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LÉVAI HÍRLAP
Parcellázás és telepítés.

Irta: Mezössy Béla, ny. államtitkár.

Ha valaki a nagy magyar Alföldön, 
ahol a városokban és falvakban, az 
aranykalászokkal teljes tanyákban is 
kizárólag a magyar szónak van ke
letje, ezt a kifejezést hallja „telepí
tés* nem gondol másra, mint arra, 
hogy valamint a méhköpü apró szár
nyasai is, ha túlságosan elszaporod
nak, hirtelen felkerekednek ésuj odút 
keresnek, épp úgy szedelődzködik 
fel egy egy város, falu lakosságának 
felesleges része is, hogy másutt üs
sön tanyát, másutt rakjon fészket, 
ahol jobb, olcsóbb megélhetést remél. 
Tényleg ezt a fióknépvándorlást ért
jük telepítés alatt.

Hogyha ez az ország minden vidéke 
színtiszta, józan becsületes magyar 
népet vallana a maga lakosságának: 
akkor a telepítés kérdésével bizony 
nem sokat kellene bíbelődnünk, meg
oldaná a helyes birtokmegosztás nagy 
kérdését maga a nép életösztöne, 
hangyaszorgalma és józan belátása.

Csakhogy — sajnos! — a magyar
ság száma Magyarország öszes lakos
ságának felét alig valamivel haladja 
felül. Egész ország részekben, igy 
Erdélyben, vagy déli határainkon, 
ahol velünk nem a legjobb baráti 
lábon álló és talán magyar területre

áhítozó idegen államok a szomszédaink, 
épp itt ezeken a legnehezebb és leg
veszélyesebb pontokon a magyarság 
csekély számánál fogva vagyonban, 
népességben, földbirtokban napról- 
napra tért vészit. Pedig minden kis 
fehér házikó, amelynek magyar bir
tokosa kivándorol az idegenbe, min
den ősi hant, amely gazdát cserél, 
az egész magyar államra oly nagy 
gyengülés, oly pótolhatatlan veszteség, 
amelynek hátrányát soha jóvátennünk 
nem lehet.

Előbb egy szegletház, majd a má
sik és aztán lassacskán egy egész 
utcasor vált urat, kivész a magyar 
szó, otthonossá lesz az idegen és a 
kis falvak fehérre meszelt vagy fa- 
tornyos templomaiban nem csendül 
meg a harang, nem hallatszik a ma
gyar ima, a magyar ének a magya
rok boldogulásáért a Mindenhatóhoz, 
az elnémult harangok jelzik — mint 
az irtózatos mulasztásért az égre 
kiáltó sötét emlékjelek — a magyar
ság pusztulását, lassú tönkremenete
lét.

Ez a kérdés nem egyik vagy má
sik párt politikai ügye. Ez az egész 
nemzet létének, állami élete fejlő
désének alapvető nagy kérdése. Nem 
lehet strucz módjára a fejünket a 
homokba dugni és várni, niig a sült

galamb — valami csoda folytán — 
a tétlen magyarság szájába repül.

Ha vannak száz milliók hadiször
nyek, tenger alatt és tenger felett 
járó páncélosok előállítására, ha 
vannak száz milliók azért, hogy a 
nemzet szine-virága újból tetemesen 
megszaporitva állhasson zászlók alá, 
úgy kell lenni pénznek a magyar 
földbirtokpolitikaszolgálatára is. Egy
szerűen kell lenni. Mert, ha ilyen 
célra mi nem kaphatunk, amazokra 
meg mi nem adunk.

A (Khuen-) kormány törölte a költ
ségvetésből azt a tiz milliót, amit az 
előző kormány földmivelési minisz
tere telepítésekre beilesztett. Azonkí
vül hol itt, hol ott merül fel egy 
egy hir, hogy a telepítésekre megvett 
birtokok telepítés helyett egy birtok
testben haszonbérbe fognak adatni.

Ezek nem jó előjelek. A magyar 
gazdaközönség céltudatos és erőtel
jes telepítési politikát követel. Sür
getjük tehát a telepítési törvényt, mert 
ha ezt mihamarabb meg nem terem
tik, az erőviszonyok, sajnos, a ma
gyarság hátrányára esetleg úgy ala
kulhatnak, hogy soha többé ezt ke
resztülvinni egyáltalán nem lesz 
lehetséges.

„  .  c .  Hoo*  a nagyközönség igényeit, lehetőleg minden irányban  k ielégítsem , ism ét
f e l v á g o t t a k ,  k a i -  £ °  ” n " , O. ek  körü lm ényesen  m egszerezhető  cikket .eze ttem  be.
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Amit a nevelés elmulaszt.
Nagy reformok, korszakalkotó mozgal

mak nem teremhetnek máról-holnapra, nem 
születhetnek vajúdás nélkül. Azok a nagy ( 
czélok, melyek egy nemzet jövőjét, sor- I 
sál az eddiginél jelentősebben jobbá akar- j 
jak tenni, minden előkészület nélkül hiába í 
való vállalkozássá lesznek.

Gazdasági reformoknál kell erre ügyelni 
főképpen. Eddig gyermeksoron járók vol
tunk gazdasági tekintetben s a jövőben 
önállóságra vagyunk hivatottak. Azonban 
ezt az önállóságra való képességet fajunk, 
hiába, nem ismeri, ezt elsősorban el kell 
sajátítanunk. A nagy világállamok példája 
meggyőző bizonysága, hogy a hirtelen gaz
dasági fejlődés csak oly népnél sikerülhet, 
hol a népben megvan a gyakorlatiasság 
érzete, mely az erők, mindenféle tehetségek ■ 
gazdaságos, okszerű felhasználására, a I 
kedvező viszonyok kiaknázására s a kü- | 
lönbözö fajta konjunktúráknak önhasznukra , 
forditására képesit.

S éppen ez a gyakorlati, praktikus érzék 
hiányzik a magyar nemzetnél, nagy vádat 
kiáltva a nemzetnevelés nagy iskolája felé, 
amiért ezt elmulasztotta, erről megfeled
kezett.

Nézzünk csak szét annak a bizonyos 
aranyifjuságnak sorai közt s előttünk a 
keserű igazság, hogy ez az állítás nem a 
körülmények, a mindennapi lét fekete 
szemüvegen át nézése, hanem a való.

