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Pusztuló czigányviiág.
A nagyidai cigányok után országos 

nevezetességet nyilván a temesvári 
cigányok szereznek most maguknak. 
Cigány, aki sztrájkol, majdnem olyan 
fmcsa, mint király, aki önszántából 
mond le a trónról. És ebben a nótás, 
muzsikus országban a cigánysztrajk 
legalább is olyan szenzációs, mint 
ha egyszer az esztergomi énekes ka
nonok határozná el magái a sztrájkra, 
amit bizony nem fogunk megérni. A 
temesvári cigányok letették a vonót, 
ezt az ideges jószágot és gazdasági 
harcot provokáltak egy olyan tünet
ből, amely végre némi magyar józan
ságra enged következtetni. Miért ka- 
pálódznak most kézzeHábbal a cigá
nyok a borravalórendszer ellen, holott 
évszázados gyakorlat alatt egyenesen 
borravalókra nevelődtek, az egész 
életük bázisa azon az egy ostoba 
magyar intézményen emelkedett, amit 
úgy hívnak, hogy borravaló.

Virtuskodó életünknek eddig nem 
utolsó tényezője volt a cigány és 
vele kapcsolatban a borravaló. Te
mesváron és Léván egyaránt muzsi
kát kerestünk a kávéházban, voltak 
cigányaink, akik országos hírre ver
gődtek; az öregebb lévaiak most is 
némi bánatos melankóliával emlege
tik a hűtlenné vált Lakatos Sándort,

kinek nyirettyűje a Nyírségben szól. j 
Banda Marci fogalom lett, Rácz Laci 
cigánykirály, a ripacsos Kócé után 
tülekedtünk a lévai Vigadó megnyi
tásán. Nagy dáridókon a fülünkbe 
huzattuk a nótát, lányos ablakok alatt 
enyhén szólalt meg a lágy hegedű és 
Bácskában kétszer huszonnégy óráig 
is daloltak a cigány mellett. Bor, 
pénzpocsékolás, szép mámorok ön- 

j ként kapcsolódtak bele a cigány fo
galmába, legendák jártak a nagy 
urakról, akik kettérepesztették az ez
resbankót, úgy ragasztották a prímás 
homlokára, gyakorta féllábon hege
dült az egész fekete legénység és a 
kacagó mámorba nem egyszer bele- 
döngött a prepotens nóta, amelynek 
refrénje úgy szól, hogy: „Szomjas a 
banda . . . .

Hiszen, ha csak ez volt a baj, ga
vallérok volnánk, vagy mi a fene. 
Pezsgőt a cigánynak ! Sokáig tartott 
ez a pezsgős korszak, amikor még 
cigányaink megvetően köptek, ha né
mely ál ur megpróbálta sörrel eny
híteni a banda égető szomjúságát. 
De egyszer valahogyan ki tudná 
számon tartani az ilyen változásokat? 
— megtörtént, hogy csak a prímás
nak jutott pezsgő a mulató asztalok
nál. A cigány beérte a kőbányai gyá
rak keserű termékeivel, ezresbankók 
már csak homályos eredetű légén- j

dákban kaptak helyet, a legnagyobb 
bankót huszkoronásnak hívták, ezt is 
ketté lehetett osztani. Sót négy felé 
is, amióta tekintélyes külsejükkel pol
gárjogot szereztek az ötkoronások. 
Bácskában már megírták, ha vala
melyik viharoskedvü ur nagyobb vi
gasságot inszcenált, azt is hagyo
mányból inkább, mint életszükséglet
ből. Itt úgy gondoljuk — ez a leg
fontosabb A cigány elkezdett nem 
életszükséglet lenni. Hallgattunk, hall
gattunk. mert nem hozott komplikált 
műélvezetet, mint a filharmonikus ze
nekarok, azonkívül minden igazi ci
gány született művész, akinek nem
csak Ízlése van, de a mi Ízlésünket 
is a magáéhoz formálta. Hallgattuk a 
cigányt és tizfillérest dobtunk a tá- 
nyérozónak. Ha netán huszfilléres 
akadt a kezeink közé, szorgalmasan 
kikotorásztuk a másik öt krajcárt. Jó 
lesz az mégegyszerre.

így romlott, pusztult a cigány nim
busza lassan, de biztosan. Érzik pe
dig elsősorban maguk a cigányok, 
akik jónak látják már e gazdasági 
harcot is érdekeik védelmére. Nem 
kell borravaló — hozzátehetnék: 
piszkos borravaló — fizetést adjanak 
nekik a kávésok. Az eskümintájuk 
még a régi cigányos, a harc formája 
azonban modern. A cigányok beso
rakoztak a proletárok közé. És ezt
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az egész nagy változást úgy lehetne 
jellemezni, hogy valamikor nagyurak 
is megtiszteltetésnek tartották, ha te
gezte őket a cigány, ma minden ke- 
reskedösegédnek van olyan primása, 
aki tisztelettel letegezi.

A modern Heródes.
A tömeggyilkosságok egyik legrégibb 

emléke Heródes nevéhez fűződik, aki Bet
lehem kisdedeit ölette rakásra. Csupa ár
tatlanokat, akik senkinek nem vétettek, 
akiktől Heródesnek nem volt oka félni. A 
legújabb kornak is van egy ilyen Here dese, 
ez az úgynevezett faszesz, másnéven metyl- 
alkohol, amely szintén ártatlan embertöme
geket támad meg és gyilkol rakásra. Egyik 
nap Berlinben szedi az áldozatait, másik 
nap talán Magyarországon, egyszóval hol 
itt, hol ott bukkan fel az uj kornak ez a 
tömeggyilkosa.

Azaz, hogy rosszul beszélünk. A faszesz 
egy ártatlan vegyület, olyan mint a tábla- 
olaj, vagy a ciankáli. Amig üvegbe van 
zárva, nem bánt az senkit, sőt eredeti ren
deltetésének szánva, egyike a leghasznosabb 
vegyi termékeknek. A faszesznek a tömeg
gyilkosságokban olyan szerepe van, mint 
Heródes által szétküldött katonák kardjának. 
A gyilkos nem ő, a modern Heródes az 
emberi lclkiismeretlenség.

Csakis lelkiismeret nélküli ember képes 
arra, hogy gyorsan ölő mérget adjon el 
mindennapi ital gyanánt. Hiszen ma már a 
legutolsó falusi szatócs is tudja, hogy a 
faszesz méreg. Ennek dacai a akad Buda
pesten is, Berlinben is egy-egy droguista, 
aki néhány fillér elérhető haszonért piacra 
dob egy csomó faszeszből készült pálin
kát s eltűri azt, hogy ezt a pálinkát a bu
tikokban árusítsák. Az illető droguistából 
tehát hiányzik teljes mértékben a lelki-

i ismeret, de hiányzik a pálinkakereskedők
ből is, mert hiszen azoknak nap-nap után 

] figyelemmel kell kisérniök milyen ára van a 
szesznek s miután figyelemmel kisérik es 
tudják is, feltétlenül a legnagyobb gyana- 
kodással kell fogadniok azt, ha valaki 
aránytalanul olcsó pálinkafélét kínál nekik. A lelkiismeretlen embereknek egy egész 
láncolata alkotja tehát a modern Heródest, 
aki ma itt, holnap pedig amott vetekszik 
tömeggyilkosságra.

