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A vidéki igazságszolgáltatás.
Az igazságra voltunk legbüszkéb

bek, amióta ezen a földön újságokat 
írunk, újságokat olvasunk. Az igaz
ság földjének neveztük el mi magunk 
ezt az országot és az igazságban 
bíztunk minden rossz és nagy csaló
dásunkban. Hogy Mátyás királylyal 
meghalt volna az igazság, azt is 
csak a közmondásokban hangoztat
tuk, de meg voltunk győződve, 
hogy az igazságban Magyarországon 
feltétlenül lehet és kell bíznunk.

És most fajdalommal, rezignációvai 
és nagy csalódással kell tudomásul 
\ ennünk, hogy már az igazság is la- t 
bilis lett hazánkban. A szabadkai ! 
törvényszékről derült ki mostan a 
napokban, hogy az igazságot nem 
tudja teljesen megfelelő mértékkel 
mérni. A törvényszék Ítéleteiről hosszú 
sorban derítette ki a szegedi tábla, 
hogy nem felelnek meg se a törvény, 
se az igazság szellemének, sőt né- i 
melyikről az is kiderült, hogy hóm- ! 
lokegyenest ellenkeznek mindazzal, 
amit közönségesen az igazságnak 
szokás nevezni.

Szabadkán rendszerré vált az, 
hogy mellétalálnak az igazságnak.
I s nem szolgabiró, nem is naiv, kez
dő járásbirák, hanem bizonyos gya
korlattal, sőt jó conduit-listával biró j

birák találnak mellé. Ez már feltét
lenül elszomorítja azokat, akik hittek, 
bíztak a magyar igazságszolgáltatás
ban.

De az nyújt még valami kevés 
vigaszt, hogy azért ezek az állapotok 
nem gyógyíthatatlanok Azok az esetek, 
amelyek most nyilvánosságra kerül
tek, az igazságnak--hogy úgy mond
juk — nem szervi hibái, csak némely 
birák fizikai gyengeségére vezethetők 
vissza. Nem téves eikölcsi felfogás 
az, ami ezeket az ítéleteket szülte, 
hanem az, hogy a birak fizikai ereje 
— különösen a vidéken — kimerült. 
A birák összeroskaunak a sok munka 
terhe alatt s képtelenek hivatásuknak 
úgy megfelelni, hogy az Ítéletek ép
pen az igazságszolgáltatáshoz fűzött 
reményeket és várakozásokat kielégít
sék. Hogy a bírói kar túl van terhel
ve azt tudjuk. Nem kell azért Sza
badkára mennünk, a magunk pátriájá
ban is ráakadhatunk ugyanezekre a 
jelenségekre. Mindenütt az egész o r
szágban úgy a fővárosban, mint a 
vidéken, túl vannak terhelve a birák. 
Mindenütt évekig húzódnak el a pe
rek, akár büntető, akár polgári perek, 
olyanok is, amelyektől exisztenciák 
függenek.

A túlterhelt birák a törvénynek 
és igazságnak teljesen megfelelőleg 
valóban nem intézhetik el az ügyei-

| két. De elintézniük kell. El kell in
tézniük a pert a per kedvéért és a 

j minősítési táblázat kedvéért. A mi- 
; nősités ugyanis csakis az elintézett 
| ügyek számáról számolhat be, az 
I elintézés módjához és mikéntjéhez 
1 semmi köze. Mivel pedig az ilyen 
I minősítési táblázat a bírói előléptetés 

alapíeltétele, természetes, hogy az 
ügyek elintézése a túlterheltség mellett 
sok helyen az elképzelhető legnagyobb 
felületességgel és könnyelműséggel 
történik.

Ezt a rendszert feltétlenül meg 
kell változtatni. A bírót nem hibáz
tathatjuk. Ő úgy jut előre, úgy bol
dogul. ahogy lehet. Igyekszik elin
tézni minél többet, tömegmunkát 

, végez, kedvét veszti, csak a követ
kező fizetési fokozat felé mered a 

1 szeme.
S amint nézi a következő fizetési 

fokozat világitó tornyát, igen termé
szetesen szem elől téveszti az igaz
ságot. Ezt tovább folytatni nem lehet. 
A bírákat vissza kell adni hivatásuk
nak, lel kell szabadítani őket a tö
megmunkától és a népnek, a nem
zetnek, mindnyájunknak vissza kell 
adni bizalmát, hitét az igazságszol
gáltatásban, a magyar bírói karban.

T. C.
Hogy a nagyközönmég igényeit, lehrtőlog minden irány ban kieléjfiísem. ismét 

**? nálunk csak körülmény esen megszerezheti) cikket vezettem be.
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Szomorú valóság.
Külkereskedelmi mérlegünk állandó pasz- 

szivitása megtermi káros gyümölcseit és 
hova-tovább azok fognak tönkre menni, 
akiknek Hekuba az ország gazdasági fej
lődése. Évenként növekszik az a borzasz
tó szám, amely a behozatalt jelzi és noha 
már 1800 millió koronánál is többet fizetünk 
külföldi árucikkekért, mégsem remélhetjük 
ennek az óriási számnak csökkenését. Váj
jon miért nem apadhat e szám és miért 
félünk attól, hogy ijesztő rohamossággal 
e szám tova-növekszik?

Megfogyott a vásárlók száma és sze
gényebb lett a vevők sora.

És igy fog az ezentúl fokozottabb mér
tékben lenni. Nap-nap után gyérül a tőkénk, 
mert a behozatal növekedésével nem nö
vekszik arányosan a nemzet vagyona. El
úsztak a karácsonyi ajándékokért kiadott 
milliók is a külföldre és minél több érté
kűt rendeltek a kereskedők külföldi árukból, 
annál inkább kétszeres értékkel szegénye
dett a magyar fogyasztó vagyona Maholnap 
üres tarisznyáju koldusok nézik-nézik csak 
a fényes kirakatokat és az azokban felhal
mozott külföldi lim-lomokat. Még oly olcsó 
legyen majdan a vakító ragyogásu olcsó
ság, nem lesz vevő ezekre sem. A keres
kedő sorsa olyan mértékben hanyatlik, 
amilyen mértékben megvonja a rendeléseit 
a hazai iparosságtól.

