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Feltám adás nap ján . kezdenek a fak> a kopár, barna, gény és gazdag, gyenge és erős,
’ szürke ágak zöld ruhát öltenek hatalmas és alázatos ember között 

(r i.) Egy év telve sok hétköz- magukra, kivirul az utcasarkokon nincsen valláskülömbség, nincs 
nappal, sok pirosbetűs ünneppel, az ibolya, megjelennek a tavaszi rangkülömbség, nincs osztálykü- 
és tavasz ujulására megint megér- ruhák, és elkövetkezik a Husvét lömbség. Feltámadunk! És ha 
kezeit a legnemesebb, a legszebb, ünnepe. igaz, hogy feltámadunk, hát feltá-
a legragyogóbb ünnep: a husvét. A feltámadás! Ha az emberiség madunk mindnyájan. Mindegy, 

Nincs még egy ilyen magasztos százmilliói felveszik Husvét ünne- hogy hogyan imádjuk az Istent, 
ünnep, amely annyira egyesithet- pón ünneplő ruhájukat és eszükbe a feltámadáskor az, aki az Ur 
né az emberi sziveket, amely annyi jut nekik ez a szó: Feltámadás, jobbján ül, gondoskodni fog mind
szép gondolatot ébreszthetne és talán egy napra, talán két napra, nyájunkról.
amely ennyire hivatva volna a de egy rövid időre megnyugosz- Fz a Husvét legendájának leg- 
béke, egyetértés és szeretet elter- nak, elíelejtik legnagyobb fájdal- nagyobbszerü része az egyenlőség 
jesztósóre. mukat, erőt vesznek legnagyobb hirdetése, az igazságnak, a jognak

A Husvét és a hozzátartozó mi- félelmükön, a hal I félelmén. Van egyenlő módon való kiosztása, 
thosz az, amely legközelebb van halál, legyőzhetetlen, feltétlenül Nincs még egy ünnep, amely ezt 
az emberek szivéhez és amely elkövetkezendő halál, de van fel- a tételt eszébe juttatná az embe- 
megnyugtathatja az emberi lelke- támadás is, biztosan bekövetkező reknek.
két. feltámadás. Hiszen itt van a tavasz, A mai széttagolt, viszálykodó,

Egész életünk nem egyéb, mint az élettelen, mozdulatlan lények rangoskodó világban ezért van 
haladás, őrült rohanás a halál fe- feltámadása, lesz az emberiségnek fontossága a Husvétnak. Eszébe 
lé. Ha napi munkánkat elvégez- is egy tavasza, amikor a már kor- kell juttatni az emberiségnek, hogy 
zük, napi bosszúságainkon túltesz- hadi, barna ágakra visszatérnek a pártatlanul és egyenlő mértékkel 
sziik magunkat, és beleheveredünk régi rügyek. osszon minden jogot és minden
puha — sőt néha nem is nagyon A Husvét megn3rugtat, mert be- terhet. Az Isten a maga képére 
puha — ágyunkba, egyszerre éli- állítja az embert, a munkában, teremtette az embert, de úgy 1 át— 
bénk áll a sötétségben a nagy életküzdelemben elfáradt embert szik az ember saját akaratából 
kérdés: a halál Ez a szó, ez a egy jobb, egy szebb jövő középé- meg akar változni, el akar fajulni 
fogalom hálózza be életünket, ez be, ahol majd újra kezdheti biza- az Isten képétől, 
az Ariadne-fonal, amelylyel éle- lommal, örömmel és naivitással Egyenlők vagyunk az Isten 
tünk labirintusaiban haladunk. A azt, amiben inár elfáradt. előtt, legyünk egyenlők egymás
görög Ariadne-fonai vége nagy És a Husvét békit is. Mert a előtt is, hogy jogosan részesüljünk 
boldogságot Ígért, annak, aki kézé- feltámadás jelszava, a feltámadás a feltámadás nagyszerűségéből, 
ben tartja, a mi fonalunk csak nagy igéje minden emberre szól. Az Isten kegyelme egyenlő rnin- 
nyugtalanságot, szorongást nyújt. Ez előtt a tétel előtt, a nagy ité- denkivel szemben, az egyenlő ha- 
És évenként egyszer rügyezni löszét előtt nincs külömbség sze- lállal együtt akarja adni az egyen-
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lő, kiegyenlítő feltámadást is, miért 
nem adjuk m egákkor mi emberek 
egym ásnak egyenlően a fájdalma
kat, az igazságot.

A Hús vét meglátogatott újra 
bennünket. Kitöltötte lelkünket 
minden nagy misztériumával, fo
gadjuk be, és értsük meg, hogy 
mit jelent.

A termésbecslés uj rendje.
Minden mezőgazdasági államban a kor

mányzati gondok közé sorozták annak a 
nehéz kérdésnek a megoldását, hogyan le
hetne szabatos adatokat kapni, legalább a 
gabonanemiieknek egyévi terméshozamáról? 
És pedig nemcsak arra az időre, amikor 
már zsákban van az Isten áldása, hanem 
hogyan lehetne szabatosan kalkulálni a 
várható termést, hogy a kereskedelem ezek
nek az adatoknak az árképződésre hasznu
kat lássa.

Nagy gazdasági érdek függ attól, hogy 
mennyire emberileg lehetséges, szabatos 
adatok alapján a várható termésmennyisé
get kalkulálhassuk, s a vetés állásáról hű
séges jelentéseket kapjunk. Mert hisz maga 
a termelés sikere, ha az értékesítési viszo
nyok kedvezőtlenek, nem jelenti egyben a 
földmivelö boldogulását. Csak mindkettő 
együtt véve.

De valóban azt kell mondanunk, hogy 
ez az organizálás csak most vált tökéle
tessé Igen sok változás történt a termés- 
jelentésekre és becslések bejelentésére.

| Az újítások során az első lényeges vál
toztatás az, hogy a bevetett területet nem 
mint eddig, háromévenként, hanem minden 
év junius 15-ikéig a statisztikai hivatal 
állapítja meg és publikálja.

Serényi földmivelésiigyi miniszter 1800-ra 
növelte a gazdasági tudósítók számát, kik 
vidék.k szerint vannak elosztva az ország
ban. Nem úgy lesz tehát, mint eddig volt, 
hogy mig egy-egy járásban három-négy, 
olykor több tudósitó is volt, viszont egész 
járások maradtak olyanok, honnét fölhasz
nálható adatot nem kapott a statisztikai 
központ. Most még a járások is kisebb 
körökre oszlanak s aszerint kisebbek-na- 
gyobbak, amint a termelés kiterjedése és a 

; közlekedési viszonyok fejlettsége kívánja.
A főszempont az, hogy minden gazda- 

| sági tudósitó a maga területét bejárhassa 
és a termelési viszonyokat figyelemmel Ki
sérhesse.

