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Közigazgatásunk átreformáiása.
Hogy közigazgatásunkban sok a 

hiba, azt átérezzük mindannyian ; mert 
hiszen a mizériákból eléggé kijut e 
haza minden polgárának.

Pedig a jó közigazgatás egy ál
lamra nézve nagy áldás s minden 
irányú fejlődésének az elengedhetetlen 
feltétele, biztonságának s jogai meg
erősödésének a záloga.

Persze, mindezekre az hozható föl, 
hogy hiszen van elég sok szép törvé
nyünk, amelyek elégséges garanciául 
szolgálnak e tekintetben, hogy állami
ságunk minden téren kidomborodjék. 
Nézzük, hogy igaz-e ez ?

Van-e ma igazi miniszteri felelős
ség s biztositék-e ez ? Nincs és nem az.

Van-e a parlamentnek alkotmány
biztosító szerepe ? Nincs.

Es mégis sokan, mindezeknek da
cára, az állami közigazgatásban kere
sik s találják a mentőeszközöket, fe
ledve azt, hogy az állami közigazga
tásnak a szervei, állásuk természeténél 
s a fegyelmi jogok rendezetlenségénél 
fogva ma a törvénynek nem őrei

Mert van-e állami tisztviselői prag
matika? Nincs. A közjogi autonómia 
a nagy- és kisközségek közigazgatási 
hatáskörére nézve minimális és az 
alsófoku adminisztráció a jegyzőknek 
a kezében van, akik meg a községi 
autonómia tényezőitől lesznek függet
lenek. A község tehát a törvényható
sági, önkormányzati, politikai s köz
jogi hivatásának a szerepkörében uem 
válhatik hathatós támogatójává, sem 
pedig a központi végrehajtó hatalom
nak az ellenőrizőjévé.

Közjogi szerepkörében a törvény
hatóság egyedül van, miből követke
zik, hogy az ellenőrizés a törvényha
tóságoknak a közjogi hatáskörében 
feuntartar dó s igy államosításra szük
ség nincs, amennyiben a törve'nyható- 
ságok, sajátos lényegükben, maguk is 
alkalmazkodnak a viszonyoknak a vál
tozásaihoz s a demokratikus eszme
áramlatok hozzájuk is utat törtek már.

Ezenkívül a tisztviselők is ép úgy 
tudományos képzettséggel bírnak, mint 
az államiak s a patriarcbalis fölfogás 
is kezd már kiveszni s az államosítás 
1867. óta az adminisztrációnak a leg
több ágában már úgy is meg van 
valósítva.

A törvényhatóságoknak közvetlenül 
végrehajtó fegyveres közegei amúgy 
sincsenek, hanem a közigazgatásban 
u< gy állami fegyveres testület vesz 
részt, mint a pénzügyőrség, az állami 
erdészeti őrszemélyzet, a határrendőr- 
ség s a csendőrség.

Továbbá az adminisztracionális 
ügyeknek a nagy része szintén a kor
mánytól függő szerveknek a kezében 
van, mint a műszaki közigazgatás, a 
mezőgazdasági adminisztrációnak a leg
nagyobb része, a pénzügyi igazgatósá
gok, az adóhivatalok s az állami szám
vevőségek, az állami tanügyi igazgatás, 
az állami állategészségügy, a községi 
e dőknek a jó része, a közlekedési 
közigazgatás, az ipari felügyelői intéz
mény, az ipari fejlesztés szintén állami 
ellenőrzés alatt áll s igy a községek
nek rendőri, végrehajtási hatásköre 
mindig amúgy is kisebbedik; a bűn- 
nyomozást állami közegek intézik, igy 
tehát a közegészségügy s a vidéki 
orvosügy van csak még némileg 
autonom-kezekben s ezt a kis autonó
miát is, a főispánnak megváltoztatási 
joga még kisebbé s erőtlenné teszi.

Mindezekkel szemben tehát a tiszt
viselőnek függetlennek kellene lennie 
s a közigazgatási ágakat is egységesen 
kellene kezelni, mi maga után vonja 
azt, hogy a gyakorlati közigazgatásnak 
* kvalifikációja is fokozandó volna.

Mert akárhogyan is vesszük, de a 
megye mégis csak az az egyetlen vár, 
mely a miniszterrel s akaratával szem
ben konfliktusba jutó törvényességet 
véd lmébe veszi s a királynak is az 
ő alkotmányos felfogását szabályoz
hatja,

Elismerjük, hogy a közigazgatás 
reformálandó, még pedig úgy, hogy 
a hatálytalan alkotmány védelem szem
pontjából alkalmatlan intézményeket 
újakkal pótoljuk; hogy ha a törvény
hatóságnak politikai, közigazgatási s 
ellenőrzési jogkörét, a törvény hatósági 
közgyűlést s annak az összehívását s 
vezetését a központi kormánynak a 
befolyásától függetlenítjük ; ha az 
autonómiának a körét kiszélesítjük; 
ha az autonómiát és a sarkalatos jo
gokat erős büntetőtörvénykönyvi in
tézkedésekkel megvédjük ; ha a köz
igazgatási bizottságnak az ítéletét a 
végrehajtási módnak a tekintetében 
függetlenítjük ; ha a fegyelmi eljárást, 
a tisztviselői közjogot uj törvényben 
rendezzük; ha a törvényhatóságnak 
a jogkörét teljesen biztossá, védetté s 
törvényes intézkedését igazán hatá
lyossá tesszük, Így azután reformál
hatjuk a közigazgatást anélkül, hogy 
azt államivá is tennők annál is 
inkább, mert hiszen már jóformán 
úgy is az s igy nem kell még jobban 
azzá tenni.

Az is igaz, hogy a jó törvények, 
jó közigazgatási s igazságszolgáltatási 
közegek még nem biztosíthatják a 
jogoknak, az igazságnak az érvényre

való jutását; mert ehhez közszellem 
is kell, hogy mindenki teljesítse köte
lességeit is.

Úgy volna jó, ha elsősorban a 
magánjognak a kodifikációja teremtene 
erre jogbiztonságot, de nemcsak a va
gyonosok, hamm a vagyontalanok szá
mára is, amennyiben ez szociális érte
lemben mint feladat, csakis igy oldható 
meg : valamint büntetőgyakorlatunkból 
is ki kellene küszöbölnünk a kapita- 
lisztikus elemet, nehogy ez még erő
sebben érvényesülhessen.

Ismeretes, hogy a magyar állami 
s közigazgatási tisztviselő általában 
sanyarú viszonyok közt leledzik, mert 
csak az életnek a keserű gondjaiban, 
igazságtalan mellőztetésben, megaláz
tatásban, szűkkeblű elbánásban s mél
tatlan önkényben vau része.

A magyar közszolgálat valóban 
nem sok örömet nyújt s legföljebb 
panaszos, száraz kenyeret. Hajdanában 
nem kellett annyit dolgozni, sem pe
dig ennyit tudni. Ma már azonban 
igazán az állami szervezetnek az al
kotó része; szerződtetett, értelmes mun
kás, akinek az ő munkáját, dacára a 
sanyarú helyzetének, teljesíteni köte
lessége, hogy ezáltal a magasabb er- 
köl.si rendnek, a törvénynek, a köte
lességérzetnek a hű papja lévén, egész 
valójával, hivatalos ténykedésével nagy 
benyomást is gyakoroljon a közönségre. 
Törekednie kell derült világnézletre, 
köztiszteletre s szeretetre kell szert 
tenni a társadalommal szemben, élet
módjának mintaszerűnek kell lennie, 
emberies lelkülettel kell bírnia; ter
mészetes tehát, hogy a tisztviselői kér
dés egyúttal nagy társadalmi kérdés, 
amely mielőbb valóban meg is oldandó.

Sajnos, hogy nálunk az adminisz
tráció s a képviselőválasztás szorosan 
őszi függnek egymással. Valóságos 
szégyenfolt a magyar államiságnak a 
testén s a müveit világban is csak 
megvetéssel beszélnek róla. Valakit 
megvesztegetni, hogy ezt vagy azt a 
politikai meggyőződést vallja ; megfe
nyegetni, üldözni, ha más a politikai 
felfogása, ez valóban nem egyéb, mint 
barbarizmus s atavizmus a boszorkány
pereknek az idejéből.

Ez az oka azután, hogy a válasz
tási korrupció nálunk megakasztja a 
nemzeti léleknek a szabad röptét, a 
nemzeti géniusznak a szabad szárnya
lását a a művelődő egyénnek akarat
szabadságát. Hogy is mondja Dante ? 
Az ember boldogsága egyéniségének 
az érvényesüléséből áll 1 Ezért nem 
kell állami közigazgatás. Most már job
ban, alaposabban gondolkoztunk felette.

Vizy Ferenc.
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Március 15. Léván.
Az ünnepek ünnepén, az uj Magyar- j 

orsaág ehÖ napjának évfordulóján egy szív 
vei a lélekkel ünnepelt városunk közönsége. , 

Hatvannégy esztendő távolában immár , 
oly tenségessé magasztosult eten magyar 
ünnep, hogy ünneplésünk a tiszta 'ánggal 
lobogó bonszerelem, eszmék és eszmények 
után való rajongássá változott. A magyar 
lelkesedésnek 1848. március 15 én meggyuj- 
tott lángja máig sem változott kormos, 
fekete üszőkké, mert ezek a fényes, nagy- 
s erű ünneplések táplálják annak tüzet, 
hogy tóba ki ne aludjék, míg magyar ural
kodik ebben a basában.

