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F e l t á m a d á s !
Zugnak a harangok ismét, a mi

sztériumok legszebbikét, leghalha- 
tatlanabbikát éljük át újból, egy kál
váriában, egy golgotajárásban a vi- j 
lágtörténet mozgóképe pereg le 
előttünk megint és a feltámadás ! 
ünnepe újra elérkezett hozzánk szó- j 
moruságaival, emlékeivel, örömeivel 
és fájdalmaival.

A feltámadás ünnepe a világ min
den gondolkodó emberének fejében j 
a napigondolatok sorát megakasztja, 
a hétköznapok egyhangúságát meg
szakítja és a legmagasztosabb dráma, 
a legszebb misztérium gondolat és j 
érzéskörével tölti meg a lelket.

A karácsony a maga meleg bájá- j 
val nagyon sok kedvességet, alvó ; 
szépséget ébreszt fel az elfásult, 
napi munkákban összetört emberi ! 
lélekben, de a karácsonyi érzések 
tulajdonképen transcendentálisak. A 
jövő generáció eljövetele feletti öröm. 
A gyermeki lelkekben felébredő 
örömben való részvétel az, amit ka- , 
rácsonykor érzünk. Nagy az öröm, 
de az öröm abban nyilvánul, hogy 
ragyogó arccal nézzük a gyerekeket 
és arcunkon visszatükröződik az a 
fény, amit a gyermekeké sugároz. 
Örömünk nagy, de nem igazán a 
miénk.

A husvét öröme és megnyugvása 
a miénk. A feltámadás hatalmas té
nye nem oly egyszerű, hogy a gyer
mek reagálhatna reá, a feltámadás 
gondolatköre azokat érinti, akik a 
való életet őrlik le napról-napra és 
látják, hogy hullanak el néha napon
ta mellőlük a bajtársak. Azokat érin
ti ez a nagy misztérium, akik min
den munkájuk és minden mulatsá
guk közepette igyekeznek megbarát
kozni a halállal és távoli remedium- 
ként végső vigaszként a feltámadás 
int. A test és a lélek és az eszme 
és mindennek a<. ujri * icdcse, fel
támadása.

Azokat érinti ez a misztérium 
akiket egy hosszú év kínos napjai 
és nehéz éjszakái elkinoznak és le
törnek, s akiket csak egy ilyen nagy 
lelki ujulás tud kissé felfrissíteni.

Ést ezt a nagy misztériumot, ezt 
a hatalmas ünnepét a vallásnak, a 
gondolatnak, az emberiségnek éppen 
olyan puffogó frázisok veszik körül, 
mint valami képviselőházi beszédet, 
vagy mint egy rendőri brutalitást, 
vagy egy primadonna első fölléptét.

Es ezekben a puffogó frázisokban 
legtöbbször a gondolat és az eszme 
feltámadásáról regélnek. Az eszmét 
és a gondolatot akarják feltámaszta
ni, hogy megtámogathassák és azután 
egy évig megint hagyják nyugodni.

Nem az eszme és a gondolat 
í feltámasztásáról van szó és kell, 

hogy szó legyen. Az eszme és a 
gondolat örök. Azok, akik az eszme 
és a gondolat feltámadásáról zenge- 

; nek hozsannát, azok elárulják azt 
í hogy tűrték az eszme megölését, 

hogy tudják, hogy az eszmét meg
ölték és nem iparkodtak feltámasz
tani, hanem várták a csodát. Nincs 
szükség az eszme feltámasztására, 
mert az eszme él, ha tetszhalott 
volt is talán nehány évszázadig, már 
feltámadt és él.

De van más valami, ami nem tá
madt még fel. Ami megvolt, ami 
meghalt és ami ma is alszik, de a- 
minek a feltámadása fogja ezt a vi
lágot igazán újjászervezni. Ez az uj 
Megváltó a becsületes, elismert, ho
norált munka. A munkának kell fel
támadnia. A munka minden társa
dalom igazi alapja. Ami uzsorára 
kizsákmányolásra, vagy becsapásra 
van építve, az összedől hamar, azt 
egy kis rengés lerombolja, de ami- 

j nek az alapja a munka, a becsüle
tes és igazi munka, az áll szilárdan 

i miként a kőszikla.

A munka feltámadását várjuk. A 
I munkáét, amely már nem lesz szé- 
j gyen, bűn, titokban űzendő valami, 
; hanem ami érdem lesz, tiszti tó tűz
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és előléptetéshez való jogcím. Az a | 
husvét, amely a munka feltámadását 
fogja először üdvözölni zugó ha
rangjaival és piros hajnalával, az 
lesz az 1913. év előtti husvét nagy
szerűségéhez, fölörengető, sírokat 
kinyitó hatalmához méltó. Mert ahol 
a munka föltámadását meg lehet 
ünnepelni, ott már nem kell félni az 
eszmék, gondolatok érdemek, lelkek 
megöletésétől, vagy elaltatásától.

Akkor majd zuL,ni fognak a ha
rangok és zugásuk, daluk nem lesz 
idegen népmilliók, az emberiség fü
lének, hanem az ő daluk, az ő 
hangjuk, az ő ünnepük lesz!

Közéleti botrányok.
A magyar közélet csak történelmünk leg- 

szomorubb korszakaiban tudott felmutatni 
annyi .szagos- virágot, mint mostanában. 
A .szagos** virág t. i. sem nem illatos, sem 
nem büdös. Vannak akik szeretik, akik 
szinte kéjesen lehelik be a szagát, vannak 
azonban jó ízlésű emberek, akik még a 
csatornabüz fölött sem éreznek olyan nagy 
undort, mint hogy ha egy ilyen „virág** 
utukba kerül. A magyar közélet mostaná
ban buján tenyésző eme virágai közé so
rolhatjuk azokat az eseteket, amelyeket a 
tiszta lelkiismeret épp úgy elitéi, mint az 
apagyilkosságot, de amelyeket véletlen kö
rülmények folytán a közvélemény előtt az 
ártatlanság fehér ruhájában iparkodnak be
mutatni.