Felteszek egy kérdést: kit lehet okolni 
azért, hogy aránylag igen csekély értékű 
honi áru került eladásra? A kereskedők 
válasza: A társadalom, mert pénzéért 
nem követel honi árut. Szegény, üldözött 
társadalom. Én mást mondok, én tudom 
és vallom, hogy egyedül a kereskedők, 
íme a példa: bemegyek karácsonyi aján
dékot vásárolni mondjuk egy bazárba. 
Amit én ott felhalmozva találok, csak ab
ból válogathatok. Hát miért nem halmozott 
fel jó előre a vásárolni éhes közönség 
számára a kereskedő csupa honi árut? 
Biz ha ezt tette volna, el is fogyott volna
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minden, mert karácsonykor sietünk és két 
kézzel is fizetjük meg az árát annak, amit 
elénk tálalnak.

A kereskedők érezik, hogy kevesebb a 
vevő, hát rajtuk legyen a sor uj vevőkört 
és módosabb vevőkört teremteni azzal, 
hogy ilyen rendkívüli alkalmakat felhasz
nálva, zúdítsák a piacra a hazai árukat. 
Az ily módon istápolt iparos is szívesen 
vásárol viszont gazdagabb ajándékokat sze
retteinek.

A társadalom igazán ki van szolgáltatva, 
ezt vádolni nem szabad. A társadalom ma 
is szívesen vesz honi árukat, de tessék a 
t. kereskedő uraknak kertellbe vagy trösz
tökbe, vagy tudj’ Isten miféle szerves kap
csolatba lépni, kimondván: minden kifogás
talan honi árut kötelességszerüen fogunk 
bevezetni és forszírozni.

Lám, kaptuk egy olyan kereskedőnek 
véleményét is, aki a gazdag emberek szál
lítója. Ö nem panaszkodott, de kijelentet
te azt is, hogy amit vevőinek kitalált, azt 
szó nélkül vitték; olyan honi árut is, amit | 
máskor nehezen adhatott volna el. j

Szeretnők, ha kereskedőinket felvetné a 
vagyon, de ez a paradicsomi élet akkor 
fog beállani, ha közös akarattal és komoly i 
elhatározással a hazai termékeknek felkaro
lását tűzik ki legnemesebb célul. E mellett 
meg is gazdagodhatnak, mert nap-nap 
után nagyobb lenne a jólét azon arány
ban, amilyenben segitnének apasztani azt 
az 18)0 millió koronát, amit könnyelműen | 
vetettek oda külföldi portékákért, éhhalál- j 
ra kárhoztatván iparosainkat.

Hát kérdezem tovább: talán a társadalom, j 
tehát a vevő, avagy az iparosaink rendel- I 
ték külföldről a sok vacakot? Erre minden 
józan ember csak azt válaszolja: nem, ezek 
egyike sem. Hát akkor csak világos, hogy 
az általános szegénységet csak a keres
kedők lesznek képesek megszüntetni.

Amig. a kereskedőink be nem látják azt, 
hogy egészséges ipari osztályra tudnak 
csak támaszkodni kalkulációjukban, addig 
siralmas lesz helyzetük továbbra is és hova

Az empire-butor.
—  A Lévai Hirlap tárcája. -  

Irta : B é r e z i k  Á r p á d .

Bágyadtán nézett rám, a keserűség guny- 
mosolyával szája szögletében.

— Ilyenek maguk, egytől-egyik mind
nyájan

— Milyenek vagyunk ?
— Szárazok, szívtelenek, nagy érzésre 

képtelenek. Akik nem tudnak külömbséget 
tenni nő és nő között. Csak szerelem le
gyen, akárki kínálja. . .

— Csalódik, nagyságos asszony; meg 
fogom magyarázni álláspontunkat a szere
lem ügyében.

Ella nem volt kiváncsi a magyarázatomra. 
Én megértettem. Hogyis ne volna megsértve 
egy szép, fiatal, eszes és kedves no, aki 
folyton célozgat, és akit nem akarok meg
érteni.

Hallgatva ültünk egymással szemben . . .  
Ella még egy csésze teával kínált meg, 
aztán cigarettára gyújtott és elém tartotta a 
gyufát.

— Látja ezt a g y u fá t? ... Hogy égi 
Nos ez többet ér maguknál — mindnyá
juknál. . Metf tud . . . érti ? tud . . .  mit 
tud ? Égni tud ! Holott magát meg se lehet 
gyújtani!

És eldobta a gyújtót megvetőleg.

tovább elfogy még a legutolsó, szegény, 
de még nem egészen koldusbotra jutott 
vevőkörük

Siessenek velük karöltve cselekedni, 
hogy elmúljék már végre az a keserű pohár, 
amely karácsonykor telt meg számukra 
csordultig.

A lévai Kath. Kér estélye
f. hó U-én zajlott le a Vigadóban. A Kál- 
víneum ünnepélyt kivéve, az idei farsangi 
szezon egyik mulatságán sem gyűlt össze 
olyan nagyszámú közönség, mint a kör bál
ján, amelynek valóban csak a világos haj
nal vetett végett. A táncmulatságot műked
velői szinielőadás előzte meg, melynél si
kerültebbet már régen nem adtak elő Lé
ván. A szereplők előadása, az összjáték, a 
darab gördülékenysége, mind, mind teljesen 
kifogástalan, még akkor is, ha szigorúbb 
kritikát akarunk gyakorolni fölötte. Már 
szombaton a főpróbán is olyan nagy szám
ban jelent meg a közönség, hogy már ab
ból is következtetni lehetett arra a nagy 
érdeklődésre, mely másnap az előadás iránt 
megnyilvánult. Volt is taps és kihívás, ami
ből bőven jutott a darab rendezőjének 
Bellán Sándornak is, aki a szereplőkkel 
együtt szintén derekas munkát végzett az 
elért nagy sikernek érdekében. Bátran állít
hatjuk, hogy a színdarab hozta össze azt 
a nagy és díszes publikumot, mely az es
télyen részt vett. És nem csak az erkölcsi 
siker volt szép, de az anyagi is, mert úgy 
értesülünk, hogy a sok kiadást leszámítva, 
hatszáz korona jutott a kör házalapja ja
vára, ami tekintve a csekélynek mondható 
beléptidijakat, kielégítő eredmény.

— Egy gyufát sem érnek már maguk 
férfiak

— És maguk asszonyok ? — kérdeztem 
én.

