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Szervezkedő városok.
Néhány év óta, mióta a városok 

vezetői egyesületekbe tömörülnek, 
többször hallunk olyan reform- 
törekvésekről, amelyek célja a vá
rosok adminisztrációjának modern 
alapokra fektetése. Legutóbb is 
egy törvényjavaslat tervezet látott 
napvilágot, am ely sok tekintetben 
megérdemli azt, hogy figyelembe 
vegyük, különösen azért, mert ha
tározottan m egnyilatkozik benne 
az a törekvés, hogy a városokat 
nagyobb önkormányzati joggal kell 
felruházni s különösen közgazda- 
sági téren kell szabadkezet nyúj
tani a városoknak, hogy azok saját 
erejükből fejlődhessenek. A tör
vényjavaslat tervezet háromféle 
typusu várost különböztet meg és 
pedig törvényhatósági joggal fel
ruházott városokat, továbbá a vár
megyétől függő, egyrészt tanácsi 
szervezettel, másrészt polgárm es
teri szervezettel ellátott városokat. 
A javaslat egyik rendelkezése sze
rint az egyes városok a környék
beli községeket beolvasztják ma
gukba. Ez az intézkedés uj s min
denesetre sok vitára ío g  majd al
kalmat nyújtani, mert hiseen ez a 
rendelkezés a községeket éppen 
az önkormányzati joguktól fosz
tana meg, vagyis hom lokegyenest

ellenkezik éppen a javaslatba le
fektetett törekvésekkel. Ha sza
bad a városokban az autonómiára 
törekedni, miért ne volna szabad 
éppen a községeknek ma igen cse
k ély  autonómiáikat megőrizni? A 
tapasztalás is azt mutatja, hogy ha 
egy községet egy városba beke
beleztek, a legtöbbször a község 
veszitett a bekebelezéssel anyagi
lag, mert hiszen egy súlyos városi 
adminisztráció terheit kellett ma
gára vennie.

Ez a körülm ény azonban, — is
mételjük, — vita tárgyát képezheti 
és bizonyára sokan vannak, akik 
ez intézkedés helyessége, mások 
ellenben helytelensége fölött fog
nak pálcáttörni. Mi csak a m él
tányosság szempontjából nem 
tartjuk helyénvalónak a városi 
autonómiát a községi autonómia 
hátrányára fejleszteni. Azonban 
valljuk azt, mint már régebben is 
vallottuk, hogy a városok autonómi
áját fejleszteni kell és a városokat 
függetlenebbeké kell tenni a vár
megyétől, mint ma.

Jóval érdekesebb a javaslatnak  
az a része, amelyik kimondja, 
h ogy a városoknak jogukban áll 
üzem eket tartani és kezelni, m ég
pedig akár magánügyi alapon, 
akár közhatalm i szervezettel. Tud-

tunkkal ez a joguk ezelőtt is meg 
volt a városoknak, de éppen itt 
Magyarországon fordítottak a leg
kevesebb figyelmet a közüzemek 
munieipalizására. Nálunk a váro
sok csak igen ritka esetben léte
sítenek gázgyárat, vagy villany- 
világítási berendezéseket, vagy  
ezekhez hasonló vállalkozásokat. 
A legtöbbször ezeket a hasznot- 
hajtó vállalkozásokat spekuláns 
magánvállalatok kaparintják kéz
hez ós csak nagy későre, amikor 
már egynéhány tőkepénzes alapo
san felhizott e vállalkozások 
hasznából és a közönség megunta 
e vállalatok nyuzását, jut eszébe 
a városoknak, hogy egyném elyik  
közüzem et magához váltsák. A 
régi állapot tehát mindenképen 
helytelen és ha a magyar városok 
azt akarják, hogy gazdaságilag  
fejlődjenek, nem szabad a köz
üzemeket kibocsátani a kezükből. 
Hány helyen tudta volna a drága
ságot a legkisebbre csökkenteni, 
ha egy-egy város községi taka
rékpénztárt, hatósági husszéket, 
vagy hatósági tejcsarnokot állított 
volna fel. E gyszóvál száz és száz 
oly dolog van, amit a városoknak 
maguknak kellene kezükbe venni, 
az ilyen  intézmények, vállalkozá
sok létesítését és igazgatását.

T. C.
H ogy a  nagyközönség igényelt, lehetőleg minden irányban  kielégítsem , ismét 
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De amíg a képviselőtestület és 
törvényhatósági bizottsági tagok 
többségét egyes városokban nem 
olyanok fogják alkotni, akiket a 
polgárok bizalma ültetett bele tiszt
ségébe, addig csak kevéssé szá- 
mithatunk — még ha létrejön is 
az uj városi törvény, — a hely
zet javulására. Pedig itt volna a 
legfőbb ideje annak, hogy a vá
rosok gazdasági helyzete megja
vuljon. Azok a szociális intézmé
nyek, amelyek egy-egy falut ki
tudtak emelni az elmaradottságból, 
városokban csaknem ismeretlenek. 
Ez csak annak a bizonyitéka, 
hogy a városi társadalmi élet ma 
gyengébb, mint a falusi, a váro
sok társadalmi életének vezetői 
nem állnak hivatásuk magaslatán. 
Reméljük azonban, hogy a váro
sok vezetőinek nap-nap után erős- 
bülő szervezkedése e téren fog 
leghamarabb üdvös változásokat 
előidézni.

Állatkereskedelmünk osztrák 
békói.

Az argentínai húsnak közös vámterületre 
való behozatala kőiül lefolyt múlt évi ádáz 
fegyvercsörtetés értékes tapasztalatokkal 
gazdagította a magyar közvéleményt. A köz

lóéval H ír la p

ismert önző osztrák kapzsiság, — kormá
nyunk rekompenzációs követeléseinek vissza
utasításával, — a kelleténél jobban kimu
tatta a fogafehérjét s ennek hatása alatt 
bizonyára meggyőződésévé vált nemcsak az 
agráriusoknak, hanem közgazdasági életünk 
többi számottevő tényezőjének is, hogy az 
ausztriával kötött vám- és kereskedelmi 
szerződés csak az esetben tartható fenn 
1917-ten túl, ha Magyarország törvényben 
biztosított jogait Ausztria nemcsak elmé
letben, hanem a gyakorlatban is tiszteletben 
tartani hajlandó. Sajnos e kivánalom minden 
ellenkező irányú törekvés erőszakos ke- 
resztiilhajszolása nélküli teljesítésére kevés 
a biztosítékunk a Lajtán túl. És ha azt 
halljuk, hogy a bécsi községtanács minap 
újra elöhurcolta az argentínai husbehozatal 
eszméjét, amitől oly könnyen lázong a csu
pán húsra éhes bécsi nép és ez által a 
mindent kierőszakoló osztrák közvélemény, 
akkor feltétlenül kívánatos, hogy az önálló 
közgazdasági berendezkedés esetére szer
vezkedő intézmények ügyével behatóbban 
és nagyobb érdeklődéssel foglalkozzunk.

A Pozsonymegyei Gazdasági Egyesület 
által rendezett tavalyi országrészi gazda
értekezleten hangzott el fentvázolt irányban 
az első figyelemreméltó szó, midőn minden 
eshetőségre való tekintettel feltétlenül szük
ségesnek jelezték oly intézmények mielőbbi 
megalkotását, melyek a gazdasági életnek 
általában különösen pedig az állatértékesi- 
tésnek és az állatforgalomnak az ausztriai 
gazdasági élettől való függetlenitésére ve
zetnek. Ilyennek jelölvén meg tlső helyen 
a 80-as évek folyamán megszűnt pozsonyi 
hizómarha vásár visszaállítását, melynek 
előkészítésével az Országos Magyar Gazda
sági Egyesületet bízták meg.
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A kezdő lépés tehát megtörtént. Azonban 
mintha a pozsonyi gyűlés óta elaludt volna 
az egész lelkes mozgalom. Talán a politi
kai élet mindenhatósága köti le az erőket? 
Vagy talán csak madárijesztő volt Bécs 
számára a terv előtérbe állítása ?

