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A tervezett léva-nagysurányi 
h. é. vasút közigazgatási be

járása.
Városunk ama régi óhajtása, hogy 

a nyugoti fogyasztó piaczokkal megfe
lelő rövid es közvetlen sinösszeköttetést 
nyerjen, úgy látszik teljesülni fog.

* E  hó8. ér. 9-én tartatott meg ugyanis 
az illetékes tényezők közbenjöttével a 
léva-nagysurányi h. é. vasút közigaz
gatási bejárása, melynek megvalósítá
sán egy érdekeltség munkál. A vasút 
hossza 42 km., a lévai állomás Alsó
varad felőli végéből ágaznék ki, dél- 
nvug ti irányban vonulva áthidalná a 
Garamot, s Nagy és Kiskálna, majd 
Garumlök, Barsbese, Szenese és Óhaj, 
valamint Zsitvafödémes községek érin
tésével a magy. kir. államvasutak nagv- 
surányi állomásáig vezetne.

A vasút forgalmi végpontja Érsek
újváron lesz elhelyezendő, s ehhez 
képest a h. é. vasúti vonatok Érsek
újvárról fognak indíttatni, illetve ezen 
állomásra lógnak bejárni. Ilyen formán 
városunk a tervezett h. é. vasút köz
vetítésével közvetlen csatlakozást nye- 
rend a budape.st-marcheggi vonalon 
közlekedő vonatokhoz.

Örömmel üdvözöljük e vasúti ter
vet, melynek megvalósulásához váro
sunk vitális érdekei fűződnek. — Lehet, 
hogy ezzel a tervezgetés stádiumából 
kilépni nem tudó s mar évek sora óta 
húzódó léva-verebély-nyitrai h é. va
súti tervezet megvalósulása újabb ké
sedelmet szenved, de ez a körülmény 
bennünket nem érint, mivel a garam- 
kovácsi-iranyosmaróti h. é. vasút ki
építése utján Lévának a inegye szék
helyével Aranyosmaróttal való direkt 
vasúti összeköttetése már biztosítva

van ,tehát a léva-verebélyi vonalra — 
mely annak idején első sorban a megyei 
székhellyel való összeköttetés szem
pontjából jött figyelembe — tulajdon
képpen szükségünk már nincs.

Annál fontosabb azonban reánk nézve, 
hogy a nyugoti piacokra irányuló sze
mély és áruforgalom könnyebb és 
gyorsabb lebonyolítása céljából az ezút
tal tervezett h. é. vasút mielőbb léte
süljön. — E vasút előnyei a személy- 
forgalomban jelentékeny idő es pénzbeli 
megtakaritasokban, a;: áruforgalomban 
pedig akként nyilvánulnák, hogy a 
Léváról a nyugoti helyekre é> viszont 
irányuló áruküldemények a tervezett 
h. é. vasúton olcsóbban érnek rendel
tetési helyeikre, mint akár a m. kir. 
államvasutak párkánynánai, akár a 
tervezett léva-verebély-nyitrai h. é. 
vasút léva-verebélyi vonalán át.

Ezen idő — illetve pénzbeli meg- 
takaritasok azon jelentékeny utrövidü- 
lé-ekkel állanak kapcsolatban, melyek 
a léva-nagysurányi vonalon elérhetők. 
Mig ugyanis Léva Érsekújvártól r>ár- 
kánynánán át 93 km-nvire, addig a 
tervezett h. é. vasúton csak 53 km-nyire 
fekszik. Ezzel szemben a távolság a 
tervezett léva-verebélyi vonalon Érsek
újvárig 63 km., tehat a léva-nagysu
rányi h. é. vasút a léva-verebély h. é. 
vonalszakasszal szemben 10 km-rel 
előnyben van.

Ami a tervezett uj útirányon az 
utazásoknál elérhető időbeli megtaka
rítást illeti, az a legkedvezőtlenebb 
esetben megfelel annak az időnek, a 
melyet a Járkánynánától Érsekújvárig 
való utazás igénybe vesz, vagyis 
gyorsvonatoknál 1*—8 4 órának, sze
mélyvonatoknál pedig 1—5 4 órának.

Ezen megtakarítás kiszámításánál 
azon feltevésből indulunk ki, hogy a
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nagysurányi h. é. vasútnál vannak meg, 
azokat a léva-verebély-nvitrai h. c. 
vasút nem biztosíthatja. Az időbeli 
nyereséget nem azért, mert a vonal 
hossza 10 kin-rel nagyobb, mivel vo
natai nem közlekedhetnek direkte Ér
sekújvárig, hanem verebélyen átszállás 
és csatlakozó zsitvavölgyi vonatnak 
bevárása váland szükségessé, mert 
továbbá a már üzemben levő zsitva
völgyi h. é. vasúton a személyforga
lomnak az áruforgalomtól való elvá
lasztása s ezzel kapcsolatosan a vonat 
járatok gyorsítása kizártnak tekintendő. 
A pénzbeli megtakarítást a tervezett 
léva-nagysuránvi útiránnyal szemben 
a nagyobb vonalhossz s azon további 
körülmény teszi lehetetlenné, hogy az 
egészséges díjszámítás Verebélyen meg
szakad, a mi dijdrágulást von maga 
után.

Az áruforgalomban várható előnyök 
azon tetemes dijolcsóbbodásokban fog
nák nyilvánulni, melyeket a tervezett 
h é vasúton elérhető útrövidítés ered
ményez. Mig például ma az ausztriai 
tartományokba s a vámkülföldre menő 
gabona neműek, hüvelyesek és liszt 
után 122 K. haszonfa és íakéreg után 
80 K. szarvasmarhaküldemények után 
57 K. díjtétel fizetendő a m. kir. ál
lamvasutak vonalán Lévától Marcheggig 
10 tonnás kocsinkint, addig a tervezett 
h. é. vasút igénybevétele eseten Marc- 
heggigfizetendő díjtétel gabonanemüek, 
hüvelyesek és liszt után 73-J-39 112
haszonfa és fakéreg után 47y 29 7(3
szarvasmarhaküldemények után 91 y  
14 45 koronára fog rúgni.

Az Ausztriából behozott iparcikkek

I minden métermázsája után ma a marc- 
I hegg-lévai vonalon é. p. az I. osztályba 

sorozott áruk után 336 fillért a II 
osztályba sorozott aruk után 255 fillért 
fizetnek kereskedőinkéi teivezeti h. é. 
vasúton való szállítás esetén pedig ez 
a költség az 1. osztályban 188f77- 265 
a II. osztályban 1 döf 60= 206 fillérre 
redukálódnék.

