
IV. évfolyam Léva* 1912. febru&r 3-án 5. szám.

LÉVAI HÍRLAP
Társadalmi-, Szépirodalmi- és Közgazdasági hetilap

Szerkesztőség é s  k iadóh ivatal hovó ó*t E l ő f i z e t é s i  á r i  H* Nyílttéri közlem ények so ronként 50 fül.
m lapba szánt kéziratok , h irdetések , f jf*4* j pe # [ “* J;B0 * *  H irdetések egyezség  szerin t. M
===== e lőfizetési dijak kü ldendők * = =  Melyed é v r e ............................................. 1.25 MMEGJELENIK MINDEN S Z O M B A T O N

■ Egyes példány 10 flllérért kapható i ..
L É V A  K A Z IN C Z Y -Ü T C Z  A, 2. SZÁM . SCHULCZ lOMáCZ LA P TÚL A JDO NO S Hé L. I Szerkesztőség i telefon szám  24. *»«

A válásztójog ás fejlődés.
(P. H ) A konzervatív álláspont 

szerint a szűk választójog mellett is 
fejlődhetik a nemzet és a szabadság, 
s a kettő: választójog és fejlődés, 
egymással nincsenek összefüggésben. 
Való, s éppen a mi utolsó korsza
kunk is mutatja, hogy a szűk válasz
tójog enged valamelyes, bár a demo
kratikus országokéhoz képest igen 
csekély haladást. De és ilyet való és 
könnyű bizonyítani, hogy a szűk vá
lasztójog a fejlődést megállítja, vagy 
legalább is megbénítja, a szabadság- 
jogokra pedig sorvasztólag hat. Euró
pában a legszűkebb választójoga 
van az olasznak és magyarnak, s ez 
államokból volt legerősebb a kiván
dorlás is. Nem azért megy ki a nép 
egy országból, mert nem szavazhat. 
Efélét hinni dőreség lenne. De mert 
a nép nem szavazhat, nem tudja é r
vényesíteni a törvényhozásban a nép
érdekeket, nem tudja a nemzet ki
küszöbölni a demokratikus fejlődés 
akadályait és ezért ki kell vándorolnia. 
Tisztán demokratikus állam költség- 
vetésében nagyobb rész megy nép
oktatásra, népgyógyításra, faluházra 
a népet közvetlenül szolgáló tiszt
viselők javadalmazására, mint abszo
lút militarista, vagy bürokratikus cé
lokra. Emezek a hadseregre, az úri 
hivatalok szaporítására, gyönyörű 
nagy minisztériumok, tömlöczök, par

lamentek építésére költenek többet. A 
sajtó u. n. segélyezésére és pausá- 
léira elmennek százezrek, mikor nép
könyvtárak szerény ezrekkel húzód
nak meg. A községházak düledeznek, 
a protestáns papok és a jegyzők 
nyomorognak, a falvak népe a ma
gas pót- és fogyasztási adók alatt 
nyög, a népiskolák rosszak, vagy 
nincsenek, de ez alatt az állam száz
ezreket dob ki évente külföldi éne
kesekre, az alsóház a világ legfénye
sebb parlamentjében obstruálja ön
magát, s hét év alatt, csak az állami 
tisztviselők számát közel tízezerrel 
emeli. E rettenetes bürokratia útvesz
tőiben elvész a kevés demokratikus 
eszme is. Egy falusi iskola kutkává- 
jának kijavítását egy évig tartó irás, 
felírás, leírás és átírás előzi meg s 
a végén újra kezdik, mert közben a 
kút jobban elromlott. A hidpillért az 
utón nem csinálják meg rövid utón, 
hanem község, szolgabiró, államépi- 
tészet és minisztérium előbb jól ki
írják magukat s mire megegyeznek: 
rossz az egész hid. Rendelkezésre ad
nak a költségvetésben falvak legelő
vétele számára milliókat, de a fel
folyamodásának az osztályokban és 
hivatalokban elintézéséig a legelőt 
megveszi egy ügyes magános, s a 
falu hoppon marad. Ami fejlődés elő
állt, pontosan kimutathatólag túlnyo
móan amaz osztályok javára állott

elő, melyeket a 48-74-iki törvény a 
képviselőházba bocsátott. A bürok
ratia kifejlődése a középosztály kép
viseletének az eredménye. A kötött 
és a nagybirtok elszaporodása annak 
a müve, hogy a főurak, főpapok és 
az idegen nagyvagyon is mindkét 
házban képviselve van, az alsó ház
ban is erősebben, mint a középosz
tály. Innen van, hogy mig 1870-ben 
hitbizomány volt 453352 k. hold, 
1900-ban lett 2*63822 k. h.s az úgy
nevezett egyházi birtok 1870-ben 
1,288,612, 1900-ra 2, 506, 278 hold
ra emelkedett. Közel hat millió hol
dat kötöttünk tehát meg 30 év alatt. 
E kötött birtok a termő föld 33,54%-a. 
Ellenben a szabad kisbirtokos osz
tály, mely a Házban gyengén van 
képviselve, a rázuditott közterhek 
súlya alatt 1870-től 1600-ig 118,235 
birtokossal lett kevesebb. A kü
lönbözet a tengeren is túl van. 
Mindebből láthatjuk, az izgatók a 
felső osztályok elleni gyűlöletben 
egyénileg ártatlanok s mint osztály 
sem vádolhatók, mert mindez az 
igazságtalan és káros fejlődés általunk, 
de legnagyobb részben minden osz
tályöntudatuk nélkül jött létre. Nem 
is az a baj, hogy a felső osztályok 
erősödtek, sőt erősödésük is kérdéses. 
Az egészségtelen berendezkedés hát
rányai rájuk is kihatnak: a tönkretett, 
kivándorlásba és eladósodásba kér-

Minden fűszer, csemege irú, óriási választékban és jutányosán 
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g tx c  kis ember rossz dolga vissza
sír a *agy es középbirtokra, err.ezte: 
aeg'röir. í r e n  csak 2 folytcn ?ok>
zott véd vám árai tud jövedelmet to
bozra. E vezvamfccczás. aánt a be
tegedek 1 rrorfiuz:, gvcg>*szer és 
nrereg egybez A párásunk nem
ier.r.e szüksége a búzaárakra,
El nem volnának oly magas köz
terei. s zen üzeme oly magas *n
unnderért, art re  ipari termeljktM 
szljcsege var. A középosztályt a vá
rosokba űr:# a feródes $ ott a vá
ros: benszbiött p: rarckkal együm 
nyomorog, m er termem: nem ké
pes, fogyasztása megdrágult, jöve
dékre^ nem vagy nem e.égge nő 
rtkcü.ei A zvatalzciL az orvos, 

a  Aeztsaezl szerben m.ál,a magái 
oly aeryer t - i  í a ü  es mraarax- 
t L z t  .eA az 157C-cer Ezeten arak
nak aetszeres, s ::  többszörös Csz- 
szegt. Ha T-Ceyrand szervita íran- 
m  torál yvag 173>-bőr. vulkánon 
;árc*:\ -gy m. e lr rn z ra r .k , hogy 
x - s a m r ^ í  a rezzlg. Isszeom- 
lás r d a r  i  fölös kinlfofik, s gaz- 
zasag cten a .«a:óle.ara::k módjá
ra h-.s szi bcsasokkai -enden és tart
ja fe-m

A pénzforgalmi eszközök 
szaporítása.

A kereskedelemnek és a forgalomnak
régi óhajtása refjesedlk A pénzforgalmi 
eszkhzők szaporításáról szóló javaslatokat 
e héten letárgyalta a képvisclöház és úgy 
X’ miliő egykor: mássá. és 15 millió K 
értéíü kétkoror.issai szaporodik a kis pénz 
irgalm a. A váltópé'Z hiánya igen érez
hető vei: már és alg váljak, hogy ezek 
az e-mec ío 'gatm ba kerüljenek. Az erre 
vonatkozó trnéajrjavaslat tárg}aiásánál a 
kepv.seió házban felvetették az 5 filléres és 
f e ío r : - is  érmék veretesének az eszméjét 
is. ama 2 mi lapunk is sü’geten. mén a 
forgalomban arra szükség van.

A pénzügyminiszter ezt a avasiatot az
zal 2 meg:k:lássa, vetette el, hegy ezek 
1 pénznemek fokozzák a drágaságot. Noha 
csa< helyesein; ke az:, hogy különösen 
az apr: pénznemei fajtáit nem szaporítják 
meg .óbban, ue a pénzügynuniszter meg- 
ok: áio meg sem á^;a meg a helyét Mikor 
hagyják el már na _nk azt az abtzzust, 
h:gy a drágaságot a borravalók és ala
mizsnák arán mér.<? Jóöehet az ötfilléresek 
ioszoriaaák az 1 és 2 filléreseket a forga- 
loxb:., de az még sem jelenti 2 drágasá
got, ha 5 filléres alamizsnát és borravaló
kat osztogattak is c  Franc aországban a 
sc-s 5 cenrm ej Olasz trszágbar. a soldo 
Í5 centistm 1 Anghábaa a hali penny a 
legkisebb t.-gam  pénz és Németország
ban *s csax e.Térve iáim 5 pfennignél 
c se re  pénznemet, azért egyes városokat 
evévé, sehol sem drágább az étet, mint 
:á ..nk . a hsl 3 . ereket és 2 filléreseket 

a p rcémek, vagy a koldusnak.

