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A léva-verebély-nyitrai vasút.
— É r t e k e z l e t  Y e r e b é ly e n .  —

Vármegyénk közgazdasági ha
ladásának előmozdítása érdekében 
a mintegy harminc év előtt fel
színre került derék eszme, mely 
legkomolyabb formában azonban 
csak a legutóbbi időkben foglal
koztatta az érdekelteket, a léva — 
verebély — nyitrai helyi érdekű 
vasúti vonal kiépítése, mely hazánk 
északnyugati részét van hivatva 
összekötni az e részen velünk 
szomszédos ausztriai kereskedelmi 
városokkal, mely vasúti vonalnak 
kiépítése úgy Léva város mint 
Verebély nagyközség számára is 
megnyitja a további fejlődés le
hetőségének útját: szépen halad a 
megvalósulás stádiuma felé.

Vármegyénk törvényhatósági bi
zottságának legutóbb hozott hatá
rozatával — melyet lapunk múlt 
heti számában egészében ismer
tettünk, mely határozatban a vár
megye közgyűlése feloldotta a 
junktimot, vagyis a léva — nagv- 
surányi h. é. vasúti vonal anyagi 
támogatását szétválasztotta a léva — 
verebély — nyitrai vonal egyide
jű kiépítésétől"— nem hogy elej
tette volna az utóbbi vonalnak 
ügyét, mint azt némelyek magya
rázták, hanem inkább mintegy 
felemelte azt. Felemelte pedig az
zal a kikötéssel, amelyben köte
lezte a léva — nagysurányi vasu
tat épitő vállalkozó céget 288 ezer

korona tényleges értékű biztosíték
nak letételére, mely biztosíték Bars- 
vármegye tulajdonába megy át 
abban az esetben, ha az érdekelt
ség biztosítja a vasút létesítéséhez 
szükségeltető 35 százalékos hozzá
járulást, de a vállalkozó cég a lé- 
va-verebély-nyitrai vasutat bármely 
okból 5 éven belül ki nem építené. 
Ebből a határozatból nyíltan ki
világit a vármegye közgyűlésének 
állástoglalása a léva —■ verebély — 
nyitrai vasút mellett.

A vasút mielőbbi létesítésének 
érdekében újabb mozzanat történt 
vasárnap, amikor Keltz Gyula fő
ispán összehívására látogatót ér
tekezlet volt tartva Verebélyen, 
ahol a tőispánt ünnepélyes fogad
tatásban részesítették abból az al
kalomból, hogy főispáni minőségé
ben első ízben jelent meg ott.

Az értekezleten megjelentek Nyit- 
ravármegye, Nyitra és Léva váro
sok küldöttei is. Keltz Gyula főis
pán elnökletével megalakult a 
lóvá — verebély — nyitraf h. é. 
vasúti vonal érdekeltsége 6 a 35 
százalékos hozzájárulás összehozá
sára a lévai, verebélyi és nyitrai 
érdekeltség részéről öt-öt taggal 
összeállított bizottság küldetett ki, 
amelynek eredményes vagy ered
ménytelen munkájától függ most 
már a vasút léte vagy nem léte. 
Saját érdekünkben is mindenesetre 
kívánatosabb az előbbi, mint az 
utóbbi, azért tevékenységünket is 
ezirányban kell kifejtenünk

A törzsrészvények jegyzése, mely 
biztosítja a vasút létre jöttét, már 
is halad. A múlt héten Csiffár köz
ség képviselőtestülete tízezer, Tild 
község képviselőtestülete pedig 
háromezer korona értékű törzs- 
részvény jegyzését határozta el s 
Csiffár község pedig még ezen
kívül mintegy ötezer korona ér
tékű ingatlan átengedését is elha
tározta a vasútvonal céljára. Ezt 
követőleg, a többi érdeicelt köz
ségekben is bizonyára felül kere
kedik a józan belátás és erejük
höz képest támogatni fogják érde
keiknek előmozdítását az olyan 
szükséges vasút létesítéséhez való 
hozzájárulás által.

Az Ünneplő Körmöcbánya.
Impozáns ünnepe volt e hó 15-én a 

nagy történelmi múlttal bíró ősi szabad ki
rályi és föbányavárosnak Körmöcbányának; 
ekkor tartotta itt ugyanis a barsi ágostai 
hitvallású evangélikus egyházmegye köz
gyűlését, melynek keretében fényesen meg
ünnepelte Raah Károly  érdemekben meg
őszült barsi főesperes, körmöcbányai lel
késznek ötven éves papi jubileumát is. 
Raab Károiy főesperes a félszázad eszten
dőből 35 évet töltött Körmöcbányán, az 
egyházkerületben számos óven át nagy 
munkásságot fejtett ki s több magas tiszt
séget töltött be, csöndes, de serény mun
kássággal s ugyanerre serkentette lelkész- 
társait is. Az ő bölcs vezetése alatt ez a 
különben kis egyházmegye mindég sulylyal 
birt s vezetőszerepet vitt az egyházkerületben.
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Közéleti tevékenységét a király kétizben 
is elismerésben részesítette, először a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével, utána 
pedig a királyi tanácsosiággal tüntette ki.

Az ünnepi díszt öltött ódon városba 
14 én este értekeztek meg a vendégek, 
akiket a pályaudvaron Szmethanovics Jó z se f  
polgármester, Lende E de  egyházközségi 
felügyelő és Greisiger Róbert bányataná
csos, másodfelügyelő fogadták a presbité
rium élén. Az érkező vendégek között volt 
dr. Boltik Frigyes a dunáninneni egyház- 
kerület püspöke, a nógrádi egyházmegye 
részéről Frenyó Gyula főesperes, Kiss 
István alesperes, stb., a barsi református 
egyházmegye küldöttségeképen Konkoly ; 
Thege Sándor felügyelő vezetésével Pa- 
tay Károly esperes, Tóth Lajos zólyomi 
lelkész és Gergely János zólyomi presbi
ter; a barsi evangélikus egyházmegye ré
széről Kosztolányi Sándor e. m. felügyelő, 
Kosztolányi István jegyző, Bándy Endre 
kerületi gyámintézeti elnök, Kovácsik Samu 
e. m. presbiter, Fizély Lajos e. m. szám
vevő, Belcsák László e. m. törvényszéki 
tag; a lévai egyházközség részéről Med- 
veczky Sándor felügyelő vezetésével Ka- 
szaniczky Ottó, Kriek Aladár és Hering 
János segédlelkész jelentek meg. A szele- 
xsényi egyházat Bodó János felügyelő, Fi
zély Ödön lelkész és Poósch Aladár; a fa- 
kóvezekényi és famadi egyházat Liptay 
András lelkész, dr Gyapay Ede felügyelő 
e. m. ügyész és Czibula András gondnok; 
a nemeskosztolányi egyházat Bázlik Pál 
lelkész, Kosztolányi László felügyelő és 
Kosztolányi Gyula és végül a körraöc- 
bányai egyházközséget Lende Ede és Grei
siger Róbert képviselték. Ezeken kívül még 
számosán jelentek meg a jubiláns főespe- 
res vidéki tisztelői közül. A fogadás után 
ismerkedési estély volt a Szarvas szállóban.