Léva város közönsége as e sők között 
volt, amely ünnepként ünnepelte meg ezt a 
napot. Még emlékezetünkben van, hogy 
eleinte, m,ly kis körben mozgott ünneplé
sünk. Titokban, mint az árva gyermek, 
kimentünk a temetőbe, ott porladó honvé
detek sirjáboz, bogy megujitsuk a nagy és 
szent esküt, amelyet 64 évvel ezelőtt e 
napon tettünk. Később, amikor már a ható
ságok üldözésétől nem kellett tartani, egyre 
fényesebbé tettük ünneplésünket, hogy le
gyen az méltó a múlt dicső emlékéhez a 
annak gyönyörű vívmányához : a szabad
sághoz.

Isten tudja, mikor ismétlődik meg az 
idők forgatagában március idusának törté
nete ; de a hazaszeretet szent tüzének ápo
lása által oda keli törekednünk, bogy a 
szabadság gondolatát átvigyük gyermekeink 
leikébe is s igy minden kor és generáció 
készen legyen a bárhonnan jövö támadás 
visszaverésére.

Léva városa most is jó példával járt 
elöl.

Egyesületek, iskolák és a polgárság 
impozáns módon tettek tanúságot a szabad
ság napja és hősei iránt érzett kegyeletük
ről és tiszteletükről.

Az iparos- és kereskedötanonciskolák 
már ma egy hete d. u. 2 órakor, a r. kath. 
elemi fiúiskola rajztermében tartottak ün
nepséget, amelyen Svarba Endre, a tanonc- 
otthon vezetője méltatta márc. 15,-ikét, — 
a tanoncok közül pedig hatan hazafias 
költeményeket szavaltak.

Márc. 15-én, pénteken, hajnalban mo
zsárlövések és a városnak házain a tavaszi 
szellő által lengetett sok zászló hirdette a 
nemzeti ünnep felvirradását. Reggel 8 óra
kor a város összes felekezeteinek templo

mában ünnepélyes istentiszteletek voltak. 
A plébániai templomban Báthy Lász ó pré
post fényes segédlettel szentmisét mondott, 
amelyen a r. kath, elemi fiú-, leány- és 
a polgári leányiskolák növendékei és nagy
számú közönség vettek részt. A ref. temp
lomban Bír ina József, az ág. ev. templom
ban Bándy Endre lelkészek, — a zsinagó
gában pedig Liebermann Jakab főrabbi 
végeztek ünnepélyes isteni tiszteleteket, 
melyek után az összes elemi iskolák ünne
pélyei folytak le saját helyiségeikben.

A tanitóképzőben.
Délelőtt 9 órakor a lévai állami tanító

képző intézet ifjúsági önképzőköre rendezett 
a szabadság napjának emlékére szépen si
került ünnepélyt, melyet Duschek Ernő 
zenetanár vezetése mellett az intézet szé
pen összetanult énekkara a Rákócti kornak, 
Zichy Géza Aemo cimü operájának egyik 
legszebb részletével nyitott meg. Ezután a 
Talpra magyart szavalta Sranko Lajos IV. 
é. tanitó-növendék tűzzel. Majd talpra esett 
alkalmi beszédet mondott Dóka Sándor IV. 
é. taoitó-növedék, kit nem sablonszerű, 
ügyes és szépen is előadott beszédéért 
zajosan megtapsoltak. Nagy hatást keltett 
Flórián Traján III. é. n. szavalata, ki 
Szalay K. Március 15 oimü költeményét 
adta elő ügyesen. Ezután a Riadót, Huber 
Károly egyik szép kvartettjét adta elő aa 
énekkar, amit zajos tapssal honorált a lelkes 
közönség. Ennek végeztével Bartók Lajos
nak, A szabadság napján cimü, mély érzésű 
költeményét szavalta Glatz János IV. é. n., 
kinek szép orgánuma a költemény minden 
szépségét méltó kifejezésre juttatta. Végül 
a szép ünnepélyt a Himnusz fejezte be, 
melyet az egész kösönség lelkesen énekelt.

Ez volt a tani'óképző első ünnepélye 
az uj épület nagytermében, melyet szoron
gásig megtöltött aa érdeklődő közönség.

At irg. nővérek intézetének 
ünnepélye.

Ugyanekkor tartotta a polg. leányiskola 
is a lévai közönség által meleg érdeklődés
sel kisért ünnepélyét. Ez amilyen egyszerű, 
ép oly kedves is volt. A szt. mise után a 
csinos, uj tornaterembe gyűltek össze a 
közönség s a növendékek. — A műsort a 
„h’agymajthényi síkon" c. 4. hangra irt ku- 
rucdallal nyitották meg a polg isk. növen
dékei. Majd Adler Ilona Lampérth : ,J 
magyar lányokhoz" c. költemény ügyes él

szavalásával váltott ki hazafias érzelmeket 
társai körében. — Ezután az intézet igaz
gatója, Báthy László prépost-plébános a 
nála már megszokott ékesszólással röviden, 
de megkapóan ecsetelvén márc. 15.-kének 
jelentőségét, kiemelte, hogy márc. 15.-ke 
nem egy vagy néhány politikai pártnak 
ünnepe, hanem osztatlan ünnepe minden 
honfiúi szívnek ; máicius 15.-én alkották 
meg azokat a törvényeket, amelyek Magyar
országot a modern államok sorába avatni 
voltak hivatva. S ezek szelleme szerint a 
nő feladata az, hogy a csendes családi kör
ben hozzátartozóinak szivébe csepegtesse a 
haza sserefetét. „Ha a magyar nő ezt a 
hivatását betölt*, akkor — mondta a szó
nok — beteljesedik nagy Széchenyinek 
ama mondása: „ Magyarország nem volt, 
hanem lesz.* — A hatásos beszéd után 
Moravek Margit III. ezt. növendék „Régi 
magyar népdalokat* játszott cimbalmon, 
ügyes játékával visszavarázsolta a jelenvol
tak lelkeit azokla as időkbe, amikor a ma
gyar még az ö egyszerű, mélahús dalai 
mellett mulatott. Dómján Erzsébet Tar- 
kányi : „Boldogasszony anyánk" c. 1 ölte- 
ményét szavalta oly közvetlenséggé1, hogy 
a közönség ajkairól a szavalat végén ön
kéntelenül is elröppentek a szavak : „ez 
szép volt.1* — Majd Erkel aHimnuszl*-ának 
eléneklése után azzal a meggyőződéssel 
oszlott szét a közönség, hogy Paulai szt. 
Vince önfeláldozó leányai nemcsak az Is
ten, hanem a haza sseretetére is tudják 
nevelni növendékeiket.

A főgimnázium ünnepélye.

A főgimnázium ifjúsága délelőtt 10 
órakor, a városi vigadóban tartotta hazafias 
ünnepélyét. Megszámlálbatlan közönség szo
rongott a hatalmas ssinházi teremben, hogy 
meghallgassa fiainak hazafias lelkesedését, 
hogy tanubiaonyságot tegyen arról, mily 
gondossággal neveli az intézet a gondozá
sára bízott ifjúságot. Fenn a karzaton úgy 
ült a diákság, mint a heringek a bői dóban, 
de azért valamennyinek láng lobogott a 
szemében és tapsra állott a tenyere. A 
kulisszák mögött pedig Boron Antal, az 
Önképzőkör vezető tanára, aa ifjúság jósá
gos lelkületű tatája vigyázott a szereplőkre 
egyenként és összesen, hogy ékesen és 
szép rendben, az ifjúsághoz méltóan folyjon 
le az ünnepély. Adassék érte néki dicséret, 
mert az ifjúság kitett magáért és egy saép,

T A R C A.
Ne gyújtsatok tüzet.

Ne gyújtsatok tüzet a tar hegygerincen 
BÜHike márciusuak fényes idusán, 
Mig a magyar szívben világosság nincsen, 
Míg nem esett át a végső, nagy tusán. 
Háromsziuü zászlónk győzelmi jelvényül 
Ne lobogtassátok koldusunokák, 
Amíg a magyarság rabigában vénül, 
Amíg nem szégyeu’i rabsága okát.

Tárogató hangja régen elsiratta 
Levert Msgyarorság mártirbőBeit.
Éjjé vált a napunk. Lesz-e virradatja? 
Hiába hirdetné apró rozsé itt,
Mikor a szivekben nem tud vetni lobbot, 
3 honában a magyar bouát nem leli, 
8 mig látnuuk kell tétlen labancverő jobbot, 
Bogy a sok labancot mint süvegeii.

Na ünnepeljetek, amig ünneplésük 
Kiváltságosoknak cifra üunepe, 
Petőfi szobiéhoz ma kijárni vétek, 
Mikor a szegénynek ezer a sebe.
8 mig nem ünnepel egész Magyarország, 
Csak a jármot hordó szegényebb fele, 
Amig eltiiti, hogy ideginek fosszák, 
8 a világon senki sem gondol vele.

Ne ünnepelj nép<m, ne legyen vasárnap, 
Amig kenj eredet könnyel öntözöd;
Amig dölyfös nyakkal elnyomóid járnak, 
Derékban kettétört fiaid között.
Hadd legyen ez a föld bús temető kertje, 
Hol a hősök sírját felveri a gaz, 
Mig szürke lemondás nehezül szivedre, 
Mig üldözött vad lesz a bátor, igaz.

Legyen itt hétköznap. Verítéke* munka 
Verje hős acéllá r hideg vasat,
Hogy ketté ne törjön cserepes markunkba, 
Mikor a számadás hajnala hasad.
Nagy, füstölgő gyárak, rögös mezők népe, 
Részi tad a jövendőt, uj virradatot,
Mikor nagy és szabad népek tengerébe, 
Büszke lobogód te is kibonthatod.

