnek az volt az alapgondolata, hogy 
Magyarországon a magyar, Ausztriában 
pedig, hogy germánpolitika csinálódjék s 
im, Ausztriában a szláv, nálunk meg min
den, csak nem magyar politika követ
te tik.

Mert ha hisszük, ha nem ; de Boszaia- 
Heroegovina ma idegenebb tőlünk, mint 
valaha, még pedig azért, mert ma külön 
politikai s gazdasági célokkal merőben el
lenkező irányban ha adunk. A magyargyü- 
lölet minden téren erősebbé válik s a közös 
pénzügyi miniszter mit sem tesz a hozott 
nagy áldozatok fejében. Mert például 
Ausztria Magyarország a bosnyák-^asúlra 
200, Bosznia pedig csak 60 mill.ó K-át ad 
és mindezeknek a dacára sem törődik senki 
avval, hogy a boszniai vasútak valamikor 
a magyar vasipar érdekeit szolgálhatnák, 
persze, az osztrákok a vasérceket máris 
lefoglalták a maguk számára.

Most, a trialisztikus törekvések helyett 
monarchiaellenes a hangulat, amennyiben 
a délszlávgyürü még meg sincs kovácsolva 
s máris gravitálnak kifelé a mi délszlávjaink. 
A kulturális s gazdasági erőt kellene ott 
fejleszteni s nem mesterségesen kiviteli 
iparokat létesíteni, hogy ezáltal a mi iparunk 
megbénittassik. Ellenkezőleg, meg versenyt 
támasztanak indokolatlanul olyan iparoknak 

a mesterségesen való fejlesztése által is, 
amelyek kivite're vannak utalva s igy nem 
is csoda, ha a magyar bevitel Boszniában 
évről-évre hanyatlik, hiszen a politika éle 
ugyancsak ellenünk irányul. A magyar ipar
nak igenis elsősorban vannak érdekei 
Boszniában annak gazdasági élete szem
pontjából és a magyar kereskedelmet mégis 
üldözik ott.

Ne áltassuk magunkat. A balkáni né
peket az ősi ellenségeskedés ösztöne haj
totta a végleges leszámolás háborúságába 
s ezenkívül a még rajtuk kívül álló erőknél 
és náiuknál hatalmasabb tényezőknek a 
számításába is belevág e kérdés és csak 
tettetés és ámítás az egész, hogy a béke 
érdekében történik valami. Valóban, a béke 
tőgyét, a balkáni tehén szarvai közt kere
sik. Es az egész história.

Igen, mert itt nagyon is elágazó s 
évek óta tervezett megállapodásokról van 
és lehet szó s ha nem csalódunk, Olasz
ország, a drága és hü szövetséges csak 
kezdette, majd a balkáni népek után alkal
masint Oroszország következik. Olaszország 
cselszövénye ez s az éle ellenünk irányul ; 
ne csodálkozzunk tehát, ha katonai körök
ben már előbb óhajtották, hogy az olasszal 
megtörténjék a leszámolás. Milyenek most 
a szlávhangok ? Olyanok, hogyha a dualiz
must megbontó törekvéseik nem honorál- 
tatnak, kénytelenek lesznek a határokon 
túl keresni maguknak „politikai b kulturális 
központot**. Világos tehát, hogy a Monarchi
ának is új gazdasági politikát kell követnie, 
mert most tagadhatatlan, hogy a balkáni 
keresztényállamok nagyot nyernek a gaz
dasági fejlődés szempontjából és lehet, hogy 
minél műveltebbek b gazdagabbak lesznek, 
esetleg annál jobban hasznosíthatjuk majd 
a magunk számára őket, ha hozzá még 
levezető politikát követünk velük szemben.

A török már nem leend szomszédállam, 
tehát iparunk és kereskedelmünk piacokat

T A B C A.
A nemes cslzmadiacéh diezkulacsa.

— Régi idők titkaiból. —

Híresek voltak hajdanában as újbányái 
fazekasok meg a sztrszabók, noha túlnyo
móan tótok valának ; a körmöci pipagyártók, 
akik körmöci agyagból valódi selmeci pipá
kat fabrikáltak, ámbár esek meg nemetek 
voltak. De valamennyiöknél híresebbek 
voltak a lévai nemes caizmadiacéh tagjai, 
különösen pedig néhai való nemes Bíró 
Adám atyamesterkedése idejében, me'y ne
mes oéhnek akkor éppenséggel 200 remekelt 
*»gj« volt s mind egytöl-egyig magyar.

Ha nem volt igaz* fazék, ha nem újbá
nyái fazekas ét pedig Krovina Gáspár — 
akinek 5 fiút éa 7 leányt adott as Isten, — 
formálta; ha nem volt szűr, melyet nem 
újbányái ssürssabó varrt és tulipánozott; 
csizma sem volt ám, ha nem Léván készült 
a Rozmaring-utcában, amelynek kétsor kis- 
ablakos háza a csizmadiák cégtábláival, 
mit akkor tfirmá-“nak neveztek _  a
nemes város színeiben pompázott. Tudnivaló 
dolog, hogy a Rozmaring-utcában laktak szá
zadok óta a leghiresebb csizmadiák, akik 
mindnyájan dolgoztak vándorlás közben 
Miskolcon is, suainthogy a miskolci csizma
diák is, t. i. a java bizonyos időt töltöttek 
a lévai Rozmaring-utcában, tanulmányozván 
hogy kell remekelni a csizmavarrás művé- 
■■stábon.

Abban az időben néha 50 pár rámás 
csizma is volt kiakasztva csalogatónak, 
mindeniken sarkantyú és mindeniknek sar
kán sárga cérnával ékes tulipánok tündö
költek.

A sarkantyúk meg-megpendültek, ha a 
kemény „feleséi11 végig nyargalt a Rozma
ring-utcán vagy hogy majsztramék kapato
sén jővén haza a libafertályos (szentmi- 
hálynapi) vásárból, hangosan csapkodták be 
a kis utcaajtókat.

A Rozmaringban lakott Szomrádi uram 
is fiatalos és kikapósnak hiresztelt feleségé
vel Fruzsina asszonnyal, akivel a nemes 
csizmadia-céhnek nem egyszer baja volt, 
mivelhogy a céh vigyázott nemcsak a 
majsztramék s legényeik, hanem a majszter- 
nék erkölcsére is. — Sokat megvádolták 
Erussina asszonyt, de mindig ártatlanul, 
mert sohase tudtak semmitse rábizonyí
tani.

Hatalmas testű, nagy lelógó harcsa- 
bajuszú ember volt Szomrádi uram. A Roz
maringban mindenki remegett előtte. Dörgő 
hangja ha végig búgott az utcán, a kutyák 
éktelen uvitással mind vackaikba húzódtak. 
Senki ember fia, semmi teremtett állat meg 
nem állt előtte. — Csak a felesége Fruzsina 
asizony, aki előtt Szomrádi uram, még ha 
friss libafertályra eresztett, ólévá nedvétől 
volt is zajos, menten megjuhászodott s 
olyanná lett, mint a kezes bárány. — Pedig 
az asszony alig ért volna az urának a 
hóuaaljáig. Mert ha Fruzsina Mezőny csipőre 

tette a kezét, felcsapván kétfü.ü fa
zéknak, megeresztette a nyelvét, hatalmas 
termetű ura menekült s beódalitott a mű
helybe, ahol ütni kezdte a sámfát, a talpat 
akár kellett, akár nem s torkaszakadtábói 
énekelt :

Húztam a bőrt a fagyon ; 
Kutyák ugattak nagyon, 
Csak azért is I

Erre aztán Fruzsina asszony elfojtván 
epéjének összes forrásait, elnevette magát 
a elhallgatott. Kénytelen volt vele, a nótát 
képtelen volt tú kiáltani, Szomrádi uram 
addig fújta, mig a tüdeje bírta — reggelig.