A jubileum másnap reggel ünnepélyes 
istenitisztelettel vette kezdetét, a zsúfolásig 
telt templomban B án dy E ndre  lévai lelkész 
mély tartalmú és nagyhatású alkalmi be
szédet mondott, méltatván benne az ün
nepelt főesperes dús érdemeit. Zsizsmnnn 
Rezed orgonamüvész előadása és Stcarcz 
A ranka  szép éneke után Raab Károly meg
köszönte az ünneplést, áldást kívánva ki
rályunkra, hazánkra, valamint összesereg- 
lett tisztelőire és híveire.

Az istenitisztelet után a városháza ter
mében megtartották az egyházmegyei köz
gyűlést, amelyen az elnöklő Kosztolányi 
Sándor egyházmegyei felügyelő üdvözlő be
szédét Kosztolásiyi István jegyző olvasta 
fel és szép emléktárgyat nyújtott át neki. 
Ezután a többi üdvözlések következtek: 
Körmöcbánya városa nevében Szmethano- 
vics polgármester, az egyházkerület és az 
esperességek részéről dr. Baltik püspök, a 
kerületi gyámintézet és a barsi lelkészi kar 
üdvözletét Bándy Endre tolmácsolta. Pa- 
tay Károly esptres a barsi ref. egyház
megye, Frenyó Gyula főesperes a nógrádi 
egyházmegye, Szmethanovics József Kör
möcbánya város közönségének nevében, 
Fiáth Mátyás főreáliskolaí igazgató az is
kola és a tanári kar, Reichardt Márk rabbi 
az izr. hitközség, végül pedig Greisiger 
Róbert a körmöcbányai egyházközség ne
vében üdvözölték a jubiláló főesperest, aki 
a szép üdvözléseket szivbeli meghatott
sággal köszönte meg.

Délután egy órakor ünnnepi ebéd volt
a Vadászkürt vendéglőben, ahol újból sok 

lelkes beszéddel ünnepelték a főesperest.
Elismerés és dicséret illeti meg Körmöc

bánya polgármesterét Szmethanovics Jó 

zsefet, aki tevékeny részt vett a méltósá- 
gos lefolyású ünnepély rendezésében s a 
közgyűlés céljára átengedte a városháza 
termét.

Körmöcbánya város közönsége díszköz
gyűlés keretében 16-án ünnepelte Raab 
Károly főesperes ötven éves lelkészi ju
bileumát. A díszközgyűlés nagy lelkese
déssel a város díszpolgárává választotta a 
jubilánst, elismerésül a város fejlesztése 
körül szerzett érdemeiért, amit három év
tizedes törvényhatósági bizottsági tagságá
nak ideje alatt kifejtett. Az ünnepi beszé
det B árán y  Jó z s e f  mondta a díszközgyűlé
sen. A város közönségének megnyilatko
zott szeretetét a jubiláns mélyen meghatva 
köszönte meg s alapítványt tett e nap em
lékére.

E l ő a d á s  a z  a lk o h o l  e l l e n .
F odor Á rpád  áll. főgimnáziumi tanár, az 

alkoholellenes egyesületnek a tanítók lévai 
továbbképző tanfolyamára kiküldött előadója 
szerdán délután előadást tartott az alkohol 
ellen, a tanítóképző dísztermében. Az elő
adáson megjelent dr. Czettler Jenő minisz
teri titkár, Bódogh Lajos polgármester, 
Mocsy Aba dr. polgármesterhelyettes, Cse- 
key Vilmos főügyész, Köveskuti Jenő és 
Kriek Jenő igazgatók stb. és a tanítói tanfo
lyam hallgatói.

Az előadó tanárt Köveskuti Jenő bemu
tatta a hallgatóságnak és felkérte előadásá
nak megtartására. Fodor Árpád ezután be
szélni kezdett az alkohol káros hatásáról, 
Dosstojevszki Rtszkolnyikjából ragadott ki 
egy markáns képet, mely őt bizonyára 
legjobban megkapta annak olvasása köz
ben, bár abban van még megrázóbb és 
megkapóbb részlet is, raelylyel esetleg erő
teljesebben illusztrálhatta volna az alkohol 
veszedelmes s az emberben brutalitást fel
ébresztő hatását. De hiszen arra nem is 
volt itt szükség, mert azzal ez a hallgató
ság tisztában van már régen. (Itt felhasz
nálta az alkalmat, hogy a naturalista Dosz- 
tojevszkiről szólt, hát egyet ütött a sze
rencsétlen naturalista írókon : azt mondván 
róluk, hogy mindenben csak a csúnyát 
keresik. Ugyan, hát hogy kezdett volna 
bele mondókájába, ha nem lennének ilyen 
írók, mert a legelső szava Is Dotztojevezki 
volt. Igaz, hogy sötét színeket festenek 
ezek a robosztus oroszok, de náluk az 
élet kevesebb napsugárból, de annál több 
éjszakából áll. Ezt talán felesleges monda
nom is.) Beszélt továbbá arról, hogy az al
kohol családok, népek és nemzeteknek ás
ta meg sírját. Felemlített egy csomó köny
vet is, amelyek az alkoholellenes irányzat 
jegyében Íródtak.

Engedtessék meg nekem annak a kijelen
tése — bár azt a nemes szándékot és lel- 
kesültséget, mely az alkoholellenes mozga
lomban megnyilvánul, őszintén nagyra be
csülöm, — hogy az alkohol ellen ilyetén 
módon küzdeni, amint azt itt volt alkal
munk látni és tapasztalni, nem más mint 
meddő szélmalom harc, amelynek eredmé
nye nem több a tiszteletreméltó jószándék
nál. A nép több évszázados betegségét 
ilyen, a társadalom felsőbb rétegében foly
tatott előadások nem gyógyítják meg, azt 
lejebb kell kezdeni a népnél. Itt, ezen az 
előadáson azt vártuk hallani az alkoliole - 
lenes egyesület kiküldött előadójától, hogy 
elöszámolja nekünk azokat az eszközöket, 
amiket az intelligencia és a tanfolyam 
resztvevő tanítói eredményesen beállíthat
nak az alkoholellenes küzdelembe ama ko

moly veszedelemben forgó terrénumon, 
ahova lehetőleg betudnak folyni.

