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A jegyzökértíés rendezése.
— Előre is jelezzük, hogy eme cikknek i 

nem Írjuk alá minden sorát. Közreadásával J 
csupán alkalmat akarunk adni a jegyzőknek, j 
mint legilletékesebbeknek, a megszólalás- j 
ra: a jegyzőkérdés rendezésének s az álla- 
mositásnak ügyében. —

Harminc évvel ezelőtt a köz- | 
igazgatás akkoiiban már „küszö- j 
bon levődnek hirdetett által' os : 
rendezése csábított a vármegyei j 
közszolgálatra. Harminc év hosszú ! 
idő egy em ber életében, majdnem | 
egy emberöltő. Alig éri utói az ! 
emlékezet. S  mi öregek, bizonyos I

mélabus megadással tekintünk ! 
vissza a titáni harcra, melyet a j 
közigazgatási reform  legkiválóbb I 
apostola, Grünwald Béla folytatott ! 
önleikét tépő kínnal, a sajtóban 
napvilágitott örökbecsű munkáival 
s az országgyűlésben elmondott 
lángielkü szónoklataival. De vissza
zeng lelkemben a nemzet jogász- 
ifjúságának lelkesedése is a köz- 
igazgatás általános rendezése nagy
jelentőségű kérdésében, midőn jobb 
sorsra érdemes küzdelemmel vi
táztunk ünképzőköri összejövete
leinken a .választás** vagy „kine
vezés4* jelszavaival ékesített harci 
lobogóink alatt.

Magyarországon négy évtized 
óta foglalkoztatja a közvéleményt 
a közigazgatás rendezésének meg-

megújuló nagy kérdése. Idősza
konként fel-felcsillant a remény
ség a kérdés megoldására. A sze
rencsétlen politikai viszonyok csak
hamar sírját ásták a legjobb aka
rattal indított mozgalmaknak is, s 
inár-m ár oda jutottunk, hogy rzt 
a felebarátunkat, ki a közigazgatás 
általános rendezésében bizakodni 
merészkedik azt gyanús szemmel 
figyeltük meg, nem volna-e idején 
részére mihamarább felvételi en
gedélyt eszközölii kí — a lipót- 
mezei tébolydábt

De most már magam is bízni 
kezdek egy jobb jövőben: a köz
igazgatás annyira megérett ren
dezésének eiérkeztében s annak 
bajna’basadását látom a belügyi 
költségvetés tárgyalása közben el
hangzott beszédekben,melyek min
den tételében igazolják negyedszá
zadot meghaladó pa.yámon min
denkor hirdetett abbeli meggyőző
désemet, hogy közigazgatásunk 
általános rendezőét a közsógijegy- 
zői intézmény fejlesztésével kell 
megkezdeni. Ki kell emelnünk a 
jegyzőt eddi szégyenletes, alá
rendelt h e ly ze té b ő l .  Anyag* jólét
tel, hatósági jo el felruházni 
s megnyitni ' megyei tiszt
viselői állások arai minde
zeknek koronája . szabadítsuk fel

, az Íróasztalnál való örökös gör- 
| nyedéstől azt az emberi erőt meg

haladó munkatömeggel megterhelt 
jobb sorsra érdemes köztisztviselő- 
társunkat, ki legfőbb tényezője a 
községe boldogulásának. S  akkor 
elérkezik a jó  községi közigazga- 

I tás igéretfölde, akár kinevezési 
1 rendszerrel, akár életfogytiglani 
| választással oldják meg bölcseink, 
j a vármegyei közigazgatás reformját.

Mert hiszen ki ne tudná, hogy 
! a községi jegyző lelkiismeretes 
I működésére van felépítve közigaz- 
j gatásunk hatalmas orgánuma ?
| Mindene egy jó jegyző a maga 
| községének, vagy körének. Leg- 
| első tanácsadója a r í ,  k, amel- 

b it nogv közvetítője az állami bn- 
j talom érvényesülésének. Az ő ér- 
I telmi erejétől, hazafias érzelmétől 

és jellemétől függ községének vagy 
körének szellemi felvirágzás s 
anyagi jóléte. S  ha meggondoljuk 
hogy hazánk népességének a zö
me a községben él, a nemzet jö 
vőjét szivén bordó, minden tisz
tességes hazafinak érdeklődni kell, 
a nép szellemi vezérének, a falu 
jegyzőjének sorsáért. S  erre első 

i lépés, hogy népünk tulajdonké- 
] peni kormányzójának adassák meg 
j a mód, idő és alkalom, hogy fen- 
| séges hivatását a haza üdvére be

tölthesse.
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Kertészkedés és növényvédelem.
A tavasz beköszöntével felszínre tolulnak 

mindazok a kérdések, amelyek a természet 
megújhodásával kapcsolatban népünk köz
gazdasági életét legközvetlenebbül érintik.

Magyarország még földmivelő állam. Meg 
kell azonban állapítanunk azt, hogy az or
szág földmivelő és növénytermelő rétege 
legindolensebb minden olyan törekvés iránt, 
mellyel saját sorsát és ezzel az ország köz
gazdasága előbbre vitelét előmozdíthatná. 
Mezőgazdasági termelésünket a szemes ter
mények termesztése dominálja és talán 
nem minden alap nélkül állítjuk azt, hogy 
ez is csak azétt, mert ennek a termelése a 
legkönnyebb és a legkevesebb hozzáértést 
és a legkevesebb vesződséget igényeli.

A mezőgazdasági irodalom művelői évek 
óta köteteket Írnak össze földmivelő népünk 
részére, hogy az egyoldalú szemtermelés 
mellett ott, ahol erre alkalmas a talaj és a 
körülmények, fordítsanak figyelmet a kony
hakertészkedés, valamint a virágkertészet 
művelésére is. Pedig hogy az ország terü
letén a kertészkedés céljaira igen alkalma
sak a viszonyok, mutatja azt a gyönyörűen 
kifejlődött bolgár-rendszerű kertészetek el
szaporodása, melyek folytatásához most, 
mikor a bolgárkertészek száma a balkán- 
háború következtében az ország területén 
megcsappant, a földművelési kormánynak 
jóformán kötéllel kell fogni a magyar szár
mazású kertészkedöket. Ugyanilyen siralmas 
a virágkertészkedés helyzete is Magyaror
szágban, amelyre nézve legjellemzőbb, hogy 
ha az ország szivében úgynevezett virág
kiállítást produkálnak, annak legszebb pél
dányai nem is magyarországi területekről

valók. Óriási im portunk van Olaszországból 
a virágkertészkedés terén, amit pedig egy 
kis jóakarattal teljesen ki lehetne szorítani.

