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Március Idusán.

A márciusi nagy napokat a ma
gyar szabadság hajnalhasadásaként 
ünnepli a hazafias nemzet. Március 
tizenötödikén vivták ki a magyar 
nemzet számára lelkes ifjak a sza
badság, egyenlőség és testvériség 
magasztos eszméit, azért e dicső 
napokra való kegyeletes emlékezést 
a nemzet leikéből nem mossa ki a 
száguldó idő árja, nem ragadja ma
gával a pártpolitika magasra tornyo
suló viharja, élni fog ez mindég, 
mig csak egy magyar lesz ezen a 
földön.

Mire is tizenötödikének évfordu
lója, a magyar nemzet egyetlen egy 
örömünnepe, mert a magyarnak 
sokkal több jutott ki a borúból 
mint a derűből, több a szenvedésből, 
gyászból, mint az örömből és bol
dogságból, külsőségeiben lehet han
gosabb, impozánsabb, vagy esetleg 
csöndesebb és egyszerűbb, mint azt 
az idő és körülmények hozzák 
magukkal, d e  azért a hazafias s z ív  
e napon egyformán megérzi az ün
nepet, nagyobbat dobban, erősebben 
pezseg ereiben a vér, amikor gon
dolatban vissza száll a magyar már
ciusba, mikor kiriigvezett a szabad
ság fája, sajnos, hogy később vér- 
rózsák [teremtek rajta és a márciusi 
ideálokért patakként öntözték meg

hősi vérrel a magyar föld görön
gyeit-

Es még ez a sok áldott vér sem 
tudta termékennyé tenni a magyar 
röget a márciusi eszmék számára. 
Ma 66 év után a nemzeti eszmék 
diadala még mindig csak merő áb
ránd, legforróbb vágya a népnek s 
mindazonáltal egyik napról a má
sikra nagyobb ür választ el a már
ciusi ideáloktól s talán soha sem 
voltunk tőlük olyan távol, mint nap
jainkban. A szabadság, egyenlőség 
és testvériség fenséges jelszava ma 
csak egy szépen hangzó frázis a 
gyakorlatban és nem az a komoly 

1 elv és magasztos eszme, aminek len
nie kellene, mely a jövő Magyar- 
ország erejét sugározná szét, azért 
a demokratikus Magyarországét, 
mely a márciusi ifjak szemei előtt 
lebegett, mikor megcsinálták azt a 
nagy vívmányt amit azóta apródon- 
kint szedegettek el a nemzettől.

Március tizenötödikének vissza
visszatérő emléke úgy világit be a 
nemzet egére boruló fellegek sötét
jébe, mint egy derengő csillagfény, 
biztatólag egy szebb, derültebb időt 
ígérve, mikor a szabadság napj 3 minden 
magyar emberre egyformán fogja 
ontani áldó sugarait.

A negyvennyolcas nagy márciusi 
napok emléke az, mely reményt, 
bizodalmát és erőt ad a nemzetnek 
szabadság jogaiért folytatott küzdel
mében. Csak ezt a reményt ne ve
szítse el a nemzet. . .

A nemzetiségi kérdés.
Magyarországon a megoldásra váró kél- 

dések között körülbelül a legkényesebbnek 
a nemzetiségi kérdést tekinthetjük. A hely
zet az, hogy az évszázados viszontagsá
gok által anyagi és erkölcsi erejében meg
gyengült nemzet minden tuisiuya dacára 
ám kénytelen bizonyos mértékig szőrmen
tén bánni azokkal, akiket a saját házában 
joggal tekinthet idegeneknek. A rossz gaz
dasági politika megnövelte a nemzetisé
gek anyagi erejét, a rossz közigazgatás 
megakasztotta a nemzetiségek asszimiláló- 
dását, úgy, hogy ma aki nyelvében és ér
zésében nem magyar, valósággal ellenségé
nek tekinti azt, aki ízig vérig magyarnak 
érzi és vallja magát.

Ennek köszönhetjük azt, hogy Magyar-
ország, amely ezer esztendő óta minden 
belső villongások dacára is úgy jelent meg, 
különösen a külföld előtt, mint teljesen 
egységes nemzetnek lakóföldje, ma már a 
külföldiek szemében is valóságos mozaik
nak tűnik fel, különböző elemekből össze
rakott laza államszervezetnek, amely egy
kettőre megérik arra, hogy részekre ömöl
jék, hogy elveszítse nemzeti karakterét 
s legyen belőle olyan ország, amelyet csak 
a katonai szuronyok tudnak Összeforrasztaní.

Vájjon szabad volt-e mindennek bekö
vetkeznie? S ha már ez az állapot legalább 
látszat szerint bekövetkezett, vannak-e rá 
módok s eszKözök, amivel a helyzeten 
javítani lehet?

Határozott választ adnunk ezekre a kér
désekre végtelenül nehéz. Annyi bizonyos, 
hogy a debreceni pokolgép feirobbanását 
kővető tragédia, sok ember előtt igazolni 
fogja annak az állításunknak a helyességét, 
hogy a nemzetiségi politika Magyarországon 
az engedékenység politikája aem lehet. 
Olyan országban, ahol a nemzeti egységet 
a magyar faj szupremaciáját még sokkal 
nehezebb viszonyok között is meg lehetett 
óvni, az egyedüli helyes nemzetiségi po
litika csak az lehet, ha az utolsó leheletig 
kitartunk a ,Ncm alkuszunk'4 álláspont 
mellett, nagyon természetes, hogy ez
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dolog nem zárja ki, miszerint valamennyi 
• házában élő nemzetiség megkapja mind
azokat az anyagi és erkölcsi javakat, ame
lyekre az ország minden polgára számot 
tarthat, ha az ország hü, magyar érzésű, 
bár idegen-ajkú, fiának vallja magát.

Úgy van! . . . Szerény nézetünk szerint 
a nemzetiségi politika Magyarországon még 
a legvészesebb időkben sem lehet az en- . 
gedékenység, a megalkuvás politikája. Ke- ' 
ressünk egyetlen egy országot, amely a na
cionalizmus talapzatán él és virágzik, váj
jon találunk-e olyant, ahol egyáltalán meg
engedik azt is, hogy valamely nemzetiség 
jogjilag és politikailag elismert tényező 
tud on lenni. Utalunk Németország példá- [ 
jára. Vájjon ez a hatalmas birodalom nem- 
e sokkal heterogénebb elemekből van ösz- 
szekovácsolva s ennek dacára milyen tün
döklőén jelenik meg a Németbirodalom 
egysége mindenki előtt a világon. Ott van 
Oroszország, amelynek a területén megbíz
ható statisztikai adatok szerint 197 féle 
nemzetiség él s ennek dacára el tudunk- 
e egységesebb államot képzelni, mint a 
nagy Oroszbirodalom?