Mert az alkoholizmusnak van ellenszere, 
de nem ilyen előadásokban van, hanem 
helyes szociál-politikában. Az alkoholizmus 
legnagyobb ellensége a kultúra, de nem 
az envertált, dekadens, beteges kultúra, ha
nem a jövő erős magyar kultúrája, a vas
tag, kálvinistanyaku. Ennek megteremtésére 
pedig iskolákra van szükségünk, elősször, 
másodszor és harmadszor. Aztán meg 
szükség van a mai gyalázatos élelmezési 
viszonyok gyökeres megváltoztatására, 
szükség van továbbá arra a lehetőségre, 
mely a legegyszerűbb munkásembernek is 
megengedi azt a minimális luxust, hogy 
rendes és csinos lakóhelyiséggel rendelkez
zék, hogy szívesebben tartózkodjon benne, 
otthon családja körében, mint a piszkos- 
levegőjű lebujokban, ahol keserű gondo
lataira a pálinka, az ital gőze borítja a 
mindent feledés rózsaszínű fátyolát, akkor 
a hóditó alkohol is elveszti mai erejét. 
Szükség van a falvak mai életének meg
változtatására is, ahol az alkoholfogyasztás 
csökkentésére nemes szórakozóhelyekről 
kell gondoskodni, mert olyik falu népe, 
úgy mint sok kis város számos szánalmas 
alakja csupán unalmában rúg be, ha hét
köznap nem is, mert nincs ideje unatkoz
ni, de vasár- és ünnepnap okvetlen.

A szociálisták jobbára azért indítottak 
irtó háborút az alkohol ellen, mert tisztá
ban vannak szociális jelentőségével, azt 
mondják, ne igyék a munkás egy pohár 
italt sem, mert annak zsongitó, jókedvre 
hangoló hatása lefokozza erejüket abban a 
harcban, amit a kapitalizmus ellen vívnak. 
És én láttam a fővárosban, hogy ezzel az 
agitációval értek bizonyos eredményt. Pél
da rá a sok öntudatos, intelligens munkás.

De nem várhatunk jelentősebb eredményt 
a társadalmi agitációtól mindaddig, amíg az 
állam rá van szorulva arra az erkölcstelen
nek is nevezhető haszonra, amelyhez ai 
alkoholfogyasztás révén jut. Másutt is, pl. 
Norvégiában és Svédországban is van az 
alkoholból haszna az államnak, de nem 
tartja erkölcsösnek azt a hasznot másra, 
mint kultúrára, iskolákra és kórházakra 
fordítani, azt tartván: ha a nép butasága 
nekem hasznot hajt, elfogadom, de ipar
kodom a butaságából kiemelni, vagy be
tegségéből kigyógyitani. De nálunk . .  
(Maga az előadó mondta, hogy az iszákos 
embert nem szabad  sajnálni, az iszákosság 
pedig betegség, hiszen már külön kórházuk 
is van Magyarországon az iszákosoknak. A 
beteg embert pedig sajnálni szokták az 
egészségesek, nem tudja ezt az előadó úr?)

Az előadó később áttért az állatvédelem 
eszméjének propagálására, s felkérte a je
lenlevőket egy állatvédelmi helyi szerv ala
kítására. A hallgatóság felkérte Köveskuti 
Jenő igazgatót, hogy dr. Horváth Gyula 
rendőrkapitánynyal, aki ennek az ügynek 
lelkes pártolója, tegyék meg az intézkedé
seket egy állatvédelmi fióknak szervezésé
re s abba vonják bele Léva város és vi
dékének humánus érzésű közönségét.

Végül Köveskuti Jenő köszönetét fejezte 
ki az előadónak kerekded előadásáért, de 
egyúttal kijelentette neki azt is, hogy a 
hallgatóság közül annyira senki sem alko
holista, hogy olyan veszedelmeknek néz
nénk elébe, mint azt ő itt festette s egy-egy 
pohár bort azért a jövőben is csak meg
iszunk mindannyian mert az hol egészsé
günkre válik, hói meg jő kedvre hangol. 
Talán mondanom sem kell, hogy Köves
kuti jobban eltalálta a hallgatóság felfogá- 

{ sához való hangot mint az alkoholellenes
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egyesület rajongó küldöttje, akivel szem
ben csak azért használtam erősebb kritikát, 
mert egy országos egyesület képviseletében 
jelent meg köztünk, amelynek idejében al
kalmat kell szerezni arra, hogy tevékeny
ségét helyesebb, a kitűzött célnak sokkal 
megfelelőbb irányba terelje.

— r —

Emberkereskedelmünk.
A kereskedelmi gondolkozásnak világ

szerte diadalra jutásával, melyben a főér
dem Angolországot illeti meg, mindenfelé 
azon nagy elv érvényesül, hogy mindenki 
azzal kereskedjék, amije van. Az ébenfa
kereskedés, mely fogalom alatt a jámbor 
és igen istenfélő angolok a fekete rabszol
gák adását és vételét értették, époly tisztes 
foglalkozás volt szemükben, mint a me- 
hagonifával kereskedés, vagy a gyapotbá- 
lók eladása és megvétele Szerintük min
den áru lévén, minden üzlet tisztes, ami 
hasznot hoz. E2 elv jutván a müveit vi
lágban érvényre, mi, szegény Magyaror
szág, azzal kereskedünk, amiből feleslegünk 
v a n : emberekkel. Dicsöült királyunk, Je - 
ruzsáleminek is nevezett. II. Endre korában 
is volt nálunk emberkereskedés, a török 
hódoltság idejében Buda hires emberpiac 
volt, hová messze Ázsiából és Afrikából is 
eljártak a rabszolga-kereskedők. Még Zrínyi 
a költő írja a XVII század közepén, hogy 
egy-egy német fogoly olyan olcsó volt a 
budai piacon csak kevéssel az ő ideje 
előtt, hogy egy meszely mézért vagy vajért 
lehetett egy németet kapni, örök áron, de 
úgy sem igen keltek szegények. A mai 
emberkereskelmünknek tehát nem is olyan 
nagyon régen törvényes formája volt, on
nan rzállott át jelen korunkra.