— Mi még nem égtünk ki. Ó, bennünk 
nagy érzések szunnyadnak, csak ki kell 
hántolni. De maguk ahhoz nem értenek. 
Vagy jobban mondva : kényelmesek. Egy 
tisztességes, egy urihölgy igen alkalmatlan 
és kényelmetlen. Nagy teher, amelytől nem 
olyan könnyű szabadulni — mert nem lehet 
lerázni és végkielégiteni. Nekünk igényeink 
vannak s ez magukat un tatja ... Mit vegye
nek gondot a nyakukba, mikor van kényel
mes szerelem is . . . S utóvégre...

— Mit utóvégre ?
Ella kidugta pici lábát a suhogó pongyola 

alól. . .
— Utóvégre azoknak is csak olyan lá

bacskáik vannak mint nekünk. És olyan a 
termetük, a szemök, az ajkuk, a foguk, mit 
tudom én, mi mindenük. Az, ami nekik 
nincs meg, ami csak nekünk v an .. . ahhoz 
meg maguknak nincs érzékük. . . Azt nem 
keresik. . . S zív, ész, műveltség, modor 
nevelés — meg a többi. . . ugyan melyik 
férfi keresi manapság ezeket a cikkeket ?

Lihegett és megbotránkozás rezget min
den szavából.. .

— Viszony kell maguknak vagy ismeret
ség vagy épen csak kaland. . . hogy ki
vel, az maguknak mindegy. Mert ami az
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Színre került Bérezik Árpádnak, az e hó 
19-én jubiláló kiváló magyar írónak egyik 
népszínműve A parasztkisasszony, melynek 
címszerepét Koma  Vilma igazán nagyon 
szépen játszotta meg. Sok tapsot kapott 
különösen énekéért, amit többször megkel
letett ismételnie. A többi női főszerepeket 
Vhlárik Mariska és Euzicska Margit ját

szották, méltán rászolgálva arra az elisme
résre, amit a közönségtől kaptak. A darab 
erősségei voltak még Király Géza, Koper- 
niczky Kornél, Pigler Árpád, akinek énekes 
szerepe volt s szép énekeiért ő is sok 
tapsot kapott. A komika szerepkörét Ujfa- 
lussy Böske, a komikusét pedig Kacsenyece 
Gyula töltötte be, és jó játékukkal sokszor 
nagy derültségre hangolták a közönséget. 
Az epizód szerepeket Nyiredy Ilonka, Simkó 
Margit ügyesen játszották és nagyon bájos 
szobalány volt Kalapos Mariska. Sellinyer 
János, Siugel Béla, Laezkó László és Mátyás 
Géza szintén rászolgáltak a dicséretre. Az 
előadást közkívánatra, ma, szombaton este 
megismétlik.

A szinielőadás után Bartos és Sárai jó 
muzsikája mellett táncba kezdtek a párok. 
Az első négyest ötven pár táncolta. Szép 
fali táncrendet festett a mulatságra Takács 
Mihály, mely a mulatságra szóló meghívó 
női figurájának volt jól sikerült reproduk
ciója. A táncmulatság rendezéséért a kör 
vigalmi bizottságát s annak elnökét Frasch 
Józsefet illeti az elismerés.

A mulatságon részt vett hölgyek közül 
azok neveit akikét fellehetett jegyezni itt 
közöljük.

Asszonyok: Gál Emőné, Rubletzky Ist- 
vánné, Ertinger Józsefné, Ghimessy József- 
né, Hatscher Karolyné, Dosztál Jánosné,

Zilahyné, Borcsányi Gyuláné, Borcsányi 
Béláné, Csemák Izidorné, Valasek Józsefné, 
Halász Istvánná, Uhlárik Jánosné, Bándy 
Endréné, Vojácsek Istvánná. Dodek János
né, Záhorszky Istvánné, dr Gyapay Edéné, 
Kostyek Józsefné, Éder Kálmánná, Tóth 
Pistáné, Uhrik Sándorné, özv. Czirok Já
nosné, Lantos Ferencné, özv. Farkas Ist
vánná, Vida Jónásné, Brauner Károlyné, 
Holló Sándorné, Bába Balintné, Tóth An- 
talné, Rázgha Ernőné, dr. Horváth Gyuláné, 
Ábrahám Pálné, Józsefcsek Gézáné, Ghi
messy Jánosné, Hoffmann Árpádné, Morav- 
csik Lajosné, Holovicz Béláné, Jeszenszky 
Istvánné, Lőwinger Henrikné, Szumrák Fe
rencné, Kónya Pálné, Nyiredy Gézáné, 
Melk Józsefné, Svarba Endréné, Kalocsay 
Gyuláné, Hegedűs Gyuláné, Tolnay Ist
vánná, Ginzéry Hugóné, Schmidtberger Já
nosné, dr Vlcsek Ferencné, Bellán Adolfné, 
Berko Istvánné, Kocab Frigyesné, Árvay 
Józsefné, özv. Féja Kálmánné, özv. Loko- 
táné, Nappel Rezsőné, özv. Tóth Zsigmond- 
né, Bódogh Lajosné, Nagy Jánosné, Kala
pos Lajosné, Uhrik Jánosné, Stugel József
né, Takács Mihályné, Bóna Jánosné, Agáidy 
Sándorné, Csépány Elemérné, Birtha Jó
zsefné, Frasch Józsefné, Frasch Ferencné, 
Balogh Endréné, Gremann Istvánné, Rakita 
Pálné, Ocsovai Jánosné, Juhász Lajosné, 
özv. Matula Jánosné, Kiss Lászlóné, özv. 
Groszmann Sándorné, (Szklenó), Tóth Kál
mánná, Koncz Lajosné, Oszuska Jánosné, 
Simko Jánosné, özv. Kozmáné, Ósztrider 
Györgym, Sztojka Vendelné, Frankó Fe
rencné, Tonhaiser Jánosné, Kohnné, Fried- 
manné, özv. Veszély Ferencné, Tonhaiser 
Ferencné. Hindiné, Handel Ferencné, özv. 
Haier Vilmosné, Lantos Ferenczné, Presz- 
tolánszky Béláné, Krizsmanekné, Ghimessy 
Jánosné, Konczné, Konecsni Józsefné, Né
meth Lajosné, Holoviczné, Thuróczyné, 
Vargha Károlyné, Weisz Salamonná, Ghi
messy Mihályné, Czambel Józsefné.