Ez utóbbinak köszönhetjük azt, hogy a 
közéleti botrányok dolgában csak nagy 
ritkán tud egységes közvélemény kialakul
ni. A felületes ember nem a saját lelkiis- 
meietét kérdezi meg, hogy vájjon szabad 
volt-e bizonyos dolognak úgy történnie, 
ahogy megtörtént, mert a saját lelkiismerete 
bizonyosan felháborodással tiltakoznék 
ellene. A felületes ember nem azt nézi, 
ami tiszta tény, hanem azt, hogy mit mon
danak a dologról mások. Pedig ez helyte
len dológ. Ha egy közéleti botrány felszín
re kerül, ha egy, az egész magyar közéle
tet érdeklő tisztességtelen eset napvilágra 
jön, ne az emberek Ítéletére legyünk ki- j 

váncsiak, hanem saját tiszta lelkiismere- j 
tünkre. Ettől kell megkérdezni mindég, I 
hogy mi a panama, ettől kell választ nyer
ni arra a kérdésre is, vájjon szabad-e p a -  
nam ázni még magasabb (1) célok érdeké
ben is.

Machiavellinek tulajdonítják azt a mond- 
dást, hogy minden eszköz jó, ha a cél jó. 
Úgy látszik, hogy a machiavellizmusnak 
ma ismét felkelőben van a napja. Pedig 
hát ez végzetes baj volna Magyarországra 
nézve. Ez annyit jelentene, hogy az egész
séges politikai, társadalmi és gazdasági 
fejlődés útjáról letért az ország és ha ta
pasztalhatunk is fejlődést, az hamarosan 
meg fog akadni, mert becstelen eszközök
kel csak addig él az ember, amig a becs
telenségéről meg nem győződött.

A legutóbbi napok országos botrányai 
fölött tehát nern azért kell a legmélyebben 
elszomorodnunk, mert megtörténtek, hanem 
azért, mert a botránylavina felülről indult í 
ki és a „fejtől bíidösödik a hal** elvénél j 
fogva hamarosan a nép szélesebb rétegei- i

Nagypénteken
Csókkal ma is sok lelket adnak el,
De több, ki p étiért gyáván vesztegel. 
Elv, győződés könnyen esik rabul 
S fecseg, darál, ki nem tud arabul. 
Minden székben ül egy-egy Kajafás,
Ki ajkadon káromló szót vigyáz.
S ha hirdeted, hogy Isten fia vagy, 
Keresztre feszit s megszegi nyakad.

Feltámadás azonba’ nincs sehonn, 
Erkölcshalálnak fészke ez a hon.
A szó szuronyerdő között hal el, 
Igazmondásra aljas vád felel.
Gőg és erőszak gúnyol s gúzsba köt, 
Hóhér ítél a mártírok fölött.
A honfiság csak sir mohos köve,
Mit elborít a feledés köde.

Óh, szép hazám, gyászos nagypénteked 
Helyett mikor lesz husvét ünneped ? 
Erényt a bűn vájj’ még meddig tipor? 
Tavasz viránya lesz-e földi por ?
Ifjak szivében pezsg-e m jd a vér 
Áldozni mindent a szabad honér’?
S ha fáraóktól szenvedlek leszünk, 
Fog-e vezetni újabb Mózesünk ?

Bennem a hit bár pisla mécsül ég,
Sötét, azt tartom, nem marad az ég.
Az elhunyt eszmék láva-ként kicsapnak, 
Lánca szakad a bent kínlódó rabnak.
A szíveket nem őrzik fegyverek,
Az boldogul, ki munkál és szeret.
A köz javán egy társaság leszünk,
S te élsz örökké, boldog nemzetünk.

Tóth István.

r

Édes anyám születésnapjára.
— 1913. márc. 15. —

Mikor a tavasznak első langy fuvalma 
Végig suhan titkon a virágos tájon,
Mikor a kikelet édes ébredése,
Ott ragyog az első fakadó virágon,
Mikor szivünk-lelkünk lázasan ünnepli 
Vérünkkel kivívott szabadságunk nap ját; 
Könnyező szemekkel a szivembe hallom 
Negyvenhárom évnek zokogó visszhangját!...

S  gyengehnngú lanton keresem a hangot, 
Mely tolmácsom lenne, mely sima helyettem, 
Ha egy tiszta lélek lábához borulva 
Mondaná el, amit érzek a lelkemben...

nél is uralkodó felfogássá válhatik az * 
tantétel, hogy a cél szentesíti az eszközö
ket. Vájjon mire fog ez vezetni? A legtelje
sebb demoralizációra.

Itt első sorban is azt a kérdést kell tisz
táznunk, vájjon melyik az a cél, amely 
mindenki előtt szent, amely mindenkinek 
jó volna? A gazdasági, politikai és társa
dalmi élet, amint tudjuk örökös harc as 
elérhetetlen ideálok után. Örökös torzsal
kodás s bizony soha sikerrel nem kecseg
tető küzdelem. De éppen ez a harc, ez a 
küzdelem mutatja meg azt, vájjon egy or
szág társadalmi, gazdasági és politikai élete 
egészséges-e. Minden társadalmi, politikai 
és gazdasági irányzatnak megvannak a 
maga fanatikus önzetlen harcosai s ezeket 
leginkább azokban a rétegekben találhatjuk 
fel, amelyek a sót a szatócsboltból, nem 
pedig a politikai küzdőtérről szerzik be. 
Amig ezeknek a széles néprétegeknek nincs 
alkalmuk az állammüvészet kulisza titkai 
közé betekinteni, addig ne féljünk attól a 
teljes demoralizációtól, a mely a történelem 
tanulsága szerint virágzó nagy, hatalmas 
államok sírját ásta meg. De ha ezek a 
széles néprétegek azt látják, hogy odafönt 
minden szabad , akkor valóban eljutottunk a 
teljes szabadság korszakához, amelyből 
azonban mi, akik szeretjük ezt a földet, 
ahol születtünk, élünk és meghalni kívá
nunk, egyáltalán nem kérünk.

A közéleti botrányokat tehát rendezni 
kell mielőbb úgy, hogy az osztóigazságnak 
elég tétessék. A népnek a politikai, gazda
sági és társadalmi tisztességben elvesztett 
hitét vissza kell adni addig, amig nem késő.

A fő dolog az, hogy a „mindent szabad* 
elvet a nemzet legszélesebb rétegei ne te
gyék magukévá.