Nem hisszük, hogy igy volna. Mert a 
terv elejtése egyértelmű lenne állatkereske
delmünk jövőjéről való gondoskodás elej
tésével. Hisz a pár év előtt létesített bécsi 
állatértékesitő központ óriási erejével las
sanként teljesen magához fogja ragadni ál- 
latértékesitésünket s ha mindezt tétlenül 
nézzük, Magyarország szarvasmarha keres
kedelme idővel úgyszólván teljesen ki lesz 
szolgáltatva Bécs önkényének. A gazda
közönség és a kormány önként kiad a ke
zéből egy olyan fegyvert, melynek céltuda
tos alkalmazása különben óriási hasznot 
hajtana az országnak.

Évszázadokra visszanyúló történeti ada
tok bizonyítják a magyar szarvasmarha jó 
hirét s hogy ausztria céltudatosan folyton 
arra törekedett, hogy e fontos termelési ág 
jövedelmezőségét a maga számára bizto
sítsa. Szabad kereskedésről szóló törvé
nyeinket semmibe sem vették. S gondos
kodott róla a bécsi udvari kamara, hogy 
Magyarországot e gazdag jövedelmi forrás
tól elüsse.

Számtalan nehézségekkel küzködött 
szarvasmarha kereskedelmünk éveken ke
resztül, melyet céltudatos politikával azután 
lassanként teljesen a bécsi piacra utaltak. 
Hogy a magyar gazdák milyen megelége
désére, azt az állategészségügyi köveielések 
ürügye alatt életbeléptetett méltánytalan 
rendszabályok alkalmazása kapcsán fel
hangzott sürü panaszok és egyéb vissza
élések fényesen igazolják.

Jössz-e velem ?
Szerelmek, üdvök bűvös hazája,
Pokol az útja, kapuja tárva!
Ki átlépheti, nevet rá az élet!
— Ha úgy akarnád, én elvezetnélek, 
Jössz-e velem ?
A kapu tárva, pokol az útja,
Átküzdeni magát, hej, kevés tudja!
— Ha szerelmesen rám mosolyog az arcod, 
Ezer pokollal felveszem a harcot!
Karomba erő száll, a szivembe élet,
S győztesen lépem át a kaput tevéled I 
Jössz-e velem ?

Lassú hervadás.
— A Lévai Hírlap tárcája.

A „Jegyzetek könyvéből."
Irta: Vesper.

Volt egyszer hol nem volt, de nem a 
mesében, hanem igazán, egy szép leány, 
aki fiatal volt, izmos, sudár, mint egy céd

rus, könnyed mozgású és hajlékony, mint 
a gazella. És ez a leány, bizonyosan belső 
kényszertől űzve, mert a táncnak éppen 
úgy megvannak a maga hivatottjai, mint 
akármi másnak, — táncolt. Táncolt, és 
pedig uj módon Legyűrte a régi formákat 
és érzéseket — táncolt, A ritmikusan egy
hangú mozgásba, a test különböző tartá
sának minduntalan visszatérő egymásután
jába érzést, belső lélekrezgések külszinre- 
juttatását vitte bele és mint a lírai költő 
kimért szótagszámu és egymásba csendülő 
soraiban, hangulatot, fájdalmat, avagy fel- 
ujjongást fejezett ki. Uj volt ez és meg
lepő. Ismerni kezdték a nevét. Hasábokat 
írtak róla az újságok. Középen elválasztott, 
simán, takaróként a füleire lefésült haját, 
melyet azért hordott igy, mivel az egyik 
füle csonka, a nevéről nevezték el és 
hordták olyanok is akiknek legkevesbbé 
semvoltcsonka a füle. Táncolt, csak táncolt, 
szépségének teljén, diadalmasan, százak 
táncolták őt körül és mint a legnagyobb 
hatalomnak, a szépségnek teljes birtoku 
tőkése, gőggel és feljebbvalón tekintett el 
százak feje felett. Mígnem egy trónnak 
árnyékába került, ahol ö volt a napfény.
Egy, az élvezetválasztási lehetőség tető
fokán álló nagyur, egy király emelte ol
dala mellé. Elérhető karriérjének delére ért; 
az volt, ami Ninon de L’ Enclos, avagy 
madame Pompadour.Szépség és szerencse,

mindenféleképpen való dicsőség hármas 
fogata vitte ölében és éveinek országutján 
mindenfelől virág nyílt. És ezután . . . .  Az 
aranjuezi szép napoknak vége lett. A királyi 
idillnek vége szakadt. És az évek maka
csul, következetesen múltak; minden január 
elsején uj kezdődött. A fehér bőr pedig 
megsárgul, fakó lesz, színek kellenek, fes
ték, hogy mégis mutasson, a szemek tüze 
kialszik és átropin kell, hogy a pupilla 
széles legyen, nagy, fekete körű és arzén, 
hogy csillogjon, igéző fényt szórjon. — 
Hölgyeim,akik visszaemlékeznek arra a sziv- 
verésmegállitó ijedtségre és fájdalomra, 
amely akkor fogta el önöket, midőn 
elősször látták meg a tükörben az első 
ősz pásztát hajukban és uraim, akiknek 
aznap semmi sem ízlett és keserű volt a 
szájuk ize, amidőn észrevették, hogy sze
mük alatt táska képződik és hajszálvékony 
betüremlések hasítják homlokukat, önök 
megértik, hogy mit jelent ez.

Sokat és sokan látták, a frizura sablon 
lett, mások is jöttek, más módon táncol
tak, ami újság volt, megszokás lett és az 
izmoknak sincs meg a természetes szöcs
keszökellése . . .  Egy orfeumban láttam 
utoljára. A művészetből szám lett, mond
juk No 14, mely tiz percig tarthat a ki
számított programúi szerint, mivel sem 
tovább. Pedig van benne művészet, ta
gadni senki se merje, van a mozgásának
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közönségnek a bécsi bizományosok min
denhatósága. Szövetségben a nagy keres
kedőkkel úgyszólván urai voltak a bécsi 
marhavásárnak. Minden eladandó marha az 
ő kezükben volt. A mészárosok tőlük függ
tek és annak a gazdának, ki elkerülésekkel 
vitte hizó marháit a bécsi piacra, egyenesen 
lehetetlenné tették az előnyös üzletkötést.

Természetesen a kizsákmányoló politika 
egyformán sújtotta a tenyésztőket és fo
gyasztókat egyaránt, ami végül tettre kész
tette Bécs város hatóságát is. Uj vásár 
szabályzatot csinált és hatáskörében léte
sítette a marhavásárpénztárt, amely hivatva 
volt a pénzbeli elszámolást rendezni a vevő 
és eladó között.

Hogy mit jelentettek ezek az erélyes in
tézkedések a bizományosokra nézve, azt a 
közel jövő eseményei megmutatták. Hely
zetük lényegesen megnehezedvén, mivel a 
magyarországi hizlalókkal fennálló szerző
dések módot nyújtottak neki arra, hogy 
székhelyüket Bécsből Pozsonyba tegyék 
át. Pozsony városának és a termelőknek 
támogatásával 1884 év április hó 21-ik 
napján megnyitották a pozsonyi nemzet
közi marhavásárt.