Legösmertebb kiviteli cikkünk e téren a 
leány, a külföldi piacon „Hungara" név 
alatt ösmert árú, melylyel Európa kelete, 
Kis-Ázsia és különösen Dél-Amerika el 
van árasztva. A leánykereskedelem igen 
jövedelmező üzlet sok embernek, kik ab
ból meggazdagodtak. Elméletileg sokat 
harcolnak ellene,- gyakorlatilag semmi se 
történik e téren. Ha a barbárnak ki kiál
tott középkor példáját követve, a rajta
kapott leánykereskedőnek az arcára valami 
eltörölhetlen bélyeget sütnének melyről min
denki fölismerhetné, hogy ez az s azt már 
az elemi iskolában megtanítanák a lányok
nak, amint hogy az írást és olvasási
akkor talán lehetne eredményesen harcolni 
a leánykereskedelem ellen. De mikor mind
össze annyi történik, hogy egy ilyen rajta
kapott cudart 100 korona birság kirová
sával bátorítanak föl a to/ábbi működésre, 
akkor ne várjunk védelmet a szegény el
adott és eladásra kerülő fehér rabnők szá
mára. Angliában arra gondolnak, hogy a 
leánykereskedőket meg kell korbácsolni, 
hogy elmenjen a kedvük attól. Hát majd 
kiállják s a porkoláb megvesztegetésével az 
is ki lesz csinálva, hogy a korbács mézes
kalácsból legyen.

Másik ágazata emberkereskedelmünknek 
az Amerikára szóló határidő üzlet kiván
dorlókra. Addig, amíg ez a fiumei kikö
tőre szólott, még áltathattuk magunkat 
azzal, hogy van befolyásunk a kivándorlók 
sorsának további irányítására. Mikor azon
ban ezt a külföldről induló hajóstársasá- 

oknak is megengedtük, kicsúszott kezünk- 
ől minden eszköz, melylyel hatályos el

lenőrzést gyakorolhattunk volna az ember
vásárrá vált kivándorlás felett. Eredménye 
ennek az, hogy a külföldi kikötőkből az

Északamerika ipartelepeire igyekvő kiván
dorlókat elviszik ugyan Éssak-Amerikába, 
de nem a keleti államokba, hanem Flori
dába és Dél-Carolinába, hol terpentin
telepekre, petroleumkútakba rekesztve, fe
hér rabszolgákká teszik őket, kiket az őrök 
könyörtelenül lelőnek, ha azok kínszenve
désük helyéről menekülni akarnak. Való 
adatok alapján irt igaz történetet mondott 
el az amerikai magyar rabszolgákról egy 
ottjárt magyar iió, ki a dürgést ismeri. 
Nem oda akartak a szegény nyomorultak 
menni, ahová Őket a lelketlen kúfárok el
adták, de a csábításul hirdetett aranybá
nyákba,- de az idegen nyelvet nem tudó 
szegény magyar csak baromszámba megy 
ott, ahol adják és viszik őket, mint az ál
latokat.

Nem akarunk most a kivándorlás hasz
nos vagy káros voltáról elmélkedni: a mi 
álláspontunk az, ami Széchenyié, a „leg
nagyobb magyar*-é volt: oly kevesen va
gyunk, hogy még az apagyilkosnak is meg 
kell kegyein ezni, csakhogy többen legyünk. 
S évenként mégis elvesztünk 60— 70.000 
embert, akik örökre itt hagyják ez or
szágot. És e számban Barsmegye is sze
repet visz. Ennyi szaporulatot nem mutat 
föl népmozgalmi statisztikánk. Embermér
legünk tehát lassacskán ép oly passzívvá 
válik, mint a franciáé, hol egy aggódó 
haz'ifi kimutatta, hogy egy emberöltőn a 
jelenleg 32 milliónyi francia le fog 10 mil
lióra szállani s a faj is csakhamar kivész. 
Ott a hiba a csupán mindig élvezni vá
gyásban rejlik,- a nők nem akarják a gyer
mek-szülés fáradságát magukra venni, a 
féljek pedig a két tagnál nagyobb család 
eltartásától iszonyodnak. így aztán kipusz
tul a faj,- a kényelemszeretet és csupa él
vezetvágy miatt.

Kötelessége a magyar közvéleménynek 
ezekkel a kérdésekkel behatóan foglalkozni, 
annyival inkább, mert a csatornákat nem 
elzárják, hanem még megnyitják ennek a 
kereskedelemnek. Az osztrák kormány a 
Canadian Pacific Raiway-nek, adott enge
délyt kivándorlók szállítására Triesztből, a 
magyar kormány meg az Osztrák-Ameri
kai hajóstársaságnak adott szintén Triesztre 
szóló engedélyt és igy egyszerre két vo
nal nyílik az emberkereskedelemnek.
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A z a r a t á s  b iz to s í tá s a .
A földmivelésügyi miniszter az aratás békés 
és zavartalan lefolytatása érdekében a 
törvényhatóság első tisztviselőjéhez széle
sebb körben való meghirdetés céljából 
rendeletileg a következőkép intézkedett: Fi
gyelmeztetendőka gazdák,hogy az arató mun
kásokkal kötött szerződéseket az 1898. évi
II. törvénycikkben foglalt feltétel mellett kell 
kötni. Ha a szerződött munkások a szerző
dés teljesítését megtagadják, az elsőfokú 
hatóságnak a munkaadó panaszára köteles
sége haladéktalanul megindítani a törvény- 
szerű eljárást és a törvény intézkedéseinek 
alkalmazásával annak intencióját megváló- 
sitani. Minthogy a törvényben előirt alak- 
szetüség megtartásával létrejött szerződés
ben elvállalt munkateljesítés megtagadása 
kihágás, ha e miatt tesznek panaszt az 
eljárás során hatósági egyeztetésnek, békél
tetésnek, az alkudozás közvetítésének helye 
nincs, mert itt nem magánjogi kérdésről van 
szó, hanem arról, hogy a szeiződés meg
szegése, illetően szerződésben vállalt munka
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megtagadása által az illető kihágást követett 
cl. Ha a szerződés teljesítését a törvény 
alkalmazásával seri lehet biztosítani, úgy a 
polgármester, vagy a főszolgabíró jelenté
sére a földmivelésügyi minisztérium az 
általa összegyűjtött munkásokból fog mun
kásokat adni. A munkaadó ez esetben be 
kell, hogy jelentse, hogy a munkástartalék
ból hány munkásra, illetően hány pár 
munkásra van szüksége és hova menjenek 
a munkások. A munkaadó a minit ztérium 
által átengeded kisegítő munkások bére 
fejében annyi munkabért köteles a minisz
tériumnak megtéríteni, mint a mennyi 
munkabér a kisegítő munkások részére a 
minisztérium terhére fizettetik. Ezenfelül 
köteles a munkaadó a tartalékmunkások 
gyűjtőhelyéről, vagy közvetetlen lakóhelyé
ről gondoskodni, az oda- és visszaszállítás 
költségét fizetni és élelmezni, a mint a 
gyűjtőhelyen a ménesbirtok élelmezi. Meg
jegyzendő, hogy kisegítő munkásokat meg
okolt esetben csakis olyan munkaadó kap
hat, és általában csak az tarthat számot a 
hatósági támogatásra, a ki munkásaival 
kötött szerződésnél a törvény által követelt 
alakszerűséget megtartotta s a ki egyáltaá- 
ban nem hibás abban, hogy munkásai a 
szerződés teljesítését megtagadták.