Annyi bizonyos, hogy a pénzrendszerünk 
tagolása helytelen abból a szempontból, 
hogy nem tudunk a forintértékről a koro
naértékre teljeser. áttérni. Ez pedig azért 
van, mert megmaradt a forintérték tagolá
sa és igy megmarad a régi elnevezés ij. 
Ez régi rossz szokás. A mikor a váltó
pénzről áttértünk az ausztriai értékű forint
ra és a régi 6 krajciros ezüst helyett azo
nos énékü 10 krajciros ezüst váltópénzt 
vettek, ennek az elnevezése is csak hatos 
maradt és hatosnak hívjuk most is a 20 
fillérest, épen úgy, mint krajcárnak a 2 
fillérest és fönn; lesz majd a két koronás 
is. A tizes számrendszerű pénznél csak 
oly pénznemeket kellen volna veretni, a 
melyek tízzel vagy őttel oszthatók.

Mos: ezentúl, a héten letárgyalt törvény
javaslat értelmében büntetés terhe mellen 
o lts lesz a hatos, krajcár elnevezés. Leg
alább kereskedőnek és iparosnak a közön
séggel szemben csak a koronaértékben 
való számítás vaa megengedve. A ki aján
latokban, számlákban, jegyzékekben, szám
adásokon, árj-egyzé<ekoen, hirdetésekben 
és a nyilvánosságnak szint egyéb közle
ményekben, továbbá kirakatokban, üzlet- 
helyiségekben, kiállításokon, vásárokon és 
hascs.j ai*a;makkor mást, mint a rorona- 
értéüben való számítást használ. 200 X -  
ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

— Kinevezések. Az igazsigügyminiszter 
Kral: venszky Nándor, lévai járásbirósági 
Írnokot jelenlegi helyén irodatisztté kme
vezte. — A pozsonyi ítélőtábla elnöke dr 
Sonderiich Kelemen, rózsahegyi .akos. ügy
védjelöltet a lévai járásbírósághoz díjas 
joggyakorlókká kinevezte. Az igazságügy
in n.szter ugyanezt a lévai járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi megbízott
nak adandó helyettesévé is kirendelte.

T A R C Z A
Azért, hogy én.

Azért, z g  és g y i- .p a c r i.
Keresem a í í t y r e r . .

Vaa t z . f n c r  :1 sc-.tmben 
Hazártxaa szerelem

éi." 5 * « : “  szép kedvesem, 
$ szelte. m a: íz aagyakk. 

Fog-a rím hát hogy
Boldog ember nem vagyoc

>: m este-seg . szép  m esterség
Ez. a mit ér. tanultam.

De meg, m. fő ; t.szu fehér 
Gyalu. t ceszka a muhara.

Hát re g:*:-:lj. kis angyalom, 
A v u g m i nyelvével 

E:gec;e; meg én ve em.
Becsületes kgésayeL 

Ha ; tárca. necem *1:gid?z 
S rg  tarts: őségét. 

Asztalos-? etedre s 
J: í t r r c s e  ér téged.

Ttrm is tv  a#

^  « « -  * ruhámon
A 4esték szag megérzik ;

Cs-pa szennyes a kötényem,
De bizony azt nem nézik. 

Lcgé-rt néznek mzsimékaáL 
Ki a taorkát szeret..

N e- . vart, ki keresményét 
Scrmca: este elveri.

Csík részé e*. h:gy m. vagyok.
Bártisaaak az -g r e k  

jót kacag#áu fittye: hányok 
M ádén  b a c ir  ztsziín i

A tükör.
Hííc.s :*-$ tg egy reí*el edtatiroz- 

— -gT - - * í  rém  1 tikörbe. Nagy 
ti tra. mem derek ovag

r r rsan uz ;f:teade.e nem cselekedte 
meg ec* i ~ .  :*etet. nem tartván sem 
szükséges-ek. se - é . ecetesnek, hogy a 
sa2i: vipeh :r. g öny l:n !djék De ez a Hu- 
c.ntn-s : • ac e :*te val: napon egy csu
dálatosán szép. ifjn Inaidon látott.’ amitől 
i" ^ b ir :ru  * p.dvas s: ve. Egész éjjel csak 
hánykoicdor: r.ennyezetes ágyán, mi^ mcn- 
fegan: benne a végzetes elhatározás és

reggel, am.kor a jó Sairanvik hajloag.a 
köszöntött be 3: ebredező lovaghoz. Mu
cin tfcus rákiáit ott:

— Sáfrányaik bácsi, hozz nekem egy tük
röd

Az öreg Safmny k. az udvarmester, majd 
h:gy hanyatt nert vágódott a: ijedségtől.

— Jézus Máriám — ieikendezet: — Vaj
jen -  csoda inas eshetett jó gazdámba?

n s _gy. ah ogy  voit sűrűn vetni kezdte 
a sie-esztet. de H acinthus lo v a g  m ost már 
“ ir a g o s  vo lt es  rozsd ás hangján ugyancsak  
. esztgette^ S afranyikot

— Tő Sáfrány.< — mondta — itt legyen 
mindjárt az a tükör, mert lecsapatom a 
tar koponyádat!

bafmn>i< megint keresztet vetett és jó 
messzire eltartotta magátol a: ördög szer
számát. amelynek fénves lapja csillogva 
kacérkodott egy beszabadult sugárral.

— 0 , ó — mi lesz velünk? — sirán- 
Kocott az öreg Sáfrány \  — ki hozta ezt 
az ördöngösséget a: én jo gazdimra .

Safranyik. szegény, megvakarta a fejét 
és sebesen kilodult a: ágyasházból. Kiint 
a kamarában előkeresett egv nagy fene 
rozsdás kulcsot, arcai fölballagott egy 
csomó nyikorgó, szürke lépcsőn, föl a 
padlásra, ahová annak idejen a fölösleges 
dolgokat száműztek Volt ottan lovagi já
tékhoz szükséges kópia, meg piperes mente, 
hetyke, legényes csizma, drágaköves, boj-
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H I R_E K.
A nőegylet jelmezestélye.

A Lévai Nőegyletnek az Árvaház javára 
rendezett jelmezestélye cstltöitökön éjszaka 
zajlott le a Vigadóban.

Vármegyénk eme legelőkelőbb jótékony 
egyesületének mulatsága mint minden esz
tendőben, úgy az idén is a farsang kima
gasló eseménye volt és az elért eredmény 
semmiben sem maradt mögötte az előbbi 
évek sikereinek, mert hatszáz korona jutott 
a jótékony célra, mely a végelszámolás 
után még jóval több lesz.

Az árvaház fenséges védnöke Auguszta 
főhercegasszony táviratilag mentette ki el
maradását az estélyről, amit az illusztris 
közönség most a legteljesebb mértékben 
honorált is és a legnagyobb részvéttel volt 
eltelve a legmagyarabb főhercegi családot ért 
súlyos szerencsétlenség fölött, mely kevés 
hijja, hogy meg nem akasztotta az estély
nek megtartását is.

A fényes estély a következőképpen folyt 
le: Kevéssel tiz óra előtt a nőegylet veze
tősége élén gróf Coudonhove Cunóné el
nökkel, akit Bittó Gyula őrnagy vezetett 
karján, a Rákóczi-induló hangjai mellett 
bevonult a terembe és elfoglalta a részére 
készített menyezetes emelvényt. Utánna a 
jelmezes hölgyek bevonulása történt meg, 
akik egypárszor körüljárták a termet és 
azután a Sárai és Bartos zenekara a .Vé
kony deszka kerítés . . .M cimü csárdást 
kezdte játszani, mire megkezdődött a tánc. 
Éjfélkor az első négyest, amit Ujjady Béla 
honvédhadnagy rendezett, negyven pár tán
colta. Kevéssel utánna a fehér asztalhoz

ült a nagyszámú közönség, később aztán 
folyt a tánc újból és mikor e sorokat — 
pénteken hajnalban — ifjúk, még mindig 
tart.

Az estély sikeres rendezéséért méltán il
leti elismerés Faragó Sámuelt, az egye
sület fáradhatatlan titkárát és Bellán Sándor 
másodtitkárt, akik a derék rendezőbizott- 
ságggal nagy buzgalmat fejtettek ki az el
ért siker érdekében.

Tudósításunk nem volna teljes, hogyha 
föl nem említenénk a fali táncrendeket, 
melyek Bobok Mariska művészileg sikerült 
akvarelljei és szimbolisztikus módon jelez
ték a mai és a holnapi táncprogrammot, 
a mát egy autó, a holnapot pedig egy 
aeroplán jelezte, melyre a táncrend volt 
fötírva.

Az estélyen megjelent Maüáth István 
alispán, Finka Sándor szentkereszti és Rud- 
nydnszky Titusz dr. maróti főszolgabíró, 
Khrendl János kir. tanácsos, a helyi intel
ligencia teljes számban és a messze kör
nyék fiatalsága. Dicséretes dolog, hogy a 
Barsmegye Kaszinó részéről, Aranyosmarót- 
ról számosán vettek részt az estélyen. Szép 
az a barátság, mely a lévai és a maróti 
kaszinó között fennáll, mert adott körülmé
nyek között a lévaiak szintén fölkeresik a 
marótiak estélyeit.

A rendezőség a hölgyeknek csinos tánc
renddel kedveskedett.