Városaink ablakainak felvirágozása, mint 
ahogy ez Budapesten néhány év óta divat, 
legtöbbször külföldi virágoskertekből törté
nik. Sok a panasz különösen abban a te
kintetben, hogy az ilyen kertészkedéshez 
Magyarországon a népnek nincsen érzéke. 
Ha valaki rászánja is magát konyhakerté
szeti, avagy virágtelepek létesítésére, nem 
győzi azt a barbár kezektől megoltalmazni. 
Persze a tér neléssel vesződni senki sem 
szeret, hanem a kész dolgot orvul eltulaj
donítani. ehhez már többen értenek.

Milyen szép példa van erre Németország 
egyik-másik kisvárosában, ahol maga a vá
ros igy tavasszal valóságos virágerdőt ké
pez és ne higyjük, hogy ott is nincsenek 
barbár kezek, de ezek ellen ellenszerről is 
van gondoskodva, mert csaknem minden 
utcának meg van a maga ellenőrző-bizott
sága, melynek tagjai mindmegannyi virág
rendőr, a legszigorúbban teljesiti feladatát 
és ha valaki megpróbálná barbár kézzel a 
gyönyörű kultúrákat pusztítani, maga a 
polgárság adja az illetőt hatósági kézre.

Nem lehet közömbös hangsúlyozni azt 
sem, hogy úgy a konyhakertészkedés, mint 
a virágkertészet is egyike a legjövedelme
zőbb foglalkozásoknak Ezeknek felkarolása 
és megfelelő propaganda előkészítése pe
dig azt hisszük, legszebb feladata volna 
gazdatársadalmi testületeinknek. Sajnos, e- 
zeknek tagjait azonban legtöbbször csak 
politikai kérdések izgatják. De talán nem 
végzünk egészen felesleges munkát, midőn 
vidékünk összes gazdáihoz, gazdatestületei- 
hez, valamint hatóságaink mezőgazdasági

I
üzemekkel foglalkozni hivatott tagjaihoz is 
azon kérelmet intézzük, hogy vonják be a 
kertészkedés népszerűsítését is tevékenysé
gük körébe, ezzel kimondhatatlanul jó szol
gálatot tesznek nemcsak közgazdasági té
ren annak művelői javára, de különösen a 
” irágkertészet felkarolása terén, a nép lelki 
művelődése érdekében is

H I ÍREK.
F é r jg y ilk o s  asszony.

Nagyszombaton hajnalban gyilkosság tör
tént a Zseliz melletti Ároki majorban, ahol 
egy asszony három fejszecsapással agyon
ütötte az urát, hogy szabadabban élhessen 
szeretőjével: egy fiatal suhanccal, férjének 
unokaöccsével.

A szörnyű esetről az alábbi tudósításunk 
számol b e : A zselizi csendőrségnek f. hó
22-én bizalmasan jelentették, hogy a köz
séghez tartozó Ároki majorban az éjszaka 
folyamán gyilkosság történt. Egy járőr ki
ment a majorba, ahol aztán a következő
ket derítette ki: Báiovszky  János 36 éves 
ref. vallásu bérest a felesége szül. Kulcsár 
Julianna, a fejére mért három fejszecsapás
sal álmában orozva meggyilkolta.

A gyilkosság előzményei a következők: A 
30 éves asszony egy év óta benső szerel
mi viszonyt folytat urának unokaöccsével. 
ifj. Otmár Sándor 19 éves béreslegénnyel, 
amiért a házaspár között gyakran volt 
perpatvar.

A gyilkosság előtt való napon a férj ré
szegen jött haza. Feleségét nem találta ott
hon, azt hitte, hogy megint a szeretőjénél 
jár, fogott egy botot meg egy konyhakést és

J {a  érj Jsterj voírjéig.
Ha én Isten volnék, s nagy hatalmam volna, 
Bölcs intézkedésem a lányokra szólna: 
Dolgukat meghányván, nézzenek az égre,
S  ne csalják a legényt, mint madár!, a lépre.

Ha én Isten volnék, erős, igazságos.
Egy lány se lenne szép, szelíd, barátságos. 
Nem adnék én szemet egynek se fényeset; 
Arcot se sugárzót, rózsával ékeset.

Ha én Isten volnék, s enyém az akarat, 
Nem adnék a lánynak hollószínü hajat. 
Szájat se akkorát, mint csipkebogyócska, 
Hogy megálljon rajta a legénynek csókja.

Ha én Isten volnék . . .  De mit is beszélek? 
Hisz nem lenne való lány nélkül az élet. 
Kik lennének anyák, krk lennének dajkák ? 
Kik bűvölnék úgy el dalos költők ajkát?

Hálát adok én hát a jó Teremtőnek,
Hogy kelete volt, van s lesz a fejkötőnek, 
Mert ha rég egy lányból asszony nem lett

| volna,
Sirvavigadó dal nektek most se szólna.

Tóth István

A kém fia.
—  A Lévai Hírlap tárcája. —

Irta: ZÖLDI MÁRTON.

Bezzeg Antal, — beszélte el Járosy mér
nök, — mikor megösmerkedtem vele, dij- 
nok volt a kataszternél. Együtt dolgoztunk 
egy kis, de igen piszkos vidéki városban. 
Nyolcán voltunk, a segédszemélyzet csupa 
kizökkent existencia, vagyis, — Bismarck 
megállapítása szerint — kész zsurnalista 
anyag. Volt a dijnokok között, emlékszem, 
reverendából kiugrott pap, operaénekes, ki 
hangját veszítette, adósság miatt kvietált 
katona, félbenmaradt medikus és igy tovább. 
Bezzeg Antal, már nem tudom bizonyosan, 
állatorvosnak vagy patikusnak indult, vele 
máig is tartom a barátságot.

Megvallom, szerettem azokat a züllött i 
fiukat, kik elkeseredve körmöltek mellettem | 
a kataszteri hivatalban, mig nyugtalan « 
agyukban fantasztikus képek rajzottak. Ket
tő közülök azóta már megjárta a francia 
idegen légiót. Kettőt becsuktak vagyoni 
deliktumokért, az egyik főispán lett, Bezzeg 
Antal pedig most huszonöt év után Buda 
egyik legszebb kávéházának tulajdonosa.