A gyermeknevelés helyes politikája e 
szép és hasznos munkát észszerűen két 
csoportra osztja. Egyik az iskola, másik 
a család feladata. A magyar nevelésügy 
fonáksága épp abban rejlik, hogy a szülök 
ezt a két irányú pedagógiai munkásságot 
talán kényelemszeretetből, talán elfogult
ságból, az iskolára igyekeznek hárítani 
Legtöbb szülő úgy okoskodik, hogy ha a 
tanulót beíratta az iskolába, neveléssel 
neki többé nem kell foglalkoznia. Az iskola 
kötelessége ezt elvégezni. Sarkalatos téve
dés ez. Az iskola intenzív munkássága

megkívánja, hogy a tanár, tanító egyedül 
a növendék szellemi fejlesztésén fáradozzék, 
lelke nemesítésével foglalkozzék. A többi a 
családi kör feladata A mit a legtöbb szülő 
elmulaszt. Innen van a mai fiatalság ko
mikus gyámoltalansága. Még hírből sem 
ismeri az életet. Elvégzi a középiskolát, 
sőt a főiskolát is és — tedd ide, tedd oda. 
Jóformán egy kérvényt sem tud megírni, 
társadalmi, gyakorlati, államtudományi is
meretei semmik, a mindennapi életben fel
szeg, mozogni nem tud s gyámoltalanságát 
legjobban igazolja, hogy a fiatalság java
részében nincs annyi önállóság, hogy pá
lyát tudna választani Kis százalékát leszá
mítva, holmi salabakterek, vénhedt nagy
nénik, a rokonság utasításai után indul. 
Mert nem képes önerejét, a körülménye
ket, az egyes pályák mibenlétét, fény-és 
árnyoldalait megbírálni Nincs benne gya
korlatiasság. A kávéházi gavallér az élet
ben tehetetlen bábbá lesz, ha komoly lé
pést kell önmagától tennie.

Ilyen szánalmas ifjú az életben lépten- 
nyomon akad s csak önkárán tanulja meg, 
mit odahazulról kellett volna az életbe 
vinnie. De a szülök javarésze nem ismeri 
a családi tűzhely iskoláját, ahol a gyer
mek egyedül sajátíthat el életképességet, 
önállóságot. Az apák, anyák kötelessége 
arra oktatni a gyermeket, mire az iskola 
nem hivatott: az életrevalóságra.

Erre kell nevelni a magyar ifjúságot, a 
mai generációt, mert csak igy lesz meg 
benne a magyar nemzet mai gazdasági 
politikája által okvetlen megkövetelt gya
korlatiasság. Nem népgyülés, dikció, hirlapi 
cikk alkotja meg az uj, a gazdaságilag 
erős, önálló Magyarországot, hanem az 
arra előre nevelt fiatalság.

Talán végre helyrehozzuk az eddigi 
mulasztást. Hazánk ipari, gyári, kereskedői 
állammá akar lenni, amihez a fiatalság 
ilyetén nevelése elengedhetetlenül szükséges.

Cs Gy.
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Idegen törvények.
— A Lévai Hírlap tárcája. -

A legtöbb ember, aki még nem lépett 
angol földre, az angol nőt plaidbe öltöz
tetett seprünyélnek képzeli, amelynek két 
széles, ludtalpu lába, nem éppen elegáns 
cipőkbe van bujtatva, mig felül csontos 
fejben végződik, amelynek tulnagy álkap
csában hosszú, sárga fogak éktelenkednek.

E kép azonban nem illik Albion minden 
asszonyára. Nagyon csinos angol nők is 
léteznek és ha szépek akarnak lenni, úgy 
csodamódra értenek hozzá.

Kiszmann Nelly a legimádandóbb kis 
szőke szépség volt, azonfelül pedig tizen
ötödik leánya volt egy szegény vidéki lel
késznek. Tizennyolcadik születésnapján 
tiszteletes atyja, aki már sok mindenre 
megtanította — húsz schillinget, atyai és 
lelkészt áldását adta neki és szeliden de 
mégis energikusan kitette a szűrét, miköz
ben bibliai hangon szólt hozzá:

— Menj leányom! Atyád nem tud már 
eltartani! . . .  Menj és ne térj le soha az 
Ur ösvényeiről!

— Uram: — könvörgött a leány. Mi 
lesz méltatlan szolgálódból?

Az ur — aki bizonyára magas kora foly
tán nagyot hallott — nem felelt neki. A 
kis Nelly nem merte megismételni kérdését. 
Vonatra szállt, hogy Londonban keressen 
szerencsét.

A szakasz üres volt. Az első állomásnál 
többször felnyitogatták a kupé ajtaját, de 
gyorsan be is csukták újra. Férfiak voltak 
természetesen, akik úgy menekültek el, 
mintha magát a sátánt jelentették volna 
meg!

Mindenki tudja milyen veszélyes dolog 
az rrényes Angolhonban fiatal hölgygyei 
egyedül utazni egy kupéban, még, hogy 
ha a világ legerényesebb emberével tör
ténik is meg e kellemetlen helyzet.

Utolsó percben, amikor újra elindult 
a vonat, az ajtó felpattant és egy fiatal 
ember rohant be rajta. Mielőtt helyet fog
lalt, köszöntötte Nellyt, ami azt a meggyő
ződést érlelte meg a leányban, hogy ez a 
férfi nem angol!

— Miss! — kérdezte az utitárs — Meg
engedi kérem, hogy lebocsássam az ab
lakot?

Újabb csodálkozás Nelly részéről, aki 
zavarában leejtette az esernyőjét. A fiatal 
ember odarohant, hogy felemelje. Erre 
Nelly már biztosra vette az idegen nem
zetiségét.

Ez csak francia lehet, gondolta magában. 
Ez a feltevés, biztonsággá fejlődött, amikor 
beszélgetésbe kezdett az utitársa. Nelly 
kezdetben elutasító némasággal és imper- 
tinens arckifejezéssel fogadta a fiatal em
ber fáradozásait. Minden jól nevelt angol 
leány is igy tett volna az ő helyén. De

H Í R E K .

j A ref. egyházkerület közgyűlése.
A dunántúli ref egyházkerület, mint azt 

már megírtuk, május 8 áti Léván tartja köz
gyűlését, melyen gróf Tisza István főgond- 
nők és Antal Gábor komáromi püspök is 
részt vesz. A közgyűlés és a vele kapcso
latos ünnepélyek sorrendje a következő:

Május 7-én. 1. A vendégek érkezése
j Lévára este ti óra 54 perckor. 2. A vasút

nál a vendégeket Léva város nevében: 
Bodógh Lajos polgármester fogadja. 3. 
Kocsikon bevonulás a városba, bandérium 
kísérete mellett. 4. A ref. templom előtt 
üdvözli a vendégeket a lévai ref. egyház 
nevében: dr. Kersék János főgondnok. 5. 
Este 8 órakor ismerkedési est a Ferlikó 
vendéglőben!