Az estélyen megjelent hölgyek névsora 
alább következik.

Jelmezben voltak: Pólya Gizi vadrózsa, 
Árvay Mici cigányleány, László Lenke vad
rózsa, Konkoly Thege Ilona török nő, Kern 
Eminici hajnalka, Kocab Hilda vadrózsa, 
Medveczky Etus pierotte, Medveczky Mici

andaluzi lány, Klain Aranka zsoké, Finka 
Lea nyár, Finka Marianne tavasz, Kolben- 
haier Gréti bohóc, Halbvirth Elza pierotte, 
Belcsák Ilonka pásztorlány, Manninger Lenke 
vadrózsa, Manninger Annus (Magyaróvár
ról) ördög, Szitáry Hermin szaloncukorka, 
Schumacker Lili (Bpest) bohóc, dr. Hor
váth Gyuláné éjszaka, Szitáry Béláné keleti 
nő, dr. Balogh Jenőné, drótostót Maly Pálné 
Rákóczikorabeli nő, KabinaErvinné cigányasz 
szony, dr. Rudnyánszky Tituszné (Armarót) 
bojár nő, Hoffmann Árpádné római nő jel
mezben. A szép jelmezek mindenkinek meg
nyerték a tetszését és a hölgyek nagyon 
kedvesek voltak benne.

A jelmez nélkül megjelent hölgyek közül 
a következők neveit tudtuk följegyezni. 
Asszonyok : Rzheák Edéné, Bándy Endréné, 
D. Cziglan Anna (Bakabánya), dr. Gergely 
Fülöpné, Józsefcsek Gézáné, Bódogh La- 
josné, Berkó Istvánná, Tóth Ferencné, Pólya 
Andorné, özv. Farkas Lajosné, Benkovich 
Oézáné (Pa. Sztkereszt), Fischer Natálné, 
Ratatics Istvánná, dr. Novotny Imréné, László 
Imréné, özv. Czirok Jánosné, Sebestyén 
Ferencné (Grlök), Árvay Józsefné. özv. Féja 
Kálmánná, dr. Gyapay Edéné, dr. Balogh 
Sándorné, Birtha Józsefné, Koczab 
Frigyesné, Grimm Oyörgyné, Mailáth 
Istvánná (Armarót), Schvarczer Sándorné, 
dr. Weinberger Adolfné, Csépány Elemémé, 
Holló Sándorné, ifj. Lakner Lászlóné, dr. 
Vlcsek Ferencné, dr. Frommer Ignácné, dr. 
Kmoskó Béláné, Krajtsik Jenőné, Czambel 
Józsefné, Madarassy Istvánná, Taubinger 
Ágostonná (Tőre), Razgha Ernőné (Kiskérj, 
Medveczky Sándorné, Halbvirth Ferencné 
(Zseliz), dr. Medveczky Károlyné, Belcsák 
Lászlóné, Tóth Zsigáné, Khrendl Jánosné,

taros lószerszám, aztán legalul, egy cifri 
faragott láda legfenekén megtalálta Sa 
ranyik a tükröt is. Finomművű velenc 
tűkor volt, Hiacinthus lovag valamelyik ői 
hozta annak idején a taljánok közül, am 
kor Nagy Lajos seregében megjárta Nápoly 

Dühös pillantást vetett a tükörre, de al 
azÍ?n, “gy megijedt, hogy többé nei 

tudta róía levenni tekintetét. A sima lap mögi 
gyfolpuffadt, holdvilágos arc rémüldöző 

leieje. A koponyája, meg a feje bubj
csak1^ 1? 3 VOlt! ™int egy görögdmny csak hátú! a tarkón szerénykedett néhán 

S~P1Szk°s lenféle. A szemei, kidüllec 
oeKaszemek, kocsonyásán pislogtak és ba 
S j d a t l a n u l  kajlán szaladt le kétoldal 
mmt két keshedt madárszárny.
q 7" Ez volnék én? —  riad meg az őre 
o tranyjk, mert az idők múlásával égés 

keP rögződött emlékezetébe a sa\é 
K Amikor délceg volt, sudár, mint 

iiatai jegenye, a szemei vidám tűzzel lo 
L  k ÍS £ ét karján duzzadtan feszülte 

Safranyik, az öreg udvar 
mester leült az évtizedes porba, az üllep
teaíkh! SzéJ e* vona,at vágott * szürke ré
gondolt *"é e magátés Hiaci"tous lovagr

j .77 — tűnődött mélységes meg
öÉ«erc Sí eI “  a Sazdám i* megöregedett.. 

v*JL£Sak most ,átta> hogy Hiacinthus lo 
v*gnak megnövekedett az orra és ezt a:

orrot vérpiros, meg lila erecskék úgy tele
rajzolták, miként ha hegy- és vízrajzi tér
kép volna. A daliás termete is olyan most, 
mint egy póké. A hasa megereszkedett és 
vékony lábain fityegnek a csizmák. Ej, ej, 
a szemeiből is kihunyt az ősi tűz, a karja 
már reszketős lett az ivástól. . .  és az öreg 
Safranyik nagy békaszemeit lassan belepték 
a könnyek. Olt egy letűnt évtized szürke 
platinájában és könnyei mély gödröket 
vágtak a porban.

Hiacinthus lovag pedig azalatt dühösen 
toporzékolt az ágyában.

— Hé Safranyik, vén semmirevalól kur
jantotta keserves türelmetlenséggel. — Elő
kerülsz-e már azzal a tükörrel?!

Hogy Safranyik még mindig nem jött, 
visszahanyatlott a fehér párnák közé és 
széles arca lágy mosolygásra húzódott a 
friss emlékezéstől.

— Uram, atyám, micsoda egy leányzó! 
— sóhajtott szerelmesen. Hogy tud az nézni 
azzal a két selyempillás szemével.

Hiacinthus lovag szentül meg volt győ
ződve, hogy neki szólt a lány vágyakozó 
tekintete és kéjes borzongás futott végig el
nehezedett testén. Végigsimitotta az arcát, 
de egy kicsit megszurkálták tenyerét a 
tüskék.

— Hm — dünnyögött Hiacinthus — 
csakugyan okos gondolat volt azzal a 
tükörrel. Meg fogok borotválkozni.

Megint azt gondolta, elveszi a lányt, 
szüret táján meglesz az esküvő, a vén vár
kapu ismét kinyílik az életnek és vége- 
hossza nem lesz a vidám napoknak. . .  De 
jön-e már az a Safranyik?

Nem tudott tovább várni, kibújt a jó 
meleg dunna alól és segítség nélkül öltöz
ködni kezdett. Hát bosszankodott, hogy ma 
minden nehezen megy föl rajta, a csizmák 
makacsul vonakodtak engedelmeskedni, Hia
cinthus lovag két kezének és a dereka is 
majd, hogy megroppant, mire a piszkos 
bőrdolmány fölkerült testére. No, csakhogy 
megvolt valahára. öreges sietéssel kitopo
gott a tornácra.

— Nem láttátok Safranyik uramat? — 
kérdezte a Matyi nevű szolgalegénytől, aki 
éppen egy szemrevaló cseléddel enyelgett.

— De bízón — mondta Matyi — láttam 
én. Úgy nézem, a padlásra ment ő kigyelme.

Hiacinthus lovag neki indult a padlásnak. 
Ropogtak alatta az öreg garádicsok, amint 
fölfelé vonszolta nehéz testét és a szeme 
is káprázott, hogy kidugta a fejét a pad
lás csapóajtaján.

—• Safranyik, Safranyik, te semmirevaló, 
merre csavarogsz? — kiáltotta a lovag, 
bár látta, hogy az öreg udvarmester ott ül 
mozdulatlan egy ládán.

Följebb vonszolta magát egy fokkal.
— Talán bizony aludni küTdtelek föl?— 

kérdezte ingerülten.
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getett kis ember rossz dolga vissza
hat a nagy és középbirtokra, emeztet 
megörüli, amaz csak a folyton foko
zott védvám által tud jövedelmet ki
hozni. E védvámfokozás, mint a be
tegeknek a morfium, gyógyszer és 
méreg egyben. A parasztnak nem 
lenne szüksége a magas búzaárakra, 
ha nem volnának oly magas köz
terhei, s nem fizetne oly magas árt 
mindenért, amire ipari termelőktől 
szüksége van. A középosztályt a vá
rosokba üzta a fejlődés, s ott a vá
rosi benszülött polgárokkal együtt 
nyomorog, mert termelni nem ké
pes, fogyasztása megdrágult, jöve
delmei, nem vagy nem eléggé nö 
vekedtek. A hivatalnok, az orvos, 
a kereskedő szemben találja magát 
oly kenyér, hús, lakás és ruhaárak
kal melyek az 1870-ben fizetett árak
nak kétszeres, sőt többszörös ösz- 
szegei. Ha Talleyrand szerint a fran
cia királyság 1788-ban vulkánon 
táncolt, úgy mi elmondhatjuk, hogy 
társadalmunk a pénzügyi összeom
lás vulkánja fölött kínlódik, s gaz
dasági létét, a váltólejáratok módjá
ra hosszabbításokkal rendezi és tart
ja fenn.

TÁ  R C Z A
Azért, hogy én...