Sajnos, ezeknek a modern Heródeseknek 
éppen olyan jó dolguk van, mint nagynevű 
elődjüknek. 70 egynéhány kioltoit ember
életért egyik sem fog akasztófát kapni, sőt 
valószínű, hogy a legtöbbje nehány korona 
pénzbüntetéssel megmenekül minden 
veszedelemtől. Heiódest is csak a történe
lem itélőszéke vonta felelősségre a betle
hemi gyilkosságért. Nálunk Magyarországon 
is olcsó szerrel szabadultak a faszesszel 
gyilkoló modern Heródesek. így lesz most 
bizonyosan Berlinben is. A tömeggyilkos
ságért az emberiség nem fog méltó elég
tételt kapni, mindössze egy hasznos tanul
sággal lesz gazdagabb. Ez a tanulság pe
dig az, hogy az előrelátó okos ember csak
is megbízható forrásból szerzi be szükség
leteit.

Sajnos, de úgy van, hogy az ilyen mo
dern tömeggyilkosságok ellen legalább ná
lunk Magyarországon alig van védelem, 
nemcsak a faszesz gyilkol itt, hanem jó
formán minden a piacra kerülő élelmiszer, 
mert hiszen meglévő törvényeink hiányos
sága folytán alig van élelmiszer, amit meg 
ne hamisítanának. Hamisított nemcsak a 
pálinka, de a tej is, hamisított a kenyér, a 
üszt amiből készült, a fűszer, amivel izt 
adunk neki és a fogyasztó közönség egész
ségét, testi épségét nem védi más, csak 
holmi fél rendszibály. Az, aki esztendő
kön át vizezi a tejet, nagysokára elitélik 10 
koronára, amikor már a hamisított tej áru
lásból szántóföldeket és úri portát szerzett 
magának. Ugyan ez a helyzet áll a szesz
gyárosra is, aki konyak és rum gyanánt

bundapálinkát árusít. Ez a boldog sorsa a 
gőzmalmornak is, aki babbal és kukoricá
val hamisítja meg a sikérdus magyar búza
lisztet. Még jó, ha gipszet nem kever 
beléjök.

Szigorú és alapos törvény kellene ide 
hogy megvédje a fogyasztót az élelmiszer 
hamisítók ellen. Ebben a drága világban 
ez a legkevesebb, amit a közönség méltán 
elvárhatna a kormánytól.

H  I R _E  K .
Az ibolyás március

elérkezett, és bárhogy is erősködnek az 
időjósok, hogy március hava téli velleitá- 
sokban fog kiszenvedni, az emberek nem 
igen hisznek már nekik, mert bele kóstol
tak tavasztól szagos langyos levegőjébe és 
becsíptek tőle, mint egy pohár jó nehéz 
boriul.

A népek az utca napos oldalain süttetik 
magukat a sugarakkal és a gyönge fény 
szívét járja át annak, a ki őrülni tud a 
természet rendjének, hogy a télre tavasz 
következik. És most valami már zsong-bong 
az emberek lelkében, a mi verset íratna 
velük, ha egyébb hétköznapi gondok nem 
nehezednének vállaikra, a mik sajnos, csak
hamar kizökkentik őket a „tavaszi hangu
latból". A mi pedig nagy kár, mert az 
emberek sokkal jobbak volnának, ha a 
kedvük mindig notás lenne.

De egy kis idő mindig jut, hogy az em
berek örüljenek a hóvirágos, kökörcsines, 
és a végén ibolyaszagú márciusnak és a 
mikor a füzek fölül eltűnik a téli pirosas 
köd és valami sejtelmes zöld árnyék lepi 
be a fákat, megtelik a határ a tavasz szere
tőivel.

Magyar Március.
— A Lévai Hírlap tárcája. -

Ha a hó leolvadt a balkáni hegyekről és 
tavaszi szél járja át a kitelelt emberállatjait 
e vidékeknek: kezdődnek a forradalmak.

A télben életleinondással tengődő ember 
is hősként indul a jövőnek, mihelyt tavaszi 
szag éri egészséges tüdejét.

Ezek az időszakokhoz kötött forradalmak, 
melyek a természet befolyása alatt állanak 
és ép ezért fékezhetetlenül rombolók. A 
télben Összegyülemlett piszkot erős viharok 
söprik el és igy nyilik szabad útja a termő 
tavasznak.

A magyar nép is hosszú telek után bá
torságot merítve a francia és bécsi példák
ból vihart vetett 1848. március 15-én. El
múlt a vihar és tisztitó hatása napjainkig 
terjedt, bár sokan csak a látszólagos rom
bolásokat mondják jelentőseknek.

Ama március emlékéről sokan és sokat 
fognak beszélni és írni és erőmutatványra 
kellene készülnöm, hogy a levegőbe el
hangzó bombasztokkal versenyezve, mégis 
színes legyen beszédem.

De keresetlen lélek az egyszerű beszéd
ből is megérti a nagy események okszerű 
jelentőségét.

E nap pedig harcok emlékét idézi fel és 
a harc annyira komoly dolog, hogy erről 
bombasztokban beszélni: kegyeletsértés.

Éveb, századok és ezredek múlását látta 
az emberiség, de csak sejtés az, ami mécs
ként pislákol a lefolyások megértésében.

Azonban a legnagyobb sötétségben is, 
higgadt önuralom mellett, annyira kitágul
nak a szempillák, hogy eligazodni vagyunk 
képesek.

A nagy 48-iki március 15-ének esemé
nyei is emberiek és fölemelőek, ha nem 
engedjük magunkat félrevezetni a cintányé- 
ros táncoltatóktől.

Voltakép és magvában az történt a nagy 
napon, hogy a tavaszi életlendülettől fenye
getően beérő eredmények közepette a pesti 
nép és a más népek dicsőségére is méltó
nak képzelt fiatalság mennydörgésszerűén 
szólt bele a pozsonyi kaszinórendek nép
jogok kijátszásáról folytatott suttogásába.

A nagy Petőfi és az ő lelkes kortársai 
csillogó szemmel és gyönyörűen fiatalemberi 
módon: talpra hívja a magyart.

A további történet meglehetősen homá
lyos. A hivatalos történetírás aligha hitelt 
érdemlő és hosszabb idő lesz szükséges a 
tisztánlátáshoz.

