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A dob pergett, vezényszó hallat
szott fel, a szürke, vértelen őszi haj
nalba s az osztrák uralom zsoldos 
bérencei halállal büntették a nemzet
nek mindent feláldozó honfiakat, leg
szebb erényükért, a hazaszeretetért.

A vénasszonyok nyara langyos me- 
legségü napsugára szomorúan tűzött 
a bitókra, melyet az aradi vár sán- 
czában állított fel, a más erejével 
győztes ellenség, Glóriát „fest* a 
dicstelen halállal kimúltak viaszsárga 
homloka körül s a Messiással egy 
halált halt nemzeti hősök ott, a ned
ves, mocskos sáncárokban nyerték el 
az örök halhatatlanság dicsőségteljes 
predikátumát. Akasztófával, golyóval 
kivégeztettérf a tizenhárom dicső tá
bornok földi porhüvelyét, a gyilkos 
erőszak erőt vehetett földi gyengesé
gükön, de örök életüktől, a nemzet 
bálványozó szeretjétől, sem a pribé
kek, sem a hóhérok nem foszthatták 
meg azokat, kik mártírhalálukkal gyé
mánt betűkkel vésték nevüket, a nem
zet történetkönyvébe.

S ha az osztrák had felujonghatott, 
láttára a szégyenteljes halállal kimúlt 
tábornokoknak, ha Bécsben örömtüze- 
ket gyújthattak a tizenhárom aradi 
vértanú mártírhalálakor, azért a ma
gyar nemzet erejét, bizalmát egy szebb 
jövendőben nem gyengítették e fényes 
példák, sót megerősítették azt. Min
den erőszak, ellenállást szül s men
nél nagyobb kegyetlenséggel igyekez
tek megtörni nemzetünk szabadság- 
vágyát s függetlenségének kivivására 
irányuló törekvését, annál nagyobb

i
erővel markolt a szivekbe, a hősök j 
gyönyörű példája, mindent, mindent | 
feláldozni a haza érdekében.

Október hatodika! Gyászos emlé
kezetű nap hazánkra. De az emlékek, 
melyek ellentétben minden földi mú
landósággal, időben és térben nyer
nek, mennél messzebb kerülnek a 
cselekvés idejétől, annál magasabbra 
emelkednek az utódok szemei előtt. 
Az aradi Golgotha csak most sugár
zik teljes fényében. Most mikor már 
hatvankét esztendeje mullott annak, 
hogy a bitó s golyó ily véres, ily 
szörnyű orgiát csapott. Most tündök- 
lik pompázatos fényben az ő dicső
ségük, most látszik óriási nagyságuk, 
melylyel nemcsak a mostani törpe kor
ból, de korszakuk jelesei közül is, 
mint hatalmas árbócz emelkednek ki.

Nem halt meg az. kit pribék kéz 
bitón fojtott meg, s nem múlt ki az 
árnyékvilágból, kinek szive dobbaná
sát ellenség ádáz golyója hallgattat
ta el.

Az örök halhatatlanság sugárkévéje 
világit be, a késői utódok emlékeze
tébe s annál ragyogóbb, mennél si- 
várabb, mennél homályosabb, mennél ; 
kietlenebb a jelen.

Az aradi gyásznap nemzetünk leg- 
szomorubb évfordulója. S ime idők 
folyamán, mint nemzeti gyásznapunk 
alakult ki, melyet megünnepelni, meg
ülni nemcsak a magyar társadalom, 
hanem a politikai s az egész hivata
los világ szent és elmulaszthatatlan 
kötelessége volna.

S mig lassan lassan odafejlődtek a 
dolgok, hogy némely hivatalos fórum, 
az egész magyar nemzet egyetemes

gyászünnepe lett, addig a kegyeletes 
érzés odatörekedett, hogy azt a terü
letet, a melyen martirvérüket a föld 
beitía, a magyar nemzet tulajdonává 
tegyék s hatalmas emlékkel örökítsék 
meg. Íme ez a törekvés is valóra vált 
mely törekvésben nekünk lévaiaknak 
is szép részünk van, s most már az 
aradi Golgotha helye a nemzet tulaj
dona, oda imádkozni, leborulva ke
gyeletüknek áldozni, minden magyar 
ember kötelessége.

A mártírok emlékezete erősiti a 
nemzeti érzületet. Épen ezért tartjuk 
meg emlékezetünkben azok emlékét, 
kik mosolylyal ajkukon, hőn dobogó 
érzéssel szivükben mentek a bitó alá, 
mert tudták, hogy az az eszme, me
lyért síkra szállottak, győzedelmes
kedni fog. bármiképen erőlködjék az 
ellenség annak meghiúsításán.
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gált anyaggal örökéletü munkáikhoz, 
nem lúd fölmutatni olyan tárgyakat, 
olyan emlékeket, amelyek a szemlé
lőben fölkeltenék a régmúlt harcos 
idők szomorú és dicsőséges hangula
tát. Ennek pedig csupán az az oka, 
hogy ezzel nálunk még soha, senki 
sem foglalkozott, nem törődött azzal, 
hogy ezeket a ránk nézve becses tár
gyakat apródonkint, meleg szeretet.el, 
gyűjtő kedvvel együvé hordozgatta 
volna. így történt az most is, n int 
máskor. Elkótyavetyélték. Migha tud
ják, hogy van a városban egy hely, 
ahol ezeket megőrzik, akkor az első, 
hogy oda viszik az ilyen tárgyakat. 
A Lévai Hírlap egy időben már föl
vetette a városi muzeum eszméjét, de 
a polgármester ur egy kegyes kéz- 
legyintéssel ezt is .elintézte* ama 
cikkek egyikében, amelyekben annak
idején olyan szépen kicirkalmazta 
Léva város fejlesztését és pénzügyi 
megalapozását. Az akkori szarkaszti
kus hang helyett egy joakaratu meleg 
szó kelletett volna csak és a városi 
múzeumnak megvan vetve a funda
mentuma, esetleg a városháza vala
melyik termében is helyet kaphattak 
volna azok a tárgyak, melyeket egy 
múzeumi bizottság innét-onnét, lassan 
összeszedhetett volna. Léva vára is 
játszott a történe’mi időkben olyan 
szerepet mint Garamszentbenedek 
apátsága, éppen úgy méltó lett vol
na, vagy méltó volna Léva városához 
egy múzeumnak lölállitása, amint mél
tó az Garamszentbenedekhez. De ott 
talán megértőbbek az emberek ! Ám

bár köszönet illeti nálunk is Báthy 
László prépostot, aki erélyes intézke
désével végét szakította annak, hogy 
e cikkecske elején említett munkála
toknál netán még felszínre kerülő le
letek avatatlan kezekbe kerüljenek.