Ezekben az államokban azonban a nem
zetiségi kérdést másképp kezelték mint ná
lunk. Gondoljunk csak vissza a poseni 
telepítésekre Állítsuk a szemünk elé a ne
künk annyira rokonszenves Finnország mai 
helyzetét Bizony itt seholse látjuk az úgy
nevezett keztyiis kezet, hanem igen is az 
uralkodó farnak vasöklét, amely féltéke
nyen őrzi a saját fölényét s azt csorbítani 
semmi körülmények között r.em engedi, e- 
mellett azonban minden eszközt és módot 
megad ahhoz, hogy bármelyik nemzetiség, 
de csak mint a hazának hü és kötelesség- 
tudó fia anyagilag és erkölcsileg is boldo
gulni tudjon.

A most élő és iskoláit kijárt nemzedék a 
történelmi tankönyveiből azt tanulta, hogy 
a magyar fajnak a magyar földnek csodás 
átalakító ereje van. Ez igaz is, ott van rá 
a világos példa a délvidéki és szepességi 
falvak egész serege. Vájjon ezekkel a be-

vándorlottakkal, akik kultúra dolgában még 
a magyar fajt is megelőzik, van-e nekünk 
valami bajunk? Vájjon a délvidéki svábok 
és szepesmegyei cipizerek között akad-e 
csak egyetlen egy is, aki nem vallani ma
gát őszinte igaz magyarnak? Bizony ezek 
a honfitársaink, ha németül beszélnek is, 
izig vérig magyarok. De annak meg volt 
az oka, miért lettek magyarok. Amikor az 
asszimilálódás folyamatán estek keresztül, 
akkor a nemzetiségi politikának uralkodó 
jelszava az volt, hogy ebben az országban 
másnak, mint magyarnak senkinek sem 
szabad lennie. A felhozott példák eléggé 
mutatják, hogy ez a politika helyes volt, 
bizonyosan helyes lesz a jövőben is.

A községek fejlesztése.
Most, hogy a belügyminiszter kiutalta a 

városok 1914. évre szóló államsegélyét, 
nem lesz időszerűtlen szóba hozni a köz
ségek állami segítését is. Ugyanis egy idő 
óta több oldalról hangoztatják azt a né
zetet, hogy elmaradott községeink fejlődé- 

j sét az államnak kellene megindítania és 
; pedig oly módon, hogy a városokhoz ha

sonlóan a községek is rendes évi államse
gélyben részesittessenek.

A községek hátramaradottságának ugyan 
is az a legfőbb oka — eszerint a nézet 
szerint, — hogy a községek anyagi erejét 
a tisztviselői illetmények és a többi köz- 
igazgatási kiadások emésztik föl, úgy, hogy 
kulturális, szociális tennivalókra, különösen 
községfejlesztési célokra a községek ház- 

l tartásában nti sem jut. Ha tehát az állam, 
| amint a városokat, éppen úgy a községe- 
, két is részesítené rendszeres évi állámse- 
, gélvben. a községek felszabadult anyagi 
’ ereje nyomban előre lendítené a haladást.
• A községek állami segítéséről szóló fenti 
, nézet határozottan helyesen állapítja meg 
; azt, hogy a községek elmaradottságának
♦ legfőbb oka az anyagiak hiánya. Azonban

ezek után fel kell tenni azt a kérdést, hogy 
milyen államsegélyeket remélhetnének a 
községek akkor, rniKor az országnak több 
mint \'í ezer községe van. Már átlagos 
4—5 száz koronás államsegély is mintegy 
6 millió koronát, tehát mai államháztartási 
viszonyaink szerint hatalmas összeget tenne 
ki, pedig ki volna olyan balga föltenni azt, 
hogy efajta csip-csupp állami segélytk 
kellő eredményt érnének el. Ha pedig pár 
ezer koronákat, szóval a községek háztar
tásában már számottevő összegeket veszünk 
tekintetbe, egy félszázmilliós állandó, rend
szeres évi kiadást jelentene ez az állam
nak, amely kiadást nem vállalna, mert nem 
is vállalhatna egy pénzügyminiszter sem.

Miben van tehát a községi fejlődés meg
indulásának a lehetősége? — Abban van, 
hogy az állam ne használja ki az adózó 
polgárság fizetőképességét a végletekig, 
hanem hagyjon valamelyes adóforrást a 
községi szükségletek számára is.

Teljesen érthető a polgárság kétségbe 
esett fel jajdu’á- • a községi pótadó eme
lése ellen, akkor, midőn az úgy is szinte 
elviselhetetlenül súlyos állami adó növelé
séről, tehát a községre nézve arról van 
szó, hogy a már kimerített adóalapok to
vábbi nyuzásából éljen.

Külföldi államokban jóformán mindenütt 
olyan az adórendszer, hogy az állam bi
zonyos adóalapokat teljesen érintetlenül 
enged ál a községeknek, amelyek tehát 
azokban biztos jövedelmet bir.iak.

Reformálni kellene a közadózás rend
szerét, ez lenne a községi fejlődés meg
indításának egyik eszköze. A másik pedig 
az, hogy tegye lehetővé az állam azt, hogy 
a községek kommunális tevéK.enységet gya
korolhassanak, jövedelmező községi üze
meket, községi malmokat, téglagyárakat, 
gyógyszertárakat, főként pedig "takarék- 
pénztárakat létesíthessenek jövedelmeik 
szaporítására. így aztán szépen indulhatna 
meg a községek fejlesztése.

01tapcius 15-e'n.

&fmcggeh én ünnepefni 
<?J3áptiopá is téged,

§fép ssa&idság, mert imádfah,
^fönt az istenséget, 
tempfomi szent fafah hözt 

0ffdpképcm úgg uagg,
^liintfia csapda asztafánáf 

J^aSja raggoh tfúnah.

SJCa cpjongpe íipop is fe 

^>sapnol{ szofgafcfeh, 
én tégedet föfscgitfck, 

épted hüzdöh, éfeh.
$  fia hevesen raggunh is £dp,

6n csah ezt hiáftom:
^fláreiusnah dicső napja,

Sféged SJsten áfdjon!
Tóth István.