H Í R E K .

V á r o s i  k ö z g y ű lé s .

Léva város képviselőtestülete szerdán 
rendkívüli közgyűlést tartott Bódogh polgár- 
mester elnökletével, aki jelentéseinek során 
előadta, hogy Nagy Sándor városi állator
vos beadványban fordult a tanácshoz a 
polgármester ama rendelkezése ellen, amely
ben a kutyák összeírására utasítva lett. 
Azt mondja Nagy Sándor, hogy diplomás, 
főiskolát végzett állatorvos méltóságával 
nem egyeztethető össze a kutyaösszeirás, 
amit bármely szolga is megtehet. Ezzel 
szemben a polgármester az évtizedes gya
korlatra hivatkozva azt indítványozta, hogy 
ennek elvégzésére a közgyűlés utasítsa az 
állatorvost. A közgyűlés ezt nem tette, ha
nem a beadványt döntés végett az alispán
hoz felterjeszteni rendelte. Á vármegye a 
f. évi városi költségvetést póttárgyalás vé
gett visszaküldte azon okból, mert a még 
eldöntetlen, uj házak pótadó kérdése címen 
ismert régebbi i’gy végleg befejezve nin
csen, azonban a költségvetésben az eddig 
pótadómentességet élvező uj házak után is 
be van állítva ? pótadó. A törvényhatóság 
jóváhagyta 0/ uj tanácsnoki állás szerve
zésért!, valamint i táros visztviselőinek a 
D  melléklet szerint történt osztályozásáról 
és fokozatokba osztásáról szóló közgyűlési 
határozatokat. Ezzel kapcsolatban a tör
vényhatóság utasította a közgyűlést, hogy 
mint az ügyészt főőgyéízszé, nagyobb fize
tési osztályba léptette elő, a mérnökKel és 
számvevővel is hasonlóan járjon cl. A pol
gármester indítványára a közgyűlés ezt a 
határozatot megfelebbezni rendelte. Az al
kalmazottak, rendőrök stb. részére megsza
vazott 4325 K családi pótlék illetve rend
kívüli segély fedezetére a vágóhídi alapból 
kölcsön felvételét elhatározta. A kőzuzógép
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beszerzéséről szóló határozatot és Ordódy 
Endrével a vicinális utakra szükséges kő
mennyiségnek e gépen történő zúzásáról 
szóló szerződést a trh. jóváhagyta. For
gács Mihály anyakönyvvezető kérvényét, 
hivatalának és az államtól húzott 1600 K 
évi illetményének a város részére leendő 
átvétele s városi anyakönyvvezető, köz
gyám és árvaszéki iktató-kiadó-irattárnoki 
minőségben való alkalmaztatása és ettől a 
városgazdái állás elkülönítése iránt, a p. ü. 
szakosztály javaslatára elutasította. A lá
va— nagysurányi vasútra megszavazott öt
venezer koronás törzsrészvényjegyzést a 
trh. jóváhagyta, özv. Rácz Jánosné nyug
diját férjének 21 évi szolgálata után 558 
K-ban állapította meg. Feltbbezés folytán 
a belügyminiszter leiratára uj határozatot 
hozott a közgyűlés a városi tőkék elhelye
zéséről s azt a f. évben és jövőre is a Lé
vai takarékpénztárban rendelte gyümölcsö
z ő ig  elhelyezni. Pécs sz. kir. város átira
tát a katonai beszállásolásokról szóló tör
vények és szabályok olyan módositására, 
hogy az előfogati dijak felemeltessenek, 
pártolóan tudomásul vette. Léva város 
gyámpénztárának 1908 —9. és 10. évi zár
számadásának belügyminiszteri jóváhagyá
sát és ezzel kapcsolatban a gyámpénztári 
tartalékalap jövedelméből a hét éven felüli 
elhagyott gyermekek segélyalapját megillető 
2058 K részesedés átutalását, valamint a

fyámpénztári tartalékalapnak 1553 K, 98 ff 
s 450 K összegek visszatérítését az elha

gyott gyermekek segélyalapjából tudomásul 
vette. A közgyűlés megengedte, hogy mi
vel a városi pótadó gyéren folyik be, a 
házipénztár folyó kiadásaira a főgimná
ziumi alap jövedelméből 15000 K-t ideig
lenesen felhasználhasson. Végül a polgár- 
mester kegyeletes szavakban elparentálta 
az elhunyt Vajda Jenő városi képviselőt.

— A hsnvédség köréből. Schmidt Kál
mán százados Szegedről Lévára helyezte
tett át zászlóaljparancsnokká. Horváth 
Zoltán hadnagy és Táby Kálmán főhadnagy 
Nyitráról Lévára és Gladics Pál hadnagy 
Léváról Nyitrára lett áthelyezve.

— Kinevezés. A király Terebessy János 
ar-maróti alügyészt ügyészé nevezte ki.

— Tisztujitis. A napokban ejtették meg 
Újbányán a városi tisztviselők választását. 
A régi tisztviselőket újból megválasztották 
további hat év tartamára, csupán a beteg 
dr. Rischanek Béla  helyébe ügyésszé dr. 
Ylcsek Ferenc lévai Ügyvédet választották. '

— Névmagyarosítások. Steiner Vilmos 
lévai illetőségű bpesti lakos Lipcseire-re , 
Czigány János zsitvaujfalui ill bpesti lakos 
valamint gyermekei &V4es-ra, Adler Hugó 
végzett főgimn. tanuló, lévai lakos A dorján -ra 
változtatta családi nevét belügyminiszteri 
engedélylyel.

— Hontmegye főispánja gióf Wilczek 
Frigyes — mint politikai körökben hire jár 
— benyujotta lemondását, amit egyebek 
között Andrássy pár'alakitásával hoznak 
összefüggésbe Az uj főispán személyét 
illetőleg nálunk már kombinációkba bocsájt- 
kóznak. így az egyik verzió szerint Mai- 
láth alispán neveztetnék ki honti főispánná. 
Ezt persze csak mint mende — mondát 
regisztráljuk.

