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LÉVAI HÍRLAP
Léva város tüdövész-halan- 

dóságáról.
— Felolvasta a lévai tüdőbeteggondozó intézet 

felavatása alkalmával, dr. Laufer Lipót. —

A tüdővész elleni küzdelem, mint 
minden nemesczélú társadalmi moz
galom, az emberiség értelmi és ér
zelmi világából egyaránt táplálkozik, 
Az emberszeretet és humanizmus ne
vében indult meg a harcz, melynek 
zászlajára e jelszó volt felírva : 
* Mentsük meg a tüdőbetegeket!" Ki 
ne ismerné e felhívás szimbólumát,

I a kigyót fojtogató férfit s ki tudna 
elzárkózniavirágszál-jeligepoéziseelől? 
Vájjon szükséges-e ezen hangulat
keltés varázsa, vájjon az embermen
tés és emberanyagjavitás gyönyörű 
feladata eltévesztheti-e hatását az ér
telemre? Nem lehet szándékunk, 
hogy üresnek tetszhető jelszavakkal 
vezessük félre a jószivü társadalmat, 
vonuljon fel rideg számadataink egy 
sora s hódítson tért a szív világától 
távol álló érveink súlyával ! Vizsgál
juk a tüdővész pusztításait azon 
szempontból, vájjon jogosult-e az 
ellene való küzdelem s kutassuk ezen 
adatokat speciális helyi viszonyaink 
alapján !

A tudományos világ évtizedekig 
tartó szorgalmas hangyamunkájával 
tengernyi számadatot gyűjtött, hogy 
e gyilkos kórt a maga rettenetes va
lóságában állítsa az emberiség elé s 
igy lassankint a köztudatba is átvitte, 
hogy minden 7-ik ember tuberkuló
zisban hal meg, vagyis 100 haláleset

közül 14 írandó a tüdővész rovására. 
S ha megfontoljuk, hogy népes ipar
vidékeken és a nagy városok néme
lyikében a tuberkulózis-halandóság 
még ennél is többet tesz ki, e bajt 
teljes joggal tekintjük az emberi nem 
legádázabb ellenségének, amely egy
magában több áldozatot kíván, mint 
a heveny fertőző betegségek együtt
véve.

Midőn helyi viszonyainkat tettem 
vizsgálat tárgyává s a halotti anya
könyvek alapján kutattam az utolsó 
15 év alatt városunk tüdővészhalan- 
dósági adatait, azon czél lebegett 
szemeim előtt, hogy ezen adatokat 
most, midőn tüdőbeteggondozó-inté- 
zetiink működését megkezdi, későbbi 
összehasonlítás végett rögzítsem. A 
tuberkulózisnak széliében az egész 
világon való elterjedése mellett nem 
állhat fenn kétség aziránt, hogy szü- 
kebb körre szorítkozó statisztikai 
adatok sem helyezik más világításba 
a halandóság számarányait; viszont e 
számok kevéssé meggyőzők arra, hogy 
velük kapcsolatban a tüdővész elleni 
küzdelem jogosultságát fejtegethetnők. 
De mivel hozzánk mégis városunk áll 
legközelebb, a helyi hatóságok és 
társadalom érdeklődését kívántam fel
kelteni e viszonyok iránt, hadd álljon 
a maga szomorú valóságában előt
tünk, mily pusztításokat végez már a 
mi viszonyaink mellett is a tüdővész !

Léva anyakönyvi feljegyzései a vá
roshoz tartozó pusztákra s a kórház
ban elhunyt — gyakran vidéki — 
esetekre is vonatkoznak; a halálokok 
közt első helyen a gümőkór áll, ne

vezetesen a városunkban l i  év alatt 
beállt 2943 haláleset közül 532 esik 
a tüdővész rovására, ami azt jelenti, 
hogy minden 100 halálesetből közel 
19-ben tuberkulózis a halálok. E 
számadatnak az átlagnál jelentékenyen 
magasabb volta az említetteken kívül 
talán még abban is leli magyarázatát, 
hogy nem csupán a szorosabb érte
lemben vett tüdővész, hanem minden 
azzal kapcsolatos s kóroktanilag 
összetartozó bél-, hashártya-, mirigy-, 
agyhártya-, csont- és izületi tuberku
lózis is gyarapítja statisztikánk anya
gát. Az egyes években — ha azokat 
külön-ktilőn vesszük számításba — 
168-232 haláleset közül 2 7 -4 9  
egyén pusztult el gümőkórban s igy 
a halálozási százalék 14 és 24 közt 
ingadozik. Ha a tüdővészben elhaltak 
számát az élő népesség számadatai
val hozzuk arányba, nálunk Magyar- 
országon 10,000 élőre 36 tuberkulo- 
tikus esik; városunkban ez arány szám 
1900 bán 39*1, 1910-ben pedig 30*6 
volt, ami azt mutatja, hogy al utolsó 
években csekély javulás ész'elhető, 
mivel a népesedés növekedése da
czára a gümőkóros halálesetek száma 
csökkenőben van. Hogy rendszeres 
és czéltudatos, anyagi eszközökben 
nem szűkölködő védekezési munká
val milyen szép eredményeket lehet 
elérni, azt Poroszország példája mu
tatja, ahol 34 év alatt csaknem felé- 
nyire csökkent a tuberkulózis-halan
dóság. Nálunk Magyarországon átlag
számot véve évenkint 02% a csök
kenés : nem épen jelentékeny, de 
mindenesetre számbaveendő és a

T. C.
Hogy a nagyközönség idényeit, lehetőleg minden irányban kielégítsem, ismét 

®lfy nálunk csak körülményesen megszerezhető cikket vezettem be.
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továbbiakban szép reményekre jogo
sító eredmény ! Városunkban a halá- 
tozási százalék az utolsó években 
állandóan 16 alatt van, mig a 90-es 
években 22—24 is előfordult.

Hátravolna még, hogy a tüdővész
ben elhaltak nemét és korát tegyük 
vizsgálat tárgyává. Az előbbire nézve 
tudjuk, hogy férfiak, nők és mindkét 
nembeli gyermekek egyaránt, bár nem 
agyenlő mértékben vannak kitéve e 
megbetegedésnek. A férfi egyrészt 
foglalkozásának átrtalmai révén, más
részt, mivel a ferőzés veszélyének 
inkább van kitéve, gyakrabban be
tegszik meg s ennek folytán a halá
lozási arány is férfiak és nők közt 
102: 6 4, vagyis körülbelül másfél
szer annyi férfi hal el tuberkulózisban, 
mint nő.

