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A kamara a záróráért.
A  törvényhozás a fővárosban és 

annak környékén — mint az tudott 
dolog — törrénynyel szabályozta 
az üzletek záróráját. Ez a törvény 
egyrészt a korssooiális követelmé
nyeként a kereskedelmi alkalma
zottak védelmére irányuló célzat
tal, máirésit pedig a versenyviszo
nyok lehető egyenlősítésére való 
tekintetből alkottatott meg. 9aj*08 
azonban, hogy e törvény kereté
ben a vidéki üzletek egységes 
zárórájának kérdése nem oldatott 
meg teljesen, mert hiszen nem 
nevezhető megoldásnak az, mikor a 
törvény azt mondja, hogy a vár
megyék és városok saját hatás
körükben rendeletileg szabályoz
hatják az üzletek záróráját. Tehát 
a törvény csak azt mondja ki, hogy 
a hatóságok a vidéken is szabá
lyozhatják, egységesíthetik az üz
letek záróráját — ha ugyan akar
ják. A törvénynek határozottan ki
kelletett volna mondania azt, hogy 
a vidéki hatóságok köteleztetnek a 
helyi viszonyok szigorú figyelembe 
vételével a zárórának egységes 
szabályozására, eme törvény kere
tén belül; mert ami szociális köve
telmény a fővárosban az alkalma
zottak védelme szempontjából, az 
szociális követelmény marad a 
vidéken is, amit itt is teljesíteni kell. 
Ugyanez áll a versenyviszonyok le
hető egyenlősítésének elvére is.

Teljesen tudjuk honorálni a tör
vényhozásnak intézkedését ama te
kintetben, melyszerint a fővárosra 
és környékére érvónyny el biró záróra 
törvényben határozott, fixidőt ál
lapított meg, de ezt a megállapí
tást nem kényszeritette rá a vidékre 
is, melynek viszonyai teljesen el
ütök a fővárosétől. Minden város
nak megvannak a  maga speciális 
viszonyai, az üzletek záróráját is 
etekhez a helyi viszonyokhoz kell 
alkalmazni, amellett még különös 
gondot kell forditani arra is, hogy 
különböző üzletágak érdekei kel
lően megvédessenek. Úgy tudjuk, 
hogy Léván is ez okoz különös 
gondot az illetékes hatóságnak, 
azért nem készül még a zárórára 
vonatkozó szabályrendelet, amely 
különben az összes érdekelteknek 
óhaja.

De a kérdés gyakorlati megol
dása nem késhet már soká, annál 
inkább is nem késhet, mert érte
sülésünk szerint a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara kez
deményező lépéseket fog tenni erre 
nézve az illetékes helyi hatóságok
nál, ami bizonyára lényegesen meg 
fogja könynyiteni a dolog keresz
tül vitelét.

A kamarának kereskedelmi osztálya 
a napokban foglalkozott az egységes 
üzleti záróra kérdésével és ekkor 
úgy találta, hogy a törvény szociá
lis célzatának a vidékre való gya
korlati érvényesítése nemcsak az

alkalmazottakra méltányos, hanem 
üdvös hatással lesz úgy a verseny- 
viszonyok, mint a pihenő szem
pontjából az üzlettulajdonosokra is, 
azért szükségesnek tartja megva
lósítását.

Mindenesetre nagy dolog lesz i  
szabályrendelet megalkotása, de 
sokáig már nem zárkózhatnak el 
előle sem a vármegyei, sem a vá
rosi hatóságok, melyektől Dagy 
gondosságot és mindenre kiterjedő 
figyelmet várunk a rendelet meg
szerkesztésénél, hogy az úgy az 
üzlettulajdonosok, mint az alkal
mazottak szempontjából kielégítő 
legyen és a törvény elvei érvényre 
jussanak benne

A városok kongresszusa.
A vidék legutóbbi legfontosabb eseménye 

a városok kongresszusa. Városaink veze
tői gyűltek össze Nagyváradon és meg- 
hányták-vetették a dolgokat, azokat a terve
ket, amelyekkel a közel jövőben foglalkoz
t o k  kell és foglalkozni akarnak. A magyar 
városok az alappillérei ennek az ország
nak és amit ők határoznak, ami az ő jö
vendő tervük, az az egész országra kiható 
fontosságú.

A szó legszorosabb értelmében kulturális 
és gazdasági kongresszus volt ez a váro
sok kongresszusa, amely, mint minden év
ben, eszmékkel termékenyítette meg a köz
véleményt, s amelyen azt bizonyították be 
■ városok kiküldöttei, hogy a kultúrának
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milyen intelligens, szakképzett és lelkes 
girdája van a városi tisztviselőkben.

Az idei kongresszus legfontosabb tárgya 
as államosítás kérdése volt, amelyet az 
utolsó napon tárgyaltak és amely kérdés
ben a kongresszus egyhangúlag állást fog
lalt a reform ellen és követelte, hogy a 
városi törvényhatóságoknak továbbra is 
meghagyassék a választás joga, mert e | 
nélkül a városok önkormányzati joga tel- j 
jesen illuzóriussá tétetnék.

A városok tisztviselői egyfelől belátták, 
hogy függetienségük elvesztésével anyagi 
érdekeik is csorbát szenvednek a kineve
zési rendszerben, másfelől szem előtt tar
tották saját érdekeik mellett a reájuk bí
zott közérdekeket is. S valóban nemcsak 
politikai és egyéni szempontok szólnak e 
terv ellen, hanem tisztán szak6zeiű szem
pontok is: egyfelől a jó közigazgatás ér
deke, másfelől a városok szabad fejlődé
sének érdeke, amelyet az államosítás tönk
retenne.

Itt nem pusztán elméleti jogról van szó, 
amikor a városi törvényhatóságoknak is 
meg akarjuk tartatni a tisztviselőválasztási 
jogot. Ez nem üres jus. Mert ennek van 
materiális tartalma és van anyagi konzek
venciája.

A városok fejlődésével fejlődik ugyanis 
a kultúra, ipar, ktreskedeltm és a közgaz- 
gazdaság terén maga az állam. Az nem 
kulturáltam, amelynek városai kuhurátlanok. 
Az nem gazdag ország, amelynek városai 
szegények. Az nem független állam, amely
nek városai nem birnak független önkor
mányzattal.

S csak alig néhány esztendeje, hogy 
vidéki városaink nagyobbmérvü fejlődését j

Valaki virraszt . . .
Ködös borongós őszi éjszakákon 
Amikor meghal a sok kis virág . . . 
Elsuhant álmok jeltelen sírján 
Felébred újra a régi világ . . .