Hogyha elmondhatná!... de hisz’ mindhiába... 
A lanton csak gyenge, játszi dal fakad...
S mikor a lelkemet — érzésem dalolná 
Minden érző kis húr sírva elszakad!...
S csak a könny marad meg mind a két

[szememben!
Csak a múlt idéz föl régi perceket..
...Egy sír, messze-messze... szenvedés, küz-

[ködés...
Csal ki a szememből fájó könnyeket..

| . S mégis oly szeretet — és mi annyit bántjuk 
Ki értünk viseli mártirkoronáját...

„— Én édes Istenem, leborúlv? kérünk, 
Add rá nagy kegyelmed legszentebb áldását! 
Add, hogy jóságodban mindörökre éljen! 
Vedd el tőle a bút, mártirkoronát..
S engedd meg azt nekünk, hogy édes

[anyánkért
Szivdobogva várjuk suhanó éveknek 
Sok-sok madárdalos, virágos tavaszát!..."

Farkas Gábor.
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Tavaszi kékség mosolyog le az égről és 

incselkedik velünk a vidám napsugár. A 
piacon megjelent a tavasz őfelsége első 
hírnöke — a fehér hóvirág. És ha kint 
járunk a friss földillatu határban, már ön
kéntelenül is belerúgunk lábunkkal vagy 
belekotrunk botunkkal az avarba, ugyan 
nem-e kékül valahol az embereknek sze
rénységével példálódzó márciusi ibolya. 
Tavaszi jókedv szállja meg az embereket 
ilyenkor, de csak pillanatnyi múló érzés az 
egész olcsó kis öröm. A sivár, bizonytalan 
jelen, a még bizonytalanabb jövő, a vál
ságos közgazdasági viszonyok és a feje- 
tetejére állított politikai élet, elfásitották 
már az emberi sziveket, érzéketlenül hagyja 
még a szép tavasz is, aminek máskor 
annyira tudott örülni a nép. És ha nem 
mozgatja meg szivét ez,  akkor az  is meg 
amaz  is hidegen hagyja. Hit, öröm, bizo- 
dalom a boldogabb jövő iránt, hazafias 
érzelem, mind-mind csak pillanatnyi fel- 
lobbanás. Már csak a búban kitartó az or
szág népe. Néha a borult égből, egy-egy 
sötét felhő mögül is elő villan, ki-ki süt a 
napsugár. De most nagyon borult az ég, 
március 15-ikén láttuk, hogy milyen sötét 
szomorúság nehezedik a lelkekre. Még a 
nagy, forró márciusra való emlékezés sem 
melegítette fel a sziveket. A dicsőséges 
időkre való emlékezés sem lelkesítette úgy 
a népet, mint máskor. Vagy hamu volna 
már csak a szivekben, hogy nem lobog 
belőle ki a láng ? Csak nem égtek ki a 
magyar szivek ? Kérdik a lelkesebbek. És

mondják az öregebbek: Bizony szomorú 
tény, hogy március 15 ünnepe évről-évre 
veszíti régi fényét, a polgárok ünnepe már 
nem az az impozáns megnyilatkozása a haza
fias lelkesedésnek mint valaha volt. Felad
nak már mindent.. És én erre a fásultság
ra, erre a minden iránti közönyre, erre az 
.úgy is minden mindegy" gondolkozásra, 
mely fogva tartja a népet, egy szimbólu
mot mutatok egyik lévai közhivatalon len
geni szokott zászlóban, az ő felforditott 
magyar nemzeti, zöld—fehér—piros színei
ben. Fel is van fordítva igazán szegény 
Magyarország! De ha ez a már „úgyis 
minden mindegy- elv állandóan uralkodni 
fog a magyar lelkeken, hová jutunk akkor? 
Még majd am ugyabb  lesz ! Vagy talán az a 
megfordított lobogó is azt akarja lekiál
tani a magasból, felső — első színével, a 
zölddel: Bízzál magyar, lesz még itt szebb, 
boldogabb ünnepe is a szabadságnak, csak 
el ne hagyd magad és örülj a tavasznak!

Hungarus.

A szabadság ünnepe.
A sajtó- és népszabadság megszületésé

nek 65. évfordulóját kegyelettel ülték meg 
Léván. A tanintézetek hazafias ünnepélye
ket rendeztek, valamint a polgárság is le
rótta hálás emlékezetét a márciusi nagyok 
iránt. Március tizenötödikén gyönyörűen 
sütött le az égről Isten napja, a szép idő 
kedvezett az ünnepnek. Dacára a hetivásá
ros napnak, az ünnepi hangulat külsőleg 
is rányomta bélyegét a városra. A háza
kon háromszinü zászlók lengtek, a várhe- 

[ gyen mozsárágyuk dörögtek és ünneplőbe

öltözött nép töltötte be az utcákat, jött- 
ment egyik ünnepélyről a másikra. Márcias 
tizenötödikének megünneplését reggel nyolc 
órakor istentisztelettel kezdték meg az 
összes felekezetek templomaiban; ugyan
csak ekkor volt istentisztelettel kapcsolat
ban a református iskola ünnepélye is. Az 
istentiszteletek után valamennyi iskolában 
tartottak hazafias ünnepélyt.

Az irgalm as nővérek intézetében  
kilenc órakor vette kezdetét az ünnepély, 
mely a tágas tornacsarnokban folyt le, az 
iskola énekkara Langer Viktor Nemzeti da
lát, a Szózatot és Himnuszt szépen adta elő. 
S tem  Erzsébet Felekinek Márciusi ibolyák, 
Tum a  Ida pedig Krügernek A fehér kön
tös legendája cimü költeményét szavalta el 
mindkettő igazán szépen, érzéssel. M oravek 
Margit ügyes cimbalomjátéka után az ün
nepély itt véget ért.

A tanítóképzőben 
ugyancsak ebben az időben tartották meg 
a lelkes hangulatban lefolyt ünnepélyt, 
mely az önképzőkör kitűnő játékával vette 
kezdetét s a Talpra m agyar... tüzes el- 
szavalásával folytatta C sizm adia  Dezső. Az 
énekkar által szépen előadott hazafias éne
kek után F lórián  T ra ján  ifjúsági elnök 
mondott hazafias tűzzel telt s lelkesen fo
gadott beszédet. Ezután Virsik  Imre csinos 
zongorajátéka következett, majd Tóth  Ala
dár érzéstelten elszavalta Farkas Imrének 
Az utolsó honvéd c. költeményét. A Him- 

: nusszal fejeződött be a szép ünnepség.
A főgimnázium 

ifjúságának ünnepélye a kegyesrendiek 
templomában tartott szentmise után tíz 
órakor kezdődött a városi színházban, 
melynek terme zsúfolásig megtelt ünneplő

Valaki elment. . .
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Irta Farkasáé Sipnss Frzsi.