Ugyanezen fuvardijmegtakaritások 
érvényesülnek a Léváról Nagysurányon 
túl Pozsony, Nyílra és Komárom irá
nyába s azon túl szállítandó, illetőleg 
onnan érkező minden néven nevezendő 
küldemények után, melyek felsorolásától 
azonban, nem akarván olvasóink fi
gyelmét továbbra is igénybe venni, el
tekintünk, mert már a felsorolt példák 
is elegendők annak illusztrálására, mily 

1 tetemes előnyök származnak a közre 
| abból, haaléva-nagysurányitransversális 

pálya kiépül.
Mielőtt azonban fejtegetéseinket be- 

fejeznők, röviden kitérünk egy a közérdek 
szempontjából fontos cikk díjtételeinek 
alakulására. Értjük itt a Tata vidékéről 
Lévára szállítandó szénküldemények 
szállítási dijai körül elérhető fuvardij- 
meglakaritásokat. Léva város tetemes 
szénszükségletének zömét a sziléziai és 
poroszországi szénbányákból fedezi. 
Nem forog fenn kétség hogy az érsek- 
uj vár-komáromi vonal megnyitása esetén 
a tatai szénbányászat olcsó, és a mellett 
jó minőségű termékeivel városunkat 
felkeresni fogja, előreláthatólag több 
száz waggonra fogrúgni évenkint a Léva 
város és környéke tertileténelhelyezendő 
tatai szén mennyisége. A Bánhidáról 
Lévái a Párkánvnánan át szállítandó

szénküldemények után a komárom- 
érsekújvári vonal megnyitása esetén 
fizetendő díjtétel 10 tonnás kocsinkint 
55 koronára rúg. Ezzel szénben a léva- 
nagysurányi h. é. vasút i-génybe vétele 
esetén ezen küldemények után csak 31 f  
20—51 korona volna fizetendő. Az ef- 
fectiv megtakarítás tehát 4 korona 
kocsinkint.

Hogy a léva-verebély-nyitrai h. é. 
vasút a felsorolt előnyöket nem nyújt
hatja: nyilvánvaló. Először isa verebélyi 
útirány 10 km-rel hosszabb a léva- 
nagysurányinál, a mi teljes kocsirako
mányokban szállítandó áruknál kocsin
kint 4 koronától 10 koronáig menő da
rabár uküldeményeknél pedig még ennél 
is viszonylag nagyobb dijdrágulást jelent. 
Ehhez járul, hogy a Léváról Verebély- 
Nagysurányon át mozgó forgalomban a 
díjszámítás a birtok viszonyok folya- 
mányaként Verebélyen megszakad, ami 
a dí jtételeknek egy további kezelési 
illetékkel való megdrágulását vonja 
maga után. fia figyelembe vesszük, 
hogy a kezelési illetékkel 100 kg-kint
6—20 fillér közt variál, láthatjuk, hogy 
a léva-nagysurányi vonalon előálló 
egységes díjszámítás mennyire előny
ben van a verebélyi irányban szük- 
í.égképen bekövetkező megszakított díj
számítássá! szemben.

A fentiekben röviden kifejtettük fel
fogásunkat a léva nagysurányi vasut- 
tervezettel szemben, s mivel szilárd a 
meggyőződésünk, hogy a kombinátióba 
jövő vasúti tervek közül városunk kul
turális és gazdasági érdekeit csak a léva- 
nagysurányi vasútvonal alkalmas kielé
gíteni, végtelen örömünkre szolgálna, ha
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Milka.
Milka a Kertész irodatKzték Milkója, szapora 

taktusban tipegett lefelé a havas Rákóczi 
utón. Járasa nemcsak azért vala lipegő, mert 
a hó fagyos, a kövezet pedig ennél fogva 
síkos volt, hanem abból az okból is, mivel a 
bal labán a cipője talpából mái-már
kika.Mikalt a harisnya, s ha rendesen lépeget, 
minden lépésnél fel kellett volna emelnie a 
s irkát, és a mögötte járók akkor mindenesetre 
észreveszik a rongyos talpot.

\ eko\v, fekete, nyári alj feszült Milkán, s 
a dclen-bluz fölött (ami különben szerer cséré 
nem látszott) könnyű, fekete tavaszi kabát, 
bDa nélkül, hogv csak úgy süvített keresztül 
rajta a januári szél.

Az utcán ahogy az üzletek sorfala előtt 
az emberek allig begombolkozva, vagy bun
dájukba, prémkabátjukba, óriási boájukba 
burkoló.lzva zsebrevágott, vagy muftba dugott 
kézzel, kipirult képpel, a hidegtől nedves te
kintettel és vörösre csípett orral elsiettek 
mellette, majdnem mindenki — férfi, asszony

ság vegyest - - utána fordi.lt. Mintha minden 
arcba, amely szembe találkozott \ele drót
kampót szúrt volna bele Milka, hogy meg
fordulásra kényszerítse : azon kép nézett vissza 
utána mindenki, aki elment mellette. Mert a 
boátlan, vékony fekete tavaszi kabát vállbán 
és elül pompásan gömböl) ödött Milkán, s 
derékban csodálatosan, összeszűkült, mig 
közvetlenül a derék alatt, a csípőn, formásán 
kidomborodott. Egyszerű fekete kalajja alól 
pedig gyönyörű, tiszta kék szempárt csiklan
doztak körül a feketébe játszó, sötét gesz- 
tenyeszinü hajtincsek, mig kerekded arcán 
valósággal bazsarózsákat csókolt ki a fagyos 
szél; a két bazsarózsa közt pedig a fázástól 
önkénvtelenül rezgő, szabályos, szép, megy- 
piros ajk fölött, mint valami haragos kis 
gr.óm, berzenkedve nézett előre a gyöngéd 
cimpáju, finom fitos orr. Szegénységbe, úgy
szólván rongyokba öltözködve igy törtetett 
tipegő járásban előre szegény kis Kertész 
Milka, mint az ifjúság, szépség és tideség 
triumphatrixe, hogy szerén) keresetével — 
amelyet a potros ügyvéd irodájában kopog
tatott ki magának az Írógépen — hozzápó
toljon valamit a nagy család háztartásának 
költségeihez. A szegénység kálváriája s a

Inrmatos liliomnak diadalutja volt neki a 
Kákóci-ut.

Elhaladt a K' kus mellett, maga mögött 
hagyta az onnan következő szőnyeges és ci
pőüzleteket, nem nézett, csak olykor sandított 
bizonyos tompa sóvárgással a női divatáru
in a k  kirakatában feszelgő modell-rubákra, 
amelyek oly kecsesen omlottak végig, hol 
rájn v tapadva, hol bő ráncokban hullva alá, 
a viaszkbábokra, és ment gyorsan előre a 
Kossuth Lajos utca felé.