Emlékszem milyen feszes, szigorú hiva
talnoki pózzal jelentek meg a dohosszagu 
vendéglői ebédlőben vacsorára és micsoda 
lehetetlen erőfeszítéseket tettek, hogy sze
génységüket a pincér előtt palástolják. Va
csora után a rossz minőségű sodrott ciga
retta vidám, bizalmas hangulatot teremtett. 
Többnyire családjukról beszéltek féktelen, 
logikátlan dicsekvéssel.

Megható volt hallgatni, hogy mindegyik 
külön-külön mennyi szépet, nemeset, elő
kelőt és történetileg is nevezeteset tudott 
összehordani édesapjáról. Ah, ha Szodo
mában és Gomorrhában csak két olyan 
derék apa élt volna, az Isten nagyon sok 
ként és szurkot spórolt volna meg.

Egy Skribák nevű dijnok (ezt csukták 
be később sikkasztásért) nagy készültség
gel beszélte el, hogy apja mint ezredes 
küzdötte végig a szabadságharcot és a 
szolnoki nagy győzelem jóformán az  ̂
csodálatos hidegvérének volt köszönhető.

Egy másik apa, fiának elbeszélése sze
rint, kétszer mentette meg Kossuth bajos 
életét. Volt olyan fiú is, ki könyes szem
mel beszélte el, hogy apját, az emigránst, 
III. Napóleon a becsületrenddel tüntette ki,
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úgy indult mindkettőjük keresésére, sógora 
fogta le útközben a feldühödt embert, la
kására vitte, ahol ágyba fektette. És a ré
szeg ember elaludt, hogy többé soha ne 
ébredjen föl . . .

Felesége délután elment idősb Otmárék- 
hoz, hogy kisgyerekét megszoptassa. Ott 
volt a fiatal Otmár is, a szeretője. Az 
asszony panaszkodni kezdett az urára s 
végül arra akarta rábírni a fiatal gyereket, 
hogy éjszaka, amikor alszik az ura: csap ja  
agyon,  mert — amint mondta az asszony 
a fiúnak, — ha nem tesznek vele valamit, 
még agyon veri őket. Otmár nem vállalko
zott a rettenetes dologra, hanem azt mond
ta a gyerekei miatt busuló asszonynak, 
hogy azok eltartásával — négy gyerme' ük 
van Bátovszkiéknak — ne törődjék, csak 
üsse agyon az urát és azt mondja majd, 
hogy férje késsel támadt rá előbb, azért 
verte agyon. Az asszony egész éjszaka éb
ren volt s a gyilkosság kivitelén gondol
kodott. Hajnali három órakor aztán magá
hoz vett egy hosszunyelü fejszét, lámpát 
gyújtott a szobában és a mit sem sejtő al
vó embert jobb halántékon vágta a fejszé
vel. Már ez a csapás is halálos lehetett, 
mert a szerencsétlen ember az ütés után 
még csak meg sem mozdult, »’f . hogy se
gítségért tudott volna kiabálni. De felesége 
ezután még kétszer sújtott rá a gyilkos 
szerszámmal. Az asszony miután meggyő
ződött róla, hogy jól végezte dolgát, az 
ura meghalt, kiment szeretőjéhez az istál
lóba, akinek elmondta, hogy már kivégezte 
az urát. A fiatal béres szülei ezután be
mentek Bátovszki lakásába, ahol meggyő
ződtek róla, hogy az asszony igazat mon
dott. Az ember ott feküdt vérbe fagyva,

csupa vér volt az ágy és mellette a fal is. 
A férjgyilkos asszonyt szeretőjével együtt a 
csendőrök letartóztatták és a lévai járásbí
róság fogházába kisérték.

A k ik n e k  e lő fiz e té s ü k  l e j á r t  
v a la m in t  h á t r a lé k o s a in k a t  
a z  e lő f iz e té s i  d ija k  s z iv e s  

b e k ü ld é s é re  k é r jü k .

— A vármegye közgyűlése. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága április 3-án év- 
negyedes rendes közgyűlést tart; a tárgy- 
sorozat 215 pontból áll. — A törvényha
tósági bizottság állandó választmánya szin
tén e napon tartja gyűlését. Március 31-én 
a vá...tegye mezőgazdasági bizottsága, a 
tisztviselői,- a községjegyzői- és utkaparói 
nyugdijválasztmány tartanak gyűlést.

— Emelkedik a barsi kivándorlás. A múlt
év utolsó negyedében a hivatalos jelentés 
szerint 95 útlevelet adtak ki Barsmegyében, 
ezekből 65 Amerikába szólt; kivándorlásunk 
tehát, sajnos, az előző negyedévhez képest 
emelkedést mutat. A nemzetptw jlá^i fo
lyamat tehát halad előre a maga utján, ke
resztül az óceánon, az állam pedig szak- 
tanácskozásokkal, kétesért kü intézkedések
kel és a gyakorlatban végrehajthatatlan 
vagy semmit sem érő miniszteri rendele
tekkel és nem komoly eredményes munká
val akarja elállitani a nagy nemzeti vérfo
lyást Miért késik Barsmegye megígéri be
kapcsolása a felvidéki akció keretébe?!

— Ragályos állatbetegség varmegyénkben 
az utolsó hivatalos jelentés szerint 18 köz
ségben uralkodik.

— A főispán Léván. Keltz Gyula, várme
gyénk főispánja április hó elején Lévára 
érkezik, hogy a város ügyei iránt szemé
lyesen tájékozódjék. A város vezető férfiai 
tíódoqh Lajos polgármester elnöklésével ér
tekezletet tartottak, melyen elhatározták, 
hogy a főispánt méltó diszszel fogadja a 
város. A képviselőtestület díszközgyűlést, 
a polgárság pedig társasebédet rendez tisz
teletére

— Segódjeyyzöválasztás. A magasmarti 
körben Ribiczi Bélát segédjegyzővé válasz
tották meg.

— Vasúti előmunkálati engedély. A keres
kedelemügyi miniszter a Lévától Bakabá- 
nyaig, illetőleg Egegig és Lévától Zsitva- 
födémesig, illetőleg Nagysurányig vezetendő 
h. é. vasutak előmunkálati engedélyét to-

j vábbi egy év tartamára megújította.