— Giof Tisza István köszöneté. A barsi
ref egyházm:gye minap Léván megtartott
gyűlése táviratilag fejezte ki részvétét erróf 
Tisza Istvánnak, édesanyja elhunyta fölött. 
HS a A '5 > ,? /., Fűdre  gondnokhoz

intézett k ‘vetkező tartalmú táviratban vála

szolt : „Súlyos családi gyászom alkalmával 
kifejezett szives részvétéért a barsi refor
mátus egyházmegyének hálás köszönetét 
mondok. Tisza.*

— A btrsmegyei patronázs-egyesfllst. A
Kelts Gyula főispán elnöklete mellett ala
kuló patronázs-egyesület taggyüjtö ivei 
már szétküldettek, a z  alakulóban levő jó
tékony egyesület a tagok gyűjtésével dr. 
K a ü  Antal kir. törvényszéki elnököt bízta 
meg. Felvétel iránt a vidéken minden jegy
zői hivatalban lehet jelentkezni. Az erköl
csi romlásnak kitett gyermekek és fiatalko
rú bűnösök megmentésére alakuló patro
názs-egyesület méltón számíthat a várme
gye társadalmának odaadó támogatására, 
hiszen magával szemben végez köteles
séget, amikor az erkölcsi züllésnek kitett 
gyermekeket pártfogásába veszi s rásegíti 
őket az emberi élet igazi útjára, amelyen 
haladva hasznos polgárai lehetnek a tár
sadalomnak és a hazának.

— Halálozás. Érzékeny veszteség érte 
Bándy Endrét, a lévai evangélikus egyház 
tiszteletben álló lelkészét és feleségét Czig- 
lan Amáliát. Fiuk a 14 éves János, hoszas 
és kínos szenvedés után maghalt, temetése 
szombaton volt kiterjedt részvét mellett.

— A lévai tanítói továbbképző tanfolyam
hallgatói több tanulmányi kiránduláson > 
vettek részt. Tomcsányi János tanfel
ügyelő vezetésével Körmöcbánya és Sel
mecbánya érdekes látnivalókban bővelkedő 
városokat tekintették meg, voltak Garam- 
szentbenedekben is. Helyben, a lévai urada
lom ujmajori gazdaságát látogatták meg, 
ahol Kriek intéző szolgált szakszerű magya
rázatokkal s megvendégelte őket. A lévai 
villamos telepet, Knapp Dávid gazdasági 
gépraktárát, Kabint r. t. szappangyárát és 
Boros Gyula bor-és sörraktárát is tanul
mányozták, az utóbbinál szintén magyaros 
vendégszeretetben részesültek. Szerdán d. 
u. dr. Czettcl Jenő miniszteri titkár tartott 
előadást a tanfolyam részére : Gazdasági 
szövetkezetek és a néptanító címen.

— Szent István-napja Esztergomban. Az
első magyar király Szent István napját az 
idén is szokásos fénynyel és országhirü 
ünnepséggel tartják meg Esztergomban. 
Szent István, Szent László és Szent Imré
nek a bazilika kincstárában őrzött erek
lyéit a városban egyházi pompával hor
dozzák körül. A főszékesegyházban or- 
chestrális nagy mise és alkalmi egyházi szó
noklat lesz. Az egyháztörténeti hangver
senyt a belvárosi plébánia templomban 
tartják meg. A főgimnáziumban pedig kul
túrtörténeti előadás lesz vetített képekkel 
Szent István koráról. Az ünnep délutánját 
és estéjét különféle versenyek és mulatságok 
teszik változatossá.

— Hozdony és a személyvonat. Majdnem 
vasúti szerenécsétlenség történt a múlt hé
ten Csata és Bény között. A hajnalban 
Léváról Párkánynánára haladó személyvo
nattal kint a szabad pályán szembe jött egy 
vásuti mozdony, mely anyaggal telt kocsi
kat szállított volt Párkánynánára s most 
visszafelé haladt. Szerencséi e a személyvonat 
éber gépésze Jeney, idejében észrevette a 
közeledő mozdonyt, jelt adott s most mint
egy kétszáz méternyire s került neki megál
lítani a vonatot és ezáltal elkerülni az össze
ütközést. A Párkánynána felöl jövő mozdony 
vezetője állítólag nem kapott jelzést az 
indulásra s e inek dacára elindult A vizsgá
lat megindult

— Labdarugó-mérkőzés. A Lévai keres
kedő és iparos tanulók sportcsapata julius 
27-én vasárnap, d. u. öt órakor a tanító
képző pályáján az Ipolysági törekvés sport- 
egyesület válogatott csapatával labdarugó- 
mérkőzést rendez.

— Agyonrugta a ló. Néveden id. Bogyó Já
nos földmives istállójából kiszabadult a ló 
és az utcán játszadozó Mészáros Erzsi nevű 
hét éves leánykát úgy fejbe rúgta, hogy 
szörnyet halt.

— A vadházasságok korlátozása. A belügy
miniszter körrendelet adett ki a megyei és 
városi árvaszékeknek, melyben meghagyja, 
hogy a kiskorúak közti vadhárasságok 
továbbterjedésének megakadályozása végett 
a szóbanlévö kiskorúak gyámjait szigorúan 
büntessék meg, ha azok „összeállásához* 
beleegyezésüket adják. Hasonló esetekben a 
büntetést a szülők ellen is alkalmazhatják, 
sőt jogukban áll a szülőket a szülői hatalom 
gyakorlatától és felfüggeszteni. A rendelet 
kiadásira az késztette a minisztert, hogy a 
vadházasságok nagy százaléka kiskorúak 
összeállásából származik.

— Halálgödrök a falu végén. Minden falu 
végén ott láthátók azok a gidres-gödrös 
területek melyeket agyagosnak nevez a nép. 
Onnan szedik ugyanis az építéshez, tapasz- 
táshoz, a földes padlat .kicsapis'-ához 
szükséges agyagot. Ezek a helyek nagyon 
veszedelmesek, igen gyakori bennük a halá
los szerencsétlenség, mert az emberek 
nagyon gondatlanul, rendszertelenül ássák 
belőlük az agyagot. A múlt héten, amint 
jelentetettük, Baracskán temetett el egy 
embert az agyagos, most pedig újból két 
helyen történt halálos szerencsétlenség, 
Vámosladányban Gál Lajos 16 éves fiút, 
Füzesgyarmaton pedig Bíró Andrást zúzta 
halálra a rászakadó földréteg. Ezeket a 
halálgödröket a hatóságnak a községi bí
rók által ellenőriztetni kellene s amikor 
szükségét látják, elegyengetni, a veszedel
mesen függő részeket óvatasságból lerom
bolni lehetne, ílyenmódon megelőznék a 
mindgyakrabban előforduló, többször halá
los kimenetelű szerencsétlenségeket, melyek 
különösen most a sok esőzés folytán meg
lazult agyagosokban előfordulnak.