— Iparos-dal. —
Azért, hogy én gyalúpadnál 

Keresem a kenyerem’,
Van szivemben, hü szívemben 

Határtalan szerelem.
Van is nekem szép kedvesem,

S szelíd, mint az angyalok.
Fogja rám hát valaki, hogy 

Boldog ember nem vagyok.

Az igaz, hogy a ruhámon 
A festékszag megérzik ;

Csupa szennyes a kötényem,
De bizony azt nem nézik.

Legényt néznek rözsáméknál,
Ki a munkát szereti;

Nem olyant, ki keresményét 
Szombat este elveri.

Csak beszéljék, hogy mi vagyok, 
Bántsanak az irigyek:

Jót kacagok, fittyet hányok 
Minden badar beszédnek.

A pénzforgalmi eszközök 
szaporítása.

A kereskedelemnek és a forgalomnak 
régi óhajtása teljesedik. A pénzforgalmi 
eszközök szaporításáról szóló javaslatokat 
e héten letárgyalta a képviselőház és úgy 
30 millió egykoronással és 15 millió K- 
értékű kétkoronással szaporodik a kis pénz 
forgalma. A váltópénz hiánya igen érez
hető volt már és alig várják, hogy ezek 
az uj érmek forgalomba kerüljenek. Az erre 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásánál a 
képviselőházban felvetették az 5 filléres és 
félkoronás érmek veretésének az eszméjét 
is, amit a mi lapunk is sürgetett, mert a 
forgalomban arra szükség van.

A pénzügyminiszter ezt a javaslatot az
zal a megokolással vetette el, hogy ezek 
a pénznemek fokozzák a drágaságot. Noha 
csak helyeselni kell azt, hogy különösen 
az apró pénznemek fajtáit nem szaporítják 
még jobban, de a pénzügyminiszter meg- 
okolása még sem állja meg a helyét. Mikor 
hagyják el már nálunk azt az abuzust, 
hogy a drágaságot a borravalók és ala
mizsnák után mérik? Jóllehet az ötfilléresek 
kiszorítanák az 1 és 2 filléreseket a forga
lomból, de az még nem jelenti a drágasá
got, ha 5 filléres alamizsnát és borravaló
kat osztogatnak is ki. Franciaországban a 
sous (5 centimé,) Olaszországban a soldo 
(5 centisimi,) Angliában a half penny a 
legkisebb forgalmi pénz és Németország
ban is csak elvétve látni 5 pfenningnél 
kisebb pénznemet, azért egyes városokat 
kivéve, sehol sem drágább az élet, mint 
nálunk, a hol filléreket és 2 filléreseket 
adhatunk a pincérnek, vagy a koldusnak.

Jó mesterség, szép mesterség 
Ez, a mit én tanultam;

De meg, mi fő: tiszta fehér 
Gyalult deszka a múltam.

Hát ne gondolj, kis angyalom,
A világnak nyelvével.

Elégedjél meg én velem,
Becsületes legénnyel.

Ha oltárnál nekem fogadsz 
Sírig tartó hűséget,

Asztalosné létedre is 
Jó szerencse ér téged.

TÓTH ISTVÁN.

A tükör.
Hiacinthus lovag egy reggel elhatároz

ta, hogy bele fog nézni a tükörbe. Nagy 
szó volt ez bizonyára, mert a derék lovag 
pontosan tiz esztendeje nem cselekedte 
meg ezt a műveletet, nem tartván sem 
szükségesnek, sem élvezetesnek, hogy a 
saját képében g)önyörködjélc De ez a Hia
cinthus lovag előtte való napon egy csu
dálatosán szép, ifjú hajadon: látott, amitől 
lángbaborult pudvás szive. Egész éjjel csak 
hánykolódott mennyezetes ágyán, mig meg
fogant benne a végzetes elhatározás és

Annyi bizonyos, hogy a pénzrendszerünk 
tagolása helytelen abból a szempontból, 
hogy nem tudunk a forintértékről a koro
naértékre teljesen áttérni. Ez pedig azért 
van, mert megmaradt a forintérték tagolá
sa és igy megmarad a régi elnevezés is. 
Ez régi rossz szokás. A mikor a váltó
pénzről áttértünk az ausztriai értékű forint
ra és a régi 6 krajcáros ezüst helyett azo
nos értékű 10 krajcáros ezüst váltópénzt 
vertek, ennek az elnevezése is csak hatos 
maradt és hatosnak hívjuk most is a 20 
fillérest, épen úgy, mint krajcárnak a 2 
fillérest és forint lesz majd a két koronás 
is. A tizes számrendszerű pénznél csak 
oly pénznemeket kellett volna veretni, a 
melyek tízzel vagy öttel oszthatók.

Most ezentúl, a héten letárgyalt törvény- 
javaslat értelmében büntetés terhe mellett 
tilos lesz a hatos, krajcár elnevezés. Leg
alább kereskedőnek és iparosnak a közön
séggel szemben csak a koronaértékben 
való számítás van megengedve. A ki aján
latokban, számlákban, jegyzékekben, szám
adásokon, árjegyzékekben, hirdetésekben 
és a nyilvánosságnak szánt egyéb közle
ményekben, továbbá kirakatokban, üzlet- 
helyiségekben, kiállításokon, vásárokon és 
hasonló alkalmakkor mást, mint a korona
értékben való számítást használ, 200 K.- 
ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

— Kinevezések. Az igazságügyminiszter 
Kralovenszky Nándor, lévai járásbirósági 
írnokot jelenlegi helyén irodatisztté kine
vezte. — A pozsonyi ítélőtábla elnöke dr. 
Sonderlich Kelemen, rózsahegyi lakos, ügy
védjelöltet a lévai járásbírósághoz díjas 
joggyakornokká kinevezte. Az igazságügy
miniszter ugyanezt a lévai járásbíróság 
mellett alkalmazott ügyészségi megbízott
nak állandó helyettesévé is kirendelte.

reggel, amikor a jó Safranyik hajlongva 
köszöntött be az ébredező lovaghoz, Hia
cinthus rákiáltott:

— Safranyik bácsi, hozz nekem egy tük
röt!

Az öreg Safranyik, az udvarmester, majd 
hogy hanyatt nem vágódott az ijedtségtől.

— Jézus Máriám — lelkendezett — váj
jon micsoda ártás eshetett jó gazdámba?

És úgy, ahogy volt sűrűn vetni kezdte 
a keresztet, de Hiacinthus lovag most már 
haragos volt és rozsdás hangján ugyancsak 
ijesztgette Safranyikot.

— Te Safranyik — mondta — itt legyen 
mindjárt az a tükör, mert lecsapatom a 
tar koponyádat!

Safranyik megint keresztet vetett és jó 
messzire eltartotta magától az ördög szer
számját, amelynek fényes lapja csillogva 
kacérkodott egy beszabadult sugárral.

— 0 , ó — mi lesz velünk? — sirán
kozott az öreg Safranyik — ki hozta ezt 
az ördöngösséget az én jó gazdámra . . •

Safranyik, szegény, megvakarta a fejét 
és sebesen kilódult az ágyasházból. Künt 
a kamarában előkeresett egy nagy fene 
rozsdás kulcsot, azzal fölballagott egy 
csomó nyikorgó, szürke lépcsőn, föl a 
padlásra, ahová annak idején a fölösleges 
dolgokat száműzték. Volt ottan lovagi já
tékhoz szükséges kopja, meg piperés mente, 
hetyke, legényes csizma, drágaköves, boj-
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HIR_EK.
A nőegylet felmezestélye.

A Lévai Nőegyletnek az Árvaház javára 
rendezett jelmezestélye csütöitökön éjszaka 
zajlott le a Vigadóban.

Vármegyénk eme legelőkelőbb jótékony 
egyesületének mulatsága mint minden esz
tendőben, úgy az idén is a farsang kima
gasló eseménye volt és az elért eredmény 
semmiben sem maradt mögötte az előbbi 
évek sikereinek, mert hatszáz korona jutott 
a jótékony célra, mely a végelszámolás 
után még jóval több lesz.

Az árvaház fenséges védnöke Auguszta 
főhercegasszony táviratilag mentette ki el
maradását az estélyről, amit az illusztris 
közönség most a legteljesebb mértékben 
honorált is és a legnagyobb részvéttel volt 
eltelve a legmagyarabb föhercegi családot ért 
súlyos szerencsétlenség fölött, mely kevés 
hijja, hogy meg nem akasztotta az estély
nek megtartását is.

A fényes estély a következőképpen folyt 
le: Kevéssel tiz óra előtt a nőegylet veze
tősége élén gróf Coudonhove Cunóné el
nökkel, akit Bittó Gyula őrnagy vezetett 
karján, a Rákóczi-induló hangjai mellett 
bevonult a terembe és elfoglalta a részére 
készített menyezetes emelvényt. Utánna a 
jelmezes hölgyek bevonulása történt meg, 
akik egypárszor körüljárták a termet és 
azután a Sárai és Bartos zenekara a , Vé
kony deszka kerítés . . ,M cimü csárdást 
kezdte játszani, mire megkezdődött a tánc. 
Éjfélkor az első négyest, amit Vjjady Béla 
honvédhadnagy rendezett, negyven pár tán
colta. Kevéssel utánna a fehér asztalhoz

ült a nagyszámú közönség, később aztán 
folyt a tánc újból és mikor e sorokat — 
pénteken hajnalban — írjuk, még mindig 
tart.