Gencsy Tibor.
Ez a szépnevü magyar ur kiváló férfiú 

volt annak idején. Ez az ö nagy kiválósága 
azonban — azt ne higyje valaki valamikép
pen — nem a tudományos voltából, sem 
közélet; hathatós működéséből csergede- 
zett. Óh dehogy. Gencsy Tibor uram ő 
kegyelme az eféle dolgokra nem érzett 
magában semmi hivatást. Volt neki három
ezer hold prima szántóföldje, gulyája, mé
nese, Gencs faluban egy kastélynak beillő 
rezidenciáin, ime ezeknek a révén vált ő ki 
a többi közönséges emberek sorából. Azaz 
hogy őszintén szólva, tudott is egyet-mást. 
Tudott egy félliter máslást egyhuzamba ki
inni, miközben csudálatos gégéje ezt a 
misztikus szó-párt adta ki : gru gru. Tu
dott kártyázni, még pedig kitartóan: ha 
este neki ült, nem is kelt fel mellőle há
rom napig. Tudott aztán . . .  mit is tu
dott még, Istenem? Tudott tivornyázni és 
anekdótázni, ötös fogatot félkézzel hajtani, 
a cigány nagybőgőjébe belépni. Evvel azon
ban még nem merült ki tudásának gazdag 
kincsesháza. Tudott hét ember ellen vere
kedni, borközi állapotban szelid bárány 
lenni, pityilázás közben Mohácsot elsi
ratni . . .  És ennyi rengeteg tudományhoz 
Gencsyi Tibor nem volt több huszoiöt 
évesnél.

Azt csak mellékestn jegyezzük meg róla,

hogy Gencsy Tibor uram ő kegyelme isko
lába is járt a maga idejében. Még pedig a 
zsíros Debreczen ősi főiskolájába, ahol 
is nagytiszteletii professzor uramék minden 
lehetőt elkövettek, hogy a nagyreményű 
ifjút a különb-különbféle elvont tudomá
nyok útvesztőibe bevezessék. Érdemükül 
legyen nekik betudva, hogy ez sehogysem 
sikerült. Az ifjur rém állt kötélnek, annyira 
nem állt, hogy amikor unni kezdte a sok 
okvetetlenkedést, szépen elköszönt a kol
légium kapufélfájának s hazament a pát
riájába nagy urnák.

Ebben az időben halt meg az édes apja, 
öregebb Gencsy Tibor s a mi ifjúnknak 
szabad volt a világ. Tehetett, amit akart, 
nem volt már sarkában az öreg medve, 
hogy prédikációkat mormogjon a fülébe. 
No de azért nem történt különösebb baj 
igy sem. .Érdemeire való tekintettel44 be
választották a megyebizottsági tagok sorába 
s mint iskolázott embert egyhangú lelkese
déssel kiáltották ki a haladó-párt korifeu
sának. Mert nag> dolog az, könyörgöm, 
ha valaki nemcsak szimpla okos ember, 
de háromezer hold föld terpeszkedik a 
kiválósága mögött.

Gencsy Tibor ilyenformán kedvencze 
lett az úri társaságnak mihamarabb. A lá
nyos mamák epekedve néztek utána: óh 
be délceg, óh, be előkelő a lelkem. Az is
ten is arra teremtette, hogy az én lányom
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Felvétel a lévai tanítóképzőbe.!
A lévai m. kir. állami el. népisk. tanító- ' 

képző-intézet az 1. osztályba a jövő 1914— 
15. tanévre 40 növendéket vesz fel. De 
felvesz az intézet a felfőbb osztályokba 
más intézetből is jó magaviseletü és leg
alább jeles előmenetelő növendékeket.

Jó magaviseletű és megfelelő előmeneteli! 
növendékek számára a nm. vall. és közokt. 
miniszter úr a kővetkező kedvezményeket 
nyújtja, még pedig mind a né^y osztályba:

1. Teljes ingyenes helyeket, melyek az 
internátusbán való ingyen étkezés, ingyen 
lakás és mosás kedvezményéből állanak.

2. Féldijas helyeket, meiyek az interná
tusbán való ingyen lakással mosással és 
azzal a kedvezménnyel vannak összekötve, 
hogy havi 15 korona befizetése ellenében aN» 
növendék teljes ellátást nyer

3. Teljes fizető, azaz évi 300 kor. befi
zetésével összekötött internátusi helyeket.

4. Havi 15 koronás ösztöndíjas helyeket, 
melyek internátusi elhelyezéssel nem járnak.

5. Tisztességes elhelyezéséről annak is 
gondoskodik az igazgatóság, akit a minisz
ter ur minden kedvezmény nélkül, bejáró
nak vett fel.

A folyamodványok beküldésének határ
ideje május hó 31-ik napja, az I. osztályba 
felvesz az intézet oly éptestű és egészsé
ges növendékeket, akik életük 14-ik évét 
már betöltötték, de 18 évesnél nem idő
sebbek s a polgári vagy középiskola IV-ik 
osztályát sikeresen bevégezték.

Az egy koronás bélyeggel ellátott és sa
játkezűig irt folyamodvány a nagymélt. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
cimzendő de a tanitóképző-intézeti igazga
tósághoz küldendő. A folyamodvány mel
lékletei: a) születési bizonyitvány; b) isko
lai bizónyitvány a múlt iskolai évről s ha 
a tanuló még iskolába jár, az első félévi 
értesítő a jelen iskolai évről; c) orvosi bi
zonyítva! /  arról, hogy a folyamodó a 
tanitói pályára alkalmas, ép, egészséges; 
továbbá d) ujraoltási bizonyitvány; e) ma
gyar honosságáról szóló hatósági bizonyit

vány; f) hiteles községi bizonyitvány a 
szülők és folyamodó vagyoni állapotáról, a 
családfő polgári állásának, évi jövedelmé
nek és a szülői gondozá; alatt álló kere
setképtelen kiskorú gyermekek számának, 
nevének és életkorának feltüntetésével; g) 
ha a folyamodó már nem jár iskolába: er
kölcsi bizonyitvány; h) ha a folyamodó 
még tanul, akkor az utolsó évi bizonyít
ványát legkésőbb julius 1-ig tartozik pót
lólag beküldeni. Elégtelen osztályzattal bár
mely tárgyból megterhelt bizonyitvány be 
nem küldhető. Érvényes évvégi bizonyit
vány nélkül a felvétel érvénye is megszűnt. 
A folyamodás eredményéről a tanulók hoz
zátartozóit augusztus hó második felében 
hivatalosan értesíti az igazgató, éppen 
ezért a folyamodó pontos címét, ahová az 
értesítést varja, lakóhelyének (vármegye, 
utolsó posta) megjelölésével Írja a folya
modvány külső lapjára. A felvétel azonban 
csak akkor válik érvényessé, ha a felvett 
növendéknek zenei hallása s testi állapota 
megvizsgáltatván, az kifogás alá nem esik.

A felvett és beiratkozott növendék kö
teles magát a beiratástól számított 8 nap 
alatt a szükséges tankönyvekkel és tansze
rekkel ellátni. Régi könyvek eladása és 
vétele egészségi okokból tilos.

H Í R E K .