Az is növeli az adatok megbízhatóságát, 
j hogy a megyebeli eredményeket, a beérke- 
! zett jelentések alapján felelős állami közeg,
! a gazdasági felügyelő sommázza és dol- 
: gozza föl s ha kétsége van, miután a me- 
I gyében úgyis állandóan utón van, az ada- 
j tokát helyszíni szemléje alapján megkorri- 
l gálhatja. Ekként az egész országra vonat

kozó adatoknak a földmivelésügyi minisz
térium mezőgazdasági statisztikai osztálya 
részéről való földolgozása gyorsabb és 
pontosabb lesz. Ezzel a reformmal lehetővé 
vált az is, hogy a statisztikai ügyosztály 
az egész földmivelesügyet érdeklő összes 
ágakra vonatkozó stati-ztikai adatokat ösz- 
szegyüjthesse és feldolgozhassa

Megjegyezzük, hogy az újjászervezést 
megelőzte egy országos ankét, melyen nem

csak a gazdatársadalmi szervezetek, de a 
gabonakereskedelem, a tőzsde képviselői 
is résztvettek. És ezen az ankéten elhang
zott s különféle érdekeket szolgáló és ke
resztül vihető kívánságokat tekintetbe vet
ték ; emellett összegyűjtötték a nagyobb és 
kizáróan mezőgazdasági országoknak a 
vetésjelentés, termésbecslés, a termelési 
statisztika adatszerzéseire vonatkozó mód
szereket és eljárásokat.

A mezőgazdasági statisztikai szolgálat
nak mai uj rendje körülbelül olyanforma 
lesz, aminő Németországban és Argentíná
ban. Mindkét országban a gazdák adják a 
termésjelentések, becslések adatait és pe
dig kétféle módon. Németországban vagy 
a járás birtokosai küldik meg azokat a 
Gutsbezirknek (a földesúri kerület elöljá
róinak), vagy pedig nem egyes gazda, ha
nem a helység gazdáiból alakított bizottság 
gyűjti egybe az alapvető jelentések adatait 
és szolgáltatja be a hatóságnak. A berlini 
birodalmi statisztikai hivatal végzi a végle
ges összeállítást és a szövetség-tanács, 
mint döntő szerv, vizsgálja fölül. A tiz leg
kisebb állam kivételével, a többi állam ter
méseredményeit maga jegyzi és számítja ki. 
Ezeket az eredményeket sommázza aztán a 
berlini statisztikai középpont.

Argentínában szintén tudósítók vannak, 
akiket ott levelezőnek címeznek. A levelező 
sok üres lapot kap, melyek illető rovatait 
gyarmatosok töltik ki a maguk termésére 
vonatkozó adataival. Ezeket a levelező 
összegyűjti, lajstromozza s beküldi az or
szágos bizottságnak, mely legfőbb ellen
őrző szerv. A vetések állásáról havonta 
adnak ki jelentést s négy fokoi atban: igen 
jó, rendes, rossz. (Nálunk öt fokozat lesz

Pillangó és bogarász.
— A Lévai Hírlap tárcája. -  

Irta: Bogdanovics György.

Szegény Bereghy Sándor híres bogarász 
volt. Lepke és bogárgyűjteménye igazán 
gazdag volt a legkülönfélébb példányok
ban. Nem kímélte Bereghy Sándor hosszú 
lábait, hogy utána futhasson egy-egy tarka 
pillének, vagy szitakötőnek. Gyakran bele- 
bele is zuhant egy-egy mocsárba, ha a 
kis lipe ingerkedett vele s ilyenkor a 
porcellánnadrág a hóri-horgas lábakon po
csolyaszint kapott.

Pléhdoboza és lepkefogója örökké a 
kezében volt a kirándulásainál, mint más 
embernél az esernyő. Kalapja belseje tele 
volt szurkálva hosszú gombostűkkel s úgy 
nézett ki belülről, mint egy homorú sün
disznó. Valóságos szenvedéllyel űzte a 
téhelyröpiiek elleni vadászatot. Pedig ezen 
bogárgyilkolási mánia dacára Bereghy 
Sándor a legszelídebb óriás volt, akit valaha 
láttam. Óriási mellkasából ritkán jött ki 
haragos hang, inkább falrengető kacaj a 
legkisebb semmiségre.

A nagy természet szépségei iránt sok 
utazásaiban is csak annyiban volt fogé
kony, hogy mily eredménynyel gyűjtött 
bogarakat. A legszebb almát, körtét nem 
ette meg addig, mig ki nem kutatta belse
jéből az ott tanyázó kukacot. Analyzálta a 
gyümölcsöt, mint a bonctanár a boncasz
talon az emberi testet. Semmi költészet 
iránt nem volt fogékony, az egész világ
ból a féreg érdekelte legjobban, az a féreg, 
amely átalakul a kukacból pillévé, s mely 
arra van hivatva, hogy mindent megemész- 
szen. Igen, uraim — igy perorált vastag 
bassus hangján — minden lári-fári. Minden 
elmúlik, meghal, elpusztul. Csak a féreg 
éli meg a feltámadást itt e földön. Amit 
én gyűjtök és önök undorral dobnának el, 
ez a kukac örök életre van hivatva. Pil
langó gyanán fogja körülrepdesni azokat a 

I tereket, amelyeknek egy kis részeiben, mint 
| kukac, pondró emésztett. Mit nekem vers, 

poéta, politika. Egyetlen politika sem létez
nék, ha az emberek bogarászok lennének, 
mert a természet törvényeit legjobban 
mutatja a pillangók élete. Minden átalakul. 
A legnagyobb ur a kukac.

Hangos kacaj volt minden ily dictiójának

az eredménye. De Bereghy Sándort ez nem 
zavarta. Folytatta az iskolában kedvenc 
témájának tanítását, és barangolásait a 
hegyek között a lepkék után. S addig járt 
zöld hálójával vadászatra, mig ő került egy 
aranyhaju lepkeforma kis leány hálójába.

Egyik nyaralóban ott lakott e kis szöszke 
leány szüleivel, s csaknem halálra riadt, 
amint sétált, a fejére húztak, egy hosszú 
pálcán lógó hálósapkát. Bereghy ugyanis 
egy lepkét üldözvén, a kert kerítését át
lépte s egy bokor fölött, ahol a lepke át
menekült, lecsapni készült reá, de ahelyett 
a szőke kis leány fejére húzta a hálót.