Az estély sikeres rendezéséért méltán il
leti elismerés Faragó Sámuelt, az egye
sület fáradhatatlan titkárát és Bellán Sándor 
másodtitkárt, akik a derék rendezőbizott- 
ságggal nagy buzgalmat fejtettek ki az el
ért siker érdekében.

Tudósításunk nem volna teljes, hogyha 
föl nem említenénk a fali táncrendeket, 
melyek Bobok Mariska művészileg sikerült 
akvarelljei és szimbolisztikus módon jelez
ték a mai és a holnapi táncprogrammot, 
a mát egy autó, a holnapot pedig egy 
aeroplán jelezte, melyre a táncrend volt 
föh'rva.

Az estélyen megjelent Maüáth István 
alispán, Finka Sándor szentkereszti és Rud- 
nydnszky Titusz dr. maróti főszolgabíró, 
Khrendl János kir. tanácsos, a helyi intel
ligencia teljes számban és a messze kör
nyék fiatalsága. Dicséretes dolog, hogy a 
Barsmegye Kaszinó részéről, Aranyosmarót- 
ról számosán vettek részt az estélyen. Szép 
az a barátság, mely a lévai és a maróti 
kaszinó között fennáll, mert adott körülmé
nyek között a lévaiak szintén fölkeresik a 
marótiak estélyeit.

A rendezőség a hölgyeknek csinos tánc
renddel kedveskedett.

Az estélyen megjelent hölgyek névsora 
alább következik.

Jelmezben voltak: Pólya Gizi vadrózsa, 
Árvay Mici cigányleány, László Lenke vad
rózsa, Konkoly Thege Ilona török nő, Kern 
Emmici hajnalka, Kocab Hilda vadrózsa, 
Medveczky Etus pierotte, Medveczky Mici

andaluzi lány, Klain Aranka zsoké, Finka 
Lea nyár, Finka Marianne tavasz, Kolben- 
haier Gréti bohóc, Halbvirth Elza pierotte, 
Belcsák Ilonka pásztorlány, Manninger Lenke 
vadrózsa, Manninger Annus (Magyaróvár
ról) ördög, Szitáry Hermin szaloncukorka, 
Schumacker Lili (Bpest) bohóc, dr. Hor
váth Gyuláné éjszaka, Szitáry Béláné keleti 
nő, dr. Balogh Jenőné, drótostót Maly Pálné 
Rákóczikorabeli nő,Kabina Ervinné cigányasz 
szony, dr. Rudnyánszky Tituszné (Armarót) 
bojár nő, Hoffmann Árpádné római nő jel
mezben. A szép jelmezek mindenkinek meg
nyerték a tetszését és a hölgyek nagyon 
kedvesek voltak benne.

A jelmez nélkül megjelent hölgyek közül 
a következők neveit tudtuk följegyezni. 
Asszonyok : Rzheák Edéné, Bándy Endréné, 
D. Cziglan Anna (Bakabánya), dr. Gergely 
Fülöpné, Józsefcsek Gézáné, Bódogh La- 
josné, Berkó Istvánná, Tóth Ferencné, Pólya 
Andorné, özv. Farkas Lajosné, Benkovich 
Oézáné (Pa. Sztkereszt), Fischer Natálné, 
Ratatics Istvánná, dr. Novotny Imréné, László 
Imréné, özv. Czirok Jánosné, Sebestyén 
Ferencné (Grlök), Árvay Józsefné. özv. Féja 
Kálmánná, dr. Gyapay Edéné, dr. Balogh 
Sándorné, Birtha Józsefné, Koczab 
Frigyesné, Grimm Györgyné, Mailáth 
Istvánná (Armarót), Schvarczer Sándorné, 
dr. Weinberger Adolfné, Csépány Elemérné, 
Holló Sándorné, ifj. Lakner Lászlóné, dr. 
Vlcsek Ferencné, dr. Frommer Ignácné, dr. 
Kmoskó Béláné, Krajtsik Jenőné, Czambel 
Józsefné, Madarassy Istvánná, Taubinger 
Ágostonné (Tőre), Razgha Emőné (Kiskér), 
Medveczky Sándorné, Halbvirth Ferencné 
(Zseliz), dr. Medveczky Károlyné, Belcsák 
Lászlóné, Tóth Zsigáné, Khrendl Jánosné,

taros lószerszám, aztán legalul, egy cifrán 
faragott láda legfenekén megtalálta Saf- 
ran^k a tükröt is. Finomművű velencei 
tokor volt, Hiacinthus lovag valamelyik őse 
hozta annak idején a taljánok közül, ami- 
Kor Nagy Lajos seregében megjárta Nápolyi.

Dühös pillantást vetett a tükörre, de ak- 
♦ I  azí. megijedt, hogy többé nem 
tudta róla levenni tekintetét. A sima lap mögül 
gyfolpuffadt, holdvilágos arc rémüldözött 

”j,eJe* A koponyája, meg a feje búbja 
csak" S'T3 volt mint egy görögdinnye,
csak hátul, a tarkón szerénykedett néhány
h!lgás' piszkos lenfé,e* A szemei, kidülledt 

t Kaszemek, kocsonyásán pislogtak és ba-
E aJÍ?ítlanul kailán sza,adt ,e kétoldalt, nt két keshedt madárszárny.
Qor  ^  volnék én? — riad meg az öreg 
oatranyik, mert az idők múlásával egész 

keP/ögződött emlékezetébe a saját 
arcáról. Amikor délceg volt, sudár, mint a 
natai jegenye, a szemei vidám tűzzel lo- 
ho^tak es két karján duzzadtan feszültek 
m«e4mo.k* Safranyik, az öreg udvar- 
mester leült az évtizedes porba, az üllepe 
J S u Í !  • * ? ?  vonalat vágott a szürke ré- 
gogndolt ,néZtC magáté* Hiacinthus lovagra

jm77 Az — tűnődött mélységes meg-
°FÍenéSuCl ~~ a 8azdám ia megöregedett... 

v .L a£Sak most látta> h°8X Hiacinthus lo
vagnak megnövekedett az orra és ezt az

orrot vérpiros, meg lila erecskék úgy tele
rajzolták, miként ha hegy- és vízrajzi tér
kép volna. A daliás termete is olyan most, 
mint egy póké. A hasa megereszkedett és 
vékony lábain fityegnek a csizmák. Ej, ej, 
a szemeiből is kihunyt az ősi tűz, a karja 
már reszketős lett az ivástól. . .  és az öreg 
Safranyik nagy békaszemeit lassan belepték 
a könnyek. Ült egy letűnt évtized szürke 
platinájában és könnyei mély gödröket 
vágtak a porban.

Hiacinthus lovag pedig azalatt dühösen 
toporzékolt az ágyában.

— Hé Safranyik, vén semmirevaló! kur
jantotta keserves türelmetlenséggel. — Elő
kerülsz-e már azzal a tükörrel?!

Hogy Safranyik még mindig nem jött, 
visszahanyatlott a fehér párnák közé és 
széles arca lágy mosolygásra húzódott a 
friss emlékezéstől.

— Uram, atyám, micsoda egy leányzó! 
— sóhajtott szerelmesen. Hogy tud az nézni 
azzal a két selyempillás szemével.

Hiacinthus lovag szentül meg volt győ
ződve, hogy neki szólt a lány vágyakozó 
tekintete és kéjes borzongás futott végig el
nehezedett testén. Végigsimitotta az arcát, 
de egy kicsit megszurkálták tenyerét a 
tüskék.

— Hm — dünnyögött Hiacinthus — 
csakugyan okos gondolat volt azzal a 
tükörrel. Meg fogok borotválkozni.

Megint azt gondolta, elveszi a lányt, 
szüret táján meglesz az esküvő, a vén vár
kapu ismét kinyílik az életnek és vége- 
hossza nem lesz a vidám napoknak. . .  De 
jön-e már az a Safranyik?

Nem tudott tovább várni, kibújt a jó 
meleg dunna alól és segítség nélkül öltöz
ködni kezdett. Hát bosszankodott, hogy ma 
minden nehezen megy föl rajta, a csizmák 
makacsul vonakodtak engedelmeskedni, Hia
cinthus lovag két kezének és a dereka is 
majd, hogy megroppant, mire a piszkos 
bőrdolmány fölkerült testére. No, csakhogy 
megvolt valahára. öreges sietéssel kitopo
gott a tornácra.

— Nem láttátok Safranyik uramat? — 
kérdezte a Matyi nevű szolgalegénytől, aki 
éppen egy szemrevaló cseléddel enyelgett.

— De bízón — mondta Matyi — láttam 
én. Úgy nézem, a padlásra ment ő kigyelme.

Hiacinthus lovag nekiindult a padlásnak. 
Ropogtak alatta az öreg garádicsok, amint 
fölfelé vonszolta nehéz testét és a szeme 
is káprázott, hogy kidugta a fejét a pad
lás csapóajtaján.

— Safranyik, Safranyik, te semmirevaló, 
merre csavarogsz? — kiáltotta a lovag, 
bár látta, hogy az öreg udvarmester ott ül 
mozdulatlan egy ládán.

Följebb vonszolta magát egy fokkal.
— Talán bizony aludni küldtelek föl?— 

kérdezte ingerülten.