Lakott a Rozmaring-utcában egy cingár, 
de nyelves szabó is. A firma-táblát ugyan 
Lem merte kitenni, mert a sok csizmadia
inas bitonyosm emekegte volna. Valami 
Kulacs nevű. Termetére, csókásaira, nyel
vére nézve meg'ehetösen hasonlított Fru
zsina asszonyra. Éppen emiatt gyakran ott 
az u cán elbeszélgettek egymással. Amit a 
szomszéd asszonyok látván — mint ma 
volna — azonnal készen volt a pletyka. — 
A pletyka pedig természetesen gazda nél
kül elhatott a céhmester, Biró uram fülebe. 
Mi volt természetesebb, minthogy Fruzsina 
asszony oda citsltatott volt a céh-atyames
ter elé : feleljen meg mindenekre, ha nem 
akar eklézaiakövetésre ítéltetni.

Fruzsina asszonynak se kellett több 
védekezett torkaszakadtábói ; nem igaz I 
Ki látta ? Hol látta ? Mit hallott ? Mit lá
tott ? Ki mondta ? Jött utána olyan csíz-
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is veszíthet s versenytársakat kaphat. Ig9D) 
a magyar mezőgazdáé' gi terményekkel a 
szintén nyerstormelö s ezenfelül fö’lendülő 
önálló balkáni államok versenyt vivnak 
majd s mivel olcsó viziúthoz is jutnak, 
ennek a révén közelebb jutnak a nyugati 
országok fejlettebb iparához is s így 
Ausztria ipara ezután valószitüeg még 
nagyobb mértékben szakad a nyakunkba. 
Ez az eredménye annak, hogy a magyar 
ipart ott kifej ödni eddig nem engedték, 
hogy a Balkánon piacot foglalhattunk 
volna.

Most már az a fö dolog, hogy keleti 
határainkon a kölcsönös jó viszonyból foly
tatólag, gazdasági hasznot húzhassunk s igy 
balkáni politikánkkal érzelgősség nélkül 
kell számolnunk. A nemzetek életfeltétele 
az, hogy minél életképesebben juthassanak 
egy egységes, egészséges kulturális s gaz
dasági csereforgalomba. Bomladozó szerve
zetekhez az életet kötni nem szabad, hanem 
inkább ápolandó a sarjadozó új élet s ez 
fejlesztendő, hogy abból az életerő nevel
tethessék. Nekünk a Balkánon gazdasági 
érdekeink vannak s majdan a békekötések
nél azokat úgy kell védelmeznünk, hogy 
létfeltételeinktől mr.gunkat meg ne fosztas- 
suk, különösen a nagy-szerb terveknek a 
megvalósítására ügyeljünk, nehogy azok 
ellenüuk irányuljanak.

Basánk kivitele a Balkán-félszigeten 
1910. volt 165 6 mi lió K értékű, Romániát 
nem számítva, vagyis 6‘ö°|0 1910. hazánk 
öszkivitele volt 1716 millió K értékű s a 
Balkán-félszigetre ebből esett 3'75°|0. Nem 
nagy értékek ezek, de nincs kizárva, hogy 
emelkedhetnek.

Már most, amint a szerbek kívánják, 
Albánia északnyugati része csakugyan föl- 
osztatik Szerbia és Montenegró közt, akkor 
a Balkánon a szövetségesek egy külön 
vámterületet alkotván, a Monarchia felöl a 
Törökországba vezető út el leeud zárva.

Most a külügyi hivatal Albániát függetleni- 
feni akarja szintén, ami mindenesetre okos 
és igazságos dolog. A balkáni háborúk fel
tétlenül jelentékeny magyar üzleti érdeke
ket tesznek kockára, mert a fogyasztó piac 
tömegérzelme fontos és nagy befolyással 
van az áruforgalom alakulására, a gazdasági 
forgalomra, mert a háború elsősorban 
okozza a fizikailag való megboszulást. A 
háborús bonyodalmaknak az áruforgalom 
szempontjából három fázisuk vau : a készü
lődés, a stagnáció s háború után a regene
ráció. Az első a hadfelszerelési ipart len
díti föl, a behozatal emelkedik, de a pénz
piacon válságos helyzeteket szokott terem* 
teni tökeelvonáaokkal, tezaurálassal s igy 
a kereskedői fizetési kötelezettségeiknek a 
határnapjait adják ki, ami nagy igazságta
lanságot tartalmazó moratórium törvény által 
lesz azután szabályozva, ami ugyan terhes, 
de azért az Összeomlástól megmenthet jobb 
sorsra érdemes cégeket, jóllehet igy is elég 
visszaéléssel találkozhatik az ember.

Folyt, köv.

A besztercebányai kereskedelmi és 
iparkamara közgyűlésé.

A besztercebányai kereskedelmi éa 
iparkamara november hó 20.-án tartotta meg 
végroegaakuió gyűlését. A gyűlés tudomásul 
vette, hogy a kereskedelemügyi minister 
Flittner Kérolynak a kamara elnökévé, 
Bárczy Károlynak és Rosenauer Lajosnak 
a kamara alelnökeivé történt megválaszta
tását megerősítette s ezzel az uj kamara a 
régi kamara vagyonának átvétele mellett 
megalakult.

Az uj kamara a megalakulást követöleg 
nyomban megtartotta első rendes közgyű
lését, melynek fontosabb tárgyai a követ
kezők voltak :

A vasúti menetrend elleni panaszok 
tárgyában a M. Á. V. igazgatóságának 
kiküldöttjeivel megtartott értekezlet meg
állapodásai aelyesiőieg tudomásul vétettek. 
— A vándonparrói szóló törvénytervezet 

tárgyalása során a megrendelésgyüjtés sza
baddá tétele ellen foglalt a kamara állast. 
— Megelégedéssel fogadtatott elnöknek ama 
bejelentése, hogy a mértékbitelesitési dijak 
tárgyában a kereskedelemügyi ministerium- 
ban megtartott értekezlet, a darabszám 
szerinti díjrendszer mellett foglalt állást s 
kilátás van az érdekeltség eme óhajának 
teljesedésére.

Megdöbbenést keltett a belügyminisz
ternek javaslata, hogy a betegápolási pót
adó ő°|0 ról 10°|0-ra emeltessék. A kamara 
a közterhek súlya alatt görnyedő ipar és 
kereskedelemnek eme újabb nagymérvű 
megterhelése ellen annál is inkább tiltako
zott, mert az ország válságos hitel és gaz
dasági viszonyai, az uj adótörvények élet
beléptetése a legidöszerűtlenebbé is teszi 
az adóemelést. A kormányhoz intézett fel
terjesztésen kivül a kamara kerülete orszá
gos képviselőit felkéri, bogy az adóteher 
emelését akadályozzák meg s tiltakozások 
beadására szólítja fel a kerület ipari és 
kereskedelmi egyesületeit.

A nyers állati bőrökkel foglalkozó mun
kások egészségének megóvása tárgyában 
kiadandó miniszteri rendelet tervezetét a 
közgyűlés szükségtelennek, rendelkezéseit 
az iparra és kereskedelemre nézve sértők
nek és nagymérvű teherrel járóknak 
találta.