Nem lehet célom, hogy a vásár négyévi 
fennállásának történetét vázoljam. Elég kö
rültekintően foglalkozott már e tárgygyal a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamarának 
annak idején a kereskedelmi kóriná.iy elé 
terjesztett véleményes jelentése, melyből 
kétséget kizárólag megállapítható, hogy 
a vásár minden tekintetben életképesnek 
látszott, ha lett volna erőnk és kitartásunk

az időközben felmerülő töméntelen nehéz
ségnek s az osztrák közgazdasági politika 
mindmegannyi gáncsvetésének leküzdésére: 
egyetlen hizó állatvásárunk ma már nem 
osztrák, hanem magyar területen folyna le. 
És ha ebből a fontos nemzeti szempont
ból fogjuk fel a pozsonyi kiviteli hizó ál
latvásár visszaállítása érdekében megindult 
mozgalom jelentőségét, akkor minden mel
lék érdekre való tekintet nélkül, okulva a 
múlt szomorú tapasztalatain a kormánynak 
és társadalomnak egyaránt arra kell töre
kednie, hogy állatkereskedelmünk függetle- 
nitése érdekében a pozsonyi gazdagyülés 
határozata testet is öltsön.

H1R_EK.
A  m e n e k ü lő .

Holdvilágos nyári éjen ha künn a sza
badban hallgatódzunk, akkor tudomást 
szerzünk arról is, hogy éjjel is folyik 
élet.

Jól elosztódott a világ sora. Egyik része 
nappal, a napon él, a másik éjjel és leg
följebb a holdvilág fényén.

Nyugodt életű ember talán nem is sejti: 
miként folyik le egy nyugtalan, az éjjel 
mászkáló bogarakéhoz hasonló, élet.

Tiszteli családját, mely helyet juttat neki, 
becsüli és dicsőíti kevés rögét és talán 
alig ismer más családokat és keveset 
evett más földek termékeiből.

Falunkban, amely pedig nem igen kel
lemes menedéket nyújt az élet viharaitól

praerafaelitikus egyszerűségében, a kere
setlen bájban, amint lelket tár ki, alakjá
ban hangulatot vetít elé, pianisszimót ját
szik a lélekzongorán.

Mint iskolásleány tiszta és egyszerűen 
tagozott, miként a hófehér, mocsoktól ment 
gyermeklélek, klasszikus, fehér márványba 
vésett, ősrégi szobrokra emlékeztető a 
görög asszony alakjában; színesen libegő, 
igazán japán, amikor kimonó van rajta 
(ilyen meggyőző és elhitető japán módot 
csak Hegedűs Gy ilától láttam a Tájfun
ban) ;és magával hozza a francia levegő 
minden bübájáí, édes raffinementját, szende 
és mégis bűnös kacérságát facipős, tipegős- 
kopogós francia táncában. De édes Istenem, 
az emberek már láttak ilyent sok táncosnő
től, lehet, hogy éppen azoktól, akik az ő 
utján bandukolnak szolgai módon, de ér
dekesebbek, mert szemtelenebbek, nem 
dyen diszkrét, mondhatnám szégyenlős 
bájuak. ..

Táncainak elején magába a táncba hó
doló pók van beleszőve a közönség felé. 
tz  még azon idők emlékéből való, amidőn 
mar megjelentékor zugó tapssal, lelkese
déssel, odaadással fogadták. Most azon
ban nem tapsolnak és igy ez a meghajlás 
olyan, mint egy fekete varjú, amely vissza
károg valami után ami volt, de már nincsen.

Amikor befejezte és lehull a kárpit, tap
solnak, de ez a taps olyan, amely minden 
számnak kijár és a múltnak szól. Hol 
van a régi esték édes vihara, hol a lázas, 
torró esték, hol a melegség, mely minden

kit eltöltött, hol a dicsőség szépséges 
aranyfátyola? Hol van? Hová tűnt?

És ha majd jön a végső öregség, ami
kor az emberben már csak az emlékek 
ugyanazok, de mintha önmaga nem is ön
maga lenne már, amikor az izmokat nem 
feszíti a hosszas gyakorlat és tréning sem 
és ez a lelketlen taps sem segít a múlt 
most is fennállását m ag u n k b a  hazudni, mi 
lesz akkor? Jobb rá sem gondolni.

Az utolsó helyen nem ok nélkül áll töb
bes szám. Mert ez az írás nemcsak arra 
vonatkozik, akiről Írva van, hanem min
denkire, aki ember. Jelen sorok alázatos 
írójának, akinek talán csak az a vétke, hogy 
szerfelett és szinte oktalanul szereti az 
életet és az embereket — egyik legnagyobb 
szomorúsága, hogy ma nem vagyunk azok, 
akik tegnap voltunk és holnap nem leszünk 
azok, akik ma. A legrettenetesebb tudat igy 
izenkint, részekben sorvadni, összefony- 
nyadni és elszáradni, minden nappal öre
gebbnek lenni és elveszteni mindent, ami 
megvolt bennünk, elveszteni önmagunkat, 
anélkül, hogy tudnánk, voltaképpen hová 
is lett és mivé változott.

Nem pesszimizmus és igy kell lennie, 
ha Szofoklesz a derűs görög égbolt alatt, 
ahol az ég és a tenger mindig mosolyog
nak, ki tudta mondani, hogy a leejobb 
harminc éves korban, még üdén, virágzón 
és fiatalon meghalni, de a legeslegjobb 
meg sem is születni.

megedzett embereknek, ma egy menekülő 
alussza utolsó éjszakáját.

Elindult a faluból, mert kevés tehetsége, 
de sok fantáziája volt és mint ez nálunk 
szokás: Amerikában kötött ki. Pénzt akart, 
vagy legalább igy nyilatkozott, és majdan 
sok pénzzel visszatérve visszaveszi idege
nektől házát és földjeit és lesz az elsők 
között ott, ahol őt az utolsók közé számí
tották.

Felesége és gyermekei is vele mentek, 
de azok életet becsülő és élvezni tudók. 
Ő volt csak egyedül, aki künn az amerikai 
újfajta életben még hazavágyott, hogy a 
rajta mosolygókon majdan nemes boszut 
álljon.

De kénytelenségből az események oda 
juttatták, hogy hazaérkezett, de kevés pénz
zel és azzal a szándékkal, hogy zálogba 
adott ingatlanait végleg eladja és ezzel 
kiválljon a falu láncából.

így is történt. A cipőben és felöltőben 
megérkezett, sártól idegenkedő, volt paraszt 
eladta mindenét és most menekül a szülő
falujából.

Az emberek, kik előbb is lemosolyogták, 
most már nevetik és ő fájdalmasan érzi 
ezt. Vadászik szinte emberre, akinek pénz
zel fizeti meg, hogy vele szobaálljanak.

Ma este, utolsó éjszakájának álmai előtt, 
hosszan együtt voltunk. Beszélgettünk is, 
de inkább csendben voltunk és én elnéz
tem maszkját.

Negyvenes évű ember. Kicsiny, vézna, 
csak szemei mutatnak különös elevensé
get. Itthon, jól ismertem, sokat próbált, de 
dolgozni kitartóan sem nem tudott, sem 
nem akart.

Most, mintha még gyorsabban öregedett 
volna az uj haza sós levegőjén és más za- 
matú élelmein. Kis fejét, amint kaucsuk gal
lérjába süllyeszti, mintha furcsa gondola
tok járnák át. Nem szól és nem panasz
kodik, de befelé könnyezik.

Holott odakünn fejedelmien máséletet él, 
mint e völgykatlanba rejtett nedves viskójú 
faluban.

Katonasorban levő fia, két-három leánya, 
felesége és ő keresnek. Húst többet esz
nek, saját kifejezése szerint, mint amennyi 
kenyérre itthon vágytak. Úri ruhákban, 
gallérral és nyakkendővel a férfiak, a 
leányok p ed ig ... Nálunk a jobbmódú la- 
teiner emberek leányai öltöznek ilyen íz
lésesen.