— Döglött baromfi a vásáron. Több
!• barsinegyei asszony a fővárosi vásárcsar

nok részére baromfikolerában elhullott 
j csirkéket szállított, a miskulanciára rájöttek 
: a detektívek s élelmes földjeinket — két 

niohii asszonyt — annak rendje szerint 
csákón csípték. Körülbelül másfélévé an- 

j nak, hogy vidékünkön nagyobb mérvben 
! pusztított a baiomíikolera, amikor erről be- 
1 számoltunk, mi már akkor jelentettük, hogy 
r több asszony baromfiainak elhullásával 
1 szenvedett kárát úgy akarja ellensúlyozni, 

hogy a döglött csirkéket a fővárosba szál- 
i litja eladni, sőt még össze is vásárolja az 
í elhullott csirkéket erre a célra. A baromfi- 
j vész azóta kisebb-nagyobb mértékben több

felé pusztított, igy ezek az asszonyok egé- 
; szén belejöttek ebbe az üzletbe, mely elég 
j jól jövedelmezhetett nekik, tekintve azt is, 
j hogy a dögöket itt-ott ingyért is össze

szedhették," hogy a )ldog pestieknek* 
j jó pénzért eladják.

már nem tudom, micsoda érdemekért.
A hanghijas operaénekes édesapja ud

vari fogorvos volt Berlinben és mint ilyen 
abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 
Vilmos császárnak két zápfogát húzhatta ki.

— A fogót — mondotta a letört truba
dúr — mint családi ereklyét őrzi édes
anyám egy biborszinű bársonytokban máig is.

Legjobban mulattatott egy Szekér Miska 
nevű dijnok, ki ezeket mondotta az Úrban 
elhunyt apjáról:

— Mi tűrés-tagadás, az én öregem, az 
Iston nyugtassa, legénykorában lovasbetyár 
volt. De mikor megnősült, szolidabb élet
pályát választott és csendbiztos lett. Úgy 
bizony, országhirü csendbiztos! Ő fogta el 
a többek között a híres Sobri Jóskát,

Valaki bátortalanul megjegyezte:
— Úgy hallottam, hogy Sobrit sohasem 

fogták el.
Szekér boszusan nézett a közbeszólóra 

és kicsinyben legyeintett a kezével.
— Az csak olyan beszéd! Nem kell ám 

minden zagyva beszédet elhinni.
így ment ez estéről-estére s én már 

szinte resteltem, hogy az apám egyszerű 
vaskereskedő, ki semmi egyéb nevezetes

— Felakasztották?
— Természetes — bólintott Bezzeg — 

egy szemtanú elbeszéléséből tudom, hogy 
az öregein szépen, udvariasan Ikedett 
e szomorú alkalommal. Mikor a halálos 
Ítéletet kihirdették, katonásan szalutált és 
igy szólt: „Uraim, nincs és nem is lehet

I kifogásom az Ítélet ellen, mely mindenben 
megfelel az érvényben álló hadijognak. 
Adjö!“ És biztos léptekkel indult az alá az 
ecetfa alá, amelyre felkötötték . . . Semmi 
egyebet nem tudok róla.

Az apa kimúlásának ez a klasszikusan 
egyszerű vázolása mindenkit megindított. 
Magam valahányszor Bezzeg Antal széles, 
csontos arcára néztem, nem tudtam elfojtani 
bizonyos megilletődést.

Néhány nappal később valami nevezetes 
akasztásról adtak hirt az újságok.

Az egyik kataszteri dijnok vacsora köz
ben hangosan kérdezte:

— Olvasták kérem a tegnapi akasztást?
A mellette ülők rögtön rápiszegtek és

titkon Bezzeg felé mutattak. A kérdező el
hallgatott, s mikor Bezzeg eltávozott, az 
öreg irodaigazgatő keményen rátámadt:

— Barátom, hogy lehet valaki annyira
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— Eljegyzés, lfj. Laufer Béla pozsonyi 
szobafestő iparos, Laufer Béla lévai szoba
festőnek a fia, husvétkor eljegyezte oláh
falvi Péter Mariettát Pozsonyból.

—  A rendőrségek fejlesztése. A belügy
miniszter a vidéki városok rendőrségeinek 
fejlesztésére egymillió korona államsegélyt 
utalt ki; ebből az összegből Körmöcbánya 
50u0, Léva 2500 és Újbánya város rendőr
sége 2000 koronát kapott. Eme összegek 
mikénti felhasználásáról szóló miniszteri 
rendeletet a múlt számban ismertettük.

— Az Erzsébet filléregylet leánytagjai f. 
hó 23-án a leányönképzőkör könyvtára ja
vára szép és sikerült estélyt rendeztek a 
Vigadóban. A táncmulatságot jó műsor 
előzte meg. így Steitier Vali prológot mon
dott kedves közvetlenséggel, utána A próba 
címen párjelenetet adott elő Kem pfner 
Aranka és Takacs Samu ügyesen és mu
latságosan. Majd egy kis vígjáték követ
kezett sorra, az 1 felvonásos Sári néni, 
melynek címszerepét Stciner Deby meglepő 
ügyességei játszotta végig, kívüle még 
Springer Margit tűnt ki jó beszédével és 
természetes előadásával. A többi szereplők 
B reuer Reneé, Kempfner Aranka, Adler 
Aranka, Liebermann Margit, Rappeport 
Elza, Róth Jolán és Sztránszhy Reneé já 
tékukkal nagyban hozzájárultak a darab 
sikeres és vidám előadásához. Liebermann 
Leó és Karácsonyi Elemér is sok derült
séget keltett. Általában a szereplőket egy- 
től-egyig dicséret illeti meg, ami megint az 
egylet kiváló elnökének, Liebermann Jakab- 
nénak érdeme, aki a darabot betanította s 
rendezte, az elismerés jeléül szép csokor
ral lepték meg őt. Végül Herzka Erzsiké 
énekelt német és magyar darabokat Nagy  
Arthur jó zongorakiséretével. Herzka Erzsi
ké mint mindég úgy most is teljes sikert 
aratót kitűnő énekével. Mielőtt a táncról 
beszámolnánk, megkell jegyeznünk, hogy a 
közönség a műsornak minden pontját szí
vesen fogadta s tetszését sok-sok tapsban ! 
juttatta kifejezésre. A műsor után Sárai és i

Bartos bandája rázendített s elkezdődött a 
mulatság ott, ahol a télen abban hagyták. 
Az első négyest 46, a másodikat pedig 34 
pár táncolta.