Leányok: Tóth Teréz, Tóth Mariska, 
Tóth Jolán, Ghimessy Margit, Ghimessy 
Mici, Tóth Ilonka, Andruska Irén, Beluch

emberben előkelőbb és magasztosabb, ami 
finomabb és csiszoltabb, ami mélyebb és 
igazibb, nincs meg a kaszinói étlapon. Tudja 
barátom, mit tennék, ha férfinak születtem
volna ?

— Nos?

|

Én helyt álltam.
— Édes Ella, maga leleplezget. Ám teljék 

benne kedve. Iduska, igenis Iduska, a kis 
kalaposné. . .

Ella tovább gúnyolódott.
— Aki olyan hálás, de olyan, azért a. . . 

mennyivel is támogatja havonként, kedves 
barátom ?

— Amennyi magának egy kalapra is alig 
futná ki. Mibe is került a maga utolsó ka
lapja ?

Ella hanyag unottsággal dőlt hátra szé
kében és legyezőjével a pamlag karfáját 
veregetve, sziszegett:

— Hogy értsem ezt, kedves barátocskám... 
csak nem hiszi, hogy az én szerelmemnek 
számlákkal gyújtok alája...

— Legkevésbbé sem, hisz a maga férje 
milliomos és automobilja az ablaka alatt 
trüszkül . .

Ella kész volt a felelettel.

Margit, Kónya Annus, Kónya Margit, Árvay 
Mici, Bay Emmike, Tripiska Ilonka, Dosz
tál Mariska és Margit, Medveczky Ilonka, 
Ördögh Erzsiké, Mihalovics Irén, Lovas 
Milka és Juliska, Kosko Annus, Dokupil 
Lujza, Bartos Gizi és Mariska, Krizsányi 
Vilma, Nyiredy Ilonka, Juliska, Mariska és 
Böske, Stugel Margit, Haier Irma, Handel 
Mariska, Oszuska Erzsiké, Hugyinka Ma
riska, Groszmann Mariska (Szklenó), Koncz 
Vilma, Kosko Mariska, Juhász Irén, Oszt- 
rider Irén, Klein Margit, Dérer Erzsi (Szál
ka), Miklós Ilonka (Zalaba), Kalocsai An
nus, Vida Ilonka, Demény Jolán és Ida, 
Bató Etel, Aitner Annus, Heier Gizella, Ka
lapos Annus, Andrejkovics N, Komzsik 
Irén, Dodek Ilonka, Szabó Etel, Preszto- 
lánszky Irén, Zachar Erzsiké, Sztolár N, 
Bősz Etel, Zilahy Juliska, Uhrik Böske.

H I R_E K.
—  A kath. kör teaestélye és szlnielöadása.

A lévai kath kör e hó 19-én este 8 óra
kor saját helyiségeiben táncmulatsággal 
kapcsolatos teaestélyt rendez, melyen nem
csak a kör tagjait, hanem azoknak ven
dégeit is szívesen látja a vezetőség. A 
belépőjegy hatvan fillérbe kerül. Itt jelez
zük, hogy a vasárnap oly szép sikerrel elő
adott színdarabot, mely iránt még nagy az 
érdeklődés, közkívánatra, ma, szombaton 
este újból előadják a Városi színházban.

—  Polgár bál. A lévai földbirtokos pol
gárság szokásos farsangi táncmulatságát 
— melynek jövedelme a ref. egyház torony
órájának felhuzási költségére szolgál — a 
hagyományos szokás szerint az idén is 
febr. 20-án, vagyis húshagyó kedden tartja 
meg a Vigadóban. A mulatság hat órakor

I formák nélkül is megélhetek, de magával,
I Ella, csak mint a férje jelenhetnék meg a 
I világ előtt.

Ella kivágta magát.
— Nos, hát miért ^nem fedezte fel ezt az 

érdekes titkot már régen ?. . . Miért nem
I tett próbára, hogy mit szólnék hozzá?

Mert bizonyos voltam benne, hogy nem 
fog követni.

Ella megfelelt:
— Egy nagy érzésért a nő mindenre kész...
— Még arra is, hogy lemondjon a pá

holyról és eladja automobilját!
Elza rámszögezte diadalmas tekintetét.
— Talán még arra is!
— Úgy hát édes Ella, hagyja el mindjárt 

holnap a férjét, mert én magát szeretem 
és elveszem 1 Ne vesztegesen egy napot se. 
Rögtönözzön mielőbb egy gyönge kis hűt
len elhagyást. . .  De mielőbb, mert a hat 
hónapi különélés kényszerűsége nagyon 
bosszantó !

Ella elnevette magát.
— Ugyan ne bomoljon ! Ilyen gyereke

sen nem lehet engem tőrbecsalni. Csak 
maradjon az Iduskánál.

Tervem készen volt, a párbajból nekem 
kellett győztesen kikerülni.. .

— Ismétlem — ismétlem ajánlatomat. Ha 
nem vállalja, bebizonyította, hogy semmi
nemű nagy érzés nem lappang mögötte, 
csak egy kis unaloműző szeretkezés, amely
nek az érzéshez semmi köze.
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kezdődik és a belépőjegy 1 K 60 f. Felül- 
fizeíéseket köszönettel fogadnak és hirlapi- 
lag nyugtázzák azokat.

— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete folyó hó 17-én a városi 
székház nagytermében rendkívüli közgyűlést 
tart. A tárgysorozat 18 pontból áll.

— Házasság. Ifj. Kovátsik János, e hó 
20-án vezeti oltárhoz Dobisz Zunkát. Besz
tercebányán, a német katli. templomban.

— Nyilvános köszönet. A Lévai Keresk. 
Bank R. T.-tól a Lévai Izr. Nöegyletr.ek 
küldött 25 kornyi adományért fogadja a 
tekintetes Igazgatóság az egyesület hálás 
köszönetét. Deák Adolf nőegyl. titkár. Dr. 
Frommer Ignáczné nőegyl. elnök.