Az építőipar gyakorlásáról bzóIó törvény
tervezet az építőiparosokkal megtartott 
szakértekezlei megállapodásai szerint véle
ményeztetett.

Felterjesztést intézett a közgyűlés a 
kereskedelmi miniszterhez kérve az ipar 
terén kiváló segédekre az egy évi katonai 
szolgálati kedvezménynek kiterjesztését. — 
A tisztességtelen verseny elleni törvény 
mielőbbi megalkotása iránt ugyancsak fe- 
terjesztést intézett.

A kereskedelmi alkalmazottak munka
viszonyának szabályosásáról megalkotott 
törvénytervezetnek véleményezés végett való 
leküldését szükségesnek találja s e végből 
szintén felír a miniszterhez.

A cellulose és papíripar érdekében 
felterjesztéssel fordul a miniszterhez, bogy 
a hulladék és tűzifára megállapított eddigi 
vasúti díjszabás továbbra is fenntartassék, 
mert a tervezett fuvardijemelés cellulose és 
papíriparunkat tönkretenné.

madiás átok, amilyet sohase hallott senki. 11a 
annak osak ezredrésze is megfogamzik, 
rettentőkövetkezmenyei lesznek, az bizonyos.

Nem is vo.t igaz, amivel suttyomban 
megvádolták szegény Fruzsina asszonyt. — 
Igaz, hamis a szeme, hamis a zuzaja, ha 
nem pörölt, mosolygós a szája, Sziveden 
elbeszélgetett mindenkivel, móg a cingar 
szabóval is, de minden hamis utógondoiat 
nélkül. Nem szerette az urát, az bizonyos. 
Tanú rá a sok sárgarépa csuspajz, melyet 
megfőzött. Ki nem állhatta a csiriz szagát. 
Nem is ment az ura után a műbe y be, 
bármilyen nagyon pörölhetuekje volt is. Leg
jobban éreztek ezt ám az inasok, mert ha 
vagy egy be talált lepni a tiszta szobába, 
majsztram parancsolatja folytír, ha hirtelen 
el nem illant, olyan nyaklevest kapott majsat- 
ramné asszonyom bársonyos tenyerétől, bogy 
majgater korában is egett a helye.

Hanem a álkapós h.rnea, Fruzsina aoz- 
szonyl illetőleg más volt a fundamentuma, 
ami nem volt egyeb, mint a nemes csizmadia- 
•eh díszkulacsé. Hej I.. nem mindennapi ku
lacs volt ez a jószág a maga díszes mivol
tában 1 — Gyönyöiü alkotás 1 Meg is halt 
szegély Krovina Gáspár, aki fabrikálta, mi
helyt befejezte azonnal, hogy ne tudja ma
sát csinálni a így semmiféle más céh ne 
lehessen tulajdonosa ebhez haBonió gyönyöiü 
cserépkulacsnak. Mert cserépből volt ez a 
gyönyörű jószág, büszkesége a nemes csíz- 
madiacéhnek, Egyik oldalán rajta volt 
domború kinyomásban a nemes város címere 

ée a vár. Másik oldalán két rámás csizma 
között maga a kulacs, kicsinyített formában. 
A kerületén pedig különféle színű tulipánok 
pompáztak. A fenekén egy görbe ár és egy 
dikies keresztbe helyezve. Nem csoda, hogy 
ebbe a művészi munkába belehalt szegény 
Krovina Gáspár. Hiszen becsületére vált volna 
egy szobrásznak is.

Ennek a kulacsnak az volt a hivatása, 
hogy a céhmester számára borocskát taital- 
mazzon. Eoböl csak a céhmester ihatott. — 
Máskor ö sem használhatta, hanem csak 
akkor, mikor valamelyik remekelő legénynek 
kiadtak a mesterlevelet s áldomást ivának. 
Kakor volt szerepe a díszkulacsnak a céh
atyamester kezében.

Ez a kulacs lett veszedelme Fruzsina 
asszony jóhirének ártatlanul, hozzájárulván 
ehhez azon körülmények, hogy Céhmester 
uram ö kegyelme pedig agglegény volt s 
nagyon szerette a keieszthegyi vinkót.

Úgy történt a dolog, bogy Biró uram, 
a céhmester kivitte magával a diszkulacsot 
a kereszthegyi szöliőjébe megtölteni a saját 
termésű borából. Minek igya ö az Oroszlán 
fogadó kétgarasos drága borát, ami még hozzá 
nem ia jó, mikor könnyű szerrel ihatja a 
saját termését, ami pénzbe se kerül (Nagy 
spormajszter volt az öreg. Harangot akart 
öntetni a saját nevére, erre gyűjtötte az 
ezüst húszasokat.) - Hazamenet betér egy
két szóra Szomrádiekhoz. Persze hogy a tisz
ta szobába v. zette Fruzsina asszony, 1—2-nél 
persze, hogy as egy két szó se maradt meg 

s a kulacsot tartalmazó teveszőrtarisznya 
éjfél felé ott felejtetödött az ájtósarokra 
akasztva. — Másnap a céhgyülésen hiányzott 
a díszkulacs, dekitudódva úgy szűr alatt, hogy 
ho! volt, vaD, de hogy milyen körülmények 
között került Fruzsina asszony tiszta szobá
jába s hogy ott voit velük egyetemben nagy, 
lelógó barcsabajuszával a gazda is, azt a 
jóhiszemüek hiába erősítették. Nem talált 
hitelre, mivelhogy a céhmester agglegény 
volt s Fruzsina asszonynak, akiről köztudo
mású voit, bogy sűrűn főzi a sárgarépa fő
zeléket, hamis volt a szeme ée ringós, ru
galmas még — a járása

Ezzel a céhben egy ideig csak hallgat
tak, noha a verebek eléggé esiripelték, 
hallgattak pediglen azért, mert mindenkép
pen Biró uram a céhmester volt a hibás. — 
Hanem végre is felfortyantak ám az asszo
nyok s kezdték hangosan hangoztatni : mit 
keres a díszkulacs a Szomrádiné tiszta szobá
jában ? miért nem tesz rendet a cébgyülés? 
mit takarja a céhmester a saját bűnét ? 
vége van a céh jó erkölcsének ? nem mond
tuk elegen, hogy agglegény nem való 
atyamesternek? Most itt van. Mire jutottunk ? 
Mire jutott a tisztes csizmadiacéh 1 ? Es sok 
más ilyen hangok törtek utat a céhbizottmány 
füleihez. Ám ennek az lett a vége, hogy 
Fruzsina asszonyt bevádolták, csábítással 
gyanúsítva s meg kellett sententiára citálni. 
Perrze minderről a céhmester nem tudott 
semmit, arról legkevésbbé, hogy ö volna a 
csábított, Hanem bezzeg nagyot nézett, mi-
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Jóváhagyásra ajánlatott Lóvá város 
bérkocsi ipari, Losonc város hirdetésügyi, 
Bakabányának vásári szabályrendelete, a 
zólyomi ipartestületnek a segédek és ta- 
noncok munkaviszonyaira vonatkozó sza
bályzata, Balassagyarmat kövezetvámenge- 
délyének módosítására.

Az országos közlekedésügyi tanácsba 
a kamata képviseletében Fiittner Károly 
elnök küldetett ki.

Végül megválasztattak a különbörö 
bizottságok tagjai.