Éles sikoltás jelezte Bereghynek, hogy 
nem azt találta el, amire vágyott, hanem 
nagy meglepetésére szebb angyalfajet látott 
a ző'.d hálóban, mint a legszebb pillangóé.

Bocsánatot kérve bontotta le a beszo
rult, aranyszin hajú leány fejéről a nagy 
pillangófogót és a leányka sikoltására oda
siető szülőknek bemutatta magát. Bereghy- 
nek megbocsátottak, hiszen majdnem áhí
tattal szemlélte a kis leánykát, sőt meg
engedték neki, hogy ha megint arra jár, 
kedvére vadászhasson a virágos kertben 
pilléi után. S Bereghy élt az engedelem-
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a jövőben: kitűnő, jó, középszerű, gyönge 
és rossz.) Ezeket is a Commission Generale 
revideálja, hagyja jóvá épp úgy, mint a 
termésmegállapitás és hírszolgálat egyébb 
adatait. A termésre vonatkozó adatokat 
nem a levelező végzi, hanem e cséplőgép- 
tulajdonosok. És ez a módszer Argentíná
ban fényesen l eválik, ahol mindent géppel 
csépelnek. A gépészek kötelesek a cséplési 
üzemnél pontosan följegyezni a kicsépelt 
gabonanemü mennyiségét, sazok végzett 
munkájokért az igazgatóságtól gépet kap
nak ajándékba.

Ebből a módszerből Serényi földmive- 
lésügyi miniszter hozzánk átplántálta a 
lelkiismeretesen fáradozó gazdasági tudó
sítónak géppel, gazdasági eszközökkel való 
megjutalmazását.

A várható termésre és eredményre vo
natkozó hírszolgálat véglegesen szervezve 
van és az első számszerű adatokat junius 
28-án teszik közzé. Ha tudjuk, hogy néhány 
óra, egy hőütés, mennyire romba dönt ná
lunk minden kalkulációt, csak helyeselhet
jük, ha az úgyis labilis értékű előleges ter
méskilátások sommázatától a gazdát és a 
spekulációt is megkímélik. S csak akkor 
teszik közzé az első jelentést, mikor a bú
zatáblák szélén a kaszát feni a munkába 
készülő arató.

H I R_E K.
Alkonyait hangu lat.

Birkózik az éltető nap-meleg a vissza
maradt téllel, de alkonyaitól kezdve, esten-
de még télies a levegő.

Ha nappal fellángol az ember indulatja: 
kijózanitólag nyugtatja meg az idegeket az 
alkonyati hűs levegő.

Az élet elpihen, a hangyamód gomolygó 
► tavaszi parasztság bevonult a mezőről. Hall

gatnak a nappali dalosok is és még nincs 
tücsökcirpelés, sem éjji bogarak nem züm
mögnek.

Ráér és rátér az ember a gondolatokkal 
való eljátszogatásokra is. Meghányja—veti 
az élet lehetőségeit és értékét, miután elő
zőleg megnyugodott az asszonyi dolgok 
felett.

Az élet olyan mint az orsó. Ha komoly
kodó emberek beszélnek róla, ez olyan 
mint a munkát végző orsó, ha gyerekem
berek vagy legalább gyermekkedélyűek 
pörgetik: akkor játékszer.

Az élet a legszebb játék, amelyet az em
ber végig csinálhat és végig is csinál. A 
vérbeli játékos a játszmát is megnyeri és 
az életet is végig élvezi.

Csak cél nélkül nem szabad az életnek 
nekiindulni, mert rövid hetven esztendő 
csak keveseknek elég a kísérletezésekre, 
avagy helyesen mondanám: ma még kevés.

Az egész emberi szervezkedés még na
gyon kaotikus és túlsók függ az egyéniség
től. Célratermett emberek meg tervezik nagy 
vonásokban életük útjait és szívós akarat
tal végig is járják azokat.

Mert mindenekfelett szép az é le t: de 
egy élet, már amelyet ember végigcsinálhat, 
szintén érdemes minden megbecsülésre.

A berés élete az egyhangú és szenvtelen, 
de dallal teli a tavasszal érkező madárse
regé, mert annak célja: tavasztól—őszig 
dolgozni és hallhatatlanságáról gondoskod
va, a télben majd társaival együtt pihenni

azzal a megnyugtató tudattal, hogy tavasz 
jöttén vége az álmositó pihenésnek.

A munka az élet lendülete és ez nyújtja 
az egészséges élvezetek legfőbbjét. Az élet 
célja: alighanem az hogy dolgozzunk, de 
nem kizárólag és nem lélek nélkül.

A mindennapi kenyér az kevés eredmény: 
verejtékező munka után.

A művészemberek után néha úgy vélem: 
a parasztok élik a legteljesebb életet.

Városi élvezetekhez szokott, nagyhangú 
ember alig tudja felbecsülni, hogy mennyit 
é r : a levegő és a barnitó napsugár. Ka
cagna, ha mesélni próbálnád, hogy a pa
csirta és a csalogány dala épugy ritmui, 
mint az emberi zene.

Csak a természeten kívül ne hiányoznék 
minden a földművelő embernek. Lenne em
beri lakása és ne legyen hijjával, a tiszta
ság megkövetelte felszereléseknek.

Jobb híjján azon is sokat gondolkozom, 
miként fog az emberiség élete, illetőleg 
szervezkedése lefolyni, tekintettel a falusi 
és városi élet különbözőségeire.

Utálom ugyan az arany középút keresé
sét, de ebben a kérdésben, félretéve a tá
volabbi jövő eshetőségeit, mégis közös 
megalkuvásban látom a fejlődést. Valahogy 
úgy gondolom hogy a falusi emberek meg 
—meg járják majd a városokat és jórészük 
ottmarad, de visszajön a gyengébb, aki 
nem birja a városi életformát, és visszajön 
az akaratos erősebb, aki életkedvvel van 
tele és nem hajlandó rabszolgaéletet élni.

Az alkonyat közben általszürödik az 
estbe és a végtelen csendet csak lépéseim 
kattogó hangja töri meg.

Úgy el-cljátszottam a haszontalannak tet
sző, de jóleső gondolatokkal, hogy lépé-

mel, sőt visszaélt vele, mert pár hó alatt 
megkérte a kis leány kezét. Az alig 17 éves 
Editnek nagyobb ellentétet férj gyanánt 
alig képzelhetett valaki, mint Bereghy
Sándort.