Az életkor tekintetében adataink a 
legelszomoritóbbak. Régóta ismert tény 
s tüdővész elleni küzdelmünk leg
jelentősebb nemzetgazdasági érve, 
hogy épen a munka- és keresetképes 
kor mutatja a legmagasabb gümőkór- 
halálozást; vagyis a tuberkulózis az 
embert nem akkor ragadja el, mikor 
már az élet energiája kimerült, hanem 
élte derekán, munkaerejének teljében. 
Ha halotti anyakönyveink adatait e 
szempontból csoportosítjuk, úgy ta
láljuk, hogy az összes tűdővész-ha- 
lálesetek 33°/o-a a 20 éven aluli korra 
s 35 százaléka a 20 és 40 közti 
életévekre esik, vagyis haláleseteink 
68 százalékában a 40-ik éven alul 
következett be az elhalálozás.

*

TÁ  R C Z A
Az első pillanat érzéke.

Turiri gazdag kereskedő volt Bagdadban 
és erkölcsös életmódja folytán mindenütt 
a legnagyobb tekintélynek örvendett. Csök
kentette kiadásait, csakhogy segíthessen a 
szegényeken és busásabb adományokban 
részesíthesse őket és végtelen türelemmel 
hallgatta meg a szenvedők folytonos pana
szait és kívánságait Vigasztalta az elége
detleneket és kibékítette a civakodókat. 
Ellenben ha őt érte balsors vagy fájdalom, 
türelemmel viselte. Nyugodtan meghallgat
ta az övével homlokegyenest ellenkező 
véleményt is, pedig ez a legritkább, de 
mindenesetre a legnehezebb tulajdonság. 
Mert az emberi természet odatörekszik, 
hogy testvéreit magához hasonlókká, — 
de azért alárendelt szelleművé tegye. Turiri 
felesége házsártos volt, de ő mégis hü volt 
hozzá, nagylelkűen megbocsátotta örökös 
veszekedéseit és sohase éreztette vele, hogy 
vén és rut arcú.

Noha ő maga is igen szép verseket irt 
és párbeszédes meséket a színház részére, 
mégis őszintén örült riválisai sikerén és 
szívélyesen gratulált nekik, ha diadalt arat
tak, sőt segitettt őket, amennyire tőle tel
lett. Egész életét a részvétnek, az Önzetlen

Rideg számadatokkal léptem a tisz
telt Közgyűlés elé, amelyek azonban 
meggyőző érvekké lesznek, midőn 
bennünket az elmúlt évtizedek mu
lasztásaira figyelmeztetnek. Súlyos 
önvádként nehezedik reánk, hogy 
mennyit tehettünk volna szerencsét
len embertársaink érdekében. Most 
itt áll a társadalom jóvoltából a tüdő- 
beteggondozó-intézet. Keljünk nemes 
versenyre a legnemesebb czél érde
kében s ha néhány évtized  ̂múlva 
szomorú statisztikánk kedvező vál
tozást mutat, serkentsen ezen ered
mény fokozottt munkára és kitartásra 
bennünket. * Mentsük meg a tüdő
betegeket! “

Közgazdasági egyetem.
r ta : Chorin Ferencz főrendiházi tag.

Rég nem részesítette az ország oly álta
lános helyeslésben a kormány valamely el
határozását, mint azt, mellyel a két tudo
mányegyetem felállítását bejentette. A kul
tuszminiszter ur ezzel a lépéssel a tudo
mánynak két uj műhelyét szervezi Magyar- 
országon, melynek feladata leend előbbre 
vinni azt a nagy kulturális munkát, mely
nek eredményei nemzetünk jövőjére és eu
rópai poziciójára kiváló hatással vannak. 
Az uj egyetemek felállítása iránti elhatáro
zás bizonyítéka annak, hogy a tudomány 
nálunk abban a megbecsülésben részesül, 
mint a többi nyugateurópai országban és 
hogy a magyarságnak a kultúra iránti nagy 
igényeit az eddig a fővárosban központo
sított legfelsőbb oktatás nem elégítheti ki.

ségnek és a szelídségnek szentelte, ezért 
a nép szentnek tekintette s felsőbb körök
ben pedig a legtökéletesebb, a legnemesebb 
ember hírében állott.

Csodálatosképp hiányzott arcáról az a 
boldog kifejezés, ami a szent férfiak arcát 
jellemzi. Az arcvonásai néha eltorzultak, 
mint olyan embereké, akiket gonosz szen
vedélyek kinoznak. Néha úgy tűnt, mintha 
titkos félelmek marcangolnák és minden 
fontos elhatározás előtt gyorsan lesütötte 
a szemeit. Nem tudni miért; — hogy zavar
talanul gondolkozzék-e vagy, hogy gondola
tait elrejts;? — De ezt környezete soh’se 
vette észre

♦
Bagdadho: közeliéit Maitréja, az aszkéta. 

Elismert csodatevő volt, akihez mindenfelől 
zarándokoltak a hívők. Maitrája nem vette 
tekintetbe a természet törvényeit. Már évek 
óta oly mozdulatlanul, oly mereven ült, 
hogy a fecsíék fészket raktak a vállaín. 
Szakálla a térdéig lógott és teste is furkós 
fatörzshöz veit hasonló. így élt már nyolc
van év óta.

Egy napon egy zarándok ekkép szólt 
hozzá:

— Turiri ol/an jóságos, hogy mindnyáján 
az Ormuzd megtestesülését látjuk benne, 

i Oh, bárha mirdenható lenne ez a szent 
férfi! Akkor nem léteznék emberi nyomor! 

I Maitréja mozdulatlansága merevséggé

A két uj egyetem felállításával azonban 
csak meglevő kulturális állapotokat fejlesz
tünk, de nem mutatunk uj irányokat, nem 
nyitunk uj lehetőségeket a nemzetnek, hogy 
a produktív termelés terén fejthesse ki 
erőit és a nagy világversenyben mint té
nyező helyet foglaljon. Ha vizsgáljuk a 
gazdasági téren való elmaradásunk okait, 
nem vonhatjuk kétségbe, hogy azok egyike 
abban keresendő, hogy nemzeti intelligen
ciánk nem bir azokkal az ismeretekkel, me
lyek ma a gazdasági élet vezetéséhez szük
ségesek. Innen van az a nyugati államok
kal szemben határozott inferioritásunk, mely 
nálunk mindenütt észlelhető, ahol az or
szág gazdasági érdekei mérlegeltelek és 
eldöntetnek és innen van az, hogy társa
dalmunkból hiányzik az irányításnak és el
lenőrzésnek az a képessége, mely más á l l 
mokban a végrehajtó hatalomnak gazdasá
gi kérdésekben szükségszerűen előírja a 
követendő utat. Érezhető ez parlamentünk
ben, érezhető azoknak a tárgyalásoknak 
folyamán, melyeket külállamokkal folytatunk 
gazdasági szerződések megkötése tekinteté
ben, érezhető mindenütt a hivatalokban, de 
érezhető maguknál a termelő ágaknál is, 
ahol az a kezdeményezés, céltudatos ke
resztülvitel, melyet nagy közgazdasági tu
dás és magas közgazdasági szempontok 
nyújtanak, kielégítőnek nem mondható. Bi
zonyára minden téren vannak egyes kiváló 
férfiak, parlamentben, minisztériumban, ipar- 
vállalatok élén, mezőgazdaságunk körében, 
— kiknek alkotó ereje legyőzi a nehézsé
geket és kik úttörő munkát végeztek Ma
gyarországon. Ezek azonban kivételek; a 
müveit középosztályból melyre az ország 
szellemi vezetése háramlik, hiányzik a köz

változott; bizonyára a Mindenható isten
séggel lépett összeköttetésbe. Hosszú szünet 
után a zarándok felé fordult:

Arra kérem az istent, tegye mindenható
vá Turirit; ezt azonban megtagadta tőlem 
Ormuzd. Ellenben kegyesen megengedte, 
hogy minden esemény alkalmával, teljesült 
kívánsággá változzék át Turiri legelső ér
zése, amely az esemény kapcsán szivében 
támadt!