Annyi tény, hogy Magyarország olyan 
csodamerész és bámulatosan politikus re
formokat tervezett meg 1848 március 15-én, 
hogy minden mai létezésünk és haladásunk 
azoknak megbízható alapjain fejlődött.

De miként nem zárult le a vérbeli ma
gyar költők sora, az itthon érdeme szerint

alig becsült Petőfivel, ép úgy nem zárult 
le a márciusi forradalmak sora az 1848-ik 
esztendővel.

Lassan egy emberöltő tellik el és a lel
kes ifjak ha még cinek is, már félénk és 
az élettel kevés közösséget tartó öreg urak.

Az uj fiatalság pedig már más márciust 
remél. Folytatását és nem ismétlését ama 
felemelőnek.

Az uj költők már dalolnak és nem ke- 
vésbbé lelkesek a külföldet is becsülő fia
talok :

Már jön az uj március.
És ha nem is oly rombolóan erős a for

radalom, mint ama márciusban, az nem az 
emberek kishitűségének, hanem csak a vi
szonyok kevésbbé romlottságának jele.

Kevesebb, de elég rothadás, erős, de 
nem romboló vihart fog találni.

És lészen újból uj fejlődési indulás.
A ki öreg, bár korra fiatal és aki' elég 

ostoba félni az uj viszonyoktól, az fáradt 
gesztussal beszél az uj ideálokról.

De minden emberi sorsra érdemes és 
ráérő ember ne szégyelje, ha szemében 
harcok tüze csillog és ezt remél az életben.

Újból és megint, mert ez a dolgok rend
jénél fogva természetes, történeti idők kü
szöbén állunk.

A 48-iki március álmai csak részben va
lósultak meg és részben már túlhaladt raj
tuk a fékezhetetlen idő kereke.
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A kik a Kákában keresik majd az idei 
tavaszt, — de még menyien keresik — 
azokra ott valami meglepetés is várakozik. 
Igaz, hogy a mióta a kultúra kezd úrrá 
lenni odakint a „hegyen" is, a lévaiak eme 
kedves sétáló és üdülő helyén, nem szabad 
már sémin sem csudálkozni és annál inkább 
meglepődni nem. A modern villák virág- 
gruppos udvaraikkal, a kivezetett villamos 
világítás, és az egykori egylábnyomos 
barázdából kialakult kifogástalan járda: mind, 
mind az idők haladásának és a város fej
lődésének jelei.

Ámbár sokkal poetikusabb volt az úgy, 
a mint ennek előtte volt és nem átallom 
bevallani, hogy fölötte örültem neki tavaly 
(vagy még azelőtt), a mikor hírét vettem, 
hogy a hegyközség egyik viharos közgyű
lésén még szószólója is akadt ennek, és 
ez az ember szimpatikusabb lett azóta 
előttem.

A Kákában csatangoló, azért mégis meg
lepődhetik majd, ha látja, hogy az orgona
bokroktól és liceumsövényektől, a villáktól 
följebb, megkopasztották a gyepűt.

És olyan furcsa, egyhangú lesz majd és 
szomorú a letarolt gyepű, ha verőfényes 
májusi kora reggeleken az útszélin nem 
fog virítani az orgonák lila virágja, a mivel 
hosszú évtizedeken átal kedveskedett az 
arra sétálóknak az akkor még meg nem 
regulázott természet. És nem érezhetjük • 
jószagú illatját.

De a tavasz, az azért csak szép lesz, 
mint minden tavasz, ha ki süt a nap és 
kicsalja a fábul a rügyet és az ember tud

még a rügyfakadásnak igazán örülni és a 
ki boldog annak láttára ha a kankalinos 
réten lármás gyertksereghancúroz nagy vi
dáman. Szép lesz a tavasz mindig, ha a 
nagy ember magáról megfeledkezésében 
szívesen oda állana közibük fafogósdit ját
szani vagy nagymétát, a csavanyú kedvű 
morálisták őszinte megszólására . . .

De az is nagyon szép volna — bár csak 
idővel — hogyha a villák előtti útat — 
nem mint most van — hanem egészen 
végig befásítanák és a kórház előtti jár
dát orgonákkal szegnék be.

Akkor nyerné vissza ez az út elveszí
tett poézisét, a mi oly kedvesen hatna a 
gondoktól eltompult idegzetű lévaikra, a 
kik minden más sétány hijján egyetlen, és 
már olyan megszokottá vált üdülésüket itt 
szokták föltalálni. Éhez más semmi sem 
kell, csak egy kis érzek a szép iránt . . .

— Áthelyezés. A földmivelésügyi minisz
ter Landler Kálmán oszlányi járási állat
orvost Németujvárra, Kelemen Márton m. 
kir állatorvost pedig Budapestről Oszlányba 
áthelyezte.

— Adomány. A lévai takarék is hitelinté
zet ez évben is 25 koronát adományozott 
a helybeli áll. tanitóképzőintézet Segély
egyesületének. Fogadja nemes adományáért 
ez utón is az intézeti Igazgatóság hálás 
köszönetét.

, - Halálozás. Árkosi dr Benkő Kálmán
udvari tanácsos, az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat és a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója a fővárosban 
meghalt. Impozáns temetése hétfőn volt a 
Műcsarnokból, különösen a művészi körök

nagy részvételével. Benkő 1843-ban Léván 
született s tanulmányainak végeztével ügy
védi oklevelet szerzett. 17 éven keresztül 
nagy hivatottsággal vezette a Műcsarnok 
ügyeit. Halála nagy vesztesége a művész
világnak.

Radó Lipót állami elemi iskolai igazgató- 
tanító Aranyosmaróton, e hó 5-én, életének 
50-ik, tanítói működésének 30-ik és házas
ságának 21-ik évében hosszas szenvedés 
után meghalt.

— Választók névjegyzékének kiigazítása.
A vármegye központi választmánya e héten 
tartott ülésén az országgyűlési képviselő
választók névjegyzékének kiigazítása s a 
jövő évre érvénnyel biró névjegyzékek el
készítése céljából a lévai választókerületbe 
a következőket küldötte ki. I küldöttség: 
Elnök dr Mocsy Aba, tagok Krajtsik Jenő 
és dr Novotny Ernő. II. k. Elnök Mocsy 
Lajos, tagok dr Zelenyák János és Schoen 
Géza. III k. Elnök Dombay Vilmos, tagok 
Varannay Lajos és Lányi Arthur.

— Kinevezés. A földmivelésügyi minisz
ter Katona Gyula m. kir. főállatorvosi cím
mel fölruházott vármegyei állatorvost, 
Aranyosmaróton, m. kir. főállatorvossá ne
vezte ki.