És mégis mintha mondani akarná, hogy 
elfojtott keserűsége bosszút, de tervszerűen 
kiszámított okos felülkerekedéssel, kíván 
azoknak, akik a mi gazdasági viszonyain
kat fojtogatják.

Holnap azután végleg eltűnik. Hire még 
egy ideig közpéldáját fogja adni a nyúl- 
szivü, de kocsonyaeszü embereknek és ha 
csak nagy hagyománnyal nem gondosko
dik emlékerői, rövidesen el is felejtik.

A menekültek pedig összeverődnek és 
gyermekeik a vidám, életrevaló és vezető 
állam büszke polgárai lesznek.

Dr. Csánki Aladár.
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_ Eljegyzés. Adler Herminkát Kiskálná-
ról, eljegyezte Spitz Ármin, Garamszőllősről.

— A szanatóriumi estély. A József kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület lévai fiókja 
által az Auguszta szanatórium és a lévai 
tüdóbeteggondozó intézet javára húsvét
hétfőn rendezendő estélynek különös érde
kességet fog kölcsönözni, hogy annak kereté
ben Pakots József, az ismert nevű fővárosi 
iró, és Dömötör Ilonka, a m. kir. Opera- 
ház tagja, is szerepelni fog. Az előbbi föl
olvas, mig az utóbbi énekelni fog.

A nagysikerűnek ígérkező jótékony es
télynek műsora ez: 1. „A jótékonyság- , 
Pakots József prológja. Elmondja: Dávid 
László. 2. a) Az apród dala Meyerbeer 
„Hugenották* című operájából, b) León- 
cavallo: Mattinata. Énekli: Dömötör Ilonka, 
a m. kir. Operaház tagja; zongorán kiséri: 
Duschek Ernő. 3.) Felolvasás Tartja: Pakots.
4. a) Phantasia Verdi „Troubadour- -jából;
b) Nachez: Zigeunertánze. Hegedűn elő
adja: Sachcr Gyula, zongorán kiséri: Duschek 
Ernő. 5. Párjelenet. Előadják: Novotny 
Ilonka és F a rk a s  Tivadar. 6. a) Rubin- 
stein A.: Die Wanderschwalbe; b) Szendy: 
Hej! Juca Panna!; c) Csiky János: Bánkó- 
dás. Énekli: Dömötör Ilonka; zongorán 
kiséri: Duschek Ernő.

Az estélyre szóló csinos meghívókat 
most bocsájtották ki és aki tévedésből 
esetleg nem kapott volna és arra igényt 
tart, az forduljon dr Laufer Lipót orvoshoz, 
a vigalmi bizottság elnökéhez.

A meghívók szövege a következő: Az ő 
cs. és kir. fenségeik Auguszta főhercegnő 
és József főherceg legmagasabb védnök
sége alatt álló József kir. Herceg Szana
tórium Lévai Fiókja az Auguszta-Szana- 
tórium és a lévai tüdóbeteggondozó intézet 
javára 1912. április 8 án, húsvéthétfőn a 
városi Vigadóban hangversenynyel egy
bekötött szanatóriumi bált rendez, amelyre 
nagyságodat és nagyrabecsült családját 
tisztelettel meghívják: sárosfai Bittó Gyuláné, 
Bódogh Lajosné, Faragó Sámuelné, dr 
Frommer Ignácné, Levatich Gusztávné, özv 
dr Novotny Iinréné einökök, dr Fromnur 
Ignác ügyvezető elnök, Bódogh Lajos, 
Faragó Sámuel alelnökök, Árvay József 
pénztáros, dr Kmoskó Béla titkár, dr 
Lakner Zoltán jegyző, dr Laufer Lipót vi
galmi bizottsági elnök. Beléptidij személy 
és erkélyjegy négy korona, családjegy tiz 
korona. Felülfizetésekct hálás köszönettel 
fogadunk. Kezdete esti nyolc és fél órakor.

— A törvényhatóság közgyűlése. Bars- 
vármegye törvényhatósági bizottsága f. évi 
március hó 28-án a vármegye székházá
ban évnegyedes rendes közgyűlést tart.

— A barsmegyei kivándorlás. Az alispán 
jelentése szerint a múlt év utolsó negyedé
ben 56-au kaptak vármegyékben útlevelet, 
melyek közül 40 Amerikába szólt.

— Uj körorvos. A zselizi körorvosi állásra 
dr Melcher Károly, a nagyváradi közkór
ház segéd-orvosa lett megválasztva.

— Kossuth halálának évfordulója. A ma
gyar nemzetnek március havában kétszer 
kell visszaemlékeznie a 48-as időkre. Egy
szer 15-én és egyszer pedig 20 án, Kossuth 
Lajos halálának évfordulóján. Szerdán 
Kossuth Lajos halálának 18-ik évforduló
jának emlékezetére városunkban több helyen 
kitűzték a gyászlobogót.

— Újítás a honvédségnél. A honvédség 
keretében az 1912. év folyamán újítás lép 
életbe, mert értesülésünk szerint a honvéd
dobosok intézményét megszüntetik.

— A lévai pályaudvar kivilágítása. A ma
gyar államvasutak üzletvezetősége belátván 
a pályaudvar kivilágításának sokszor han
goztatott hiányosságát, három messzire vi
lágitó gazolin-ivlámpát alkalmazott a pálya
udvar területén.

— Siketnémák felvétele A siketnémák 
körmöcbányai intézete az 1912-1913. tan
évre pályázatot hirdet 15 siketnéma gyer
mek felvételére. A növendékekért fizetendő 
ellátási dij évi 240 korona, mely szegény 
gyermekek szüleinek elengedtetik. Bányá
szok, erdészek, valamint bánya és erdő- 
kincstáii alkalmazottak gyermekei a m. kir. 
pénzügy-, illetve földmivelésügyi minisz
térium által létesített alapítványi helyekre 
ingyen vétetnek fel Felvétetnek továbbá 
későbbi korban megsiketült gyermekek is, 
kik a beszédnek szájról való leolvasását 
tanulják meg. Felvételért folyamodóknak 
a felvétel módozatairól az intézet igazga
tósága szívesen nyújt felvilágosítást és a 
folyamodáshoz szükséges nyomtatványokat 
díjtalanul küldi meg.

— A lévai kórház kimutatása. Barsvár- 
megye lévai közkórházának múlt évi ki
mutatását e héten tette közzé dr. Lakner 
Zoltán, a kórház igazgató főorvosa. A ki
mutatás adatai szerint a múlt év folyamán 
424 beteget ápoltak a kórházban, kik kö
zül 301 meggyógyult, 59-nek bajában ja
vulás állt be, mig 6 beteg gyógyulatlanul 
bocsájtatott el, 16 pedig továbbra is a 
kórházban maradt. A betegek közül 39-en 
haltak meg a kórházban, de ezek közül 
12-öt már haldokolva vittek oda. A halál 
oka legtöbb esetben szerviszivbaj volt. 
Operációt 46 esetben végeztek, számos 
láb-, kartörés stbnél pedig kötéseket és más 
egyébb orvosi munkálatokat végeztek. A 
kórházban legtöbb beteget, 70 et, januárban 
ápoltak, legkevesebbet pedig, 44-et, au
gusztusban. Megemlítésre, sőt dicséretre 
méltó, hogy konkoly Thege Sándor hont- 
szántói földbirtokos, mint minden évben, 
úgy az elmúltban is, ingyen látta el a kór
házat a szükséges mennyiségű savanyu- 
vizzel.