— A szabadság ünnepe. Március 15-ét, a 
szabadság napjának évfordulóját az idén 
is a szokott lelkesedéssel ünnepli meg úgy 
Léva város, mint a vidék hazafias közön
sége. Léván reggel 6 órakor mozsárlövé
sek jelzik, hogy nagy nemzeti ünnep vir
radóit a város közönségére. 8 órakor ün
nepélyes istentisztelet a róm. kath. és iz
raelita templomokban, ezután az elemi is
kolák és a polgári leányiskola házi ünne
pélye saját helyiségeikben. 9 órakor a ta
nítóképző ünnepélye saját helyiségében. 10 
órakor a ref. és az ág. ev. templomokban 
ünnepélyes istentisztelet. Ugyancsak 10

órakor a főgimn. ünnepélye a városi stál- 
loda nagytermében. D. u. 3 órakor az ipa
ros- és kereskedő-tanoncziskola ünnepélye 
saját helyiségében. 4 órakor a város kö
zönségének ünnepélye a Kossuth Lajos- 
téren, mely alkalommal a főgimn. énekkara 
alkalmi éneket ad elő, Rassovszky Kálmán 
főgimn. tanár ünnepi beszédet mond, Ri- 
zinger János IV. é. tanító növendék sia- 
valja a Talpra Magyart, a közönség énekli 
a Hymnuszt. A Kossuth Lajos-téren meg
tartott ünnepély után az ünneplő közönség 
a temetőbe vonul a honvéd siremlékhez, 
ahol a tanitóképezdei énekkar alkalmi éne
ket ad elő, Vargha Géza ref. s lelkész rö
vid beszéd kíséretében koszorút helyez az 
emlékre, Udvardy Tibor főgimn. Vili. oszt. 
tanuló szaval, a közönség énekli a Szó
zatot. Este 8 órakor társasvacsora a városi 

, vigadóban. Egy teríték ára borral együtt 
. 2 kor. 40 fillér. Három hivatalos felkö- 
! szöntő. A rendező bizottság kéri a város 

hazafias közönségét tömeges megjelenésre,
1 lelkes részvételre, a magasztos ünnepély 

méltóságának megőrzésére és a házak fel
lobogózására. Verebélyen a községi elöljá
róság szólította fel ünneplésre a polgár
ságot s nagyszabású ünnepélyekkel ülik 
meg március idusát. A Kaszinó, a Polgári 
társaskör, a Kath. kör, az iskolák és a 
polgárság külön-külön ünnepélyeket ren
deznek. Este zenés fáklyásmenet lesz. 14- 
én este pedig efc»y óráig tartó toronyzene. 
Zsarnócán az idén is a Magyar kör ren
dez hazafias ünnepélyt. Újbányán a Pusz- 
telnik Frigyes szobor-egylet rendez ünne
pélyt a szabadsághős sírjánál, ezt követi 
az Ifjúsági egylet ünnepélye, 14-én este 
pedig a polg. fiú- és leányiskola üli meg 
a nagy napot a Kaszinó helyiségében. 
Kiskálna község közönsége szintén ünne
pélyt rendez 15-én és a ref. templom ja
vítására este fáncmulatságot tart Az iskola 
ünnepélye d. e. lesz. Aranyosmaróton a 
Barsmegyei Kaszinó, a Hivatalnokok tár
sasköre és ezenkívül még számos helyen ün
nepük meg március idusát Barsmegytben.

mellett töltse le nagyszabásúnak Ígérkező j 
életét.

Hat iszen ami azt illeti, boldog és büszke 1 
is volt Gencsy Tibor ifiuram ő kegyelme, | 
tagadhatatlan. Te-tu volt az egész megye [ 
valamitevaló férfiával. Egy, csak egy ember 
hiányzott a díszes koszorúból: gróf Károlyi 
Antal. Az pedig — már csak a birtokai 
révén is — legkiválóbb embere volt a me
gyének. Azonban a zárkózott, arisztokrati
kusan hűvös ur nem igen lelkesedett azért 
a körért, amelyben Gencsy Tibor vitte a 
vezé'szerepet. Magányába vonult, elzárkó
zott s a hétországra szóló eszem-iszomok 
nem látták soha. És igy Gencsy Tibor sem 
tudott neki bemutatkozni, amor.dóan: Szer- \ 
busz, fidibusz, igazán örülök, hogy meg- J 
rázhatom a prndidat. j

Nem, ezt a lélekemelő pillanatot Gencsy j 
Tibor nem tuuta megérni. Pedig semmit j 
sem óhajtott úgy, mint ezt. Ott kocsikázott j 
folyton a károlyiak városában, hogy az ; 
alkalmat — ha akad, — el ne szalassza. 
Dehát gróf Károlyi Antal nem mutatkozott.

Egyszer, egy tavaszi estén Nagykároly
ban járt Gencsy Tibor s hogy leöblíthesse 
torkáról az ut porát betért az állomási 
vendéglőbe. Az állomás, persze, akkor 
még csak „gyorskocsi“-állomás volt, sze
rény és egyszerű, csak természetes hát, I

hogy az ilyen nagy urat, amilyen Gencsy 
Tibor volt, a vendéglős illő reverendával 
fogadta:

— Parancsoljon nagysás uram.
Gencsy Tibor gangos-gőgösen ment be

a belső szobába, ahol már ült egy fekete
ruhás ur a sarokban s nagy buzgalommal 
falatozott egy tisztes szabású barnára sült 
rostélyosból.

— Mi van? — kérdezte csak úgy oda 
vetve Gencsy Tibor. — Éhes vagyok. 
Hosszú osztrigát.

— Az nincs — szabódott a fogadós, — 
hanem talán egyebet, például rostélyost.

— Kell a kutyának, meg sem tudom enni 
az olyant. Kolibri-nyelv sincs?

— Ugyan, kérem alázattal! Azt sem tud
ják az ilyen micsodáról mifelénk, hogy 
eszik-e vagy iszák?

— Narancs sincs?
— Jaj. könyörgöm, azt Taliánországban j 

láttam utoljára, mikor katona voltam.
— Borzalmas! Hát nincs itt egyáltalán 

semmi megehető? Hozzon egy darab ke
nyeret. Érti? Egy darab kenyeret.

A fogadós elódalgott, az alatt Gencsy 
Tibor odafordult a rostélyosevőhöz, aki a 
kalapját szemébe huzva, nagy jóízűen fa
latozott.

— És hallja, — kiáltotta oda foghegyen 
meg tudja enni az ur az ilyent?

— Miért ne? — felelt a kérdezett — ez 
a rostélyos kitűnő.

— Annak, aki nincs jobbhoz szokva, 
legyintett Gencsy.