— Ivlámpa vagy izzólámpa? A tudomá
nyos szakkörökben is nagy vita tárgyát 
képezte annak a kérdésnek eldöntése, hogy 
a fémszálas izzólámpa fölébe helyezhető-e 
az ivlámpának, nemcsoda tehát ha Léván 
is eltérők róla a vélemények. Annyi azon
ban már itt is bebizonyosodott, hogy az 
izzólámpa nagy korkurrense az ivlámpának. 
Ez a kérdés pedig mostan annyiból érde
kel bennünket, hogy Léván a köztereken a 
villamos társaság próbaképen kicserélte az 
ivlámpákat fémszálas izzólámpákra. Köz
tudomású ugyanis az, hogy ivlámpáink 
nagyon rosszul funkcionáltak, hol az egyik 
aludt el, hol meg a másik, igen gyakran 
pedig a város legforgalmasabb részét tevő 
Kossuth Lajos-teret bevilágító három iv- 
iámpa egyszerre mondott csődöt, sötétben 
hagyva ezáltal a város központját, amit 
nem egyszer tettünk szóvá. Ezeknek a 
mizerábilis állapotoknak megszüntetését cé
lozva, kisérletképen már régebben fémszá
las izzólámpák világítanak az ivlámpák 
helyén. Megállapíthatjuk azt, hogy a közön
ség az egyenletesen égő izzólámpákkal jo b 
ban van megelégedve mint a folyton lobogó 
szemrontó ivlámpákkal, azért mi szívesen 
vennök állandósításukat. És nem csupán 
szebb fényükért, jobb világításukért, hanem 
biztosságukért is, mert nincs velük sok ve- 
sződség, nem mondják fel minduntalan a 
szolgálatot mint eddig az ivlámpák. Még 
csak egyet kérünk, azt, hogy a piac ne
gyedik szegletébe is szereljenek fel egy 
izzólámpát, mert nem szép az, ha a város 
főhelyén olyan fekete sötétség kiabál az 
emberekre, mint miránk kiabál ki a Várady- 
utcai részről, ha a Vigadó elől nézünk 
oda. Hogy eddig mig a Várady utca bizo
nyos nevezetességgel (!) birt, sötétbe hagy
tak, azt még megértettük, de hogy most 
már a szebb hatás kedvéért is ne állítanák

fel a szabályos négyszegletű piac negye
dik sarkára a negyedik lámpát, az már 
érthetetlen volna.

—  A lévai sziniszezon. Szabó Ferenc 
nyitra— besztercebányai kerületi színtársu
lata, mely jelenleg Nagyszombatban állo
másozik, mint értesülünk, április 16-án 
kezdi meg működését Léván.

—  A kórház jelentése. Barsvármegye lé
vai közkórházának a múlt évről szóló je
lentését e héten adta ki dr Lakner Zoltán 
igazgató. A jelentés adatai szerint az 1912. 
évben 426 beteget ápoltak a kórházban 
(legtöbb beteg volt májusban: 67, legke
vesebb januárban: 43); ezek közül gyó
gyultan eltávozott 297, javulva 45, mig 
gyógyulatlanul 17 beteg hagyta el az in
tézetet. Az 1912. év folyamán 43 beteg 
halt meg a kórházban, de ezek közül 11- 
et már haldokolva szállítottak oda. Műté
tet 51 esetben végeztek, mely 46 esetben 
a beteg teljes felgyógyulására vezetett. A 
kórház 43 rendes-, 9 ragályos- és 1 elme
beteg felvételére van berendezve; 1914. évi 
költségelőirányzata 19247 korona. Az ápol
tak honosság szerint igy oszoltak meg: 
Lé\a városi 37, barsmegyei 255 beteg volt, 
a többiek az ország különböző megyéibe 
valók, de Barson kívül a legtöbb beteg — 
64 — hontmegyei volt. Konkoly Thegt 
Sándor szántói földbirtokos a kórházat a 
múlt évben is ingyen látta cl szükség sze
rint savanyu vízzel. A kórházat az 1913. év
ben szerelték fel villanyvilágítással és meg
történtek a rég kívánt átalakítási munkála
tok is, amelyek összesen 2829 K, 86 f-be 
kerültek. Ezzel szemben az e célra eszkö
zölt gyűjtés eredménye 1175 korona 72 
fillér és a kórházegyesület adománya 604 
korona 54 fillér, együtt 1780 korona 26 
fillér, a hiányzó 1094 korona 60 fillér pe
dig a lévai közkórház tartalékalapjából 
nyert fedezetet.

tapintatlan? Hát annyit sem tud az Hiede
lemből hogy akasztott ember fiának a je
lenlétében még egy felakasztott kabátról is 
csak óvatosan, képletesen szabad beszélni?

— Elfelejtettem — mentegetődzött a 
dijnok.

Talán egy héttel később Bezzeg Antal 
súlyos tüdőgyulladást kapott, s minthogy 
velem egy házban lakott, hűségesen ápol- 
gattam és rakosgattam mellére az orvosi 
utasítás szerint a boiogatásokat. Ki is lá
bolt a bajból szerencsésen.

Aztán sok idő telt el, talán tíz esztendő 
is, miközben Bezzeg Antal budapesti kávés 
lett a jobbparti oldalon, én pedig egy nagy
kunsági városba kerültem néhány hónapra, 
hol nagyobb csatornázási munkát vezettem. 
Privát helyen, egy derék csizmadia hazában 
béreltem két szobát. A házigazdát, mint az 
a kerítésre függesztett cimtáblán olvasható 
volt, Bezzeg Alajosnak hitták.

Természetes, a név rögtön eszembe jut
tatta az én egykori dijnokomat. Már az 
első este a csizmadia bekopogtatott hoz
zám és nagy tisztelettel tudakolta:

— Ha nem sérteném meg a tekintetes 
urat, azt bátorkodom kérdezni, nem ismert-

e valamikor egy bizonyos Bezzeg Antal 
nevezetű embert?

— Hogyne! — válaszoltam — együtt 
voltam vele a kataszternél.

— Úgy! — kiáltotta a jó ember — hát 
akkor a tekintetes ur volt az az áldottlelkü 
emberséges keresztény, ki a fiamat nagy 
betegségében ápolta?