Áldassék a neve! — kiáltotta a zarándok. 
— Akkor ez a legjóságosabb ember való
jában mindenható lett! Mert minden érzé
se csakis részvét és nagylelkűség leheti 
Számtalan ember boldogságát hirdetted 
nekem oh, tiszteletreméltó Maitréja! Térden 
állva köszönöm meg a kegyedet.

Az aszkéta megkövesedett ajkain mosoly 
jelent meg, de villámgyorsan elmúlt megint 
és a szent férfi újra mozdulatlanságba esett. 
Különben Is olyan sürü volt a szakálla, 
hogy a zarándok amúgy sem vehette ész
re mosolyát. Ellenben boldogan tért visz- 
sza a városba és örült a jótékony csodák
nak, amelyek Turiri első érzéseinek kap
csán várhatók.

Másnap a mit sem sejtő Turiri felébredt 
és mellette fekvő felesége fölé hajolt, 
amikor az is hirtelenül felugrott, a nyitott 
ablakhoz rohant, ahonnan levetette magát 
az udvar kövezetére és szörnyet halt.

Megrettenve kifutott házából Turiri.
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gazdasági ériék és közgazdasági ismeret. 
Természetesen ennek káros következménye 
az is, hogy hiányzik a rokonszenv nálunk, 
az erkölcsi megbecsülés, a közgazdasági 
alkotások iránt, mert hiszen nem ismerik 
jelentőségüket, nem ismerik a munkát, amit 
a nemzeti termelés érdekében kifejtenek.

Hogy ez így van, ennek korántsem az 
intelligencia hiánya az oka. Elsősorban ta
lán történeti okokra vezethető vissza; a 
nemzet századokon át kénytelen volt eré- 
lyét alkotmánya függetlenségének védelmére 
öszpontositani. Gazdasági kérdésekkel alig 
foglalkozott. Ez a múltban még valahogy 
lehetséges volt, de ma, mikor az egész vi
lág küzdelme gazdasági téren dől el, ami
kor a nyugati államok egész szervezete, 
hadserege, tengerészete, külügyi képviselete 
elsősorban gazdasági céloknak szolgál, két
ségtelen, hogy nekünk is egész erőnket ide 
kell koncentrálni, ha teljesen elmaradni nem 
akarunk.

Ennek a domináló érzületnek tulajdonít
ható az a szerencsés körülmény, hogy a 
különböző termelési ágak egyesültek egy 
óhajban: egy közgazdasági egyetem kreálása 
iránt, és engem tiszteltek meg azzal, hogy 
a főrendiházban ez óhajnak szószólója le
gyek. Legyen az országnak egy tudományos 
intézete, ahol a gazdasági és szociológiai 
tudományok mint önálló cél müveltetnek, 
nem mint a jogi tudomány mellék tárgyai, 
hanem mint öncél egy gazdasági szellemtől 
áthatott társadalom teremtésére és nevelé
sére.

Mit jelentene az, ha Magyarország intel
ligenciájának egy jó része több éven át a 
földmivelés, kereskedelem és ipar legmaga
sabb kérdéseivel foglalkozna és az európai

és világgazdaságot áttekintő nagy ismere
tekkel lépne ki az élet porondjára. Ha meg
ismerné azokat a vámpolitikai, közlekedés
ügyi, iparpolitikai, mezőgazdasági nagy kér
déseket, melyekről ma az egyetemet végzett 
embernek fogalma sincs. Milyen haszon 
volna ez a birtokosra, a közhivatalnokra, a 
törvényhozóra, iparosra és kereskedőre és 
milyen átformálása volna az egész közéle
tünknek !

Hogy elérjük ezt a célt, melyet magunk
nak a magyar társadalom transformálását il
letőleg kitűztünk, egyetemre van szükség. 
A kormány meglehet győződve arról, hogy 
az a költség, melyet az egyetem igényel a 
nemzeti ügynek adminisztrálásában, a ter
melés jobb vezetésében sokszorosan fog 
visszatérülni és egy uj, jobb jövőnek segit 
az alapját megvetni.

H I R_E K.
Felhívás a magyar közönséghez!

Rihász Sándor, aki a függőleges repülés 
kérdésének megoldásával kapcsolatosan 
évekig foglalkozott csapószárnyas repülő
gép tanulmányokkal és kísérletezésekkel, 
melyek eredménynyel is jártak, az alábbi 
sorokat küldte a Lévai Hírlapnak:

Az aviatika rövid múltjában eddig elért 
fényes eredmények arra a reményekre jo
gosítanak, hogy a repülőgép az eddiginél 
sokkal nagyobb jelentőségű szerepet fog a 
közel jövőben betölteni. Sokan csalódot
taknak érzik magukat a repülőgép feltalá
lásához fűzött reményeikben, de ez a csaló
dottság korai. Az ember ősi vágya: re

P.ö?íön a, koldusok egész csoportja vette 
körül. Gépiesen keresgélt pénzt a zsebé
ben, — de ekkor holtra váltan földre zu
hantak a koldusok.

Turiri megrémült. Céltalanul bolyongott 
a városban és a sétányon összetalálkozott 
Mandanikával, Bagdad legkívánatosabb 
Kurtizánjával és elkísérte őt házába. Ott 
Mandanika sok mindent elbeszélt neki 
ifjúságáról, arról biztosította, hogy ő sok
kal jobb, mint a többiek és még sok egye
bet akart elmondani jó tulajdonságairól — 
amikor hirtelenül elhunyt Turiri karjaiban 
A kereskedő lassan földre fektette a holtj 
testet és elgondolkozva távozott el Mán" 
danika házából.

Egy utkeresztezésnél kocsisor zárta 
az útját és Turiri már türelmetlenkedel 
amikor, mint valami varázslat behatás 
ío ytán a kocsisok lefordultak a bakró
Sói P,edlg földre buktak, mintha sárié 
val kaszálják le a búzát.