Város és falu.
— G ró f N lailáth  Józse fn e k  S ia tm á r o n ,  az

O rszá g o s  G azdagyU lésen e lm o nd ott  
beszéd éb ő l. —

A város és falu között nálunk nincs sem 
érzelmi, sem értelmi kapocs. A város la
kossága és a falu népe nem érez, nem 
gondoskodik együtt. Mintha idegenek vol
nának egymásra nézve. Ha egy-egy nem
zeti kérdés olykor közös érzésben, közös 
célra nem hevítene, közelebb nem hozna 
bennünket egymáshoz talán el is felednők 
egymást. A városi nép előtt faluba jutni 

1 éppen e különvált élet miatt a „sors átka", 
kényszerűség, száműzetés még akkor is, ha 
az a városi ember vérbeli falusi volt is 
azelőtt.

Ehhez az elkülönző felfogáshoz járul még 
az is. hogy a városi sajtó hibásan Ítéli 
meg a falu és a város viszonyát. Azt hiszik, 
hogy elválaszthatók a város és a falu ér
dekei. Külön városi és külön falusi kérdést 

I gondolnak ki. így alakú! ki az agrárius és 
| merkantilista kérdés, mely egymást nem 
! ismerve, nem méltányolva, egymásban el- 
j lenieteket keresnek. Pedig ezen ellentétek- 
i nek egyszerűen nem kellene lenniök, mert 
, a város és a falu érdekei szoros benső 

viszonyban állanak egymással. Bár a 
városban látszólag más gazdasági 
szervek működnek, mint a faluban, azért 

j mégis a nemzet testét képezik, amely pe- 
i dig lényegében mindig egységes.
! Ma is igaz az a régi mondás: Ha a gaz- 
! dának van pénze, mindenkinek jut belőle. 

Ha nincs termés, a városokban sem megy
1

az üzlet. Ez az az érdekkapocs, mely a fa
lut a várossal összeköti. A munka mely 
ma a falu megmentésére és jólétének eme
lésére megindult, nem a városok ellen szól, 
hanem részben azok érdekében is. Mikor 
tehát a falusi jólétről, a falvak elnéptelene
déséről, a szövetkezetekiől van szó, nem 
a városok ellenére, érdekük megsértéséről 
haladásuk kerékkötőjéről van szó.

Magyarország legtöbb városa többé-ke- 
vésbbé hatalmas középpontja egy termé
keny és terjedelmes földmivelő, gazdasági 
érdeknek. Hivatásuk tehát szép és nagy 
kiterjedésű. De hogy ennek megfeleljenek, 
szükséges, hogy a vidék, a falvak is élje
nek, izmosodjanak és gazdasági életükben 
termékenyek legyenek. A városok kereske
delmét, iparát, közgazdaságát és őket kö
rülvevő nagy vidéknek is táplálni, fejlesz
teni, erősíteni kell. A magyar városok kül
ső, igazán meglepő fejlődését tartalommal 
kell ellátni, mert különben önmaguk fejlő
dése Toppantja össze a merész, szédületes 
fejlődést. A legszebb virágzásu ipar és 
kereskedelmi városoknak is mindig szük
ségük lesz a vidék, a föld, a falvak táplá
ló erejére.

A XX. században a falu nagy változáson 
ment át. A falusi ember jó sorsa dacára a 
város felé vonzódik. Ez az agrárszocializ
mus munkája, mely életre keltette a városi 
fényűzésre, mulatozásra, korcsmázásra való 
hajlamot. A birtokosság jövedelme ily for
mán csökken, terhe növekszik, a munkás 
kéz a városba való özönlés és kivándor
lás folytán gyérül. Az élelmiszerek és a 
legszükségesebb cikkek drágulnak. Az egy
szerű életmódot a lukszus váltja föl s 
mindenki tehetségén túl költekezik és él. 
Ezt azután kihasználja a destruktív irány
zat, mely aprópénzre váltja ezen hibás 
irányzatot.

AÍikor a város és falu érdekeiről, hala
dásáról, fejlődéséről írunk, beszélünk, tisz
tán nemzeti életünk jövendőjéről van szó. 
Az éghajlat, a földrajzi fekvés, a termő
föld nagysága a természeti szépségek ha-

r  Á R C Z A

(MONOLOG.)
Meg van! . Meglörtént . . . Menyasz- 

szony vagyok! Oh istenem, azt hiszem, 
t nhez fogható boldogság nincs több a föl
dön. Leánypajtásaim i em tudják megérte
ni, hogy eshetett ez meg velem.. .én velem, 
aki meg nem is voltam igazi bálban . . 
akinek csak olyan kis házimulatságot en
gedélyezett a szigorú mama.

Képzelem, hogy irigykedik rám a sovány 
Asz ili Tini . ..  a derék jubiláns, aki a télen 
ünnepelte pártában maradásának tizedik 
évfordulóját. Hátha még a jövendőbelimet 
ismerné, aki valóban mutatós fiatalember 
s hozzá még nagyon gyöngéd, nagyon 
finom és udvarias .. . s ah, az ilyen tulaj
donságok olyan nagy hatással vannak a 
a női szivekre.

Tudják Önök, milyen véletlennek köszön
hetem szerencsémet? . . Igazán szinte hi
hetetlen. Ah, most már értem, miért mond
ják azt, hogy a házasságok az égben köt
tetnek. Bizony hiába való a mamák fára
dozása, a bálok, a drága fürdö/és . . . hiá
ba tesznek kirakatba bennünket. .. ha ott 
fenn megírva nincs, mind kárbaveszett fárad
ság! Úgy kell lenni, hogy az én férjhez-

menetelem is úgy volt megírva abban a 
nagy könyvben. Könyv? . . . Igaz ni, erről 
jut eszembe el kell mondanom eljegyzé
sem történetét.

A múlt hónapban egy könyvkereskedés
be megyek, hogy megvegyem Zarándy Bé
lának. Kedvenc költőmnek uj verskötetét. 
A könyves bolt tele volt vásárlóval s ne
kem várnom kellett. Egy szemüveges ur 
udvariasan leültet egy puffra, én nagy elő
kelőén helyet foglalok és ebben a pillanat
ban — puff! . . .  ne ijedjenek meg kérem... 
nem ültem le a földre — ennél sokkal 
furcsább dolog történt meg velem: ráültem 
egy urnák újdonatúj keménykalapjára, 
amely abban a percben palacsintaszeiü 
klakká változott, olyanná, amilyet csak 
rosszul öltözött betörők vagy tehetségtelen 
zsebtolvajok szoktak viselni.