Az eltűnt mesék újra megkerülnek . 
Telve aranyos uj színekkel . . .
S zokog a nóta egy szőke leányról, 
Kit elvitt egyszer egy őszi reggel . . .

Minden, ami régi visszajön újra . . . 
És egy megtört szivén megpihen . . .
. . . Ködös borongós őszi éjszakákon 
Valaki virraszt némán csendesen . . .

Farkas Gábor

Száz év előtt.
Az ezernyolcszáztizenharmadik esztendő 

gyászos emlékekkel kisért föl francia földön, 
viszont a diadalok sorozatát jelenti Német
országban. I. Napóleon ausztriai és német- 
országi vereségei nem maradtak lokális 
jelentőségűek Véres, kemény csaták után, 
amelyek között a legrettenetesebb a lip
csei volt, megbukott nagy Napóleon világ
hatalma. Azok a hadjáratok, amelyeket 
Spanyolországban, Oroszországban és

észlelhetjük. Egyik-másik alig mászott ki 
a kulturátlanság pocsolyájából. Egy erős, 
intelligens tisztviselői karnak sikerült fel
támasztani a legtöbb város lakosságában 
azt a közszellemet, amelyet önkormány
zati érzéknek nevezhetünk.

Ezt kell a városok közönségében meg
tartani és úgy látszik a városok tisztviselői 
meg is akarják tartani.

L é v a i H írlap  __

H Í R E K .

Az ev. gyámintézet gyűlése.
A magyarhoni evangélikus egyetemes 

gyámintézet —  melynek hivatása az ev. 
egyházközségek és iskolák anyagi segélye
zése és a közszellem feltámasztása — 53-ik 
évi közgyűlését a lévai egyházközség meg
hívására Léva városában tartotta szombaton 
és vasárnap. Őszintén örültünk annak, hogy 
egy országos jelentőségű mozzanat szín
helyéül megint Léva városa, a Felvidéknek 
ez a szépen fejlődő kis kultur-emporiuma 
szemeltetett ki, emlékezetesünneppé avatva 
ezáltal e napot a lévai ev. egyház számára.
A város közönsége felekezeti különbség 
nélkül méltányolta ezt a megtiszteltetést és 
a vándor-közgyűlés tagjait élén Seholtz | 
Gusztáv budapesti lelkész, püspökkel, nagy < 
lelkesedéssel és azzal a szívélyességgel 
fogadta, mely a lévai közönségnek tradi
cionális sajátja.

A gyámintéiet egyházi és világi vezető
sége kíséretével szombaton délben érke
zett meg Lévára; a pályaudvaron nagy
számú köxönség és a város küldöttsége 
élén Dódogh Lajos polgármester, Aledvectky
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Sándor egyházi felügyelő pedig az egyhá* 
nevében ünnepélyesen fogadta és bekísérte 
őket a dúsan fellobogózott városba.

Este ismerkedési vacsora volt a Vigadó
ban, ahol a vendégek tiszteletére a város 
vezető férfiai közül számosán jelentek meg. 
A vacsorát vallásos estély előzte meg, me
lyet a lévai tanítóképző intézet dalárdája 
karénekkel vezetett be, Duschek Ernő  zene
tanár kitűnő dirigálásával. Az énekkar elő
adását elismeréssel fogadta a közönség. 
Ezután dr. Szélényi Ödön pozsonyi theo- 
lógiai akad. tanár tartott vallási öntudattól 
duzzadó felolvasást .Belmisszió és iskola" 
címen a felekezeti iskolákról és a vallás- 
oktatás szempontjából ellenezte az iskolák 
államosítását. Majd lelkes taps között Hein- 
rich Gyözőné jelent meg a színpadon és 
két éneket adott elő az ő — általunk már 
több alkalommal méltatott — művészeté
vel, szép terjedelmű, bársonyos hangján, 
ügy a ,,M i atyánk*, mint az 1744-ik évből 
származó régi olasz ének —  „Caro Mio 
Ben- —  előadásával mély áhitatos han
gulatba ringatta a közönséget, amiért 
percekig tartó meleg ovációban volt része 
s egy hatalmas virágcsokorral kedveskedett 
neki a rendezőség. Énekeit Kriek Jenő  ta
nítóképzői igazgató diszkrét művészettel 
kisérte harmóniumon, szintén megérdemelve 
a kitüntető elismerést. Kozma Andornak 
Krisztus a gyárban cimü legendás versét 

i Szántó Albert theologus tehetséggel szavalta 
j el. A műsort a képzői énekkar gyakorlott 
j előadása zárta be. Végül a Himnuszt éne

kelték el. A nagyszámú közönség ezután 
helyet foglalt a fehér asztalok körül és igazi 
vidám hangulatban sokáig maradt együtt.

Az egyetemes gyámintézet közgyűlése 
vasárnap d. e. tiz óra után kezdődött a 
városháza tanácstermében. A közgyűlést 
istenitisztelet előzte meg, ahol Pröhle Hen
rik pozsonyi alesperes mondott nagy ha
tást keltő ünnepi beszédet. (A közgyűlés 
elhatározta, hogy ezt a beszédet magyar, 
német és tót nyelven kinyomatja és a hívek 
között elterjeszti.)

Ausztriában vezetett a diadalmas imperá- ! 
tor, csak elöfutárjai voltak a lipcsei döntő 
ütközetnek és ezernyolcszáztizenharmadik 
esztendő eseményeinek. A száz esztendő 
előtti küzdelmekben részt vett minden mű
velt nemzet, Magyarország egész sereg ka
tonájával együtt, csak a balkánnépek nem 
érezték Napóleon erejének szelét. A törté
nelem épen ezért felszabadító hadjáratnak 
nevezi az ezernyolcszáztizenharmadik esz
tendőt.