— Március 15 ének megünneplése A már
cius tizenötödiki ünnepélyt rendező 48-as 
bizottság vasárnap d. e. értekezletet tartott. 
Az értekezlet az ünnepélyrendező bizottság 
elnökévé újból Bándy Endrét kérte föl, aki 
a múlt évi ünnepélyt is rendezte. Az érte 
kéziét Bellán Sándort és Bányai Ferencet 
jegyzőkké, Bartos Istvánt pénztárossá 
választotta meg. Ezután elhatározta, hogy a 
mostani ünnepélyt az eddigi szokásos ke
retekben fogja megtartani. Még aznap d. 
u. egy szükebbkörü bizottság megálla
pította az ünnep műsorát és elhatározta, 
hogy a közönséget a következő szövegű 
falragaszokon hívja föl az ünneplésre.

„Polgártársak! Bontsátok ki a háromszi- 
nü lobogót, a hazaszeretet, a honfiúi be
csület és egy szebb jövendő reménységé
nek lobogóját. Nemzeti ünnepünk 1848. 
március 15. a népszabadság hatvannegye
dik évfordulója lesz pénteken. A magyar 
nép, kinek kezéből sohasem tudták kicsa
varni a szabadság megtépett zászlóját, büsz
ke örömmel vár reád te nagy napnak visz- 
sza visszatérő évfordulója. Fényes ünnep
lésünkkel mutassuk meg a nagyvilág előtt, 
hogy ez az ezredéves Magyarország, a 
szabadság, egyenlőség és testvériség hazája, 
melyet oly sokszor akart a zsarnoki kéz 
kitörülni Európa térképéről, ma is él, s 
élni fog időtlen időkig, kezében büszkén 
leng a háromszinü zászló, mint valami ki
magasló szirten, a népek Óceánjában. Ün
neplésre készülünk. Vér és köny szentelte 
meg ezt a napot, Honfiak kiontott véréből 
áztatott talajból fakadtak Magyarország 
újjászületésének virágai Nagy idők nagy 
emléke lelkesít. Mert valamely nemzet csak 
addig él, mig múltjának dicső emlékén lel
kesedni tud. Léva város közönsége évtize
dek óta megünnepli e napot. Megünnepelte 
már akkor is, mikor még tiltva volt a ha
zaszeretet ünnepén lelkesedésünket szavak
ba önteni. Ünnepet ülünk ma is. Mert ma 
kétszeresen szükségünk van arra, hogy fé
nyes ünneplésünkkel megmutassuk, hogy 
egy a magyar s minden támadást egyesült

Ostrom van készülőben, sőt már folyik 
is a harc.

Az ország lakóinak egy része benn él 
egy nedvesen egészségtelen vityilóban, me
lyet várnak képze., ványadt lakötábomak 
és elsáncolni akarja magát.

A künnrekedtek pedig mind erősebben: 
nyomulnak előre és kétségtel n az eredmény

leomlik a vityilő és helyére nem épül a 
győzők erősebb vára, hanem szabadosság 
t"I ment szabadság fogja a feszitő fejlődés 
zsilipjeit megnyitni

A demokratikus Magyarország van útban • 
es talán, sőt biztosan, ez sem fog egy csa
pásra tejjel-mézzel folyó kanaánt teremteni 
termékeny földü és értelmes népi! hazánkból, 
de a mai viszonyokhoz mérten emberibb és 
teljesebb életlehetőségek formáit fogjahozni.

Hitem szerint útban van és meg fog te
remtődni :

A munkából és munkának, de élvezetek
ben sem szűkölködő uj alakulás.

Dr. Csánki Aladár.

A handlé.
Irta: P e t e r d i  A n do r .

heggel van. Csend ül a szobámon 
Kinyúlva fekszem még az ágyon,
Mint a halott. ’
Az ablakon a napfény beragyog.
"T A vi,ág más táján van már az éj ! 
Az udvaron felhangzik már az Élet: 
— Handlé, handlé. ..

Ébredni kell, bár hideg a szoba,
Hej, de keserves, cudar, ostoba 
Ez a világ!
Csak ki az ágyból pénztelen diák.
— A világ más táján van már az éj !
S hogy öltözködöm, lomhán hallom ismét
— Handlé, handlé. . .
Körülnézek és szemem megakad,
A fogason egy rossz ruhadarab 
S más holmi lóg.
Hívjuk fel hát a házaló zsidót.
— A világ más táján van már az éj !
S most én kiáltok le az emeletről:
— Handlé, handlé. . .
Van már ebéd, cigarett’ vacsora!
Hej, mégis szép az életem sora: 
Dalolgatok
Még akkor is, ha napszám koplalok.
— A világ más táján van már az éj !
S ha kell meghallom mecénásom hangját
— Handlé, handlé . .
Ma nadrágot vesz, holnap úgy lehet: 
Pisztolyt, mely kioltott egy életet,
S holnapután ?
Alkuszik egy menyasszonyi ruhán
— A világ más táján van már az é j :
Egy halott után élénkebb a vásár.
— Handlé, handlé...
Az egész világ képe vagy te csak,
A gyermek s a diák,
Kigunyol s mégis utánad kiált.
— S ha a világ más táján már az é j : 
Mindenki űzi a te mesterséged
Ez az öröm, a föntartó élet;
— Handlé, handlé ! . . .
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erővel fog visszaverni. Ünnepeljen aki ma
gyar! Merítsen lelkesedést a nagy idők 
nagy emlékéből egy szebb jövendőre. A 
rendező bizottság a következőkben tudatja 
az ünnepség sorrendjét:

1. Reggel 6 órakor mozsárlövések jelzik, 
hogy nagy nemzeti ünnepre ébredett a vá
ros közönsége.

2. 8 órakor ünnepélyes istentiszteletek 
az összes templomokban.

3. Az istentiszteletek után az elemi isko
lák ünnepélyei saját helyiségeikben.

4. 9 órakor az irgalmas nővérek intéze
tének és az állami tanítóképzőnek ünnepé
lye saját helyiségükben.

5. 10 órakor a főgimnázium ünnepélye a 
városi szálloda nagytermében.

6. Délután 3 órakor a város közönségé
nek ünnepélye a Kossuth Lajos téren.

7. Este fél 7 órakorcfáklyásmenet, a hon
véd emlék megkoszorúzására. (Gyülekezés 
6 órakor a városháza előtt).

8. Este 8 órakor társasvacsora a városi 
szálloda nagytermében.

Az ünnep fényének emelése céljából ké
retnek a háztulajdonos polgártársaink, hogy 
házaikat lobogókkal feldisziteni s este kivi
lágítani kegyeskedjenek. Legyen az ünnep 
méltó a nagy nap emlékéhez, legyen méltó 
Léva város eddigi tapasztalt hazafiságához. 
Léva, 1912. március 10. A városi tanács. 
A rendező bizottság “

ügy értesülünk, hogy a város közönsé
gének ünnepi szónoka Dávid László, főgimn. 
tanár lesz és este a honvédemléken a pol
gárság koszorúját beszéd kíséretében Bellán 
Sándor, városi fogalmazó helyezi el.