Kifosztott templomi pörsölyök. Hétfő
ről keddre virradó éjszaka valaki álkulcs- 
csal kinyitotta a református templom ajtaját 
és a teplomban levő két pörsölyt fölfeszi- 
tette és tartalmukat megdézsmálta. ügy ta
lálták a pörsölyöket másnap nyitva s az 
egyikben tiz fillér volt, a másik pedig 
kétharmad részben volt telve különféle 
pénzzel. Azonban az elvitt összeg nagysá
gát nagyon bajos megállapítani. A rendőr
ség a nyomozást megindította és az irato
kat áttette a kir. ügyészséghez.

— Villámlás és dörgés. Kedden, Szent 
József napján, melyet a tavasz első nap
jának szoktunk tekinteni, borús, esős idő 
volt, este nyolc óra után villámlott és 
menydörgött és rá olyan eső kerekedett, 
nogy majdnem nyári zivatarnak is beillett 
volna Másnap azonban, a kalendárium 
szerinti első tavaszi napon, amikor az éj 
egyenlő volta nappallal (tavasz napéjegyen
lőség), már igazi verőfényes, derűs tavaszra 
változott a szeszélyes időjárás.

— A M Kir. Állami Magvizsgáló Állomás 
hivatalnokai, kik jelenleg szemlét tartanak 
a vidéken, hogy megtudják, kik árusítanak 
arankás heremagvakat, sürgős utasítást 
kaptak, hogy a legszigorúbban ügyeljenek, 
miszerint az országba került silány, kevert 
csiraképtelen répamagot ne hozzanak a 
kereskedők esetleg forgalomba. A mi ke
reskedőink is saját és a köz érdekében

cselekednének, ha csakis elsőrangú cégnél 
szerzik be a répamagvakat, amennyiben 
nem az olcsó ár nyújt biztosítékot a mag 
megbízhatóságára nézve, hanem annak faj
azonossága és jó csiraképessége adja meg 
az igazi értékét. Ezért a gazdaközönséget 
is figyelmeztetjük, hogy csakis ott fedezze 
répamag szükségletét, ahol teljesen meg
bízható magvakat árusítanak.

— Baromfi ko'ora. Verebélyen és kör
nyékén a baromfiak között kiütött a kolera 
s a szárnyasok ismét rakásra hullanak. 
Mivel ez a betegség ragályos, helyénvaló 
lesz a figyelem nálunk is, nehogy behur
colják ide Is a bajt.

— Égi látványosság. Március 3-án a Mer
kúr, ez a Naphoz legközelebb álló bolygó 
felhő konjunkcióba, azaz a Nap mögé ke
rült s ekkor távcsővel látható volt. Noha 
fehéres és ragyogó a fénye ennek a boly
gónak, mégis csak igen ritkán látható 
szabadszemmel, mert olyan közel esik a 
Nap izzó korongjához, hogy elvész a fénye. 
Ez év január derekán korán reggel délkeleti 
irányban látható volt egy darabig az égen, 
de már e hó végén ismét eltűnt a szem- 
határról. Legközelebb március 28-án az 
esti órákban lesz megint látható, a Nap
tól keletre. Állítólag Kopernikus még a 
halálos ágyán is panaszképen emlegette, 
hogy életében sohasem látta Merkúrt. A 
mostani műszerek segélyével azonban a 
csillagász könnyű szerrel tanulmányoz
hatja akár fényes nappal is.

— Rétek megjavítása Barsmegyében. A
földmivelésügyi miniszter leiratban értesí
tette a barsmegyei gazdasági egyesületet, 
hogy hozza köztudomásra, amennyiben a 
vármegye területén a gazdaközönség el* 
hanyagolt vagy elromlott rétjeinek javítá
sával, vagy jókarbahozatalával foglalkozni 
kívánna és szaktanácsért a miniszterhez 
fordulna, hajlandó a szükséges szakköze
geket kiküldeni. A munkatervek és kiszállás 
költségeit pedig tárcájának terhére elvállalja . 
A minisztert leirata szerint eme intézkedé
sében az vezeti, hogy az ország rétjei 
megfelelő gondozás hiányában nem szol
gáltatnak kielégítő eredményeket, pedig az 
állattenyésztés fejlesztése érdekében kívá
natos, hogy a rétek termése okszerű mi- 
velés által jelentékenyen fokoztassék. Szól 
ez leginkább a száraz, rossz termésű ré
tekre, melyek hozama, feltörés, egy éven 
át kapásnövénynyel való beültetés, azután 
trágyázás és megfelelő fűmaggal való be
vetés által igen jelentékenyen emelhető.

— Cserebaromfikiosztás. A kistestü ma
gyar baromfifajta feljavításán a földmivelé
sügyi kormány már évek óta nemes ba
romfitörzsek kiosztásával óhajt segíteni. 
Kiosztanak: orpingtonokat, plimutokat, ma
gyar kendermagos kakasokat, pekingi gá- 
csereket, emdeni gúnárokat és bronz-puly* 
kákát. A kiosztás öszszel történik. A be
cseréléskor kakasért és gácsérért 1 — 1 k°* 
rónát, gúnárért 2 koronát és pulykáért 
3 koronát kell fizetni. A fajbaromfiak ki
osztását illető kéréseket a földmivelésügyi 
kormányhoz címezve vármegyénkből az 
aranyosmaróti gazdasági felügyelőnél kell 
beadni.
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— Halálozások. Dr. Kaszaniczky Kálmán 

ügyvéd, Léva város tiszteletbeli főügyésze, 
rövid szenvedés után 55 éves korában e 
hó 20-án meghalt.

Özv. Zahorák Józsefné szül. Podhragyai 
Borbála, életének (37-ik évében meghalt. 
Vasárnap temették nagy részvét mellett.

Lukács György, az aranyosmaróti tör
vényszék nyug. bírája, 56 éves korában 
Aranyosmaróton meghalt. Nyugodjanak bé
kében 1

— A rovarok Irtása. A mezőgazdaságra 
káros rovarok az ország mezőgazdasági 
termelésében évenkint igen jelentékeny 
károsodást okoznak. A lefolyt tél arány
lag enyhe volt. Igen kevés hernyóirtásra. 
Mert temérdek a hernyófészek a gyümölcs
fáink borítva vannak lepketojásokkal. Az 
idén tehát különös súlyt kell fektetni a 
hernyóirtásra. A védekezést a legnagyobb 
vigyázattal folytassuk le, hogy az célra
vezető legyen. A földmivelésügyi miniszter 
is nagyobb nyomatékkai figyelmezteti a 
törvényhatóságokat a rovarok irtása tár
gyában kiadott idei körrendeletében a 
hatóságok e téren jelentkező kötelességére. 
A gyümölcsfák kártékony hernyóit minden 
tulajdonos köteles a fák rügyeinek faka- 
dása előtt legkésőbb azonban március 
végéig irtani, a fákat és bokrokat a her- 
nyófészkektői és lepketojásoktól megtisztí
tani, az összegyűjtött hernyókat, hernyó
fészkeket és lepketojásokat elégetni. A 
később mutatkozó hernyók szintén pusz- 
titandók. A hernyóirtás ellenőrzését Léván 
Rácz János városi tanácsnak fogja ellen
őrizni és április 5-ig hivatalosan fogja be
járni a területeket s az esetleges mulasz
tásokról a megbüntetés végett jelentést 
fog tenni fölöttes hatóságának.

— Csak Mauthner fele magvakat vásárol
nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák 
és kertészek még akkor is, ha mások ol
csóbbak volnának, mert tapasztalatból tud
ják, hogy ez csakis a magvak rovására és 
a vevők kárára lehetséges.