— A lévai leányegylet. Az „Erzsébet- 
Filléregylet* kebelében alakult „Leányön
képzőkör vasárnap d. u. 5 órakor tartotta 
első délutáni összejövetelét az izr. hitk. 
nagy tanácstermében. A lelkes hangulatban 
lefolyt gyűlésen az egylet 90 tagja jelent 
meg, kik elismerő tapsokkal honorálták a 
szereplők lelkes igyekezetét. A műsort dr 
Silberfeld Jakab prológja nyitotta meg, me
lyet Liebermann Etelka adott elő nagy tet
szés mellett. A programm többi számá. 
Kovács Sári, Steiner Vali és Herzka Böske 
adták elő. Nem találok elég dicsérő szót a 
szereplők buzgólkodásának méltánylására s 
azt hiszem valamennyi jelenvolt nevében 
beszélek, midőn elismerésemet és köszö- 
netemet fejezem ki kellemes szórakozást 
nyújtó előadásukért. A leánygyülés egyik 
kimagasló mozzanata volt Liebermanné el
nöknőnek könnyed vonzó modorban tartott 
előadása arról a fontos kérdésről, hogy a 
felnőtt leányok mit és hogyan olvassanak.
A kedvesen odalehelt elmefuttatás röviden 
és találóan adja meg az útbaigazítást arra 
nézve, hogy a leendő anyák és hitvesek 
lelki világa miképen teljék meg a benső
séges műveltség tartalmával. A hasznosat 
a kellemessel vegyitő előadás nagy hatást 
keltett a hallgatóságban és biztató előjel

arra nézve, hogy a nagy leányok szellemi 
életét helyes mederbe terelni hivatott kez
deményezést a jövőben szentesitő eredmény 
fogja koszoruzni. Az összejövetelek lehe
tőleg 2 hetenkint tartatnak, melyekre a vá
lasztmány ezúton is tisztelettel hívja meg 
az egylet nötagjait. Az összejövetelek ideje 
mindig a „Lévai Hírlap" hírei között fog 
közöltetni. A legközelebbi önképzőköri gyű
lés közbejött akadály miatt nem vasárnap* 
hanem február hó 22-én csütörtökön d. u 
5 órakor tartatik meg.

— A plébánia betörője. Lapunk múlt szá
mában megírtuk, hogy Weinreicht Pétert, a 
lévai plébánia betörőjét Nyíregyházán el
fogták. Ez a hir, mint újabban értesülünk, 
nem felel meg a valóságnak. A hirt tulaj
donképpen a napilapok röpítették világgá 
és mi ennek alapján érdeklődtünk a hely
beli hatóságoknál. A csendőrség, mint azt 
már a múltkor is megírtuk, egy nappal ké
sőbb táviratozott ebben az ügyben Nyíregy
házára és mégis két nappal előbb kapott 
választ mint a rendőrség. A csendőrséghez 
a következő nyakatekertséggel megszöve
gezett sürgöny érkezett, melyből m éga hi
vatalos személyek is azt olvasták ki, hogy 
igenis a rég körözött betörőt elfogták, de 
megszökött. A nyíregyházai csendőrség ezt 
sürgönyözte : „Weinreicht Péter több rend
beli kassza betöréssel terhelt egyén meg
szökésben van. Bleier járásőrmester.u Hogyha 
a betörőt Nyíregyházán nem fogták ' el, 
egyszerűen azt táviratozhatták volna: Wein
reicht Pétert nem fogtuk el. A lévai rend
őrség távirati megkeresésére pedig négy 
nap múlva ez a válasz érkezett ide : „Itt 
Weinreicht Péter borbélysegéd nem tartóz- 
l á to t t  le. Rendőrség.“ — (Jó lenne, hogyha 
Nyíregyházán a hatóságok megtanulnának 
magyarul írni. Bizony éppen itt volna az 
ideje már annak, hogy a hivatalokban föl- 
“^Syj^nak azzal a számtalanszor megro
vást provokált stilusu írásmóddal, mely 
nem egy, a mostanihoz hasonló, — sőt 
még komolyabb — félreértésre adott al
kalmat, úgy az akták birodalmában, minta 
közönség körében. . .)

Ella tiltakozik.
— Bizonyítsa b e !
— Be is bizonyítom, mert én már rég

óta szeretem. S ezennel magára teszem a ! 
kezemet és lefoglalom. . . az enyém ! Az 
én feleségem!

— Ohó — ohó !
— Semmi ohó ! Bizonyítékot kért, ime i 

a bizonyíték.
És megragadtam a kezét és csókokba 

fullasztottám. És megöleltem a derekát és 
karjaimba temettem.

Ella tehetetlenül vergődött ölelésemben...
— Bocsásson . . bocsásson el. . . férjem 

beléphet!
— És aztán ?
S a hajlékony, simulékony termetet még 

szorosabban megámhoz tapasztottam.
— Maga goromba. . . Ehhez én nem 

vagyok szokva. .. mit gondol...  Hogy 
Iduskájával van dolga ? Menjen. . .  ne lás
sam többé !

Kitépte magát.
— Tessék ! Megjósoltam, ugy-e ? Maga 

az, aki nem tud szeretni. . .

— De igenis tudok.
— Hát legyen az enyém.
— Nem bánom, hát jól van, a maga 

feleség- leszek. Akár mindjárt megrendel
hetjük a szalonunkat.

Jól van, rendeljük meg empire-stilben. 
En az empiret imádom.

Ella rám meredt.
— Maga az empiret szereti?
— Igenis, én az empiret imádom.
Egy elhatározás villant végig Ella arcán.
— Ha maga szereti az empiret, sohase 

lehetek a felesége.
Elcsodálkoztam.
— S ugyan, miért nem ?

- Mert én meg ki nem állhatom s olyan 
emberhez, akinek az empire still tetszik, 
nem tudnék nőül menni. Megértett? Pá 
magának, édesem.

(A kiváló iró 50 éves irói jubileuma alkalmából 
közöljük ezt a sikerült elbeszélését.)
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— Az idei fösorozás alkalmával az I. kor
osztályba tartozó hadkötelesek részére a 
sorshúzás Léván e hó 27-én d. e. 9 óra
kor veszi kezdetét a rendőrkapitányi hiva
talban. A sorshúzáson az érdekeltek, eset
leg megbizattaik megjelenhetnek.