Zavartan, megfélemlítve a színházba mei 
l urin. Ott vitatkozásba kezdett Cawilaki 

az "óval, aki azt állította egy versrő 
hogy N.sani irta, mi? Turiri röViddel ez 
hln* ? ró?8ák ^Műjének, Saadinak könyvé 
«rkftirl*asti  ai t# De mcnny*re elképedt a 
kBk.öJncf 8 T.unri> amikor Cawilaka a vit 

Vá™tlianul lefordult és szájábó 
Patakokban ömlött a vér!

A vígjáték, amelyet előadtak, nagy tet
szést és sikert aratott.

Turiri is éppen tapsolni készült kollégá
jának, egyben riválisának is, amikor érte
sítették, hogy a szerző váratlanul elhunyt.

Teljesen lesújtva ment haza Turiri. Meg
értette, hogy bárhova lép mindenütt halált 
és pusztulást visz. Szörnyetegnek tekintette 
magát és meggondolás nélkül szivén szúr
ta magát.

Ugyanez éjszakán meghalt Maitréja az 
aszkéta is.

A két lélek egyszerre jelent meg Ormund 
bíró széke előtt. Az aszkéta kárörvendve 
ekép gondolkozott:

— Most alaposan le van leplezve az ál
szenteskedő Turiri. Hiszen az ő hazug er
kölcseit csaknem egyre becsülték a perzsák 
az én érdemeimmel! Minő szörnyeteg! A 
legelső napon hatszoros gyilkosságot idéz
tek elő az ő első érzelmei.

De Ormuzd jóságosán mosolygott Turiri- 
ra:

— Becsületes szolgám! — mondotta. — 
Igazán nemes és hűséges emberi Vonulj be 
paradicsomom békességébe!

— Pompás tréfa! — dörmögte gúnyo
san az aszkéta.

— Komolyan beszélek! —■ szólt szigorúan 
Ormund. — Te Turíni halált kívántál a fe
leségednek, mert házsártos, csúnya és vén 
volt; a koldusoknak, mert zaklattak, a kur

pülni, mint a madár, sokkal korlátlanabb 
értelemben fog teljesülni, mint az aviatika 
jelenében azt teljesülni látja a laikus.

Az aviatika fejlődésének jelenlegi irány
zatát a kormányozható léghajó és az ae- 
roplán képviselik. A kormányozható légha
jónak alig van jövője. Az aeroplán ideáli
san tökéletes közlekedési eszköznek mond
ható már ma is, mikor már a levegőben 
repül, de nagyon tökéletlen az átmenet 
pillanataiban, a mikor t. i. indulásnál a 
földtől megválik és légi útja után a földre 
ismét vissza száll. A jövő az emelőcsavaros 
aeroplánoké és a csapószárnyas repülő
gépeké, a melyek a terepben való váloga
tás és vízszintes haladási sebesség nélkül 
mindenkiben bizalmat és bátorságot keltő 
nyugodt biztossággal fognak függőlegesen 
a levegőbe emelkedni s a kívánt magasság
ban aeroplánná alakulva, 150—200 km. 
óránkénti sebességgel fognak utasaikkal 
céljuk felé száguldani, utjok bevégeztével 
pedig az indulásnál felvett biztossággal 
földre szállni. Ezeknek a repülőgépeknek a 
kezelése és vezetése sem lesz olyan nyak
törő és sok kiváló egyéni tulajdonságot 
követelő vállalkozás, mint az aeroplán pi
lótáké, kiknél az egyéni első kellék a ha
lált megvető elszántság katonai erénye.

A repülőgép ilyetén való kifejlődésének 
stádiumában személyszállító közlekedési 
eszközzé lesz és építése nagy jövedelmű 
gyáriparrá fog rövid időn belül fejlődni.

A gyakorlati aeroplánokkal szerzett avi
atikái tapasztalatok olyan bőséges és érté
kes anyag birtokába juttatták a repülőgép 
konstruktőröket, hogy most már elérkezett 
az ideje annak, hogy a mostani sportszerű 
aviatika a közélet céljait szolgáló gyakor
lati irányba tereitessék.

tizánnak, mert buta volt és hazudott. El
átkoztad a kocsisokat és a lovakat, mert 
feltartóztattak, Cawilakát, az írót, mert 
feleselt veled; a szerzőt, mert nagyobb 
sikereket aratott, mint te. Mindez emberi. 
Azokat a gyilkosságokat, amiket Maitréja 
vet a lelkiismeretedre, te öntudatlanul kö
vetted el. Első felindulásod pillanatának 
következményei lettek. Ezeket ember nem 
irányíthatja. Mindent meggyülöl, ami útját 
állja és a gyülöltnek pusztulását kívánja. 
Maga a természet a legnagyobb egoista. 
Pusztulás csak más kifejezése az egoiz
musnak. A legerkölcsösebb ember első 
érzelme gyakran vad és csúnya. Ha min
den halandónak megadatnék az a félelmetes 
hatalom, amelyet egy napra ruháztam reád, 
Turiri, a világ csakhamar néptelenné vál
nék. A második érzés már szabad s az egyes 
személy akaratától, jellemétől függ csupán. 
És valamennyi további érzésed, kedves 
fiam, jó volt, nagylelkű és nemes. Ezt 
akartam bebizonyítani a halandóknak, én 
az Isten, és csakis ezért teljesítettem a 
hamis Maitréja kérelmét. Neked Turiri 
csak minden szépre, jóra és nemesre törek
vő akaratodat számítom be és ama buzgó 
fáradozást, hogy saját és embertársaid lel
két az isteni tökéletességhez közel vihes- 
sed. Ezért nyitom fel előtted paradicsom- 
kertem kapuit!
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Magyar aviatikáról ez idő szerint még 
alig lehet szó, annál kevésbbé magyar avi
atikái iparról. A Magyar Aero Club sokat 
tesz ugyan a magyar aviatika fejlesztése 
érdekében, de szilárd alapot csak a magyar 
közönség üzleti irányú érdeklődése és vál
lalkozási szelleme teremthet a magyar avi
atikának. Nyomott közgazdasági helyzetünk 
kívánatossá teszi, hogy a magyar közönség 
belássa az aviatikának üzleti fontosságát s 
az aviatikái iparnak azt a nagy jelentőségét, 
a melyet fejlődésének kiforrása után nyerni 
fog, a mikor a közel jövőben repülőgépek 
ezrei fogják szelni a közélet céljainak szol
gálatában a végtelen légoceán hullámait.

Százezer korona volna szükséges mübely- 
és mühelyberendezéssel együtt függőlegesen 
emelkedő, uj rendszerű modern repülőgép
típus megépitéséhez, a mely összeggel 
egyszersmind meg volna alapozva az első 
magyar repülőgépgyár.

Lázas küzdelem folyik világszerte a le
vegő végleges meghódításáért, mert min
denki tudja, hogy az elsőség nemcsak a 
győzelem pálmáját nyeri jutalmul, hanem 
első rangú szerepet biztosit a nemzetek 
világuralmi hegemóniájában.