Különfélék.
— A főispán búcsúzáén Telefonon 

vitt értesüléiünk szerint tegnap az Aranyos- 
maróton megtartott törvényhatósági bizott
sági diszkörgyülésen vármegyénk közönsége 
rendkívül megható módon búcsúzott el a 
távozó főispántól, báró Kürthy Lajostól, aki 
már az előző napon érkezett a vármegye 
székhelyére. Korán reggel nagy élénkség 
jelezte a nap fontosságát, mert számtalan 
küldöttség már a közgyűlés előtt tisztelgett 
a főispánnál. A többek között : Körmöc
bánya város küldöttsége, vezette Szmetha- 
novics Ká'mán polgármester, — Aranyos
marót küldöttsége dr. Belicza Pál, a kir. 
tanfelügyelöség Tonaceányi János, a Bars- 
megyei Körjegyzők Egyesülete Szedlacsek 
János elnök, — Léva r. t. város küldött
sége Dr. Mocsy Aba helyettes polgármester 
vezetése mellett stb. — A díszközgyűlésre 
Dombay Vilmos vezetése alatt egy küldött
ség hívta meg a főispánt, akit a terembe 
léptekor őszinte s nagy lelkesedeseei foga
dott a vármegye közönsége. Mailáth István 
alispán, a közgyűlés elnöke megkapóan vá
zolta a közömbösségét, amellyel a főispán 
három év előtt találkozott vármegyénkben, 
amikor föiepáni székét elfoglalta s íme most 
— távozása alkalmával — mindnyájunk 
őszinte sajnálatát viszi magával. — A vár
megye közönsége nevében Jiátliy László 
prépost remek szónoki beszédben búcsúzott 
el a távozó főispántól. A közgyűlés elhatá
rozta, bogy baro Kürthy Lajos arcképet a 
varmegye székházé ressere megfesteti és 
áldásos közhasznú tevékenységet jegyző
könyvben örökíti meg. — A közgyűlés 
után a főispán a többi küldöttségeket fogad
ta. A küldöttségek fogadtatása után a fő
ispán tiszteletére nagyszabású társasebed 

kor megjelent előtte b a céhbizottmány 
tagjai előtt Fruzsina asszony s azon kezdte, 
hogy mindennek aa az átkozott 
díszkulacs as oka. Ha a diszkulacsot nem 
felejti as ajtóra akasztva céhmester uram, 
most ő ártatlanul nem kerül ide a céhbizott
mány elé, hogy az Isién büntesse meg azt 
is, aki fabrikálta. Aztán neki fordulva a 
választmánynak; aztán volna lelkűk engem 
ártatlant megsentenciásni ? Hat nem tudják 
hogy Biró uram már igazában agglegény ? 
Hiszen nekem apám lehetne. Aztán ki tud 
éu rám valamit ? hogy én csábítottam 
el a céhmestert, öreg nemes Biró uramat, 
aki már 60 felé ballag. És én a 34 éves 
asszony, aki még menyecskesorba tartom 
magamat, csak nem vetem a szememet, ha 
már rossz akarok lenni — mitől Isten ment
sen — valami öreg atyamesterre I Találnék 
én fiatalt ésmagamhosillőt is, de nem teszem 1 
Hát nem elégszer kisérgetett Szomrádi uram ? 
Mondja, mit kapott tőlem a képes felére ? 
Vagy nem fogtam-e seprűt a szőlőben Tóth 
uramra tavaly nyáron levelezéskor ? Meg 
hogy én csábitok I Hol van as as istentelen, 
aki vádaskodik rám ? Hiszen aa uram ia 
ott volt velünk együtt, még ő kikiaérte a 
kisajtóig as atyamestert. Már majdnem küld
tem ő kegyelmét, olyan álmos voltam s mi 
lett a vége ? I

No hát sentenciázzanak meg, ha van 
lelkűk, ha van igazságuk, de tudom Iste

volt, amelyen körülbelül kétszázan vettek 
részt. Lapunk zártakor az ebéd még min
dig tart, azért erről csak a jövő számunk
ban közölhetünk részletes tudósítást.

— A hercegprímás változás. A 
hivatalos lap csü'örtöki száma két királyi 
kéziratot közölt melyeknek egyike Vaszary 
Kolos hercegprímásának és esztergomi ér
seknek esen állásáról való lemondását vette 
tudomásul és őt a haza és trón körül szer
zett érdemeinek elismerése mellett felmenti ,* 
a másik kézirat dr. Csernoch János kalocsai 
érseknek esztergomi érsekké és Magyaror
szág hercegprímásává történ kineveztetését 
tartalmazza. A lemondott heicegpr más sze
mélyéről olyképen történt gondoskodás, hogy 
saját kérelmére továbbra is használhatja a 
budai primási palotát, azonkívül 120 eíer 
évi járadék biztosíttatott neki az esztergomi 
éreegsék jövedelméből

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Lévai Szabadoktatási Egyesület 1912. dec. 
10-töl 1913. febr. 18.-ig a városháza nagy
termében ismeretterjesztő előadásokat tart, 
amelyekre az érdeklődő körönséget ezúton 
is meghívja. Az előadások kezdete keddi 
napokon d. u. 5 órakor. — Belépődíj nin
csen. — A fe olvasások sorrendje a követ- 
kérő: 1912. dec. 10. Köveskuti Jenő, taní
tóképző intézeti igazgató: Törökország
emelkedése, h nyatlása és bukása. Berkó 
István, főhadnagy, az ifjúsági céllövészet 
vezetője : A háboiú. Dec. 17. Dezieri Bo
bok Mária úrlölgy : A feminizmus. Berkó 
István, főhadnagy : A háború (folytatás.)
1913. jan. 7. Dr. Ksrafiáth Márius, orvos; 
A testnevelés a tüdővész elleni küzdelem
ben. Jan. 14 Köveikuti Jenő kép. igaz
gató : A Balkán államok keletkezese, tör
ténete és újjászületése. Bartos Ede, főgimn. 
tanár : A vulkanizmus. (Vetitett kepékben) 
Jan. 21. Dr. Kersék János, ügyvéd: A nöu 
szerepe a magyar jogban. Bassovsaky Kál
mán, főgimn. tanár : A spintizmus. Jan. 28. 
Dr. Novotny Ernő, ügy ved: Az esperautó 
nemzetközi nyelvről. Eebr. 4. Frank Autal, 
tanitóképzö-mtezeti tanár: A filozófia tőr- 
tenetebm az empirizmus megindítója : 
Bacon. Deák Mik.ós, főgimn. tanár : A 
reneszánsz építészé1 e. (Vetített kepekben.) 
Febr. 11. Fiánk Antai tanitókép-ö-inteseli 
tauar: A filozófia történetében a raciona
lizmus megindítója ; Descartes. Deák Miklós, 
főgimn. tanar: A reneszánsz epiteszete. 
(Folytatás.) Febr. 18. Dr. Laufer L pót, 

nem, hogy megkeserüli'c 1 Eszel megpillant- 
ván a veszedelmes diszkulacsot ott a céh
mester előtt — mint a villám oda ugrott, 
felkapta s úgy vágta a szoba közepére, 
hogy ezer darabra törött a remek alkot
mány. — Tartalma pedig — bizonyosan 
jóféle kereszthegyi volt — szerte fröccsent 
s tele sugározta szemét-száját néhány ál- 
mélkodó céhbizottmánynak.

Persze, bogy a sententiából nem lett 
semmi. Az egész bizottmány ott siránkozott 
a remek díszkulacs romjai felett s azon 
gondolkozott: ki csinálja meg a mását ? 
Meghalt szegény Krovina Gáspár, hol 
vesznek ilyen nagysterü, remekre képes 
fazekast ?