A környéken, számos községben készül
nek megülni március idusát.

— A gazdasági egyesület közgyűlése. A 
Barsmegyei Gazd Egyesület március 31 én, 
d. e. 10 órakor Léván, a városháza tanács 
termében közgyűlést tart, a következő 
tárgysorozatta*: 1. Az 1911. évi zárszám
adás beterjesztése és a felmentvény meg
adása. 2. Számvizsgáló és igazgató választ
mány megválasztása. 3. Állatdijazások helyei
nek megallapitása. 4. A gazd. egy. tulajdo
nát képező vágóhíd melletti föld eladásá
nak jóváhagyása. 5. Alapszabályok módosí
tása.

— Városi közgyűlés Léva város képvi
selőtestülete március 9-én rendkivüli köz
gyűlést tart, a következő tárgysorozattal:
1. Polgármesteri jelentések 2. Belügymi
niszteri intézkedés az anyakönyvvezető dí
jazása és helyettese kinevezéséről. 3 Vámos 
Mór, Kürti Gusztáv, Steiner Ernő, Hendler 
Zsigmond és Singer Izidor bérleti ajánlatai.

Amint értesülünk, a városház épületében 
kiadó s jelenleg Láng kávé* bérletében 
levő helyiségekre a legelőnyösebb ajánlatot 
Vámos Mór tette, 4450 koronát s a helyi
ségeket átalakítás nélkül használhatja. Kürti 
Gusztáv és Steiner Ernő ajánlatai 4200 
koronáról szólnak, Hendler Zsigmondé 680 
K, mig Singer Izidor 5—800 korona közötti 
összeget volna hajlandó a bérletért adni.

— Kinevezés. Bányik József, pósta-és 
távirdaszolga a helybeli postahivatalnál, 
altisztté lett kinevezve.

— Segédjegyzöválasztas. Az újonnan rend
szeresített óbarsi segédjegyzői állást vá
lasztás utján Ivicsics József, oki. jegyző, 
volt bánkeszii segédjegyzővel töltötték be.

A személyszállító tarifa fölemelése. 
Már hirt adtunk arról, hogy drágább lesz 
a vasúti utazás. Mint újabban értesülünk,

már készül az uj személyszállító tarifa s a 
jövő hó elején már be is terjesztik a köz
lekedésügyi tanácsnak és május hónap 
közepén életbe is lép az uj tarifa. A ter
vezetből kiszivárgott hírek szerint, a 
szomszédos forgalomban nem lesz jelen
tékeny a viteldijak fölemelése.

— Teaestely. Kedves, hangulatos estélyt 
rendezett az „Erzsébet Filléregylet" már
cius 2.-án a Központi kávéházban. Már 
jóval az előadás megkezdése előtt sűrű 
tömegekben lepték el e terített asztalokat. 
Bájos leánysereg sürgött-forgott a vendé
gek körül, s buzgón igyekeztek azoknak 
minél megfelelőbben való elhelyezésére. 
Hogy ez eléggé nem sikerült, a helyiség 
szűk voltának rovására irható. S ha talán 
ez némi kényelmetlenséget is okozott, azért 
sokban hozzájárult a fesztelenség, a kedé
lyesség is az intimitás növeléséhez. Mert 
joggal elmondhatjuk, hogy a jó kedv oly 
magas fokra hágott, melyre az elmúlt far
sang mulatságai közül alig hozható fel 
példa. Ott volt az egylet minden tagja, s 
magukkal hozták — feledve minden földi 
bút — legjobb hangulatukat, hogy szóra
kozva s egymást szórakoztatva tegyék feled
hetetlenné ezt a kis rögtönzött teaestélyt. 
Rögtönzöttnek nevezhetjük, mert a rendel
kezésre álló idő oly rövid volt, hogy csak 
a legnagyobb buzgalommal lehetett az 
estély előkészületeit megtenni. S itt meg 
kell emlékeznünk az elnöknőről, Lieber- 
mann Jakabnéról, ki körültekintő gondos
sággal, fáradtságot nem kiméivé vette ki 
részét a munkából; ott veit mindenütt, a 
hol szellemi és physikai képességeire csak 
szükség volt, s különösen az előadott 
darab gondos betanításáért illeti elismerés. 
Nagy lelkesedés váltja ki dicséretünket 
Steiner Debyke, Steiner Etus, Singer Rózsi 
Liebermann Etelka, Horn Etus, Herzka 
Böske, Knapp Flóra és Kovács Sárival 
szemben, kik a „Háztartási iskola" c. egy- 
felvonásosban adták tehetségük, tudásuk 
legjavát. Tea közben még Horn Etus éne
kelte tomboló tetszés közben *zépen az 
-Esti dal“-t, s végül nagy technikai készült
ségre volló stílusban Spitzer Manó játszotta 
el cigányzene kísérete mellett Sarasate 
„Zigeünerweisen" c. darabját. Tea után a 
tombolatárgyak kisorsolása következett; egy- 
egy csinos tárgy megnyerése persze nagy 
gaudiumot okozott a nyerők között. Azután 
megszólalt a hegedű a cigány kezében, s 
táncra perdült a fiatalság. A táncot egy 
órára kissé hangos, de nagyon kedélyes 
soupé szakította félbe. A mulatságnak 
csak a felkelő nap sugarai vetettek véget, 
s mindenki egy kellemes emlékkel gaz
dagabban hagyta ott az estély színhelyét. 
Itt említjük meg, hogy a „Leányönképző
kör* jövő vasárnap (márc. 17.) tartja leg
közelebbi összejövetelét, amelynek helye 
és pontos ideje e lap hirei között fog kö- 
zöltetni.

— Köszönetnyilvánítás. Hálás köszöne- 
tünket fejezzük ki egyletünk tagjainak, s 
vendégeinknek teaestélyünkön való szives 
megjelenésükért, s a felülfizetésekért (rész
letes is nyilvános kimutatás legközelebb.) 
Köszönetünk az estély sikere érdekében 
buzgólkodó leánytagjainknak, s a tombola
tárgyakat ajándékozó választmányi tagok
nak. Fogadja továbbá elismerő köszöne- 
tünket Steiner József úr a színpad kárpi
tos munkáinak ingyenes teljesítéséért, s 
Kun József úr a terem ingyenes átengedé
séért. Léva 1912 március 3. Salgó Sieg- 
fríed titkár. Liebermann Jakabné elnök.

—  P ro f Amann, a müncheni királyi nő- 
gyógyászati klinika vezetője, vizsgálatainak

eredményét következőkben összegezi: A 
természetes Ferencz József- keserüviz már 
aránylag kis mennyiség bevétele után is 
biztos, gyors és fájdalmatlan székelést 
eredményez. A „Ferencz József“-viz hosz- 
szabb időn át is épp oly biztos sikerrel 
használható, anélkül hogy bármilyen kelle
metlenséget okozna." Gyógyszertárakból és 
füszerkereskedésekből beszerezhető. Aszét- 
küldési-Igazgatóság Budapesten.