— Hát az ur nem tudja megenni a ros- 
j télyost?
! — Nem biz’ én. Másfélékhez vagyok

hozzászokva.
— Nagy ur lehet az ur. Kihez legyen 

szerencsém?
— Gencsy Tibor vagyok. Van három

ezer hold földem, azt eszem, ami szemem
nek, számnak tetszik. Hát az ur kicsoda?

— Én gróf Károlyi Antal vagyok, nekem 
is van háromezer hold földem, én is azt 
eszem, ami szememnek, számnak tetszik, 
ime most nekem a rostélyos tetszik.

Gencsy Tiboi úgy érezte, hogy az ég 
azonnal rászakad. Felállt. Be sem várta a 
kenyeret s azt mondta csendesen:

— Jojcakát.
Már tudniilik a te-tu barátságnak.

Sarándy István.
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— Városi közgyűlés. Léva város képvise
lőtestülete f. hó 14-én rendkívüli közgyű
lést tart. A közgyűlés fontosabb tárgyai ezek: 
A villamostelep átvételének ügye; az üzleti 
záróráról szóló szabályrendelet megalkotása; 
a cselédszerző üzlet gyakorlásáról és a 
házi cselédek nyilvántartásáról szóló sza
bályrendelet megalkotása; a városi tisztvi
selők családi pótlékáról szóló szabályren
delet megalkotása; a gyepmesteri telep épí
tése; az ötezer korona rendőri államsegély 
és a tizennégyezer korona közigazgatási ál
lamsegélyről jelentés; a közoktatásügyi mi
niszter rendelete a tanítóképző intézetre 
felajánlott 25 ezer korona városi hozzájáru
lás befizetése iránt.

— Egy negyed évi közigazgatás. A vár
megye közigazgatási bizottságának ülésén 
az alispán beterjesztette az 1913.év utol
só negyedéről 6zóló jelentését. Esze
rint a közrendészet kielégítő, a közegész
ségi állapot az elmúlt negyedévben kedvező 
volt. Az eladásra szánt tápszerek és italok 
különösen tej, hús, kenyér, péksütemény, 
gyümölcs, gomba, bor, sör és pálinka 737 
esetben vizsgáltattak meg hátóságilag, ked
vező eredménnyel. Az elmúlt évnegyedben 
201 iskola és 9 kisdedóvó vizsgáltatott 
meg közegészségügyi tekintetből. Kifogás
emeltetett 14 iskolában Az elhagyatottá 
nyilvánított gyermekek száma 217. A mező- 
gazdasági termények állása általában ked
vező volt. A nagyon elszaporodott mezei 
egerek az őszi vetésekben és takarmá
nyokban azonban nagy károkat okoztak. A 
A mezei egerek és pockok kötelező irtása 
tárgyában a trh. biz. elé szabályrendelet 
tervezet nyujtatou be. A mezőgazdasági 
termények értékesítése kedvező volt, az 
á lla to k  á r a i a zon ban  é r tse n  h a n y a tlo tta k . A 
A munkásviszonyok kielégitőek, de a mun
kabérek magasak voltak. A mezőgazdasági 
hitelviszonyok kedvezőtlenek. Álla (egész- 
ségilgyi viszonyaink a múlt év utolsó ne
gyedében rosszabbodtak, a  megye területén 
a házaló kereskedés mindinkább vészit je
lentőségéből. Újabban Alsó- és Felsőkeme- 
nec községek népe kezd nagyobb számban 
a házaló kereskedés által mostoha sorsán 
javítani. A hitelviszonyok kedvezőtlenek vol
tak, p kamatláb magas és az üzleti életben 
pangás volt észlelhető. Az ipari és keres
kedelmi válság a megyében is éreztette ha
tását, mégis pénzintézeteink, ipari és keres- 
delmi vállalataink szolid és megbízható 
voltát mi sem igazolja fényesebben, mint az, 
hogy a gazdasági válság egynek sem in
gatta meg alapjait, fizetésképtelenségek nem 
voltak észlelhetők. Nagyobb mérvű munka- 
hiány sem volt tapasztalható. Fenyőkoszto- 
lány határában a Kachelmann és társa be
téti t  által röviddel ezelőtt üzembe helye
zett köszénbánya máris jelentékeny meny- 
nyiségü és olcsó kőszénnel látja el a vidéket. 
A Kistapolcsánytói Fenyőkosztolányig ter
vezett iparvasut a bánya termékeinek gyors 
és olcsó szállítását és a bánya üzemének nö
velését fogja biztoiitani.

— A kivándorlási és útlevél-statisztika
■arsmegyében a következő adatokat mu
tatja: 1913. októberében 37-en, november
ben 34-en, decemberben 11-en, összesen 
82-en kértek az alispáni hivatalban útleve
let. Az előző évnegyedben kért útlevelek 
száma 69 volt, tehát a kivándorlási szán
dék emelkedő irányzitot mutat. Ami a rész
leteket illeti 13 egyén útlevél ir inti kérelme 
megtagadtatott, 5 egyén kérelme tárgyalás 
alatt áll, igy a kiállított útlevelek száma 64. 
Kivándorlás céljából 77, tanulmány céljából 
2, szórakozás és látogatás céljából 3 egyén

kért útlevelet. 74 útlevél Amerikába szólt. 
Az útlevelet kérők lakhelyét tekintve a ma- 
róti járásból 19, a grsztkeresztiból 13, a 
lévaiból 23, a verebélyiböl 6, az oszlányiból 
10, Körmöcbányáról 3, Léváról 7 és Újbá
nyáról 1 egyén kért útlevelet.

— A III osztályú kereseti adók kivetéao. 
Az adókivető bizottságok nemsokára meg
kezdik a III. osztályú kereseti adóknak a 
következő három éves adóciklusra vagyis 
az 1914-15 és 16. évekre érvényes megál
lapítását. A III. osztályú kereseti adó alá 
tartoznak a haszonbérlők, gyárosok, iparo
sok, kereskedők és általában mindazok, 
akik valamilyen hasznothajtó üzletet vagy 
foglalkozást űznek u. m. orvosok, ágyvédek, 
mérnökök, stb., amennyiben, mint alkalma
zottak, nem tartoznak a IV. osztályú kere
seti adó alá. Ez alkalomból jó tudni az 
adózóknak azt, hogy az adókivetö bisottság 
tárgyalásai nyilvánosak, bárki is részt vehet 
azokon. A bizottság az eléje terjesztett 
anyag alapos vizsgálata alapján veti ki az 
adót, amit nemcsak bevezet a lajstromba, 
hanem élőszóval is kihirdet. A határozat 
elleni ftlebbezés rövid indokolással szóval 
azonnal is bejelenthető, de beadható a feleb- 
bezés Írásban is, a kihirdetést kővető nyolc 
napon belül mégpedig az illetékes adófelü
gyelőségnél. Az adókivető bizottság napi 
hatarozatiinak jegyzéke a tárgyalás helyisé
gének kapuján függesztetik ki. Amely adózó 
nem volt jelen adójának, tárgyalásánól, az 
ezen jegyzek alapján a kifüggesztéstől 
számított 15 nap alatt Írásban adhatja be 
megindokolt felebbezését. A felebbezés fölött 
az adófelszólamlási bizottság határoz. A 
fe’ebbezés azonban nem gátolja a kivetett 
adó behajtását, de ha az újabban megálla
pított adó magasabb a múlt évi adónál, 
akkor az adófelügyelőségné! a behajtás fel
függesztése kérelmezhető a különbözeire.