Eddig a történet, melynek egy részét 
álmodtam, egy részét hallottam, egy részét 
régi leveles ládák titkaiból lestem ki s 
raktam össze, csak azért, hogy néhány 
csizmadia jóbarátomnak örömet szerezzek, 
mert ám jó néha a régi dolgokra vissza
emlékezni. Azok a céhek nagyon jó erkö'cs- 
biróságok voltak, ha néha tévedtek is. 
Most is elkelnének, különösen ha a csizma
diák terminust felejtenek, mert a maiak 
igen gyakran 3—4 terminust tütnek s mind 
elfelejtik, legjobb esetben a hatodikét tart
ják meg, azt is nagy nehezen.

Mindazonáltal a csizmadiáknak egye
temlegesen is , áldás, békesség*.

Vámosi István. 

orvosi A szellemi élet hygiéniája. Juhász 
Vince, főgimn. tanár: Dessericzky József 
élete és müvei. A felolvasások közben sza
valatok, ének és zeneseámok is lesznek.

— Városi tísztujltás. Körmöczbá- 
nyán múlt hó 16 án Mailáth István alispán 
elnöklete alatt részleges tisztujitás volt, 
amelyen Budinezky Sándort városi főszám
vevővé, Jeszenztky Józsefet számvevővé és 
közgyámmá, Kurtái Bélát városi Írnokká, 
Petorecz Józsefet azámtisztté és dr. Szopkó 
Istvánt másodaljegysövé választották.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Kath. körben ma délután 5 órakor lesz az 
ádventi időszakban az első ismeretterjesztő 
előadás, amelynek műsora a következő : 1. 
Boszporus és Konstantinápoly bemutatása 
vetitett képekkel. 2. Monológot mond : Szu
nyó Etel. 3. Zougorá’ik : 'leezák Erzsébet. 
— A kellemesen szórakoztató és tanultságos 
előadásokat az érdeklődő közönség bizo
nyára ez évben is örömmel és tömegesen 
fogja látogatni.

— Egy lelkész beiktatása. A kis- 
és nagykálnai ref. egyháznak már megvá
lasztott lelkészét, Fonta Károly volt lévai 
segédlelkészt, december hó lb.-én fogják 
ünnepélyesen beiktatni uj á'lásábs. A meg
üresedett lévai segédlelkészi állást e hó
12.-től  Pető Sándor kiskálnai segédlelkész 
foglalja el.

— Gyászhír. Esztergomból kaptuk a 
leverő hírt, hogy ott dr. Gedeon Ká mán, a 
hercegprimási urada'mak nyug, főorvosa, 
Esztergom- és Bzrsvármegyék tiszteletbeli 
főorvosa, aki évek bosszú során át Zseliaen 
működött, f. évi nov. hó 23-án este, áldá
sos életének 52-ik, boldog házasságának 
30 ik évében meghalt, A közbecüléaben 
állott kiváló orvos már régóta betegeske
dett s e miatt felhagyván orvosi működé
sével, nyugalomba vonult és Esztergomba 
költözött. Hült tetemoit nagy és őszinte 
részvét mellett nov. hó 25-en délután 3 
órakor az esztergomi belvárosi temetőben 
helyezték örök pihenőre. — Áldás és béke 
poraira 1

— IskolalátogatáB. A he'ybeli ta- 
nitókepzöintezemek III. éves növendékei 
november hó 24.-en a pedagógia tanárának 
vezetese mellett meglátogatják a helybeli 
izraelita elemi népisko át a fonomimika meg
figyelése, valamint az egess iskolának ta
nú mányozása pedagógiai szemléietsserséa 
végett. A látottak fényesen beillettek a 
népiskoláról alkotott azon keretbe, amelyet 
edd g iparkodtak a tanítójelöltek lelkében 
kiépíteni.

— Vámszedés a kompon. A keres
kedelemügyi miu.sster megengedte, hogy 
Alsóvárad község as alsó-te sőváradi köz
ségi közlekedési közút szecsei kiágazásat 
kepezö szakasznál kompot állítson fel és 
ennek fenntartására vámszedési jogot adott 
a községnek.

— Uj elemi iskola Nagy sáréban. 
Jövő év tavaszáu 2 tanteremuol auó es a 
törvényes követelményeknek megfelelő uj 
elemi népiskola fog építtetni Nagysáróban. 
A régi iskola a tanítói lakással egy födél 
alatt volt, és csak egy szűk, célnak aem- 
miképen sem megfelelő tanteremből állt, 
melyben 100 nál több tanuló szorongott. 
Természetesen ilyen körü.mények közölt 
nem lehetett sem a tanító sem a tanítvá
nyoknak a helyzete valami kedveső, ered
ményt pedig felmutatni lehetetlen volt. A 
jövö évben azonban a tanügy terén eddig 
uralkodott szomorú állapot Nagysáróban 
meg fog szűnni az illetékes körök Bsüiök, 
s gyermekek nagy örömére. Hogy Nagysá
róban a kultúrának egy uj szentélye fog e- 
meltetni 1913 év tavaszán a nagy zárói 
Franki Ede nagy birtokosnak legfőbb ér
deme ; ki hazaszeretetből s a nepnek a 
művelődési téren való előre haladásának 
eszméjétől indíttatva lehetővé tette magasz
tos cél elérését azáltal, hogy as iskola 
felépítéséhez szükséges anyagot éa fuvart 
nagylelkűen ingyen adományozza.

— Felruházást ünnepélyt. rendezett 
a Lévai Erzsébet Filleregyiet f. hó 24 én 
délután as izr. hitközség tanácstermében, 
mely alkalommal nagyizámú közönség gyűlt 
egybe, hogy szemtanúja lehessen a jó me
leg ruhákkal ellátott gyermekek örömének, 
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Lieberman főrabbi szép szavakkal nyitotta 
meg aa ünnepélyt, fejtegetvén beszédében 
Jákob látomását, mondván, bogy a szeretet 
a létra, mely a földet az éggel egybeköti, 
minden nemes cselekedet egy-egy angyallá 
varázsolódik, mely a lelki felmagasoltság 
létráján száll föl az Istenhez, hogy azután 
isteni áldás alakjában ereszkedjék alá a jó
tékony emberekre. Ezután Steiner Valik* 
úrleány szavalta el nagy érzéssel Vársdy 
Antaltól ,Erzsébel*-et. Rosenberg Olga 
údeány adta elő igen ügyesen Józann 
Miklós „Genfi áldozat“-át, majd Herzka 
Erzsiké úrleány ragadta magával a közön
séget kellemes éneklésével, végül Grotte 
Jankuska aratott sok tapsot bájos zongora
játékával. — A szép ünnepélyt Salgó egye
sületi titkárnak Dr. Frommer Ignácné úr. 
hölgyhöz intézett szavai zárták be, mely
ben a nemeslelkü úrasszonynak köszönetét 
tolmácsolta, hogy 33 gyermeki szivet 
örvendeztetett meg igen Ízletes uzsonnával.

— Nem mulatnak. Érdekes mozgalom 
indul* meg Déván. A társadalom mentő 
emberei ugyanis elhatározták, hogy az idei 
télen és farsangban semmiféle mulatságot 
és bált, összejövetelt nem rendeznek, azok 
megtartását megakadályozák bogy a közgaz
dasági viszonyokra való tekintettel a kö
zönséget megkíméljék újabb anyagi terhek
től. Aa eszme nagy rokonérzésre talált a 
dévai közönségnél. A mi városunk társa
dalmának vezető emberei is komolyan fon
tolóra vehetnek a dévaiak határozatát.