Mi nem vagyunk abban a helyzetben, a 
melyben Németország, a melynek hazafias 
közönsége népszerű császárja óhajára rö
vid pár hét alatt hatodfél millió márkát 
gyűjtött tisztán közadakozásból és bocsá
totta rendelkezésére az ő léghajós Zeppe
linjének, de a magyar nemzet is számta
lanszor bebizonyította már. hogy ha nem
zeti fényének, dicsőségének emeléséről van 
szó, áldozatkészségén nem múlik ez.

Nem is könyöradományokról van szó. 
Helyezkedjünk szilárd üzleti alapra. Tömö
rüljünk részvénytársasággá, bocsássunk ki 
mindenki által jegyezhető 20 koronás rész
vényeket és ezeren vagy tizezeren adjuk 
össze az alapvető 100 000 koronát s le
gyünk igy részesei a bizton remélhető üz
leti hasszonnak is.

-  Ez ugyan elég furcsa! — szólt közbe 
Maitréja — akkor én, érdemeimnél fogva, 
bizonyára. .

. . . .  szintén a paradicsomba jutok, noha 
csak kegyelemből — felelte jóságosán 

Ormuzd. Téged szentnek tettek, pedig 
kevesebb voltál az embernél. Csakis a 
büszkeséged volt emberi, túlontúl emberi. 
Noha te le tudtad küzdeni a bűnös első 
érzelmeket. Ha azonban mindenki hozzád 
hasonlóan élne, — a világ mihamarább ki
pusztulna. Én azonban úgy akarom, hogy 
az emberek éljenek, mert még mindig hisz
nek bennem, mint Ahrunánban. Még a te 
igyekezeted, — balga aszkéta, nem volt 
minden nagyság hijján és ezért megbocsá
tok kegyesen a rövidlátónak, aki elvesztet
te az eszközt. Turirit szivemhez emelem, 
mert igazságos vagyok, téged befogadlak, 
mivel jóságos vagyok és elnéző. így akar
ja ezt Ormuzd, az Isten!

iules Lemaitze.

A kik hajlandók egy ilyen célú részvény- 
társaságba részvény jegyzéseikkel belépni, 
szíveskedjenek Rihász Sándort (Máramaros- 
Rahó), olvasható névaláírásuk és lakás cí
mük s lehetőleg a jegyezni szándékolt 
részvényösszeg feltüntetésével levelezőlapon 
értesíteni, hogy az alapítási tervezet és 
aláírási ivek részükre megküldhetők legye
nek. ____

— Eljegyzések. Mácsek Micit eljegyezte 
Horváth József, Nagykátáról. — Ifj Kovátsik 
János eljegyezte Dobisz Zunkát, Beszterce
bányáról.

Házasság. Dávid János, a lévai ura
dalom gazdatisztje, e hó 27-én tartja eskü
vőjét Laufer Mariskával.

— Koncert Zselizen a Tanítók Háza javára.
E hó 14-én, mint ezt már jelentettük, Zse
lizen a barsmegyei Tanítók Háza javára 
hangverseny lesz rendezve. Mint újabban 
értesülünk a nagysikerűnek Ígérkező hang
verseny védnökségét Fischer-Colbrie Ágost, 
kassai püspök és gróf Coudonhore Cuno 
zselizi fölobirtokos vállalták el. A műsor 
szereplői pedig csebi Pogány Virgilné, cs. 
Pogány Aranka, Köveskuti Jenő, Kleiszner 
Pál, Tóth István, Farkas Orbán és Huszár 
Károly lesznek. A rendezők nagy gárdája 
városunk és vidékének intelligenciájából 
alakult. Fölötte imponál nekünk az a lel
kesedés, amelylyet a vármegye társadalma 
a barsi tanilóságnak erején felül való vál
lalkozása — a Tanítók Házának létesítése — 
iránt mutat s azért hisszük, hogy a zselizi 
koncert tekintélyes összeget fog hozni a 
Tanítók Házának, mely a barsi tanítóság 
és a barsi társadalom áldozatkészségének 
lesz újabb bizonyítéka.

— A Barsmegyei Casinó Aranyosmaróton, 
a napokban megtartott évi közgyűlésén ve
zetőségét következőképpen választotta meg ; 
elnök le t t: gróf Erdödy Imre, alelnök Si- 
monyi Béla, igazgató dr. Benkő Lajos, al
igazgató Mailáth István, ügyész Raschmann 
Tamás, jegyző dr. Rajczy Béla, a vigalmi 
bizottság elnöke Kerekes Zoltán, pénztár
nok Benkovich Géza, a könyvtárnok pedig 
Harkányi Gyula.

— A lévai munkásbiztositó pénztárnak
vasárnap megtartott f. b. ülésén a kerü
letből eltávozott Szenes Adolf helyébe fel
ügyelőbizottsági elnökké Hochberger Jó
zsefet, az elnöki tisztről lemondott Blu- 
menthal Jónás helyébe pedig Guba Jánost 
választották meg.

— Mulatság. A Lévai Kér. Munkásegye
sület e hó 18-án Barsi-utcai saját helyisé
geiben zártkörű farsangi táncmulatságot 
rendez, amely hét órakor kezdődik. Belépő
jegy személyenkint egy, családjegy két ko
rona. Felülfizetéseket szívesen fogadnak s 
hirlapilag nyugtázzák azokat,

— Egy fóldink ünneplése. A magyaror
szági betegápoló irgalmasrend tartományi 
főnökét, Thuróczy Kornélt, pénteki neve- 
napja alkalmából rendtársai és a buda- 
pesti irgalmasrendi kórházi orvosok fényes 
ünneplésben részesítették. Délben ünnepi 
laKoma volt, a melyen a rend - 
tagokon kívül számos előkelőség is részt 
vett és szép beszédekben ünnepelték váro
sunknak kiváló fiát, Turóczy Kornélt.

— Szabó Ferenc színigazgató, a nyitra— 
besztercebányai kerület direktora a nyitrai 
színházat pályázat mellőzésével további 
három esztendőre újból megkapta az ottani 
színházi választmánytól.

— Művészi előadás és táncestély az izr 
nőegylet javára. A lévai Izr. Nőegylet jarára 
e hó 24-én a Vigadóban táncestély lesz 
rendezve, melynek műsorán Sarkadi Aladár, 
a fővárosi Vígszínház tagja is fog szere
pelni s igy igazi műélvezetben lesz része 
a jótékony mulatságra hihetőleg nagyszám
ban megjelenő publikumnak. Az estély fél- 
kilenc órakor veszi kezdetét, a belépés az 
erkélyre és a földszintre személyenkint 3, 
családonkint pedig 8 koronába fog kerülni! 
Felülfizetéseket a nemes célra való tekin
tettel szívesen fogad a rendezőség, mely 
sokat fáradozik, az estély sikerének bizto
sításán, ami — tekintve az érdeklődést 
— nem is maradhat el. Az estély részletes 
műsorát később közöljük. A csinos meg
hívók már szét lettek küldve, s aki eset
leg nem kapott volna és igényt tart rá, 
az forduljon a rendezőséghez.