— A fiát? — kérdeztem csodálkozva.
— Igen bizony, a Tóni fiamat! Hej, de 

I sokat emlegette a tekintetes urat! Ezerszer
is hajtogatta, hogy nincs jobb ember a 

| tekintetes urnái a föld kerekségén. Tőle 
tudom a nevét is a tekintetes urnák. Nem 
is győzök eleget hálát adni a jó Istennek, 
hogy a tekintetes urat idevezette házam
hoz, hogy illendően megköszönhessem, én 
is meg a feleségem, azt a sok jót, amit 
egyetlen gyerekünkkel tett.

Még fel sem ocsúdtam zavaromból, mi
kor már ott termett előttem az öreg csiz- 
mádiáné azzal a makacs igyekezettel, hogy 
a kezemet elkaphassa és megcsókolhassa. 
Nem is távozott addig a szobából, mig 
egy óvatlan pillanatban el nem kapta a 
kezemet és nagyot nem cuppantott rá.

• A dolgot hamar tisztába hoztam magam- 
j mai. Az a haszontalan fráter, mikor apjá- 
: ról, mint felakasztott kémről beszélt, szem- 
I telenül és kegyetlenül hazudott. Pedig a 

szülők mint áldottlelkü, jó fiukról beszél

tek, ki azon a nyáron is nyolcszáz koro
nát küldött az édesanyjának, hogy kösz- 
vényével a teplici fürdőbe mehessen.

Nincs annál jobb fiú a világon! — mon
dotta az érzékeny anya könnyeit törölgetve.

A hálás szülők természetesen tejbe-vajba 
fürösztötték. Hiszen ha csak ezt tették 
volna! De fájdalom, a nekem szánt elede
leket zsirba is fürösztötték és én két hó
nap múlva étvágyam és emésztési képes
ségem hátrahagyásával érkeztem haza a 
fővárosba. Még az este meglátogattam 
Bezzeg Antalt. Nagy örömmel fogadott. — 
Az öregek megírták, hogy náluk lakott! 
Mit csinál az édesapám? — Az ön édes 
apját — válaszoltam nyersen, ha jól tudom, 
ezernyolcszáznegyvennyolcban a magyar had
bíróság kötélhalálra ítélte. Felkacagott. — 
Ah, igen, emlékszem, mikor a kataszternél 
voltunk, azt hazudtam. Ráförmödtem: — 
És nem szégyelte magát ilyen hazugságba 
belevonni az édesapját? Zavarba jött és 
igy szólt: — Mit akar? Ha én azoknak a 
letört ficsuroknak azt mondtam volna, hogy 
az apám egy becsületes déki csizmadia, 
úgy kinéztek volna mint a bclpoklost! Ez 
igy van. Embernek mus .áj lenni és a kör
nyezetéhez alkalmazkr ni. Különben nem 
lehet megélni. Ez igy van. Uj vendég jött. 
Bezzeg Antal elébe ment és hajlongd 
fogadta. Talán neki van i; "za . . .
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— Elfogott lókötöclgányok. Megírtuk, hogy 
e hó 13-án éjszaka Garamszentgyörgyön 
ismeretlen tettesek elloptak három 16000 
koronát érő lovat, egy egészen uj kocsit s 
több lóra való szerszámot. A nagysárói 
csendőrkülönitményről több csendőr még 
aznap kora reggel megkezdte a nyomozást.
A lopások színhelyéről kiindulva a nyomok 
egészen Újpestig vezették a csendőröket, 
akik gyalog, kocsin vagy vasúton üldözték 
a tetteseket. Újpesten aztán Rigó Gálya Fe
renc lócsiszár személyében el is fogták az 
egyik lókötőt. Az ő vallomása alapján az
tán kézre került bűntársa is, Lakatos Gyé
mánt garammikolai kóbor cigány, akinek 
csaK nem rég volt baja a pestvidéki tör
vényszéken szintén valami lovak miatt. Hja, 
a barsmegyei cigányok is széleskörű tevé
kenységet tudnak kifejteni, nemcsak azok, 
akikről a pesti újságokban olvashatunk.

— Szájkosárkényszer elrendelése a ku
tyákra. Sok alkalommal panaszolták a rend
őrségen, hogy a városban kóborkutyák ve
szélyeztetik a közönség testi épségét, azért 
és még tekintettel a bekövetkező melegebb 
időjárásra is, amikor a kutyák sokkal fo
gékonyabbak a veszettségre mint té»e*\ a 
rendőrkapitány április 1-től kezdődő ér
vénnyel a kutyákra elrendelte a szájkosár
nak viselését. A gyepmester háiomszor 
hetenkint bejárja a várost és a szájkosár 
vagy pórázon vezetés nélküli házőrző és 
nagyobfajta luxus kutyákat elfogja. A ren
delet kiadását csak helyeselhetjük, mert arra 
már szükség volt, de egyben azt is hozzá 
tesszük, hogy a gyepmester olyan időben 
végezze munkáját, amikor megvan a lehe
tőség arra, hogy a kocsit nem fogja kisér
ni egy nagy csapat gyerek, akiknek lelki
világára bizony nem hat nevelően ez a lát
ványosság, sőt ellenkezőleg!

-  A tanítóképző estélye. A lévai áll. ta
nítóképző tanári testületé és ifjúsága az in
tézet segélyző egyesületének javára április 
10-én táncestéllyel kapcsolatos nagy hang
versenyt rendez a Vigadóban. A meghívó
kat mái szétküldték, aki esetleg tévedésből 
nem kapott volna s igényt tart rá, azt e 
helyen kérik, forduljon Pazár Zoltán tanár
hoz. Jegyek előre válthatók Nyitray és 
társa, úgyszintén Borcsányi és Cseiúák üz
letében. Az estély műsora ez: 1. Megnyitó
zene. Örömhangok. Rózsavölgyitől. Előadja 
az ifj. zenekar. 2. A szellőhöz. Dr. Horváth 
Ágosttól, előadja az ifj. énekkar. 3. a) Ro
mánc: P. Tschaikowskytől. b) Fantasie— 
Impromtu. Fr. Chopintől. Előadja Kleiszner 
Pál. 4. Nem jut eszébe. Vígjáték 1 felvo
násban. (Fordította Hegedűs Jenő.) Szemé
lyek : Ragacs Ádám könyvkötő Flórián 
Traján, Sára felesége Jaross Margit, Zsótika 
leányuk Frecska Aranka, Misi inas Skoff 
Gyula, Csendes Károly tanító Szabó György.
5. Kossuth fia, induló Llnka Camillótól. 
Előadja az ifj. zenekar.