Egyszerre csak mint a megriasztott madár, 
ijedten kapta előre a fejét. Férfihang suttogott 
a fülébe:

— Megengedi nagysád, ^ogy hazakiséijeni ?
Milkának hosszan dobogott a szive. A világ

minden kincséért oda nem mert volna nézni, 
ahonnan a hangot hallotta, pedig tudta, nvrt 
érezte, hogy a férfi közvetlenül a nyomában 
van, jobb felől. Hogy meneküljön előle, meg
gyorsította a járását, és abba hagyván a ti* 
pegest, most már szinte futó lépésben törte
tett előre a járókelők között. Üe akárhogy 
iparkodott, érezte, hogy üldözője folyton a 
sarkában van.

— Kisasszony . . . .  nagysád, — lihegte 
mögötte szemtelen suttogással a férfi.
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felfogásunkat az illetékes körök magu
kévá tennék, s a most kínálkozó alkal
mat megragadva, ezen vasút megvaló
sításának ügyét dűlőre vinnék.

IV. Legyen világosság!
í r ja : Tokody István.

Két n y o m ta to tt  füzet fekszik előttem. nA
biblia olvasásának haszna. Egyházi beszéd a 
biblia vasárnapra.11 Irta és elmondta Birtha 

József lévai ref. l e lk é s z Ez az egyik. Biblia
ünnep. Irta Bándy Endre. Ez a másik. 
Mindkettő az angol biblia-terjesztő társulat 
fennállásának századik évfordulója alkalmá
ból tartott ünnepi istentiszteleteken, illetőleg 
az ezen alkalommal rendezett esti ünnepélyen 
mondatott el. E könyvecskékből veszem az 
alábbi két idézetet :

,.Es látod, a 'y á m fia , a m i n á lu n k  közös 
és ami bennünket e g yü vé  h o zo tt, éppen a z 
válaszfal kö z tü n k  és ró m ii  testvére ink köz Ut ; 
látod, kereszténynek nevezi m agát ő is ; 
Krisztus köve tő jének tartja m agát ő  is ; az 
Isten igéjén, m in t fun dá m e n tom o n  vé li fe lé
pítve lenni egyházá t ő is ; —  sőt az ü d v  
egyedüli b irtokosának merészen nevezi inasá t 
és a mai ü n nep lésünkbő l m égis iá n v z ik . 
Fenyes cerem ón iákka l m ié rt nem  töm jénez 
oltára körü l ? ? M ié rt nem  ö rü l ve lü n k  e 
nap<»n ? ? M ié rt ? ? A zé rt, m ert a b ib lia  
meghódította az egész v ilág  j t  és v i lá g o s s ig o t  
terjeszt, hagy m aga u tán  m in d e n ü tt, am i 
testvérünk pedig nem  szereti a v ilá g o ssá g o t. 
Lám, ezért nem ünnepe l ve lü n k  e g y iii t  a 
katholikus v ilág. E zé rt m arad tün te tő le g  tá 
vol téliünk*.............

Meg vagyok ró la  győződve , hogy m ie lő tt

megmondanám, t. olvasóim már is tisztában 
vannak azzal, hogy ez az idézet a Birtha- 
féle széni beszéd-bői való. Folytathatnám az 
idézeteket s idézhetném Birihi történeti ada
tait, (?) de minek tegyem !.ássunk e helyett 
szemelvényt a másik füzetből mint illetékes 
helyről jövő méltó feleletet Birtha szentbeszé
dére. Ez igy szól : „Ne csak a b;bliaterjesztő 
társulat jubiliumát ünmpeljü\, hanem ünne
peljük az írást, az Is'ennek szent igéjét. 
Akkor azután, amig itt mi protestánsok ez 
ünnepség körében szokatlan módon ölelke
zünk, oly módon, ahogy azt széles e hazában 
talán sehol sem teszik, olyan módon, 
aminéjt bizonyára közülünk is soka" nem 
tartanak a hitrokonság és testvéries együvé- 
tartozás egyedül üdvözítő megnyilatkozásának: 
nem zárjuk ki a testvériség köréből azokat 
sem, kik ma még nem ünnepelnek velünk. 
Mert nem ünnepel az bibliaiünnepet, akinek I 
lelkében bármely hiten levő embertársa iránt | 
szeretetlenség, gyűlölet honol. Különösen nagy 
szükségünk van a bibliai békés szellemre, 
édes magyar hazánk fiainak, kiket vallási — 
nemzetiségi — politikai — és nem tudom 
én még há^y és minő válaszfal tart távol 
egymástól.“ így beszél a másik protestáns 
felekezet lelkésze, Bándy Endre. Hogy a 
kettő közül mely ik a Biblia szellemének igaz 
tolmácsa : ítélje meg ki-ki a maga tudása 
és erkölcsi felfogása szerint. Fölötte jellemző 
a Birtha-féle szentbeszédre, amelyben a 
biblia-olvasas hasznának fejtegetését tűzte ki 
feladatául a szerző, hogy a 17 nyomtatott 
oldalból álló füzet 9 oldalán nem erről ir, 
hanem hasonlőan a vásári szafó shoz — 
aki csak úgy vél túladni portékáján, ha a 
másét g\alázza — a róm. ka>h. egyház 
intézkedéseit tárgyalja csodálatos elfogult
sággal s ezel fog iitságból fakadó igazságtalan

sággal és együgvüséggel. A hitvitázó irodalom 
paskvilus-termékeinek méltó társa a Birtha 
szentbeszéde s enn.k tudható be, hogy maga 
a testvéregyház lelkésze sem hagyhatta
annak Ízléstelen kirohanásait megjegyzés
nélkül. Hogy a javarészben az intellectuális 
osztályhoz tartozó ág ev. hitközségi hallga
tókra milyen hatást gyakon.lt Birtha beszéde, 
— könnyen eképzelhető.

A testvéregyházak együttes ünneplése 
különben sem eseit meg minden incidens 
nélkül. Birtha nem kevesebbet Kívánt lelkész- 
társátó’, mint azt, hogy a bibliai vasárnapon 
zárja be templomát, ünnepeljenek együtt a 
ref. templomban. Bándy az ev. lelkész úgy 
vélte, hogy a testvéri együvétartozásnak 
eléggé kifejezője lesz az esti, együttesen tar
tott ünnepség is, templomát pedig vasárna
pon bezárni semmi szin alatt sem volt haj
landó, ami könnyen érthető. Birtha „dühöngöttu 
„ugrált" Joporzékolt“ — de hiába. Végre is 
a testvéries együvétartozás kifejezésére az 
ünneplésnek az a „szokatlanu módja jött 
létre, melyszerint a két lelkész mindegyike 
a másik felekezet templomában mondotta az 
ünnepi beszédet.