—  Áthelyezett vásár. A kereskedelemügyi 
miniszter megengedte, hogy Aranyosma- 
róton április 1. és 2-ikára eső országos 
állat és kirakóvásár ez évben kivételesen 
március hó 18. és 19-én tartassák meg.

—  Állatbiztosító szövetkezetek. Nemrég 
jelentettük, hogy Garamszentbenedeken ál
latbiztosító szövetkezet alakult. Mint most 
értesülünk, a példát Verebélyen, Töhölön, 
Felsőpélen és Barsbessén követik, ahol már 
megindult az akció az állatbiztosító szö
vetkezetek megalakítása érdekében. Kívá
natos volna, hogy minél több községben 
alakulnának ilyen szövetkezetek.

—  Tűz. A bakabányai ág. ev. népisko
lában szombaton hajnali két órakor észre
vették a szomszédok, hogy az iskola fa
raktára és a mellékhelységek égnek. A 
kivonult tűzoltók fáradozása hiábavaló 
volt, mert a tömlők rosszak s bár ezt is, 
meg puttony fecskendőt is régóta kérnek, 
a község nem ád. A tüzet szerencsére a 
szélcsendben szitáló eső oltotta el. Az 
iskola házfedeléből is leégett jókora rész. 
A tűz állítólag a fáskamarában elhelyezett 
hamuban lévő parázsból eredt. A kár biz
tosítás utján részben megtérül.

— Ló és a vonat. Szerdán este Párkány- 
nána állomáson egy vasúti kocsiban lova
kat szállítottak. A nagy zajtól az egyik ló 
megbokrosodott és kiugrott a kocsiból. 
Éppen akkor indult ki az állomásról a 
bécsi gyorsvonat, a ló eléje került s vág
tatni kezdett. Közben pedig a budapesti 
gyorsvonat közeledett, mire a jólábu ló 
az elé ugrott s most már visszafelé kezdett 
vágtatni, de a vonat elütöUe. A ló azonban 
csak könnyebben sérült meg, talpra ugrott 
és elmenekült, másnap este fogták el a 
Duna parton nagyon lecsigázott állapotban.

—  A fé rfi és női nem statisztikája. Egy
tudós összeállította az egész világ férfi és 
női nemének statisztikáját. E szeiint a föl
dön több a férfi mint a nő és a legtöbb nÖ 
Nagybrittániában van, ahol ezer férfira 
ezerhetven nő esik A legkevesebb nő Kí
nában van, ahol ezer férfira csak nyolc- 
százegy nő jut. Magyarországon pedig úgy 
állnak a viszonyok, hogy minden ezer 
férfira ezerh’iszonkét nő esik ami azt bizo
nyítja, hogy nálunk eléggé lehet válogatni 
a nősülni szándékozó férfiaknak a nők 
közül. A statisztika szerint Európa északi 
és középrészein a nők száma túlhaladja a 
férfiakét, mig ellenben Európa déli részein 
és Ázsiában több a férfi mint a nő.

— Az 1913. óv megünneplése. A jövő esz
tendő a világtörténelem egyik legnagyobb 
eseményének 16. százados évfordulója. A 
313. esztendőben Nagy Konstantin császár 
a Milviusi hídnál aratott fényes győzelem 
emlékére Milánóból kiadta a császári ren
deletet, mely a keresztény vallást a római 
birodalom vallásává teszi. Ennek a nagy 
évfordulónak méltó megünneplésére Ró
mában Caszeltos bibornok és Colonna 
herceg elnöklete alatt most külön bizott
ság alakult, mely az egész katholikus vi
lágot befogja vonni az ünneplésbe.
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— Egy csalási vad a pozsonyi táblán.
Birtha József csalással vádolta Frankó Fe
renc nyomdavezetőt. Az aranyosmaróti tör- 
vénysz'ék a múlt évben Frankót a vád alól 
fölmentette. Fölebbezés következtében ezt 
az ügyet e hó 7-éu tárgyalta a pozsonyi 
kir tábla és Frankót a vád és következ
ményei alól fölmentette. Az ügyész az Íté
letben megnyugodott, mig Birtha semmiségi 
panaszt jelentett be. így ez az ügy még a 
Curiát is foglalkoztatni fogja.

— Rendelet a lovak védelméről. A föld- 
mivelésügyi miniszter e héten a közigaz
gatási hatóságokhoz és a kir állatorvosok
hoz a következő rendeletet intézte azzal, 
hogy annak betartását szigorúan figyelem
mel kisérjék és az ellene vétők ellen a 
hatóságoknál a büntetés iránt szükséges 
lépéseket tegyék meg. A rendelet szövege: 
Általánosan tapasztalt tény, hogy nemcsak 
a mgy városokban, de még a vidéken is 
bérkocsisok és fuvarosok oly teljesen el
csigázott és nyomorék lovakat használnak, 
hogy szánalom azokra nézni s általános 
megütközést kelt az az embertelen bánás
mód, a melyben a lovakat részesítik. Lép- 
tennyomon látható, amint ily kiéheztetett 
sőt néha sérült lovak kegyetlen ostorozás 
által serkentve túlterhelt szereket vonszol
nak és végkimerültség folytán az úttesten 
összeroskadmk. Hozzájárul ehhez az éles 
vasalásnak minduntalan tapasztalható hiánya, 
a mely kínzás számba menő gondatlanság 
külünösen téli időben, síkos utón a lovak 
lőnkre tételét eredményezi. Nemcsak hu
manitárius érzések, de a gazdasági szem
pontok is kerülhetetlenül megkövetelik, 
hogy az állatokkal való ezen kíméletlen 
bánásmód s különösen a leromlott lovak
nak fuvarozáshoz való használata hatósági 
utón is minden rendelkezésre álló módon 
és eszközzel megakadályoztassék és hogy 
az idegvágó törvényes rendelkezésnek meg
tartása. ha kell a törvény teljes szigorának 
alkalmazásával is megóvassék. Felkérem 
ennélfogva Czimet, hogy ezen kevéssé 
méltatott állatvédelmi állapotok megjavítása 
érdekében saját hatáskörében a rendet 
helyreállítani és a törvényes intézkedések 
ellen tudatosan vétő fuvarosokat és alkal
mazóikat ezen intézkedések szigorú betar
tására szorítani szíveskedjek. Megjegyzem, 
hogy az idegvágó törvényes rendelkezések 
megtartását saját közegeim által is ellen
őriztetni fogom.

— Szemle a csendörsógnél. Nemes Glatz 
Ödön csendörfőhadnagy, esztergomi szakasz
parancsnok e hó 6 és 7-én szemlét tartott
a lévai csendörörs fölött.