— Államsegély. A főldmivelésügyi minisz
ter az Alsószecse községben létesített ga
rami partvédmüvek költségeinek részbeni

fedezésére 1300 korona államsegélyt enge
délyezett.

— Alispáni rendelet a marhalevelek k iá l
tásáról. Ismételten előfordult, hogy Bars- 
megye területén kiállított marhalevelekkel 
Ausztria területére lábon elhajtott állatok 
marhalevelei a határszéli vizsgálatnál sza
bálytalanoknak találtattak, azért az állatokat 
föltartóztatták, miáltal tulajdosaik megkáro
sodtak. Tekintettel arra, hogy a marhale
vélkezelés körül ily súlyos mulasztások 
semmikép sem indokolhatók s e mellett vár
megyénk állategészségügyének is rossz hirt 
szereznek, ami maga után vonhatja szép 
fejlődésnek indult külállatkereskedelmünk- 
nek visszafejlesztését, azért az alispán ren
deletet adott ki, melyszerint igen fontosnak 
tartja, hogy a marhalevélkezelés körül a 
legnagyobb rend és legkörültekintőbb el
járás honosittassék meg. Felhívja a közsé
gek vezetőit, hogy a marhalevélkeze
léssel arra megfelelő egyéneket bízzanak 
meg s minden olyan községben, ahol a 
marhalevélkezelő ellen kifogás merül fel, 
hassanak oda, hogy e teendőket ha ott 
képesített husv; :sgáló van, akkor az, ha 
nincsen, úgy a községi vagy körjegyzőt 
jelöljék ki olyannak, mint aki a marhalevél 
kiállítását teljesíteni köteles.

— Pályázat. A lévai m. kir. állami tani- 
tóképzö-intézet az I. osztályba a jövő 
1913— 14. tanévre 40 növendéket vesz fel. 
De felvesz az intézet a felsőbb osztályokba 
más intézetből is jó magaviseletü és leg
alább jeles előmenetelü növendékeket. Jó 
magaviseletü és megfelelő előmenetelő nö
vendékek számára a nm. vall. és közokt. 
miniszter ur a következő kedvezményeket 
nyújtja, még pedig mind a négy osztályban.
1. Teljes ingyenes helyeket, melyek az in
ternátusbán való ingyen étkezés, ingyen 
lakás és mosás kedvezményéből állanak.
2. Féldijas helyeket, melyek az internátus
bán való ingyen lakással mosással és az
zal a kedvezménnyel vannak összekötve, 
hogy havi 15 korona befizetése ellenében 
a növendék teljes ellátást nyer. 3. Teljes 
fizető, azaz évi 300 kor. befizetésével ösz- 
szekötött internátusi helyeket. 4. Havi \l 
koronás ösztöndíjas helyeket, melyek in- 
ternátusi elhelyezéssel nem járnak. 5. Tisz
tességes elhelyezéséről annak is gondosko
dik az igazgatóság, akit a miniszter ur 
minden kedvezmény nélkül, bejárónak vett 
fel. A folyamodványok beküldésének ha 
tárideje május hó 31-ik napja. Az I. ősz 
tályba felvesz az intézet oly éptestfi és 
egészséges növendékeket, akik életük 14- 
ik évét már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek s a polgári vagy középiskola 
IV ik osztályát sikeresen bevégezték Az 
egy koronás bélyeggel ellátott és sajáMce- 
züleg irt folyamodvány a nagymélt. valtás- 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz umzendő, 
de a tanítóképző- intézeti igazgatósághoz 
küldendő. A folyamodvány mellékletei: a' 
születési bizonyítvány; b) iskolai bizonyít
vány a múlt iskolai évről s ha a tanuló 
még iskolába jár, az első félévi értesítő a 
jelen iskolai évről; c) orvosi bizonyítvány 
arról, hogy a folyamodó a tanítói pályára 
alkalmas, ép, egészséges; továbbá d) ujra- 
oltási bizonyítvány; e) magyar honosságá
ról szóló hatósági bizonyítvány; f) hiteles 
községi bizonyítványa szülők és folyamodé 
vagyoni állapotáról, a családfő polgári ál*

5

lásának, évi jövedelmének és a szülői gon
dozás alatt álló keresetképtelen kiskorú 
gyermekek számának, nevének és életko
rának feltüntetésével; g) ha a folyamodó 
már nem jár iskolába: erkölcsi bizonyít
vány; h) ha a folyamodó még tanul, akkor 
az utolsó évi bizonyítványát legkésőbb 
julius 1-ig tartozik pótlólag beküldeni. 
Elégtelen osztályzattal bármely tárgyból 
megterhelt bizonyítvány be nem küldhető. 
Érvényes évvégi bizonyítvány nélkül a fel
vétel érvénye is megszűnt. A folyamodás 
eredményéről a tanulók hozzátartozóit 
augusztus hó második felében hivatalosan 
értesíti az igazgató, éppen ezért a folya
modó pontos címét, ahová az értesítést 
várja, lakóhelyének megjelölésével Írja a 
folyamodvány külső lapjára. A felvétel 
azonban csak akkor válik érvényessé, ha 
a felvett növendéknek zenei hallása s testi 
állapota megvizsgáltatván, az kifogás alá 
nem esik.

— Az okszerű szőlömetszés bemutatása a
földm. miniszter által a gazd. egyesülethez 
kiküldött vincellér által április 7-én d. e. 9 
órakor Léván volt állami szőlőtelepen Bartos 
István szőlőjében, d. u. 3 órakor Kákában, 
Forgács Mihálynál, másnap d .e . a közép- 
ólévai szőlőkben, d. u. Molnár Lajos vá- 
mosladányi szőlőjében és 9-én d. e. Kis- 
koszmályon lesz. Az érdeklődők ingyen 
megjelenhetnek.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitünőbö 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 gyógy tárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner gyógyszer- 
tár Budapest Kálvin-tér.

— Anyakönyvi bejegyzések. Stülrténk: 
Bálint Sándor Schemnitzer Anna: Mária, ifj 
Klain Ödön Balogh Mária: Zsuzsanna Mária: 
Aranka, Végh Ferencz Visnyovszky Gi c'la: 
László. Házasság: Fehér Soma Steiner E./.ma 
izr., Deutsch Jenő Wilhelm Etel izr. H alá
lozás: id. özv. Szabó Jánosné Tóth Teréz 
83 éves aggkorivégkimérülés, Pólya Juliana 
7 éves vörheny, Raxcvszky Margit 13 hó 
agyhártyagyulladás.