Zavarom leírhatatlan. . .  A vásárló kö
zönség mind engem néz . . .  rajtam moso
lyog .. . Legjobban azonban egy szőkeba- 
juszu fiatalember érdeklődik irántam, aki 
jóságos mosulylyal szemléli filligpirult ar
comat s aki a „mindnyájunkat érhet bal
eset" című kalap tulajdonosa volt .. .

Pardon uram, — dadogtam én.
— Mit sem tesz kisasszony, sőt ha 

szabad kijelentenem, epgem végtelen bol
doggá tett. hogy a * kalapomat semmivé 
tette! . . . tüstént hozatok egy másikat.

#En idegesen kapkodok a pénztárcám

után, melyben köztünk mondva, egy fillér
rel sem volt több a Zarandy-féle kötet 
áránál, de ö vidáman folytatja:

— Kérem, egy cseppet se nyugtalankod
jék, ne bántsa a lelkiismeret és legkevésbbé 
se sajnálkozzék felettem, mert engedelmé- 
vel én Hamvay kalapgyáros fia vagyok s 
beláthatja, hogy ezt a kis csapást könnyű 
szerrel el bírom viselni!

Így beszélt az én szőke ifjam, udvarias 
hajlongások között, mialatt az én Zarándy- 
mat becsomagolták és én dobogó szívvel, 
kipirult arccal támolyogtam ki a boltból.

Mi sem természetesebb, mint hogy az 
éjjel középkori lovagokról, hattyúról, Lo- 
hengrinről. kötélhágcsóról álmodtam .. . 
Másnap Zarándyt olvasgatva, mindig a 
szőke bajuszu kalapos lovagra gondoltam. 
Egyszer csak levelet hoznak számomra . . .  
nagy titokban elolvasom . . .  a szőke ba
juszu irta. . . Oh milyen finom vonások! 
és milyen Stylus! .. . milyen könnyedség, 
mennyi szellem!. .'.

A legmeghatóbb formában fejezte ki, 
hogy első találkozásunk mély és maradan
dó nyomot hagyott a szivében és ha nem 
adok engedélyt arra, h.ogy szülőim előtt is 
bemutatkozzék, szive olyan törött és hasz
navehetetlen portéka lesz, mint az a kalap, 
amelyet eFég kegyes Voltam Összezúzni.

Elmondtam történetemet szüleimnek és 
házunk régi jó barátjának, Szobránczv
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tással vannak egy-egy ország népére, élet
fölfogására. A mi földünkre a jó Isten két 
kézzel szórta áldásait. Azért a mi földünk 
éghajlata, szépségei, a sok föld, a kényel
mes életre és urhatnámságra szoktatta né
pünket.

Nem törekszünk előre, mi mindig meg
elégszünk a föld régi hozamával s nem 
igyekszünk intenzivebbé tenni földünk mű
velését. Nem tudunk hinni a föld belterjes 
gazdálkodásának lehetőségében.

Itt az ideje tehát, hogy a \ árosban és 
faluban az intenzivebb munkára, tevékeny
ségre térjünk vissza, hogy mi a város és 
a falu érdekeit egyaránt a nemzet érdeké
nek, sőt egységes nemzeti létünk föltételé
nek ismerjük el. A városi politikának a 
legnagyobb titka a józan, okos takarékos 
Sággal párosult fokozatos haladás; ha i 
megadjuk a falunak legalább életföltételét. 1 
Megadjuk ? Visszaadjuk csak, amivel a 
városokat táplálta, erösitette. Visszaadok a 
népet, melyet magukhoz szívtak és mely- 
lyel ma már boldogulni nem bírnak. Meg- 
adjáK legalább az élet első főfeltételét: az 
egészségügy lelkiismeretes fejlesztését, a ; 
jó nevelő és nem betüevő népiskolákat, a 
lelkiismeretes közigazgatást ; ha a falunak 
atyát, apostolt nevelünk a papokban és 
tanítókban; ha a jegyzői kar lelkiismeretét 
és tudását harmóniába hozzuk, ha fölfog
juk és megtestesítjük a szövetkezeti esz
mét, akkor megérjük a szép, a rég óhajtott 
következményt.

H Í R E K .
— A lévai hölgyek tisztelgése Kohl püs

pöknél. Faragó Sámuel, a lévai nőegylet 
titkára küldöttséget fog vezetni dr. Kohl 
Aledárd püspök elé, aki a főegyházmegyei 
hatóságnál eredményes jóakarója városunk 
iskolaügyének s hogy az irgalmas nővérek 
intézete a mai impozáns iskolává nőtte ki 
magát, nagy érdeme van neki is benne, 
amiért méltán rászolgált a lévai nők hálá

id éva l H ír la p

jára. — A tisztelgés ügyében Faragó Sá- 1 
muel a következő felhívást küldte szét a ; 
hölgyekhez : Folyó hó 9-én fogja dr. Kohl 
Medárd püspök ur az uj zárdát megál
dani. Ez alkalomból célszerűnek látnám ha 
a püspök ur előtt felekezeti különbség nél
kül tisztelegnénk, hálánkat és köszönetünket 
fejezvén ki előtte, hogy Báthy László pré
post úr és a főegyházmegyei hatóság gyer
mekeink részére oly szép és modern iskolát 
emeltek. Szíveskedjék tehát f. hó 9-én l l \  
12 órakor az árvaházban megjelenni, honnan 
pont 'Y-i 12 órakor indulunk az ünnepélyes 
actushoz s a püspök ur színe elé.

— Jószívű alapítvány. Goldstein Henrik 
vaskereskedö, az izraelita ünnepek alkal
mával ezer koronás alapítványt tett a Léván 
létesítendő elaggott izraeliták menházára. 
A jó tett nem szorul dicséretre.