— Betörés az állomás épületébe. Nagy- 
koszmályon a vasúti állomás épületében, 
a forgalmi irodába eddig még ismeretlen 
tettes éjszaka álkulccsal behatolt és onnan 
egy kétcsövű Lancaster fegyvert — mely az 
állomás főnőké volt — a hozzávaló töl
tényekkel együtt elvitt. A betörőnek ugy- 
látszik csak a puskára fájt a foga, mert 
más egyebet nem bántott, holott az iró- 
dában pénz is volt. A nyomozást meg
indították.

— Jótékonycélu sorsjáték. A Magyar- 
országi Rendőrtisztviselők Segélyző Egye
sülete javára a pénzügyminiszter tárgysors
játékot engedélyezett. A húzás május ha
vában lesz megtartva. Sorsjegyek darabon- 
kint egy koronáért a rendőrkapitányi hiva
talban kaphatók.

— Lovak bejelentése. A lévai rendőr
kap tány fölhívása szerint, az ide vonatkozó 
miniszteri rendeletek értelmében, a város 
lótulajdonosai pénzbüntetés terhe mellett 
március 15-ig kötelesek lovaikat bejelenteni. 
Bejelentőlapok díjtalanul a kapitányi hiva
talban kaphatók.

— A csavargók titkos egyetértése Bá
mulatra méltók azok a titkos jelek, ame
lyekkel a csavargók az ő külön tolvajnyel
vük kiegészítéseképpen megértik egymást. 
Erről emlékezik meg tizennégy képpel tar
kított értekezés keretében a Képes Hét, 
amely rövid fennállása óta Magyarország 
legkedveltebb képes lapjává nőtte ki ma
gát. Csupa érdekesség, csupa aktualitás. 
Harminckét aktuális képét Kabos Ede, Pász
tor József, Sárossy Ivone, Benda Jenő no
vellái, Földes Imre regénye a Feketeország 
és Arzéné Lupin izgalmas kalandjai követik. 
A csemegerovarokról szóló czikk is nagy 
tetszéssel találkozik. Legközelebbi számá
ban hirdeti ki pályázati eredményét a Ké
pes Hét és újabb pályázatot hirdet az ol
vasók számára. — A Képes Hét 20 fillé
rért mindenütt kapható. Előfizetési ára ne
gyedévre 2 K 70 fillér. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, V., Ügynök-utca 10.

— Tartalékosok öröme. Csekély öröm, 
de mégis csak több a semminél. Mikor a 
fegyvergyakorlatra behívott bakák lábait 
agyonszoritotta a komisz bakancs, úgy 
segítettek a bajon, rukkolás közben rágyúj
tottak arra a nótára, hogy: „Rövid az én 
bakancsomnak a szára \  Ez azonban a 
kisebbik baj volt. Jobban fájt a bakáknak 
az, mikor a rövidszáru bakancs azonkívül 
még szorította a lábukat. Emiatt sokat pa
naszkodtak. A hadügyminiszter most el
rendelte, hogy fegyvergyakorlatkor vagy 
mozgósításkor mindenki berukkolhat a saját 
megszokott cipőjével vagy csizmájával, azt 
megfogják vizsgálni a csapatoknál és ha 
jónak találják, akkor az illető megtarthatja 
a saját lábbelijét és kárpótlásul bizonyos 
mennyiségű pénzösszeget kap. A bakák 
tehát ezután nemcsak a saját lábukon, ha
nem a saját lábbelijükben rúghatják a port 
meg a sarat. Ez lesz ám csak a gyöngy
élet.
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— A lévai izr. nöegylet e hó 24-iki mű
soros tánczestélye iránt úgy helyben, mint 
a vidéken olyan általános az érdeklődés, 
hogy az bízvást az idei farsang egyik leg
sikerültebb mulatsága lesz. A magas mű
vészi nívójú műsor, mint alább következik, 
a hozzá fűzött várakozásokat mindenesetre 
ki fogja elégíteni. I. Eleven újság. Előfiz. 
felhívás és vezérczikk: Rohonyi Caezus. 
Tárcza : Fischer Nelli. Napi hírek: Herzka 
Erzsiké. Politika, divat, sport stb. : dr. 
Grünzweig S. Szerkesztői üzenetek: Horn 
Etus. 11. Reklám képek. Kalodont: Trebitsch 
Margitka. Haggenmacher sörgyárak r. t : 
Reitmann Biri ésWeisz Pali. Rizskeményitő: 
Rőth Jolánka. Maggi-féle izesitő : Rapp?- 
port Reneé. Kathreiner maláta kávé : Blu- 
menthál Janka. Bőrlinol: Grün A. Litke 
Casino : dr. Gergely Fülöpné. Elkán és 
Gerő: Pető Ilma és Kámpfner Aranka. 
Sprungli csokoládé: Weinberger Birike. 
Pesti Hírlap: Wilcsek Irénke. Antinikotin 
cigarettahüvely: Kemény Tibor és Holcz- 
mann Miklós, Braun Bandi, Hirschfeld Bandi. 
Mauthner magvak : dr. Balog Sándorné. 
Schicht szappan: Silbinger Annuska és 
Singer Rózsika. Suchard csokoládé : Boros 
Micike, Ertler Margitka, Bányai Janka, 
Hochberger Erzsiké és Rónai Aranka. Kölni 
viz : Engel Gyuláné. Krausz élesztő : Rónai 
Ju'iska és Hollós Bandi. Törley pezsgő : 
Pollák Emilné. Pixanon: Grotte Janka. 
Gottschlig rum : Barsi Mihály. III. Snrkadi 
A' lár, a Vígszínház művészének előadása.
1 Az uzsorás — Szuppeétől. 2.) A fekete 
zongora — Ady Endrétől, parodistikus ze
nével. 3.) Ady Endre — versparódia. 4.) 
Reminiscenciák a szinésziskolából — mo
nológ imitatiokkal. Az énekrészeket zongo
rán kiséri: Duschek Ernő zenetanár. Az 
előadás pontban fél kilencz órakor kezdő
dik. amire a rendezőség ez utón hívja fel 
a t. közönség szives figyelmét.