— A lévai kereskedelmi bank r. t. febru
ár 9-én tartotta évi rendes közgyűlését. A 
lemondás következtében üresedésben volt 
2 uj igazgatósági tag helyébe dr. Szilárd 
Samu és dr. Priszner Gyula, a felügyelő 
bizottságba Weinbcrger Zsigmond és dr. 
Gergely Fülöp lettek megválasztva.

— A száj-és körömfájás megszűnt. Mi
vel Barsvármegye területén a szarvasmar
hák között uralkodó ragályos száj-és köröm
fájás már megszűnt, a miatta elrendelt zár
lat fel lett oldva.

— A lévai plébánia betörőjét elfogták.
Annakidején részletesen megírtuk, igy még 
emlékezni fognak rá olvasóink, hogy a 
múlt évi julius hó 15-én éjszaka betörő 
járt a lévai plébánián, ahonnan mintegy
3—4 ezer korona értékű ékszert vitt ma
gával. A nyomozás szerint a betörést 
Weinreicht Péter, volt ungvári borbélymes
ter követte el, akinek azonban sikerült 
Léváról elmenekülni. Három nap múlva 
már Ungvári tűnt föl, ahol egy rendőr el
akarta őt fogni, de a betörő revolveréből 
háromszor a rendőrre lőtt, aki erre föl
hagyott az üldözéssel. Nem ok nélkül irt 
át tehát Lévára az ungvári rendőrség mint- 
egy figyelmeztetésül, hogy Weinreicht ve
szedelmes és ügyes berörő. E héten végre 
sikerült öt és Plesko Géza nevű katona- 
szökevény cinkostársát Nyíregyházán el
fogni, ahol a zsidó és a református tem
plomot fosztották ki. De ezenkívül még az 
ottani csendőrség a betörések egész soro
zatát bizonyította a két jómadárra, melyek 
közül a legnagyobbot Désen követték el, 
ahol 13 ezer koronát raboltak. A lévai ren
dőrség amint a lapokból értesült Wien- 
reicht elfogatásáról, 7-én sürgönyt menesz
tett a nyíregyházai rendőrségre, ahonnan 
azonban eddig válasz még nem érkezett. 
Másnap a csendőrség táviratozott az ot
tani őrsparancsnokságnak, ahonnan az a 
válasz érkezett Lévára, hogy Weinreicht 
Péter megszökött! És most kezdhetik újból 
a hajszát.

— Öngyilkosság. Steiner Ignáczné, egy 72 
éves özvegy asszony e hó 3-án délben 
Mártonffy utcai lakásán felakasztotta magát 
és mire tettét észrevették, már halott volt. 
A szegény asszony délelőtt elküldte ott
honról unokáját, egy kis iskolásgyereket, 
aki vele lakott. A fiú délben hazajött, de 
az ajtót zárva találta. Este aztán már a 
házbelieknek is föltűnő volt, hogy a lakás 
még mindég zárva van, jelentést tettek a 
rendőrségnek. A rendőrség a lakást ki
nyittatta és ott találta az öreg asszonyt 
felakasztva. Tettének okát nem tudják.
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— Népies téli gazdasági felolvasások. A
barsmegyei gazdasági egyesület a földmi- 
veiésüeyi minisztérium anyagi támogatásá
val 37 megyénkbeli községben a kisgazdák 
számára népies gazdasági felolvasásokat 
rendez A felolvasásokat a községbeli taní
tók fogják tartani vasárnap délutánonkint, 
de február végével be kell azokat fejezni. 
Az előadások a következő községekben 
lesznek megtartva : Alsógyőröd, Alsóhámor, 
Alsópél, Alsózsadány, Ágó, Bajka, Bars- 
baracska, Barsendréd, Füss, Brogyán, Faj
kürt, Felsőhámor, Felsőzsadány, Grkeszi, 
Grrudnó. Jánosgyarmat, Jánoshegy, Ka- 
lacsna. Kékellő, Kissáró, Magasmart, Man
kóé, Nkoszmály, Nagyugróc, Pálosntgy- 
mező, Sirnony. Tild, Töhöl, Tőre, Ujbars, 
Velsic. Verebély, Zsemlér, Zsarnóca, Zsikva, 
Zsitvabesenyő és Zsitvaujfaluban.

— Halálozás. Korpás János vámosladá- 
nyi körjegyző, 44 éves korában e hó 1-én 
meghalt. Holttestét Lévára hozták és 3-án 
a ref. temetőben nagy részvét mellett el
temették. A megboldogult id. Korpás János, 
köztiszteletben álló ősz polgártársunknak 
fia volt. Nyugodjék békében!

— Unghváry László és Amerika. Unghváry 
László (Czegléd) faiskola és szőlő termékei 
(nemes gyümölcsfa, vadonc, akác, gledicsia, 
szőlővessző, bor stb. stb.) már Amerikában 
is nagy kelendőségnek örvendenek. Sok 
ezer korona értékben küldött a múlt évben 
is a Chicagóhoz közel fekvő Baróthy-féle 
telepekre. Árjegyzéket fenti cim szívesen 
küld.

— Elakadt vonat. Szerdán este a hat
órai személyvonat a Körmöcbánya előtt 
levő alagutnál részint a túlterhelésnél, 

részint a sínek síkosságánál fogva 
elakadt. Az utasok között nagy pánik 
keletkezett, a nők sikoltozni kezdtek, 
azt hitték, hogy baleset történt.Végre 
is úgy segítettek a bajon, hogy Körmöc
bányára külön gépért telefonáltak, s annak 
segítségével másfél órai veszteglés után 
indult el a személyvonat Ruttkára. E vesz
teglés következtében olyan közlekedési za
var állott be. hogy a fél kilenc órai gyors
vonat csak fél tizenkettőkor érkezett Kör
möcbányára.

— Lspás. Sztolár Mihály, lévai vendéglős
4-én jelentést tett a rendőrségen, hogy Svetz 
Józsefnét tetten érte, amikor az kofferjéből 
pénzt vett ki. A kiküldött rendőr az asz- 
szonyt megvizsgálta és tiz koronát talált 
nála. Sztolár állítása és számítása szerint 
éppen ennyi hiányzik abból a pénzből, 
am;t előző nap a kofferben elhelyezett. 
Sztolár a rendőrségen azt adta elő, hogy 
Svetzné, aki bejáratos a házához, álkulcs 
segélyével állandóan dézsmálta a kofferben 
tartott pénzkészletet, úgy, hogy számítása 
szerint már 4—5 ezer koronát vihetett el. 
Azért a gyanúba vett asszonyt figyelte, a 
mostani alkalommal pedig a kályhacső át
vezetésére szolgáló lyukon keresztül leste 
W  8 a mjg a rendőrségre ment, addig a 
telesége őrizte. A rendőrség a vizsgálatot 
megindította.