Május 8-án. 1 . Reggel fél 9 órakor ün
nepélyes isteni tisztelet a ref. templomban, 
amelynek sorrendje a következő: a) Gyüle
kezeti ének. b) Imádkozik. Patay Károly 
esperes, c) Karének: előadja a iévai ref 
énekkari szövetség, d) Prédikál: Czeglédy 
Sándor lelkész, e) Kováts Scbestény Micike 
úrnő énekel, orgonán kiséri: Kováts Dezső 
sárospataki zenetanár, f) Gyülekezeti ének. 
g) Adakozás: (A ref. iskola felszerelési 
költségeire a kimenetel alkalmából adomá
nyokat gyűjtenek: Birtha Józsefné, Gyenes 
Lászlóné, Jakabfalvay Barnáné, Krojtsik 
Jenőné, Madarassy Istvánné és dr. Tóth 
Sándorné úrasszonyok.) 2. Fél tiz órakor 
emléktábla leleplezése a Kálvin udvarban, 
ennek sorrendje a következő: a) Beszédet 
tart: dr. Antal Gábor püspök, b) Alkalmi 
ódát szaval: Tóth István, c) Himnuszt 
énekli a gyülekezet. 3. Az uj iskola felava
tása 10 órakor, az iskola nagytanácstermé
ben, ennek sói rendje a következő: a) Kar
ének: előadja a lévai ref. énekkari szövet
ség. b) Felszentelő ima és beszéd Tartja, 
dr. Antal Gábor püspök, c ) Diszkóig g ülés

olyan csinos fiú volt, jómodoru, kellemes 
hangú, hogy elvétve felelgetett neki Nelly. 
Aminek az lett a következménye, hogy a 
kis Nelly szükségét érezte annak, hogy 
könnyítsen gondterhes szivén és ezért el
mondotta az idegennek, hogy ő tizenötödik 
leánya Kiszmann Revenernek, hogy atyja 
kitette hazulról és ő most — husz schil- 
lingel zsebében — utazik Londonba.

Amikor befejezte elbeszélését, könnyei 
megeredtek. A fiatalember meghatóban ült 
melléje, hogy néhány meleg szóval meg
vigasztalja. Meglehet, hogy túlságosan 
vigasztalta, — lehet, hogy Nellyke úgy el
mélyedt a bánatában — mindenesetre meg
állapítható, hogy a fiú ajkai egy pillanatig 
odatapadtak a leány kis kezére.

Ez az érintés felkeltette Kiszmann lel
kész leányának szigorú erkölcsét. Lármás 
ébredés volt ez.

Kiszmann kisasszony borzalmas sikolyok 
közepette fel-alá futkosott a kupéban . .  •

A francia értelmetlenül bámult reá.
E percben, a leeresztett kupéablak előtt 

megjelent egymegbotránkozott brit fej.
— Aoh! — mondta ez a brit hivatalnok, 

miközben szégyenlősen sütötte le a szem eit.
A következő állomáson jegzőkönyvet 

vett fel az utitárs túlságosan merész udvar
lásáról és röviddel ezután elitélték ötven 
font sterling kártérítés fizetésére Miss Kisz
mann javára.
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Megnyitja: dr. Kersék János főgondnok, s 
üdvözli a lévai gyülekezet nevében a kerü
leti közgyűlést, majd B ir th a  József lévai 
lelkészt, kinek átadja a gyülekezet által 
megfestett arcképét, d) Birtha József lel
kész beszéde, e) Gyülekezeti ének. 4. 11 
órakor megnyitja gróf Tisza István főgond
nok a kerületi közgyűlést. Az iskola fel
avatási ünnepélyre, tekintettel a terem szű
kös voltára, 29ü drb. jegyet bocsátott ki a 
lévai ref. egyház Elöljárósága a hallgató
ság részére. A kerületi gyűlésen, illetve az 
iskolaszentelési ünnepélyen, csakis a jegy
gyei lehet megjelenni, a jegyek előre kap
hatók május 1-től a ref. iskola épületben, 
a lelkészi irodában, d. e. 10-12 óráig. 5. 
D. u. 2 órakor bankett a városi uj ven
déglőben. Egy teríték ára borral: hat korona. 
Jelentkezni lehet: Árvay József, Birtha 
József. Bézy Ferencz. Bellán Sándor, Bel
esik Béla. dr. Horváth Gyula, Jakabfalvay 
Barna, dr. Kersék János, Krajtsik Jenő, dr. 
Mocsy Aba, Madarassy István, dr. Tóth 
Sándor, dr. Weisz Lipót uraknál. 6. Négy 
óra után folytatódik a kér. gyűlés. 7. Este 
9 órakor koncert a városi színházban. 
(Külön meghívó!)

Május 9-én. 1. Reggel 8 órától a város 
nevezetességeinek (városháza, közkórház, 
államitanitóképző, vár stb) megtekintése. 
Gyülekezés a városháza nagytermében. 
Vezető: Csckey Vilmos városi főügyész, tkp. 
igazgató.
2. 9 órakor a kér. gyűlés folytatása. 3. 
Délután 1 órakor étlap szerinti étkezés a 
városi vendéglőben. 4. D. u. a kér. gyűlés 
befejezése. Azon esetben, ha legalább 20 
jelentkező lesz, május 10-én kirándulás a 
vihnyei fürdőre és Selmeczbánya megte
kintésére. Jelentkezni lehet a kirándulásra: 
Birtha József lelkésznél.

— Meghalt az országúton. Az aranyos- 
| marót—garamszentbenedeki országúton f.
| hó 23-án mintegy öt kilométernyire Ara-

nyosmaróttól egy ember menés közben 
összeesett és meghalt. Közel az ember után 
egy kocsi haladt Benedekből s a benne 
ülők a halottban felismerték Hego János 
72 éves benedeki napszámost, akit küldönc 
gyanánt szoktak alkalmazni. Átkutatva a 
halott zsebeit, két levelet találtak nála, 
mely az aranyosmaróti adóhivatalba és a 
pénzügyőrségnek szólt s az egyik ezerhét- 
száz koronát tartalmazott. A leveleket a 
címzetteknek átadták s jelentést tettek az 
esetről a hatóságnak, mely megállapította, 
hogy az illetőt szivszélhüdés ölte meg. A 
hullát Garamszentbenedekbe szállították.

— A katonaság és a választói jog. A
hadügyminiszter legújabb rendelete kimondja 
hogy a tartalékosok a fegyvergyakorlat, 
tehát a tényleges katonáskodás ideje alatt 
is gyakorolhassák szavazati jogukat. A 
hadügyminiszteri rendelet még az iránt is 
intézkedik, hogy a képviselőválasztások 
napján a szavazati joggal biró tartalékosok 
polgári ruhában szabadságolandók.