— Árad a Garam. Kora tavasszal amikor 
hirtelen beáll a hóolvadás szerte az or
szágban sok galibát okoznak a megdagadt 
patakok és folyók vizei. A múlt héten a 
Perec csatornában is annyira megszaporo
dott a viz, hogy kitört medréből és Léván 
elárasztotta a közelében levő utcákat és 
a házak udvarait. Nagyobb a veszedelem 
azonban a Garam körül, mert mint Rudnó- 
ról írják, a jégzajlás következtében ki ön
tött A község határán átfutó állami utat 
és a mellette elterülő földeket másfél kiló - 
méter hosszúságban méter magas viz és 
vastag jégtáblák borítják. A vasúti pályát 
is veszedelemmel fenyegeti az ár. A vonatok 
csak nagy késéssel közlekedhetnek, a 
kocsiforgalom pedig szünetel. Postát három 
nap óta nem kapott a község. A közeli 
fatelepről körülbelül 300 fenyőt ragadott 
magával az ár.

Vonatösszeköttetés javítása. Zzeliz 
község kérelmére a kereskedelmi miniszter 
leiratával értesítette Barsvármegye közigaz
gatási bizottságát, hogy Garamberzencéről 
Balassagyarmat felé irányuló összeköttetést

f. évi május 1-től akként állapíttatja meg, j 
hogy a Léva felül 9 órakor induló személy- j 
vonatnak Csatán csatlakozása lesz a Pár- 
kánynána felül jövő Ipolyság Balassagyar
mat felé induló vonathoz. Ezzel az intéz
kedéssel megszűnik ama sérelmes állapot, 
hogy a Zseliz felül jövő utasok kénytelenek 
voltak kocsin lemenni Csatára, hogy Ipoly
ság télé összeköttetést nyerjenek.

— Távirat levelek. A kereskedelmi minisz
ter f. évi február 1-től kezdődő érvénnyel 
a postaforgalomban uj intézményt léptetett 
életbe, mely hivatva van, a kereskedelem 
érdekeit szolgálni, amennyiben a felekkel 
való levélbeni érintkezést egyes esetekben 
lényegesen meggyorsítja. A miniszter ide
vonatkozó rendelete, mely a hivatalos lap
ban jelent meg, úgy intézkedik, hogy a 
belföldi forgalomba ezentúl úgynevezett 
táviratlevelek is küldhetők. A táviratleveleket 
távirati utón továbbítják rendeltetési helyük- | 
re és ott másnap reggel lehetőleg már az 
első indulással, úgy kézbesítik, mint a 
közönséges leveleket. Ezeket a táviratleve- 
ket, melyeket „táviratlevél* vagy rövidítve 
„TLM megjegyzéssel kell ellátni, esti 8 órá
tól 12 óráig lehet feladni. A táviratlevél 
dija szavanként 2 fillér, táviratlevelenként 
azonban legalább 60 fillér.

— Üzletvétel. Láng Bernát, a Központi 
szálloda és kávéház tulajdonosa megvásá
rolta Steiner Henrik, régi jóhirii szállodáját 
és azt március elsején már tulajdonába is 
veszi. Vállalkozásához csak sok szerencsét 
kívánhatunk.

— Az aranyosmarót—kovácsii vasút
építését, mint a „Vállalkozók Lapja" Írja, 
Fodor József budapesti mérnök, építési 
vál alkozó vállalta el, s mihelyt az időjárás 
megengedi, a munkát a legnagyobb erővel 
fogják megkezdeni. Az épités központi iro
dája Aranyosmaróton van.

— Or. Beer. Brünn városának tiszti or- 
vusa, megállapította : Nagyon előrehaladott 
korú egyéneknél, akiknek szabálytalan szé
keléssel kell megkíizdeniök, a természetes 
Ferencz József-keserüviznek már 8 napon át 
tartó használata (naponkint 3 evőkanállal) 
a kívánt, maradandó könnyebbülést előidézi. 
— Kapható gyógytárakban és füszerkeres- 
kedésekben A szétküldési Igazgatóság 
Budapesten.

—  A tisztviselők és az adó. Fölmerült 
esetből kifolyólag érdekes ítéletben mon
dotta ki a közigazgatósági bíróság, hogy a 
tisztviselő fizetése után járó állami és egyéb 
köztartozás nem minősíthető szolgálati vi
szonyból eredő tartozásnak, amely föltét
lenül a fizetésből jár és megelőzi a többi 
hitelezőket a foglalás tekintetében. Az ál
lami adó az Ítélet szerint általános köz
tartozás, amelyre vonatkozólag fennáll az a 
törvényes rendelkezés, hogy a tisztviselő 
fizetésének csak egy harmada foglalható 
le és az is csak akkor, ha legalább kétezer 
korona érintetlen marad.

—  Az amerikai kivándorló*. Az Amerikába 
való kivándorlást az Atlanti tengeren át

közvetítő vállalatok az 1911. év üzleti 
eredményével semmiképp nincsenek meg
elégedve. A múlt évben ugyanis a szóbán 
forgó 11 hajózási vállalat összesen 845.510 
ut ist szállított Európából Newyorkba, holott 
1910-ben az utasok száma 1,104.362, 
19u9-ben 1,668.649 volt s 1908-ig kell 
visszamenni, hogy a kivándorlás ily nagy
mérvű csökkenésével találkozzunk. A be
vételek csökkenését az érdekelt tenger- 
hajózási vállalatok annyival inkább meg
érzik, mert 1911-ben ismét több uj tengeri 
hajót bocsátottak vízre s a tengeri járatok 
száma az 1908. évi járatokkal szemben 
megkétszereződött. A hajózási vállalatok a 
jövő tekintetében sem táplálhatnak vérmes 
reményeket, mert épp most fekszik egy uj 
törvényjavaslat a kongresszus előtt, mely a 
kivándorlók befogadását jelentékenyen kor
látozza.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések :
Madarász Jónás Sillingi Rozália: Lenke 
Erzsébet; Zsíros István Sebánek M ária: 
László; NovákiMihály Péter Ágnes : János; 
Kis István Lócsay Julianna : Károly; Nye- 
mecz József Nyuli Mária : József László. 
Házasság : Novák István Frtusz Julianna, 
rkath. Krausz Rudolf Csernák Katalin rkath. 
Kis István Klincsok Vilma rkath. Halálozás: 
özv. Gunyics András 62 éves, tüdőlég- 
daganat. Árvái János 55 éves, bélvérzés.