Legyen itt hétköznap. Fényesre csiszolja 
Lelked a nagy munka, mint föld az ekét, 
3 jövendő jobbléted vázát kovácsolva, 
Nógasd haladásra időnk kerekéi.
Aa izzó kohókban forrjanak ércek, 
A gép zakatoljon, búgjon a kazán.
Kincsük adják elő a nagy méliü bércek, 
Hadd legyen ez a nép gazdag igazán.

Legyen itt hétköznap. Mint jó, hü testvérek 
Épitsük a közös templom szent falát.
Ahol békességben miud, mind összeféri ek 
8 egy szívvel zengik a szabadiig dalát. 
A szegényt a gazdag tegye majd erőssé,
3 ossza meg vele az ősi, szent jogot, 
Felgyújtván szégyenét, nevelje mind hőssé
A rabot, aki már jármához szokott.

Majd csak akkor legyen e hazában ünnep,
Akkor zengjeuek majd lelkes himnuszok, 
Mikor márciusuak mindnyájan örülnek 
Mikor minden szívben a vér felbuzog;
Mikor szégyenkezve ébred tudatára 
A saját jogának ez a szolganép, 
Amibor már nyűg lesz vállán cifra járma
8 haragjától reszket a föld, merre lép.

Mikor nem less koldus, kiváltságos nagyság, 
Csak magyarok lesznek, gazdag szabadok ; 
Egyedüli ur lesz a jog én igazság, 
Melyek tündökölnek, miut a csillagok.

Mikor üres börtön, tele isteuháza
Bizou itja népem ősi jellemét.
Mikor erős karja a láncot lerázza, 
Es kiseprí innen miud, ami szemét.

Mikor ezt a drága, szép magyar hazAnkot 
Az igaz szabadság szele lengi át, 
Akkor gyújtsatok majd bérctetőkön lángot, 
Akkor fújjatok meg minden harsonát. 
Mikor eltemettek jobbágyláncot, rangot, 
Mikor kék Dunánkra szabad szem tekint, 
Akkor kondásatok meg minden harangot 
És gyülekezzetek ünnepre megint.

Petőfi szobrához uj, szent esküvésre 
Szabad nemzet járjon és ne szolgabad. 
Fenn a jó Isten is gyönyörködve nézze, 
Mint tör fel egére minden gondolat. 
Szenvedés füzében megtisztulva újra 
Álljon a magyar a népik versenyén : 
Dicsőség lesz akkor mártirkoszoruja, 
8 szenvedése nagy, szép hősi költemény.

}(ersék János-

Jeni. 
Irtás Faranozy Paula.

A gyerekek fogócakát játaiottak. Aa 
aaaaony valamivel távolabb ült a férfivel. 
A aikongó lárma fel-felráata őket gondola
tukból, egy-egy köaönyöa, hideg aaót vál
tottak. Caendeaek voltak, mint aaok, akik
nek aemmi mondanivalójuk ainoa, mert 
valamikor már kibeaaéhék magukat. . . A 
kert aaélea volt, batalmaa diófák árnyalták 
kavicaoa ttját, — a palánk mellett egy
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minden izében sikerült műsorral hálálta meg 
a reá fordított fáradtságot,

A mösort az ifjúsági zenekar, Vajak 
Vilmos tanár vezetése mellett, a szépén 
előadott honvéd-indulóval nyitotta meg. A 
fegyelmezett zenekart lelkesen megtapsolták. 
Tüzes, szellemes beszédet mondott ezután 
Takács Ferenc Vili. o. t., az önképzőkör 
ifjúsági elnöke, kinek bátor teliépése, szép 
előadása nagy hatást keltett.

Ennek végeztével üartinovich Ernő 
VIII. és Hetzer Gésa VII. o. tanulók Wag
ner Tanbiiuaeréból adtak elő egy hatásos 
részletet jól összetanulva, amely után 
Kiss Béla VIII. o. t. nagy hatással 
Váradi Antal örök szép költeményét, a 
Bakóéit szavalta mélyen átérezve. Mire a 
fögimn. énnekkar Ima a hazáért cimü kvar
tettet énekelte hazafias lelkesedéssel és 
ihletBzerü áhítat al Fertetich István ének
tanár vezetése mellett.

Nagy hatást keltett Hrodek-Kerner is
mert melodrámája : A nemzeti dal, amelyet 
intenzív erővel, keresetlen lelkesedéssel 
szavalt Takács Ferenc VIII. o. t. A hatást 
nagyban fokozta Martinovich Ernő zongora- 
és Hetzer Géza barmóniumkisérete. Csi
nosan énekelte a beleszött énekeket Papp 
Dezső VII. o. t.

Ezután a Német Sógor cimü alkalmi 
színdarabot adták nagy tetszés mellett, 
melybeu a főbb szerepeket Kiss Béla, Ta
kács Ferenc, Hetzer Géza, Papp Dezső, 
Fenyvesi Imre és Kenesscy Aurél játszották. 
Valamennyi játékát a közönség lelkes tapsa 
kisérte. Ügy ezek, mint a többi szereplők 
találó maszzirozása Pick Ede fodrász ügyes, 
kipróbált kezét dicséri.

Bús, régi s szívhez szóló magyar nótá
kat hallottunk ezután, a melyeket Kersék 
János VIII. o. t. adott elő tárogatón, mely
nek mélabus hangja egész a szivekig hatolt 
s melynek hatását nagyban fokozta Wein- 
berger László VI. o. t. precíz zongora, 
Túrna Zoltán és Vojnarovszky Gyű.a VII. 
o. tanulók diskrét, finom hagedükiserete.

Végül az ifjúsági énekkar a Járjatok 
be minden földet, régi szép magyar indu'ó 
előadásával fejezte be, ameiynek szép elő
adása dicséretére válik a vezető ének
tanárnak, Firtetics Istvánnak.

A polgárság ünnepe.

Délután 3 órakor gyülekezett a Kos
suth Lajos-téren felállított a nemzeti színű 

zászlókkal díszített emelvény körűi Léva 
város közönsége, hol tanáraik vezetése 
mellett megjelent a fögimnásiumi és tanító
képző intézeti ifjúság is.

A zenekar a „Ne sírj, ne sirj Kossuth 
Lajos" kezdetű nótával lelkesítette a pol
gárságot.

Ezután a fögimnáziumi énekkar éne
kelte Rákóczi nótáját: Hallgassatok meg 
magyarim, — melynek mólabus akkordjai a 
legkeményebb lélekben is megresegtették 
az érzelem húrjait. Majd Bándy Endre a 
rendező bizottság elnöke lépett az emel
vényre s gyújtó, lelkes beszédben emléke
zett meg az ifjú Magyarországról, ki e 
napon tartotta eljegyzését gyönyörű arájá 
val, a Szabadsággal, s a hit azután elvá
lasztottak egymástól.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Glatz János tanitónövendék bátran, ifjúi 
tűzzel szavalta a Talpra magyart.

Ennek végeztével az egész közönség 
levett kalappa' az Isten szabad ege alatt 
égfelé eme kedö szívvel énekelte a himnuszt.

Este 6 órakor a közönség a városháza 
előtt gyülekezett. A fáklyák kiosztása után 
impozáns menet vonult ki a temetőbe, ahol 
a tanitóképzö növendékeinek éneke után 
Bellán Sándor lelkes beszéd kíséretében 
koszorút helyezett a honvédemlékre. Takács 
Ferencz fögimn. tanuló szavalata után a 
közönség elénekelte a Bzózatot s a fáklyás
menet visszatérőben a Mártonü-, Sz échenyi-, 
Deák Ferenc- és Teleki-utcákon haladt 
végig, amelyeknek ablakai fényesen ki 
voltak világítva.

Nyo'c órakor a városi szálloda nagy
termében társasvacsora volt, amelyen mint
egy százan vettek részt. A Léván élő két 
48-as honvéd közül Czimer Sándor polgár
társunk jelent meg a vtcsorán, kit szívé
lyes ovációval fogadót, a polgárság.

Az első felköszöntöt Bódoyh Lajos 
polgármester mondotta a szabadság, egyen
lőség éa testvériség diadalára. Utána dr. 
K'noskó Béla szellemes beszédben éltette a 
48 as honvédeké', köztük a megjelent Czi
mer Sándor lévai honvédet, ’lokodg latién 
a márciusi ünnepélyen szereplők egészsé
gére emelt poharat, akiknek nevében Bándy 
Endre, a rendező bizottság elnöke válaszo t 
a éltette a város lelkes közönségét s annak 
hazafias tisztviselökarát. Bódoyh Lvjos pol
gármester megköszönvén a szives figyelmet, 
Címer Sándor 48 as honvédünket éltette.

Majd Tóth István ref. kántortanitó énekelt 
több szép, saját szerzeményű magyar dalt, 
melyeket lelkesen megtapsoltak. — Esután 
dr. Kersék János a lévai harafias ifjúságra 
mondott felköszöntőt, mint melynek kezében 
van az uj Magyarország jövendője letéve. 
Dr. Kmoskó Béla a közös egyetértésre, 
Stemerédy Lajos a tanitókra, dr Balogh 
Sándor a tanári karra, köztük a hazafias 
piarista rend jólétére és boldogságára emelt 
poharat.