Az adófelszólamlasi bizottság. A vm. 
törvényhatósági bizottsága az ar.-maróti p. 
ü. igazgatóság székhelyén alakítandó egye
nesadó felszólamlási bizottságba az 1914—16 
évekre tendes tagokul dr. Bclicza Pál maróti 
és Kosztolányi István nemcsényi, póttago
kul Mittslmann János és dr. Znamenák Ist
ván maróti lakosokat választotta meg; a 
belügyminiszter eme bizottság elnökévé 
Báthy Lászlót, helyettes elnökévé pedig dr. 
Belicza Pált nevezte ki.

— Növeljünk háziasszonyokat. A mai ok
tatásügy legnagyobb hibája az, hogy nem 
a gyakorlati életnek, hanem az iskolának, a 
vizsgáknak tanulnak a gyermekek. A peda
gógusok és a közönség egyaránt sok
szor támadta a középiskolákat és most a 
kultuszminiszter egy igen érdekes rendelet
ben legalább a leányiskolákra vonatkozólag 
igyekszik eleget tenni a gyakorlati élet köve
telményeinek. A 4000/1914. sz. kultuszmi
niszteri rendelet ugyanis uj utasításokat tar
talmaz a polgári leányiskolákra vonatkozó
lag. A rendelet első fejezete megvilágítja az 
egész utasítás célját. E pont ugyanis igy 
szól „A polgári leányiskola ideálja a müveit 
magyar polgári háziasszony.* A tanterv 
szerint a gépies magolást mindenképen hát
térbe kell szorítani és az öntevékenységet 
kell fejleszteni. Ezért kivánja az osztályo
zásra való feleltetést is a legszűkebb kor
látok közé szorítani, mert ec a gépies tanu
lásra való csábitás legveszedelmesebb esz
köze. Mindenesetre érdekes ez a reformtö
rekvés és reméljük, hogy meg is lesz az 
eredménye, mert tudákos, müveit és felüle
tes asszonyaink vannak, ds háziasszonyunk | 
annál kevesebb.

— Uj ügyvéd. Dr. Török Dezső, aki hosszú I 
időn át a vármegyénél tevékenykedett, utóbb 1

az Ositrák-Magyar banknál volt alkalma
zásban, folyó hó közepétől Verebélyeit 
ügyvédi irodát nyit.

— A főispán helysttesitése. Kelti Gyula 
föspán hoszabb üdülésre Mentoneba utazott, 
szabadsága alatt a főispáni teendők ellátá 
sávai Mailáth István alispánt bízta meg a 
belügyminiszter.

— A vármegye közgyűlése. Barsvármegye
törvényhatósági bizottsága tavaszi közgyű
lését f. hó 19-én tartja meg. Agyülés tárgy- 
sorozatán 160 ügy szerepel.

— A barsmegyei gazdasági egyesület igaz-
gatóválasztmánya f. hó 29-én d. e. fél 10 
órakor a lévai városháza tanácstermében 
ülést tart,, melynek napirendjén több fontos 
ügy foglal helyet.

— Gyászrovat. Ttpperwien Frigyes, a 
Schamburg Lippe herceg uradalmának 
nyugalmazott intézője, 95 éves korában 
Léván, ahol néhány év óta tartózkodott, rö
vid szenvedés után meghalt.

— Leletezett üzleti könyvek felülvizsgálá
sa Az egyes kereskedő- és ipari vállalatok
nak, pénzintézeteknek igen sok kellemetlen
séget okozott, hogy sok esetben bélyeghi
ány miatt megleletezett üzleti könyveiket 
eredetiben kellett beküldeni a pénzügyigaz- 
gatóságokhoz a felülvizsgálat megejtése 
végett. A kereskedelmi és iparkamara felter
jesztése folytán a pénzügyminiszter most 
rendeletben utasította a pénxügyigazgatósá- 
gokat, hogy a leletezett üzleti könyvekről 
kérjenek másolatot s ez alapon történjen a 
felülvizsgálat. Oly esetekben pedig, mikor 
elkerülhetetlenül szükséges az eredeti köny
vek bemutatása, a pénzügyigazgatóságoknak 
soron kívül kell elintézniök az érdekeltek 
felebbezéseit. Ha a könyveket a közigazga
tási bíróság kivánja be, a pénzügyigazgató
ságok tartoznak a könyvek felterjesztésekor 
a panasz soronkivüli elintézését kérni sezt 
kellőképen indokolni.

— Hulla a vízben. E hó 10-én este 10— 
11 óra között a szolgálatot teljesítő rend
őrnek valamigyanus gyöngyöleg tűnt fel, ami 
a hengermalom vízszűrő rácsánál volt fenn
akadva, kivette azt, és a kibontásnál egy 
oszlásnak induló csecsemő hulla került elő 
belőle. A hatósági orvos véleménye szerint 
a hulla, mely leány gyermeké, már 20 vagy 
25 nap óta lehetett a vízben. A rendőrség 
a nyomozást meginr itotta a bűntény elkö
vetőjének kiderítésére. A hulla egy piros 
alapú fehér pettyes, melles köténybe volt 
burkolva, meglehet, hogy ez a bűnjel si
kerre vezeti a nyomozást.

— Az ar.-maróti közkérház jubileuma. Az
ar.-maróti vármegyei közkórház most ünnepli 
fennállásának 50-ik évét. 1863, junius 23-án 
határozta el a vármegye közgyűlése báró 
Majthényi Ágoston főispán indítványára a 
kórház létesítését. A kórház még abban az 
évben megnyílt Hizér községben. 1875-ben 
a kórházat Ar.-marótra helyezték át, ahol a 
szenvedő emberiség javára híven tölti be 
humánus hivatását Lányi Benedek dr. igaz
gató főorvos vezetésével, akinek munkájá
ban Vincze Jenő dr. alorvos osztozik. Az 
ápolást és élelmezést az irgalmas rend öt 
nővére látja el.