Egy szempár.
Láttam már tengerszemet mélyből csillogót, 
Melyből a teremtő csak egyet alkotott. 
Láttam tiszta eget, mikor a nap felkelt, 
Felmelegitfctt az minden érző embert.
És láttam az eget amikor villámlott, 
Megfélemlített mindent mikor cikázott.
De villámlás után föltűnt a szivárvány, 
Szendén tündökölve, mint valami szűz lány. 
Tengerszemet, szivárványt, derűs szép eget 
Mutatott már nekem a te szép két szemed. 
Négy esetre találtam négy hasonlatot,
De az ötödikre sehol nem találok.
Mert mikor a szemed tüzesen rám ragyogj 
Az égen sem látok olyan két csillagott!

K T.

E l a d ó !
Léva város közép pontján, két 
nagy ház, — két ház építésére al
kalmas telek. — Kákában szép két 
villa épület — és 40 hold 1. osz
tályú szántóföld. Bővebb felvilá
gosítást ad Rácz János v. tanács
nok.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Termónypiac árak a szerdai hetivásárról
Búza 21 60 22 — K
Árpa 18 — 18.50 K
Rozs 20‘— — K
Zab 2 0 — — K
Bab 30*— — K
Tengeri 18 5o 19.— K
Az árak métermázsánként értendők.
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Használjunk |
KABlNA-féle ■

J E

szinszapp anl
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 
éssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!

W E I 5 Z  5 i r \ O N
NÓRINBERQI- ÉS RÖVIbáRy NdQYKERESKEBÉSE

------- LÉVA, P E T C í l-UTCZA. ---------
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
3 E

----------------------------------------- ■

WE1SZ ÁRMIN
Cégvezető:

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
készítője. •—* 

Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélbeni m egkeresésre mintákkal 

sztm élyesen teszem tiszteletem et.
K ________________________________ ffi

KUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cimfestést m ázolást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak mellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

KUGbER
dessert-süteményok. legjobb kiv. finomtorták, teasütemény 
és sandwieh-különlegességek frissen, nagy választékban

a r t o s H e n r i k
készülnek. Bel és külföldi cukorkakülőnleg<»*ségck gazdag 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^■választékban. — Darfait-készitményeftm elsorendüek
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

Állandóan friss hah tejszín kapható.

ilyersolaj-csépiakészlet

6 lóerőtől kezdői 

Bámulatos olcsó üzem! 

Bern ólt pénzüggóri ellen

őrzés alatt !

CSEPLŐQÉPEINK
Fehér IDiklis gépgyár rt. Budapest, Váci-it 80. 

9SSS?'i* m~  K L E I N  J A K A B ,  L E V A N



7 szám. L é fa i Hirap 7.

Hoffher és Schrantz | f . . , , , , , . í Ganz-féle motórok
May far 1 1 1 Ph. és Tsa. f f m \ m  VeZerKeDYISelete, állandóan üzemben 
lile. Cormick  ̂ ‘ [ láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.

r M l  ( M  M  i '

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús aranyos ékszer
raktár.

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
kölönlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
china ezüst dísztárgyai* 
mat9 úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék  
inga órákban.

Internrban telefon szám 13. Ann̂

Tűzifa porosz kőszén és pir- 
szén megrendelést elfogad

és házhoz szállít.
B R A U N  J Ó Z S E F  E S  F I A

(Honvéd-utcza, Wertheimer-ház).

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendezések, melyek Hajét 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szollá 
árak mellett kaphatók

8 T E IM E B  JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-utcza L Wertheiraer-féle ház.
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* 79/9112 végr. szám.

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

! közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíró
ság 1911. évi V. 464 1 és számú vég- 

I zése folytán Dr. Bródy Félix ügyvéd által 
: képviseltK rets és Mandel ezég felperesek 

javára 656 kor. 95 f. követelés sjár. erejéig 
! elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe- 
! restöl lefoglalt és 733 K. 3u f. becs. ingósá- 
j gokra a lévai kir. jbiróság 1911 V. 464/14 
' számú végzésével az árverés elrendeltet- 
i vén, annak a korábbi vagy felülfoglal- 
; tatók követelése erejéig is, .amennyiben azok 

törvényes zálogjogot nyertek volna, Léván 
í leendő megtartására határidőül 1912 évi 
j február hó 22 és következő napjának 
| délután két órájára kitüzetik, a mikor a 
| biróilag lefoglalt bútorok, bolti áruk, bolti 
í berendezések s egyéb ingóságok a legtöbbet 
j ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 

estién becsáron alul is elfognak adatni.

I Felhivatnak mindazok, kikaz elárverezendő 
ingóságok vételál ából a végrehajtató köve- 

' telését megelőző kielégítéshez jogot tar- 
j tanak, amennyiben részükre a foglalás 
I korábban eszközöltetett volna és ez a vég- 
I rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el

sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
déséig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pe
dig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróságnál történt kifüggesztését követő nap
jától számittatik.

Kelt Lévén, 1912 évi febr. hő 8-án. 
i Karácsonyi Pál

kir. bir.vé^rehajtó.

Kiváló hegedű tanitó} hegedű őrá- 
‘ kát úgy csoport, mint magántani- 

tásra jutányosán elvállal.
Cint a kiadóhivatalban.

TTÍost érkeztek oicsó és elegáns

isilpipir u jte ip k
Kiváló minőségű levélpapírok rendkívül olcsó 

árak mellett kerülnek eladásra. 
Levélpapírok vételkényszer nélkül megtekinthetők

Vérosházköz 3 szám alatt, üzlet
helyiség azonnal Kiadó. Bőveb
bet Hándler Ármin mészáioh ál

^ c h n l e K  l e m h e z
papiráruházában, Léván Kazinczy-utca 2.

lágy Farsangi ocassio!! Holzmann Bódog
Ri3st nagy tu bitóit úri és női dioatáruházában nooember hó 50-án neszi kezdetét, mely alkalommal az összes 
leli áruk, egyéb úri és női diuatujdonságok

m é l y e n  l e s z á l l í t o t t  á r b a n  k e r ü l n e k  e l a d á s r a .
Rz ezidei ocassiót nagy arányokban rendezem és tekintettel az árak rendkiuíii olcsó ooltára a vásárlás nagy
ítsd Benőim részére nagy pénzmegtakarítást jelent, amiről mindenki meggyőződést szerezhet.

Maradékokat teljesen kiárusítom.
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyom dájában, Léván
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