— Iparosok és a helypénz. A lévai ipa
rosok panasszal fordultak az iparkamará
hoz amiatt, hogy egyos vásártartó közsé
gekben fuvaros kocsijaik után külön hely
pénzt, úgynevezett bemeneti dijat kell fi
zetniük. Ebben az ügyben az alispán vizsgá
latot rendelt el, a kamara pedig értesítette 
az érdekejteket, hogy a kereskedelmi mi
niszter a jövőben csak azokat a községi 
helypénzszedési szabályzatokat hagyja jóvá, 
melyek a következő zárórendelkezést tar
talmazzák :

1. J A helypénz csakis a vásártéren való 
tényleges helyfoglalás alapján és után szed
hető. Helybeliek helypénzt nem fizetnek.

2. ) Azon jármüvek után, melyeken az 
áru piacra vitetik és róluk lerakatik, csak 
azon esetben szedhető helypénz, ha ezen 
jármüvek a leterhelés után is a vásártéren 
maradnak.

3. ) Szekérbe vagy igába fogott vonó 
jószág után csakis az állatvásártéren és itt 
is csak abban az esetben szelhető az I. 
fejezet alapján külön helypénz, ha az ál
lat maga is eladásra van szánva.

4. ) A vásárló népet szállító fogatok 
után csak akkor szedhető helypénz, ha 
azok állandóan a vásártéren maradnak.

Előléptetés A postaigazgatóság Gaal 
Ernő lévai postaszolgát altisztté léptette elő.
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— Mulatság Zselizen. A vidám hangulat 
vés fesztelen jókedv jegyében szombatról 
vasárnapra viradó éjszaka zajlott le a zse- 
lizi főiskolai hallgatóság által az ottani 

Kaszinó javára ssép sikerrel rendezett 
táncmulatság. A vidámságban töltött éjszaka 
alig pár percesnek tűnt föl, de hogy is ne 
múlt volna hamar az idő, mikor annyi szép 
hölgy volt ott, hogy az ember azt sem tudta, 
melyiket nézze. Nehéz lett volna választani, 
hogy Iris aranyalmáját melyiknek Ítéljük oda. 
No de mindennek van vége s így e mulatság is 
véget ért s a jelen voltak reggel jó kedvűén 
és a fáradtság legkisebb nyoma nélkül 
távoztak haza Csak azt sajnálták, hogy 
miért nincsenek oly hosszú éjszakák itt is, 
mint az éjszaki sárkvidéken. Az is bizonyít
ja mily jó  kedv uralkodott, hogy még az 
idősebb urak is táncra perdültek s együtt 
járták a csárdást a fiatalokkal. Az az igazi 
magyaros csárdás, amit ők jártak s nem hol
mi csárdásba ojtott boszton, amit a mai fiatal
ság annyira kedvel, és helyette az egy ma
gyar táncot a csárdást is elhagyja, mert hát 
ez a divat. Jelen voltak, atu on yok  : Adler 
Viktorné, Akucs Lajosné, Bátky Istvánná, 
Bohuniczki Sándorné, Chudoba Ernőné, 
Galambos Jánosné, Halbvirth Ferencné, 
Heydrich Károlyné, Kálnay Károlyné, Kiss 
Imréaé, Dr. Melcher Károlyné, Malomsoky 
Gyuláné, Nyáry Ignácné, Patay Gyuláné, 
Sántavy Józsefné, Schönviszner Kálmánná, 
Schöpflin Róbertné, Szekér Gyuláné, Varan- 
nay Sándorné, ZádoriN.-né. L eán y ok : Akucs 
Margitka, Baltás Aranka, Galambos Ilonka, 
Halbwirth Elzuska és Bébike, Heydrich Mici
ke és Olgica, Kardoss Zsuzsika, Kálnay 
Ilonka és Herminke, Kiss Sárika, Malom
soky Olgica, Nyári Bözsike és Marica, Patay 
Margitka és Lenke. Salga Etelka, Sántavy 
Annuska, Szekér Mancika, Szemák Iluska, 
Varannay Lenke, Zádori Iduska. A táncmulat
ság eredménye a következő: Bevétel 171 Kor. 
Kiadás 89 K. Tiszta maradvány 82 Kor. 
Felülfizettek Gróf Coudenhove Kunó 9 K . 
Kalics Gyula, Kelemen Sándor, Hrád Alfréd, 
Offerman Ágoston, Pásztor Kálmán, Braun 
Zsigmond, Modrovics János 4-4 K. Adler 
Viktor, I)r. Melcher Károly és Sántavy 
József 3-3 K. Szedlacsak János, Schönvisz
ner Kálmán, Chudoba Ernő, Nyáry Ignác, 
Szekér Gyula, Schöpflin Róbert 2-2 Kor. 
Wertheimer Lipót, Deli István, Kmoskó 
József, Kersék János, Heydrich Károly, 
Halbwirt Ferenc, Asztalos N, Kálnay Károly, 
Erős Sándor, Akucs Lajos, Pásztor Elek, 
Kiss Imre, Bohuniczky Sándor, Hoznedl 
Ferenc, Német Lajos, Pásztor Károly 1-1 Kor.

A zselizi casinó elnöksége.
— Vizsgálat a vásártéren. A földm. minisz- 

tetiumból kiküldött állategészségügyi fő
felügyelő e héten vizsgálatot tartott a lévai 
állatvásártéren. A főfelügyelő kifogásolta azt, 
hogy a vásártér a város közvetlen közelében 
van. Az állategészségügy biztosítása érdeké
ben több rendelkezést tett, igy a vásárteret 
a lakott részektől, valamint a gyanús, beteg 
állatok helyét kettős kerítései szigorúan 
elkülöníteni rendelte azzal, hogy ha intézke
dései mára nem készülnek el, úgy a leg
közelebbi állatvásárt betiltja. így tehát a 
munkálatok serényen folynak.

— Tejvizsgálat. D r. Danát fővegyész, akit 
a földmivelésügyi minisztérium a mezőgaz
dasági termények és cikkek hamisításáról 
szóló törvény értelmében Lővára kiküldött, 
tejvizsgálatot tart. Mikor e sorokat Írjuk, a 
vizsgálat még nincsen befejezve. A főve
gyész a piacon kicsiben árult tejet mind 
kitűnőnek találta. Egy kisóvári tömegárus
nak 10:> liter tejét azonban lefoglalta, mert 
vizezett volt. Tintának hozzákeverése állal

denaturálták, hogy emberi élvezetre alkal
matlanná tegyék. 30 termelőnél megejtett 
szemle után kettő ellen vizsgálat indul 
meg, mert tejük azzal lett gyanúsítva hogy 
v í z  van benne. Az eddig megvizsgált ezer 
liter tej között 120 liter volt vizezett.