— Fegyvergyakorlat. A honvédelmi mi
niszter rendeletet adott ki, hogy a honvéd 
gyalogság és lovasságnál a szokásos 
augusztusi és szeptemberi ftgyvergyakor- 
latokon kívül még május 28-töl junius
23-ig fognak gyakorlatokat tartani. Ebben 
a rendeletében felhívja a miniszter azokat, 
akik ezen időben akarnak gyakorlatra be
vonulni, hogy mielőbb jelentsék be azt a 
hadkiegészítő parancsnokságnál szóbelileg

írásban vagy levelezőlapon, az ezred, so- 
rozási évfolyam és anyakönyvi lapszám 
felemlitése mellett.

— Nemzetközi nagy lóvásár Érsekujvárott.
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által 
a f évben rendezendő XXX. nemzetközi 
lóvásár Érsekujvárott eddigi szokás szerint 
május hó első vasárnap délutánján és az 
utána következő hétfőn vagyis május hó
5-én és 6-án fog megtartatni. Lakások és 
istállók az érsekujvári polgármesteri hiva
talnál rendelhetők. #

— A vasúti átjárónál. Verebély mellett 
a vasúti átjárón Jókai András ahai biró, a 
napokban szekerével éppen akkor i hajta
tott keresztül, mikor a vonat közeledett. A 
vonat a szekeret elütötte, a bennüllő bírót 
és fiát messzire kihajította. Szerencsére 
csak kisebb sérüléseket szenvedtek, de 
épp úgy életükkel is megfizethették volna 
meggondolatlanságukat. Máskor bizonyára 
jobban fogják respektálni a figyelmeztetést: 
Vigyázz ha jön a vonat!

— A F. M. K. E. újabb alapítványai. Alig 
egy hete, hogy hirt adtunk arról a nagy 
alapítványról, a mely néhai R e p e s ik  János 
nyug. kir tanfelügyelő végrendelete folytán,
176,000 koronával gyarapította az egyesü
let vagyonát s már is újabb alapítványok
ról számol be a F. M K. E. elnöksége. 
Ezek az alapítványok ugyan nem ilyen 
nagy összegűek, mégis bizonyságai annak, 
hogy az országban milyen általános az 
érdeklődés a Felvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület hazafias, közművelődési és 
humanitárius munkássága iránt. Újabban 
ugyanis 200 koronával az egyesület ala
pitó tagjainak sorába lépett: Hálást Gyula 
bánkeszii (Nyitra m.) körjegyző, végrende- 
letileg pedig 800 koronás alapítványt hagyo
mányozott az egyesületnek: néhai K n a p p  
József volt pécsi kir. telekkönyvvezető és 
200 koronás alapítványt néhai Görgey 
István volt budapesti kir. közjegyző.

— Három millió egy forintos. Pénteken 
érkezett Körmöcbányára az Osztrák és

mann úrtól, — akinek néha küldözgetett 
egyet-mást a megtakarított pénzéből — 
amelynek utóiratai mindig igy hangzottak:

— Reményiem leányom, hogy nem térsz 
le soha az Ur ösvényeiről!

Mire Nellyke ezt válaszolta:
Nyugodt lehetsz atyám, a leányod min

dig az Ur ösvényén halad!
t s  ez nem volt hazugság! Szigorúan be

tartotta a vasárnapot és pontosan megjelent 
a templomban. És hogyha néha egy gen
tleman térdeire ült a kupéban, azzal csak 
sürgetni kívánta a hivatalnok megjelenését, 
aki kötelességtudóan: „Aoh!“ felkiáltással 
jegyzőkönyvet vett fel a következő állo
máson.

Egyekbe soh’ se bocsátkozott . . .Tiszta 
maradt! . . .  Tiszta és tisztelt! ..  .

Kétségtelenül szép hozományt keresett 
volna az angol törvények segítségével, ha 
balvégzete nem hozza össze egyszer egy 
törökkel.

Természetesen panaszt emelt, mint ren
desen, a török ellen is. De oh, borzasztó,
— a törököt felmentették! Ez a török a 
szultán háremében foglalt el bizalmi állást
— és ezáltal fényesen bizonyíthatta be 
teljes ártatlanságát.

A kis kinemann-leány mélyen megsértő
dött és elhatározta, hogy hátat fordít ha
zájának.

És minthogy franciák járultak legnagyobb

részt a vagyonához, nemzetközi kincséhez 
amelyet a vonatokon szerzett, elhatározta 
hogy Párisba megy.

Páris az erkölcstelenség temploma! A 
modern Babylon! Milyen kincseket szerez
het Párisban!

— Ahelyett, hogy megvárom Londonban 
a franciákat, hazájukban keresem fel őket! 
— gondolta magába.

És úgy tett. Párisban egy este a batig- 
nollesi alagutban egy urnák az ölébe ült, 
akivel egyedül volt a kupéban.

Az az ur egy csöppet sem sértődött 
meg e szeretetreméltó bizalmasságon . .  . 
Sőt! . . .

Erre kétségbeesetten kiáltozni kezdett a 
kis Nelly:

— Shoking?...  crudelity!.. . gazember!... 
De oh! a kupé ablakánál nem jelent meg 
a legcsekélyebb megbotránkozott fej sem, 
amely #Aoh*-t kiált és jegyzőkönyvet vesz 
fel. Helyette két csendőr jelent meg és 
egy vezető, akik kijelentették:

— Már ismerjük a kicsikét. . . Páris és 
Asniéres közt utazgató ügyes balekfogó!

És kártérítési összeg helyett, a Saint- 
Lazari pályaudvaron egy tolonckocsiba 
tessékelték Albion erényes leányát.

Szegény Nelly! A nevelésed nem volt 
tökéletes! Ha Atyád az „Ur ösvényein** 
kivül az idegen törvények ismeretére is 
megtanított volna . . . Michel Thivana.
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Magyar Banktól az 1912 évi 20. törvény
cikk értelmében kicserélendő egy- és két- 
koronás ezüstpenz első részlete, három 
millió darab egyforintos.

— Anyakönyvi ujitas. A belügyminiszter 
elrendelte, hegy a gyermekmenheiyekbe, 
valamint az elemi iskolákba való beirat
kozás céljából kiállítandó anyakönyvi ki
vonatok ezentúl bélyegmentesek legyenek.

— Kiss szerencséje nagylA magy, kir 
szab. XXIX. osztálvsorsjáték csütörtöki be- í 
fejező húzásán a óuO.OOO koronás fönyere- ; 
ményt a 73395 számú 7*-ban eladott 
sorsjegygyei ismét a hírneves Kiss Károly 
és Társa bank részv. társaság (Budapest, 
Kossuth Lajos u. 13) szerencsés vevői 
nyerték, hol immár ötödször nyerték meg
a 600.000 koronás főnyereményt, nem 
hiába. .Kiss Szerencséje Nagy!"