Halálozás. A város közönsége őszinte 
nagy részvéttel fogadta azt a hirt, hogy 
W eis* Mórné, szül. Krausz Johanna, éle
tének 65. legboldogabb házasságának 45. 
évében hosszas szenvedés után e hó 3-án 
éjszaka meghalt. Egy érdemekben bővelke
dő hosszú élet fejeződött be ezzel a ha
lálozással, mérhetetlenül fájdalmas csapás
sal sújtva egy nagy kiterjedésű, általánosan 
nagyra becsűit kitűnő családot. De meg
érzik ezt a szegények is, akiknek valósá
gos istápoló angyaluk volt, mert az el
hunyt nemes szivü úrnő. mint a Lévai Izr. 
Nőegylet elnöke és az Erzsébet Filléregy
let diszelnöke, különösen a jótékonyság 
terén buzgólkodott elismerést váltva ki a 
legfelsőbb helyen is, amikor a király né
hány év előtt az arany érdemkereszttel 
tüntette őt ki. Nemrégiben pedig a nőegy
let adózott 35 évi eredményes munkás
ságáért olyan kitüntető elismeréssel, ami 
élő embernek csak ritkán jár ki. Egy ha
talmas, allegorikus csoportozatban meg
festette elnökének életnagyságéi képét, 
amit ünnepély keretében az elmúlt nyáron 
lepleztek le A részvét, mely társadalmi és 
felekezeti különbség nélkül eltöltötte a 
közönséget, impozáns módon nyilvánult

bácsinak, aki ismerte a lovagomat. . .  kitű
nő fiatalembernek jellemezte . . .  a papa, 
mama megengedték, hogy bemutassa. Ö 
eljött . . . Szüleimnek megtetszett,. . .  nekem 
sokkal jobban . . . és — igy történt, hogy 
tegnap eljegyzési ünnepélyt tartottunk s ez 
az oka, hogy ma már menyasszony vagyok.

Esetem közbeszéd tárgya lett. . .  Irigyeim 
sápadoztak. Különösen a sovány Aszali 
Tini, aki hihetetlen szerencsémen felbuz
dulva, elhatározta, hogy hasonló kalanddal 
szerez magának végre egy férjet. Napok 
óta végigjárja a boltokat és vásárolva ke
reste a kalapos lovagot. Hosszas fáradozás 
után sikerült neki az Auskuláphoz címzett 
gyógyszertárban az enyémhez hasonló ka
landra szert tenni. A biztos diadal reményé
ben vetette magát egy karszékbe, amelyen 
egy férfikalap volt — a kalap összetörik, 
a vevők figyelni kezdenek — egyszerre 
csak, mint az égi háború, tör ki egy vörös 
orrú ur ajkáról a szitok . . .  aki nem volt 
más, mint a kalap gazdája, egy elkesere
dett cseh trombitás, aki temetéseken szok- 
ta gyönyörködtetni a hallgatóságot és aki 
zsarnoki kegyetlenséggel fizettette meg Ti
nivel a kalap árát.

A szerencsétlen hősnő színéből kikelve, 
remény vesztetten hagyta el a csatateret — 
és elhatározta, hogy férfigyülölő lesz — 
ami azonban nem fogja öt megakadályoz
ni abban, hogy leánybarátnőit is gyűlölje,

különösen az olyanokat, akik olyan szeren
csésen jutottak főkötő alá, mint én!

Jövendőbeli apósom, aki a legkedvesebb 
apósok egyike, elhatározta, hogy házassá
gunk napján meglepi az országot s egy 
kalap-alapot fog létesiteni, amelynek értel
mében minden évben ezer iskolásgyerme
ket fog kalappal ellátni; emlékezetére annak, 
hogy a fia egy kalap révén ilyen ennivaló 
kis feleséget kapott!

Bocsánat — ezt ő mondta nekem s 
nincs jogom az ő szavaiban kételkedni. . . 
Hogy Tini mit mondott, amikor meghallotta 
eljegyzésemet, arról nem beszélek . . .  de 
hát csak pukkadjon Tini. .  . azért a gratu
lációkat holnaptól kezdve elfogadom . . .

DEZSŐ JÓZSEF.

Ha sa s  nem lehettem . • •

Ha napba a nemem 
Büszkén sah' sa nézhet 
Ha azérnyaszegetten 
Ham szállhatok Véled 
Veréb miért lettem 
Ha aaa nem lehettem-

Miért kall hitványán 
Porba falva vesznem 
Miért nem Mr al szárnyam 
Fenn a végtelenben 
Veréb miért lettem 
Ha sas nem lehettem. . . I •• J.

3

meg az elhunyt végtisztességén isamiszerdán 
délután ment végbe. A Teleky-utcai gyász
háznál a család fájdalmában résztvevők nagy 
tömege, az izr. népisKo a ama növendékei 
akikkel az elhunyt úrnő életében annyit 
éreztette jótékony szeretetét, eljöttek a 
többi szegényekkel együtt, elbúcsúzni jóte
vőjüktől. A nőegyltt pedig testületileg 
jelent meg. A halott fölött Liebermann Ja
kab főrabbi mondott mindenkit megható 
gyászbeszédet, ami alatt szem nem maradt 
szárazon. A gyászbeszédben a rabbinus 
az elhunytnak példás életét, nemes eré
nyeit és kiváló szivjóságát dicsőítette, 
amely kiváló tulajdonságaiért halála az 
egész lévai társadalomnak vesztesége. A 
gyászbeszéd után a halott fiai kivittek a 
koporsót a gyászkocsira s megindult a 
gyászkiséret a temető felé A koporsó után 
a halott királyi kitüntetését és a nőegylet 
hatalmas koszorúját vitték. A halálozásról 
a nőegylet külön gyászjelentésben emléke
zett meg.

Gyászlapon tudatják velünk a szomorú 
hirt, hogy Gávai Laczik Juháss József, 
hontvarsányi ref lelkész, a barsi egyház
megye hosszú időn keresztül volt pénz- 
tárnoka, aki a múlt hó 29-én a Tokody- 
vendéglő előtt iosszuI lett, e hó 5-én 
hajnalban meghalt. A megboldogult 74 
éves volt s 44 éve lelkészkedik, amiből 42 
évet Varsányban töltött el. Temetése 7-én
d. u. 2 órakor lesz Varsányban, amit 
gyászima előz meg Léván, a László utca 
13. sz. házban, ahol meghalt. Nyugodjék 
békében!

— Október hatodikán a városházán ki
tűzték a gyászfátyolba takart 48-as nem- 
zetöri lobogót s ezenkívül egyik-másik 
közhivatal s egyesület is kitűzte a zászlót, 
igy ünnepelték meg az aradi gyászos tra
gédiának hatvankettedik évfordulóját.