— A vetések állása Barsmegyi ben. (A
barsmegyei gazgasági egyesület jelentése 
lapunk részére.) Vármegyénkben az őszi 
vetések kiteleléce szempontjából panaszra 
nincsen ok. Általában szépen kikeltek s a 
kedvező időjárás folytán bokrosodásnak 
indultak, sem fagy, sem más pusztítások 
nagyobb arányú kártétele őszi vetéseinkben 
nem tapasztalható. Tavaszi vetési munká
latok egyes vidékeinken e hó elején kez
detüket vették. Sajnos, a legtöbb helyen 
nem is a legjobb munkát kapták, mert a 
talaj még túl nedves volt s igy a tavaszi 
vetési munkálatok alatt a talaj nagyon 
összetömődött. E hó közepe felé bekövet
kezett kedvezőtlen időjárás a napokig tartó 
erősebb fagy a már csírázásnak indult ta
vasziakra kedvezőtlenül hatott, igy a ter
mes eredményét is befolyásolni fogja Lu
cernások a tél folyamán sok helyen kipusz
tultak, úgy, hogy nagyobb arányú bükköny
vetés vált szükségessé.

A nők és az órák. Egy századvégi 
blozófus összehasonlította a nőket az órák- 
al és a következő eredményre jutott: A 
akfis leány a régi órához hasonlít, mert 

mindig siet. A kacér, cifrálkodó leány olyan 
mint a toronyóra. Mindenki nézi, de senki 
sem veszi. A szép, de csacska leány a 
zenélő órához hasonlít, mert eleinte tetszik 
“esőbb azonban untat. A gazdag leány 
0|yan mint az aranyóra. Alig látják meg,

rögtön azt kérdezik: mi az ára? A szájas 
asszony olyan, mint az ébresztő óra. Már 
hajnalban zörög. A házias nő az ingaórá
hoz hasonlít. Lassan, de méltóságteljesen 
jár és nélkülözhetetlen.

— Ezüstpénzek veretése. Egy és kétko- 
ronások veretése már régebben elhatáro
zott dolog, törvény is van az uj ezüst
pénzek veretéséről. A törvény rendelkezé
sei szerint 100 millió egykoronás és 50 
millió kétkoronás ezüstpénzt fognak verni, 
ebből 70 százalék Ausztriában és 30 szá
zalék Magyarországban készül, agy hogy 
Ausztriában 105 millió korona és Magyar- 
országon 45 millió korona. Uj pénz lesz 
a kétkoronás, amelynek az lesz a hivatása, 
hogy lassanként kiszorítsa a forgalomból 
a régi ezüstforintost. A kétkoronásokból 
ép úgy, mint a koronásokból senki sem 
lesz köteles fizetésképen 50 koronánál töb
bet elfogadni s ebben különbözik a két
koronás az egyforintostól, amelyet korlát
lan mennyiségben kellett fizetés gyanánt 
elfogadni.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle .Tokaji China-Vasbor.. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg
3.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

— Köszönet nyilvánítás. Mindazok, akik 
megboldogult Alajos IV. éves tanitónöven- 
dék fiam temetésén részi vettek, vagy 
súlyos csapásomban részvétükkel fájdalma
mat enyhíteni voltak szívesek, fogadják ez 
utón hálás köszönetemet. Garamkovácsi, 
1912. márc. 18. Veres Mihály.

— Nyilvános köszönet. A Lévai Izraelita 
Nőegylet elnöksége és választmánya N s. 
Hollós Miksáné és Schvitzer Gyuláné úr
nőknek, további Sós Simon tanító úrnak 
hálás köszönetét mond a f. é. február hó 
24-én, az egylet javára rendezett mulatság 
fényes sikere érdekében ki fejtett buzgó- 
ságukért és szives közreműködésükért 
Deák Adolf nőegyl. titkár Dr Frommer 
Ignácné nőegyl. elnök.

— Hold és napfogyatkozás. Április 1-én 
részleges holdfogyatkozás lesz, amelyet 
17-én napfogyatkozás követ. A csillagá
szok feszült várakozással néznek ezen 
napfogyatkozás elé, amelynek az lesz a 
főérdekessége, hogy gyűrűs lesz, de olyan 
vékony gyűrűvel, hogy nem lehet előre 
megmondani, nem lesznek e olyan helyek 
is, ahol teljes napfogyatkozásnak fog tet
szeni. Európában a napfogyatkozásnak a 
megfigyelési viszonyai rendkívül kedvezők 
lesznek. A középvonal mentén a hold a 
napnak több mint kilenctizedrészét fogja 
elfődni. Magyarországon d. e. 11 és 12 óra 
között következik be a napfogyatkozás.

—  A termelés és értékesítés. E között a 
két fogalom között igen szoros a kapcso
lat. Annak, hogy minálunk az értékesítés 
szervezetlen, csaknem a legfőbb oka az, 
hogy a termelés is szervezetlen. Különösen 
a kisgazda műveli minden rendszer és a 
fogyasztók igényeinek ismerete nélkül föld
jét. A falvak határában kint minden darab 
földsávon más és más kultúrát látunk. Az 
egymás mellett fekvő gazdasági udvarok 
szemétdombjai közül az egyiken az orping- 
ton kakas az ur, a másikon viszont a par
lagi magyar, A két szomszédos pocsolya 
közül az egyikben fehér pekingi kacsa há
pog, mig a másikban a vadrécével rokon 
tarka szinü. Ha valakinek egy waggon fe
hér babra van szüksége, tizenkét falut kell 
bejárnia, hogy ezt összegyüjthesse, pedig 
mind a tizénkét falu határában bőven te
rem a bab, de persze az egyik kisgazda a 
tarka babba szerelmes, a másik viszont 
nem termesztene mást, mint apró fehér ba
bot. Szeged és környéke büszke a paprika 
termesztésére, de ha 100 métermázsa egy
fajta paprikát akarnánk venni, a bécsi pap
rika kereskedőkhöz kell fordulni. A mező- 
gazdasági politikában a „több termelés" 
jelszava ma az uralkodó. Ezt a jelszót so
kan félreértik. Azt hiszik, hogy a „több 
termelés" annyit jelent, hogy ezentúl a 
buzakalásznak nem 16, hanem 56 magot 
kell hoznia, hogy az ökölnyi krumplinak, 
vagy az arasznyi hosszúságú uborkának 
legalább is félrőfnyi hosszúságúnak kell 
lennie. Nem. A „több termelés* jelszava 
mást jelent, annyit tudniillik, hogy miután 
uborkára, krumplira és más ilyenfélére nagy 
szükség van, ezentúl az arra alkalmas vi
dékek termeljék bőven ezeket a fontos piaci 
cikkeket. A „több termelés" jelszót a drá
gaság pattantotta ki, hogy a korgó gyom
rot elcsittitsa, vagyis a magyar gazdák 
ezentúl termeljenek rendszeresen minél több 
élelmiszert és azt juttassák el közvetlenül 
a fogyasztó közönséghez.

— Gyermekkocsik a járdán. Rózsaszínű 
szárnyak lebegnek a levegőben — sely
mes suhanással, a tavasz közeleg. Téli 
odvaikból kibújnak az emberek a csalóka 
napfényre és fogvacogva, dideregve és 
fázódva, dermedt mosolylyal köszöntik a 
természet ébredését. Evőé kikelet! Fehér 
hóvirág és langyos napsugár! Tavaszi 
esőpermeteg, rügyező nátha és zálogház
ból kiváltott könnyű felöltő! És jönnek 
sorra a tavaszi rekvizitumok. A diszlelek 
változnak. A havas tájat ábrázoló kulisz- 
szák félretolódnak, hogy helyet adjanak a 
reményt és álmot jelképező szines, virá
gos panorámáknak.