— Mrfiint egy öngyilkosság Valkházán
Csernák Imre valami miatt összekülönbö
zött a feleségével, aki emiatt otthagyta az 
urát, ez meg efölötti bánatában fölment a { 
padlásra, fölakasztotta magát és meghalt. : 
Rövid időn belül egymásután már a ne- \ 
gyedik öngyilkosságról számolunk be. Az j 
emberek mintha már semmibe sem vennék | 
az életet, olyan könnyen dobják el maguk- 1 
tói azt. Fogják a kötelet, nyakukba iPesz- j 
ték és az ember nem is tudja hirtelenében j 
megmondani, hogy gyávaság-e ez, hogy 
nem mernek élni, vagy pedig hősí bátor- ; 
ság költ hozzá, hogy az emberek olyan 
könnyedén végezzék ki saját maguk életét. ■ 
Az előbbi inkább való mint az utóbbi, j 
mert ez az öngyilkos is, n ielőtt fölakasz- ; 
tóttá volna magát, bátoritót vett magába 
szeszből és csak úgy ment önként a ha- í 
Iáiba. Mindenesetre sajnálatos jelenség, ’ 
hogy már a józan gondolkozásu és vallá
sos földmives nép között is ilyen gyakoriak 
az önkivégzések. I

— Uj személydijszabás aMáv. vonalain. A 
Máv. vonalain julius 1-én lép életbe az uj 
személydijszabás s ezzel aztán meg is drá
gul az utazás. Az uj díjszabás a régi zóna
rendszer helyébe lép s aként állapítja meg 
a menetjegyek árát, hogy 10— 10 kilométe- 
renkint drágul, de nem egyenlő arányban, 
mert a nagyobb távolságokban a drágulás 
kisebb. A szomszédos forgalomban 20 -30  
kilométeres távolság a díjszabás alapja. Az 
uj személydijszabás életbeléptetésével a 
középtávolságokban mindenesetre érzéke
nyen drágul meg az utazás. A III. osztály 
menetjegyei nem drágulnak meg olyan arány
ban, mint a II. osztály jegyei. Most a két 
kocsiosztály közötti különbség 50 százalék, 
julius 1-től 60 százalék lesz.

— A léva-nagysurányi vasút öszes mű
szaki munkálatait már elkészítette és a finan- 
cirozás kérdését is megoldotta a budapesti 
Fried és Adorján nagyvállalkozó cég, amely 
az építést — mint a Válalkozók Lapja írja 
— legkésőbb ez év ő'szén meg is akarja 
kezdeni. A tervbe vett uj vonal hossza 
mintegy 52 km. és építési költségei kilomé
terenként 133 ezer koronában vannak meg
állapítva.

— Barsvármegye fogadalmi ünnepének 200. 
évfordulója. Vármegyénk törvényhatósága 
az 1711. évben dühöngő pestisjárvány 
megszűntének örömére a rákövetkező évtől 
kezdve minden esztendőben fogadalmi 
ünnepet rendezett Garamszentbenedekben. 
Most pedig a törvényhatóság a kétszázadik 
fogadalmi ünnepet a szokottnál nagyobb 
ünnepség keretében készül megülni május 
3-án a nevezett községben. A vallásos és 
hazafias ünnepnek ez a sorrendje. 1. Kilenc 
órakor indul a körmenet az apátsági tem
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plomból a vármegye fogadalmi kápolnájába.
2. Fél 10 órakor szent mise a fogadalmi 
kápolnában, tartja: Novotni János barstaszá- 
ri alesperes-plébános. 3 lOórakor a körme- 
net a kápolnából visszaindul az apátsági 
templomba. 4. Fél 11 órakor az apátsági 
templomban magyar ünnepi szent beszéd, 
tartja dr. Haiczl Kálmán ottani plébános. 5.
11 órakor tinnepies szentmise az apátsági 
templomban, tartja Bogisich Mihály c. püs
pök, barsi föesperes. 9. Te Deum. Az 
ünnepély végeztével du. 1 órakor társas
ebéd lesz a vár nagytermében. (Egy teríték 
ára borral együtt 6 korona).

— Az egészséges Léva .A fővárosi sta
tisztikai hivatal igazgatója a magyar városok 
statisztikájáról évkönyvet adott ki. Ebben 
a statisztikában a közegészségügy tekinteté
ben Léva városa aránylag a legjobb helyen 
áll. Ugyanis, mint az évkönyben irva van, 
meglehetős irányadó a közegészségügyre 
nézve a gyermekhalandóság, ami a magyar ; 
városok között Léván a legkisebb !?3*ő°/o. |

— Gonclatia-sag áldozata lett Kissallón J
április 23-án Strasser Hilda 3 éves kis leány, 
kinek dajkája a közelben levő boltba 
ment és a gyermeket felügyelet nélkül az 
országúton hagyta. Amig oda volt, homok
kal megrakott szekér ment arra és az egyik 
ló úgy megrugta a gyermek fejét, hogy az j 
nyomban meghalt. A vizsgálat, hogy a 
gyermek haláláért kit terhel a felelősség, 
folyamatban van.

— Halálozás. Folyó hó 19-én hunyt el 
Facsádon, (Krassó-Szörény m.) Steiner 
Ignác, az ottani hitközség érdemdús rabbija, 
kiben Deák Adolf lévai igazgató-tanitó neje 
édesapját gyászolja. A megboldogult felett 
fia dr. Steiner Vilmos és dr. Lenke Henrik 
rabbik mondottak megható gyászbeszédet.

— Az utczák fasitása. Jóleső megelége
déssel lá'iuk, hogy városunk tanácsa az 
utcák fásításának munkáját szépen viszi 
keresztül és e héten — többek között — 
fákkal szegélyeztette be a korzót ;s, amit 
lapunkban már régen sürgettünk. A Vigadó
tól a Báti utcáig már akácok szegik be a 
széles járdát, mely már most is kellemesebb 
benyomást gyakorol a sétálókra mint az 
eddigi pusztaság. Hát még milyen kellemes 
és poétikus lesz ott az estéli sétálás, ha 
majd zöldelni és virágozni fognak az akác
fák.

— Az első pénzintézet — mint a „Fel
vidéki Magyar írók és Újságírók Szövetségé
nek" alapitó tagja. A „Felvidéki írók és 
Hirlapirók Szövetsége" hivatalosan még 
meg sem kezdte a működését, máris tet
tekben nyilvánul meg az a szeretet, mellyel 
a szövetség eszméit és nemes céljait fel
karolják mindazok, akik e részben a 
szövetség alapítóival éreznek. Örömmel ad
tunk hirt az első alapitó tagságról, mellyel 
Friedl György Putnokon lakó lelkes szepesi 
szülött nyitotta meg azok sorát, kiknek a mi 
sorsunk igazán szivén fekszik. Örömmel 
hirdettük, hogy Szepesvármegye belépett 
az alapitó tagok sorába és már ismét egy 
újabb alapitó tagságról emlékezhetünk 
meg. A múlt héten a Turócszentmártonban 
székelő Félvidéki Hitelbank Igazgatósága 
lépett be száz koronával az alapitó tagok 
sorába. — A sajtó egyik fontos tényezője 
volt annak, hogy pénzintézeteink szolid
sága köztudomásúvá lett. A jó hírük ter
jesztéséhez minden alkalommal szívesen 
nyújtott segédkezet a felvidéki hirlapirók 
összesége, melyek Szövetsége most biz
tató reménnyel várja a Felvidéki Hitelbank 
nemes példájának buzgó követőit.
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— Tűz. Vámosladányban e hó 20-án 
Nagy István házában tűz támadt és az 
éléskamra leégett. A kár biztosítás utján 
részben megtérül.