Nem hagyhatom megemlítés nélkül a po
zsonyi egyik sajtóperben megtörtént s a bib
liai ünnepléssel kapcsolatos epizódot, mert 
éppen ez ünnepség előzményei körül merül
tek fel oly jelenetek, amelyek folytán B. E. 
mint tskii alatt kihallgatott tanú, kénytelen 
volt legjobb meggyőződése szerint kijelenteni, 
hogy „Birtha árral, modoránál foyva jóizlésá 
úriember nem érinlkezhetik.“ (Ezt Birtha a 
L. Ö. sajtóperi közleményemen szépen elhall
gatta. Hja, ő az igazság bajnoka!) Erre 
Birtha azzal replikázoit, hogy Bándy úrnak 
felettes hatósága, esperese : Raab Kiroly úr, 
egy Birthához intézett levelében Bándy úrnak

A járókelők, akiknek természetesen sze
mükbe ötlött a hajsza, érdek'ődéssel pillant- 
gaitak a pihegve tovaosonó leányra, akinek 
most már nemcsak a hidegtől, hanem a 
haragtól meg a szégyentől is olyan volt az 
arca, mint a pipacs. Sírni szeretett volna a
fölháborodastól.

— Istenem, — gondolta — mért nincs 
férjem, vagy vőlegényem, aki megvédelmezne ! 
^agy mért nem vagyok gazdag, cs mért 
nem járhatok elegáns ruhában, hogy az 
emberek ne mernének ilyen arcátlanul bánni 
velem!
Hirtelen föllélekzett. Végre szerencsésen elér
kezett a Kossuth Lajos utca sarkára (ahonnan 
tudniillik már szakaszjegygyel utazhatott 
tovább, ki a Lipót-körútra;) s a megállóhely- 
hez épp akkor kanyarodott oda egv körfor
galmi villamos kocsi; az ő kocsija. A meg
mentő.

Egv pillanat, és Kertész Milka fönt volt a 
kocsiban. A férfi utána. A leány lángvörös 
®rccal rántotta fel a kocsi ajtaját és, hogy 
a Permnra r g ró  aszfaltbetyárral szemben 
tdot nyerjen, gyorsan és dühösen váeta be 
maga mögött az ajtót. Most látta, de csak 
e8> pillanatra, az arcát is a kisérŐjéiek.

Cilinderes, csinos, elegáns térfi volt. A lány 
hirtelen elfordult az ajtótól s mivel éppen a 
bejárattal szemközt volt üres hely, hát leült!

— Szervusz Milka! — nyújtotta feleje a 
kezét a szembenlevő ülésről, amelyik háttal 
volt az ajtónak, Taubermann Janka, akivel 
csak most vették eszre egymást. A két leány 
gyermekkorbeli játszópajtás volt. Hanem az 
utóbbi időkben már csak elvétve találkoztak 
mert Milkánák a kenyere után kellett járnia, 
a Taubermann-leány pedig — gazdag embe
rek lévén a szülei — a zsurokon, színházban 
és bálban hiába kereste volna a vé'^onyhaju 
irógépes kisasszonyt.

— Szervusz Janka!
Es a fölindulástól remegő hangon kezdett 

beszélni:
— Képzeid, ahogy jövök a Rákóci-uton...
Belépett a kocsi belsejébe a cilinderes.
— Ez már mégis csak sok ! — rebegte

fülig elpirulva a leány s a következő pilla
natban az ámulattól cskanem szájtátva bá
mult Taubermann Jankára, aki mosolyogva 
fordult a meglepedten hebegő fiatalember felé:

— Nini Ákos! Hát maga hogy kerül ide?
S megfogván a gavallérnak a kezét, derűs

boldogsággal mutatta be Milkának:

Szemesdy Ákos, a vőlegényem . . .
Na iszen gondolta Milka, amikor 

leszállván a villamosról — ismét egyedül 
kocogott az utcán, — mégis csak jobb do
log rongyos cipőben járni, mint ilyen vőle
génnyel.

Zsoldos László.

Pantheon.
A gondolatok díszes pantheonját,
Mit Sokratea már far-faragn i kezdett: 
Amelybe göyös ivet Nietzsche edzett.
S öblös hajóját Kant vésői bánták:

Bejártam én is egykor elborongva!
S megálltam a legelső kupolán, hol 
Párákba hal szét a sün i ködfátyol, 
Min áttör az istenség napkorongja.
( t pantheon, he rideg és hiís róttál! 
Még jó , hogy egy  kuckóban állt az oltár, 
Mit Jézus épített: onnan meleg hóra miék.
És mégis . . többet ér egy  nádkapu,

[kis hajléka
Hol a kemence boldogságot áraszt,
S füzén a kondás szilre is megszárad.

iáimon Viktor.
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a bibliai ünnepéllyel kapcsolatos eljárását 
helytelenítette. E kijelentése tagadhatlar.ul 
nagy benyomást gyakorolt úgy a bíróság 
tagjaira, mint reánk, lévaiakra, de főképpen 
magára Bándy i.rra. Akkor ezt megcáfolni 
nem lehetett s igy hinni kellett. Terrneszetes 
hogv Bár.dy urnák hazajövet első gondja 
volt ez ügyben kérdést intézni espereséhez, 
aki kijelentette, hogy sem szóval, sem iratban 
a Birtha által neki imputált nyilatkozatot nem 
tette s Bándy űr eljáiását senki előtt leg- 
kevésbbé sem helytelenítette. A csapdába 
került róka, ha másként nem lehet szabadul
nia, le rá?ja s ott hagyja legfőbb díszét, 
amellyel oly büszkén veri fel a port maga 
körül a farkát a csapdában. Birthának lóka- 
farka az a bizonyos igazság. O ezzel leg
alább is annyira szeret tüntetni, mint lompos 
farkával a róka. Nos, ez a farok Pozsonyban 
maradt. S magát a farkeltávolitó műtétet 
B rtha oly gyakorlottságra valló biztonsággal, 
oly graciöz könnyedséggel végezte, amely a 
legkiválóbb speciálisának is dicséretére válnék. 
Csakhogy — úgy-e kérem — ez a dicséret 
nem a bibliai, — hanem a róka-morálnak 
volna dicsérete ?

S jöjjön most egy a megígért tükördarab
kák közül, mely Birthának lelkületét elég hűen 
tükrözi vissza.

Szenté Pál, volt óvári ref. tanító halt meg 
Léván, hol nyugdíjas napjait tcltötte. A te
metést Bándy Endre ág. ev. lelkész űr végezte 
B rtha helyett, aki esetleg éppen akkor nem 
volt itthon. Ez az esetleg ugyan elég gyakran 
fordul elő, de hát Birtha rendkívül elfoglalt 
ember. A családban előjövő keresztelő, 
esk.i'ő, névnap, temetés, majd templomszen- 
telés, pap-beiktatás, lelkészértekezlet, politika, 
nyári üdülés s a jóságos Isten maga tudná 
csak elősorolni mi mindenfele alkalom szapo
rítja az esetlegek számát. Szdval nem lévén 
esetleg itthon, a boldogult Szente Birtha 
közbenjárása nélkül helyeztetett örök nyuga
lomra.