Esután még több szellemes, jó izü 
humorral fűszerezett beszéd volt. Lajos és 
Kálmán zenéje mellett a késő éjjeli órákig 
a legbarátságosabb hangulatban volt együtt 
a polgárság, igy akarván kifejezést adni a 
március 15 ikén kipattant nagy eszmékhez 
való ragaszkodásának.

Különfélék.
— A király Budapesten. Bécabííl 

jelentik, bogy a király f. hó 26-án Magyar
országba jön és hosszabb ideig fog tartóz
kodni Budapesten és Gödöllőn és a magyar 
kormány kinevezése is alkalmasint csak 
akkor fog megtörténni.

— A lóval tűdőbeteggondozó- 
íntózet február hó végével zárta le műkö
désének első évnegyedét. Ezen idő alatt 
27 rendelési napon az összes rendelések 
száma 249 volt, A jelentkezett uj betegek 
száma 43-ra tugott, akik közül 25 állott 
rendes kezelés alatt. Segélyben 8 beteg és 
családja részesült ; köröttük 439 liter tej, 
58 kgr. hús, 36 kgr. kenyér és 6 mm. tű
zifa került felosztásra 209 kor. 4 fill. ér- 
tékbeu. Mint értesülünk, az intézet e tüdö- 
vészröl a közeljövőben ismertető előadáso
kat fog tartani, hogy ez ismeretek terjesz
tésével miuél hathatósabban és intenziveb
ben szegődhessen az ellene való küzdelem 
szolgálatába, éa intézet (Honvéd-u. 32.) 
minden vasárnap és csütörtökön d. u. 
4—5-ig tartja rendeléseit.

— Március 15-lke Vere'oélyen. 
Verebély hazafias lakossága szintén nagy 
lelkesedéssel ünnepelte meg a magyar sza
badság bajnalhasadásának napját. Reggel 
8 órakor a r. kath. templomban isteni tisz
telet volt, amely után az iskolák tartották 
meg ünnepélyeiket. Délután fél öt órakor 
a kath. körben, — 7 óra után a község 
háza előtt ének, szavalat és ünnepi besté

hoss-UBZŐrü házőrző kutya hevert, időnként 
egy egy játékos légy után kapott, majd 
ismét tovább á'modta dé'u'áni álmát.

A férfi erős volt, izmos. Valami vad 
elszántság viharsott tekintetéből fel, — a 
hangja tompán zúgott, mély volt, szenve
délyes. Közelebb húzta székét az asszony
hoz, föléje hajolt, nézte mámoros, izzó 
viggyal- • •

— Jeni, . . . maga még haragszik a 
múltért I . . .

Aa asszony meglepve nézett fel, arcára 
valami futó tüzpir gyűlt, — aztán hideg 
cinizmussal válaszolt: í

— Én ? . • Igazán téved I
Elhallgattak. Percek múltak el, lassan, 

nehezen. Az ember az asszonyt nézte, te
kintete forróbb, tüzesebb lett egyre. , . A 
nő azonban nyugodt volt, észre se látszott 
venni ast.

— Jeni, — maga nem bocsájtott meg. 
Azt a hitvány foltot nem tudja elfeledni 
még, . . . maga dacos volt, büszke, — 
pedig csak egy tekintet akkor, s mily más 
lenne ma minden I . . .

Az asszony elfordította a tejét. A gye
rekeket nézte, — azok kipirult arccal 
kergették egymást s ha győzött az egyik, 
diadalmas öröm kacagott ajkukon. . .

— Nézze Jeni, mi is volt aa as én 
bűnöm? . • Igazán semmi I Futó, bohó, 
ostoba kaland. , . Akadt egy asszony. .

Eh, észre se kellett volna venni azt, — a 
világ is könnyen ítél ezen. . .

E hallgatott. Az asszony felnézett rá, 
halvány arcáról eltűnt a közöny, helyét 
valami büszke megvetés váltotta fel. . . A 
hangja is hideg volt, szinte idegen. . .

— Hagyja l . . Én letárgyaltam ré
gen . . . igazán fölösleges újra. . .

A férfi nem hallgatott rá, folytatta 
tűaecen, sérve.

— Magának meg kell hallgatni még, — 
az elvesztett boldogságért kárpótolnia kell,
— kell, érti, akarom I

Jeni gúnyosan kacagott fel.
— Az elveszettért, — amit maga oly 

könnyen eldobott ejykor ? . .Akkor ugye
bár nem tudta eléggé mérlegelni az értékét, 
_  most ismeri fel az asszonyban, ugy-e ?..

A férfi ajkába harapott, összerándult 
a homloka, sértette ez a hang, azeretett 
volna viaszakacagni ö is, ledéren, könnyen,
— de ehelyett alázatosan hajtotta le fejét, 
mint egy koncra leső eb, mely minden 
rúgást eltűr, hogy végre részt kaphasson 
mégis. . •

_  Maga nem ért meg Jeni I . . Nem 
is értett soha! . . Én szerettem magát, — 
amik a világban történtek, nem kell a férfi 
rovására Írni, Bolondság, élv, játék aa 
égési I . .

As assrony ránézett újra.
Látja, ez as, smi oly messze választott 

vonta vállait. . . 
elmúlt, bocsásson

nem is gyűlöltem

éi mindig. . . Maga az egész világé volt. . . 
S az én álmom meg aa, hogy akit én 
szeretek, csak engem szeressen, csak az 
enyém legyen 1 . . Kevés voltam . . . maga 
diadalokra éhezett, prédára, zsákmányra 
lesett folyvást. . .

A férfi türelmetlenül
— Mondtam, hogy 

meg. . .
— Nem haragszom, 

soha! . .
A férfi lehajtotta fejét, sóhajtott, a 

hangja remegett, mintha odabenn a lelke 
vérzett volna.

— Azt hittem, el fogom feledni, hisz 
nagy ez a világ . . . tágas. . . Nem I . .

— Átéltem bosszú éveket szeretet nél
kül, ridegen. . .

— Visszatértem újra. . .
— Maga se boldog, tudom I
A nő tiltakozva vetette tekintetét rá, 

a férfi azonban folytatta egykedvű kímélet
lenséggel :

— Ne, ne mondjon ellent, — úgyis 
tudok mindent. Férjhez ment dacból, harag
ból, — szeretet nélkül. . . A férje köznapi, 
banális ember, ki csak a családi melegre 
fázott. . .

— S a tűznél, mit mega éleszt, maga 
fagy meg Jeni I . .

— Nem bocsájtott meg, nem íz akart 
látni, — mikor asszony is lett aat mondta: 
senki se zavarja boldogságát meg. . .
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dek keretében áldoztak méltó kegyelettel . 
* dicsőséges nap emlékének. Este fáklyás
menet és utána a kaszinóban ünnepély és 
társasvacsora volt. ZL/ii este fél 8 órakor 
pedig a polgári kör rendezi márc. 15-iki 
ünnepélyét, melyet társasvacióra fog követni.

—' Merénylet az olasz király 
ellen. Rómában e hó 14-én, amidőn Viktor 
Emanuel király és Helena királyné a Pan- . 
teonba mentek, hogy Fmberto király em
lékezetére mondott misén részt vegyenek, 
egy Dalba nevű anarchista revolverrel 
háromszor a királyi párra lőtt. A király 
és királyné sértetlenek maradtak. A vértes- 
kiséret parancsnoka, Lány őrnagy a fején 
megsebesült. Sebe azonban nem veszélyes.

— Ismeretterjesztő előadások. 
Múlt vasárnap a Kath. Körben nagyszámú 
közönség előtt tartott érdekes előadást, 
vetített képek kiséretében Báthy László 
prépost plébános, melynek címe volt: Be 
pülés a múltban, jelenben és a jötöben. Belő- 
potoczky Margit már az első fellépese alkal
mából is ügyes szavaiénak bizonyul', ameny- 
nyiben Ábrányinak Vándor madár cimü 
költeményét kellő haugsulyozással éa ked
vesen adta elő. Csekey Adrienné pedig gya
korlott zongorajátékával aratott nagy sikert. 
A böjti ciklus mai utolsó előadásán Utazás 
a ssent földre, vetített képekben iesz bemu
tatva. Szaval : Krizsmanek Mária. C mhalmon 
játszik : Bandii Máris.

— Esküvő. Liebermann Jakab lévai 
főrabbi és neje kedves leányának Etelkának 
e hó 26-án esküszik örök hűséget Dr. Sil- 
berfeld Jakab aranyosmaróti főrabbi a lévai 
izr. templomban. — Adandó boldogság 
koszoruzza frigyüket.

— Közgyűlés. A Barsmegyei Gaz
dasági Egyesület f. hó 31.-én, d. e. 10 
órakor Léván, a városház tanácstermében 
közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a 
következő : 1. Az 1911. évi zárszámadás 
beterjesztése és a felmentvény megadása. 
2. .Számvizsgáló és igazgató választmány 
megválasztása. 3. Állatdijazások helyeinek 
megállapitása. 4. A gazdasági egyesület 
tulajdonát képező, vágóhid melletti iö d 
eladásának jóváhagyása. 5. Alapszabályok 
módosítása.

— Gyászosét. Dr. Fülöpp Ignfcz 
orvostudor, Nyitravármegye nagyrépéuyi 
járás orvosa, életének 42-ik évében e.bunyt. 
Városunk fiatalabb generációjának kedves 
ismerőse volt a korán elhunyt iéifiu, ki itt,

— Azt hiszi, elhittem szavát. . . Nem 
tudom, bogy hány köny ciordul kacajába 
is. , , Tudtam mindent, mindent tudtam 
Jeni I . .

— Büszke volt, dacos. . . Elmúlt. . . 
Mi élünk.