Az asszony az ablak mellett ült és szor
galmasan varrogatott kis fia ünnepi ruhá
ján, meiyet holnapra el akart készíteni. De 
csak akart, mert az ujjai annyira remegtek, 
hogy soha sem oda öltött ahová akart. 
Végre is erőtlenül esett le kezéből mun
kája, miközben riadtan nézett az urára.

Az ura — egy csinos szőke ember — 
ugyanis a felindulástól halaványon járt le- 
fel a szobában s egész özönét a sértő 
gúnyos szavaknak dobta az asszony arczába:

— Tehát nem mégysz? Úgy is jó, vala
hogy azért meg leszek. Persze, hogy is 
gondolhattam én olyant, hogy az én fele
ségem segítsen rajtam, habár csak egy 
szavába kerülne ez egész. Az a pár száz 
fonnt? Ugyan mi az a te nagynénédnek ? 
Bizonyosan adna szívesen ha te kérnél 
tőle.

Az asszony szomorúan mosolyogva né
zett az urára.

Hiszen te tudtad, hogy én szegény 
vagyok és a néni megmondta, hogy anya

gilag nem fog segíteni; hogy menjek én 
most pénzt kérni tőle?

A férfi gúnyosan felnevetett.
— Nagyszerű, nem is tudtam, hogy 

ilyen nemes büszkeség lakik benned, 
pedig egy szegény kegyelemkenyéren ne
velt asszonynál ez egész szokatlan valami; 
de persze mert nekem kell, most büszke 
és hajthatatlan. Nos nem baj. Tehát való
ban nem fogsz elmenni?

Az asszony kezeit összekulcsolva halkan 
szólt:

— Nem, igazán nem tehetem.
A férfi akart még valamit szólni, de e pil

lanatban felébredt kétéves kis fiuk, aki 
eddig a gyermekkocsiban nyugodtan aludt. 
Az asszony oda futott s mosolyogva ha 
jóit kis fia fölé. A gyermek azonban ked
vetlenül fordult el tele.

— Nem mamát, apát atajom. És repeső 
kézzel fordult az apja felé.

Az asszony szótlanul roskadt a díványra.
A férfi pedig diadalmas kárörvendő arc

cal nézett reá.
— Itt van apuka. Nos hogy szereti 

Laczika apukát?
A kis fiú mindkét kezévtl átölelte az apját.

— És még kit szeret Laczika?
A kutyust, a Majit, a cijmoszt és . . .
— És még?
— És még a mamát isz.
Az asszony egész testében remegve né

zett reájuk.
Csak mikor az ura jó hangosan becsapva 

az ajtót elment, zokogott fel kínosan, s 
ölelte szivére gyermekét, mintha soha sem 
akarná elbocsátani onnan.

— Mindent elvesz tőlem, még téged is, 
de nem adlak.

Mindent, csak téged nem, soha.
A gyermek csodálkozva nézett reá, s 

halkan motyogta:
— Idén a mamát isz.
Ha egy asszony ellopja egy másik asz- 

szonytól az ura szerelmét, fáj nagyon; de 
mikor az egyik szülő ellopja gyermeke 
szerétét a másiktól, ahhoz hasonló fájda
lom talán nincs is.

Szegény asszony, tőled pedig elvették 
mind a kettőt.

Az urad szerelmét — melyet talán nem 
is bírtál soha — elvette az a szép barna 
asszony, aki ott lakik, abban a nagy sárga 
házban a templom mellett; a gyermeked
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—  Házasság. Fényes esküvő volt az 
evangélikus templomban vasárnap délben,

amikor Belcsák Kálmán honvédhadnagy 
vezette oltárhoz bájos menyasszonyát Med- 
veczky Etelkát, Medveczky Sándor gyógy
szerésznek leányát. Az esketési szertártást 
Bándy Endre lelkész végezte és szép be
szédet intézett a párhóz. A kisded templom 
zsúfolásig megtelt előkelő érdeklődőkkel, 
ott volt a lévai honvédzászlóalj tisztikara 
is testületileg; sorfalat állt a templom előtt 
s az esküvő után elsőnek Bittó Gyula őr
nagy, zászlóaljparancsnok üdvözölte az uj 
házaspárt.

—  Eljegyzés Liska Sándor, az első ma
gyar általános biztosító társaság tisztvise
lője f. hó 16*án tartotta eljegyzését Szó
dón, özv. nemesoroszi Mocsy Károlyné 
leányával, Irénkével.

— Kinevezések az első magyarnál. Az
Első magyar általános biztositó társaság 
igazgatósága a lévai főügynökségnél Ma- 
darassy  István másodtitkárt titkárrá és 
Ortmann Fidél cégjegyzőt másodtitkárrá 
kinevezte. A hivatal tisztviselői kara hétfőn 
este a Vigadóban rendezett társasvacsorán 
meleg ünneplésben részesítette előléptetett 
vezetőit. A két kiváló tisztviselőt kineve
zése alkalmából mi is köszöntjük.

— Uj nemes. A király dr Belicza Pál 
aranyosmaróti ügyvédnek és unokaöccsé
nek Belicza István, magyar földhitelintézeti 
tisztviselőnek valamint törvényes utódaik
nak a magyar nemességet adományozta 
alsódiósi előnévvel. A kitüntetés az illető
ket közgazdasági tevékenységükért érte.

— A ref. egyház koréból N itray  Zoltán 
garamszentgyörgyi és Várady Zoltán nagy* 
saliói segédlelkeszeket az esperes kölcsö- 
nösts álhelyezte.

— A vámosmikola* takarék uj igazgatói. 
A vámosmikolai takarékpénztár értesíti ügy
feleit, hogy a. f. évi márci s 11 én megtar
tott teljes igazgatósági ülés B. Becke Imre 
volt ügyvezető igazgatót február 20-án tör
tént önkéntes lemondása és elszámolás 
megejtése után felmentette állásától, s az 
intézet vezetését Kovács S. Kálmán és 
Schusdek Ármin megválasztott társigaz
gatókra bizta.