— Névváltoztatás. Kiskorú Spira Lajos 
és Jenő lévai, továbbá Spira Géza buda
pesti születésű lévai lakosoknak a belügy
miniszter megengedte, hogy családi nevüket 
„íázékely'-re változtassák.

— A vidéki pénzintézetek szúrna. 
A vidéki városok közül Temesváron van a 
legtöbu pénzintézet, abol 24 részvénytársa
ság működik. Utána következik Debrecen 
23, Nagyvárad 20, Arad pedig 16 pénz- 
rntézettel. Nagyváradon legnagyobb az 
ingatlanspekuláció, amit az 5 ingatlan for
galmi intézet is igazol. Gyöngyösön 4 olyan 
vállalat van, amely szőlőtermeléssel és bor
értékesítéssel foglalkozik. Nagyszebenben a 
jelzáloghitelintézetek dominálnak. A legtöbb 
affiliált intézet Kolozsvárott van, ahol 5 
budapesti bank van érdekelve. E dekes az 
is, hogy a Pozsonyi Első Takarékpénztár
ban van a vidéken a legtöbb betét: 55 
millió korona.

— Művészeti előadások. R. Kovács 
Laura, az országszerte ismert elöadónö, aki 
néhány év előtt nagy élvezetet szerzett 
művészi előadásaival városunk közönségének, 
— tegnap érkezett Lévára, hogy ismét ne
hány előadást tartson körünkben. A müveit 
nyugaton nagy elterjedtségnek örvendnek 
ezek a szellemi asurok, ahol nemcsak szo
rosan vett művészeti kérdések, hanem ak
tuális irodalmi és társadalmi problémák 
fesztelen eszmecsere utján és szakszerű 
vezetet mellett kerülnek valam1 könnyed, 
oktatva szórakoztató formában a hallgatóság 
ele s ezáltal terjesztői lesznek az életben 
az egyéni éa társadalmi műveltségnek. 
Nálunk még nagyon tövises kulturmisszió az 
efajta vállalkozás. Est a nemes célt szol
gaija Kovács Laura, akiben hivatott interpre- 
ialóra taial as irodalomnak minden mütaja. 
Minden szava, minden gesztusa és mimi
kája a maga a testet öltött érzés és gon
dolat, ameiy as ö kifejelő éa kellemes orgá
numán nem maradhat s nem is marad 
Hatás nélkül. Vállalkozásának nemes célját 
karolja fel as érdeklődő közönség és a jó 
szándékot anyagilag is méltányolja a szülök 
áldozatkészségé.

— Allatvasár. A folyó év november 
hó 25,-en Levan megtartott állatvásárra 
lelhajtatott saarvasmarha : 2094 drb ló és 
csikó 1882 drb ; juh: 380 drb; sertés : 
461 drb j kecske : 3 drb ; összesén 48i0. 
Eladatott szarvasmarha: 300 drb j ló es 
csikó : 215 drb ; juh : 126 drb ; sertés : 
169 drb ; kecske; 1 drb ; összesen 811 
darab.

— LOvasárlás a szerb és bolgár 
hadsereg szamara. Múlt hó 25 én, hét
tőn volt Láván a KaUlini országos bsrom- 
’ásár, amelyen a lúkereskedök igen sok 
lovat vásároltak össze és jó árakon fizették.

A lovakat állitólag a szerb és bolgár had
sereg számára vették a kereskedők és azon- i 
nal el is szállították.

— Gazdasági egyesületek tévé- ' 
kenysége a többtermelés érdekében. 
1 óldmivelésügyi miniszterüak jelszava, a 
mely szerint mindenkinek többtermclésre 
kell törekednie, úgy látszik, nemcsak jelszó 
marad, minden téren azt Htjuk, hogy gaz* 
daközönségünK csakugyan komolyan tö
rekszik a többtermelésr e. így gazdasági 
egyesületeink körébeu élénk mozgalom 
indult meg mindenfelé a többtermelés ér
dekében. Az egyik tenyészállatokat oszt ki, 
a másik mütrágyazási kísérleteket végeztet, 
egyszóval mindenik teljesiti kötelességét 
a nép jobb gazdálkodása érdekeben. Miu
tán , pedig eppen a műtrágyák segélyével 
lehet legkisebb befektetéssel, legkevesebb 
fáradsággal, legjelentékenyebben fokozni 
a termes átlagokat, különösen a műtrágyák 
megismertetése és terjesztése érdekében 
működik több gazdasági egyesület. így a 
Temes megyei és a Torontál megyei egye
sületek nagyobb mennyiségű, ingyen mű
trágyát osztottak ki kiserietezésekre kisgaz
dák között ; ezenkívül pedig a Torontál 
és Szatmármegyei gazdasági egyesületek 
összes községeikbe szakelőadókat küldenek 
ki a tél folyamán, akik a népnek megma
gyarázzák a műtrágyák lényegét, hasznát 
s rámutassanak arra, mikent keil a mii- 
tragyaféleségeket alkalmazni, s minő haszon 
várható alkalmazásukból. Ölömmel látjuk 
a gazdasági egyesületeknek ez irányú mű
ködését és meg vagyunk győződve, hogy 
e működésükkel a tobbtermelés érdekei
nek igen jelentékeny szolgálatot tesznek.

— A 11US szállítása. Leginkább a 
kisebb községek lakosságát érinti a föld
mivelésügyi miniizternek a hús szállításáról 
szóló rendelete, amelynek értelmében a 
szarvasmarháknak közfogyasztásra szánt 
friss húsa egyik községből a másikba csak
is nagyobb kosarakban, nevezetesen Öt 
részre vágva szállítható. A kis állatok busát 
két részre vágva is szállíthatják. A kevés 
húst fogyasztó falvakba a nagyobb forgalmú 
községből vittek át eddig kevés mennyiségű 
es kimérésre szánt húst, a meghatározott 
mertek most ez elé akadályokat gördít.

Két élvezetes Cabaré est. Láng és 
Kun Központi kaveházaban december 3. és 
4.-én kedden és szerdán, elsőrendű művé
szek által két estén át lesz alkalma a szin- 
partoíó közönségnek szórakozni. Göndör 
Aurél orszagoshirü jellemkomikus, Várady 
Marton a pécsi nemzeti színház bariton 
enekeae, Kethy íren, Fehér Ilonka, Sán- 
dorfi Lenke, budapesti Cabere művésznők. 
Kormos Hugó ismert Conferenciere, fognak 
vendegjzerepelni.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A .József Főherceg Tanítók Háza“ 
résBÓre főtiszt, dr. llaicel Kálmán garam- 
szentkeresíti esperes ur 2 zsák krumplit, 
_  u.g,tiszteletű Szabó Zsigmond bajkai ref. 
leikesz ur 2 zsák arump it, babot, mákot, 
lencsét, cicerborsót, — Kiss Imre zseliai 
ref tanító ur pedig 9 ssák krumplit és 40 
kgr babot, — mint a iselisi népiskolák jó- 
lelkű tanulóinak gjüjteset — volt szives 
küldeni. — A kegyes adományokért a fel
ügyelő bizottság nevében őszinte és halas 
köszönetét mondanak

Léva, 1912. nov. 28.
Jaross Ferenc, Köveskuti Jenő,

gondnok. » felügyelő bisottaág elnöke.

Nyilvános köszönet.
Ssobotka Dezső ur által a Lévai Izra

elita Nöegyletbez küldött 2 zsák burgonya 
kegyes adományáért fogadja a nemes ada- 
köti az egyesület bálás köszönetét.