A férfi közelebb hajolt a nőhöz. Lehe
leté perzselte az arcot, a szavába fűlt sok 
hosszú év, reménylett élve, gyönyöre. . .

— Jeni I . . hallgasson meg 1 . . Hat 
nem lehetünk mi eohse boldogok ? , . az 
életet így kell leörölni, ily száraz próza 
sággal? . . Csak egy ezót, egy tekintetet 
csupán. . .

Az asszony hirtelen felállt. Szemeivel 
végig nézte az embert, a szava halk volt, 
a hangja száraz, hideg. . ,

Volt idő, . , szerettem is magát, — 
elmúlt I . . Olyannak látom most, minőnek 
annyi sok éven ismerni tudtam l , , Maga 
visszatért — elvből, komédiából — azt 
hitte, hogy egy csalódott astzonyt talál, 
ki a múltak romján kesereg. . . Tévedett I 

— Boldog vagyok. . . Az én oltáromon 
nincs hely idegen lángoknak. . .

Elhallgatott. Egy kit gyermek futott 
hozzá, — ölébe kapta, csókolta, ölelte va
dul — s mig a kicsike vidáman kacagott 
karjában, addig hideg, halvány arcán egy 
nehéz köny folyt alá, hideg köny, nehéz, 
melyben annyi sok el nem panaszolt bánat, 
oly sok kin volt elrejtve.

rokoni körben végezte középiskoláit. Kyitray 
Ferenci köztiszteletben álló polgártársunk 
leánya, özv. Fülöpp Alajosné, N'yitray Anna 
a megboldogultban egyetlen fiát vesztette 
el. A család széleskörű tisztelőinek igaz 
részvéte enyhítse a gyászolók mély fáj
dalmát 1

— A pályaudvar kivilágítása. A 
magyar államvasutak üzletvezetösége be'át- 
ván a pályaudvar kivilágításának sokszot 
hangoztatott hiányosságát, a hét folyamán 
három messzire világító gazolin-ivlámpát 
alkalmazott a pályaudvrr területén.

— Eljegyzés. Knapp Géza, a lévai 
Knapp Dávid széles körben ismert, jóhirü 
gépkereskedőcégnek beltagja, f. hó 14.-én 
jegyet váltott ticbwitzer Magdával, Buda
pesten. — Boldog megelégedés kísérje 
frigyüket.

— összeírás. A hadügyminisztérium 
legújabb rendelete alapján az egész ország 
lóál:ományát össze kell irn', De nemcsak a 
ii^om es parádés parinákra terjed ki az 
összeírás, hanem a mállás lovakra, sőt az 
öszvérekre és öszvérszamarakra is. A?ou- 
kivül a kimutatás magában fogja fogla ni 
a kocsik, szekerek és mindenféle motoros 
közlekedő eszközöt összeírását. Tudjuk, 
hogy egyszerű lájékozódátról és hadi cé
lokra való nyilvántartásról van szó, da a 
jámbor közönség bizonyára ijedezni es gya
nakodni fog, hogy nem valami uj adófajról 
lesz-e szó ?

— Gyász hír. A halál rideg keze 
életének virágzó szakában ragadta ki sze
rettei köréből Veress Alajost, a lévai tauitó- 
képzö-iutézet IV. éves növendékét, aki szü
lőinek, testvéreinek és rokonságának nagy 
fájdalmára f. hó 12.-én, rövid szenvedés 
u án, 20 éves korában, Garamkovácsi köz
ségben meghalt. A mélyen sújtott család 
gyászában őszintén osztoznak a tanítóképző 
intézet tanárai és növendékei is, mert az 
elhunyt ifjú az intézetnek 'gyik törekvő, 
szorgalmas és Bzép reményekre jogositott 
tanítványa volt. Temetése, amelyen a tanári 
kar és a növendékek is képv sélve voltak, 
nagy részvét mellett e hó 14-én d. u. 2 
órakor ment végbe Garamkovácsiban.

— A magyar szappanipar érdeke, a magyar 
szappanipar, kémiai iparunk oaeu legjelsntöségassbb 
ága, válságos helyzetbe jutott. Az osztrák nagytőke, 
k használva egy osstrák város kedvező földrajzi fek
vését, ráfeküdt erre a mindeddig virágzó magya 
iparra és óriási súlyával sgyouuyomással fenyegeti azt. 
Nálunk majd rniudeu kereskedő boltajtsjáu díszeleg a 
Schicht-cég táblája és még az a kereskedő ia, ki poli
tikai meggyőződésénél fogva aa öuálló vámterület hive, 
szolgálatába szegődik az osztrák reklámhősnek. Meny
nyivel külömb emberek a cseh kereskedők. A prágai 
cseh kereskedő ajtaján hiába keressük a közvetlen 
közelében levő reklámgyár plakátját, az önérzetes 
cseh kereskedő uem szegődik a német cég szolgálatába. 
Hát csak ami kereskedőinknek uem lenne semmi 
nemzeti önérzete ? Nem áll, hogy a Üchicht-cég szap
pané jobb lenne bármely más tiszta magyar szappan
nál. Vau magvar szappan, mely sokkal jobb, miut a 
Schicht-cégé, ha simult reklámját uem is tudja kifej
teni. Egész napjainkig jóformán semmi sem történt 
az idegen áru beözönlésének msgakadályorásaa céljából. 
Most a magyar szappaugyároaok oiazágos egyesülete 
koriratbau fordul az ország kereskedelmi ss iparkama
ráihoz, hogy a soproui kamara hazafias határozatát 
tegye magáévá. A soproni kamara köriratot küldött a 
a kebelébe tarozó összes kereskedőknek, hogy ugyan
azon árak és egyenlő miuiiség mellett inkább a hazai 
azappaut váaárolják. Mivel továbbá a kereskedelmi 
miniszter legközelebb rendeletileg el fogja tiltani a 
szappan szó használatát rniudeu szappannál, mely nem 
tökéletesen tiszta, a „szinsaappan* szó ép oly gran. 
fiát nyújt a kereskedőnek a szappan tisztaságáról, miut 
az agyonreklámozott Sehicht uev. Csekély dolog, az 
amit a magyar szappauipar kér a kőaouségtöl. Csak 
annyi, hogy egyenlő árak mellett rész.sitié öt előny- 
ben a külföldi koukureucia fölött, csak annyi, bogy 
évente nyolc és fél millió koronát ue Ausztria fene
ketlen gyomrába töltsön, hanem tegye lehetővé, hogy 
az itt az országban maradjon és saját fiainak boldo- 
gitáaára fordittassék.
, Tűzoltó tanfolyam. Az Grsrágos 

1 üzoltószövetség e napokban Budapesten 
gyűlést tartó t, melyen véglegesen elhatá
rozták, bogy a nyár folyamán Győrött fog
ják megtartani a tervezett lüzohótiszti tan
folyamot. — Fe.hívjuk tthát már most 
tűző lóságainkat, hogy tegyék meg e öze es 
intézkedéseiket az iránt, hogy tagjaik a 
tanfolyamo i részt vehessetek, amire ann I 
inkább is szükség van, mert vármegyénk
ben a tűzoltóság szervezkedése bizony még 
fok hiányban szenved.
. r ,ZBellzl fogyasztási szövet? 
5e,o A nHanUyaU kötelekébe eddig már 
körülbelül ezer fogyasztód és értékesítési 

szövetkezet tartozik, közöttük van a zselizi 
is, amely -- mint levelezőnk Írja — min 
den tekintetben az első helyek egyikét fog
lalja el a nevezett szövetkezesek sorában, 
amiért az érdem kü önösen Kiszter Györ- 

I gyöt, Fejes Ferencet, Deli Istváut és Vilássy 
I Ferencet, mint az igazgatóságnak és veze- 
[ tőségnek buzgó tagjait illeti.

— A telefon használatinak kor
látozása A kereskedelemügyi miniszter 
rendeletet bocsátott ki, mely szerint a nem 
előfizetőd az előfizető telefon-állomásokról 
még azon esetben sem folytathatnak beszél- 
ge'éi', ha aa előirt djakat megfizetni haj
landók is ; igy tehát uem előfizetők csakis 
a nyilvános te’efin-állomásról beszélgethet
ni k. A rendelet szerint az előfizető állomá
sát sz előfizetőnek csak azon családtagjai 
használhatják, akik vele közös háztartásban 
élnek.

— UJ körorvos. A zselizi körorvosi 
állásra dr. Alelclier Károly, a nagyváradi 

I körkórház segédorvosa lett megválasztva.
— Alörnagyi rang. Nagy és érdekes újítás készül 

’ a hadtteregbeu. Már ez évben uj 1 augíokoiatot illesz
tenek az őrnagyi és századosi fokozatok kosé b má
jusban, a legközelebbi előléptetések alkalmával al- 
őruagyokká kp ek elő azok a századosok, akik tizedik 
éve szolgálnak mostani lángjukban/ novemberben 
pedig azok a századosok fogják megkapni az alörnagyi 
rangot, akik 9 éve vannak mostani rangfokozatúkban.

— Gyilkos szolga. Az ujbarsi szőlő
hegyen e ho 13 au tíeryő Peterke István 
földmives és Drncsiár András, Mikes And
rás iö dmivesuek szolgújs, közel egymáshoz 
szénsrská sál foglalkoztáé. A kei ember 
valami fölött erősen összeveszett, aminek 
következteben a szolga vasviilával rohanván 
Peterkére, ennek egyik izemét kiszúrta, a 
tógáit kiverte és a fején több su.yos sebet 
ejtett. A szerencsétlenül járt Peterae haza
felé indult; de uem bírta elemi a községét, 
mert útközben összerogyott. Amikor meg
találták és a faluba vitték, még élt ; de 
már este nagy kínok között meghalt. A 
gyilkos szolgát a csendőrök kézrekeritettek 
éa átadták a kir. járásbíróságnak.