Amidőn Napóleon Oroszországból Francia- 
ország felé visszavonult, úgy látszott, hogy 
a borzalmas szerencsétlenségek nem törték 
meg egész erejét és hatalmát. Nagyszabású 
előkészületeket tett, hogy újra fölvehesse a 
hadviselést. Legnagyobb gondját képezte, 
hogy uj hadsereget szervezzen. Rekrutái 
száma 150.000 volt. Kiszolgált katonákból 
csak négy tengerészezred, három csendőr- 
ezred és a párisi polgárság két bataillonja 
állott rendelkezésére. A nemzetőrség nyolc
vanezer embere nem volt használható hosz- 
szabb és súlyosabb hadjáratra, mert java
részük és vezetőik nyugdíjazott emberek
ből állott, ezenkívül igen sok volt az in
validus és rendes hadseregből elbocsátott 
is. Itt mutatkozott Napóleon igazi nagy
sága. Megértette, hogy csak a francia nép 
föllelkesitésével érhet el célt. Ámde min
den fiancia tudta, hogy Napóleon gigantikus 
terve juttatta az országot a hihetetlen nyo

morba. Január tizenharmadikán a szenátus 
mégis elhatározta, hogy a százötvenezer 
újoncon kivül százezer rekrutát és a követ
kező év védkötelesei közül ugyancsak száz
ezret állít lobogók alá. Ezenkívül ezrével 
jöttek zászlója alá az önkéntesek a különféle 
városokból és a szenátus kimondta, hogy 
tízezer nemes ifjú jelentkezőből lovas had
test alakítandó. Kiszolgált tisztek verbu
váltak és képeztek ki ezredeket és meg
történt az a furcsa dolog, hogy tengerész- 
tüzéreket alkalmaztak szárazföldi szolgálatra. 
Lovakban azonban igen nagy volt a hiány. 
Legtöbb histórikus nagy szerepet tulajdo
nit ennek Napóleon vereségében. Ilyen 
körülmények között indult újabb hadjáratra 
uj hadsereggel Napóleon a spanyolországi 
hadak maradványaival.

Napóleon szünetlen munkával, tevékeny
sége fáradhatatlanságával akart újból si
kereket elérni. De a finánciális viszonyok 
rettenetesek voltak. Végül is a legnagyobb 
erőfeszítések árán, a közvagyonon ejtett 
hatalmas operációk utján mégis csak elő
teremtették a szükséges pénzt. Maga Na
póleon Is hetvenegy millió áru részvény
jegyet vásárolt. Január tizennyolcadikán 
újabb ujonckontingenst kért a rajnai szö
vetségesektől Napóleon. A szövetséges 
fejedelmek egy kivételével biztosították hű
ségűkről a császárt. Ezenkívül kereste a 
kibékülést a római pápával is, mert ezek-
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A közgyűlést Scholtz Gusztáv püspök és 

Kéler Zoltán dr. (fővárosi ügyvéd) kerületi 
gyámintézeti elnök, vezették s Kéler Zoltán 
nyitotta meg, beszédében elsősorban is 
hálás köszönetét mondott a nagy történelmi 
múltú „nemes Léva városának* és a lévai 
evang. egyháznak vendégszeretetéért, a 
gyámintézet tagjait fokozottabb áldozat- 
készségre buzdította, majd indítványára 
üdvözlő táviratot intézett a közgyűlés a 
királyhoz, aki nemrég négyezer koronás 
adományt juttatott a gyámintézetnek; to
vábbá a Gusztáv Adolf egyesületnek (N é
metország), mely ez évben 35.519 K. támoga
tásban részesítette a gyámintézetet és vé
gül oáró Láng Lajos egyetemes elnöknek, 
aki betegsége miatt akadályozva volt a 
gyűlésen való megjelenésben. Ezután a 
püspök imája után megkezdődött a köz
gyűlés. Scholtz Gusztáv egyetemes gyám
intézeti elnök megköszönte a nagy érdek
lődést, mely a közgyűlés iránt megnyil
vánult és különösen elismerően szólt a 
lévai hölgyekről, akik szép számban je
lentek meg, majd előterjesztette évi jelen
tését, amit egyhangúlag tudomásul vett a 
gyűlés. Ez évi országos gyűjtés 46.560 K. 
volt. A lemondott Scholtz Gusztáv helyett, 
aki ideiglenes vállalta az elnökséget, B og
n á r  E n d r e  lovászpatonai lelkészt válasz
tották meg egyházi elnökké, akiért küldött
ség ment. Az uj elnököt megjelenésekor 
lelkes ovációban részesítették. Kelér Zoltán 
üdvözlő beszéde után Bognár Endre meg
tartotta székfoglaló beszédet, mélyen meg
hatva, ami szemmel láthatólag elérzékenyi- 
tette az összes jelenlevőket, köszönte meg 
a bizalmat, mely erre a magas, kitüntető 
tisztségre emelte, majd vázolta programm- 
ját, melynek folyamán lesujtólag nyilatko
zott a m a gy a r d in ie te k  törekvéseiről is. A 
közgyűlés tagjai éljenzéssel és tapssal fo
gadták az uj elnök beszédét. B á n d y  E n d r é t , 
a lévai egyház érdemes lelkészét, kér. 
gyámint. elnököt, egyetemes gyámintézeti 
jegyzővé választották meg, Bognár Endre 
helyébe.

ben a veszélyes időkben végzetes lenetett 
volna a papokkal való viszálykodás. Nem 
sokára, január huszonötödikén már meg is 
történt a nagy kibékülés VII. Plus pápa és 
a császár között. Mialatt Napóleon ezeket 
az úgynevezett végső készülődéseket tette 
a határon kívül oly események történtek, 
hogy N apokon maga is megrendült A 
nagy hadsereg maradéka, amely menekült 
Oroszországból, csaknem teljesen elpusz
tult. Ezenkívül Poroszország magatartási 
fenyegetővé vált, Ausztria pedig hangoz
tatta pactfikációs törekvéseit és Metternich 
arra kérte követe utján Napóleont, hogy 
amig a sebek begyógyulnak, kössön békét. 
Később azután megtörtént a szakadás 
Ausztria és Franciaország között, illetve 
oly események történtek, am elyik a csá
szárságnak Porosz- és Oroszországhoz 
való csatlakozását jelentették. Ilyen volt a 
helyzet 1813. januárjában és ez volt az a 
vetés, amelyből a halál olyan das aratása 
és a világ népeinek győzelme, Napóleon
nak pedig bukása nőtt ki, ugyanezen év 
októberében.