Óvakodjunk orosz kevert és orosz esi* 
nképtelen répamagvak forgalomba hozata* 

t u G átlásá tó l. Megbízható répamag
vakban ez idén nagy hiány állott be és 

i § í n so,c orosz eredetű répamag ke- 
rül eladásra Bisenzi. sőt Quedlinburgi cé* 
un ° 1S/, A gazdasági egyesület állást fog* 

CZ el en és a gazdákat nagy károk el 
An 7?.egóvandó, nemkülönben az állattartás 
es állattenyésztés érdekében kijelentette 
nogy ama magkereskedők és viszonteláru*

sitók, kik répamagot akár a faj. akár a 
származás hamis megnevezése alatt adnak 
el, csalást és büntetendő cselekményt kö
vetnek el. Egyszersmind felkérte a gazda
sági egyesület a többi testvéregyesületet is 
hogy eme határozatához csatlakozzanak és 
a gazdaközönséget a leghathatósabb mó
don óvják attól, hogy kétes eredetű, avagy 
csiraképtelen és vegyes orosz-répa magva
kat vegyenek.

— Tűz a vidéken. Január 31-én este Na- 
gyodon ismeretlen okból kigyuladt és le
égett Balázs Lajos és Balázs Károly közös 
szalmakazla, 500 korona kárértékben. Be 
volt biztosítva.

— Az időjárás. Az elmúlt hét annyi 
havat hozott, hogy a földeket 20—30 cm. 
lepel födte, minek következtében a vasu
tak nagy késésekkel közlekedtek. E hét 
közepén azonban az idő megenyhült és a 
hó olvadni kezdett, amiből persze nagy 
locs-pocs lett. De Meteor jelentése szerint 
e hó 11-ike újra hidegebb jelleg felé te
reli az időjárást, inkább száraz, mint csa
padékos, legfeljebb szeles változatokkal. A 
14—16 enyhe jellegű változási napok, a 
szeles jelleget továbbra is fentartani igye
keznek, úgy hogy a hidegebb jelleg, leg
inkább csak 23-iki változási nap hatás
körébe érvényesül, amidőn szeles, majd 
25 körül erősebben csapadékos időt vár
hatunk s mely a hónap végét is hivatva 
van kitölteni.

— Dr Oetker A. baden-bécsi elismert 
sütöporgyár kitűnő receptjei a népesség 
minden rétegében általános elismeréssel 
találkoznak. Ezt azonnal észrevehetjük, 
mihely a fent cég legújabb receptkönyvét 
kezünkbe vesszük és abban lapozgatunk. 
Ezen könyvben különösen tésztanemüekre, 
süteményfélékre is egyébb édességekre 
oly kipróbált recepteket találunk, melyek 
a legegyszerűbb, a legszerényebb konyhá
ban is igen olcsón állíthatók elő s emel
lett ízletesség is emészthetőség tekinteté
ben meg a legmesszebb menő igényeknek 
is minden tekintetben megfelelnek. A 72 
oldallal bíró könyvben a tudnivalók egész 
kincstárát lehet találni. A könyvecske bár
mely füszer-és csemege-üzletben ingyen 
kapható úgyszintén Dr Oetkor A. baden 
bécsi sütöporgyár is ingyen és díjmentesen 
küldi meg olvasóinknak ha egy levelező
lapon kérik.

Tűz a Vigadóban. Pénteken d. e. kémény- 
tüzet jelentettek Bilcsek József tűzoltó
parancsnoknak, a vigadóból. A parancsnok 
azonnal a vigadóba sietett, a hol a napos 
tűzoltó már kereste a tüzet, de nem talált. 
A jelzés téves volt. Nem a kéményben 
ütött ki a tűz, hanem Steiner Sándor ék
szerész konyhájában a tűzhelynek csövén 
a vastagon rákent vaslakk kapott lángot, 
amely minden komolyabb következmény 
nélkül ellett fojtva.

— Kézmárszky tanár, a magyar nőorvo
sok nagynevű nestora, a következőkben 
gyilatkozott; Klinikámon a t e r m é s z e t e s  
Ferencz József-keserüviz kiterjedt alkalmazás 
alapján a legkedveltebb hashajtók sorába 
emelkedett Kiváló előnye, hogy agyermeká- 
gyasok is szívesen veszik, mert a Ferenc 
József-viz kitűnő hatása minden kellemetlen- 
melléktünet és következménynélkül, biztosan 
és rövid ídőalatt nyilvánul. Kapható gyógy
szertárakban füszerkereskedésekken. A síét- 
küldési-Igazgatóság Budapesten

— Anyakönyvi hejegyzóaak. Születések : 
Czut Albert Péczka Erzsébet : László ; Bé

res József Kovács Julianna: Sándor; Rács 
Jónás Dohány Julianna: József; Nyúl La
jos Csuka Pailina: Margit; Dobos Gyula 
Stefinek Ilona. Ilona; Házasság : Balázsy 
Lajos Szeniczei Ilona rkath. Deutelbaum 
Viktor Löwy Ilona izr. Tamássy Ferencz 
Nyuli Erzsébet rkath. Halálozás: özv Ve
res Andrásné Vecsei Zsófia 76 éves agg
kori végkimerülés, özv. Steiner Ignáczné 
Meisel Mária 72 éves felakasztás (öngyil
kosság.) Hugyecz Margit 16 napos bőr
gyulladás. Missik Anna 3 éves gümős agy- 
íártya gyulladás. Plander Ferencné Pazur 
Éva 63 éves szívizom elfajulás.

Versek.
Az élet dala.

Amikor összetört s kigúnyolt az élet 
És előttem minden. • .minden semmivé lett, 
Mikor röges úton cél nélkül futottam 
S  a sok csapás alatt csak zokogni tudtam, 
... Akkor találkoztam Megváltóm, tevéled !

S te jó voltál hozzám ; vigasztaltál engem • 
Biztató szóidra minden bajt feledtem, 
Minden bajt feledtem, mikor mentem véled 
S egyre csak azt láttam, milyen szép az élet t

Sóhaj.
Lement a nap, leszállt az est,
A félhomály sötétre fest 
Mindent a föld színén, . . .
Alszik minden . .  . csend van körül 
Csak a harang száll messziről 
S hangja röpül felém. ..

Egész világ pihenni vágy,
De engem a szivem nem hágy 
Pihenni sohasem, ...
Fáradt karom egyre tesz-vesz. . .
. . . Én Istenem, mikor is lesz 

nyugodalmam nekem ?!
Papp Dezső.

Termónypiac 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 185o 19.— K
Az árak métermázsánként értendők.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

E la 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.