Edith pici termetű volt, szőke, gyönge, 
vig kacagó teremtés, mig Bereghy Sándor 
öles, fekete óriás. Editb táncratermett kis 
lábai és hajlékony alakjával, mig Bereghy 
Sándor nagy talpai a hegymászásra voltak 
alkotva. Edith hangja az üvegzongora hang
jaihoz hasonlított, kacsagása ezüst volt, mig 
Bereghy bassusa az orkán dörgéséhez, a 
mennydörgéshez szállott alá mélységben. 
$ ki hallott valaha harmonicus duettet ily 
énekesek között. Ide más hang nem kel
lett volna... No, de ne előzzük meg a 
lakodalmat.

Bereghy Edit szülei, szemében nagyon 
jó parthie volt. Tanár, komoly ember. 
Erős, egészséges, bornemissza, kinek 
egyedüli szenvedélye a bogarászat. S ez 
jó férji tulajdonság, mert az asszonytól 
soha el nem tántoritja. Edithnek is tetszett, 
mert eddig gyámság alatt volt szüleinél, 
holott a kis furfangos látta, hogy ezt a 
nagy óriást ő fogja vezethetni.

Az esküvőn meglepetve látták a vendé
gek, de különösen Bereghy barátai, hogy 
az óriás sir, mig a kis menyasszony nevet. 
A meghatottság csak a bogarászon volt 
látható, mintha félve fogadná a házassági 
szerencsét. Barátai azt jegyezték meg: 
Sándor már látja a kedvenc kukacát, amint 
túléli, megemészti szép kis feleségét egy
kor. Előre siratja.

Ősz lett és Bereghy Sándor már két 
hónapos házas ember volt. Már egészen 
benn ült a kis felesége papucsaiban. Ez a 
nagy óriás ki sem látszott a felesége szőtte 
hálóból, amelyben akarat nélküli bábként 
hagyta magát ide-oda vezettetni, lóbáltatní. 
Nem is bogarászott már, ha csak a fele
sége álmát zavaró elkésett életű, őszi le
gyeket nem fogdosta le, a szép szőke 
aranyosról.

Remegve csókolta meg a kis asszonykát, 
félt: eltörik. S az asszony karmolta, csípte, 
mint egy kis cica, hogy csak arra inge
relje, fegyverezze le erejével.

De ez a nagy erő tehetetlenné vált, mi
helyt Edithre nézett.

— Oh, te nagy baba! — kacagta Edith.

— Oh, te legszebb lepkéje a nagy ter
mészetnek.

— Aranyos pillangóm! — susogta mély 
hangján Sándor.

Eljött a tél. S Edith megunta Sándor ur 
magyarázatait a nagy tarka lepkegyüjtemény- 
ről. Addig kunszorált, mig rávette nagy 
babáját, hogy őt korcsolyázni taníttassa.

— Eltörik a lábad, Edith! Hiszen oly 
vékony, finom a bokád! Lásd én athleta 
termetemmel soha sem mentem a jégre, 
nem mertem.

— Nem is neked való az, vén medve.
— De Edithkém, a jégre pillangó sem 

megy, pedig szárnya van!
— Igen, mert télen nincs pillangó. Alszik.
— Aludjál te is keblemen inkább, édes 

aranyos pillém!
— Te bizony még spiritusba tennél, 

gombostűre tűznél, skatulyába zárnál, hogy 
úgy búvárkodhassál felettem. Nem lenne 
rá kedve? Mi?

Szóval a nagy óriás beiratkozott a kor
csolya egyletbe, de csak mint garde dame. 
S a kis, tarkán öltözött pici Edith aranyos 
hajával, egyszerre feltűnést keltett. A 
jeunesse dorés tagjai megmonoklizták.
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stim gyorsítva kel! hazasietnem, hogy ál- 
talaludva egy éjszakát, másnap még több 
kedvvel szemléljem és éljem az életet.

No igen, egy kis bölcselkedés: sója az 
életnek. Aki magyarázatát keresi a dolgok
nak. azt nem teszik elbizakodottá egyné
mely sikerült dolgai és nem sújtják le az 
előre nem látott kelemetlenségek!

A vakondok a föld alatt éli le életét és 
nincsenek szemei, mert hasztalan is lenné
nek. Ö, ha gondolkozik, talán szintén szép
nek lát;a a maga életét.

Mert többé-kevésbé vakok vagyunk 
mindannyian és szemüveggel járjuk az éle
tet. A ki fekete szemüvegen nézi a piros 
rózsákat és zöldelő fákat, az elbusul az 
élet komorságán, aki rózsaszínben nézi a 
világot, az kacagni fog mindig, de ha csu
pán egyszerű szürke szemüveget kaptunk a 
természettől: akkor is több az öröm az 
életben, mint a szenvedés.

Főleg tavasszal. Lévén azonban minden 
évnek tavasza, úgy az egész életben a 
megnyugvás és jókedv mégsem annyira 
ritka vendégek, mint azt némely besava
nyodott öreg kisaszonyok és ijjedős legény
kék mesélik.

Dr. Csánki Aladár.

— Városi közgyűlés. Léva város képvi
selőtestülete szerdán d. u. rendkívüli köz
gyűlést tartott. A polgármester jelentéseinek 
során előadta, hogy a május 17-én megtar
tandó városok k o n g resszu sá ra  Léva város 
közönsége részére meghívó érkezett. A 
A közgyűlés a város közönségének képvi
seletében B ódogh  Lajos polgármestert a 
kongresszusra kiküldeni elhatározta. A pol
gármester ezután az elhunyt dr. K a s z a n ic z k y