— Léva város költségvetésé az 1913. 
évre 283118 K, 21 f, bevételben és38588ó 
K. 41 f, kiadásban irányoztatok elő; a hiány 
tehát 102767 K, 20 f, ami nyolcvan szá
zalékos községi pótadó által lesz fede
zendő. Ebből egy-egy százalék az iparos 
és kereskedő tanonciskola javára, a többi 
a város házipénztára kiadásainak fedezé
sére fog szolgálni.

— A vidéki rendőrség fejlesztése. A mi
niszterelnök a törvényhatósági joggal fel
ruházott, valamint a rendezett tanácsú vá
rosok rendőrségeinek fejlesztésére az 1912. 
évi t. c. alapján az 1913. évi állami költ
ségvetésben felvett egymillió koronát már 
kiutalványozta a segélyben részesített vá
rosok részére. Léva városa részére 2500 
koronát utalt. Ez az államsegély elsősor
ban a városi rendőrségek legégetőbbnek 
mutatkozó szükségleteinek kielégítésére for
dítandó, még pedig: A rendörlegénység 
(altisztek és rendőrök) illetményeinek javí
tására; 2. rendszeres rendőri szakoktatási 
célokra; 3. a legtöbb városban a közbiz

tonság hátrányára teljesen elhanyagolt pol
gári biztosi, detektivszolgálat létesítésének, 
ilLtve fejlesztésének megkezdésére; 4 ugyan
csak a közbiztonság javítása érdekében 
u. n. rendelkezési alap rendszeresítésére a 
rendőrfőkapitány kezeihez utalványozandó 
korlátolt összegben. A miniszter azt is el
rendelte, hogy a jelenlegi államsegély ter
hére oly számban alkalmazandók polgári 
biztosok, hogy már az idén minden tíz
ezer lakosra legalább egy detektív jusson, 
a tízezernél kevesebb lakossal biró váro
sokban az egyenruházott rendőrségnek 
tagjai fognak polgári ruhában detektív szol
gálatot teljesíteni, amiért póttdijban ré- 
sítendők.

— A besztercebányai keresk. és iparka
mara legutóbbi közgyűlésén elhatározta, 
hogy a vasáinapi munkaszünetnek felfüg
gesztését fogja kérni a pékekre olyan köz
ségekben, ahol hétfőn országos vagy heti
vásár tartatik. A karácsony előtti vasár
napra pedig azokat a kedvezményeket kéri 
kiterjeszteni a vidékre is, amelyekben a 
főváros szokott részesülni, az államvasutak 
által olyan gyakran alkalmazott póthatár
idők ellen a miniszter intézkedését kikérni 
elhatározta. A közgyűlés pártolta a moz- 
gófényképszinházaknak az ipartörvény ha
tálya alá bevonását és egy uj biztosítási 
törvény alkotása iránti felterjesztéseket. Az 
Ipolyság—Csata közötti vasúti forgalomban 
III. oszt. kocsiknak szaporítására vonatko
zólag szintén felterjesztést intéz illetékes 
helyre.

— Szőlőbirtokosok figyelmébe. Amint már 
jelentettük, a szőlőmetszés idejére a föld- 
mivelésügyi miniszter az állami szőlőtelep- 
röl egy szakképzett vincellért bocsájtott a 
gazdasági egyesület rendelkezésért , hogy 
az okszerű szőlőmetszést gyakorlatilag be
mutassa. Most azt közük velünk, hogy a 
bemutatás, április 1-től mintegy két hétig 
fog tartani, in ás- más szőlőben.

-  Olcsóbb lesz a mérfekhitelesités. Hir 
szerint az időszakos mérték hitelesítés dija 
legközelebb le fog szállíttatni. Az eddigi 
tiz és húsz koronás dijak helyett ötven fil
lértől két koronáig téri d > egységdijak lesz
nek száz kilogramm súlyig. Negyven ezer 
kgr. súlyig terjedő mértékek hitelesítése 
harminc koronába fog kerülni.

— Fogyasztási cs ertekesitesi szövetkezet
alakult Kisóváron Juhász Jenő tanító buz- 
golkodása következtében. A részvénytőke 
3500 korona. Az alakuló gyűlésen Krajtsik 
Jenő gazdasági egyesületi titkár az állat- 
biztosító szövetkezet üdvös célját ismer
tetvén, valószínű, hogy rövid idő múlva ez 
is megalakul a községben. Ez annál Is in
kább kívánatos volna, mert megyénk az 
állatbiztosítás terén bizony hátra maradt.

— A „Barsvármegyei Alt. Tanítóegyesület" 
/álasztmaaya március hó 27-én d. e. 10 
árakor Léván, a József Főherceg Tanítók 
Házában" ülést tart, amelyre a választ
mány tagjait ezúton is meghívjuk. Tárgy: 
1) Az ez évi rendkívüli közgyűlés idejének 
5s tárgysorozatának megállapítása. 2. A ta- 
íitói szolgálati pragmatika. 3) Gondnoki 
Js felügyelő biz. jelentése. 4) Folyó ügyek, 
nditványok. Léva, 1913. március hó. 
Bányai Ferenc titkár. Mozsáry János alelnök.

—  Betörés. Kisgyékényesen özv. Reisz- 
man Alajosáé kereskedő üzletébe az abla
kon keresztül betörtek s mindenféle főfös 
árukat elvittek. Az eddigi nyomozás meg
állapította, hogy a tettesek kóbor cigányok 
voltak.

— Tüzek. Zsitvaujfalun Kovács András 
háza kigyuladt, a tűz átcsapott a szomszéd 
házra is s mindkettő tfödele elhamvadt. A 
kár meghaladja a három ezer koronát, ami 
részben a biztosítással megtérül. — Pózba 
határában Weinberger Jakab galgóci lakos 
1200 koronát érő takarmánya ismeretlen 
okból kigyuladt és leégett. — Pénteken 
este hét órakor Garamkelecsényben Kugyela 
Pál háza kigyuladt s szomszédjának Ko
vács Jánosnak házával együtt leégett. A 
kár 1800 korona. A nyomozás szerint a 
tűz gondatlanságból keletkezett.