— Uj menetrendtáblák a Máv. állomásain.
A magyar államvasutak igazgatósága hir 
szerint a közel jövőben hozzáfog a pálya
udvarok rég óhajtott modernizálásához. Az 
első ilyen újítás már életbe is lépett és a 
külföld mintájára újfajta menetrendtáblákat 
készíttetett, amelyek egyelőre a keleti és 
nyugati pályaudvarok indulási vonalain 
vannak felszerelve. Az újítás abban áll, 
hogy az eddig használt nyomatott menet
rendek helyett zománclapokkal ellátott táb
lák tájékoztatják a közönséget a vonatok 
Indulásáról és érkezéséről. A táblák ily ki- 
vitelben sokkal áttekinthetőbbek és a 
vasútra nézve azzal a roppant célszerű 
?ZeI ,e*tel birnak* hogy menetrend vál
tozásnál a zománc feliratok és számok 
azonnal kicserélhetők.
k ~~ .K°r,átozások a távbeszélő használaté-
oan. A kereskedelemügyi minisztérium ujab- 
oan rendelet bocsájtott ki, mely szerint 
nem előfizetők az előfizető állomásokról

még az esetben sem folytathatnak beszél
getést, ha az előirt dijakat megfizetni haj
landók is, igy tehát nem előfizetők csaKis 
a nyilvános távbeszélő állomásról beszél
gethetnek. E rendelet értelmében az elő
fizető állomást az előfizetőnek csak azon 
családtagjai használhatják, kik vele közös 
háztartásban élnek.

— A magyar mezőgazdaság tükre. Egy
gazdasági szaklap : „a Köztelek" szerkesz
tősége olyan közérdekű s gyakorlati szem
pontból jelentőségteljes munkába fogott, 
melyet e helyen is méltatnunk kell. Buday 
Barna és konkolyi Thege Sándor, ország- 
szeite gyűjtik az adatokat egy olyan könyv 
összeállításához, mely a gazdákat és keres
kedőket tájékoztatná a felől, hogy szükség
leteiket hol, melyik gazdaságban szerezhe
tik be közvetlenül. Felöleli ez a mü összes 
nagyobb gazdaságainkat s közli, hogy 
évente körülbelül mit állíthatnak piacra ál
latokból, vetőmagvakból, gyümülcsből, ál
lati és növényi termékekből stb. Ezt a 
könyvet tehát voltaképen a magyar mező- 
gazdaság tükrének tervezik, mely az ér
deklődőt minden mezőgazdasági produk
tumra nézve a termelő forrásokhoz vezeti. 
A könyv második része pedig a gépek 
vagy a gazdaságok által általában használt 
ipari cikkek beszerzési forrásait fogja is
mertetni. Az anyagot olyan szisztéma sze
rint állítják össze, hogy a keresett mező- 
gazdasági vagy ipari produktumokra min
denki könnyen rá lapozhat s az érdeklődő 
nem csupán száraz címeket kap, de keres
kedelmi szempontból értékes tájékoztató 
adatokat is talál. A „Mezőgazdasági Kalauz" 
szerkesztősége (Budapest, Köztelek-utca 8.) 
minden hozzáforduló gazdának készséggel 
rendelkezésére bocsájtja a szükséges kér
dőíveket, melyeknek kitöltése és beküldése 
után a jelentkező gazdaságokat a beszer
zési források közé fogják iktatni.

—  A magyar honvédség újjászervezése. Az
elhanyagolt s eddig mostoha bánásmódban 
részesült honvédség, úgy látszik, végre uj 
fejlődési stádiumba kerül. A bécsi Armeeblatt 
szerint teljesen újjászervezik a magyar kir. 
honvédséget. Magyarországon hat hadtest
parancsnokság van; honvédkerületi parancs
nokság pedig hét. Az újjászervezés szerint 
a honvédkerületi körök összeesnek majd az 
egyes hadtestek körével, vagyis ezután csak 
hat honvédkerületi parancsnokság lesz. Sza
porítják a honvédhadkiegészitő parancs
nokságokat is, a melyek szintén egybees
nek majd a közös hadkiegészítő parancs
nokságokkal. A honvéd gyalogezredek szá
mát is szaporítják. Most huszonnyolc hon
védgyalogezredünk van ; ezután harminc- 
kettő lesz. E gyalogezredeket is egysége
sen fogják szervezni. Eddig ugyanis volt 
négy zászlóaljas ezred. Tudvalevőleg a 
nyitrai honvéd gyalogezred is három zászló
aljra oszlik. Ezután minden honvéd gyalog
ezred három zászlóaljból fog állani. A belső 
szolgálat számára 869 rangsorozaton kivüli 
havidíjas állást szerveztek, a melyekből 
148-at sor-altiszt tölt be. A már régen ter
vezett honvédtüzérség felállítását ez év ok
tóberében 4—4 ütegből álló két tüzérez
reddel kezdik meg.

— Mulatság Zsarnócán. A Zsarnóca és 
vidéke izr. nőegylet e hó 2-án az Elsasz- 
szálló összes helyiségeiben igen szépen si
került táncestélyt rendezett, melyet számo
sán a messze vidékről is fölkerestek, s a 
közönség vidám hangulatban reggelig mu
latott együtt Jelen volt asszonyok : Elszasz 
Bernáthné, Diamant Márkné, Brauner Jó- 
zsefné, Jelűnek Bertholdné, Kohn Nathánné,

Kohn Miksáné, Klein Józsefné, Katrenyák 
Jánosné, Dr. Kaldrovits Andomé, Ludvig 
Edéné, Mészáros Lászlóne, Nágel Aiajosné, 
Scháffer Dezsőné, Petrovszky Aiajosné, 
Schlesinger Fülöpné, Schőnstein Izidorné, 
Singer Manóné, Trostler Bertholdn , Weisz 
Gézáné, Weicherz Izidorné, DimáK Irma. 
Leányok : Brauner Gizi (Hodrusbánya), 
Diamant Jolánka, Horn Vilma, Jagan Sáli, 
Jellinek Aranka és Margitka, Kohn Józsa, 
Kohn Irén, Singer Etus (Újbánya), Ludvig 
Sárika, Lőwy Adéika (Besztercebánya), 
Milsch Bertus, Schulc Idus, Zimmermann 
Annus. Felülfizettek : Lőwy Adéika Besz
tercebánya 10 K. Pető Artúr Aranyosmarót 
8 K , Scháffer Dezső 6 K., Dr. Kaklrovits 
Andor 5 K., Jagan Sándor 3 K., Schimek 
Lajos 3 K., Buchbinder Dezső 3 K , Weisz 
Géza 3 K., Trostler Gyula 3 K., Trostler 
Ármin 8 K., Spitz Emil Erdősurány 5 K , 
Szabó Soma Bpest 4 K., Kohn Mark 3 K., 
Katrenyák János 2 K., Trostler Berthold 2 
K., Schiff Jenő 2 K., Rudas Henrik Újbánya 
2 K., Schulc Ignác Léva 2 K., Elsasz Ef- 
ráim 2 K., Kohn Miksáné Újbánya 2 K., 
Bertram Albert 2 K., Weicherz Izidor 1 
K., Ludvig Ede 1 K., Spitz N. Újbánya 1 
K., Jegymegváltás címén beküldtek : Ernst 
és Schulc cég Bpest 20 K, Pető Bertalan 
Armarót, Muzendy Géza, Perlaki Ignác 
Grsztbenedek, Herzka Zsigmond Zsolna, 
Mandel Izidorné Lónya-bánya, Róth Dezsőné 
Zlatnó 5 - 5  K, Klein Sándor Bpest >0 K.