Az elnöki székfoglaló után az üdvözlések 
igen szép és kedves jelenetei következtek. 
Elsőnek a barsi ref. egyházmegye küldött
sége tisztelgett a közgyűlés előtt. A másutt 
elfoglalt Patay esperes helyett Ákucs L a 
jos nagypeszeki lelkész vezette a küldött
séget s ugyancsak ő mondott szép üdvözlő 
beszédet is. Ezután a lévai ev. egyház 
nevében Bándy Endre lelkész üdvözölte 
a gyámintézeti közgyűlést és átnyújtotta 
egyházközségének pénzajándékát a gyám
intézetnek. R aab Károly kir. tanácsos barsi 
főesperes az egyházmegye és dr. Baltik 
F rig y e s  püspök külön megbízásából az 
egyházkerület nevében üdvözölte a gyám
intézet közgyűlését és megjegyezte, hogy a 
gyámintézet vezetősége most nemcsak az 
ország legkisebb evang. egyházmegyéjébe, 
hanem a legkisebb egyházközségének te- 

j rületére érkezett. Annál ragyobb azonban 
! itt a hívek lelkesedése és áldozatkészsége.
| Bódogh Lajos polgármester Léva város kül

döttségének élén üdvözölte a gyámintézetet,
| melynek nevében az elnök rendkívül meleg 

hangon köszönte meg a város kitüntető 
figyelmességének immár harmadik jelét. A 
lévai ev. nők nevében B á n d y  E n d r é n é  meg
lepő és nagy figyelemmel' meghallgatott 
beszéd kíséretében pénzadományt nyújtott 
át. Az ev. leányok misszió egyesületének 
küldöttsége élén F a ra g ó  Róza szép alkalmi 
beszéd sorár. egy kelyhet nyújtott át az 
uj elnöknek, a legutóbb konfirmált leányok 
nevében pedig F r e c t k a  A ranka  üdvözölte 
a közgyűlést és ő is pénzbeli adományt 
tett le a gyámintézet céljára. Medveczky 
S á n d o r  lévai felügyelő, leánya esküvőjének 
emlékére szintén pénzt adományozott. A 
zólyomi egyház küldöttsége pedig díszes 
ezüst emléktárgygyal ajándékozta meg az 
uj elnököt hálája jeléül eddigi értékes mun
kálkodásáért. A pozsonyi theológia Szé
kács köre küldöttségének szónoka üdvözlő 
beszédének végén bejelentette, hogy 25 
énekes könyvet ajándékoznak a inodori 
árvaház részére e gyűlés alkalmából. Tóth 
István  ref. igazgató-tanitó szintén mondott 
üdvözlő beszédet. Az elnök minden szó
noknak külön válaszolt.

A gyűlés további folyamán az elnök be
terjesztette a kerületi gyámintézet jelentését 
és bemutatta a szegénysorsu egyházak ré
szére szánt segélyek kiosztási tervezetét. 
B en d l H en rik  egyetemes egyházi pénztáros 
előterjesztette a múlt évről szóló szám
adásokat, amit egyhangúlag tudomásul vet
tek. Az indítványok letárgyalása után a 
közgyűlés véget ért.

Déli egy órakor 150 teritékü kitűnő tár
sasebéd volt a Vigadóban, ahol számos 
felköszöntő hangzott el. Az első pohárkö- i 
szöntőt Scholtz Gusztáv püspök a királyra 
mondta, dr. Karafiáth Márius Báthy László 
prépost-plébánost üdvözölte beszédében, 
Báthy Szelényi Ödönre, Kriek Jenő Kéler 
Zoltán kér. gyámintézeti elnökre, Farkas 
Géza nagyszombati lelkész az ev. nőegylet 
és a misszió leányegylet vezetőire, Bódogh 
Lajos Bándy Endrére, Bándy pedig a ven
dégekre mondott pohárköszöntőt. Beszél
tek még Raab Károly barsi főerperes, Med
veczky Sándor felügyelő, Schulpe Alfonz és 
mások.

A vendégek nagyrésze a délutáni vonat
tal elutazott Léváról, bizonyára soká és 
kellemesen emlékeznek vissza, arra a vá
rosra, melynek ősi várát körüllengő leve
gője régi, nagy időkről regél, ahol hajdan 
véres csaták folytak, ágyuk szóltak a vár
fokon, alatta ők mo»t békén munkáltak a 
kultúra, az egyház javán . . .
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—  Október 6. Léván az idén is a szo
kott kegyelettel ünnepelték meg az aradi 
gyásznapnak évfordulóját. A városházára 
kitűzték a 48-iki lévai nemzetőrök lobogó
ját, melyet a gyász jeléül fekete fátyolba 
burkoltak. A tanintézetek ifjúsága gyász
istentiszteleten vett részt. A főgimnázium
ban az ifjúság és a közönség jelenlétében 
szokás szerint külön is megünnepelték a 
remzeti gyász napját. Az ünnepélyen R as- 
sovszky Kálmán  kegyesrendi tanár mon
dott mély hazafias érzéstől áthatott alkalmi 
beszédet, majd az önképzőkör énekkara 
gyászdalt adott elő K a ri István  VIII. o. t. 
az aradi tizenhárom vértanúról tartott haza
fias hatású felolvasást. Ezután Szepessy- 
nek Bitófák cimü költeményét M oravek  
László  Vi. o. t. szavalta el érzéstelten, ezt 
kö\etőleg a főgimn. énekkara P in tér F  r e n c 
kr. tanár vezetésével Arany János Néma bu 
c. énekét adta elő elismerésre méltón. Végül 
Ja n so n  Jen ő  VII. o. t Ábrányi Emilnek 
Véres dolog c. költeményét olyan nagy 
hatással szavalta el, hogy utánna az ifjúi 
szivekből kitörő lelkesedés zúgott keresz
töl a termen, mire a jelenlevő dr. Kmosko 
B éla  ügyvéd kitüntetésképpen húsz koro
nát ajándékozott a lelkes diáknak. A szép 
hazafias ünnepélyt a Himnusz eléneklésével 
rekesxtették be.

A lévai állami tanítóképző intézet kegye
letteljes, szép ünnepély keretében ülte meg 
e gyászos ünnep emlékét. A tanári kar és 
a nagy számban megjelent közönség előtt 
az intézeti ifjúság a következő műsorral 
rótta le a kegyelet adóját, a zokogó ma
gyar szivek szomorú titkos fájdalmát. I.)  
Himnusz. Énekelte az ifjúsági énekkar 
Duschek Ernő zenetanár vezetésével. M á
sodik számul Tóth Aladár tanító növendék 
szavalta el Váradi Antal Október 6. cimü 
költeményét nagy hatással és igaz mély ér
zéssel. Majd Rizinger János t. n. tartott 
szép alkalmi beszédet, hallgatói elé állítva 
a rég letűnt de örökké dicsőséges m últat... 
és azokat az örökké szent hősöket . . . 
Beszédét azon óhajjal fejezte be, hogy ne 
legyen nekünk soha több ily gyászos na
punk, hogy legyen ez a nap a magyarnak az 
utolsó fájdalma, utolsó könnyhullatása A 
szép beszéd után az ifjúsági énnekkar éne
kelte a „Szentelt hantok* cimü alkalmi 
gyászdalt, melyet Kovács Károly t. n. lel
kes szavalata követett Sajó Sándor „Ma
gyarnak lenni* cimü költeményét szavalva.
A műsort az ifjúsági énekkar zárta be a 
Szózattal.