Evőé tavasz, A szagos, fekete földből a

I I  P i t n l i  képeslapok m ár most érkéz-
niISDBII tek meg; a  legnagyobb vá
lasztékban Schulcz Ignácz papiráruházába Léva.



6 L év a i H ír lap 12 szám.

termékenység illata árad és mámorával meg
részegíti a lelkeket Kint a mezőn füvek és 
virágok zsendülnek, bent a városban, az 
aszfalton, a járdán, dajkák, pesztonkák és 
gyermekkocsik fakadnak, Gyermekkocsik a 
járdán! Beléd szaladnak a fehérre lakkozott, 
emyős kis jármüvek könnyelműen és gon
datlanul s mig egyensúlyodat vesztve le
hemperegsz a járdáról, a vidám pesztra 
szélesre görbülő szájjal, tavaszi vigyorgás
sal konstatálja, hogy egy kis bukfencnél 
nagyobb malheur nem történt. Budapesten 
vannak utóvégre villamos elgázolások is. 
És megy tovább a járdán. Mehetne utóvégre 
az utca közepén is, de minek menne ? Jobb 
itt a korzón, a járdán. Tavasz van, az em
berek kibújnak téli odvaikból, megtelepednek 
a korzón és ez a panoráma őt is érdekli. 
Ez a tavasz privilégiuma. Rosszmájúság 
volna letiltani őket a járdáról! így gondol
kodik a rendőrhatóság is. Rendben van!

— Anyakönyvi bejegyzések. S zü le te te k :  
Szobi István Nagy Eszter: Eszter; Pozsonyi 
Ferencz Fink Erzsébet: Amália; Bóna János 
Pomotyi Anna: László; Uherik Lajos Sala- 
vári Anna: Erzsébet; Moravik Samu Popel- 
lár Anna: Margit Ilona; Rosenberg János 
Holub Mária: Mária: Valach Simon Gáspár 
Berta: József László; Pintér János Ondruska 
Katalin: László. H alá lozás: özv. Zahorák 
Józsefné Podhragyai Borbála 67 éves, gyo
morrák. Hugyecz Géza 22 éves, tüdő és 
gégegümökór. özv. Bankó József 78 éves, 
aggaszály. Gizinger Miklós 32 éves. tüdő- 
gümőkór. Dr. Kaszauiczky Kálmán 55 éves 
gutaütés. Peterke Zsófia 53 éves, tüdő- 
gümőkór.

Y  R  IC  «  R  K .

Gyász.
Hiába árad ablakomra 
Mosolygó, kikeleti fény,
A tavasz édes sugarától 
Tudom, nem gyógyulok meg én.

Gyászfátyolt húzok ablakomra,
Ne incselkedjék fény velem,
Ne lássak üde leányarcot,
S ne bántson dal és szerelem.

. Dal, szerelem: a múlt emléke 
Bár oly kopár, virágtalan,

, Maradjak most is, amint régen, 
Maradjak most is egymagám.

. ii*(11:! t •
Eljátszott életem keservét 

~  “Ne Háborítsa semmi fény,
több °lyan gyász,

' M im  £  rAilyen gyász az enyém.

4  f l , tl h . j.

.i'V Í.. HÍ

Dalok.
A dalok nagy, fönséges erdejében,
A színek, illatok nyugatiak:
Kerülő utón én is belopództam 
Szerény muskátlinak.

És meghúzódom egy bokor tövében, 
Mint igénytelen utszéli virág,
Hogy meg ne szégyenitsenek a büszke, 
Kevély magnóliák.

A szirmait sok vihar csapdosta, 
ügy nőttem fel a szabad ég alatt,
A nagy kertész sosem gondozott engem, 
Csak a napsugarak.

S mikor a vihar zúgott el fölöttem 
Én lehajoltam, mig ős tölgyeket,
Dacos haraggal gyökerükbe nyúlva 
A földből kivetett.

Ó, csak az emberektől félek
Bár nem birt velem száz dúló vihar:
Itt eltiporhat egy-egy cudar ember 
Szeges czizmáival!

Peterdi Andor.

ez évi gabonaterm ésre  
U j bérletek  és b irtokok

teljes felszerelése 
előnyös feltételek mellett:

Magyar Gazdik Hitelintézete R. T.
gazdaság i osztálya

Budapest, V. Kálmán-utcza 15.

É B T R S 1 T É S !
Vanszerencsém a a. é. közönséget érte

síteni, hogy te je lárusitásom at f. é. április 
hó 1-től Léván Kazinczy utcza 5. sz. a.
Friedmann Zsigmondnénak adom át, mely 
azt továbbra is mint eddig

eredeti töltés és dogaszoléssal
fogja árusítani.

Az eredeti záram m al elláto tt tejért 
m indenkor teljes szavatosságot vállalok.

Midőn az eddig irántam tanúsított szives 
bizalmat köszönöm, kérem azt elárusítómra 
is átruházni és maradok

kiváló tisztelettel
Ifj. Szobotka Dezső.

Tejcsarnok megnyitás!
Hivatkozással fenti értesítésre van 

szerencsém a n. é. közönség szives 
tudomására hozni, hogy f. é. április 
hó l-én Léván Kazinczy utcza 5 sz. a.

tej és kávécsarnokot
nyitok, melyben ifj. Szobotka Dezső 
úr hontvarsányi gazdaságának tejméré
sét eredeti töltés és dugaszolással
fogom árusítani.

Azonkívül kapható minden időben 
friss és kitűnő minőségű tea- és főző 
vaj, továbbá túró, tejfel, tejszín, tojás
és mindennemű tejtermékek.

Midőn a n. é. közönség szives 
támogatását kérem, maradok

kiváló tisztelettel
Friedmann Zsigmondit*.

Tej rendelményeket máris elfogadok Eötvös 
utca I. sz. a. lakásomon.

353535363583536363836

Schulcz Ignacz

Szállítja a gazdaságban előforduló 
összes nyomtatványokat. Állandóan 
nagy raktár munka- és gazdasági 

cseléd könyvekben.
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Jó állapotban levő használt B Ú T O R O K
l ószőr  m a t r a c z o k

jutányos árban kaphatók S  T E IN  E R 
szállodában, Báti utca, most „ L a n g “  

szálloda.

Sok fáradság után végre 
rájöttem, hogy

S C H U L C Z  I G N Á C
könyonyomdász és papirkereskedőnél 

beoásárolni a bEGEbÖIÜJÖSEBB.

96/1912. hagy. sz.

Árverési hirdetmény.
A Csepreghy Józsefné, Sebestyéni Mária 

volt lévai lakos hagyatékához tartozó s a 
lévai 1004 sz. tjkvben A f  1 sorszám alatt

foglalt 442 hrsz. tehermentes beltelek és 
385 össz. sz. házat, a lévai kir. járásbíróság 
mint hagyatéki bíróságnak 1912- ő 58|3 sz 
megbízó végzése folytán:

Léván, 1912 évi áprll hó 10-ik napján d. e. 
10 órakor a kir. közjegyzői irodában megtar
tandó nyilvános árverésen, a legtöbbet ígérő 
vevőnek az alábbi föltételek alatt az 1881. 
évi LX. t. c. 144 §-a é3 a végr. novella 
értelmében el fogom adni.

Árverési föltételek :
1. Kikiáltási ár — akifizetendő hagyo

mányok összegére való tekintettel — 4200 
korona, melyen alól a ház és beltelek el 
nem adható.

2 Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10 °/o-át készpénzben vagy az 
1881. év LX. t. c. 62 § ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi 3333 sz. 
i. m. r. 8 §-ában kijelölt ovadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy 
az 1881. évi LX. t. c. 1707 sz. értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni, mely kötelezettség 
alól csak a Vhsz. 21 §-ában megnevezettek 

j vannak fölmentve.
3. Azon árverelő, a ki a kikiáltási ár

nál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni 
senkisem akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad 
és a haladéktalanul folytatandó árverésben 
többé részt nem vehet.