— A zsarnóczai izr. hitközség szerdán 
tartotta ez évi rendes közgyűlését, amelyen 
a lemondott Hertzka Zsigmond hitközségi 
elnök helyébe Trosztler Ármint választot
ták meg. Este nagy bankett volt Hertzka 
Zsigmond tiszteletére, aki hét évig példás 
buzgósággal vezette a hitközség ügyeit. A 
banketten Zsarnócza társadalma felekezeti 
különbség nélkül részt vett, sőt még kör
nyéke is szép számmal képviselve volt. A 
távozó elnöktől a hitközség nevében Jelűnek 
Berhtold alelnök, a Chewra Kadischa részé
ről. melynek szintén elnöke volt Weichercz 
Izidor pénztáros, a nőegylet részéről, amely
nek egyik alapitó tagja volt Jagan Sándor 
titkár, a polgárság és a község részéről 
pedig Petrovszky Alajos községi bíró na
gyon szép beszédekben búcsúztak. Hertzka 
Zsigmondot, aki Zsarnóczáról Zsolnára 
távozik, mindenki nagyon sajnálja, mert 
általánosan kedvelt egyéniség volt úgy 
Zsarnóczán, mint környékén.

— Névváltozások. Krajsák József zselizi 
illetőségi ugyanottani lakos, valamint József 
és Mária gyermekei vezetéknevüket belügy
miniszteri engedéllyel; Királyra Schveiger 
Sándor lévai illetőségű budapesti lakos 
Szabadosra változtatták.

— Újítás a postai csomagok feladásánál. 
A posta igazgatóság hir szerint érdeke* 
reformot akar életbeléptetni, mely külföldön 
már évek óta ki van próbálva, de nálunk 
még ujitás számba megy. A csomagokat 
ugyanis ezentúl szállítólevél kiállítása nél
kül ép oly módon lehet feladni, mint a 
leveleket. A szállítási dijat egyszerűen le- 
levélbélyegekbcn kell majd a csomagra 
ragasztani és a posta úgy fogja kezelni 
azokat, mint most a levélpostai küldeménye
ket. A föladás ezzel lényegesen könnyebbé 
és gyorsabbá lesz téve.
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— Szüretkor. A múlt héten még nem 
volt itt ilyen bús őszi idő mint most lett, 
hogy beborult az ég és napokig ontották 
az égek csatornái az „áldást44. A múlt hé
ten még a napsugár is vidámabban ficán
kolt a fák rozsdavörösbe hajló levelei kö
zött, de azért a levegőben már érezhető 
volt valamelyes sejtelmesen finom vibráció, 
ami szomorú álmodozásba ringatta az em
bert, aki magában járta az őszi illatoktól 
terhes hegyet, ahol most az érett s. őllö 
édes szaga dominál. Mert most folyik a 
szüretelés és az idén a gazda szeme meleg 
szeretettel simogatja végig az eiesz alatt 
álldogáló régi-régi, öreg prést, aminek 
láttára pókhálós gondolatok lopják be 
magukat az emberek eszébe, vidám emlé
kezések, régi, vidám szüretekről, amikor 
cigány húzta a nótát a hegyen és dalszó 
hangzott szanaszét. Ezeknek a szüreteknek 
se lesz itten mása, ahogy olyan nagy szü
retelést végzett a tiloxera ! Csöndes vi
dámság ez a mostani szüretelés is csak, 
inkább a megelégedettek belső vidámsága 
és nem pedig a dúslakodóknak hangos 
hejehujája. Hej. bezzeg, de megváltozott 
már itt sok minden . . .

— A király n^venapján szerdán a közé
pületekre kitűzték a nemzeti lobogót s a 
plébánia templomban hálaadó istentisztelet 
volt, melyen resztvettek a hatóságok is.

— Az adóügy kóréból. A pénzügyminisz
ter legújabb rendelete szerint a házbér
jövedelem bevallásának elmulasztása az 
19o9. évi VI. törvénycikk élelbelépése óta 
nem képez jövedéki kihágást, — ha azon
ban valamely háztuladonos házbérjövedel
mének egy részét eltitkolja, ellene hamis 
bevallás czimén a jövedéki büntetés indítan
dó meg — Itt említjük fel. hogy ha vala
mely háztulajdonos a házbér vallomás be
adását elmulasztja, akkor 1 esetleg 4 
százalékos házbéradópótlék vetendő ki rá 
anélkül, hogy a beadás elmulasztásáért el
lene jövedéki büntető eljárás indíttatnék.

— Állandó mozi a Vigadóban. Croslak.
Bioskop tulajdonos elhatárolta, hogy Léván 
egy hosszabb id >re terjedő ciklust rendez. 
Előadásokat a ónban csak minden szoni- 
baton és vasárnap fog tartani, a városi 
színházban. A tulajdonos Ígéri, hogy a 
képek nagy változatossá bán a legújabb 
aktualitásokat íogjik f ’ l ’n: s azon lesz, 
hogy kiérdemelje n páitfogást. Az első 
két előadás már ma, szombat >n és vasár
nap este lesz. Műsor a falragaszokon van 
közzétéve.

Elmaradnak a n*ivfóUeiöi szemlék. Az 
október havara k.tűzött népfelkelői szem
lék a honvédelmi miniszter újabb rendele
te folytán a kolera veszedelemre való te
kintetből elmaradnak.

— Egy tojás, két tojás. Érdekes tojást 
főztek csütörtökön a Gaiainujfaluhoz tar
tozó Zsemberki szálláson. A keményre 
főtt tyúktojás helsejébert egy teljesen ön
álló, kemény héjjal biró tojást találtak, ami 
bizonyára elég különös természeti szokat- 
ianság.

— Köztisztasági és egészségüqyi vizsgá
latok. Dr Horváth Gyula rendőrkapitány, 
dr. Medveczky Károly tiszti orvossal, a 
múlt hét folyamán a vendéglőkben és ital
mérésekben, a fodrász-, mészáros és hen
tes üzletekben tisztasági és egészségügyi 
vizsgálatot tartott. Továbbá vizsgálatot tar
tottak köztisztasági szempontból kifogásol
ható több háznak udvarában is. Mindeme 
helyeken ahol valami kifogás alá eső do
log volt, a tulajdonosok utasittattak annak 
megváltoztatására.

— Vármegyénk a nők mellett. Barsvár-
megye törvényhatósági bizottsága a vár
megyénél két uj gépírói állást rendszeresí
tett s a hivatalos indokok közt föl lett em
lítve. hogy miután tapasztalat szerint a 
gépirói teendők ellátásánál a nők a férfiak
nál sokkal alkalmasabbak, ezen két uj 
napidijasi állás nők által lesz betöltendő; 
az egyik gépirónő a lévai főszolgabiróság- 
hoz lesz beosztva.