A levai iparos-tanonciskola október 5-én 
vasárnap ülte meg az aradi vértanuk em
lékünnepét, mikor is több tanonc sikerült 
készültséggel szavalt, az ifjúság a Szózatot 
és Hymnuszt énekelte, a nap jelentőségét 
meg Svarba Endre, az iparos-tanoncotthon 
vezetője hazafias, lelkesítő beszédben mél
tatta.
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—  Kitüntetés. A király dr. K rajitik  Rezső 
pestvármegyei tb. főorvosnak, Krajtsik Jenő 
barsmegyei gazd. egyesületi titkár édes
atyjának. a közegészségügy és közélet te
rén szerzett érdemei elismeréséül a kir. ta
nácsosi cimet díjmentesen adományozta.

—  Az egyházak köréből. A barsi evan
gélikus egyházmegye S a a b  Károly  főespe
rest és Kosztolányi Sándor felügyelőt küldi 
a közeljövőben tartandó ev. zsinatra kép- 
viselőkül. — A barsi ref. egyházmegyében 
két tanácsbirói állásra pótszavazás lett el
rendelve, mely most megtörténvén, egyházi 
tanácsbiróvá B in ha Jó z se f  lévai lelkész, vi
lági tanácsbiróvá pedig dr. Mocsy Aha Léva 
város polgármester helyettese választatott 
meg. —  Pethő Sándor volt lévai segédlel
készt a nemesoroszi-i ref. egyház papjává 
választotta az eltávozott Pázmány Vince 
helyébe.

— Szinpártoló egyesület Léván. A lévai 
szinpártoló egyesület — melynek érdekében 
a Lévai Hirtep is irt agitációs cikket— úgy 
értesülünk, hogy október 19-én d. e. 11 
órakr r fog megalakulni a városháza nagy
termében. A gyűlést az Intelligens közön
ség figyelmébe ajánljuk.

— Az oroszkai cukorgyár vasútja. Az
oroszkai cukorgyárhoz tartozó mezőgazda
sági vasúiból már mintegy 30 km. elkészült. 
A műtanrendőri bejárás Hilwerth Manó va
súti és hajózási főfelügyelő vezetésével 
megtörtént s mivel kifogás nem merült fel, 
a használati engedély a kereskedelmi mi- 
nisiter nevében megadatott. A vasúti vo
nalból jelenleg még mintegy 15 km. van 
készülőben.

— Nemzetiségi viszonyaink. Egyik napilap 
több figyelemre méltó cikkben foglalkozott 
a szláv nemzetiségi viszonyokkal, egyik 
cikkéből kiszakítottuk az alábbiakat, mivel 
azok vármegyénket érintik. —  „A nyugati 
tótság 7 vármegye területén érintkezik a 
magyai okkal. Szívósságát mutatja, hogy - -  
Körösi József tanulmányai bizonyítják —  
nemcsak nagyszámú tót szigetet alapított a 
közeli magyar nyelvterületen, hanem zárt 
sorokban előnyomulva a nyelvhatárt is mért- 
földekkel délre tolta. Több helyütt —  igy 
Nyitra és Érsekújvár között —  az utolsó 
félszázadban is több jelentékeny község el- 
tótosodott s a magyar nyelvterületnek cse
kély romjai maradtak fenn. Az eltótoso- 
dást —  sajnos —  magyar uradalmak is 
előmozdították, melyek ezen a vidéken, 
még a magyar községekben is, túlnyomó- 
lap tót cselédeket alkalmaznak. Ha a hiva
talos adatoknak hihetünk, úgy a lefolyt 
évtizedben itt is előnyös változás követ
kezett be: a nyelvhatár mentén csak 3 (ré
gebben is tót) község tótosodott vissza s 
húsz tót község nyert magyar többséget; 
(köztük Verebeiy is), azonkívül a legtöbb 
nyelvhatármenti tót községben megszapo
rodott a magyar nyelvűek száma. Hogy 
azonban ezen Kedvező adatokat se lehet 
—  sajnos mindenütt készpénznek venni, 
bizonyítják azon községek, melyekben 1910- 
ben a tnagyamyelvüek száma jóval nagyobb 
mint 10 év eWt az összes magyarul beszé
lőké . . Különösen Nyitrában és Barsban  
találunk nagyobb számmal ily kétségte
lenül valótlan adatokra, melyek megne

hezítik nemzetiségi viszonyaink igazi képé
nek megalkotását és alkalmat adnak ellen
ségeinknek az egész magyar hivatalos sta
tisztika meggyanusitására, holott csak egy
két járás vagy község hivatalos közegei
nek helytelen túlbuzgóságáról van szó. —  
A nyelvhatárt s közvetlen környékét kivéve, 
az egész tótság területén egyetlen pont sincst 
ahol földmivelö fajmagyarság bármily kis 
számban is lakna. A nyugati tótság között 
120.#00 magyar, 85.000 német s mintegy 
35.000 egyéb nyelvű (cseh, lengyel) él, a 
többi, tehát a másfél milliónyi lakósság 
84 százaléka tót. — 1900-ban e nagy te
rületen egyetlenegy magyar többségű köz
ség volt: Aranyosmarót (ez is 1890-ben 
még tót volt). Körmöcbányán a 3 népfaj 
egyenlő számban van (német 1514, ma
gyar 1501, tót 1482).“ — A cikk konsta
tálja Barsmegye magyarosodását, az em
lített valótlan adatok pedig úgy állhatták 
elő, hogy a magyarul beszélő tótokat is 
magyar anyanyelvüeknek vehették fel az 
összeírásnál. A jövő népszámlálásnál ez 
korrigálható lesz, ha valóban igaz e vád, 
melynek megállapítása nem áll módunkban, 
mivel nem tudjuk azt, hogy mely községekre 
vonatkozik.