4 L é v a i H ír la p 5 szám.

Forray Károlyné (Bpest), Konkoly Thege 
Sándorné (Szántó), dr. Karafiáth Máriusné, 
Manninger Károlyné (Magyaróvár), Ortrnann 
Fidéiné, Amstetter Imréné, özv. Tonhaiser 
Józsefné, Neiemé, Gyapay Gusztávné, Kat- 
rcnyák Jánosné (Zsarnóca), Farkas Orbánná, 
Honetz Józsefné, Alster Albertné (Mikó- 
falu), özv. Grapka Józsefné, Kuliffay Kál
mánná, Hetzer Adolfné, özv. Simonyi Ele
mérné, Huberth Vilmosné, özv. Bellán 
Adolfné, Torma Lajosné, Szilassy Dezsóné, 
Fabricius Lászlóné (Bpest.), Bajacsek Já
nosné.

Leányok: Szigeti Bözsike (Tolnaozora), 
Novotny Ilonka, Komoróczy Aida (Eőr;, 
Székely Margit (Csata), Novotny Mariska, 
Gyapay Marcsa, Novotny Margit, Psik 
Berta, Vágy Paula (Mikófalu), Grapka 
Paula, Balbach Lili, Hetzer Dóra, Rud- 
nyápszki Olga, Belcsák Ilona, Bajacsek 
Ella és Mariska, Kiss Margit (Baracska), 
Herkver Anna.

— Mulatság Újbányán Újbánya szabad 
kir. város polgársága február 18 és 20-án 
az ottani kaszinó összes helyiségeiben tánc
estélyeket rendez, melyek nyolc órakor 
kezdődnek.

— Ismeretterjesztő előadások a kaszár
nyában. A lévai tanítóképző és a főgimná
zium tanári testületé a helybeli honvédlak
tanyában előadásokat fog tartani a legény
ség részére. Az előadások e hó 2-án kez
dődnek, amikor d. u. 5 órakor Ács Bódog 
gazd. tanár a műtrágyák okszerű alkalma
zásául; febr. 4-én Köveskuti Jenő, az ős
magyar hadi taktikáról; febr. 10-én Ács 
Bódog, az okszerű talajmüvelésről; febr. 
11-én Köveskuti Jenő, a muhii csatáról tart 
előadást.

A vén Safranyik csöndesen arra fordítot
ta a fejét és holdvilágos arcát.

— Úgy vélem — szólt némi gunynyal
— ébredni küldött föl nagyságod.

Hiacinthus most már csakugyan dühös
lett. v

— Adod azt a tükröt?! — rivallt hara
gosan Safranyikra.

Safranyik fölemelkedett.
— A tükröt? — süvöltötte vakmerőén.

— Nohát nem adom a tükröt. És ha feje
met véteti, akkor sem adom oda!

— Nem-é?!
— De nem ám! Maga..maga vén sza

m ár... Hát m itakar kigyelmed attól a 
tükörtől? Hát gyönyörködni akar abban a 
borvirágos orrában, vagy a pókhasában?

— Ejnye! — tombolt Hiacinthus lovag
— te gazfickó! Még ma az ebek harmincad- 
jára kerülsz! Ide azzal a tükörrel.. . .

— Hát nem! — harsogta még fennebb 
Safranyik. — És nem és nem és nem. Ezt 
a tükröt ugyan soha meg nem kapja tőlem. 
Nézze. . .

ns a vén Safranyik irtó erővel vágta a 
tükröt a láda széléhez. Muzsikás csengés
sel hasadt ezer darabra a tükör, egy-egy 
szeme gyémántként csillogott ki a sorból 
és a kis darabkáiról ideges csikban sza
ladgált a tető felé egy-egy belopakodott 
napsugár. A vén Safranyik akkor csön
desen lehajolt egy darabkáért, fölszedte a

— A Birsmegysi Tanítók Háza Javáf*» 
mint bennünket értesítenek, a 2-ik nagyobb 
szabású hangverseny lesz Zselizen, február
14-én (szerdán). A hangversenynyel kap
csolatban természetesen táncmulatság lesz, 
melyre szóló meghívókat a rendezőség a 
napokban küldi szét. A nemes célú moz
galmat Dely István tanító indította meg, 
előre megnyervén az ottani előkelőség jó- 
akaratu támogatását.

— A gazdasági egyesület kiállítása. A
Barsvármegyei Gazdasági Egyesület — 
mint azt már megírtuk — mezőgazdasági 
és iparkiállitás keretében készül megünne
pelni fennállásának félszázados jubileumát. 
Amint most értesülünk, az egyesület vá
lasztmánya úgy határozott, hogy ez a jubi
leum és a kiállítás, az előmunkálatokra 
szükséges idő rövidsége miatt, csak a jövő 
esztendőben tartassék meg Léván. És a 
közgyűlés elé is ily értelemben fogja ter
jeszteni javaslatát. A rendezendő kiállítás 
ügyében az egyesület igazgató választmá
nya március hó 3-án, a lévai városháza 
tanácstermében újabb ülést fog tartani.

— A barsi tanítóság ünnepe. A Bars- 
megyei Általános Tanitó-egyesület ebben az 
évben fogja megülni ünnepség keretében fenn
állásának negyedszázados évfordulóját. Mi- 
nálunk a tanítók mindenki előtt szimpatikus 
emberek, mert a barsi tanítói kar mindenha 
hivatásának magaslatán áll. És mivel az 
már régebben bebizonyított tény, hogy a 
tanítóság nem is annyira kenyérből, mint in
kább nemes idealizmusából táplálkozik,abból 
meríti az erőt, hogy mindenütt ott legyen 
ahol valami dolog van, ahol valamit tenni 
lehet a kultúra, a magyarság vagy a nép 
szellemi és anyagi javának előmozdítására, 
nem is kell most konstatálnunk, hogy a 
tanítóság valóban rászolgál arra, hogy őket 
a társadalom méltóképpen megbecsülje. 
Miránk nézve pedig örvendetes, hogy most

földről és odatotyogott vele gazdájához.
— No nem bánom, hát nézze meg ma

gát utoljára. Nézze meg magát jól.
Hiacinthus lovag reszkető kezébe fogta 

a szilánkot, sokáig nem szólt, csak bámul
ta magát. Aztán erőtlenül kihullott kezéből 
a cserép.

— Vezess le, öreg barátom — nyögte 
Safranyiknak. Vigyél le innét.. .

*
Ebéd után, amit hallgatva költöttek el a 

nehéz tölgyfaasztalnál, Hiacinthus lovag 
kihúzta fejét az öblös boroskancsóból és 
révetegen megszólalt:

— Te — mondta Safranyiknak — mit 
gondolsz hát, kire nevetett tulajdonképpen 
az a lány.

A vén Safranyik homlokát elöntötte az 
öreg bölcsesség.

—■ Hogy tudhatnám én azt? Fiatal és 
szép lány, a vére ugrál, mint a fiatal csi
kóé, oszt belenevet a világba. Mink is 
szerettünk valamikor. ..

Ezen mosolyogni kezdtek mind a ketten 
és megbékélve, csöndesen iszogattak a 
homályos teremben. Néha-néha megemel
kedett egy-egy sóhajtástól öreg mellük, de 
beletemetkeztek szépen és okosan a borba.

Kálmán Jenő.

egy alkalom adódott, melynek kapcsán ezt 
róluk újból följegyezhettük és a társadalom 
figyelmét feléjük fordíthattuk, annál is in
kább, mert majd erre a figyelemre szük
ségük is lesz a barsi tanítóknak. Ugyanis 
az egyesületnek jubileuma művészi szín
vonalon álló jótékony célú hangversennyel 
lesz összekötve, melynek jövedelme az ősz
szel Léván megnyitandó Tanítók Háza ja
vára fog szolgálni. A tanítók olyan ritkán 
apellálnak saját érdekükben a közönség 
jószívűségére, hogy most, amikor azt fog
ják kérni, hisszük, hogy a közönség szives 
örömöst áll melléjük szép tervük keresz
tül vitelének támogatására.

— Gazdasági előadások Léván. Az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület 
a Barsmegyei Gazdasági Egyesület köz
reműködésével február 24 és 25. napján a 
városháza tanácstermében előadásokat ren
dez. Az előadók a maggarővári gazd. akadé
mia tanárai. Az előadásokat úgy a gazda
közönség mint más érdeklődők ingyen hall
gathatják meg. Az előadások programmja 
így állapíttatott meg: Az első nap Újhelyi 
Imre akadémiai igazgató, a lapálymarhák 
és angol tejelőmarhák importjának jelentő
ségéről; Rázsó Imre akad. tanár, a cukor
répa termesztés és a műtrágyázás terén 
felmerült újabb tapasztalatokról; Bánvárth 
Sándor akad. tanár, a fejős tehenek ok
szerű takarmányozásáról; ifj. Sporzon Pál 
akad. tanár, a motoros talajmüvelésről tart 
előadást. A második nap tárgyai: Berger 
K. Lajos akad. tanár, a számtartás körébe 
vágó kérdésekről; dr. Barna Balázs akad. 
tanár, a mező és kertgazdaság kártevői 
elleni legújabb védekezési módokról lesznek. 
Talán mondanunk is fölösleges, hogy ezek 
az előadások nagy hasznára válnak a gaz
daközönségnek, azért eleve is fölhívjuk 
arra az érdeklődök figyelmét. Az előadások 
d. e. 9 órakor fognak kezdődni, igy tehát 
a vidékieknek is elegendő idő áll rendel
kezésükre, hogy azokon megjelenhessenek.