— A lévai szanatóriumi fiók tüdőbeteg 
gondozo intezetenel mint értesülünk folyó 
évi november hó 1-től egy szolgai állás 
betöltendő, mely 400 korona évi fizetés és 
megfelelő lakpénzzel dijaztatik. A szolgálat 
egyelőre csak a délutáni órákban teljesí
tendő Hogy ha az későbben a délelőttiekre 
is kiterjed, akkor a díjazás is megfelelően 
nagyobb lesz. Egyik föltétel, hogy az illető 
nős legyen. A kik ezen állást* elnyerni 
óhajtják kérvényüket beadhatják folyó évi 
október 15-ig Dr. Frommer Ignácz megyei 
tb. főorvos urnái, a hol délutáni 4 és 5 óra 
közt az állásra vonatkozó bővebb felvilá
gosítást kapnak.

— Uj belyegek. Művészi kivitelű, szinpom- 
pás bélyegek, az ország szebbnél szebb 
részeinek látképeivel. Régi óhajtása volt 
ez a magyar közönségnek iMost vég
re beteljesedik. Minden nagyobb fővárosi 
dohánytőzsdében, papirkereskedésben, vi
déki nagytőzsdében és az ország összes 
könyvkereskedéseiben árusítják már egy
két nap óta a M> o a r  Is k o la  E tjyi'& iilct — 
a magyar nyomdaipar dicséretére valló — 
igazán szép 2 filléres bélyegeinek legújabb, 
12 példányból álló sorozatát, amely Her- 
kulesfüidö. Párád, Trencsénteplitz, Korit- 
nicza. Fenyőháza, Ránkfüred, Tátralomnicz 
és Csorbát') legszebb pontjait ábrázolja 
vörös és kék színben, valóban szép kivi
telben. A trag/aiosodás és népművelés 
hazafias céljait szolgáló bélyegek méltán 
megérdemlik azt a szeretetteljes fogadta
tást, amelyet társadalmunk már az előző 
sorozatnál is tanúsított, tömegesen hasz
nálván azokat levelei zárójegyéül. Posta- 
utalványon való megrendelésre az egyesü
let kö> ponti irodája ( :Budapest, Központi 
városháza. I. kapu. félemelet 41 szám) is 
készséggel küld tetszés szerint' mennyisé
get a bélyegekből.

Fpláru vasúti jeny igazolványok. Az ál
lami és törvényhatósági tisztviselők, a köz
ségi és körjegyzők, a rendezett tanácsú 
városok tisztviselői, a nem állami tansze- 
mélvzet. továbbá az állami és törvényható
sági nyugdíjasok féláru jegy váltására jo
gosító arcképes évi igazolványai a jövő 
1912. évre leendő érvényesítés végett a m. 
kir. államvasutak igazgatóságához (Buda
pest. Andrássy-ut 73 — 75. sz.) már beküld
hetők, legkésőbb azonban december hó 
31-ig okvetlenül beküldendők. Azoknak az 
igényjogosultaknak, kiknek a folyó évben 
arcképes igazolványok még nem volt. a 
jövő 1912. évre azonban ily igazolványt 
szerezni kivannak, az igazolvány kiállítá
sát ugyancsak a fentjelzett időben kell 
kérelmezniük. Különösen figyelmezteti az 
igazgatóság az érdekelteket, hogy az iga
zolványok érvényesítéséért és az újak ki
állításáért járó 2 korona kezelési illeték m. 
kir. postabélyegekben (tehát nem okmány
bélyegekben) rovandó le. A postabélyegek 
a beterjesztendő kérvényre vagy névjegy
zékre felragasztandók. Készpénz vagy ok- 
mánybélveg kezelési illeték fejében nem 
fogadtatik el. A kérvények és a hivatalok 
részéről beterjesztendő névjegyzékek az 
előirt záradékkal és a hivatali pecséttel 
látandók el.

— Szaporodnak a házasságok. Most jelent 
meg a folyó év julius haváról a házassági 
statisztika, mely szerint a magyar biroda
lom területén 9356 pár lépett házasságra. 
E szerint a statisztika szerint ez év első 
napjától jul. végéig kötött házasságok száma 
4104-gyel meghaladta a múlt év ugyan ez 
idejében kötött házasságok számát. Tehát 
nem igaz az, hogy csökkenőben van a 
házasodási kedv!

— Tűz a plébánia templomban. Vasárnap 
este kilenc órakor tűz támadt a kath plé
bánia templomban. A tüzet Vermes Gyula 
honvédszázados vette észre, aki aztán a 
plébánián adott hirt róla. A tüzet a kör
nyékbeli lakók segítségével csakhamar si
került eloltani. Az oltás körül derekas mun
kát végzett Vermes százados és Sáfár had
nagy, akiknek a prépost-plébános csütörtö
kön személyesen köszönetét mondott 
buzgólkodásukért. (Vasárnap lévén, a tűz
oltók nem igen voltak használható állapot
ban.) A tűz a főoltár képét — amely szent 
Mihályt ábrázolta — és az Amstetter 
Imréné ajándékozta szép oltárteritőt elégette. 
A tűz a folyamatban levő vizsgálat szerint 
rövidzárlat következménye, mert a templom
ban villamos világítás van, de a vizsgálat 
azért valószínűbbnek látja azt a gyanút, 
hogy a tűz gyertyától keletkezett. Ugyanis 
az oltár mögött a falban egy fülke van, 
amelyben a gyertyákat tartják. A gyanú te
hát oda irányul, hogy valamelyik eloltott és 
a fülkébe vissza tett gyertya kanóca lap
pangva tovább izzóit, mitől a fülkében levő 
papiros tüzet fogott s az ott este lángra 
lobbanva, a fülke ajtaját is kiégetve, onnét 
kitört. A kár nem éppen valami nagy, mert az 
elégett képnek, amely ismeretlen festőtől szár
mazik, nuibecse nem volt és csak mint a 
templom egyik régisébe jöhet számításba. 
Különben amint értesülünk. Báthv László 
prépost-plébános a hívek adakozásából egy 
értékesebb képet szándékozik helyébe be
szerezni. A tüzeset kínosan érintette a hí
vőket már csak azért is, mert Kohl püspök 
a jövő héten Lévára érkezik s a plébánia 
templomban misét fog mondani. Az oltárkép 
helyére, a falra, most egy nagy keresztet 
festettek.