— öngyilkosság a szőlőhegyin. Bózsik 
János 53 éves garamkelecsényi lakost f. hó
9-én délelőtt felakasztva találták kurtahegyi 
szőlőjében. Bózsik még 8-án reggel távozott 
el észrevétlenül otthonról, öngyilkosságának 
okát nem tudják, az utóbbi időkben azon
ban kelleténél többet ivott.
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— Királyi kitüntetés. A magyar kereskedő 
világ egyik kiváló tagját Miuthner Ödön 
magnagykereskedőt és törvényes utódait 
Őfelsége a magyar királyi földmívelési 
miniszter ür előterjesztésére díjmentesen a 
magyar nemességgel Jánoshegyi előnévvel 
tüntette ki. Ezen kitüntetés általános rokon
érzéssel találkozik, mert Mauthner Ödönnek 
a hazai magtermelés, magkeresktdelem és 
kertészet terén elért sikereit jutalmazza. Meg
bízhatóságáról isméit cégének, amely az 
idén i‘.nnepli 40 éves évfordulóját, sikerült a 
külföldön is kivételesen eredményeket elemi. 
Nagy segítsége van az öreg, de még min
dig fiatal Mjuthner-nek két fiában Mauthner 
Alfréd és Mauthner Pál-ban, akik szintén 
páratlan szorgalommal és nagy szaktudás
sal viszik tovább előre e világhírű céget 
előnyére és díszére a magyar kereskedelem
nek.

— Ötórai tea. A Lévai Izr. Nőegylet f. 
hó 15-én a városi nagyszálló emeleti helyi
ségében tartja az idény utolsó teáját, melyre 
az egylet tagjait azok családjait és vendégei
ket ezúton is tisztelettel meg hi'.ja az El
nökség.

— Fiatalkorúak ügyeinek tárgyalása Új
bányán. Csépány Elemér, mint a fiatalko 
ruak bírája, ezerdán tartott legelső Ízben 
tárgyalásokat a lévai fiatalkorúak bírósá
gának hatáskörébe tartozó Újbánya város
ban. Két fiatalkorút az erdcgondnokság 
érdéi kihágással (tilos legeltetés; vádolt, 
mivel azonban az erdőgondnokság részéről 
senki sem jelt nt meg a tárgyaláson, a bíró 
a vádlottak ellen megszüntette az eljárást. 
Ezután egy könyü testi sértéssel vádolt 
fiatalkorú ügye került tárgyalásra, de a 
panaszos szintén nem jelent meg, azért 
az eljárást vele szemben is megszüntették. 
Végül egy lopás vétségét tárgyalták, de dr. 
Kenek |ános ügyészi megbízott indítvá
nyára elejtették a vádat, mert a fiatalkorú 
tettes annyira abnormis, hogy nem tud kü
lönbséget tenni a jó és rossz cselekedet 
között.

— Kinetofon, vagy a beszélő mozgékép Lé
ván. Az Apolló Mozgószinház vasárnapi 
előadásai változatos műsorukkal kellemes 
szórakozást ígérnek a közönségnek. A mű
sor fő száma az Elnémult ajkak c. nagyha
tású slágerkép lesz, mely 3 részre oszlik. 
De méltó lesz a megtekintésre az a fiimis, 
mely Dalmácia vadregényes táját mutatja be 
összes szépségeivel. Egy tanulságos kép a 
gőz és benzinről fog szólni. A vidámságot 
több komikos kép szolgáltatja. A közönség 
figyelmét már itt felhívjuk Edizon zseniális 
alkotására, a kinetofonra. vagyis a beszélő 
mozgóképre, mely e hó 26-án fog működni. 
Az összes kulturális tényezők egybehangzó 
véleménye szerint a beszélő film a XX. 
század legnagyobb csodája, mely nagy jö
vőt biztosit a most újra tökéletesített mozi 
számára. Előttünk fekszenek egy albumba 
összegyűjtve az összes nagy újságoknak a 
beszélő moziról szóló cikkei, ezek mind a 
legnagyobb elragadtatás hangján írnak a 
világra szóló találmányról, melynek bemu
tatása Léván is mindenesetre méltó feltűnést 
fog kelteni.

— A Lévai kath. kör évi közgyűlése va
sárnap d. u. ment végbe élénk érdeklődés 
mellett, Bdthy László elnökletével. A köz
gyűlés örömmel vette tudomásul a földm. 
min. 135 kötetet tevő könyvtárajándékozá
sára vonatKozó jelentést, úgyszintén tudo
másul vette az elnökség évi jelentését va
lamint a múlt évi zárszámadást A962 K

bevétel és 6275 K kiadással. Megszavazta 
a folyó évi költségvetést és Svarba Endre 
pénztárosnak a felmentvényt megadta köszö
netének nyilvánítása mellett. Elismerést 
szavazott még a közgyűlés Klepdts István 
több éven keresztül ügybuzgó könyvtáros
nak, abból az alkalomból, hogy öregségére 
hivatkozva, lemondott tisztségéről. Helyébe 
Csorba Győző tanítót választották meg. 
Egyben elhatározta a gyűlés, hogy jöv en 
könyvet csak igazolvány felmutatása mellett 
adhat ki a könytáros. A kör szolgáját a 
gyűlés eltiltotta a temetkezéseknél való se- 
gédkezésektől, kárpótlásul azonban felemelte 
a fizetését. Végül megválasztották a húsz 
tagból álló választmányt.

— Az angyalcsinálás halottja, Garammi- 
kolán ifj. Berka Istvánná, egy 30 éves fiatal 
asszony gyanús körülmények között meghalt. 
A hatóság is bele avatkozott a dologba és 
a család konok tagadásával szemben megál
lapította, hogy Balkáné kuruzslásnak esett 
áldozatul, az angyalcsinálás halottja. Az 
asszony áldott állapotban volt s ez ellen 
falusi kuruzslónövel kezeltette magát, abba 
halt bele. Sajnos, hogy itt a garammemén 
divatozó nemzetpusztitó egyke-rendszer 
miatt, az angyalcsinálásból eredő halálesetek 
nem valami ritkák, de a nép lehetőleg el- 
titko'ja azokat. A kuruzslónök bűnös Özei
méire nézve érdekes vallomást tett a csend 
őrség előtt egy falusi szülésznő. Azt mond 
ta, Hogy az egykének hódoló asszonyok 
elősször bármilyen csekély okból orvossal 
kezeltetik magukat, hogy ne keltsenek fel
tűnést a kuruzslónő későbbi — bűnös cél
zatú — látogatásai. A fokozott hatósági fi
gyelem és a törvény szigorának alkalmazá
sa itt nagyon is helyénvaló.