-■ Üzelmek a gazdak rovására. Gazdáink 
nem képzelhetik, hogy a tavalyi esős ősz 
következtében mily nagy tömegben hoznak 
az idén forgalomba részint jóhiszemíileg, 
részint tudva, csekélyebb értékű, sőt egé
szen értéktelen magféléket. Minél alacso
nyabb árakon kínálják, annál biztosabb, 

i hogy például a répamag, melyből a hir- 
[ hedt bizenci hibás, selejtes áru több ezer 

zsákkal van a vidéken elhelyezve, legtöbb 
I esetben dohos és általában igen rosszul 

csírázik, sőt az északnémetországi között 
j is van ilyen elég az idén. Ami pedig a ló- 
j herét illeti, köztudomású, hogy a műit na- 
j pókban, érkezett Fiúmén át Magyarország- 
1 ba mintegy 20 vaggon olasz rostaalja, mely- 
I nek az a hivatása, hogy honi lóhere közé 
, kevertessék. Nem is szólva a lucernáról, 
i melyre nézve az .Erdélyi Gazda- szaklap 
! március 16-iki számában is megírta, hogy 
! a teljesen értéktelen turkesztáni lucerna 
j nagy tömegben került Bécsböl magyar vi- 
| déki kereskedőkhöz. Jó lesz tehát nagyon 
i vigyázni, maradjunk meg a régi megbízható 
| cégeknél és ne üljön föl se kereskedő, se 
i gazda az említett igen alacsony ajánlatok- 
■ nak, melynek célja nem egyéb, mint a 

hasznavehetetlen portékán akármilyen áron 
tuladni. Ha gazdáink nem elég óvatosak, 
akkor nagy bajok lesznek és csodákat fog
nak ez évben tapasztalni.

A vonat elé vetette magát Tóth An
drás lévai földmives f. hó lx-án Vác hata
rában a robogó vonat elé vetette magát, 
amely összeszaggatta testét. Haldokolva 
szállították a kórházba, ahol rövidesen ki 
is szenvedett. Zsebében jegyzőkönyvet ta- 

í iáltak, melyből a váci rendőrség megálla
pította kilétét s értestette a lévai rendőr
séget. A jegyzőkönyvbe Tóth azt is bele
írta. hogy a református vallás szertartása 
szerint temessék el, a költségeket a lévai 
temetkezési társulat fog a viselni. Holttestét 
20-án este szállították Lévára. Tóth vala
mikor módos ember volt, de a mulatásnak 
adta magát, s lassan mindenét elprédalta, 
családjával meghasonlott, csak egy fiával 
— aki a váci huszárezrednél szolgál — 
volt jó viszonyban s azt igen szerette. 
Állítólag hozzá ment búcsúzni, mielőtt vég
zetes tettét elkövette volna.

— Köszönetnyilvánítás. Nagysárói Franki 
Ede nagybirtokos ur a Lévai izraelita nő- 
egylet szegényei számára tiz zsák burgo
nyát küldött. Fogidja a nemeslelkü adako
zó az egylet leghálásabb köszönetét. Deák 
Adolf titkár, di Frommer Ignácné elnök.
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— Szerelmi dráma. Párját ritkító sze
relmi dráma történt Nagysallóban, ritka és 
szenzációs azért, mert szereplői megették 
már kenyerüknek javát s különben is a mi 
földmives népünk szerelmi ügyeit nem vit
riollal szokta elintézni. Az eset, amint ne
künk jelentik, a következő: Pozbai István 
43 éves felesége Magda Mária szerdán 
este az utcán vitriollal (amit Léván vásárolt) 
leöntötte Mészáros Jánosnét, egy 65 éves 
özvegy asszonyt, akivel Pozbai már rég
óta szerelmi viszonyt folytat. Az asszony
nak bal szemét kiégette a maró folyadék. 
Ez az özvegy asszony rokona Pozbainak, 
nál3 lakik, sőt egyidőben Pozbaiék gazda
ságát is együtt vezették. Ugyanis Pozbainét
— aki 24 év előtt lépett házasságra urával
— elüldözték a háztól, az asszony Buda
pestre ment, ahol éveken keresztül szol
gált s csak tavaly nyáron jött vissza Nagy- 
sallóba és most igy állt boszut családi 
életének megrontóján.

— Az Erzsébet Filléregylet Leányönkepzö- 
körcnek a kon>vtara»aj) javára rendezett
mulatsága f. hó 23-án este fog lezajlani a 
Városi Vigadó összes termeiben. A próbák 
után ítélve, kellő bizonyossággal állíthatjuk, 
hogy az Önképzőkör tagjai, ambíciójuknak, 
munkakedvüknek és ügyes játékuknak ki
váló jelét fogják adni ez este. Az egylet 
vezetősége — nem kiméivé időt, fáradsá
got, — abban fogja látni fáradozásának 
méltó gyümölcsét, ha az egylet kulturális 
munkáját megértő közönség megjelenésével 
fogja demonstrálni, hogy az önképzőkör 
működését állandó figyelemmel kiséri s 
hogy résztvesz annak valóban ideális mun
kájában. Sajnálattal kell hírül adnunk, hogy 
a vígjáték egyik ambiciózus tagja, Singer 
Rózsi, betegsége miatt nem tö 'heti be sze
repét, az ö jelenésére Róth Jolánt nyertük 
meg, ki — dacára az idő rövidségének, — 
méltóan meg fogja állani helyét. (L.)

— A Lévai apolló rrozgószinházban hús
véthétfőn változatos nagy ünnepi műsor 
kerül bemutatásra; úgy tudományos mint 
természeti és sport képek, valamint mulat
ságos, bohókás felvételek teszik élénkké 
az előadást. Az est érdekessége azonban 
A patak  c kép lesz, amely P ere Wolf 
nagysikerű színmüve után készült. Másnap 
uj műsor kerül előadásra.