— A Tanítók Háza mulatsága Nagysárón,
mint jelentettük, vasárnap volt megtartva s 
általában föltűnt, hogy éppen a tanítók 
azok, akik hiányoztak a mulatságról, azon- 
ben meglehet, hogy úgy gondolkoznak, 
hogyha mulatságra való pénzük volna, ak
kor abból építenék föl a Tanítók Házát. 
Ez után a kis kitérő után jelenthetjük, hogy 
a mulatság erkölcsi sikere igen szép volt, 
mig az anyagi siker körülbelül háromszáz 
koronát juttatott a nemes célra, ami szin
tén csak szép. A mulatság műsorát a meg
betegedett Végh István helyett Patay Árpád 
garamszentgyörgyi ref. lelkész beszéde nyi
totta meg s a tanítóságot aposztrofálta. Ez
után Király Giziké rendezésében csinos 
élőképek következtek és Steiner Olga 
kedves monológja, majd két fiúcska 
ügyesen előadott dialógja szórakoztatta a 
közönséget. A  záróbeszédet Szabó S. Zsig- 
tnond, bijkai lelkész mondotta s utána 
kezdetét vette a vidám tánc, minek csak a 
derengő hajnal vetett véget. A  derék sáró- 
iak a jótékony mulatság rendezéséért dicsé
retet érdemelnek.

— A repülő tót. A múlt hét egyik esté
jén e sorok írója kint sétált a Kálnay-utcán 
s egyszer csak legnagyobb meglepetésére 
egy hentesüzletből egy tót repült hozzá. 
Szerencsére mind a ketten jól jártak. E 
sorok írója azért, mert elég erősen állt a 
lábán és a repülő tót (bocsánatot kérünk 
Gárdonyitól, hogy a repülő angolt átvari
áltuk) nem sodorta magával az édes anya
földre, amely itt aszfaltból van öntve, hon- 
nét bizonyára nem úgy kelt volna föl, mint 
a mithoszbeli Antheus, aki valahányszor a 
földet érintette testével, mindig megerő
södött, e sorok Írója inkább elgyöngiiit 
volna. A tót atyafi pedig azért járt jól. 
mert ha nem e sorok írójába vágódik, ak
kor az üzlet élőt álló villamososzlop löki 
őt vissza ahonnét repülésre késztették, il
letve kidobták, mert állítólag tiz fillér árát 
vásárolt és harminc fillér értéküt pedig fi
zetés nélkül akart magával vinni vacsorára, 
amiért még bizonyos mennyiségű pofleve
seket is kapott — vacsorára. Mindenesetre 
nem helyeselni való manapság az ilyen ön
bíráskodás, de e helyütt nem arról van szó, 
csak azt mutatjuk be, hogy milyen meg
lepetéseknek van Léván kitéve az estéli 
gyanútlan sétáló és nemcsak a város vé
gein, hanem a közepében is Ugyanis csü
törtökön este dr. W. orvos felesége a kor- 
zón sétált és egy suhanc csupa passzióból 
hozzávágta a barátját. Egy nőtől nem lehet 
kívánni, hogy olyan erősen álljon a lábán 
mint a férfi, a szóban levő urinő el is esett 
volna, ha a vele sétáló nővére, aki melles
leg mondva, szintén egy orvosnak felesége, 
idejében föl nem fogja. Úgy tudjuk, hogy 
a gimnázium tanári testületé a növendé
keknek megtiltotta a korzón való járást, de 
ha ott az eddigi állapotok tovább is fönn
maradnak, úgy az intelligens közönség be
tiltás nélkül sem fog oda merészkedni. Kü
lönben a Lévai Hírlap ezt már egyszer 
szóvátette.

— Tolvaj cigányok. Gere Péter, a patak
szabályozásnál alkalmazott kubikus vasár
nap a Koháry utcai Eller-féle korcsmában 
volt, ahol Jónás Mari lévai cigányleány a 
kubikus tarisznyájából kolbászt lopott. A 
kubikus a lopással mindjárt a cigánylányt 
gyanúsította, aki azonban tagadott A cigány
lány kiment a korcsmából s utána a ku
bikus is, aki látta, hogy a cigánylány eldobta
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a kolbász zsíros csomagoló papirját, mire 
újból azt mondta, hogy a kolbászt a cigány
lány vitte el. Erre Bilai József cigány a 
leánynak szeretője agyba-föbe verte a 
kubikust, akinek közben kiesett a zsebé
ből harminc koronát érő ezüst födelü taj
ték pipája, a cigányok a pipát fölkapták 
és elszaladtak vele. A kubikus jelentést 
tett a rendörstgen, s megindították a vizs
gálatot.

— Névmagyarosítás. Dr. Gyurtsik Géza 
vihnvepeszerényi lakos, saját, valamint 
kiskorú Gabriella, Mária és Endre gyer
mekeinek nevét belügyminiszteri engedél
lyel Győrire magyarosította.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Kuki Gyula Balázs Emma: Gyula; Kerepesi 
Sándor Zorvan Anna: Sándor; Lukács Pál 
Krumpla Anna: Gyula; Nyilas Mihály Vidra 
fuliana: Aranka; Hegedűs László Bozóky 
Rozália: László; Házassá//. Szitka István 
Gáspár Mária rkath. Krekovics Károly 
Vaszaráb Juliana rkatk. Halálozás: Jakab 
István 32 éves máj zsugorodás, Majtán 
Antalné Nágai Mária 55 éves ‘tüdőgyulla
dás. Povazsan György 45 éves agyhártya
gyulladás, Budai Juliana 9 hó hörghurut.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősödésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle „Tokaji China-Vasbor„. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg
3.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

Üzletáthelyezési értesítés I
Singer Izidor fűszer és csemege, tej, 
teavaj, tejtermékek kereskedő, tiszte-

11379 1911. bűnt. szám.

ö  Felsége a király nevében !