A lévai dalárdáról. A lévavidéki ven
déglősök stb ipartársulata kedden este a 
vigadó éttermében vacsorát rendezett a 
múlt héten lezajlott sikeres estély szerep
lőinek és rendezőinek tiszteletére. A „tyuk- 
verő“ alkalmával számos beszéd hangzott 
el. Tréfás, komolyabb vegyesen. A legtöbb 
poharat azonban Tokody Imrére köszöntöt
ték, akia lévavidéki vendéglősöknek doyen
je és az ipartársulatnak elnöke, de bőven 
kijutott a pohárköszöntőkböl az ipartársu
lat vezetőinek és kiváló egyéniségű és 
aranyos kedélyű ügyészének: dr. Balog 
Sándornak is. Lelkesen ünnepelték még 
Duschek Ernő zenetanárt, aki az alkalmi 
dalárdát összehozta és Kleiszmr Pál, kép- 
zöintézeti nevelőt, aki művészi zongorajá
tékával emelte az estély műsorának szép
ségét. Duschek Ernőnek az ipartársulat ne
vében az ügyész értékes emléktárgyat nyúj
tott át. Mindezt talán megsem irtuk volna, 
hogyha az este folyamán érdemes emberek 
nem hoztak volna föl otyan szép eszmét, 
melynek felszínen tartása és leendő meg
valósítása megérdemli azt, hogy foglalkoz- 

! zunk vele s azért leírtuk az estét is. A föl
hozott eszme nagyon helyesen azt célozza, 
hogy a most összehozott alkalmi dalárda— 
melynek tagjai kivétel nélkül értékes erők 
— állandósitassék. Régebben volt már Léván 
egy dalárda, melynek éltető lelke a meg
boldogult Farkas Ákos volt, akinek kedves 
egyénisége, amig élt, erősen tartotta össze 
a dalárda tagjait. Á dalárda aztán föl
oszlott, pedig értékes felszerelése is volt. 
Nagyon helyén való dolog volna, hogyha 
ezt a felszerelést most átengednék az újon
nan megalakuló dalárdának, amelytől az
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•színe fölvetői ebben a rendkívül széttago
l ó  társadalmu városban, a társadalmi 
árintkezés, a társadalmi életnek intenzivebbé 
való kifejlődését várják, népszerűsítve ál
tala a demokratikus gondolkozást és szel
lemet Nem szabad a szép eszmét elejteni. 
A dalárdának vezetésére vannak általánosan 
elismert mestereink, az ő óhajuk is az, 
hogy a dalárda megalakuljon. Gondoljunk 
a balassagyarmati dalárdára, melynek veze
tője egy derék földink: Erdélyi Gyula, aki 
dalárdájával országos sikereket ért el, dija
kat vitt el. Miért ne lehetne Léván is da
lárda, ahol annyi a nótás és a dalihoz ér
tő ember? Azt pedig szükségtelen erősit- 
getnünk, hogy az emberek a daliban forr
jak össze eggyé!

— A lévai kaszinó közgyűlése január 28-án 
ment végbe, mely alkalommal a vezető
séget is megválasztották. A gondnok kivé
telével újból a régi vezetőség tagjai kerül
tek a kaszinó élére; igy elnök továbbra is 
Huberth Vilmos, igazgató dr. Lakner Zoltán, 
aligazgató Mocsy Aba, jegyző Kottek Fe
renc, pénztáros Schubert Tivadar, gondnok 
Jaross Ferenc, könyvtáros Kiss Gyula lett. 
Fz a választás azt bizonyítja, hogy a ka
szinó tagjai teljes mértékben honorálják a 
vezetőség törekvéseit a kaszinó vezetésé
ben. Ezután a lemondott és időközben meg
halt választmányi tagok helyébe választot
tak uj tagokat.

— Gyermekével beugrott a kútba. Nagy- 
sallóban Rotter Samu kereskedőnek 31 éves 
felesége, aki két éve van férjnél, 9 hóna
pos gyermekét mellére kötötte és öngyil
kossági szándékból a kútba ugrott. Sze
rencsére észrevették tettét és idejében ki
húzták a halálraszánt asszonyt gyermekével 
együtt. Egyiküknek sem esett semmi baja, 
ha csak a hideg fürdőnek nem lesz későb
ben valamelyes következménye. A szegény 
asszony elszántságának az ura volt az oko
zója, mert folyton unszolta őt, hogy kérjen 
pénzt szüleitől. Az asszony szülei kezdet
ben adtak is, de később a kérést megta
gadták s emiatt a férfi haragjában nagyon 
szigorúan bánt feleségével.

— Kérelem. A fővárosba utazó közön
séget kéri Aczél Miksa Budapest legmo
dernebb szállodájának az „Excelsior“-nak 
tulajdonosa, hogy a szobákat vagy leve
lező lapon, vagy sürgönyileg rendeljék meg, 
(Rákóczy-ut 72.) mert dacára hogy csak 
pár hete nyílt meg, már is majdnem min
den szoba el van foglalva. — Szobák na
ponta 5 koronától feljebb kaphatók. Reg
geli, ásványvíz, ruha vasalás és beretvál- 
kozás a szobaárban foglaltatik. — Köz
ponti fűtés meleg-hideg viz minden szo
bában.

— A vendéglősök bálján megjelent hölgyek 
közül a következők neveit sikerült följe
gyeznünk. Asszonyok : Tóth Antalné, Presz- 
tolánszky Béláné, Schrank Náthánné, Boros 
Gvuláné, Vanger Istvánné, Guba Jánosné, 
Korpás Istvánné, Agárdy Sándorné, Adler 
Miksáné, Márton Einőné, Nappel Rezsőné, 
Kun Józsefné, Ghimessy Mihályné, özv. 
Kozmáné, Rubletzky Istvánné, Havlik La- 
josné, Józsefcsek Károlyné, Wiíhelm Jakabné, 
Tennenbaum Sándorné, Tóth Istvánné, Vida 
Jónásné, Stugel Józsefné, Weisz Bernátné, 
Tonhaiser Jánosné, Braun Adolfné, Medvegy 
Lajosné, özv. Krizsányi Károlyné, Iványi 
Andrásné, Vámos Mórné, Ördögh Lajosné, 
Kalocsay Gyuláné, Hegedűs Béláné. Ihlicz- 
Kyné, Preisich Győzőné, Jeszenszky Istvánné, 
ochmidt Józsefné, Csekey Ernőné (Felső- 
szecse), Tóth Imréné (Oroszka), Vojna- 
rovszky Gyuláné, dr. Balog Ssndorné,

Bartos Iátvánné, Csákányi Sándorné, Hal- 
may. Vilmosné (Zseliz), Sztolár Mihályné, 
Szenessy Kálmánné, Mihálka Jónásné. Le
ányok : Korpás Erzsiké, Nyiredy Ilonka és 
Marcsa, Mihálka Margit, Presztolánszky 
Irénke, Prezsenyicz Annus (Esztergom), 
Halácsy Olga és Fánni (Töhöl), Vanger 
Margit, Ihliczky Irma, Kozma Vilma, Tóth 
Manci és Dini, Tóth Ilonka, Wilhelm Etus, 
Stugel Margit, Vida Ilus, Krizsányi Vilma, 
Ilonka és Böske, Ördögh Erzsiké, Kalocsay 
Annus, Bay Emmike. Nyiredy Ilonka, Böske 
és Juliska, Lovas Juliska és Mariska, Bar
tos Mariska és Gizi.

— A kisipar munkásbiztosítási terhei. A
munkásbiztositási törvény 25. szakasza 
szerint a kisiparosok a munkabérek 2 száza
lékának erejéig terhelhetők meg pénztárjá
rulékok címén az első öt év alatt. Ez az 
öt év az idén junius 30-án jár le. Mivel a 
járulékok már most is elviselhetetlen ter
heket rónak a kisiparosságra és a 2 szá
zalékos járulékok is alig folynak be, régi 
programmpont volt ennek a 2 százalékos 
maximumnak további fenntartása és az 
ipartestületek már két éve kérték a 25. 
szakasz érvényének uj törvénynyel való 
meghosszabbitását. Minthogy egy erre vo
natkozó törvényjavaslatnak benyújtására 
nézve semmi intézkedés nem történt, az 
Ipartestületek Országos Szövetsége felter
jesztést nyújtott be ebben a tárgyban a 
kereskedelemügyi miniszterhez.

— Az ipartanács tagjai. A besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara legutóbb tartott 
közgyűlésében a barsvármegyei törvény- 
hatósági ipartánácsba rendes tagokul 
Eisenberg Károly aranyosmaróti, Czibulka 
Rezső lévai lakost, — póttagokul Engel 
Gyula lévai és Rakovszky István aranyos
maróti lakosokat választotta meg.

— Alkoholellenes nap az iskolában. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter a tanfelügye- 
löségek utján elrendelte, hogy az 1912. év
től kezdve minden állami, községi társulati 
és magán elemi népiskolában minden év
ben a tanfelügyelő által meghátározandó 
külön nap szenteltessék kizárólag arra a 
célra, hogy az alkolizmus káros hatásai az 
iskolák növendékeivel behatóan megismer
tessenek. A jelzett iskolák tanítóinak a tan
év végén jelentést kell tenniök ebbeli mun
kásságukról s az elért eredményről a tan
felügyelőséghez, hogy ez beszámolhasson a 
miniszternek.