Lév», 1912. nov. 24.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

elnöke 
titkár.

Hivatalos közlemény
8925—1912 szám.

Hirdetmény.

A képviselőtestület 8697—1912 sz. 
határozata folytán közhirré teszem, hogy 
Léva városnál egy hivatalszolgai állás van 
üresedésben, mely azonnal betölthető, a 
pályázók ná.am d. e. 9—12 óra közben je
lentkezhetnek.

Illetmények : 600 korona évi törzsű- 
zetés, 100 korona lakbér, egyenruházat 
természetben, öt évenkint kétszer 100/° kor- 
pótléí, nyugdíjjogosultság.

Léva, 1912 évi november 30.
I3ócL©grlj. T-ia.jos 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi uov. bó 24-től 1912, évi dec. ho 1-ig

Születés.

A szülök neve A
 

gy
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m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Pálenyik István Drapcsat L. leány Ilona
Mihálka Jónás Silii gi Zsófia leány Irén

Halálozás.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neye Vallása

Sebvarcz Jáuos Kulik Jolán 
özv. Csuvara M Pásztor I. t'zv.

r. kath. 
r. kath.

Lévai piaciárak,
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Kariévá Ferenc 12 éves 1 Bélcsavarodás
i

Búza m. mázsánként 20 kor. — till.— 
21 í or. 40 Kétsseres 16 kor. 40 fiil. 16 
kor. 80 fii). — Rozs 18 kor. — fii). 19 kor. 
40 fi)). Aipa 17 kor. — fiil. 18 kor.— fiil. 
Zab 20 kor. — fii). 21 tor. — fii). Kuko
rica 16 kor. 60 fili. 16 kor. ö0 fiil. —
Lencse 40 kor. 60 fili. 41 kor. — fii). — 
Bab 24 kor* — fdl. 26 kor. — fii). —
Köles 14 kor — fii). 16 kor. — fiil.

Nyilttér.

' M OLL-FE LE
LS El DLITZsPORaíI
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emeszte8 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követke* 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 09" 2k<£oll 
készítményeit.

bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
Szaggatás és hülésböl származó 
mindenné mü betegségek ellen.

Eredeti üvog ára Ieox. 2. 
Kapható minden gyogvozertárbao 

áa drogériában.

Föazétküldéai haly MOLL A. gyógyszerész
C(. kir. udv. .aálliló, Béci, 1. Tuachbuen 8.
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Szives tudomására adom az igeu i 
tisztelt vevő közönségnek, bogy üzle
temben az előnyösen ismert

0CCASI0 ELADAS
mint minden évben, ez idén is 1 >lyó 
évi december hó 1-én veszi kezdetér.

Eladásra kerülnek . fekete és 
színes szelyemszövetek 3 féle árban, 
különféle ruhaszövetek, batisztok és 
ruhavászuak.

Blumenthal Jónás
úri és női divatüzlet

Léván-

Eladó ház.
Mángorló u 2 számú ház szabad 
kézből eladó. — Bővebbet özv. 
Janovics Ferenoznénél, Kereszt- 
ú. 4. sz. alatt------------------------—

2908.—2910. 1912. kig. szám

Faeladási^ hirdetmény.
Újbánya város deczember 20 án d e. 10 óralror árverésen 

eladja a következő famennyiséget :
1. 2998 drb. 27ö8-93 ms-t kitevő jegenyetenyőfát kitermelt állapotban 

31585 korona kikiá tási ár mellett. Bánatpénz 3161 korona.
2. 950 m3 műfára 2070 Urm3 hasáb és 640 ürm3 dorong tűzifára be

csült bükkfa készletet. Bükkműfa kikiáltási ára m3-kint 6 koroua, hasábtüaifa 
ürm3-kint 2 korona, dorong tűzifa ürm*-kiut 1 korona. Bánatpénz 1050 korona.

3. 1590 1690 m3 jegenyefenyö míífák melynek kikiáltási ára m3-kint 
8—10 és 11 korona. Bánatpénz 1615 korona.

Árverési feltételek az újbányái erdőgondnokságnál és a polgármesteri 
hivatalnál megtekinhetők.

Újbányán, 1912 évi november hó 25-én.

Kotiers Emil
polgármester.

Eladó birtok.
Néhai Hlóska l’ál tulajdonát képe

zett a lévai határral tőszomszédságban 
fekvő 18 magyar hold kiterjedésű 
ingatlan szabadkézből eladó. — Fel
világosítást ad dr. Szilárd Samu 
ügyvéd Léván.

és mindennemű

kötő- gépmunkát
elvállal

NYITRAI NÁNDORNÉ
Léva, Laszló-utca 13.

A borfogyasztó közönség
— figyelmébe, .

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 
------ házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, teher literenként 100 fii 
Balatonmelléki , . 120 „
Neszmelyi Ó vörös „ 140 ,

| Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

5152 és 5333—1912 tlk-i szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir. jarásbiróttág miut tlkvi hatóság köz

hírré teszi hogy Földi Istvduué szül. Polcnak Juliauua 
es társai önkeutes ingatlan kivonat árverési ügyében 
a végrehajtási jog hntalyával biró árverést Földi 
Istvauué szü'. Polcaik Júlia és kink. Musa Eszter és 
Máriának a iévai kir. járásbíróság területén ü iram- 
vezekéuy község határában fekvő és a garamveztkényi 
92 sz'jkvbuu All sor 96 hrgzám alatt foglalt ház 
és beltelekre a az ahhoz urlozó erdő és legelő illető
ségre továbbá az ottai i 1.09 sztjkben All sor 661 
hrszamu s ián tő 2 sor 637 szántó s 3 sor 599 hrszáuiu 
szántótöldbeui 24—43 revz illntményükie előbbire 1760 
koroua, utóbbiakra 1036 koroua kikiáltási árban az 
árverést elrendelte még pedig a Vhu 26 § alapján 
akként, hogy ezen határnapon az ingatlanok a meg- 
alipitott kikiáltási áruál alacsonyabb árou eladatni 
nem fognak.

E/.eii uyilváuos birói árverés 1912 évi december 
hó 23 napján délelőtti II órakor Garamveiekény köz
ség hazauai lesz megtartva.

Az árverelui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási áranak 10°0-ál készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. §«abau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333 számú 1. M. K. 8. §-aban kijelölt 
óvadékáepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt előieges elhelyezéséről 
kiálli ott szabályszerű elismervénytát szolgáltatni, mely- 
kö'elezet'seg alól csak a Vhu. 21. §-ábau megneve
zettek vannak fel unni ve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhn 25, §-anak megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe alatt kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság miut telekkönyvi 
hatóságnál 1912. évi uov, h> 18. uanjáu. Pogáuy s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Bányai
kir. tlkvveze’ö.

Pályázati hirdetmény.**
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár 2452/912. számú igazgató

sági határozat alapján pályázatot hirdet évi :i000 korona fizetés .és 540 kor. 
lakbérrel díjazott ügyvezető igazgatói állásra.

A pályázóktól megkivántatik :
aj a középiskolai érettségi — vagy ezzel egyenrangú előképzettséget 

igazoló bizonyítvány felmutatása ;
b) pénztárorvosi bizonyítvány arról, hogy teljesen egészségesek ;
ej hogy magyarul tudó, teljes korú állampolgárok ;
dj igazolása annak, hogy ellenük a szolgálati cs fegyelmi szabály

zatok 6. §-ának b. pontjában, továbbá ugyanezen szakasz 10. bekezdésében 
foglalt tiltó okok fenn nem forognak.