— Kinevezés. A iöldmivelésügyi m. 
kir miniszter Katona Gyula, aranyosmaróti
m. kir. főállatorvosi címmel felruházott vár
megyei állatorvost m. k r. föáilatori ossá 
nevezte ki.

— Uj körjegyző. A ba'álosás folytán 
megüresedett vamoslzdauyi jegyzői körbeu 
egyhangúlag Molitórisz Belát választották 
meg körjegyzőnek.

— Érdekes találaáav. Kertész János, ubouyi 
plébános — mint az Érsekujmr írja — érdekes ta
lálmánnyal áll a uyilváuossag elé, amely elsősorban 
azokat érdekli, akik zongorán vagy liariuóuiuruou jat- 
ssauai. es komponálnak. A zseniális találmány abban 
áll. hogy a billentyűk játék közben az illető kottát 
le is Írjak, a kompozíciót egyúttal meg is örökítik. 
Kertész terme.zele.su szabadalmat kér találmányira, 
amelyhez hasonló szerkezei ü gépet már többen is pró
bálták késziteui, de lartósabb siker nélkül. Beméljük 
hogy a m«gyar feltaláló szerencsésebb iesz és akkor ez 
a szép találmány magyar ember uevéhez lóg fűződői.

— Iskolai toruaveraenyek. A val
lás- es közoktatásügyi minisztérium ereu- 
delte, bogy egyes vidéki váiosokban kerü
leti lornaverseoyeket rendezzenek. Komá- 
rou bán is fognak ilyen versenyt tartani 
május 19. vagy 20-au, smelyeu a budapesti, 
a potfonyi ez a gyón tankei ü etekbe eső 
középiskolák vehe nek reszt. A komá-omi 
verseny adminisztratív ügyeinek vezetesevel 
» pozsonyi főigazgatót bízta meg a minisz
ter. — A győztesek részére az érmékét és 
okleveleket a minisztérium adja.

Helyettes anyakönyv vezető. 
A vármegye főispánja a uagykainai auya- 
konyti keiü.etbe Essösy Roiböt korlátolt 
hatáskörrel anyuköuyvvezeu-helyelteasé ne
vezte ki.

— UJ segédjegyző. Az újonnan 
renduzeretneit öbardi djegyzöi Áiiáut 
választás utján lvicsics József, okleve es 
jegyző, bánaeazu seg. djegyrövel töltöt
ték be.

Csak Mauthuer-féle magvakat 
vásárolnak helyeien gondolkodó, számító 
gazdák és kertészek még akkor is, ha 
mások o’csóbbak volnának, mert tapiszta- 
latból tudják, bogy ez csakis a magvak 
rovására és a vevők kárára lehetséges.

terme.zele.su
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Közönség köréből.
Ötv. Czirok Jánosné úrasszony és Bal- 

bach Lilkó urleány gyüjtSivén at ősei gyűjtés 
alkalmával a követkeiö kegyes adományok 

folytak he.:

Koczsb Frigyesné 3 K., Czatubel Jó- 
zaefuá 2 K., özv. B.lb.ch Ápádné 1 K., 
özv. Márkly Jinosné 3 K., Hét: er Adó L é 
2 K., Forgács Mihályne 2 K , László Iui- 
rónó 2 K.. Borccányi Báláné, 2 K , Seoa.sy 
Dezaöné 2 K., Roxar Janómé 1 K , Szau- 
er Izidoráé 1 K., Dr. L.kuer Zoltán 2
K.. Löwy Linótné 1 K., Klain Aranka 2 
K., Jozefcsek G^záné 2 K., Faráas Or
bánná 2 K., Steiner Henriked 1 K., Stei- 
ner Józsii 1 K, Dr. G r<ely Fülöpué 2 
K., Rónainé 50 F., N. N. 1 K„ N. N. 50 
F., Ozitrider Gjörgyné 1 K., Maly Pálné 
2 K., Fenyvesy Károyré 2 K., Knapp 
Gézáné 1 K., Mosonymé 40 F., Fiilöp 
Emília 1 K., Laufer B da 2 K., Morávcaik 
L«joané 2 K., Vidor Sámuel 2 K., Hop- 
ferno 1 K., Bogyó Já> osné 1 K., Dr. Ba
logh S-odorné 2 K.. Faragó Sámuelod 2 
K„ Springered 1 K., Lévai Ta tarák pénztár 
részvény-árau.at 20 K., Medvegy Lajos 2 
K., Engel Józselné 2 K , P.ck Ede 50 F„ 
Steiner Sándor 2 K., Hoizmann Bódog 2 
K., Weisz Salatnouné kenyér, Ertler Hen
rik burgonya, Pál Imre 1 K., Kertész 
Laj os 1 K, Fertizó Józselné 1 K., Schöns- 
tein Henrik 1 K., Schulcz Ignács papirk. 1 
K., Poliák Adó 1 1 K., Polák Ka mán 1 K., 
V lesek Salamon 1 K„ Hamburger József 1 
K., Grotte Vimos 4 K., Kiéin Sándor 2 K., 
Nyilrai és Tarsa 2 k., Knapp I. 1 K., 
Reismann 1 K., Műnk Adod 2 K., N.ppei 
Rezső 3 K., övz. Juhá-z Lász.óné 1 K., 
Brauer Adotfné 2 K., Klem Benő 1 K., 
Agárdiad 40 F., Giuzeryné 1 K , Uhlárüiue 
3U F., Bella Antal 1 K., Ábra hám Pál 30 
F.t özv. Keleti Autalné 1 K., ifj. Lakner 
Láazlóue 5 K., Szitáry Bsiaué 2 K„ özv. 
Lokota Adolfné 1 K , özv. Feja Kalmánné
1 K., özv. Dómján Lörinezne 2 K., B lc ek
Józselné 1 K., Belcsák 4 K., Schulpe Al
fonzon 10 K., Orim.nu F.deluö 1 K.,
Újhelyi Antal 1 K., B .kos Lajosné 1 K., 
Tonhaiaer Jóasefné 1 K , Bugner Gyuláué
2 K., Bittó Gyű áne 5 K , D. M-ué 2 K.,
B.'aunmU> erne 2 K., Poilak Eumne 2 K , 
Pollik Vilmosue 2 K., Ny.trai Ferenc 4 
K.. Bódogh L.josne2 K., V esik Fcrenoué 
2 K., özv. Gyenes József'i* 2 K , Gyenes 
L i z óné 2 K., Kersék Jánosáé 2 K.,
Turócsi Lóriucz 2 K., Papp Rozi ia 2 K., 
Bolemaun Ede né 2 K., llontci Józsefne 2 
K., Beiké Ltvánne 2 É, ifj. Kr.ek Jenöne
1 K, Kberudl János 10 K., D -. Krrafiáth 
Mariu.né 5 K., Dr. Szilárd S.mune 2 K., 
Dr. Gdllenyiné 2 K., Dr, Heinricb Viktorué
2 K., B.logh L.joaue 2 K., Lengyii Gyöigy 
40 F., Vauger Istváune 1 K., N. N. 20 F., 
Svarba Eudréue 1 K., idb. Gh messy Jó- 
zseiue 2 K., Boros Gyulané 2 K., Kohl 
Józaefue 1 K. 60 F., Me faibor Mérné 1 K., 
Essősy lzidtrue 2 K, Bany.iue 80 F., 
Bezy Forencué 1 K., D . Gyapay Ede 2 
K., Csipsny Elemérne 1 K., Első Magy. 
Alt. Bizt táisasag lévai foügyuöksége 10 
korona.

Az ur. cöegyiet javára iebr. hó 24 en I 
tarlóit taLcestely alkalmával felü iizettok :

Dr, Fiommer IgLácz 24 K., Dr. Balog 
Sál dór 8 K., Dr. Wemberger Aduit*, Horu 
Berihoid, Bteiher Kuiiaau Garami- ovács1, 
KrájíBik JeoÖ, Dr. Gtrgey Fiilöp, Boroe* 
miBtza N. Al. Uvár, 7 — 7 K, Fogéi Gyula, 
Dr. Weuz Lipót, Bóao^h Lajos, R itmann 
laidor, Adler Gyula F^yvcraek D—5 K., 
Muuk Adó t, Weisz Hanna, Go.ddtein H n 
rtk, Dr. Sutáid Badbu, Lów/ L pó% 8 mek 
Ármin Leker, Fonák Emii, bcLwnzer GjU'a, 
ózauer I&ádor, Taubei Zdigmond Nagykaln®, 
Rosenberg Karoly Csata, Spitz Jenő Lekér, 
bublesinger I. Nagymalas, 4—4 K., Dr. 
Rohonyi Gyula, Kuiitfay hálmán, Dr Sa
laid V11B.OB, Kovács Sándor, Frey Vilmoané, 
Braun Ado.f, Kuapp Géza 3—3 K., Tre- 
bitach Ignacz, Dják Adóit, Siauer Zoltán, 
Bieier Rusö, Rappaport Maró, M Mák Fal, 
Reiumann Alajos, Wotaz Iguácz, Roaenbaum