— Egy uj szállóige. A megboldogult 
Tóth Béla egy vaskos kötetbe gyűjtötte 
össze a magyarság szállóigéit. Azóta már 
eltelt néhány esztendő, s a nagyközönség 
közé alig került egy-két olyan szálló ige, 
mely az egész országot bejárta volna. Né
hány nap óta azonban az ismerősök cg> 
különös kérdést adnak fel egymásnak- — 
Tudja ön. hogy hány szem lencse fér egy 
félliteres pohárban? — így h; ngzik a kér
dés. — Nem én! — Hangzik a válasz — 
Pedig jó lesz, ha megszámolja, mert há
romezer koronás jutalom vau kitűzve, azok 
számára, akik ezt a mennyiséget megköze
lítőleg eltalálják. Városunkban most akár
merre jártunk, minden ismerősünk jónapot 
helyett ezzel a kérdéssel üdvözölt bennün
ket. így azután jómagunk is kiváncsiak 
lettünk rája és utána jártunk, hogy mi kel
tette életre ezt a szállóigét. És a követ
kezőket tudtuk meg. A Képes Hét, z a 
kitünően szerkesztett és gyönyörű képekkel 
tarkított kéoes hetilap adta fel az olvasói 
részére ezt a kérdést. Egyik budapesti 
közjegyzőnél megtöltetett egy félliteres po
harat kisszemü lencsével, azután a must 
megjelent szamában pályázatot tűzött ki 
olyf rmán, hogy a megfejtők között ezer

korona értékű női kelengyét, ezer korona 
értékű úri szoba berendezést és 500—500 
korona értékű női és uii ékszert sorsol ki. 
Miután ebben a pályázatban a Képes Hét 
számonkénti vásárló is részt\ ehetnek, aján
latos tájékoztató prospektust kérni, amelyet 
a Képes Hét kiadóhivatala Budapest, V. 
Visegrádi-utca 13)a, bárkinek készséggel 
ingyen és bérmentve küld meg.

— Tilos a kutyáknak a határ. A mezei 
munkálatok idején a földmivesek kutyáikat 
gyakran kiviszik magukkal a határba. Mint
hogy ezen törvénybe ütköző szokás a vad
állomány fentartása szempontjából rendkí
vül káros, vármegyénk alispánja most uta
sítja az aláiendelt hatóságokat, figyelmez
tessék a közönséget, hogy ezen cselekmé
nyük nemcsak büntetendő, de az ebtulaj
donosok a határban talált ebeiket a kiirtás 
veszélyének is kiteszik.

— A sport mint társadalmi tényező. A
magyart tartják a földkerekség legsovinisz
tább nemzetének, pedig nincs egyetlen 
nemzet sem a melyik az ő természeti kin
cseit és saját produktumait oly kevésre 
becsülné, mint a magyar. A külföld legtá
volabb vidékeit is felkeresik a magyar tu
risták százai, s alig van ember nálunk, aki 
saját megyéje kiránduló helyeit ismerné, 
nem is szólva a szomszéd vidékekről. Most 
azonban mintha változás állott volna be e 
téren. Amióta az olimpiai versenyek meg- 
honosultak, élénk sportélet fejlődött ki a 
vidéki városokban. A sport a vetélkedést 
jelei.ti. Minden város ifjúságát egy kis he
lyi sovinizmus szállotta meg, minden ifjú 
ég a vágytól, hogy vidékének, nemzetének 
sport-téren babérokat szerezzen és ezen 
vetélkedés közben olyan közérdeklődés és 
sportösszetartás keletkezik ifjaink szivében 
aminőt a párts/akadásáról hires Magyar- 
országon ezelőtt soha sem tapasztalhattunk.
A városok között barátságos verseny 
fejlődik, több és több knpöcs fii/i össze 
ezzel is a városokat egymáshoz. Csak ná
lunk, a mi megyénkben, a barsi városok
ban nem észlelünk hasonló mozgalmas 
sportéletet. Egypár lelkes ember kellene 
csak és pompás sportéletet lehetni csinál
ni itt is. Ez azért is hasznos volna, mert a 
sportnak köszönhetek a magyar vidék 
n e^smerését és a társadalmi válaszfalak 
megdöntésének kezdetét, a mi az ország 
fejlődésének legelső fő é te le .

Vérszegénység, étvágytalan; ig, ide- 
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitéséi\ a ' gkitiinőbö készítmény a 
Knegner-fi Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hutása biztos. Kis üveg 
3 20 K, nagy üveg ♦ » K a gyógytárakban. 
Póstan külui utánvétté, vagy a pénz elő
zetes beküldése utá~ Kriegner gyógyszer- 
tár Budapest Kálvin-Mr.

— Anyakönyvi bejegyzések. Szü letések : 
Rakovszkv József Klinient Anna: Julianna; 
Varha.iyuv Lajos Gregus Mária: Rozália; 
Daru József Nemcsok Rozália: József;

V/acl ^tadler R gina: László; Óbert 
János Kojsza Julianna: János. Házasság: 
Belcsák Kálmán Medveczky Etelka ág. h. 
ev Dr. Skaivan Béla Wcis Mária rkath. 
Halálozás \ Friedmaun Zsigmondné Spitz 
Em;lia 41 éves, tüdővész. Bocskay János 
öo éves, agyaszály. Bucsek József 57 éves, 
szervi szívbaj.

t a v a s z i  é j e k  . . .

Tavaszi éjek ! igéző szépek !
Mikor az erdő illatárt ont 
És lassán fátyolt bont a hold 
Hogy megfürödjék a tó vizében 
Kéjes mámortól elszédülten 
Ringatja méla mosolyu képét 
Hallgatja csalogány bús zenéjét 
Füröszti arcát önfeledt bájjal 
S ha kóbor szellő pajzán tánccal 
Megfodrozza a tó színét . . . 
Holdasszony lassan föl-alá lebben 
A futó zephirnek utánna rebben 
Mig ráles a Hajnal . . . Akkor elsápad 
Inog és reszket és egyre halványabb 
És mire csöndes a tó tükör 
Holdasszony ködös, opálos fátyla 
Reáterül, — hogy senki se lássa 
Hogyan illan az égbe föl.

Ezek az éjek
Valaha kedvesek voltak nékem 
Valaha régen !
Félig álmodva, félig ébren 
Románcot szőttem a holdas éjben 
S ha összesusogott két levél 
És átsóhajtott az éji szél 
A holdas, tündéri éjszakán 
Ajkamat égette a csók vágya 
Szivemnek elhalt a dobogása 
Úgy vártalak Álmok lovagja 
Hogy rámtalálj, hogy jö jj hozzám !