— Remes eset történt multhéten Nagy- 
sárón, ahol két gyermek halálra égett játék 
közben. Kán József vadházasságban élő 
cigány a gr-veszelei határban kukoricát 
őrzött, felesége is dologban volt. ö t  gyer
meküket, akik közül három siketnéma, ott
hon hagyták nagyapjuk, egy 66 éves ma
gával is tehetetlen sánta koldus őrizetére 
bízva. A gyerekek játék közben kukorica 
kóróból kunyhót csinálták és ki s be fut
kostak rajta. Egyszer csak as egyik nyolc 
éves leány egy eddig még ismeretlen em
bertől gyufát szerzett és észrevétlenül föl- 
gyujtotta a kunyhót, melyben éppen benne 
voltak testvérei Mikor a láng fölcsapott, a 
gyerekek ijedten menekültek ki belőle, még 
a legöregebb, 17 éves bátyjuk is elszaladt 
anélkül, hogy kis testvéreire gondolt volna, 
igy ketten, egy négy és egy két éves fiú 
(nem a némák) nem tudtak a tüzből ki
menekülni és bennégtek. Nagyapjuk kö
zelből látta a borzasztó veszedelmet, mely
ben a kis gyerekek voltak, de nem tudta 
magát oda vonszolni bárhogy is iparkodott, 
háromszor is elesett, mert nem volt vele 
mankója, igy szemeláttára égtek meg uno
kái. M ikor a tűzre figyelmesek lettek az 
emberek és odaszaladtak, már csak két 
kis megégett holttestet találták ott. A ha- 
hatóság megindtoitta a vizsgálatot és a 
vizsgálóbíró a helyszínére kiszállt. Aki a 
bajt okozta az nem volt néma.

— Vörhenyjárvány. Nagykoszmályon az 
iskolás gyermekek között vörheny ütött k i;  
az alispán az iskolákat f. hó 4-én bezáratta.
A járványos betegség nagy mértékben pusz
tít, az első hatósági orvosi vizsgálat 14 
vörhenyesetet állapított meg s 7 haláleset 
történt. Oaramvezek^nyen szintén járrány- 
szerüen lépett fel a vörheny, a hatóság 
itt is bezáratta az iskolákat. i

— Afootballról azt állítják az angolok 
hogy évszázadok óta az ő nemzeti játékuk’ 
pedig ebben tévednek. Az angoloknál a ru- 
gólabda csak a XIX. század másödik felé

ben vált nemzeti játékká. Azonban az, hogy 
már 500 év előtt játszották, beigazolt tény. 
Ugyanis III. Edvárd idejében (1327— 1377) 
eltiltották, mert az ijlövészetet sokkal hasz
nosabbnak és kedvesebbnek tartották. A 
X V II. században ujia felkarolták a labda
rúgást, azonban azt a lakosságra nézve 
alkalmatlannak találva, ismét betiltották. 
Egy Sinclair nevű emlékíró megemlíti 
1795-ben, hogy Skóciában a labdarúgás 
mindennapos az iskolás gyermekek között, 
mint a kakasviadal a farsangi napokban. 
Scott W alter meg a költeményeiben is meg
emlékezik a footballról, hogy a X V II. szá
zad óta milyen kedves játék. 1815 dec. 
5-én pedig Ettrickből és Jarrowból való 
férfiak versenyt rendeztek s egyiküknek 
Scott volt a kapitánya. Sinclair említése 
szerint férjes nők is versenyeztek leányok
kal, kiket mindig megvertek. Nagy ünnep- 

I ség keretében kezdődtek az ilyen verse
nyek, a polgármester ünnepi díszben jelent 
meg s őt illete meg az első labdarúgás. 
Az utóbbi évtizedekben meghonosították 
az angol iskolákban is ezt a játékot, s 
nem riadtak vissza semmi költségtől, hogy 
egy kényelmes tiszta jólevegöjü árnyas ját
szóteret nyújtsanak az ifjúságnak mely leg
főbb előfeltétele a football játéknak. (F. W. 
Fricke). Minden magániskolánál megtalál
jak ezt, az ifjúság testi fejlődésére oly fon
tos játszó teret; csak a lévai ifjúság van 
arra kárhoztatva, hogy olyan helyen játsszék, 
hol az állatok ezrei szoktak tanyázni egész 
napon á t !

— Iparosok a városokban. A belügyminisz
tériumban most készül a városi törvény re
víziója. Ezzel kapcsolatban újra aktuálissá 
lett az a kérdés, hogy mily módon lehetne 
megerősíteni az iparosság befolyását a köz
ségi köziig) ek intézésére. Az ipartestü
letek országos szövetségének agitálása ré
vén több városban és nagyközségben tud
tak az ipartestületek iparosokat behozni olyan 
képviselőtestületekbe, amelyekben addig 
az iparosoknak semmi szavuk sem volt. 
Hogy az eddig tett kisérletezésekről és az 
eredményekről áttekintést kaphasson a 
szövetség, a következő kérdésekre kért vá
laszt az ország összes ipartestükéitől: 
Hány tagja van a városi (és községi) kép
viselőtestületnek? Menynyi ezek között az 
iparos? Megbeszélik-e előzetesen az iparos 
képviselők az ipari érdekű ügyeket? Hány 
iparos van a megyei törvényhatósági 
bizottságban? A válaszok lényegét a szö
vetség a városi törvény revíziójára vonat
kozó emlékiratba fogja befoglalni.

— Adókivetés a régi törvények szerint
A pénzügyminiszter körrendeletét intézett a 
pénzügyigazgatósághoz, amelyben elrendeli 
az állami egyenes adóknak a következő há
rom évre való kivetését, illetve az ehhez 
szükséges előmunkálatok foganatosítását. A 
rendelet kiemeli, kogy a kivetés során a 
régi törvényeket kell alkalmazni a tőkeka
mat és a járadékadó, a nyilvános számadás
ra kötelezett vállalatok és egyletek adó
jánál, továbbá a kereseti adó és az általá
nos jövedelmi pótadó kivetésénél is.

— A lévai kerületi munkásbiztositó pénz
tár hivatalába bevezettette az interurbán 
telefont, melynek száma 49.
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—  Színészet Léván. Könyves Jenő stag- 
gione-szintársulati igazgatónak a város ta
nácsa október 25-től november 25-ike kö
zötti időre 14 napra szóló játszási enge
délyt adott.

— Tejszövetkezeti központ Léván. A vár
megyei gazdasági egyesület azzal a tervvel 
foglalkozik, melyszerint a barsmegyei tej
szövetkezetek központját Léván szervezné.

— A lévai városgazdái állás betöltésére 
a választás —  értesülésünk szerint —  a 
jövő hét valamely napján lesz megtartva.

— A mostoha drámája. Ezen a címen 
nagyhatású dráma kerül bemutatásra a 
Lévai Apolló Mozgószinházoan vasárnap. 
Azonban az est főérdekessége mégis az a 
3 felvonásos színmű lesz, mely de Morlhon 
nyomán lett a mozgószinház részére át
dolgozva s pompás kiállításban, hatásos 
rendezésben Fivér és nővér címen kerül 
előadásra. Az élvezetes és tanulságos ter
mészeti tájképek után vidám és kacagtató 
darabok kei ülnek sorra a mulattatónak mu
tatkozó előadás folyamán.