A temetés után Veres Lajos bátyánk v.tte 
a temetés diját annak, akit az véleménye 
szerint megilletett, a temetést végző, leikész
nek. Bándy úr a pénzt természetesen nem 
fogadta el, mert mint monda, ő Birthát d íj
talanul helyettesíti, de meg jól tudja a szo
kást, melyszerint — pap a tanítónak, a tanító 
a papnak stólát nem fizet, eklézsia Eklézsi
ának nem adózik. Erre talán széles e Magyar- 
országon eset még nem adódék.

„Semmi sem uj a nap alatt4* — mondja 
rabbi Ben Akiba. „Nos, azért sem lesz igaza 
rabbi Ben Akibának44 — mondja Birtha. 
Mondja és hivatja az özvegyet, irgalmatlanul 
be vasalván rajta a temetésért járó obulusokat. 
Hogy mi címen ? — kitűnt később, amidőn, 
az elkeseredett özvegy felkeresvén Bándy 
urat, szemrehányón kérdezte, hogy miért 
k >vete!te a helyettesites diját Birthától s miért 
nem fogadta el Veres Lajostól, akitől azt a 
temetés után azonnal elküldötte. Szóval kitűnt, 
hogy Birtha azon a címen kérte az özvegy- 
tói a temetés diját, mert azt tőle helyettese, 
Bándy Endre követeli. Hogy Bándy úr erre

L é v a i H írlap

mit tett s mit mondott: maradjon az ó 3 az 
akkor nala levő özvegy ti*ka. De, hogy 
Bándy ez időtől fogva Birthát nem helyettesíti, 
az már nem titok.

Vonjam le ez esetből az erkölcsi tanulsá
got ? Nem, ezt tennem még a gyengébbekkel 
szemben is vakmerőség volna.

Ha az időrendi szempontot követném, akkor 
Birthának a lévai temetkezési társulattal 
szemben követett eljárását kellett volna első 
sorban ismertetnem. Mivel azonban ez ismer
tetés nagyobb teiet kíván, meghagyom a jövő 
számra. Most még csak Birthának egy kedves 
szójárását fogom felemlíteni, amely ameny- 
nyire szellemes, olyannyira jelemző a más 
felekezethez tartozik érzékenységével szemben 
mutatott tapintatára. Ez igy szól: „Kis mise, 
tiagg m ise: egyik se ér semmit s e /“ Ezen 
természetesen megütközni nem volna szabad ; 
hiszen ez ártatlan tréfa csak, sőt kedves
kedés ?

Kár hogy sokan nem igy fogják fel a dolgot, 
úgy vélekedjek, hogy az eféle bölcs mon
dások nem nagyon járulnak hozzá a papi 
állás tekintélyének s méltóságának emeléséhez. 
Sőt úgy is vélekednek, hogy a Birtha egyé
niségében Esztergomban felfedezett „kedves 
modor" Párkánynánára jövet valamiképen 
a Dunába esett s ott is veszett. Kár, nagy 
kár !

HÍREK.
— Polónyi Géza Léván. Vasárnap a déli 

vonattal érkezett városunkba P. lónyi Géza 
volt igazságügyminiszter, a lévai választóke
rület függetlenségi Kossuth-pártjának jelöltje, 
hogy elmondja programmheszédét.

A fogadtatás valóban impozáns volt. Va
sárnap lévén, a vidék is nagyobb számban 
volt képviselve. A Teleky-utcában már a kora 
reggeli órákban nagy sürgés forgás volt ész
lelhető, mert a közönség ott gyűlt egybe. 11 
óra után aztán a menet megindult a vasút
hoz, hogy fogadja Polónyit. Midőn berobo
gott a vonat, az egyik kocsi ajtajában csak
hamar föltűnt Polónyi alakja, kit a közönség 
hatalmas éljenriadással üdvözölt. Majd en
nek csillapultával a Kossuth-párt deputáció- 
jából előlépett Csóti Márk főgimnáziumi ta
nár. ki rövi 1, tartalmas beszéddel üdvözölte 
őt, melyre Polónyi hasonlóan válaszolt. Majd 
a magyarruhás lányok jöttek elő, hogy át
adják az élővirág csokrot s úgyszintén a ko- 
vácsi-i tAt lányok is, kikkel Polonyi tótul be
szélgetett, majd kezet szorítva a küldöttség 
tagjaival, kezdetét vette a kocsikban való 
elhelyezkedés minek végeztével a menet 
megindult. De előbb a lelkesült tömeg Poló
nyi komijából kifogta a lovakat s a kocsit 
huzva tolva segítették a városba. A rezes
banda hangjai, a kocsiknak megszám’álha- 
tailan tömege, a testői bandérium — élén ifjú 
Dóka Károlylyal, ki banderistáit a legnagyobb 
rendben vezette s tartotta — a zászlók töm- 
kellege — itt a hűség kedvéért meg kell je
gyeznünk, hogy több Lovászy-féle zászlót is

láttunk ott — érdekes képet adott a máskor 
oly csöndes városunknak. A lakosság nem 
törődve az ebéd idővel, rendületlenül kitat- 
tott az utcán s a programmbeszéd ideje alatt 
a piacon, pedig már jóval elmúlt 12 óra, 
mikor a tömeg elhelyezkedett a szónoki 
emelvény körül.

A gyűlést a Kossuth párt elnöke, Levatich 
Gusztáv nyitotta meg, lelkes szavakkal üd
vözölve Polónyi Gézát, mint a lévai választó- 
kerület képviselőjelöltjét. A tótajku választók
hoz ugyanily értelemben tótul szólt dr. 
Vlcsek Ferenc, Kinek szavai után Polónyi 
Géza a választók nagy éljenzése között az 
emelvényre lép s bele fog másfél órás be
szédébe. Megköszöni a polgárok bizalmát és 
nagy lelkesedését, rátér politikai működésére, 
kifejti, hogy 31 éve a legnagyobb odaadás
sal szolgálja a függetlenségi eszméket; jelen
leg egy párthoz sem tartozik; de az egyesü
lésre oly módon fáradozik, hogy a függet
lenségi párt Kossuth Ferenc vezérlete alatt 
egyesüljön, mert a Kossuth-rimbuszt —- 
mint az később elhangzott — nem szabad, 
de nem is lehet mellőzni Y'ezér csak egy 
lehet s nem több, ahol sok a vezér, ott az 
eredmény előre látható. Röviden vázolja élet- 
történetét. Majd kifejti nézeteit a liberaliz
musról, a lelkiismereti szabadságról, a fele
kezetek közötti békéről és türelmességröl. Az 
ország szerinte az önálló bank és önálló 
gazdasági berendezkedés nélkül tönkre megy; 
ép azért hive azok legrövidebb időn belül 
való felállításának, mert ha ezt nem forszí
rozzuk, sem most, sem később meg nem csi
nálhatjuk Maró gúnnyal aposztrofálja a 
munkapárt vezetőit s magát a munkapártot is. 
A választójog tekintetében hive az általános, 
egyenlő s titkos választójognak, de csak úgy, 
ha a magy arság hegemóniája biztosittatik. A 
nemzetiségi kérdést kétféle szempontból bí
rálja, vájjon hivei-e azok a magyar állam
eszmének, vagy se, ha nem, úgy ezek ellen 
a legkíméletlenebb harcot hirdeti. Igen termé
szetesnek tartja, hogy ha a bizalom a 
lévai választókerület képviselőjévé teszi, ak
kor a kerület hely i érdekeit, politikáját a le
hető legnagyobb buzgalommal fogja támo
gatni s a vármegyeházának Lévára való át
helyezése érdekében a legnagyobb munkát 
fogja kifejteni. Hatalmas élienzés és taps 
honorálta beszédét, amely után Dr. Kersék 
János szólott pár szóval a választópolgárok
hoz, ezzel a gy űlés véget ért