L év a i H ír la p

Kálmán tb. városi ügyészt parentálta t i ,  az 
uj tiszteletbeli ügyész választása pedig a 
jövő közgyűlésre tűzetett ki. Bejelentette a 
polgármester, hogy a vármegye törvény- 
hatóságának legutóbbi közgyűlése Birtha 
József és társainak föllebbezésére megsem
misítette a képviselőtestületnek a z  u j  h á za k  
m eg a d ó zta tá sá ró l hozott határozatát. A pol
gármester ez ellen határozati javaslatot 
ajánlott elfogadásra, mely szerint fölhatal
mazást kér arra, hogy a képviselőtestület 
határozatának megsemmisítése ellen abelügy- 
miniszterhez föllebbezést adhasson be. 
B ir th a  József a polgármester javaslata ellen 
emelt szót, de a közgyűlés d r . S z i lá r d  Samu 
beszéde után a polgármester javaslatát el
fogadta. A polgármester ezután a városi 
javadalmi hivatal múlt évi forgalmáról tett 
jelentést. A javadalmi hivatal 1911. év1 
bevétele 52,376 K 89 f volt, tiszta jövedelme 
pedig 11,919 K 79 f. tett ki, amihez az 
állam 15,781 K. 69 f segélylyel járult hozzá. 
Ebből a segélyből a múlt év folyamán 10 
ezer korona előleget vett föl a város, mig 
az esedékes 5,781 K. 69 f. most érkezett 
le. Az 1912. évre pedig 12 ezer koronás 
előleg engedélyeztetett, mely megfelelő havi 
részletekben lett folyósítva. Majd a belügy
miniszternek rendelete olvastatott föl, mely 
szerint 14 ezer korona közigazgatási állam
segélyt küld a városnak, miből a közgyűlés 
a rendelet értelmében 10032 kt a tisztviselők s 
rendőrség fizetésének kiegészítésére a pénz
ügyi szakosztály javaslata szerint fölosztani 
megszavazott. F o rg á cs  Mihály anyakönyv
vezető kérelmére, az 1911. évben anyakönyvi 
kivonatokért befolyt 209 koronát a köz
gyűlés a kérelmező részére átengedte. Az 
esküdtszéki szolgálatra képesített férfiak
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19 13. évié érvényes alaplajstromának össze
állítására a polgármester elnöklete mellett 
d r .  K le in  Jakab és Szetnerédy Lajos küldet
tek ki. A folyó évi közmunka kivetésének 

; és költségelőirányzatának Jóváhagyása beje
lentetett. A város bányájában termelt homok 
árát a tanács javaslatára, tekintettel a meg
drágult termelési költségekre, köbméteren- 
kint 1 K. 20 fillérről 1 K. 60 fill-re fele
melte. A női kereskedelmi tanfolyam segé
lyezése ügyében, fölebbezés következtében 
s alaki okok miatt a törvényhatóság a kép- 
viselőtestületet újabb határozathozatalra uta
sította. A közgyűlés névszerinti szavazás 
utján nagy többséggel a régi határozatot 
hozta meg újból, mely szerint az irg. nő- 

j vérek intézetével kapcsolatos női kereske- 
pelmi tanfolyam céljaira 12 éven keresztül 
évi 1500 koronát szavaz meg. N agyká ln a  
község a múlt évben éve n k é n ti n y o lc  orszá- 

j g o s  v á s á r  ta r tá s á r a  k é rt e n g e d é ly t  a kereske
delemügyi minisztertől. Mivel a kálnai vásá
rok Léva város kereskedelmi érdekeit sér
tenék, a tanács felterjesztést adott be a 
vásárok engedélyezése ellen. A kereske
delemügyi miniszter most leiratban értesí
tette a várost, hogy Nagykálnának vásár
jogot nem ad, mert a környéken már most 
is túl Suk a vásár. Miután ezt a polgár- 
mester bejelentette, a közgyűlés nyolc ille
tőségi ügyet vett tárgyalás alá, minek elin
tézésével a közgyűlés véget ért.

— Ragályos száj- és körömfájás. Léva 
város területén a szarvasmarhák között a 
ragályos száj- és körömfájás újból kiütött, 
az illetékes hatóság Léván az állatvásárokat 
betiltotta, úgyszintén takarmányféléknek és 
hasított körmü állatoknak a városon ke
resztül való szállítását illetve áthajtását is 
megtiltotta.

Figyelemmel kisérték első, zsönge kísérle
teit a jégen.

.Arany fácánénak nevezték el. Olyan is 
volt, mint egy kis arany fácán, amint ti
pegett, topogott gyönyörű kis gyakorlatlan 
lábain. Csakhamar körülrajongták. Előbb 
leánykának tartva őt, távolból bámulták, 
mert a leány mindig tiszteletet kelt, vagy 
is félelmet a legnagyobb rouében is De 
ha félünk egy rózsabímböt leszakítani 
engedelem nélkül, nem riadunk vissza a 
már letépett rózsácskát elhalászni a bará
tunk vagy ismerősünk gomblyukából. Sőt 
ha nagyon tetszik, el is kérjük, tz  történt 
Edittel is. A fiatal urak meglátván az 
Edithet figyelemmel néző férjet, leolvasván 
arcáról a nagy bizalmat, bemutatták ma
gukat neki, és elkérték Edithet egy fél
órára korcsolyázni.

S a nagy bogarász, aki a nagy urakat 
mindig oly ritka pillangóknak tartotta, hogy 
a demokrata emberek hálóiban soha meg 
nem foghatók, elámult azon a nagy buzgó- 
ságon, hogyan igyekeznek az ő társaságát 
felkeresni, és nejét gyámolitani. Nem jutott 
az eszébe, hogy a nő kell nekik. Elhitet
ték vele, hogy azért kisérik haza kis fele

ségét, mert tudják, hogy Bereghynek otthon 
remek bogárgyűjteménye van. Az amateu- 
rök jöttek a szaktudóshoz. S Bereghy a 
felesége udvarlóit meg is ajándékozta egy- 
egy ritka példánynyal a pillangók közül. 
Úgyhogy az asszony gárdája a fiuk között 
arról volt ismeretes, hogy kabátján rózsa 
helyett egy-egy pillangót viselt.

A korcsolyázás alatti ismeretségei Edith- 
nek báli rendezők is lévén, addig kérték 
Sándort, mig rá állott farsangolni. A bo
garász itt is nagy lábain a nézők között 
állott egy-egy előkelő ur karján, aki mu
lattatta, lefoglalta, ha Edith aranyos lepke 
módra táncolt, mulatott vagy hosszasabban 
eltűnt udvarlóival a buffetbe.

S mikor a bálból hajnalban haza került 
fáradtan, halványan a kis Edith, a jól be- 
pezsgőztetett Sándor gondosan takargatta 
köpenyébe.

— Elfáradt szárnyú pillangóm, te megárt 
neked a sok röpdösés — suttogta kis 
füleibe.

S az asszony mosolygott. De egyszer 
csak el kezdett köhögni, sáppadezni, fogyni. 
S hiába volt a háziorvos minden gondos
sága, hiába Sándornak minden tekintetben

páratlan ápolása, megjelent a kérlelhetet
len féreg, amely a halottas ágyon biro
dalmába veszi a legszebb testet is. Átala
kult a pillangó. Meghalt, hogy táplálja a 
kukacokat. Leírhatatlan kin vett erőt Sán
dor lelkén.

Borzasztó volt fájdalmában. S ismerősei
nek gúnyos mosolya megszűnt, midőn a 
kis szárnyait elégetett pillangó asszony 
temetésén megjelentek.