— Megint a vörös kakas A Barsba-acska 
községhez tartozó Barak majorban, mely 
Singer Lipóté, az egyik cselédlak leégett. 
A padláson sok olajpogácsa és értékes 
takarmány volt felhalmozva. A kár 14774 
korona. A csendőrség kinyomozta, hogy a 
tüzet az egyik cseléd okozta, aki égő pi
pával ment föl takarmányért a padlásra, 
odafönt aztán kiverte a pipát és a bagót a 
szájába tette. A cseléd beismerte, hogy pi
páját a padláson kiverte, de hogy a tűz 
ebből keletkezett volna, azt tagadja. A ta
nuk ellene vallottak.

— Nyugdíjazott jegyző. A vármegye tör
vényhatósági bizottsága Mészáros Donát 
béládi körjegyzőt nyugdíjba helyezte és 
évi nyugdiját 2028 koronában állapította 
meg. Fekets János volt nagysárói körjegyző 
özvegyének évi nyugdiját 750, gyermek- 
nevelési pótlékát évi 100 koronában Álla
pította meg.

— Vármegyénk urai. Most adták ki a 
virilisták ideiglenes névsorát. Eszerint vár
megyénk legnagyobb adófizetője Kelecsényi 
Ráfael Baracska 31126 K, utánna Radnay 
Farkas besztercebányai püspök 30478 K, 
igy tovább Franki Ede Nsáró 10116 K, 
Dóra Miklós Hull 7829 K, József főherceg 
Kistapolcsány 7256 K, Lányi József püs
pök Nagyvárad (kétszeresen számítva) 
6335 K, Révay Simon báró Tajnasári 5717 
K, Vogronics Ödön Nyitraszeg 5482 K, 
Coudenhove Cuno gróf Zseliz 5256 K, 
Szandtner Sándor Málas 5255 K, Salzber- 
ger József Simony 3890 K, Szentiyányi 
Egon Perlep (kétszeresen) 3864 K, E l- 
bogon Károly Bpest 3837 K, Ambrózy 
István gróf Malonya 3123 K, Tarisch 
Rezső Barsfüss 3050 K, Szontagh Jenő dr. 
Barsfüss (kétszeresen) 2900 K, Pető Al
bert Armarót 2739 K, Szentiványi O síkár 
Bélád 2706 K, Keltz Oyula Zsitvaujfalu 
2543 K, Oasparetz Béla dr. Grsztkereszt 
(kétszeresen) 2418 K, Dombay Vilmos 
Barsendréd (kétszeresen) 2309 K, Hecht 
Vilmos Málas 2164 K, Balog Sándor dr. 
Léva (kétszeresen) 2164 K, Pollak Zsig- 
mond Verebély 2154 K, Simonyi Béla Ar
marót (kétszeresei.) 2149 K, Lányi Béla 
dr. Armarót (kétszeresen) 2139 K, Taubin- 
ger Ágoston Tőre 2128 K, DőryBéla Zsit- 
vagyarmat 1950 K, Levatich László Besz
tercebánya (kétszeresen) 1803 K, Kéval 
Izidor Kolta 1803 K, Weisz Fülög__Bars-_

füss 1791 K, Schick Lipót Verebély 1733 
K, Rudnyávszky János Barsfüss (kétsze
resen) 1724 K, Kachelmann Károly Vihnye 
1728 K, Kachelmann Oszkár Vihnye 1728 
K. Kraicsovics Rezső Pozsony 1624 K, 
Horn Jakab Barsendréd 1609 K, stb. Leg

kisebb adóval virilista Skoda János Nem- 
csény 514 K, 96 f.

— Gazdák bolgárrandszerü kertészete. A 
barsmegyei gazdasági egyesület a piac és 
az élelmezés szempontjából nagyfontos- 
ságu dolgot készül megvalósítani Léván, 
amit lapunkban már mi is több alkalom
mal sürgettünk, ügy értesülünk, hogy az 
egyesület kisgazdák bevonásával bolgár- 
rendszerű konyhakertészet létesítését ter
vezi Léván egy 4— 5 holdas perecparti 
bérleten. A kertészet elősször is arra volna 
hivatva, hogy a kisgazdákat bevezesse a 
bolgárkertészet gyakorlatába, azután a 
helyi piac szükségletét fedezné. A későbbi 
fokozottabb termelésnek szövetkezés utján, 
társulva, a külföldön szereznének piacot. 
Tekintve azt, hogy piacunkon rendkívül 
nagy kereslet van konyhakerti termékek 
tekintetében, úgy, hogy a piac nem is ké
pes azt teljesen ellátni, minek következ
ménye a piaci nagy drágaság, azért ezt a 
szép tervet a legnagyobb örömmel kell 
fogadnunk. Nemcsak a gazdáknak, hanem 
a fogyasztó közönségnek jól felfogott ér
dekében is valóra II váltani a tervet, 
mellyel az egyesület november 8-iki köz
gyűlése fog behatóbban foglalkozni. Az 
egyesület a terv keresztülviteléhez állami 
támogatást fog kérni.

— A villamos telep megváltása ügyében 
hozott képviselőtestületi határozatot Bars- 
vm. Th. bizottsága szeptember 25-én tar
tott közgyűlésében hozott határozatával 
II.-od fokon egész terjedelmében jóváhagyta 
s a képviselőtestületi határozat ellen W eisi 
Salamon és társai által beadott felebbezést 
mint alaptalant elutasította. -  Ezen Il.-od  
fokú határozat ellen október 5-én 14 kép
viselőtestületi tag ismét felebbezést nyúj
tott be, hogy a két egybenangző határozat 
végrehajtását, a telep átvételét s a városi 
üzem megkezdését megakadályozzák s a 
most bekövetkező nagykivitelü hónapok 
jövedelmeitől a várost elüssék. Ugyanis a 
múlt évek tapasztalatai szerint az október 
havi magánfogyasztási bevétel 7200 koro
nára tehető, az összes havi kiadás pedig 
3200 koronára rúg, igy az október havi 
tiszta jövedelem 4000 korona leend, tehát 
ennyi kárt okoznak a felebbezést benyújtó 
lévai polgárok e hóban városuknak, mert 
ha jogerőre engedték volna emelkedni a 
Th. bizottság jóváhagyó határozatát, a vá
ros már megkezdhette volna az üzemet s 
az ő javára esett volna az októbertől — 
februárig terjedd hónapoknak összes 20 ezer 
koronányi összegre rugó tiszta jövedelme, 
vagyis az évi üzemkezelési nyersbevétel 
haszna. Mert az év tavaszi és nyári hó
napjaiban a magán fogyasztás után a be
vétel annyira csökken, hogy körülbelül csak 
a havi kiadást fedezi s haszonnak nem 
sok marad. Tehát a felebbezők jóakaratá
ból a Hazai Vili: R. T. most eléri azt, hogy 
ha ezen ügy a belügyminisztériumban a 
tavaszig el nem döntetik, a R. Társaság 
élvezi a város üzemi első évének tiszta 
hasznát, a város pedig viseli a terhes ta
vaszi és nyári hónapok kiadásait és a 
fölveendő 150000 korona beruházási töke 
kamatainak nagy részét fedeztetheti a házi 
pénztár által. Ha a belügyminisztérium 
—  mint a '  ármegyei Th. bizottság szintén 
alaptalannak találja és elutasítja az úgy^