I Sándor kir. tszéki bírák, valamint Dóka Lóránt kir tszéki \aa
fanácsnak* r,észvétele ™c'llett a vád-íjnacsnak l'JM évi 10333 btó. szám alatt kelt vádhatározatá- 
ban To,iody István vádlott ellen nyomtatvány utján elkövetett 
rágalmazás vétsége miatt foglalt vád fölött, Birtha lózsef fő- 
majjánvádlónak, Blaskó Mihály dr. ügyvéd, mint fömagánv’ádló 
kézelőjének, a szabadlábon levő vádlottnak és Mérey Kálmán 
dr. ügyvéd mint védőnek jelenlétében 1911 évi november hó 
14. napján megtartott nyilvános főtárgyaló* alapján a vád és 
védelem meghallgatása után következőleg

ÍTÉLT:
i l,itvá.nf i \ 'Éves, róm.kath.vallásu, háti (:Hontmegye:)

tííiVAé nü,-]Ö.al :'íw9’ maKyar, honos’ foglalkozására kántor- tamto, nejétől elvált, vagyontalan vádlottat, miután az esküd
tek a hozzájuk intézett következő

I. sz. Fókérdésre:
Bünös-e Tokody István vádlott mint szerző abban, hogy a 

Lévan Schulcz Ignácz könyvnyomdájában nyomtatott .Lévai 
Hírlap* czimü hetilapnak 1910 évi november hó 5. napján meg- 
jelcnt 4.1 számában: .Legyen világosság* felirat alatt közzé
tett czikknek a vádiratban megjelölt szavaival Birtha József 
református lelkész, városi képviselőtestületi tagról, nyomtat- 
vány utján, tehát nyilvánosan oly tényeket állított, melvek 
valódiságuk esetén ellene a büntető, illetve fegyelmi eljárás 
megindításának okátképeznék, vagy őt közmegvetésnek tennék 
ki? Igen vagv nem? 

nem-mel feleltek, minél fogva a
II. sz. Mellékkérdés:

Az I. sz. főkérdésben foglalt állítások valódiságát a vádlott 
bebizonyitotta-e? Igen vagy nem? 

elesett; ellenben a

III. sz. Kisegítő kérdést:
Bünös-e Tokody István vádlott mint szerző abban, hogy a 

Léván Schulcz Ignácz könyvnyomdájában nvomtatott .Lévai 
Hírlap* czimü hetilapnak 1910 évi november hó 5. napján meg
jelent 45. számában: .Legyen világosság* felirat alatt közzé
tett czikknek a vádiratban megjelölt szavaival Birtha József 
református lelkész, városi képviselőtestületi tag ellen, nyom
tatvány terjesztése által, tehát nyilvánosan, meggyalázó kifeje
zéseket használt? Igen vagy nem?

hétnél több szavazattal igen-nel döntötték el és a
IV. sz. Mellékkérdésre:

A III. sz. kisegítő kérdésben foglalt kifejezések valódiságát 
a vádlott bebizonyitotta-e? Igen vagy nem?

neni-mel feleltek;
bűnösnek mondja ki a btk. 26!.§-ába ütköző és a 2 9 §. sze
rint minősülő nyomtatvány utján elkövetett becsületsértés vét
ségében. és ezért őt a btk. 261. S-ának második büntetési té
tele alapján, a btk. 92 §-ának alkalmazásával az 1892; XXVII. 
tcz. bon megjelölt czélokra fordítandó, 15 nap alatt végrehaj
tás terhe mellett fizetendő és behaithatlanság esetén a btk. 
53. §-a alapján 5 (öt) illetve 2 (kettő) napi fogházra átváltóz- 
tat 'ndó löt (egyszáz) korona pénzbüntetésre mint fő, és 40 
(negyven) korona pénzbüntetésre mint mellékbüntetésre Ítéli.

Kötelezi vádlottat, hogv az eddig felmerült 1357 kor. es a 
netán még felmerülendő bűnügyi költséget a 18g0: XLIII. tcz. 
ben előiit módon a ni. kir.államkincstárnak megtérítse, ezeket 
azonban vádlott igazolt vagyontalansága folytán egyelőre 
behajthatlanoknak nyilvánítja.

Kötelezi továbbá vádlottat, hogy Birtha József főmagánvád- 
lónak a jelen bűnügyben felmerült összes ügyvédi képviseleti 
költségei fejében 500 (ötszáz) koronát 15 nap alatt, különbeni 
végrehajtás terhe mellett megfizessen.

Kötelezi végül a Bp. 574. §-ának utolsó bekezdése alapján 
a .Lévai Hírlap* kiadóját, hogy a jelen Ítéletet, jogerőre emel
kedése után a lapnak legközelebb megjelenő számában egész 
terjedelmében közzétegye.

Jelen ítéletet jogerőre emelkedése után az aranyosmaróthi 
kir. tanfelUgyelöséggel közölni rendeli.

Termenypiac árak a szerdai hetivásárról.
Búza 2L60 21*70 K
Árpa 17 -  18.20 K
Rozs 19‘— —*— K
Zab 20*— — K 
Bab 3 0 — 32*— K
Tengeri 19 — 19 60 K
Az árak métermázsánként értendők.

u j  Qz l e t -
B ER EN D EZÉ5=
liszouáru  i s  röDidáru üzlet r i s z i r e  terazonnal i l iü ü .  Cin a k iad ilan .

Indokok;
Az esküdtek a hozzájuk intézett, az ítélet rendelkező ré

szében idézett I. sz. fókérdésre nem-mel feleltek, minél fogva 
a II. sz. mellékkérdés elesett, a Hl. sz. kisegítő kérdésre azon
ban hétnél több szavazattal igen-nel válaszoltak és a IV. sz. 
mellékkérdést nem-mel oldották meg.

A bíróság az esküdtek határozatát alakjára nézve szabály
szerűnek és tartalmára nézve világosnak találta és ezért sem 
a Bpr 370. §-ában szabályozott helyesbítő eljárás elrendelését 
nem találta szükségesnek, sem pedig a Bp. 371. S-ában biz
tosított jogának gyakorlására nem látott okot fennforogni.

Minthogy pedig az esküdtek határozata által megállapított s 
a III. sz. kisegítő kérdésben foglalt tényállás vádlottal szem
ben a btk. 261. §-ába ütköző s a 250. §. szerint minősülő 
nyomtatvány utján elkövetett becsületsértés vétségének tény- 
álladéki elemeit kimeríti és minthogy az esküdtek a IV. sz. 
mellékkérdésre adott tagadó válaszukkal a btk. 263. §-ának 
utolsó bekezdésében megjelölt büntethetőséget kizáró okot 
nem látták fennforogni: vádlottat a Bp. 374. §-a értelmében a 
jelzett bűncselekményben mint szerzőt biróságilag is bűnös
nek kellett kimondani. ... . . . . .  ,

A bíróság vádlott büntetésének megállapításánál súlyosító 
körülményként figyelembe vette ugyan, hogy a vádlott becsü
letsértés miatt már büntetve volt ezzel szemben azonban túl
nyomó sulvu enyhítő körülmény gyanánt mérlegelte azt, hogy 
vádlott a terhére rótt cselekményt közte és főmagánvádló közt 
már évek óta folytatott, kölcsönös hírlapi támadások során 
felingerült, sőt elkeseredet lelkiállapotban követte el. F.rre 
való tekintettel a kir. törvényszék vádlottal szemben a fog
házbüntetés legkisebb mértékét is túlságosan szigorúnak találta 
s a btk. o2. paragrafusának alkalmazásával bünösségi fokának 
megfelelő pénzbüntetésre ítélte. . . . . . . . .