Utána 50 teritékü társasebéd volt a Bucs- 
kónál, mint ahol e célra jelenleg a legalkal
masabb hely kínálkozik. Lelkes felköszöntők 
hangzottak el, jóformán egyik a másikának 
adta át a szót. Különösen azok a szónokla
tok tettek nagy hatást, melyek az egyesü
lésre vonatkoztak. Nevezetes volt Polónyi 
azon kijelentése is, kogy ő — megválaszta
tása esetén — kizárólag a lévai kerület bi
zalmára reflektál. Beszédet mondottak Poló
nyi Géza, Balogh 3ános, báró Révay László, 
Levatich Gusztáv, Csóti Márk, Birtha József, 
Dr. Kersék János, Dr. Vlcsek Ferenc, Ku- 
csera József s végül a zselizi Dóka, ki tüzes 
beszédet vágott ki.
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Asztalbontás után a résztvevők a Kossuth 
nóta hangjai mellett távoztak a teremből, ki
sérve a tömegtől, melynek egy jó nagy része 
rendíthetetlen kitartással várt az étkező előtt. 
M eg.m egujuló éljenzéssel kisérte a polgárság 
Polónyit lakására, hol sokáig éltette.

Polónyi ezután néhány látogatást tett. 
Másnap — mint hallirc — a legjobb impres- 
siókkal távozott városunkból.

Mint legújabban értesülünk, Polónyi e hó 
19-én, azaz kedden d. e. 10 órakor Nagysal- 
lón fog programmbeszédet mondani.

— Esküvő. Kosenczvveig Etel kisasszonyt 
e hó 17-én d. u. 3 ódakor vezeti oltárhoz 
Neu Lajos a lévai izr. templomban.

— Eljegyzés. Weisz Etel kisasszonyt Kol- 
táról eljegyezte Schvarcz Arnold.

— A nemzeti munkapárt jelöltje, Báthy 
László, ma d. e. •/♦ 12 órakor fogja elmondani 
programmbeszédét Léván, a Kossuth Lajos 
téren.

— Megerősített alapszabályok. A földmi- 
velésügyi miniszter a Magyarországi kisbirto
kosok szövetségének garamszentgyörgyi helyi 
egyesülete alapszabályait láttamozta.

A barsvármegyei Gazdasági Egyesület 
rendes táv iszi közgyűlését folyó hó 24-én 
d e. 10 ór kor Verebében a városháza 
tanácstermében tartja meg.

— Újbányái polgármesterválasztás Újbá
nya városa szerdán tartott küzgyülésében Dr. 
Kraft Dezső árvaszéki jegyzőt választotta meg 
polgármesterré.

— Az idei bérmálások. Az esztergomi 
főegyházmegye a bérmálásokat, melyek 
májusban szoktak kezdődni, a képviselővá
lasztásokra való tekintettel elhalasztotta. A 
hercegprímás úgy intézkedett, hogy főleg a 
vidéki községekben a képviselőválasztások 
befejezése után, j'n ius második felében 
tartsák meg a bérmálásokat.

— Közagaszségügyi bizottság Léván. Az 
föOs évi XXXVili. t. e. alapján Léva város 
képviselőtestülete Barsvármegye törvényha- | 
tóságának 900-5335/ íHJD számú határozaté- i 
val ellátott jóváhagyási záradékkal, a köz
egészségügyi bizottságot a tanács javaslata 
alapján megválasztotta, annak tagjait a 
következőkép állapi:otta meg ; Hivataluk
nál fogva neválasztotta Medveczky Károly 
városi orvost továbbá Medveczky Sándor 
gyógyszerészt, Bándíj Endre evang. lelkészt 
Liebermann Jakab izr. főrabbit, Báthy 
László prépost plébánost, Birtha Józ sef ref. 
lelkészt, Tháróczy Lörincz állatorvost, továbbá 
mindegyik iskolából egy-egy tanítót névsze- 
nnt Frecska István  evang. Bányai Ferencz 
izr. Jaross Ferencz r. kath. és Kiss Gyula 
ref- tanítót. Három évi megbízással a követ
kező orvosokat dr. Frommer Ignáczt, dr. 
Laktor Zoltánt, dr. Gellcnyi Miksát, dr. 
Weinhcrger Adolfot é s  dr. Karafiáth Máriást.

— A tanítók vasúti kedvezményéről az 
illetékes kereskedelemügyi szakosztály már 
megtette előterjesztését, melyszerint a tanítók 
^vanazt a kedvezményt kapnák meg, amit 
a t('rvényhatósági tisztviselők is élveznek.

Hogy ezt idáig még meg nem kapták az 
csak a minisztertanács nagyarányú politikai 
ügyekkel való elfoglaltságának tudható be 
Azonban a jövő .hétre bizonyosra vehető 
hogy mar megkapják a vasúti feijegy Ited- 
vezmónyét, mellyel a tanítók egy régi és 
jogos kívánsága fog teljesülni.

— Az újbányái munkapárt. Kaldrovics Jó
zsef ügyvédet lépteti föl. -  Az aranyosma- 
róti munkapárt Keltz Gyula csász. és kir. 
kamarás nagybirtokost jelölte.

— Acetilén robbanás. Műnk Miksa ara
nyosul tóti kereskedő házában az acetilén 
fejles :tőtelep felrobbant. Az összes ablakok 
betörjek, az ajtót a légnyomás kiszakította 
és a falat is megrongálta. Emberéletben 
szerencsére nem esett kár.