Szegény bogarász! Egyszerre vesztette 
el ifjú feleségét és kedvéta lepkevadászat
hoz. Megutálta az örökéletü kukacokat. 
Csak egyet nem talált meg, akik tulajdon
képen tönkretették boldogságát, az urfia- 
kat. Legnagyobb gyászában is disputálni 
kész barátjával, hogy védje a „jó társaság* 
erkölcseit. Nem csoda, valahányszor meg
boldogult feleségének egy régi udvarlójával 
találkozik, mindig azt kérdik mosolyogva:

— Nos, Bereghy barátom, még mindig 
busulunk? Házasodjék meg. Az özvegy 
ember bánatát semmi sem enyhíti úgy 
mint az uj feleség. Magának jó Ízlése 
van! Mintaférj volt. S a házasság nem 
betegség, nem kell félni a recidivától.

De szegény Bereghynek egyelőre hiába 
ajánlanak, hiába keresnek azok a barátai 
feleséget, mert ő siratja az ő aranyos, 
„hűséges* pillangóját. — A bolondot nem 
vetik, mégis terem.
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— Házasság. Knapp Géza, lévai gép- 

kereskedő e hó 18-án tartja esküvőjét 
Schwitzer Magdával, Esztergomban.

— A szanatórium estély és hangverseny
rendezési munkálatai már befejeződtek. Bár 
csak húsvéthétfőn lesz a mulatság, a be
lépő jegyekre már eddig is oly nagyszám
ban történtek előjegyzések — különösen a 
környékről, — hogy ebből előre is követ
keztetni lehet a jótékony estélynek nagy 
sikerére. Hogyha a hangverseny programmja 
nem is volna olyan művészi módon össze
állítva mint ahogy van, az estély sikere — 
tekintve azt a nemes humánus célt melynek 
érdekében rendeztetik — mégis biztosítva 
volna, mert a mi intelligens közönségünk 
megértő és fogékony a jótékonyság iránt.

— A húsvéti tojás. A húsvéti tojást egy
formán ismerik Európa nyugati és keleti 
részében. A jelentőségére nézve sokféle a 
vélemény, de alapja ennek aligha van. 
Egyesek a húsvéti tojásban emlékét látják 
annak a mondának, amely azokról a piros 
tojásokról szól amelyeket Nagy Sándor 
anyjának a tyúkja a császár születésekor 
tojt. Mások a húsvéti tojás piros színét a 
kínszenvedésekből vezetik le, amelyeket az 
első keresztényeknek az „Izzó tojáson44 — 
egy tojásforma roston kellett elszenvedniök. 
De mindez csak feltevés és lehetetlen az 
ősrégi népszokás és az említett események 
közt megtalálni az összefüggést. Sokkal 
inkább vonatkozhatik ez a szokás a böjtre, 
amely alatt a kereszténység legrégibb fej
lődési szakában, még tojást sem volt sza
bad enni. Könnyen meglehet tehát, hogy 
ezért az első nap, amikor már szabad volt 
tojást enni, azzal ajándékozták meg egy
mást az emberek, ami aztán az idők fo
lyamán hagyománynyá lett. Akik ezt a kö
vetkeztetést tartják helyesnek, azok arra 
utalnak, hogy a rómaiaknál a fő lakoma 
rendszerint tojásétellel kezdődött, azután 
következett a főzelék, húsfélék, végül gyü
mölcs. A krónikások szerint a böjtben ki
zárólag hüvelyes veteményt ettek. Csak 
husvétkor volt meg a rendes ebéd, és ak
kor természetesen tojás volt az első tál 
étel, amivel megörvendeztették magokat a 
hosszú böjt után. A Sacramentarium Gre- 
goiianumban a piros húsvéti tojás „az Ur 
feltámadása felett érzett örömet jelképezi.44 
Nagyon közelfekvő az a feltevés, hogy a 
húsvéti tojás a kereszténység legrégibb ide
jében a feltámadás jele volt. Régi templo
mokban ugyanis vannak képek és szobrok, 
amelyekben Jézus a húsvéti zászlóval a 
kezében száll fel a sírból, amelynek tojás 
alakja van. Ezért szerették a húsvéti tojást 
a Megváltó képével feldíszíteni. Hogy a 
húsvéti tojás a kereszténység előtti időből 
száimazik-e és hogy ez a szokás később 
keresztényi jelentőséget nyert, vagy magá
u l  a kereszténységből származik-e, azt épp 
°ly kevéssé lehet eldönteni, mint azt, hogy 
egyáltalán jelképez-e valamit ? A mondában 
valamint a kereszténység előtti időben a 
tojás minden eredetnek a jelképe és nagy

szerepe jutott a régi népek tavaszi ünne
pélyében.

— Városok államsegélye. A belügyminisz
ter a városok segélyezésére az 1912. évi 
állami költségvetésben előirányzott négy 
millió koronát kiutalványozta. Ebből az 
összegből Körmöczbánya 10 500, Újbánya 
12 ezer és Léva 14 ezer koronát kapott.

Léva városának kiutalt összeget e héten 
tartott képviselőtestületi közgyűlés már föl 
is osztotta a pénzügyi szakosztály javaslata 
szerint a tisztviselők és a segéd személy
zet között fizetés kiegészítés és személyi 
pótlék gyanánt. Jutott belőle mindenkinek, 
a tisztviselőknek, dijnokoknak, közrendő
röknek; a polgármesternek és helyettesének 
még reprezentációs költségeket is megsza
vaznak belőle. És a 14 ezer koronát addig 
osztották, mig annyira fölosztották, hogy 
az államsegélyhez még kilencszáz koronát 
a városi pénztárból kell majd hozzá pótol
ni. Rendben van. Nem azért emlitjök mint
ha sajnálnánk tőlük. Nem sajnáljuk, meg
érdemlik. De kissé mégis furcsának tűnik 
föl előttünk, hogy amikor a városházán 
mindenki kap az államsegélyből fizetés ki
egészítést, akkor csupán csak a negyven 
korona havi éhbérért dolgozó (rendőrből lett) 
pár szolgáról feledkeznek meg. Ha már be
látásból nem is akartak nekik juttatni sem
mit, akkor legalább már a „vakulj magyar" 
elvnél fogva szemszurásképpen is nyújt
hattak volna nekik valami kis összeget a 
14 ezer koronából, hogy ne mondhattuk 
volna azt amit most elmondtunk, hogy az 
államsegélyből mindenkinek juttattak, csak 
éppen akik legjobban rá vannak szorulva, 
azoknak nem juttattak belőle semmit.