A felvidéki irók és újságírók szövetsége. 
A FMKE. lévai közgyűlése alkalmával ta
lálkozott itt egv pár régi újságíró, ezek kö
rében vetődött föl az eszme, a felvidéki 
irók és újságírók szövetségének megalakí
tásáról. Az egyik felvidéki napilap vezető- 
helyén erről a szép eszméről igy ír: Léván 
a FMKE. közgyűlése alkalmával Cla r Vil- 
fnos, Dugovich Titusz és Teliéri Gyula 
mint régi kollegák üdvözölték egymást. A 
felvidéki sajtó ügyeiről beszélgettek. Arról 
az árvaságról, melyben a felvidék szerkesz
tői és újságírói az ország egyéb vidékein 
csoportosan, szinte önkénytelenül testűleti- 
leg együtt működő kollégáikkal szemben 
élnek. Nálunk a legmelegebb testületi és 
kartársi szellem még nem fejlődött ki, noha 
ennek — kéretlenül is — hasznát láthatják 
a sajtó munkásai, ha hivatásuk becsületes 
betöltése és munkájuk lelkiismeretes telje
sítése közben erkölcsi bántalom éri őket. 
Erősen hangsúlyozzuk, ha méltatlanul éri 
támadás. Vagyis, ha becsületes, tisztessé
ges és lelkiismeretes munkát végeznek, 
nem pedig hazugot vagy rosszhiszemüt. Az 
ilyentől jogos undorral fordul el még a 
legkollegiálisabb érzésű munkása is a sajtó
nak. Hiszen mi ujságirók tudjuk és érez
zük legjobban, hogy becsületünkre van 
bízva a gondolat és nyomtatott betű 
szabadsága Sokat árthatunk, ha — ártani 
akarunk, nemcsak országos érdekeknek és
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közintézményeknek, hanem különösen a 
közerkölcsnek és legkivált a családi és 
egyéni becsületnek, ha a lelkünk meg tud
na alkudni az ilyen gonosz indulatu elvete
mültséggel. És mégis mit tapasztalunk? 
Bizony elég sokszor mélységes elkesere
déssel, magunkba fojtott megbotránkozás
sal és jogos felháborodással kell látnunk, 
hogy az utolsó évtized folyamán sok vak
merő martalóc és gyáva becsületrabló 
özönlötte el pályánkat, akik a sajtószabad
ság örve alatt hatalmuknak illetéktelenül és 
hívatlanul bitorolt erejét a jóérzésü közvé
lemény megbotránkoztatására használják 
fel. Sőt inába marnak a jóérzésű közvéle
mény tolmácsának és szószólójának: a be
csületes és tiszta múltú újságírónak is. E 
tekintetben a Felvidék több helyén szintén 
történtek botrányos dolgok. Ne engedjük 
azokat megismétlődni. A becstelen és a 
közénk nem való elemekkel szemben a tes
tületi erő nagy hatalmával védekeznünk 
kell. Ezért határozták el Léván, hogy meg
alakítják a felvidéki irók és újságírók szö
vetségét közös bajaink orvoslására, a ne
tán bennminket bármely oldalról érő mél
tatlan bántalom és jogtalan sérelem meg
torlására, a kölcsönös kartársi érdek meg
beszélésére. A szövetség elsőrendű célja e 
sorok elejéből világlik ki, másik célja a 
testületi szellemnek nemcsak erkölcsi, hanem 
kartársi, sőt lehetőleg jóbaráti értelemben 
vett ápolása, harmadik célja pedig az, hogy 
a szerzendő szövetségi vagyon kamataiból 
egy-egy értékesebb újságíró munkát jelen
tősebb összeggel jutalmazzunk. Ezzel mó
dot lehet nyújtani a jutahnazottnak arra, 
hogy az összeget szellemi kamatoztatással 
hasznosítsa a sajtó lelkes támogatására. 
Mindez természetesen a szövetségnek még 
csak egy hevenyében odavetett vázlata. A 
terv részletes kidolgozására majd akkor ke
rül sor, ha a szövetség megalakult.

Gyermekek székrekedése eseté
ben a valódi Ferencz József-kese- 
riiviz a legjobban használható! 
E nyhe izénél fogva tisztán is szi- 
vesen megisszák azt az 1 deciliter
nyi mennyiséget, am ire szükségük 
van. Nagyon kényes gyerm ekek
nél gyengén meg is cukrozható 
és kevés citrommal is keverhető. 
G erhardt tanár, a híres berlini 
gyerm ekorvos Írja: A természetes 
„Ferencz József “-vizet gyakran  
rendelem  és m indig pontos és ki
elégítő eredmény nyel. — A jobb 
füszerüzletekben, valamint az ösz- 
szes gyógy tárakban árusítják* A 
Szét k ü ldési-igazgatóság Budapes
ten van.

— A városi irodatiszti állásra október 
5-én déli 12 órakor — a pályázatig kérvé
nyek benyújtására kitűzött határidő lejárt, 
beadatott öt pályázati kérvény ; a pályázók 
neveit betűrendben közüljük s róluk az 
alábbi ismertetést nyertük : 1. Nagy Sándor 
városi irodatiszt Magyarkanizsán, négy 
polgári iskolát végzett Okanizsán, 3 év óta 
árvaszéki iktató ; 2. Kacsenyecz Gyula
biztosító társasági alkalmazott Léván, a 
helybeli főgimnáziumban 3 osztályt vJ*8ze^ 
sikerrel ; képesítése nincsen ; 3. ifj* Mina- 
rovics Rezső közjegyzői Írnok Léván, öt
polgári iskolát végzett Nagyszombatban, egy 
évig községi közigazgatási szakban dolgo
z o t t ; 4. Tóth Antal ügyvédi írnok Léván, 
A körmöczbányai reáliskolában tnégy osz

tályt végzett közigazgatási vagy más hiva
talban még nem működött, 3 év óta helyben 
ügyvédi irodában mint Írnok dolgozik ; 5. 
Váray Vilma városi napidijas irodatiszt és 
gépiró, helyben négy polgári iskolát végzett, 
8-ik év óta a városnál van hivatalos alkal
mazásban s a pályázat alatt levő árvaszéki 
iktató-kiadói állást most mint helyettes 
tölti be.

— Az időjárás. A Aieteor szerint változó 
időjárás várható hősülyedéssel és szeles 
jelleggel. Nagyobbmérvii esőzés leginkább 
október 10. és 12-ike körül van hivatva 
kifejlődni, amely az alacsony vízálláson is 
segíthet. Október havának változási napjai 
8 - 1 0 -1 2 - 1 5  -18—2 2 -2 3 -2 4 -2 7 — és
30-ra esnek. Ezek közül legerősebbek : 
10—12 — 18 és 24-ikiek. Okt. hó elejével 
újra állandóbb jellegű idő érkezik, mely 
egész 10-ig eltart. Ekkor azonban igen 
változó jellegű időjárást várhatunk hűvös, 
szeles és csapadékos jelleggel, mital8-ika 
lesz hivatva ismét mérsékelni. A 22—23— 
24-ike egymással ellentétes jellegű napok 
változó, de inkább száraz mint csapadékos 
időjárást vannak hivatva hozni, úgy, hogy 
a változások, hőmérséklet különbségek, 
leginkább szeles jelleggel fognak lejárni.
Szerkesztésért a lapkiadótulajdonos felelős.