Szövetkezeti üzletvezető
A felsöszecsei fogyasztási szövetkezet 

üzletvezetőt keres. Jelentkezni azonnal szük
séges, alkalmazás megkezdése ápril hó elseje. 
Díjazás egyezség szerint. Biztosíték 1000 
—  egyezer korona. —  Nő is alkalmazható. 
Felsöszecse. 1912. január 23. Az igazgatóság.



6 szám. L é v a i H lra p 7.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
I  I  Telefon szám 33.

Hoflher és Schrantz | , , . ( Ganz-féle motórok
Mayfarlh Ph. és Ts«. « «  VeZerkeDTlSelete. Állandóan Szemben
Mc. Cormick |f ) ° r r | láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. +»■■■<« Világhírű láneoskutak. 
Községi és kerti fecskendők.

^ 6 * 0

Steiner (Sándor
ó r á s  é s  é k s z e r é s z .  

Léván. Városi szálloda épületében.

Dósaraiujls ékszer
raktár.

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
kölönlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
eh ina ezüst dísztárgy ál
mát, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék
inga órákban.

(IVonvéd-utcza, Wertlieimer-ház).

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendezések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid* 
árak mellett kaphatók

STEIIKEK JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-ntcza t. Wertheimer-féle ■»*»



H a s z n á lju n k  ■

KABlNA-féle !  
V i a s z

szinszapp ant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsülése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 
éssel .  -  - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!
a---------------------------1

; WEISZ ÁRMIN
C égvezető  s

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
*—• készítője. ■■ 

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

ffl_______________  m  !

fi.

zz=3E=zzacz3errz3ez=3 P — g

W E I5 7 .  S l f l O N  1
|j NÓRINBEMI- ÉS KÖVIbtfRVJ HilQTKERESKEDéSE *

~  LÉVA, P E T I  f  l-U T C Z rt.------------------  1

L éva i H ír la p  _________________________ 6. szám.

RUBLETZKY ISTVÁN
_______________ szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: tem plom -, szoba-, c im festést m ázolást; továbbá ta 

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinom abb k iv itelig  ju tán yos

árak m ellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál. 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

D ús vá la sz ték a  ra k tá r t  ta rt

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

dessert-sü tem ények , le g jo b b  k iv. finom torták, teasütom ény  
és san dw ich -k tt ld n legességek  fr issen , n agy  v á la sz ték b an

B W r B a r t o s  h e n r i k S S Í S S S s n
készü ln ek . B e l  és k ü lfö ld i cukorkakü lön le ffesség -ck  g a z d a g
i v á l a s z i é L b f i n .    P n r f n h a L Á s v I l v n Á n v A Í m

6 lóerőtől kezdői 

Bámulatos ölest f iz u i  

Itam áll pinzöfiöri ellen- 

firzis alatt I

CSf|?I nCl^PFIMIT a legtökéletesebbek és nagy munkaképesség mellett tisztábban csé- 
fc“l V L I  L.II11V pelnek mint bármely más gyártmány. Kérje árjegyzékünket

Fehér lUrite gépgyár rt. Iidapest, Uáci-ut tö.
K L E I N  J A K A B ,  L E V d N

, ; laioséicKMou. — i'anaiuH«Hziuncnyeim  eisorendiiek
azhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

I Á llandóan friss liab tejszín kapható. =
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1015/1911 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbiró- 
ág 1910 évi V. 271 3 és V. 408,3 sz. vég

Eladó ügyvédi iroda
járásbirósági székhelyen, hol adóhivatal, fő
szolgabírói hivatal van, 16000 lakossal bir. 
s 46 község tartozik a járáshoz. Az iroda 
1911 évi kimutatható jövedelme 16000 
koronát meghaladta 1911 évben. Aggkorra 
való tekintettel átadó. A bírósági ügyforga
lom 1300 sommás, 6000 telekkönyvi s 1000 
büntető és hét ügyvéd. Az irodát különösen 
falvakról kisgazdák keresik fel de vannak 
helyi s vidéki kereskedők állandó képvise
lettel. Átvételhez 16 — 20,000 korona szük
ségeltetik Ajánlkozók küldjék ajánlataikat e 
lap kiadóhivatalába vagy megtudvaa czimet 
közvetlenül a hirdetőhöz.

113 üzlet

Vagyonbukott Blum Gyula csődügyében 
az állandó csődválasztmánynak 1912 év 
január hó 3l-én kelt harározata folytán 
közhírré teszem, hogy a csődtömeghez tar
tozó

I. Nyitrai és társa irodalmi és nyomdai 
részvénytársulat 138 és 139 számú egyszáz 
korona névértékű két darab részvénye az 
1911/1912 évtől járó szelvényekkel eggyütt:

II. Andriökovics János 12 K. Hodek 
Mór 14 K. 96 f. Kohn Ármin 31 K. Kori
tár István 14 K. Krekó János 2 K. 76 f. 
Kiszel J. 4 K. Pásztor József 13 K. Sipic- 
ky János 36 K, 43 f. Szőcs István 1 K. 
Szatmáry Lajos 18 K. 80. f. Schaeffer Kál
mán 34 K, 75 f. Sebők József21 K. Szűcs 
János 20 K. 16 f. Tamás István 5 K. 40 f. 
Visky Is/ván 37 K. 68 f. Förster Zsigmondné 
590 K. 36 f. Neumann Gyula 431 K, 5b f. 
Greincr Zsigmond 209 K. 10 f. Blau Lajos 
219 K. 54 f. Lutovszky Lajos 70 K. 84 f. 
Rumann Gyula elleni 222 K. 58 f. és jár. 
iránti követelések 1912 év február hó 17-én 
d. u. 3 órakor Dr. Gyapay Ede ügyvéd 
csődtömeggondnok ügyvédi irodájában Léva 
Deák Ferencz-utcza 7. szóbeli nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénz- 
fizetés ellenében eladatnak s a követelések 
engedményeztetnek feltétel és kikötés mel
lett, hegy a csődtömeg a követelések fenn
állásáért, valódiságáért és behajthatóságáért 
szavatosságot és felelőséget nem vállal.

Léván, 1912 év január hó 31-én.
Dr. Gyapay Ede

csődtömeggondnok.

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

berendezés
díszműáru és röDidáru üzlet részére 

azonnal eladó. Cím a kiadóban.

R^y Farsangi ocasslo!! Holzmann Bódog
most nagyojbiiott úri és nói dieatáruházában nooeoiber hó 30-án neszi kezdetót, mely alkalommal az összes 
téli órnk, egyéb űri és női dinatujdonságoh

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 .
Hz ezidei ocassiót nagg aranyokban rendezem és tebintettel az árak rcndkinnl olcsó noltára a oósárlás nagy
becsű neofiim részére nagg pénzmegtakarítást ielent, amiről mindenki meggyőződést szerezhet.

Maradékokat teljesen kiárusítom.
Nyomatott Sebül ez Ifnácx könyvnyomdájában, Léván
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