— Meghívó. A lévai izr. lanitó-testület 
az iskolás gyermekek közreműködésével, f. 
évi április 17-én, d. u. (5 órakor a hitk. 
nagy tanácstermében, a F. M. K. E. javára 
színi előadást rendez, melyre a szülőket és 
tan ügybarátokat tisztelettel meghívja. Belépő
díj 50 fillér, gyermekeknek 20 fillér. 
F előfizetéseket a hazafias célra köszönettel 
fogadnak és hirlapilag ny ugtáznak.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabinaszappangyár r. t. ama si
kereiről, melyeketlegujabban kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével érte.. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

— Meghívó. A F. M. K. E. központi igaz
gató választmánya 1910. április hó 18-án 
d. u. 2 órakor a vármegyeház I. emeleti 21 
sz. termében évnegyedes gyűlést tart. Van 
szerencsém az igazgató választmány tagjait 
erre az ülésre tisztelettel meghívni. Nyitra, 
lolO. ápril. 8-án. Clair Vilmos főtitkár. 
Dessewffy Emil gróf elnök.

—  Vízbe fűlt. özv. Hrankó Andrásné 
szül. Benyo Anna 85 éves vámosladányi 
lakosnő f. hó 5-éről 6 ára virradó éjjel 
haza menet Vámosladány község határában 
beesett a 30—40 cm. mély garami kiöntésbe 
és belefult. F. hó 6 án délben vették észre, 
de akkor már halott volt. Bűncselekmény 
gyanúja senkit sem terhel.

— Mulatság A lévai katholikus legény
egyesület 1910 évi április 17-én, vasárnap, 
alapja javára, saját helyiségeiben (Kígyó utca 
1) szinielőadással, világpostával s tánccal 
egvbekötött házi mulatságot rendez. Belépő
díj személyenként 1 korona ; felülfizetéseket az 
egylet céljaira hálásan fogadnak és nyugtáznak. 
A szinielőadás este pontban 7Vi órakor kez
dődik. Műsor: 1.) A csapda. Egy felsült fél
tékeny asszony komédiája. Vig szalondialóg. 
Irta: Dezső József. Előadják: Uhrik Böske 
és Major Ilonka. 2.) A szerencsétlen flótés 
Vígjáték 1 felvonásban. Irta dr K. F. tanár 
Személyek: Benedek, szabólegény: Bella

_____ L évai H írlap 5.

János e. t. Csendess, magánzó: Heller Ernő
e. t. Sándor, veje: Kovács József e. t. Fogadós: 
Csuvara László e t. Pörsöly, gyáros: Bízik 
Ernő e. t. Részvényessy : Paulovics János e. t. 
Mihály, Pörsöly inasa: Daniss László e. t  
Biró. Tóth Károly e. t. Falubeliek: Többen. 
Rendőr: Szentgyörgyi Pál e. t. Történik : 
Csendess háza mellett. 3.) A bál előtt. Tréfás 
monológ Irta: Vrabély Armánd. Előadja : 
Medvecky Ilonka.

— A czivódás vége. Vig László kiskálnai 
czigány e hó 3-án d. u. másik két czigány 
társaságában a korcsmában bepálinkázott az 
után pedig összeveszett velük. Társai haza
mentek. Úgyszintén később ő is és egy hu
sángot szerezve fölkereste társait s azokkal 
verekedést kezdett azonban vesztére, mert a 
husángot tőle elvették s úgy verték azzal 
őt főbe, hogy eszméletlen állapotban szállí
tották a helybeli kórházba, hol harmadnapra 
sérülései következtében meghalt. A bűnügyi 
eljárás folyamatban van.

— Öngyilkosság. Faragó Miklós nyug. va
súti fékező folyó hó 4-én délután fáskamrá
jában fölakasztotta magát, mire észrevették 
már halott volt. Faragó az utóbbi három hét 
alatt ii.ár háromszor akasztotta föl magát, 
azonban hozzátartozói és a házbeliek mind
annyiszor észrevették és megmentették őt 
az életnek. A tett elkövetése napján már re
volvert akart venni, hogy agyonlőjje magát, 
azonban lebeszélték arról, mondván, hogy 
ma ünnep van s az üzletek zárva vannak. 
Ezután akasztotta föl magát.

— Felvidéki uj szinikerület A nyitrai szín
társulat titkára, Jenőfi Jenő színigazgatói 
engedélyt nyert s a felvidék kisebb városai
ból fognak számára kerületet alakítani.

— A nagy hadgyakorlatok. Hiteles forrás 
szerint az osztrák-magyar hadsereg ez idei 
nagy gyakorlatai Galíciában s az ezzel hatá
ros felvidéki magyar vármegyékben fognak 
lefolyni.

Pénzügyőrök és kereskedők, olyan mozga
lomról ad hirt a Magyar Kereskedők Lapja, 
amely amennyire uj a maga nemében, — 
annyira örvendetes kereskedőink szempont
jából. A mozgalom a pénzügyötök között 
van keletkezőben s arra irányul, hogy a 
tettenérési és külön jutalékok eltöröltessenek 
Olajuk az, hogy ne legyen olyan lealázó 
keresetük, mint a milyen a tettenérési juta
lékkal maguknak szerezni kénytelenek, de 
ahelyett olyan rendes javadalmazásuk legyen 
mint minden más állami alkalmazottnak. Hogy 
ezt elérhessék, készek önként lemondani a 
jutalékról és azoknak eltörlését a pénzügy
minisztertől kérelmezni fogják. Kereskedőink 
természetesen csak örülhetnek a mozgalom
nak, mert az emlitett jutalékok miatt sok 
és bosszantó zaklatásoknak vannak kitéve a 
pénzügyőrök részéről.

A jéghiány és a vasút. Az országban 
észlelhető jéghiányra való tekintettel megen
gedte a kereskedelmi miniszter, hogy a 
magyarországi állomásokra rendelt és teher 

1 áruként feladásra kerülő jégküldemények,
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amennyiben az államvasutak vonalain 200 
kilométernél r agy óbb távolságra szállitatnak, 
kedvezményes vasúti fuvardíjakban reszesi 
tessc*nek.

Követeljünk mindenütt 
budafoki F. M. K. E. gyújtót!

_  Anyakönyvi bejegyzések. Születések,
Néh. Kanzler Kálmán. Czapala Mária : Béla 
Kálmán ; Kohn Adolf, Stern Antónia : Jenő 
Kocsis Péter. Faddij Vilma : Margit ; Zachar 
András, Kosa Julianna : András ; Vörösmarty 
Miklós, Lázár Ilona : László ; Neumann 
Dávid. Neumann Aranka : Olga ; Kaczián 
András, Turján Vilma : József, János ; 
Csuvara István, Obonya Vilma : Márta ; 
Dokupil Ferdinand, Zsiák Anna : József;

„ Anna.
Házasság. Őzv " Maurer Géza, Becskey Juli
anna : rkath. Ghimessy István, Pallér Zsu
zsanna : rkath. Halálozás Pigler István 61 
éves Gégerák. Faragó Miklós 35 éves 
Felakasztás, (öngyilkosság) Strukmüller 
József 14 nap Veleszületett gyengeség. Vig 
László 28 éves agyroncsolás (doronggal 
fejbe ütött) özv. Madarász Istvánné Vicze 
Erzsébet 91 éves aggkori végkimerülés, i.j. 
Czandt István 23 hó gerinczvelö gyulladás. 
Berger Salamonné Schönhauser Natália 68 
éves véredényelmeszesedés

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Hivatalos rész.
2141 1010 szám.