—  A barsmegyei gazd. egyesület igazga
tóválasztmánya augusztus 4-én Ar-maróton 
a vármegyeházán ülést tart, melynek tár
gyai: báró Ghülányi Imre földmivelésügyi 
miniszternek leirata hivatalának elfoglalása 
alkalmából; jelentés a cukorrépatermelők 
szövetségéről; kosárfonó tanfolyamok és 
gazdasági előadások programmjának be je
lentése, valamint az igazgatóválasztmány 
hatáskörébe tartozó egyébb ügyek.

— Áthelyezés. Uthy Kálmán tanfelügyelő- 
ségi tollnokát a kultuszminiszter Árvavár
megye tanfelügyelőségéhez hasonminőségben 
áthelyezte.

4547/1913 szám.

Bérleti felhívás
Léva r. t. város közönsége bérbe

adja folyó 1913 évi November 1-töl 
1923 évi október 30-ig terjedő tiz 
évre azon korcsmaépület (s annak 
az u. n. baromvásártéren kihasított 
bsltelkét) melynek felállítását a város 
képviselőtestülete elrendelte s mely 
már is épülőfélben van. Egyben az 
érdeklődőket ajánlattételre felhívja

Bérelni szándékosok írott s két 
tanú előttemezésével sajátkezüleg 
aláirt ajánlataikat adják be Léva r. 
t. város iktató hivatalában 1 9 1 3  évi 
julius hó 31-ik  napja déli 12 órájáig. 
E lő ző leg tegyenek le készpénzben vagy

a városi p én zek  k ezelésére hivatott 
pénzintézet áltat kiállított betétkönyvben 
vagy árvás biztosítékra alkalm as - a 
budapesti börzeárfolyam  szerint számi* 
tott • értékpapírokban az évi béra já nlat 
5 0  */*-ának m egfelelő  ö sszeget a város 
pénztárába bánatpénzül s a pénztári 
elism ervéynt csatolják ajánlatukhoz.

Az ajánlatba aa évi bérösszeget 
számokkal és betűkkel kell kiírni s 
felvenni a szövegbe azt is, hogy 
ajánlattevő a jelen felhívást, a béré
pület terveit a telek helyszinrajzát 
úgy a kötendő szerződés feltételeit 
ismeri.

A város képviselőtestülete jogo
sult a beérkező ajánlatok közül 
tetszése szerint választani, sőt vala
mennyit vissza is utasítani.

Akinsk ajánlata elfogadtatik, köte
les az elfogadásról lett értesítéstől 
számított 8 nap alatt a bérszerződést 
aláírni. E köteiezetség teljesítésének 
elmulasztása esetén a város pénz
tára javára bánatpénzét veszti ■  a 
város közönsége jogosítva lesz akár 
árverés utján, akár magánúton a 
mulasztó ajánlattevő kárára és 
veszélyére a bérletet másnak adni.

Az épület tervei, a helyszinrajz 
éi a kötendő bérszerződés tervezete 
a város iktató hivatalában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Léva, 1913 évi julius hó 10.

Bódogh
polgármester.

K e r e s k e d e lm it
végzett kisasszony, azonnali belépésre 

kerestetik helyben, ajánlat kereskedelmi 

Léva, posta restante.

Beszterczebányai Fiuinternátus 
B e s z t e r c z e b á n y a .

Nevelő intézet bentlakó és bejáró felsőkereskedelmi, pol
gári. gimnáziumi és fémipariskolai tanulók számára.

Állandó tanári és orvosi felügyelet. 
Gondos nevelés. Kitűnő ellátás.
Prospektust kívánatra az internátus igazgatósága Beszterczebányán vagy 

Lázár Emil Léva, ingyen cs bórmentve küld.

Láng é Kun központi szálloda, áttérőm  és kávüiáza, a  kereskedők tál ükozó helye. T e le fo n d .
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S te ia e r  S á n d o r
órás és ékszerész. 

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arany és ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  v a ló d i e z ü s t 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 zép  v á la s z té k
inga órákban.

Használjunk
KABlNA-féle ■ 
M a s z

szín szippant
M osá sho z  a legjobb, legtakarékosabb

•gym ri átdörzsölése ezzel, felér más 
aimppanal való 3>szoros atdörzsö- 
lÓ M r í -  - -  - -  - -  - -

T isz ta sá g é rt sz a v a to ssá g !

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b u to r  a s z t a l o s

Z s a r n ó c z a , B a r s m e g y e .
Raktáron tart saját készitményü legújabb stylü 

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

Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállit. Pontos és gyors kiszolgálás. Kivánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  ip a r t .

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

új onnan m e g n y í l t  úr i  és női  d i o a t  ü z l e t é b e n
K á l v i n  P a l o t a  (K o s ú th  L a j o s  l é r )

Szives tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n y á r i  és ő sz i leg
finomabb b o á i  és a n g o l  divat 
szövetekből

K e d v e z d  fe lté te le k  
é s  ju tá n y o s  á r a k

mellet rendelést eszközlttk. Kérem te
hát ezen kedvező alkalmat felhasználni 
és ruha szükségletét ilyen előnyösen
nálam beszerezni.

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytózsde mellett.

V l f i í  l i f a i i v f l i f i  m  kész felső aljak, Gyermek
1101 DIOUSOK BS mosó és szövet ruhák
mosó és Glott kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 48  fillértől kezdve, gvermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

nap és eső ernyőben.
Kész pongyolák K. 6*50 fill. feljebb.
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Mezőgazdasági** és varrógépek legnagyobb rak tára:

I l o f f l i e r  é s  S c h r u n íz  I , . . , , » . i « í O a n z -ffé le  m o tó ro l*
M a y f a r d i  p h .  és T s a .  M i n e k  vezerkepYlselete. * j , ?n?«anj
A lf a  S c p a r a t o r  #  I 0  “ "  1 l é i h a l é l í  #  #  #  Jf

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

R O D E R I B Ú T O R O K
Kárpitos és díszítő munkák.

Teljes lakberendezések 
W efo z Á rm in  Cégvezető; K o h n  Y a th a n

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

H O L Z J IA A fi B O D M i

Telefon 25. divatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér Telefon 25.

Női (elöltök, Costümek, Pongyolák és Blúzok
Buba és costiiin szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérneműik és egész mennyasszonyi kelengyék. 
________ Legújabb férti divatezikkek.

Nyomatott. Schulcz I#nácznál Lévan.
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