—  Országos vendéglős kongresszus. Az 
országos vendéglős egyesület f. évi május 
14 és 15-én országos vendéglős kongresz- 
szust rendez Kassán A kongresszus a 
vendéglősök legfontosabb ügyeivel fog 
foglalkozni és kirándulást is rendez a Tát
rába. Aki a lévavidéki vendéglős ipartár
sulat tagjai közül a kongresszuson részt- 
venni óhajt, az Tokody Imre ipartárs.ilati 
elnöknél legkésőbb e hó 12-ig jelentkez- 
hetik s a rendezés költségeire egyidejűleg 
három koronát tartozik hozzá postautalvá
nyon beküldeni.

—  A „Leányönképzökör" f. hó 7-én (hus- 
vétvasárnapján) d. u. 5 órakor az izr. hit
község tanácstermében tartja legközelebbi 
összejövetelét.

—  Rossz férjek ellen. Rossz férjek el
len az amerikai törvények és bírák a leg- 
nag>obb szigort alkalmazzák. Kaliforniában 
például azokat a férfiakat, kik családi ott
honukat elhagyják, tekintet nélkül állásukra, 
utcaseprésre Ítélik. Férjeket, kik nem gon
doskodnak családjuk fentartásáról, a dolog
házba zárják, ahol dolgozni kénytelenek, 
keresetüket pedig kiadják a családjuknak. 
Aki Alabascában megveri a feleségét, azt 
nyáron bányakényszermunkára, télen pedig 
hókaparásra ítélik. Amerikában az egyetíén 
bíró, ki némileg elnézőbb férjekkel szem

ben Oleland biró Chicagóban, aki azon á 
nézeten van, hogy minden házasság boldog 
lenne, ha a nők jól főznének. Ha férjek 
elhagyják hitvesöket, ez az amerikai Sala
mon arra Ítéli az asszonyokat, hogy férjük
nek ízletes ebédeket főzzenek és egy hó
nappal később ismét jelentkezzenek a tör
vényszék előtt. Természetesen a házasfelek 
időközben kibékültek és senkisem gondolt 
többé perlekedésre.

— Vibrációs fej, arc és test másságét 
villanyerővel végez Pick Ede fodrász Léván.

— Palást és föveg. Ha megvalósul az 
igazságügyi minisztérium terve, úgy biráink 
és ügyészeink nemsokára az Iparművészeti 
Társulat által ajánlott pályázaton nyerte* 
palástban és föveggtl fognak funkcionálni 
hivatalos eljárásuk körében. Hir szerint az 
ügyvédek is talárt kapnak.

— Husvét. Örökös reménység és vigasz
talás forrása, ragyogó tavasz ünnepe: hus
vét. Higyjünk a feltámadásban! Higyjük, 
hogy az emberiséget megváltó eszméket 
hasztalan erőszakolja a sírba a zsarnok
ság, a hazugság s erkölcstelenség, azok 
kitörnek sírjukból, feltámadnak mégis, hogy 
végérvényes győzelmüket arassák a földön. 
Kinek látó szeme és érző szive van, az 
tapasztalhatja a maga szűk életkörülmé
nyei között is, hogy a golgothai tragédia 
ma is minduntalan megismétlődik. A de- 
rékség, a tisztesség elbukik, diadalát Qli a 
farizeusság s a fondorlat, minden napon 
temetése van ezen a földön az igazságnak. 
És mégis az emberi társadalom életének 
rugója, elfogadott törvénye az az igazság, 
aminek bukását annyiszor kell tapasztal
nunk. Hirdetjük, akarjuk, követeljük az 
igazságot, de embertársainknál látjuk, hogy 
nem élnek vele. Mint minden nagy ese
ménynyel, amely magas piedestálon áll, az 
igazsággal is visszaél az ember, akinek 
vele született tulajdonsága az önzés és 
úgy él ebben a vidám siralomvölgyében, 
mintha ez a hitvány élet örökké tartana. 
Mindenki szerezni, mohón boldogulni akar, 
az emberek vadul gázolnak keresztül egy
más igazán ; folyik a létért való csúf küz
delem folyton-folyvást és megszakítás nél
kül. . . Ebbe a sivár hajszába szól bele 
csillapítóan, engesztelőén és megtisztitóan 
szentséges husvét ünnepének magasztos 
hangulata, amikor valami jobb, emberséges 
érzés szállja meg az embereket. . .

—  Megfagyott ai  árokban, özv. Dodok 
Sándorné 50 éves nagykálnai cigányasz- 
szonyt április 3-án a péli országút melletti 
árokban holtan találták. Kezeit feje alá tá
masztva hanyatt feküdt. Az elhalt nagyon 
sok szeszes italt fogyasztott, valószínűleg 
részeg állapotban elaludt az árokban, ahol 
a dermesztő hidegben szivszélhüdés érhette. 
Hulláján kűlsérelmi nyomok nem voltak. A 
temetési engedélyt a lévai kir. járásbíróság 
megadta.

—  Községi takarékpénztárak. Hogy meny
nyiben segítik elő a községek vagy Váro
sok által alapított takarékpénztárak az il-
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lelő községek gazdasági előhaladását azt 
élénken példázza a szolnokmegyei községi 
takarékoknak megjelent mérlege. E szerint 
a karcagi községi takarék a múlt évben 
49.J09 K, a tiszaszentimrei 14.482 K, a 
kisújszállási pedig 44.301 K tiszta nyere
séget mutat ki. Valóban jó volna már ná
lunk is komolyabban foglalkozni a városi taka
rékpénztár alapításának rég fölvetett eszméjé 
vei, hiszen ebből évente tekintélyes bevétele 
volna a városnak, akárcsak a föntemlitett 
nagyközségeknek.

— Öngyilkosság. Tóth András (göbö), 71 
éves nagysallói lakost március hó 30-án a 
hölvényi szőllőhegyen levő istállójában 
meglőve találták. A hajlok lakásának ajtaja 
be volt zárva es ott, valamint a pincében, 
vértócsák voltak. A boncolásnál kitűnt, 
hogy Tóth András — aki egyik fiával rossz 
viszonyban volt s bizonyára ezért — saját 
kezével vetett véget életének.