Adolíiié, Singer Izidor, Bittó Gyula, Froiu- 
mer Mór, Deutuch Gábor, Hollós Miksa, 
Czambel József LAsz'ómiive, Sohönstein 
llenr-k, Rónai L pót, Grotte Vilmos, Fo’lák 
Vi mos, Hol tába N. Bssztercz^bánya, Kiéin 
Albert, özv. Fuch«r Lipótué, Schulcz Ignác 
pabonaKe't-skcdö, Fóliák Kálmán, Kelemen 
Ödön Budapest, Róth Ignác*, Kaeinpfner 
Izidor, Frommer Ignacz, RtngwJd Adolf, 
Fodor Adó f, Demény Árpád, Fischer Nat- 
h J, Deutsch Izidor, Heimanu Emil, Dr. 
Gjrgety Jenő Budapest, Sós Simon, Knapp 
Gyű a, Dr. Laufer L pót, Kiéin Sándor, 
Sugár Mór, Weiaz Adó f, Aranyosmaróib, 
Wilcsek Sé jiüüp, Sagó Siegfried, Scwarcz 
Ferencz Nagykálna, Medvtczky Káioly, 
Kiéin Benő, S mek latváű, Ifj. Kriek Jenő, 
Lázár Emil, Dr. Laufer Arthur, Berber 
Ernő, Bá int Emil Budapest, Hoizmann Bó
dog, Engel Frigyes Oroazks, Horn Berta
lan Barsendréd, Bellán Sándor, Horváth 
Ignécz Bardbaracska, Adler Jakab, Bíró 
Sándor 2—2 K., özv. Kaulmann Kálmánná, 
özv. G auberné Budapest, Dr. GrÜDZweig 
Samu, Weisz Adóit, Spitz Lajos Berger 
József, Quittner Káro-y, Adler Emil, özv. 
Adler Siiamonné, Lcwy Miksa, B rtha Jó
zsit, Kriész Lajos, Snbinger Ziigmond, 
D utech Mór, He&sch Samu, Frommer Imre, 
Hcchberger József, Rónai Emi), Berce.’ler 
Miksa, Bogner Károly 1—1 K.

Jegyeiket meyvóllották: Franki Ede, 
Franki József, Franki Frigyes Nagysáró, 
D.-. Ardó Sándor Araoyoomarótb, Hochberg 
József Bajaa, Furtikó József, Weisz Sala
mon, Weinberger Ziigmond, Deutsch Gá« 
bornó, Weitz Gyuía, Dr. Friszner Gyula, 
Törley Józsit és Tarsa, Hazai vili, társulat 
lévai üzeinvezetösege 10—10 K., Weitz 
Kálmán 8 K., Faragó Sámuel, Dr. Steiner 
Oszkár 6 K., ösv. Miksák Zsigmondné,
Schulcz Ignácz papiruereskedö, Ferlaki 
Iguácz Ga amszeutbenedek, Dr. Sdőerfeid 
Jakab, 5—5 K., Gobrüder Mayer Wien 3 K.

Nyilvános köszönet.

A t. é. február hó 24-én a Lávái Izra
elita Nöegyiet javára rendezett estély fé
nyes sikere erdekebeu buzgólkodó hölgyek
nek, nevszerint .* Boros Gyu«ane, és Dr. 
Gergtí.y Füiöpné úrnőknek, valamint a 
renűe.o b zot sag minden egyes tkjának : 
Boros Gyu.ane, Dr. Bdog Ssndorné, From
mer Mome, Dr. G^ ge y Fii öpné, Fóliák 
Euinné, Dr. Szítaid S^mune, Dr. Steiner 
Ojzkarue, es Dr. Weinberger Adó.fűé ur- 
nokLes, D.mjeu Arp d, Dr. G tinzveig 
S*mu, D . RuhoLyi Gyula, Dr. Saiiard 
Vilmos uraknak, luváboa a szeieplő hö - 
gyoknek : Dr. Bzíog Saudorné, Dr. Gergely 
Fiilöpne, Ei gei Gjuane és Foná* Emi ue 
urnókuea, Fucl er Neili, Rotooyi C*es*>, 
Horn E:a, Hetczka Erzsébet, Trebiuch 
Maigit, Kö b Jolán, B.umouihal Jauka, Feiő 
1 m», KámpLor Arauaa, Wi.csek Íren, 
S loinger Anna, Singer Rózsi es Grotte 
Janka kiaas.zot yokuak, úgyszintén Barsi 
Mibáy, Grun A. es Kemény Tibor uraknak, 
végű, a szereplő gjermekek szüleinek, 
a LsVri lzr. Nuegylet elnöksége és választ
mány* iiövebdn hatás kösköneiet mond

Deák Adolf Frommer Ignacné
titkár. aUök.

Az tgy*et javára rendezett mulatság 
(isit, jövede me, az igen nagy kö iség da
cara, Ő61 K. 67 fillér volt.

Nyilvános köszönet.

A Lév.i lzr. Nöegyleihez a követke.ö 
neruoslulKÜ adományok erke.tek :

A Lévai T.kurekpénatir R T. 50 ko"-., 
a Lóval T.Karok és H teliutezat 30 kor., 
H ebt Ed: ur.ói (Bsraendred) 20 ' or., Neu
mann A. úrtól (Ciánt) 8 kor., Wirtheimer 
N. űrtől (Koezmá'y) 6 kor. Ezrken kívül 
Stoiier Kaimén ur Nemcstnyből 5 zsák 
burgonyái adományozott.

Fogadják a n.uiesen gondoikoaó inté
zetek és jótevők az egyesü et leghálásabb 
köszönetét.

Deák Adolf Dr. Frommer Ignáczné 
titkár. duSk.

Köszönetnyilvánítás

A lévai kereskedelmi bank igazgatósága 
50 koronát, a lévai takarék és hitelintézet 
il azgatóséga ugyancsak 50 koronát adomá
nyozott a József kir. herceg Szanatórium 
Egyesületnek.

Fogadják a nemes adakozók szegény
sorsú tüdőbetegeink nevében is őszinte 
szívből fakadó köszönetüuket.

Léva, 1912. évi március hó.
Árvay József Or. Frommer Ignác

péo«táros. ügyvezető eluök.

H i ¥ a í a 1 o s közlemény.
1434/1912 szám.

Hirdetmény.
Az egyes pénzforgalmi eszközök sza

porításáról szóló 1912. évi XX. t. c. 7. §•* 
200 koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe 
alatt köteles! a kereskedőket és iparosokat, 
hogy a közönséggel szemben csak a korona 
értékben való számítást használják.

Minthogy ezen törvény már életbelépett, 
figyelmeztetem az érdekelt közönségét, 
hogy annak rendelkezéseihez a saját érde
kében alkalmazkodjék.

Léva, 1912. évi március hó 12 én.
Sódogr^x ZLia.jc» 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Kovatvesető ; Dr. Horváth Gyula rendörkap'táoy.

Búza m.-mázsánként 21 kor. — fill.— 
22 kor. — Kétszeres 18 kor. — fill. 19 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. — fill. 20 kor.
— fii. Arpz 18 kor. 40 fill. 18 kor. 80 fill. 
Z»b 20 kor. — fill. 21 kor. — fül. 
Kukorica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 60 fill.
— Lencse 40 kor. — fill. kor. 21 — fül. — 
Bab 30 kor. — fill. 31 kor. — fül. — 
Köles 12 kor. — fill. 13 kor. — fül.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1912. évi maré, hó 10-töl 1912 évi maró, ho 17-ig.

Születés.

A szülök uete A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Palásti Miklós Stanga K. leány i Emma
Velebni Ferjuc Szabó (i. fiú |1 József
Boldis Károly Csuka R. leány Rozália
Szobi Istv.-’.u Nagy Eszter leány Eszter
Pozsonyi Ferenc Fink E. leáuy i

1 1
Amália

Halalnzas.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Boldis Jánosné 78 éves Ag. végkimerül.
özv. Mészáros Jáuosué 66 „ Gutaütés
özv. Zahorak J.-né 67 • Gyomorrák

M O LL- F É LE
F. I DLIT.Z-PORA

Enyhe, oldó házisxer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 0^F** X^oll 
készitményeit.

f—M OLL- F É
SOS -BORSZEf7 \

bedörzsölés,
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hülésböi származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kox. 2

Kapható minden gyógyszertárban 
Meo él drogériában.
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.
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Eladó telek Kákában. 
2140 □ öl kert telek eladó. — 

Bővebbet Ehrenstein Ignácz Léva, 
Ladányi utcza 27. — Ugyanott egy 
szép 1 szobás lakás mellékhelyiségekkel 
f. évi május 1 töl kiadó.

I
I

25/1912 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. éri LX. 

f-c. 102. §-a értelmében ezenuel közhírré teszi, hogy 
az arauyosmaróti kir. törvényszék 1911. évi 237/ 
számú végzése következtében Dr. B:odermann Henrik 
ügyvéd által képviselt Tátra-Felsőmagyao’szági Bank 
r.-t. javára 568 K f. s j ir. erejéig 1911. évi június 
hó 28 áu foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1330 korouára becsült következő ingóságok, 
u.m. : lovak, ökrök, szekerek stb. nyilvános árvevéseu 
eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1911-ik évi V. 43/4 számú végzése folytán 568 kor. 
tőkekövetelés, e uek 1911. évi május ló 15 napjától 
járó 6°|0 kamatai, 17 kor. 50 fill. óvási vált 'díj és 
eddig ÖM8°seu 138 kor. 10 fillérben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Újbányán, alperesnek 
Óhátán levő lakásán leendő megtartására 1912 évi 
március hó 26.-ik napjának délután 3 órája határ- I 
időül kitüietik és ahhoz a vet. ni szándékozók ezennel ! 
oly megj^gyzéss-l hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok a z 1881. évi LX t.-c. 107 és 108. §-ai ’ 
értelmében készpéuziizetés mellett, a legtöbbet Ígérő
nek, szükség eseteu becsálon alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és feliilioglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 
120. §. értelmében ezek javára »■ elrendeltetik.