— Kabáttolvaj. Szabó Mihály lévai nap
számos e hó l-én koldult a vámsban. 
Így került be drMocsy Aba, városi tanács
nak lakásába is, ahol a folyosón a foga
son Mocsynak 120 koronás télikabátja fü- 
gött. Szabó a kabátot ellopta és tiz koro
náért elzálogosította. A zálogházban azt 
hazudta, hogy a kabátot egy ur küldte be. 
A rendőrség a kabáttolvajt másnap letar
tóztatta és most a lopásért és tiltott kol
dulásért is megbüntetik.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Stadler Izsák Stadler M ari: Sámuel; Ko
vács József Puliinger A dél: István ; Hor
váth Károly Major Anna : Károly ; Hacskó 
Mihály Rusznyák Ilona : Emília ; Havran 
Pál Uhnák Katalin, halva született fiú. 
Halálozás : Józsa Lajos 17 nap, veleszüle
tett gyengeség.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Schulcz Ignácz
papirkereskedő

alkalmi képkirakatát
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Használjunk I
KABlNA-féle |  
M a s z

szinszappanf
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb

agyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
eza pp an al való 3-szoros atdörzsö-

W E I 5 Z  5 i n O N
NÓRINBERQI- ÉS RÖV!B4RU NdQYKERESKEDÉSE

—  L É V A ,  P E T C f  h U T C Z f l .  = = = = =
Dús választékú rak tárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

W E I S Z  Á R M I N
C é j f T O z e t ő  s

K O H N  N Á T H Á N
ZSAR ÓCZA.

A'odern lakberendezések 
készítője. — 

Acgbizliató bevásárlási forrás. 

Lewlbeni megkeresésre mintákkal 

személyesen teszem tiszteletem et.

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cimfestést mázolást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak mellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik

Ü % I e  t  iib e g  ii y i t a &!
Fischer fiatal riiíiaíelepe
LLYÁN, (Kazinczi uícza 3. sz. házban), újonnan be-

szép és <%áns FÉRFI ÉS lilLKMEKRUHÁK úgyszintén NŐI FELÖLTŐK
nagy választékban jutányos árban kaphatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
I  I  Telefon  szám 33.

llo fl'lier és Schrnntz I , . . , , , . , , í ftanz-réle motorok
Vlarl'arlli **!•. és Tsa. Í6D61D6K VBZérKGPYlSfilölG. állandóan üzemben
n e .  €o. ...lek #  I °  r r [ láthatók *  #  *  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.

S t f i n e p  N á n d o r
órás és ékszerész.

Léván. Városi szálloda épületében.

Dós araiig és ékszer
raktár.

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom  valódi ezüst és 
clitna ezüst d ísztárgyai*  
»nal, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék
inga órákban.

\'<Vy IW\ v m j  (<*»> K<mt

Van szerencsénk L é  va és vidéke 
n. é. közönségét értesíteni hogy a
Y I H N Y E I  S Ö R G Y Á R
képviseletét átvettük és úgy hordó vala
mint palaczk söröket állandóan tartunk 

raktáron.
BRAUN JÓZSEF ES FIA

Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberendezések, m elyek saját  

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid  
á rak  mellett kaphatók

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

Léván, Báti-utcza 1. W ertheim er-fé l©  ház.



Léva i H ír la p 10. szám.Műhely áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám aia levő g é p j a v í t ó  é s  l a k a t o s  műhelyemet

Báthi utcza 2 . szám
alá is--lyezt in út, a volt Knapp Zsigmond-féle m űhelybe, m elyet meg- 
vásároUam Műhelyemben mindenféle gazd aság i- és varrógépek, ke
rékpárok m érlegek javítását, villanycsengök felszerelését, valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem. 1

vérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattá

T a n u ló  szirmai festetik! Mordinyi Lajos,
oki. gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

n £gy okos fej'
minden alkalommal I

|Dr. O E T K E R  süteporát fiasnáfja á 12 f.|
[Teljesen higiénikus, orvosokáltl! a já i t t  élesztópötló.

Használata által minden tészta nagyobb, 
lazább es könnyebben emészthetővé lesz.
Dr. Oetker-féíe Vanilincukor á 12 f.

| a legnemesebb fűszere minden tésztának,
I kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf,
| torta, pudding és tejszín, továbbá finom 

vagy porezukorra! vegyítve mindennemű 
| sütemény hehintésére. Pótol 2—3 cső va- 
| niliát. Ha félcsomag Dr. O etker vanilin- 
I cukrot 1 kgr. cukorral keverünk és ebből 
I l vagy két teáskanálny 11 csésze teára ön- 
| tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 

italt kapunk.
| Dr. O etker sütőpora és vanilincukra | 

minden füszerkereskedésben stb. kapható 
Kimerítő használati utasítás minden csomag | 

mellett van. Receptgyűjtemény iggyen!

baoler Béla szobafislö
b s  d a, Honoéd utcza 2 8  s z á n .

E l v á l l a l
a „Megváltás" m. kir. szabadalmazott 

poloskairtó szerrel
j ó t á l l á s  m e l l e t t

magónlakások, szállodák és 
intézetek tisztítását, valamint 
falakból, fa és kárpitozott bú

torból a poloska irtását.
E szer  m a m ár a z  o r sz á g  s z á llo d á s a i  é s  
v e n d é g lő se i  k ö réb en  á lta lá n o sa n  k ö z k e d v e lt  
szer , m ert n e m c sa k  a p o lo sk á t, h a n em  a n -  

I n ak  p eté it  ö rö k re  k ip u sztitja .

H olziiiaim  B ódog
úri és női divatáruháza L É V Á N ,  városi vigadó épület

i Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett —

Ü K 2 r,;; ruháit, pongyolák, hlnsolt és costümehef, női kész lehéraetniiek 

és kész menyasszonyi kelengyéket
kgolcsóbtól a leglinomabb lioitelben igm m é r s é k e l t  á r b a n .

Városházköz 3 szám alatt, üzlet- 
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Handler Ármin mészár oí ál

Nyomatott Schulcz lg náci könyvnyomdájában, Léván
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