Tavaszi éjek! igéző szép ek!
Mikor az erdő illatárt ont 
És lassan fátyolt bont a hold 
És besugározza a szobát 
Zöldhálós ágyban mozdul a kicsi 
Az álmok folytatása ő 
A tegnap megvalósulása 
A titokzatos szép jövő 
Tanúsága annak — hogy 
Az Álomlovag rámtalált 
S ölelkezve, csókbafullva 
Egymás karjaiba bújva 
Nevetjük a romantikus 
Holdas tavaszéjszakát !

B. Z alay Masa.

Szei késztől üzenet.
B. Z. M. Köszönet a bájos versért; későn 

érkezett, de mi husvétra kedveskedni akar
tunk vele olvasóinknak, azért szorult a hírek 
mögé. Szives üdvözlet!

Okmánybélyegek,
Levélbélyegek,

Váltók, dohányáruk, 
cigaretta és szivar

szipkák, elsőrendű cigaretta
hüvelyek és papírok

Schu/cz
papiráráházában 

szerezhetők be, Léván.
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A cigaretta csak 
a kko r jó ,
ha a p a p ír

RATIO
Kovácsműh.ely
május hó l-től kiadó.

Bővebbet Vojnarovszky vendéglősnél.

x  A Lévai Apolló x
mozgószinházban

március hé 24-én este 8 órakor
bemutatásra kerül a következő

rendkívül érdekes ünnepi műsor:
Váljunk el, komikus. 

H i d r o g é n ,  tudományos 
Az ő régi szerelme, komikus.

A  P A T O K
Piere W olf h íres színm üve nyom án . 

Gyöngy termelés, természetes.

Olimphiai tatékok, spoií kép.
R m m  IRÓüíCZ, ftomiáus.

R makacs cipőtisztítók, komikus.
Délután 4 órakor ifjúsági előadás 

m érsékel helyárakkal.
25-én kedden uj műsor les? bemutatna

Tauaszi idény remeit
újdonságai.

F e l ö l t ő k ,  N ő i k a b á t o k ,
férfi és gyer meköl t önyök ,  
leány és fiú kabátok és raglánok 
érkeztek
K ü r t i  G i i s z t ü v
ruhaáruházába Léva, városház épület.

kerékpárok, kerékpár alkatrészek 
elsőrendű belső és külső gu- 
mik, kedvező fizetési teltéte

lek mellett kaphatók
vaske rés k et lésésé ben 
Léva, Kossuth-tér 1.

Sokan nem t még, 
de még többen *
nak azon, bog  -

sesebb LEVÉLPAP
csak Schulcz Ignácz 
papiráruházában kapható 

Léva és Pösiyénben. ,
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H o f f h c r  é s  S o lira n tz  
H a y f a r t l i  P h .  é s  T s a .  
A lf a  S e p a r a t o r

G a n z -f é le  m o fó ro k  
á lla n d ó a n  ü z e m b e n  
l á t h a t ó k  *  *  *  *

gépeinek vezérképviselete,
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

t fC O D E R N  B Ú T O R O K
ESS

Kárpitos és díszítő munkák.
Teljes lakberendezések 

w  c r * *  Á r u i  i s i  Cégvezető: l í o i m  H a tlB s t ia

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

H O LZ IM A N N  B O D O «
Telefon 25. dvatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér

liWQ ■■■ ■■■ M*+**m* ,
Telefon 25.

|»«Quf9j»fe t a v i s z t  ijdénjy

Női felöltők, Costiimek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costüni szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női tehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb férti divatczikkek.

Nyomatott. Schulcz Ignácznál Lévan.
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M teiner S á n d o r
órás és ékszerész.

Lé án, Városi szálloda épületében.

Dús arani| is ékszer
r a k t á r .

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

kei órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  v a ló d i e z ü st é s  
c h in a  e z ü s t  d ís z tá r g y a i 
m a t, ú g y s z in té n  e z ü s t  

e v ő e s z k ö z e im e t.

S z é p  v á l a s z t é k

inga órákban.

Használjunk |
KABlNA-féle !

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros a t dörzsö
l és - - -  - -  - -  - -

T isztaság ért sz a v a to ssá g !

Szives tudomásán adom a t. kö
zönségnek, hogy tű íialm tzott szövet 
raktáromban nagy vaias:tek áll ran- 
delkezósérd Iciiiinböza írrfrvoveteköil,

E ^ v  fártiI*Mö>nyt
a le : nab AN60L h .:ai .el*
WÍ i i m l  e z e l ő t t  8 0  i IMF* !t,
tn > 5J)—5 5  korüi'á i ü lifc h  nn
elő, készpénz fizetés m é ly ít K ram 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet tart ilyen előnyösen nálam 
beszerezni.

Kiváló tisztelettel
Borcsányi Gyula

féniszabó.

KÁLMÁN FERENCZ
i m ű b u to r a s z ta lo s

Z s a rn ó c z a , B arM iiie ^ e .
Raktáron tart saját készítményü legújabb stylü 

szobabútorokat, báló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.

Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

rajzókká' bárhol megjelenek. ft’ iir to lju k  a  vn ü gyar ip a r t .

Leányok fe lé id n ek  Schulci nyomdában
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Asztalos tanultnak
egy ügyes fiú  felvétetik 

Agárdy Sándornál 
Léva, Teleky-utca.

Eladó lakóház
Kohári utcában május 1-től eladó vagy 

bérelhető egy lakóház, esetleg üzletnek 

üzletnek is alkalmas. Bővebb felvilágosi- 

tást nyújt-------------------------- ~

Kovács Sándor cipőüzlete Léva.

riD R dnrin  v á l
U R I5Z A B Ó  LÉYfl, 
P O T T K f l 'U .  15. *

Tisztelettel értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be
lőlük raktáron. Mintagyiijtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.

P l o> P 1 : 1
ház a Mángorló utcában (17. sz. 
4 szoba, konyha, fürdőszoba, kamrc, 
pince, üvegezett folyosó, mellék
épületben cselédszoba és mosó- 

I konyha, parkírozott udvar, gazda- 
sági udvar, kis zöldséges kert,

! kút az udvaron, m ájus 1-től bér- 
| beadó esetleg eladó. Feltételek 
j Tokody Imre vendéglősnél tudha

tok meg.

D ü h ö n g  
a sertésvész

[ l a g  ta Kim központi amoda étterem is mébáza, a kereskedőt taltlimM ye, Telefonit]
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