A közönség köréből.
Nyilvános elszámolás.

A folyó hó 23-án az Erzsébet Filléregylet 
Leányönképzflköre által rendezett műked
velői előadás és táncmulatságról. Össze* 
bevétel 590 K, kiadás 423 K, 97 fül, ma
radvány 161 K 03 fül. Liebermann Jakabné 
elnök, Salgó Siegfried t ikár.

Jegyeiket megváltották. Fertikó József 
20 K, Franki Ede, József és Frigyes Össze
sen 15 K, Dr. Frommer Ignác és Pető 
Bertalan (Aranyosmarót) 10— 10 K, Pető 
Arthur és Sándor (Aranyosmarót) Összesen 
6 K, Dr. Weinberger Adolf 5 K, Biumenthal 
Jónás 4 K, Hollós Miksa, Schulc Ignác
3—3 K, Déiy Károly (Verebély), Franki 
Ignác (Bpest), Lakos Sándor (Nagysáró) 
és Schwarcz Sándorné (Nagysáró) 2—2K. 
A fellilfizetók névsora helyszűke miatt jOvö 
héten jOn.
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A cigaretta csak 
akkor jó ,
ha a p a p ír

HAHÓ
Kovácsműhely
május hó l-től kiadó.

Bővebbet Vojnarovszky vendéglősnél

a p o n ia  
friss
uradalmi

t e )
h ázh o z  sz á llítv a

f i l l é r é r t
k a p h a t ó  

W I L H E  I H
f ü a z e r ü z le té b e n , f ő t é r .

Taoaszi idény remeit - .
újdonságai.

F e l ö l t ő k ,  N ő i k a b á f o k ,
férfi és g y e r m e k ö / t ö n y ö  k, 
leány és fiú kabátok és ragián ok 
érkeztek ====8====!— 5==-!™
Kürti (niiiztáv
ruhaáruházába Léva, városház épület.

Kerékpárok, kerékpár alkatrészek 
elsőrendű belső és külső gu
mik, kedvező fizetési feltéte

lek mellett kaphatók
V l t f f c í l l  vaskereskedésésében 

Léva, Kossuth-tér 1.
E g y  drb. orpington kakas gyönyörű  
faj eladó 5  K-ért. Továbbá orpington 
tyúk tojás darabja 10 filLy óriás p e

kingi kacsa tojás darabja 3 0  fillér. 
Barom fi Udvar N agysáró, (B a rs. m.)

Sokan nem tudják még, 
de még többen csodálkoz
nak azon, hogy a legizlé-
sesebb L E V É L P A P ÍR
csak Schulcz Ignácz 
papiráruházában kapható 

Léva és Pö
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ftte in e r  S á n d o r
ó rá s  és éksze rész.

Lé án, Városi szálloda épületében.

Dós arany és 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 -  
i n 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.

v á la s z té k
inga órákban.

Használjunk g

KABlNA-féle \ 
Viasz

szioszappant
sloHáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
agyszeri átdörzsölése ezzel, felér n:as 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 

- - - - - - - - -

T isztaság ért sz a v a to ssá g !

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek, hogy túihalmozott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző férfiszövetekbal,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a leqfínomabh ANGOL vagy hazai kel
méből a m i e z e l ő t t  NO k o r .  volt, 
m ost 3 0 —5 5  koronáért állíthatom ; 
ein, készpénz fizetés mellett. Kérem : 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet ta rt ilyen előnyösen nalam 
öcs 'rezni.

Kiváló tisztelettel
Borcsányi Gyula

fértiszabő.

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b u to r  a s z ta lo s

Z s a rn ó c z a , B a rü in e g y e .
Haktaron tart saját készitményü legújabb stylii 

szobabútorokat, háló, ebédlő és konyha berendo- 
zéseket, díványokat, valam int az összes elképzel

hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.
Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház

hoz szállit. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 
rajzokkal bárhol megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  i p a r t .

Singernél
Singernél
Singernél

újonnan naggobbitotl üzletében
fe lv á g o tta k  naponta friss állapotban 
v i r s l i k  naponta frissen 
t c a s ü te m é n y e k  legfinomabbminőoégoen 
teáik , angol, orosz, és cliinai legf. min. 
bonbonok, dessertek ésk iilönf. cukorkák 
cso k o lád é k  Gerbaud és Schniidt-féle 
ru m ok, bel- és külföldi 
c o ln a k
pezsgők, honi és francia 
borok, finom palackbor és saját töltésű 

ó bor, melynek literje 1.10 
fű szer  és liszt 
friss uradalmi le j  
teava j  naponta friss, 1 kg. 3 20 
szántói savanyuviz

a t. v evők özö n sé g ig é n y e in e k  k ie lé g íté s é r e  tö re k e d te m , k é re m  szives  
p ártfo gását  és Üzletem jó in d u la tú  tám ogatását.

Kiváló tisztelettel

megérkeztek tauaszi újdonságok
L I N K  B E R N Á T

sj onnan m e g n y í l t  úr i  és női d i nat  ü z l e t é b e n
K á l f i n  P a l o t a  (K o su lli L a j o s  to r )

nf í í  á e  kész. teis° aliak' gyermek
y i  y H b U d U l l  ő d  nioso es szövet ruhák

mosó és 6 lőtt kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 4 8  fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

választék llep és esi ernyőben.
Leányok felvétetnek Schulcz nyomdában.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Daniinál bénán.
8  |  T e le f o n  sz á m  3 3 .

I lo f f l ie r  é s  S c h r a n t z  I , . , , , , , , . I O a n z -f é le  m o iá r o h
M a.v farth  I*h . ét* T » a . 1 ífCpCillök Y6Z6rK6p¥IS6l6t6. á l la n d ó a n  ü z e m b e n  
A lf a  S c p a r a t o r  ® ‘' I l á t h a t ó k

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és feláll itásajutány os árakban

t Kárpitos és díszítő munkák.
Teljes lakberendezések

A  'VeiszÁrmin Cégvezető’. liolm mathan
butorkészitőnél szerezhetők be Zsamóczán.

HOLZINAIN BODOG
Telefon 25. d'vatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér Telefon 25.

M f u | é  - á h  f i !  H é m y

Női felöltők, Costümek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és rostüm szövetek hozzávaló díszekkel.
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