4. A vevő köteles a vételárat három 
egyenlő részben és pedig az elsőt az árve
rés napjától számított 60 nap alatt, a má
sodikat ugyanazon naptól számítót 60 nap 
alatt, a harmadikat u. a. naptól számított 
90 nap alatt, minden egyes vételári részlet

| után az árverés napjától járó 5o/o kamatok- 
I kai együtt az 1881. évi 39415 számú i. m.

rendeletben előirt módon a lévai kir. adó
hivatal mint bírói letétpénztárnál lefizetni. 
A bánatpénz az utolsó részletbe számit- 
tatik be.

5. A vevő köteles az általa megvett 
ingatlant terhelő és az árverés nap,át küve- 
tőleg esedékes adókat és átruházási illeté
ket viselni és a megvett épületet valamely 
hazai biztosító intézetnél tűzkár elkn biz
tosítani.

6. A vevő a megvett ingatlan birtokába 
az árverés jogerőre emelkedése na: ján lép 
és annak haszna és terhei azon n ptól őt 
iltetik.

7. A vevő részére a Vcteli bizonyítvány 
csak azon esetben adatik ki, ha az árverés 
ellen az árverés napjától számított 8 nap 
alatt előterjesztés vagy 25 nap alatt a Végr. 
novella 27 §-ának megfelelő utóajánlat nem 
tétetett.

8. A tulajdonjog bekebelezése vevő ja
vára, a vételár és kamatainak teljes lefize
tése után, hivatalból rendeltetik el s annak 
foganatosítása iránt a telekkönyvi haté ságot 
a hagyatéki bíróság keresi meg.

9. Á mennyiben vevő ezen árverési fel
tételek bármelyikének a kitűzött időben ele
get nem tenne, bánatpénzét elveszti és a 
bíróság hivatalból rendel újabb árverést a 
a mulasztást elkövetett első vevő kizárásával.

10 Ezen árverési föltételek a hivatalos 
órák alatt a kiküldöttnél megtekinthetők.

A hirdetmény és föltételek egy példánya 
a bíróság hirdetési táblájára kifüggesztendő 
s kifüggesztés végett Léva r. t. város pol
gármesterének megküldendő, továbbá a 
Léván megjelenő „Bars“ „Lévai Örálló" és 
„Lévai Hírlap" cimü helyi lapokban két íz
ben közzéteendő s az árverés a hiidetmény- 
nek a bíróság hirdetési tábláján történt ki
függesztésétől számított 15 nap előtt nem 
foganatosítható.

Kelt Léván 1912 évi március hó 19-én.
Belcsák László

kir. közjegyző mint 
bírói kiküldött.

REKORD
llgersolaj-cséplőftészlef

6 lóerőtől ftezdee
Bámulatos olcsó üzemi 

llem ólt pénzügyőri ellen
őrzés alatt I

1 \ | & | 7 |  / S r . É V 7 P I M i r  a legtökéletesebbek és nagy munkaképesség mellett tisztábban csé- 
L A J V I L .F  L i l i l \  pelnek mint bármely más gyártmány. Kérje árjegyzékünket



I la s zn á lju n k
KABlNA-féle

W E I 5 Z  S i n O N
NÓRINBERQI- ÉS RÖVIDÁRU NAGYKERESKEDÉSE

= — —  LÉVA, P E T C f hUTCZA. —
D ú s v á la sz ték a  ra k tá r t  tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros aldörzsö- 
és s t 11 • - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!
m--------------------------- *

WE1SZ ÁRMIN
C é jffe ie tő  s

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
készítője. •—*

.Vegbizható bevásárlási forrás.
I tvélbeni megkeresésre mintákkal 
s; i mélyesen teszem tiszteletemet.

t e  _______________________ fS

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő  Léva, S zep essy-utcza._______________

K ÉSZÍT: templom -, szoba-, c im festést m á z o lá s t; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinom abb k iv ite lig  jutányos

árak m elle tt.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

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

clessert-sütem ények, lé g jo b b  kiv. íino.’PtortiSk. teasütem ény  
és san d w ich -k ü lo iile g e sségek  fr issen , n agy  vá lasztékban

wmrB a r t o s  H e n r i k
készü lnek . B e l  és k ü lfö ld i c u k o rk a k ü lo n le g e s sé g c k  gazdag  

n vá la sz ték ban . — l ’ arfn it-készitm énveivn  e lső ren dű d *
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

Állandóan friss hab tejszin kapható. =  ■=
•  •

U z le tm e s  n v i tás !  I

l í^vaii, fjvíizmczi uicza ó . sz. nazoany, újonnan ue- >. 
rendezett ruliatelepében szép és elegáns F É R F I  É S  
G Y E R M E K R U H Á K  úgyszintén N Ő I  F E L Ö L T Ő K  |

nagy választékban jutányos árban kaphatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

llo ffh e r  és Schrantz ) , « . ( G anz-fé le  motórok
Mayfnrth Ph . és T sa . Í6D61D6K Y6Z6rK6PYlS6lfll6. Á llandóan üzemben
Mc. Corm ick H  I °  r I láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.



10. Léva i H ír la p 12. szám.

M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

I szám alatt levő g ő p j n v i t ó  é m  l a k a t o s  műhelyemet

Báthi utcza 2. szám
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigniond-féle műhelybe, m elyet m eg
vásároltam Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok m érlegek javítását, villanycsengők felszerelését, valamint a 
lakut"> szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem. *

Kérem u t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattá

Tanuló szennai leloétetilil Mordinyi Lajos,
oki.gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

n Egy 0k0S fej"
minden alkalommal I

iDr. OETKER sütfiporát hasnálja á 12 IJ
eljesen higiénikus, omsokáltll ajánlktt élesztőpótló. [
Használata által minden tészta nagyobb, 
lazább és könnyebben emészthetővé lesz. I
Dr. Oetker-féle Vanilincukor á 12 f.l

| a legnemesebb fűszere minden tésztának, I 
kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf, 
torta, pudding és tejszín, továbbá finom 
vagy porczukorral vegyítve mindennemű I 

sütemény behintésére. Pótol 2—3 cső va- I 
niliát. Ha félcsomag Dr. O etker vaniLin- I 

! cukrot l kgr. cukorral keverünk és ebből 
1 vagy két teáskanálnyt 1 csésze teára ön

tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 
italt kapunk.

| Dr. O etker sütőpora és vanilincukra | 
minden füszerkereskedésben stb kapható 
Kimerítő használati utasítás minden csomag | 

mellett van. Receptgyűjtemény iggyen!

Lsufer Béla szobafestő
béna,  Hannái ateza Z» szén. 

E l v á l l a l
a „Megváltás" m. kir. szabadalmazott 

poloskairtó szerrel
j ó t á l l á s  m e l l e t t

magánlakások, szállodák és 
intézetek tisztítását, valamint 
iáinkból, fa és kárpitozott bá 

torból a poloska irtósót.
E szer  m a m ár a z  o r s z á g  s z á llo d á s a i  é s  
v e n d é g lő se i  k ö r é b e n  á lta lá n o sa n  k ö z k e d v e lt  
szer, m ert n e m c sa k  a  p o lo sk á t, h a n e m  a n 

nak  p eté it  ö rö k re  k ip u sztitja .

Városházköz 3 szám alatt, üzlet
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Hándler Ármin mészárol ál

és kész menyasszonyi kelengyéket
EspIcsóMil i legfinomabb binitcllin ipa m é r s é k e l t  á r b a n .

i-
Nyomatott Schulcz Ifaácz könyvnyomdájában, Léván
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