Hirdetmény!
Léva város képviselőtestülete f. évi 

Márczius hó 30-án tartott közgyűlésé
ben hozott 1943 1910 számú határo
zattal Léva r. t. város gyámpénztárá
nak 1908 évi zárszámadását és mér
legét elfogadta s a tartalék alap ka
mataiból az elhagyott gyermekek se
gély alapja részére kiutalható összeget 
is megálapit tta.

Erről Léva város adófizető közön
ségét azzal a figyelmeztetéssel értesí
tem, hogy a számadás és mérleg f. 
hó 13-tól kezdődő 15 napon át a 
városi iktató irodahelyiségben megte
kinthető s az esetleges felebbezés 
ugyanezen határidőben adható be 

Léván, 1910 évi április hó 12-én.
Bódogh Lajos

polgármester.

L ié fa i H írlap  __________ >6- szám.

190 végh. sz.
1910

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhiré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 
1906. évi V. 542—l! sz . végzése folytan 
Dr. Steiner Oszkár ügyvéd által képviselt 
Adler Viktor felperes ellen 112 K 20 fillér 
követelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási 
végrehajtás folytán alperestől le- és felül
foglalt és 1180 koronára becsült ingósá
gokra a lévai kir. jbiróság 1908. V. 546/6 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi, vagy felülfoglaltatók kö
vetelése erejéig is, amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, hátralékos 
79 kor. 56 fillér követelés erejéig Nemes- 
Orosziban leendő megtartása határidőül

1910 évi április hó 18.
és következő napjának délelőtti 9 órája ki- 
tüzetik, amikor a biróilag lefoglalt és felül
foglalt egy cséplőgép, két sert .sói, sertések, 
két ló, egy szekér s egyébb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdésig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naptól számittat k.

Kelt Léván 1910. évi március hó 30-án.
KARÁCSONYI PÁL 
kir. bir. végrehajtó.

A gyümölcsfák hernyóinak irtása csak 
„Mementholh vezet eredményre. Ezt 
ezer és ezer hála és köszönőlevél iga

zolja 8 ezért csak

Kecskeméty-téle

„Mementhollal*
rovar és hernyóirtó szert vásároljunk, 
mert ez biztos hatású és permetezésre 
is igen alkalmas.

Használati utasitás minden csomagon. 
Egy doboz ára I kor. 50 fill. Egyedüli 
főraktár:



H b K jlb ll j l  UÉTEb
21 év óta fönnálló Üzletemet folyó év nov. hó l-töl a városi vigadó palotába helyezem át.

Ez alkalommal raktáramon levő áruim at

Mélyen leszállított árban a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom.

1 % / H  r )  1  *  M  r l  h i ú n  czikkek
I T X C I jA  C E V 1 C ^ U . M H  teljew kiárnaitiUa : : *
HOlzmann Bódog vászon-, fehérnemű-, divatáruk-, női felöltők raktára.

16. szám. L évai H írlap  7 .

I Használjunk ■
u KABlNA-féle j
V i a s z

színszappanl
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más
szappanal való 3-szoros átdürzsö- 
léssel. - - -  - -  - -  - -  -

T is z ta s á g é r t s z a v a t o s s á g !

Medvegy Lajos
czukrászata Léván.

A já n lja  n a p o n ta  f r is s e n  k é s z ü lt

süteményeit, desserteket. bonbono
kat. fagylalt parféé és crémeket. 
Minden e ; ához tartozó cikkeket

• endelések
félóra a la tt készül nek .
Pontos kiszolgálás! ■ - ■ O lcsó árak !

A mélyen tisztelt cipész urak 
.... figyelmébe!

Van szerencsém becses tudomásukra 

hozni, hogy folyó év március 15-én 

Érsekujvárott, a Néder féle házban 

(Porjesz szikvízgyár mellett)

bőrkereskedést n yito ttam ,
ahol K a já t  le z e té N e m  mellett

cipőfelsőrészeket készítek
és raktáron tartok czipészkellékeket,

rich telt cipöszerszániokat
a  legk itű nőb b  m iliő d é ib en .

Becses pártfogásukat kéri

Ruhig Sándor
cipöfelsőrészkészitő.

L In te ru r b a n  te le fo n  1 2 . I

t ű z i f a ,  |
“ T j  porosz szén

és

pirszén 
rendeléseket 

elfogad és
^ u  házhoz szállít
I Braun József és Fia I
I  ( H o n v é d - u t c a ,  W e r t h e im e r - h á z .)  |

I a le g v ilághirübb ^
I kerékpárok }
I elegáns, könnyű, tör- £ 
\ :: hetetlen én olcsó :: a

f ,  . . ra Árjegyzék mflyen es berm. a
f  ExyedtHI elárusító: J

/ Róth K Léván p
*  é

ln i r . r l a l l ! F a g y la l t !

Állandó kiállítás a Sipiczky czukrázdában! 2.

Sto llverk  csokoládé, bonbonoklmn, tea vajból készült rriss süteményekben.
Wm~ Husvéttól kezdve állandóan f a g y l a l t  is  k a p h a tó ! !

Hétfőn reaeel friss sütemény kávéhoz, amely kívánatra házhoz szállittatik darabja 4 fillér 
-------  amely mindennap délutánján is frissen kapható. ---------
Rendelések azonnal elkészíttetnek! T K J  BŰT" Tiszti és pontos kiszolgálás! pártfogasat kéri. tisztelettel SIPICZKY ezukrász.
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SteinerSndor
órás es ékszerész

l~=l lé  é  v a. C~l

Dusválasztékú
óra és ékszer áru
raktárét ajánlja a
t. vásárló közönség
szives figyelmébe.

•  •

Óra és ékszer javí
tások gyorsan és 
pontosan készülnek.

i 'i lf te  1910. noirmhor hó 1-ótöl 
az rjonnan rpiiló .Városi viiradó* 
épiilrtébr írsz álhrl.vrzvf.

WEISZ 5i nON
NÓRINBERSI- ES ROVIbÁRU N 4<jT RERE£REbÉ5E

—  LÉVA, PETŐFI-UTCZA. —

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

Üzlet áthelyezési
1910. május l-től a Wertheimer-féle házba

Báti-utca 1. szám alá helyezem át.
Kérem az igentisztelt vásárló közönséget, hogy vállalatomat továbbra is 
támogatni szives legven. —■ Raktáron vannak a legmodernebb lakberendezések t 
melyek saját asztalos műhelyemben készülnek teljes tisztelettel

S te in e r  József

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb rak tára:

Knapp Danidnál bénán.

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván


	16