A bűnügyi és magánvádló képviselet, költségeinek visre a 
vádlottat a bűnösség megállapítása folytán, a Bp. 480 parag
rafusa értelmében kelett marasztalni.

Kelt Pozsony, a kir. törvényszék mint esküdtbiróságnak
1911 évi november hó 14-én tartott üléséből.

Olvashatatlan aláírás Uf- Bartal
kir. törvényszéki elnök. tanács jegyző.

3780 #12 bünf.
Tekintve, hogy a kir. Curia a vádlott és védőjének semmi- 

sévi panaszait elutasította, a kir. törvényszék mint esküdtbiró- 
5 ín .Pk lo ll évi november hó 14-én kelt I137p pH ftó. számú 
Ítélete jogerősnek és végrehajthatnak nyilyánittatik

Kelt Pozsony, a kir. törvényszék mint csküdtbiróságnál
1912 é.i áprlll. Hó 16-án. oivubnOtl.n .Iái,ás

kir. törvényszéki elnök.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Itar ön a t a
felkeresni

A-b-rahAm pál
uriszabót

béna, Bottka-u. IS,
aki a legjobb honi és 
angol szövetekből 
megrendelésre divatos 

öltönyöket készít 
Idényszövetek m ár megérkeztek
Af intagyüjteményével 
kívánatra házhoz is 

megy.

Tótul és magyarul beszélő ügyes eladó

kereskedő segédet
a kézmüáru szakmából keres és fény

képpel ellátott ajánlatokat kér
Fisbein és Krausz

Szarvas.

Léva, Kosuth Lajos-tér

KERÉKPÁR
ésVARRÓGÉP

nagy raktára

Kedvező részletfize
tési feltételek. Kész
pénznél engedmény!

Á borfogyasztó közönség
F I Q T E L n É B E !
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 

házhoz szállítva 
Börzsönyi zö ld  fehér l  liter 80 
Balatonmelléki 100 „
Neszményi Ó vörös 110 „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 

szállítom.
Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel _
FER JÓ ZSE F

városi fogadó
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M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám alatt levő gépjavító és lakatos műhelyemet
Báthi utcza 2. szám

alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, melyet meg- 
vásároltam. Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengök felszerelését, valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem.

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal

Tanuló azonnal le lnétetik! Mordinyi Lajos,
oki.gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

s  *

baufer Béla szobafestő
béna,  Honaéd utcza 28 szám.

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

masánlakáKok, szállodák és 
intézetek tisztítását, -valamint 
falakból, fa  és kárpitozott bú

torból a poloska irtását.
E sz e r  m a  m ár a z  o r s z á g  s z á llo d á s a i  é s  
v e n d é g lő s e 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 e m  a n 

nak  p eté it ö rö k re  k ip u sztitja .

Tanács és segítség;
azoknak, akik bármily okból támadt
emésztési zavarokban, gyomor* 
égésben, eavtúltengésben és gyo
morfájásben és ezekkel kapcso

latos bejokban szenvednek
gyógyulást hoznak a már több mint 30 év 

óta bevált

BR AD Y -féle

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy 
üveg K 1.60, kis üveg *00 fillér, 6 üve
get K 5.40, 3 nagy üveget K 4.80, be

küldése után küld franco 
BRÁDY K. gyógyszertára a „Ma 

gyár K irá ly ih o z  Bécs, I. Fleisch- 
marki 2. Depot 5.
ügyeljünk a védjegyre, amely a máriacell 
Szűz Máriát ábrázolja, a vörösszinü csórna 
golásra, s az aláírásra, amely az oldalt 
levő kép másolata és utasítsunk vissza 

minden utánza ot.

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

Telelőn ZS. Telelőn ZS.Holzniann B ódog
úri és női divatáruháza L t  V Á N, városi vigadó épület

— Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett —■»■

Kösz női ruhái!, pongyplák, blnspfc és crctömehei, női lősz fehérnemnejt 
és kész menyasszonyi kelengyéket

a legolcsóbtól a legfinomabb kinitelben igen m é r s é k e l t  á r b a n .
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IlofTJiei* és Schrantz  
M aylartli P h . és Tsa. 
Á lla  S rp ara to r ]t}' gépeinek vezérképviselete. í G anz-fé le  motorok  

állandóan üzemben 
| láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
®  •  Telefon szám 33.

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arany- és ú szer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze

rekben, valamint arany, ezüst és nic- 
kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom  valódi ezüst és 
china ezüst d isztárgyai- 
mát, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék
inga órákban.

Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberendezések, m elyek saját  

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid  
á rak  mellett kaphatók

8 T E D IE R  JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-uteza 1. W ertheim er-fé le  ház.



W E I 5 Z  5 i r \ 0 N
Ó R I N B E R Q I -  ÉS R Ö U l b á R y  N d Q Y K E R E S K E fc É S E

—  LÉVA. P E T C . bU TC Zfl. = — —
D úh vá laK ztéku  ra k tá r t  tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

KUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő  Léva, Szep essy-u tcza .

K ÉSZÍT: templom -, szoba-, c im festé st  m á z o lá s t; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinom abb k iv ite lig  jutányos

árak m elle tt.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

deKMM't-Ktitemények, le g jo b b  k iv. finom tortiik , teasütem ény  
és su isilw ie li-k iiliiiilesessé jfek  fr is s en , n agy  vá lasz ték ban

® a r B a r t o s  H e n r i k S S t S S S S i n
kÓKzíilnok. l le l  «*s k ü lfö ld i o u k o rk a k ü lo n le ^ e ^ é ^ e k  gfazdagf 

^vafin.Hziékban. — P a r fa i («k é s z U im ;nyeim  elsőrendű©!*
Házhoz szállítandó megrendelések porcos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

=^ = =  Állandóan friss hah tejszin kapható. =  5
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

I fa s zn á lju n k

KABlNA-féle

Mosóhoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
pzappanal való 3-szoros atdörzsö- 
é>sol - - -  - -  - -  - -

Tisztaságért szavatosság!

ha egy doboz levélpapírt vásárol SCHULCZ papirároházában
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