szólván semmivel ae indokolt uj felebbe- 
aést,—  hajlandók lesznek a felebbező képvt 
tagok a városnak megtéríteni a fent 
kimutatott 20000 koronányi kárát és el
maradt hasznát, —  mert csupa passzióból 
még se szabad a közérdek ellen igy visel
kedni?! (Beküldetett).

— A vármegye legelöjavitási ügyel. A fel
vidéki miniszteri kirendeltség értesítette a 
vármegyei kir. gazdasági felügyelőséget, 
hogy Barsmegye összes legelöjavitási ügyeit 
ezentúl a felvidéki kirendeltség fogja intéz
ni. A legelőjavitásoknál a közös tulajdont 
képező legelők (községi, úrbéres, gazda
társulati) tulajdonosai támogatásban része
sülnek.

— A Képes Hét. Ennek a változatos, 
élénk tartalmú illusztrált szépirodalmi heti
lapnak szerkesztősége legújabban azzal ked
veskedett olvasóinak, hogy szép többszin- 
nyomásu képes köntösbe öltöztette az új
ságot. A lap olvasói ezt az újítást bizo
nyára hálásan fogadják.

A közönség köréből.
Elszámolás. A József kir. herceg szana

tórium Egyesület lévai fiókja javára ren
dezett mesemondó délutánról.

Belépti jegyekből — — — K 259.50 
Felülfizetesek-és jegymegváltásokból 63.90 

összes bevétel 323.40 
Kiadások . . . 153.40 

Tiszta jövedelem 170.—
Felülfizetések: dr. Ardó Sándor. Ar-ma- 

rót 1.40, dr. Balog Sándorné 1.60, Belcsák 
László és Béla 60—60 fillér, Belcsák Tőnké
0 . 10, Bellán Sándor 2 K, Bogner Gyula 
4 K, Boros Gyula 2 K, Braunmüller Klára 
2.20, özv. Bolemann Józsefné 60 fillér, 
Deutsch Erzsébet 60 fill. Deák Adolf 90 f. 
Fertikó József 2 K, dr. Frommer Ignác 
4 K, Engel Gyuláné 60 fill. Frommer 
Mórné 50 fill. dr. Gellényi Miksa 2 K, dr. 
Gergely Fülöpné 50 fillér, Grapka Olga 
60 fillér, Gyapay Gusztávné 60 fill. Hoff- 
mann Árpádné 90 fill. Huberth Vilmosné 
1.80 fill. Kaufman Kálmánná 2.20 fill. Kern 
Oszkár 2 K, dr. Kraoskó Béla 1.40 fill. 
Kuliffay Kálmán 1 K, dr. Laufer Arthur és 
Lipót 1.60— 1.60, Laufer Béla 2 K, Levatich 
Gusztáv 2 K, Lőwy Lipótné 1.10 fill. Műnk 
László 1.— , Pollák Emilné 1.10, dr. Prisz- 
ner Gyuláné 60 fill. Rohonyi Gyula 60 fill. 
özv. Schmidtberger Jánosné 1.20, Schwar- 
czer Sándorné 2.— , Schwitzer Oyuláné
1. — , Singer Izidor 2 K, dr. Steiner Osz- 
kárné 60 fill. Streicher Aladár 30 fill. 
Szauer Izidorné 60 fill. Szauer Zoltán 60 
fill. dr. Szilárd Samu 2.20, dr. Weinberger 
Adolfné 1.50, dr. Weisz Lipót 1. Weisz 
Miksa 1 K, Wurm Katalin 60 fill. N. N. 
60 fillér.

Köszönetnyilvánítás özv. Weisz Samuné 
30 kor. Weisz Benőné 20 kor. és Schlüssler 
Gyula úr Nagymalásról 30 kort adományoz
tak a lévai izr. nőegyletnek. Fogadják a 
nemetlelkü adokozók az egyesület leghá- 
lásabb köszönetét. Deák Adolf titkár, Dr. 
Frommer Igácné elnök.

M e d g y a s z a y  S á n d o r
villanyerőre berendezett hentes áruk gyára

D E B R K C Z E R i
Ajánlja szalonna, zsiradék és füstölt hentea
áru gyártmányait szigorúan a napi árak 
mellett, postai és vasúti küldemények a 

legpontosabban eszközöltetnek.  ̂ __

--------  Tanár neje német és francia órákat ad leányoknak. KOSSUTH-UTCA 18. =
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takarít meg, ha ruha
szükségletét
Kürtiűusztáv KinjE
ruhaáruházában szerzi be, Léva.

F ió k o k : Érsekújvár, Eperjes

n n  éve fenálló f)U mészáros-, hentes-
üzlet, füszerkereskedéssel, pálinka- 
móréssel ós trafikkal valamint pék
üzlettel, házzal együtt más vállal
kozás miatt Zselizen eladó. Érdek
lődők felvilágositáat nyernek Klein 

Benő cégnél Léván.

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

Mozaik és műkő
járda lapjaimra egyszerű és díszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak. vagy tetszés szerinti kivitelben 

is rendelhetők.

Kohn Manó kályhásmester
Mozaik é t Mükfllap gyártó Lévt----------

50 #/e tüzelő anyag megtakarítás. 

Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 
az általam feltalált mód

szer szerint rakatja.

Cokszés szénfü-

Elvállalom uj kályhák es 
tűzhelyek elállítását a 
legdiszessebb kivitelig.
Továbl a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

átalakítását.





U r a i  H írlap_______  *1

Kárpitos és díszítő munkák.
Teljes lakberendezések

W e is z  Á rm in  Cégvezető: K o h n  l¥uthsii«

butorkészitőnél szerezhetők be Zsamóczán.

Buba és costűni szövetek hozzávaló díszekkel. 
Női fohérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb férfi divatczíkkek.

Nyomatott Scfaulcz I jnAjmZi Léván.
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