— Márciustól drágább lesz a vasúti ta
rifa. A magyar államvasutakon tudvalevőleg 
jövő évi március 1-től kezdve fel emelt 
árutarifák lépnek életbe. Az államvasutak 
igazgatósága már közzé is tette az idevo
natkozó hirdetményt, melynek értelemben 
a közönséges gyorsárú díjtételek 7°/o-al, a 
mérsékelt gyorsáruk díjtételei, valamint az 
általános áruosztályokba és a kivételes díj
szabásokba tartozó teheráruk, illetve élő 
állatok szállítására érvényes díjtételek 5°/o-al 
emelkednek. A fél fillérnél kisebb tört
számok nem fognak figyelembe jönni, a fél 
fillérnyi vagy ennél nagyobb törtek ellenben 
teljes fillérnek számitatnak. Személyvona

tokhoz feladott lovak és öszvérék díjtéte
lei 7 szazálék kai emelkednek. A tarifaemelés 
a Máv. által kezelt összes helyiérdekű va- 
sutakra, valamint a külföldi viszonylatokra 
is életbe lép. A kassa — oderbirgi vasút 
magyar vonalain szintén hasonló tarifaemel
kedések lesznek.

— Wasiliew tanár, a varsói S/.t.- Rókus 
kórház főorvosa jelenti: Oly esetekben, ami
kor a felgyülemlések eltávolítása az emész
tő csatornából sürgősen szükségesnek lát
szik, a természetes Ferencz József keserüviz 
az összes általam ismert források között a 
leghatásosabbnak bizonyult. A Ferencz 
József- keserüviz hosszabb használat mellett 
sem válik terhessé, hanem a gyomor és bél- 
működést kitünően szabályozza. Kapható 
gyógytárakban és füszerkereskedésekben.A 
szét küldési-igazgatóság Budapesten.

A közönség köréből.
A lévai kereskedő ifjak t. mulatságára 

utólag a következők váltották meg jegye
iket : Varga Jakab Miskolcz 10 K. Heeg 
és Friedmann Bécs 6 K. Frank A. Hermann 
Bpest Rünpler, Aser & Co Bécs 5 —5 K. 
Edward Moravetz Gipel, Zuckermandl 
Hugó Vágujhely 3—3 K. Reichold, Flügger 
Bocking Pozsony 2 K. A múlt számban 
nem közöltetett Pick Ede és Pick Sándor
3—3 K., Kabina szappangyár, Bartos Hen
rik, Neumann Adolf Csank, pedig nem 3—3 
koronával váltották meg jegyüket mint az 
tévesen ki lett mutatva, hanem 5—ő koro
nával. A kerskedő ifjak társulata .revében 
hálás köszönetét mond Berceller Gyula 
pénztárnok, Weisz Gyula elnök.

Terménypiac árak a szerdai hetivásárról
Búza 21-60 22*— K
Árpa 18 — 18.50 K
Rozs 20*— — K
Zab 2 0 — — K
Bab 30*— — K
Tengeri 18 5o 19.— K
Az árak métermázsánként értendők.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Kiváló hegedű tanító, hegedű órá
kat úgy csoport, mint magántani- 

tásra jutányosán elvállal.
Cim a kiadóhivatalban.

E l a d ó !
Léva város közép pontján, két 
nagy ház, — két ház építésére al
kalmas telek. — Kákában szép két 
villa épület — és 40 hold I. osz
tályú szántóföld. Bővebb felvilá
gosítást ad Rácz János v. tanács
nok.
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I Használjunk ■
.KABlNA-féle !

szinszapp int
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
sxappanal való 3-szoros atdörzsö- 
őssel. -  - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!
•a a

WEISZ ÁRMIN
C é g v e z e t ő :

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓ CZA.

Modern lakberendezések 
— • készítője. — ■ 

Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélben! megkeresésre m intákkal 

személyesen teszem tiszteletem et.

Léral Hírlap

Loserth-féle
üzlethelyiség

azonnal kiadó.
Bővebbet

dr. Laufer Arthur ügyvédi 
irodájában Léván.

Egy utcai lakás, Eötvös 
utca 2, mely 3 szoba, 
konyha és mellékhely isé- 
gekből áll febr. 1-től kiadó

5 szám.

Fűszer és csemege 
berendezés Léván, 
a Kossuth-téren 
MAJDNEM UJ

OLC5ÓN ELADÓ
az üzlethelyiség is átvehető. Bővebbet
Ríth oashereshedésében, bioin.

Városházköz 3 szám alatt, üzlet
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Hándler Ármin mészáron ál

W E I S Z  s m o N
NÓ RINBEK Q I- E S R Ö V ID Á R U  N/1<1T KERESKEDÉSE

»— —  LÉVA, FETŐ PhU TC ZA . — =
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
3 E

KUGbER
dessert«sütemények, leg jobb  k if. finomtorták, teasütemény 
és sandw ich-kü lou legességek  frissen, nagy választékban

p o r B  a r t o s  HenrikS!^wátíonbf f »
készülnek. B e l és kü lfö ld i eukorkakülön legességck  gazdag  

^ ^ ^ ^ ^ “ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ■ v á la s z t é k b a n .  — Barfait-készitm ényeim  elsőrendüek
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

- = Állandóan friss hab tejszín kapható.

M O R D ' .  ügersolaj-cséplőkészlet

6 lóerőtől kesdoe

Bámulatos olcső üzem!

REKORD
I l i i  áll pinzí||őri ellen

őrzi; alatt I
m ár S lóerőtől kezdve !

Szerkezete a legmodernebb
— Kezelése meglepően egyszerű

C ^ F I 7 I  f S f l F I 7 F I N I T  a legtökéletesebbek és nagy munkaképesség mellett tisztábban esé- 
W L r  L V J M L r  L.11 i l \  pelnek mint bármey m is  gyártmány. Kérje árjegyzékeket

Fékér Iffiklis gépgyár rt. Bidapest, íá c i-it 0.
E S S ? " * " -  K L E I N  J A K A B ,  L E V A N
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára;

Knapp Danidnál bénán.

Hoffher és Sehraatz 
Mayfarth Ph. és Tsa. 
lile. Cormick

Ganz-féle motóról* 
állandóan üzemben 
láthatók «  #  #  #

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dós arany- és ékszer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

r a ' t t í f J m j i  ár 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
china ezüst dísztárgyai
mat, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék  
inga órákban.

Tüzifa porosz kőszén és pir- 
szén megrendelést elfogad

és házhoz szállít.
BRAUN JÓZSEF ES FIA

(Honvéd-utcza, Wertheimer-ház).

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendezések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid 
árak mellett kaphatók

8 T E IK E S  JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti.atcza  t. W erth e im er-fé le  ház.
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TTCost érkeztek olcsó és elegáns

leoélpapir újdonságok
Kiváló minőségű levélpapírok rendkívül olcsó 

árak mellett kerülnek eladásra. 
Levélpapírok vétel kényszer nélkül megtekinthetők

N c i i u l c z  I g i i á c z
papiráruházában, Léván Kazinczy-utca 2.

R ie s s n e r-K á ly h á k ,
o  m a g  legjobb es haszná la tban  le g ta k a ré 
kosabb folytonégói Egészségi szem pontból
•  legideálisabb rendszer.

Egyszeri betüeelessel egéSZ tél60 ég, 
m iátto l a  sok fáradságga l és költséggel ja ró  
mindennapi betúzelés m eg takarítónk . Lá
tható tűz eredeti biztonsági szabályozó.

Gázömlés vagy robbanás teljesen ki
zárva. ellenben mindig egyenletes és egész
séges m elegség, különösen o  szoba a ls ó  
légretegeibeo  is
Egyedüli elárusító*, nagy választék és rak tári

Tanács és segítség;
azoknak, akik bármily okból támadt
emésztési zavarokban, gyomor
égésben, oavtúltengésben és gyo- 
morféiésben éa ezekkel kapcso

latos balokban szenvednek
gyógyulást hoznak a már több mint 30 év 

óta bevált

BRÁDY-f é le

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy 
üveg K 1.60, kis üveg *90 fillér, 6 Uve 
get K 6.40, 3 nagy üveget K 4.80, be

küldése után k üld franco 
BR Á FY K. gyógyszertára a „Ma 

gyér Királyihoz Bécs, 1. Fltibch- 
markt 2. Depot 5.
Ügyeljünk a védjegyre, 2mely a iráriatell 
Szűz Máriát ábrázolja, alvörösszinü cscira 
golásra, s az aláírásra, amely az oldalt 
levő kép másolata és utasítsunk vissza 

minden utánza ot.

K t f t h  K .
YttNkereNkcfUse, Léva Fő-tér.

nos! nagyojbitóit úri és núi dioatáruházában noocoiber hó 30-án oeszi kezdetét, mely alkalommal az összes 
téli árok, egyéb úri és női dioatuidonsúgok -

m é l y e n  l e s z á l l í t o t t  á r b a n  k e r ü l n e k  e l a d á s r a .
flz ezidei ocassiót nagy arányokban rendeztm és tekintettel az arak rendhinül ölesé Deltára a násárlás nzou- 
bersá nenöin részén nagy pénzmegtakarítást jelent, amiről mindenki meggyózódést szerezhet.

Maradékokat teljesen kiárusítom.


	05