Újbánya, 1912. évi febr. hó 27 napján.
Lukács Miksa

kir. bir. végrehajtó.

457)1911. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennt I közhírré teszi, 

hogy Dr. Maotoa Sándor selmeczbányai ügyvéd által 
képviselt Ernát Zsigmond relmeczbányai cég javára 
elleni 949 korona és jár. irmti végrehajtási ügyében 
a selmeczbányai kir. járárbiróság 1911. évi Sp. 403 6 
Számú végzése következtében 1911. évi december 18-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával le
foglalt és 1759 korona 80 lillérre beasült ingóságok 
tehén, cipőáruk, szobabútorok és egyebekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen feladatnak.

Ezen árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1911. évi V. 225 2 > z. végzése folytán 949 korona 
tőkekövetelés, eunek 1911. augusztus 14 -től járó 5°/n 
kamatai és eddig összts.n 194 korona 80 fillérben 
megállapított költségek, valamint a törvényes zálogjo
got nyert töböi esetleges hitelezők követelése erejéig 
is Vibnzepeszerényben alperesek lakásán leendő meg
tartására határidőül 1912. eVi március hó 23 ik nap- 
jánah délutáni 3 oraja kitüzetik és ahoz a venni 
szángékozóket ezeuuel oly értesítéssel In om meg, hogy 1 
az érintett ingóságok a legtöbbet Ígérőnél) készpénz
fizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fog
nak adatni.

Kelt Ujbáuya 1912. március 1 1.
Lukács Miksa

k r. jbir végreuajló.

Eladó ház telkek.
Kohári utcza 52-ik bázzzam alatt, a 
volt Szakmán kert helyiségnek kit 
része házak építésére akár egexzbeu 
akái' parczel'ázva szabadkézből e adó.

Bővebb felvilágosítással szóljál a 
tulajdonos a helyszínen.

Tisztelettel

Eller János vendéglős.
Eladó ház.

Léván Kálnai utcza 22. számú 
ház, a vasúthoz vezető főforgalmú 
utou szabad kézből eladó — Van 
benne 3 külön lakás 1 két szobás és 
2 egyegy szobás mellékhelyiségekkel, 
kerttel és tágas udvarral, — Bővebben 
értekezni lehet ugyanott a házban.

Üzletvezető.
Garamszentbenedeki fogyasz

tási szövetkezethez üzletvezetőt 
keresünk. — Jövede me a szövet
kezetnél havi 130 korona és ‘/.°o for
galmi jutalék, az olvasókör italméré- 
séuél Jakás éa 10 % italok után. — 
Aí állás rögtön elfoglalható.

Igazgatóséig--

•r Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesíteni a n. é. közön

séget, hogy ia. j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
: magnagykereskedő. —■ :

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban . 220 kor. 
Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 200 „
Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban 160 
Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 150

Takarmány répa eredeti qusdlirburgi 
a termelő eredeti ólomzárával ellátva.

Sájga buzzok.........................................
Vörös mamuth............................................................
Sárga olajbogyó......................................................

Takarmány répa külföldi vegyes..............................
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 
Vető bükköny 10-15% árpa vagy zabbal , .

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

= Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előifzetéa bármely nap kezdhető.

Védjegy: „Horgony*4. "W© VV'/

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok óv óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
kösz vénynél, osüznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 

ly a „Horgony44 védjegygyei és a Riuhter 
Jegyzéssel ellátott dobozba van csorna
ivá. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
1— és úgyszólván minden gyógyszer

tárban kapható. — Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél, Budapest.

DlRlchter gyógyszertára íz „Árny oroszlánhoz", 
Prágában, Ehsabethstrasse 5 neu.

„AZ OLLA-g? 
szakorvosok T* 
által meg [K 

vizsgálva és^f- 
legjobbnak 
minősítve j 

van.
Két évijót-1 

állás 
Ára < 

tucatonként 
4.-. 6.—, I

8.— és |
10. korona ff

jOLLA”
GUMMI 

u különlegesség. 
K A tudomány maii 

állása szerint k 
bebizonyított A 
legjobb létező

1 Gummi
ÓV8tcr. ■

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvos 
által lég- 
megbízha . 

tőbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min 
den yyógy- 

szertárácan 
es jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ tumininar Wien, fl 437 Fraierstrasse 57 
| Kapható Léván: KKAPP 1. drogériajóban 

é» l'ICK EDE illalsterést iiz etében.

210 kor.
210 „
210 „

200 kor.
28 *
27 „
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1912. évi 33940. szám.

Főraktár: Engel József és Fia, Léva

A zsaruóczai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó gararn- 
révi erdőgondnokság kerületében termelt, a termelés he
lyén becsusztatott és kéreggel együtt méretezett 277’99 
tömörköbméter bükkműfa — három eladási csoportra 
megosztva — zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatui.

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1912. évi már 
ozius hó 26 án délutáni 5 óráig nyújtandók be 
Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál, márczius Ló 27-én 
délelőtt 10 órakor fognak az erdŐliivatal tanácstermében 
nyilvánosan felbontatni.

Árverési és szerződési feltételek, a faanyagok és ki
kiáltási árak részletes kimutatása, ajánlási űrlapok és 
boríték a zsaruóczai m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Zsarnócza, 1912. évi márczius hó.

M. kir. földmiYelésügyi minister.

Műhely áthelyezés!
Tisztelettel értesítem a n é. közönséget, hogy eddig 

Szepesi utcza 1. szám alatt lévő M
gépjavító és lakatos műhelyemet ------- --

===== Báti utcza 2. szám 
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, M 
mérlegek javítását, villanycsengö szerelését, valamint minden e szakba jrJ 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom [fj 

készíteni. M
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal M

MORDINYI LAJOS rj
oki. gépész. ÍJ

vizsgázott merlegjavito és lakatos. ^Vj

c
— wielyet Fáj

[«
♦
M
M
M
•

M Tanonc felvétetik.

----- -ODs £

LAUFER BÉLA szobafestő
LÉVA, Honvéd utcza 28. szám.

Elvállal
hl „MegvaltaeC£ cimú m. kir. Bzabadalm 

poloskairtó szerrel 

jótállás mellett 
magánlakások, szállodák és intézetek tisztítását, vala
mint falakból, fa- és kárpitozott bútorokból a 

Bf poloska irtását. “W
E szer ma már az ország szállodásai és vendéglősei körében 
általánosan közkedvelt szer, nemcsak a poloskát, hanem annak 

petéit örökre kipusztitja.

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

legjobb mosószer
Washall Company Wien

11. Kurzbauerqasse 3.

CLIMAX 
nyerso’wM és lohoíiiobilok 3-?0 P.g 
Flagasnvoiiflsu nversolainioloroh ’6 .Xl0-| 

legolcsóbb és H 
legmegbízhatóbb K 
Özemet biztosit K 
jak. Üzemköl H 
sag lóerőnkén K 
1-2 flll. Alan-H 
döan zavartalan M 
üzem I — Pénz H 
ügyórl felügye B| 
let nélkül I Egy Kp 
szerű kezplea! >ok U 
szar gép üzemben! ■ 

Költségvetése- és írl-po díjmentesen.

Bachrich és Társa
motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
V. Szabadság*tér 17 tt 

-(Tözsdepalota. >

btrzfet 
jók millió.

&

r. Jegyzék!®)Ingyen

PALMA
kaucsuk-cipösarok

i Nagyösz. 
' KÖZÉPEUROPA 

LEGNAGYOBB
Szőlőiskolája

[2%' :‘,;k
is

■m A hygienikus

Palma kunosuk I 
ágybetét I 

minősége I 
■■a elsőrangú aaaa^
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Köhögés
Ífilwuíí

rekodtség, katarid és elnyalkodás-, 
j görcs- éa hírghurut ellen né vásá

roljon mást, mint a finomizű

; Mell Caramellet 
a „Három ienyő“-vel 

I
drb. orvosok és mzgáoo- 

0050 soktól származó bizonyít
vány igazolja a biztos 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kspható: 
Dezeeri Bolemann gyógyszerárában 

és Knapp Ignécz drogériájában 
Léván .

n
A

ha
nS a

£ g

— Ü zletmegnyitás. 
FISCHER NATÁL 

ruhatelepe 
LÉVÁN, (Kazmczi-utcza 3. házban).

Újonnan berendezett ruhatelepében szép és elegáns 

férfi és gyermekruhák, úgyszintén női felöltők nagy 
választékban, jutányos árban kaphatók.

0
0
0
§
0
$
0
0

knápp Dávid 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

Telefon szám; 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek : 1

Vüágbirü ..RAPID" lánc;os kutak ..Alfa Separator1 tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek. Ganz léle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

MF* Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK 
fúezer, gyarmatáru es vaanagykereekedése 

ALAPITTATOTT 1881 LÉVA TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és pratai sodar. 
Elismert legjobb minőségű kavek. 
Valődi orosz te>á.R és angol z-mm.oi«-_

Teasütemény, csemegebor. likőr, cog- 
nac, pezsgő, déligyümőlcs, dessert,
cukorka legjutányosabb árakon.-----

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb —

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési csikkekből.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván-