A közönség köréből.*)
A helybeli vasúti állomás pénztárosnője 

olyan brutális hangon beszél az utazó 
közönséggel, hogy kénytelenek vagyunk a 
főnök figyelmébe ajánlani, mert már sok 
panasz merült föl ellene az utazó közön
ség körében. Az a hang, amelyet a pénz
tárosnő használ, azért esik olyan rosszul 
többeknek, mert nő az aki él vele, s aki
vel szemben hasonlóval élni nem lehet.

Több utas.

Nyilvános köszönet.
Néh. Weisz Mórné úrnő egyletünk elnöke 

az arany érdem kereszt tulajdonosa elhalá
lozása alkalmából koszom megváltás czi- 
mén az alant felsorolt adományokat kaptuk 
mely összeget szegényeink között szétosz
tottunk. Weisz Mór családja 150 kor. özv. 
Weisz Samuné (Budapest) 20 kor. Vajda 
Jenő és neje 20 kor. özv. Missák Zsig- 
mondné 20 kor. Rappeport Manó és neje 
15 kor. Singer Izidor és neje lOkor. From- 
mer Mór és neje 10 kor. Frommer Ignácz 
és neje 10 kor Dr Weisz Zsigmond 20 K 
Dr Weisz Lipót 20 K összesen 315 kor. 
az „Erzsébet*4 fillér egylettől 30 K szegény 
iskolai gyermekek között szétosztásra.

Fogadják ezen nemes adományokért a 
szegények leghálásabb köszönetét.

Léva, 1911. október 4.
az izr. nőegylet megbízásából 

Fenyvesi Károly 
egyleti titkár.

*) E  r o v a tb a n  d íjta la n u l k ö z lü n k  m in d en  k ö z é r 
d e k ű  f e l s z ó la lá s t ,  d e  a f e l e lő s s é g  a  b e k ü ld ő t  te r h e li.

•) NYILT-TÉR.
S z ív e s  f ig y e lm é b e  !

Több oldalról terjesztett híresztelésekkel 
szemben tudatom igen tisztelt tejvevőimmel 
hogy én a tejszállitást megszüntetni nem 
szándékozom, sem a tejelárusitást másra át 
nem ruháztam, sót tejgazdaságomat szükség 
szerint nagyobbitani szándékozom, hogy 
vevőimet — mint eddig is — lelkiismere
tesen és pontosan kielégithesscm. —

Egyúttal felhívom vevőim figyelmét, hogy 
emberemtől csakis általam lezárt palaczkot 
fogadjon el, mert csakis az eredeti duga
szolás mellett vállalhatok a tej minőségéért 
felelősséget. — Az esetleges panaszokat 
kérem levelező-lapon velem közölni. 
Hontvarsány, okt. 5 tisztelettel

ifj. Szobotka Dezső
*) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 

vállal a szerkesztőség.

Termény piac árak a szerdai hetivásárról

Cipőkészítő üzlete
met 1911 november 
1-én a Kossuth-téri 

Blum-féle házba 
helyezem át. 

teljes tisztelettel
UTelnrél Klári.
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Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

óra és ékszer
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.

Üzjetemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer árukat, úgymint valódi bril iáns  
ék szerek e t ,  unioletteket .  g y ű rű 
ket,  fü lb eva lók at,  arany láneo-  
knt é s  k ark ö tő k et ,  nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander, mahagóni, diófa és 
fényes polírozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját műhelyemben készülnek 
és jutányosán számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfogását kérve, mély tisztelettel

s t e im e r  SÁXUOK
órán és  ékszerész .

Kézimunka! • Előnyomda!
M e g é r k e z te k

m ar az őszi iij«l<j»nsőgoS&!
Angol costümkelmék blousszövetek. nyap- 

juflanellok szövött és flanellbarchetok.

Legújabb ruhadiszek, úri nyakkendők, sap

kák, keztyük. harisnyák, stb. legolcsóbb be
szerzési forrása.

S Z I L Á R D  J Ó Z S E F
női- és uridivatáruháza

Léva, Calvin-palota.
Jutányos arak! Figyelmes kiszolgálás!
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Költs, Briket, Antracit ltsidnsiy K áro ly
íiükséslclít lludapest, KagynirzS-ulra 13. az. ■ emelet

A p o n to s  s z á l l í tá s  é r d e k é b e n  k é ső b b i
h atárid ők re m ár most fe la d n i k érem  Telefon 164. 75— 26. 26— 27. Sürgönyeim: Antracit ,  Búd ap
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

Honiier é s  S r h r a n tz  
I t la v la r t li  l* li. é s  T s a .  
n e .  C o r m ir k  #  #  #

gépeinek vezérképviselete. ^ a n z - f 'é le  m o t o r o k  
á l la n d ó a n  ü z e m b e n  
l á t h a t ó k  $  $  $

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.

A u t ó i n  l i o g g e o i j s i í s .
Mindenféle fém valamint tört öntvények és 
gépalkatrészek, csak Autogén forrasztással 
végezhetők úgy, hogy a sérült gép üzeme 

csak a legrövidebb ideig szüneteljen.
M adarász Jó n á s  laka tos 

m este rné l Léván, Zúgó utca 6.

A dr. G. Schmidt főtörzs-és tiszti orvos-féle

W E I 5 Z  S i r i O N
NÓRINBERQI- ES ROVIbrtRU Nrt^T R E R E SK E bÉ SE

— —  L É V A ,  P E T Ő F I - U T C Z A .  =— =
D ú s  v á la s z t é k ú  r a k t á r t  t a r t

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
I D E

Házasulandók figyelmébe!
A  le g m o d e r n e b b  la k b e r e n d e z é s e k ,  m e ly  e k  s a j á t  

m ű h e ly  e m b e n  k é s z ü ln e k ,  n a g y  v á la s z t é k b a n  é s  s z o l id  
á r a k  m e l l e t t  k a p h a t ó k

S T E IK E B  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

L é v á n .  B á t i - n t c z a  1 . W e r t h e im e r - f é le  h á z .
N / o s u t o t t  N c h u lc c l fn á c z  k ö n y v n y o m é á já b a n ,  L é v á s
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