Az országos, — a helybeli — vagy más kerületi pénztárnál sikeresen 
eltöltött szolgálati idő a pályázók előnyéül tudatik be.

A megválasztott ideiglenes n inőségben alkalmaztatik és csakis a 
pénztár mindenkori szolgálati és fegyelmi szabályzatát ak, a véglegesítésre 
vonatkozó feltételeinek teljesítése után 8 legalább egy évi próbaszolgálat után 
fog véglegesittetni.

A megválasztott köteles állását a felszólítástól számított 14 nap alatt 
elfoglalni. r

Pályázati határidő 1912. évi december hó 30 án déli 12 óra, mely 
időpontig a szabályszerűen felszerelt kérvények a lévai kér. munkásbiztositó 
pénztár helyiségében benyújtandók.

Később érkező pályázati kérvények figyelmen kívül fognak hagyatni.

A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár.

•) A múlt hó 24. (47-ik számban) tévesen közölt hirdetmény hatályon 
kívül helyeztetik. J J

legjobb mosószer
Washall Company Wien

II.Kurzbauerqasse 3.

Kapható KNAPP drogériában LÉVA.
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MIELŐTT
karácsonyi szükségletét fedezné 
saját érdekében cselekszik ha 

5L©

♦ karáosonyi kiállítását megtekinti. ♦
y,

| | Bemek kivitelű babák valamint játékáruk I I
• • szigorúan szabott árak mellett. • •

— Telefon 31. szám. —

Uj mészáros és mw 

——  :— hentes üzlet!

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönséget tisztelettel érteeiteni, hogy 
Léván, a városháza épületében

(a volt vendéglő helyiségben)

mészáros és hentes üzletet
— nyitottam. =====

Az igen tisztelt közönség becses 
pártfogását kérve, maradtam

teljes tisztelettel

Hándler Zsigmond
m-isuároa és hentes.

W Semmi sem pótolhatja! “THí

BEND ALIN
legjobb folyékony kályhaeziist festéket.

Nem pattan le vörösre izott kályhákról sem, hanem 
kihűlésük után ismét szép ezüstfényű marad.

Rendalin
a legjobb fémkompositlő 
minden elképzelhető tárgy 

mázolására.
Állandóan tartós 
izzó forróeágnak, valamint 
nedveeségnek ellenféllé 
ezüstfesték.

Nem robban. Használatban rendkívül kiadós.
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván, 
oyáíoto'k: Georg Benda, Lutz-Werke 
bronztestekgyar, WIEN. Traismauer, N.Oe- Prag.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnaiutca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség1 hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó, Bővebbet Monaco Mosenál, Léva

Szállítás is tamás
valamint IcöltözlcöcLéselcet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Lóvá Szepesi xx. Í2í2.3

KNAPP DÁVID J
— — • ■ r - - í £   — I— MM M« M* M M 1* Á A «• A ,0

S 00 
0

vajgazdasági gépek. - Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. - Hoíherr és Q 
Schrantz-iéle gözcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden V 
nagyságban, valamint minden e szikba vágó gépek és géprészek. (J

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33. LÉVÁN. Telefl" ”*m : 33 —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve. 
Hazai gyártmányú gépek: ===

Világhírű rBAFlD“ láncios kutak. rAlía Separator1 tej és 

élkés"zite"se”és‘’ felállítása jutányos árakban. — —-
’t. Ganz-féle motorok minden 
szikba vl

Sí

Ryersolajmotorok és lohomobiloli HO il. 
Nagamoirá Ryersolaimolorak

letolotóbb éa 
leimegblxhatébb 
ütemet blxtoelt- 
ják. üzemköl • 
stg lóerőnként 
1-2 fill. Al'en- 
dóan zavartalan 
Üzem I — Pénz
ügyőri felügye
let nélkül I Egy 
•zerl keidét! Sek 
•zízgép Izem berni

Költségvetése^ és Arhpok díjmentesen.

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vaoil körút 59, tt

HOLZMANN BÓPOÓ divatárúháza LÉVÁN Kossuth Lajos te.I

©©©áss©
m, -< „lkaimmal az összes téli áruk és egyéb férfi és női újdonságok, melyeknek helyszűke 

november hó 30 án vette kezdetet, . < leány felöltők, ruhakelmék, flanelt és mosó barclietok, vászon és asztal
mim csak egyes czikkeket sor°lJ6‘°k J "'allérok és karmantyúk, férfi téli sapkák, nyakkendők stb.

nemnek^ szőrme íaitero^ r b M kerülnek eladásra. *W
B*** mély®*1 • lekinteltel pz árak rendkívüli olcsó voltára a vásárlás nagybecsű vevőim részére
Az idei occasiót nagy arányokban rendezem e , nagyobbitott áruházamban férfi és női kész fehérnemüek valamint
nagy pénz megtakarítást jelent. — Ami d n meg an kaphatók. — Különlegesség: a legjobb férfi és
egész menyastzenyi kelergjék ra arano ~ r Léván kizárólag csak nálam kapható.

női ernyő beszőtt védjegy Ezer napi j Ml Axfeazz
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Feltűnő olcsó

Karácsonyi ocassiot tart
november 15-től december 31-ig

|| 
M

aradékok m
inden elfogyható arban kaphatók. 

|;

Mittii tani

divatáru üzlete

LÉVÁN, Petőfi utca.

Mélyen leszállított árban kaphatók: 
Kosztüm kelmék, blúz és pon
gyola kelmék, fekete és színes 
selymek, kézi munkák. — — 
Szőrme áruk. — Vászon és 
damaszt áruk. Barchettek és 
az összes divat cikkek. Leg
újabb Richelieu és Madeira 
— — — minták. — — —

„AZ 0LLA“d 
szakorvosok r 
által meg ■ 

vizsgálva és J 
legjobbnak B 
minősítve B 

van. F 
Két évi jót-;á 

állás. < ’ 
Ára I . 

urat ónként. i 
4.-, 6.-,

8.— és \ 
10. korona 1

különlegesség.
A tudomány mai 
állása szerint j 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gumml 
óvster. jűt

Az 
„OLLA" 

200 orvos 
által leg- 
megbizha* 

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható az 
ország min

den gyógy
szer tárd can 
es jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
0LLA4 adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsémi' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ gnfluuinar Wien. B 437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illatseeríse-üz etében.

Legjobb bevásárlási forrás! "Wll

KERN TESTVÉREK 
fűszer, gyarmatfi.ru és vasnagykereskedése 

ALAPITTATOTT 1881. LÉVA ALAPITTATOTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és praqai sodar. 

Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi orosz teálc és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac. déligyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű csemegék, a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányu^foly tcn_égő kályhák, fa-_ és_széntartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé-^ és teafőzők,_ húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

■ Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb —

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkekből.

Ma moziba 
megyünk!

ni

Az APOLLO mozgószinház 
műsora érdekes. ■■■

rekedtség, katarut és elnyalkodás, 
görcs és hörghurut ellen ne vásá 

roljon mást, mint a finomisii

“rMellCaramellet 
a „Három fenyőivel 

aa aa drb. orvosok és m*g4nu- 
L VwO foktól származó bizonyit- 

"4ny igazolja a biztos 
-redm^nvt.Csomagokban 20 és 40 
fill Dobozban 60 fillér. Kapható ; 
Urasén Boleman gyóazertArában 

éa Knapp Ignácz drogériáiéban 
= Léván. —

i

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

£7

gyarmatfi.ru