— Gondatlansá|ból szármázó emberölés a
törvényszék előtt. Annakidején részletesen 
jelentettük, hogy Kistapolcsányban Kollár 
József, főhercegi fővadász 1913. okt. 25-én 
véletlenül agyonlőtte Katyina János odavaló 
parasztlegényt. A legény éjszaka a fövadász 
cselédjét akarta meglátogatni, az ajtón zőr- 
gött, mire a cseléd rémültén keltette fel 
álmából a gazdáját, azzal, hogy betörök 
járnak a házban. Az álmából felzavart fő
vadász hirtelen egy töltött fegyvert fogott s 
azzal rohant ki. A szerencsétlen legényt a 
fövadász vállon ütötte, mire a fegyver elsült 
és átlőtte a legény viszerét, mibe azonnal 
belehalt. Az ügyet napokban tárgyalta az 
ar.-maróti kir. törvényszék. A kir. ügyészség 
gondatlanságból származó emberölés miatt 
emelt vádat Kollár ellen. A törvényszék fel
mentette a vádlottat azzal az indokolással, 
hogy tettét beszámíthatatlan állapotban kö
vette el. (T. i. álmából riasztották fel.) A 
felmentő ítélet ellen az ügyész felebbezést 
jelentett be. .

— Anyakönyvi bejegyzések. Születétek 
Dohány János Vrazsel Mária: János. Kol- 
tai László Üveges Teréz: Klára Izabella. 
Lőbl Farkas Schlesinger Olga: Margit. Ha- 
Idiótát: Földi Istvánné Polcsák Julianna 
46 é, tüdővész. Báli Andris 67 é, gutafltés. 
Ounyics Sándor 36 é, szerviszivbaj. özv. 
Tepperwiea Frigyes 95 éves aggkorivégki- 
mérülés.

A közönség§köréből.
A Lévai Takarékpénztár 100 K-t, a Lévai 

Takarék és Hitelintézet pedig 25 K-t voltak 
azivesek a lévai áll. tanitóképző intézet se- 
gélyző egyesülete céljaira juttatni. Fogadják 
nemeslelkü adományukért az igazgatóság 
nevében is hálás köszönetünket.Léva, 1914

márc. 10-én, Pazár Zoltán a segélyző-egye- 
sület elnöke.

— Nyilvános köszönet. A Lévai Takarék- 
pénztár R. T. tekintetes Igazgatósága 50 
kor. a Lévai Takarék- és Hitelintézet te
kintetes Igazgatósága 30 kor. adomá
nyoztak a Lévai Izraelita Nőegyletnak. To
vábbá Spitz Árminné 4 mm. kőszenet kül
dött szegényeink részére. Fogadják a ne
mes lelkű adakozók az egylet leghálásabb 
köszönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár elnök

nem rég nyílt meg

Rónai Aurél
H Y Q M EN IK U 5F,odrász tenne
és a közönség máris 
meggyőződött annak 
elsőrendű voltáról.
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Eladó fák és csemeték: I
Vékony héjú nemes diófa 2 3 méter ma

gas darabja 1 korona
Kanadai nyár (topolyfa) 21/*—3Vs

méter magas darabja 80 fillér.
2 éves akácz csemete 1000 drb 10 kor. 
Amerikai szil átiskolázott 1000 drb 20 kor. 
Tölgy 1 éves csemete 1000 „ 10 kor.
Csomagolás önköltségen számítva s az árak j 
Zselizi vasútállomásra szállítva értendők. !

Gróf Breunner örököseinekj 
Erdöhivatala, Zseliz.

20/1914 Pm. sz.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Léva r. t. város i 

rendőrségénél 3 rendőri alias van ürese
désben, a pályázok a Sz. U. 4-ik §-a ér
telmében 15 napon belül kérvényeiket alul
írotthoz címezve a rendőrkapitánynál sze
mélyesen kötelesek benyújtani.

A belügyminiszter 41500 1913 számú 
rendelete értelmében a kezdő évi törzs
fizetés 700 korona leend, — mely Ötéven
ként háromszor 100 koronával emelkedik, 
— ezenkívül a lakbér évi 240 korona leend 
és az illetőnek természetbeni egyenruhazat 
adatik, — a nyugdíj jogosultság megál
lapítva van.

Az alkalmazott egyén csak egy évi ki
fogástalan szolgalat után lesz véglegesítve.

Keit Léván, 1914 évi máicius ho 8-án.
Bodogh.

polgármester

Eladó üzlet.
Jóforgalmi korcsma és mészárszék, ! 

fűszer üzlettel dohány és béiyegela- j 
dási engedéllyel egybekötve, összes j 
felszereléssel nagyobb községben, ' 
nyugalomba vonulás miatt kedvező 
feltételek mellett május 1-töl vagy 
azonnal is

eladó,

L év ai Hírlap 11 szám.

V R R G R  6911 b R
mű- és bútorasztalos mester 
Bástya-u. 1 (városháza mel.)
=  L É V A .  =
Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. —iMintabutorok megtekinthetők.

TTÍindennemü kézimunkák, alkalmi ruhák, menyasszonyi 
kelengyék s ruhák arany-ezüst hímzést a legizlésesebb 
kivitelben elvállal.-----------------------------------------------------

Tegyen Ön egy kísérletet!
„CARNEVAL"
► (törvényileg védve)

A  L É T E Z Ő  LE G JO B B  
M Y G 1E N IK U S  G U M I K Ü L Ö R L E G E S S É G

Nálam olcsón beszerezhetők, mivel a környékünkön dol
goztatok s első kézből kapható.---------------------------------

Kívánságra mintákkal is szolgálhatok. 
----------------- —  TTL házi ipari kézimunkák.--------------------

TRÉQER 54NDORNÉ
^ ^ T l Ü f í ő ^ A ^ ö U R f í E ^ ^ z s o n ^ j T T j ^ o s t a ^ R é t h e j ^ ^ ^



11 szám8 Léva i H írlap

Jóházból való fiú 
TANON CZNAK  

felvetetik Hlóska Samu
kékfestőnél, L É V A .

Ssioátor m

sör idény tart naponta 
friss csapolás és palacz- 

kénti árusítás.

é s  d e s e r t  sü tem én y ek , to r tá k  e lső ren d ü ek , 

P r a fa it  âSíeĝ obbakm B 3  T t 0  S H e n r i k  L ,é »». M á r t ín ir y n .  a
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitekre nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

K N A P P  I t V A M U

HofCher ó * S c h r o n d  I , . , ( (iiiinz.|'él« m otorok
M ar fa r  th P h . é* T *a . M M e K  VeZerKePVlSö ete. á llan d óan  üzem ben  
Itach er & M elich ar | ^  "  | láthatók  «  #  *?

Műkőlapos jégszekrények. V ilághírű Rapid iánooskutak.
Legjobb m in ő sé gű  takarmány kamrák elkészítése és felallitásajutányos árakban
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