— Kereskedők elleni panaszok. A nagy 
németeknek császárja nem restellj az ügy- 
nökösködést sem, ha arról van szó, hogy 
a német ipar érdekében cselekedhet. Amit 
a német császár tesz a maga fajtája ér
dekében, azt a magyar kereskedő nem 
akarja vagy nem meri tenni a magyar 
fajnak existenciája érdekében. Panaszokat 
küldenek a Magyar Védő Egyesület köz
pontjához a vidéki testvéregyesületektől; 
mind egyforma, mind ugyanazt siratja: „a 
kereskedők gátolják a hazai iparcikkeknek 
térfoglalását, az osztrák iparcikkeket dicsé
rik, a magyar gyárosokat nemtörődömség
gel vádolják, a honi cikkeket ócsárolják, 
az osztrák gyárost simábbnak tartják . . .  “ 
így imák az ország minden vidékéről. Nem 
akarunk éles fegyvert kovácsolni ezekből 
a tényekből a hazai kereskedelem ellen, de 
megszivlelésre ajánljuk a kereskedelmi 
egyesüléseknek, tegyék megbeszélés tár
gyává, miként lehetne közös akarattal, 
árucikkenkint favorizálni a honi ipari ter
mékeket. Nem a társadalom a hibás, mert 
csak azt veheti a vevő, amit a kereskedő 
raktáron tart. Ha nem fogjuk rohamosan 
apasztani az őrületes kiadást a külföldi 
árukért, akkor elpusztul a nemzet a föld 
színéről. Volt idő, nem régen, amikor 
, bojkott* után kiáltott a társadalom, ez 
nem volt helyes, mert a békés fejlődésnek, 
az egymás megértésének kell uralkodni a 
polgári társadalomban. Teljes jóindulattal 
kérjük a magyar kereskedőket és keres
kedelmi egyesüléseket, szervezeteket, véd
jék meg az országot a végromlástól. Ve
gyék tudomásul, hogy 1832 millió koro- ( 
náért hoznak be Magyarországba külföldi 
árut a magyar kereskedők. Ha vé tlen ség 
ből magyar lenne a német császár, alig 
jutna be egy pár millió korona áru kül
földi cikk a hazába. Végre is, ha a nem
létnek gazdasági téren való boldogulásá
val, existenciájával a kereskedők nem akar
nak törődni, hanem valósággal ellenséges 
álláspontot foglalnak el a honi termelés
sel, ne csodáljuk, ha antiinerkantilisták

vannak és ha táboruk nőttön-nő. Legyen 
vége a közönynek, egyesült erővel töre
kedjenek a nemzettel tartani ésr nem a 
nemzet el:en.

— Az ipartestületek és a munkasbiztositá9.
Öt éve lesz nemsokára, hogy a munkások 
betegség és baleset ellen való biztosításá
ról szóló törvény életben van. Azóta ál
landó volt a magyar iparosok panaszko
dása. A sérelmek halomra gyűltek, egy
mást érték a kérvények és fölterjesztések, 
amelyek a törvény javítását sürgették, a 
kormány és a törvényhozás is többször 
voltak kénytelenek megállapítani, hogy a 
törvény módosítása elől elzárkózni nem 
lehet és még sem történt egész a mai 
napig semmi intézkedés, hogy a törvény 
megváltoztattasék. A folyó évben julius 
1-én jár le a törvény 25. §-ának érvénye 
és attól kezdve ugyanannyit kellene fizetni 
a százszoros bajokkal küzködő kisiparos
nak, amennyit a jóval kedvezőbb helyzet
ben levő gyáriparos fizet. Az Ipartestületek 
Országos Szövetsége e hó H-én, délelőtt 
10 órá/a rendkívüli közgyűlést hivott össze 
Budapestre, az Országos Iparegyesület 
gyüléstermébe, hogy ezt meggátolja és hogy 
tiszta helyzetet teremtsen abban a kérdés
ben, vajon a kormány hajlandó-e a törvény 
átdolgozásához komolyan hozzáfogni. Ez 
a közgyűlés fogja megállapítani annak az 
emlékiratnak tervezetét, amelyet a szövet
ség a kormány és a törvényhozás elé 
akar juttatni és határozni fog arról is, 
hogy az emlékirat átadása milyen formá
ban történjék, továbbá, hogy hogyan ve
hetné igénybe az országgyűlési választói 
kerületek képviselőinek és a törvényható
ságoknak segítségét a cél érdekében.

— Levél a Vágóhíd utcából. A napokban 
az alábbi sorokat kaptuk:

Kérjük a tek. szerkesztőséget alábbi pa
naszunknak b. lapjukban mint közérdekű 
dolognak, helyet adni szíveskedjék. Azok
ról a tűrhetetlen állapotokról kell panaszt 
emelnünk a nyilvánosság előtt, amelyek 
bár évek óta már, de most egypár hete 
különösen elviselhetetlenné váltak a Vágó
híd utcában. A jelen alkalommal nem ké
nyelem keresés, hanem egyenest a megél
hetésünk veszélyeztetése adja kezünkbe a 
tollat. Nevezett utcában négy éve épült az 
utolsó ház, amellyel egy teljes utcasor kép
ződött. Ezen utca Léva városban a legmos
tohább, mert erre a város ezideig még egy 
fillért sem áldozott. Hogy legalább vala- 
milyen gyalogutunk legyen, múlt évben is 
a saját pénzünkön váltottunk a vasúttól 
salakot, mig a kocsiközlekedés különösen 
esős időben teljesen lehetetlen volt, ami 
természetesen igen nagy károkat okozott 
nekünk, akik abban az utcában lakunk. 
Most azonban, hogy a Podluzsánka szabá
lyozással az utca torkolatához értek, a 
kocsiközlekedés körülbelül három hete tel- 
jessen megakadt, mert a munkások a földet 
rá hordják a kocsi útra, amivel aztán a vá- 
göhid felöl az utca teljesen el van zárva. A

Káinai utca felől volna ugyan bejárás az 
utcába, de itt meg olyan gödrök vannak 

teli sárral, hogy még üres szekérrel is ott 
vész aki belé merészkedik, nem még teher
rel tudna rajtuk keresztül menni.

Megtörtént, hogy amidőn egy szekér fá
val a piacról odáig jött a tót, s meglátta 
az utat ledobta a földre a foglalót azt 
mondá hogy „Anyi Boha nye igyem* meg
fordult kocsijával és visszament a piacra. 
E levél írója is igen érzékenyen károsodik 
említett okok miatt, mert szerződésileg idő
höz kötött munkáihoz az anyagot nem ké
pes beszállítani, valamint a kész munkát 
elszállítani. — Vagy ha esetleg az utcában 
tűz ütne ki, hát megtörténne Léván az a 
gyönyörűséges eset, hogy a patak partján 
égne le egyik ház a másik után, mert a 
fecskendővel be nem lehetne jönni az ut
cába. Ebbe a dologba még a biztosító tár
saságoknak is volna beleszólásuk. A Vá- 
dóhid utcában most még megfialni sem ta
nácsos, mert az is megtörtént a múlt hé
ten, hogy egy vasutas meghalván, hát már 
majd nem úgy volt, hogy a rendkívül rossz 
út miatt még gyalogszerrei sem lehetett ki
vinni a halottat a Káinai utcán várakozó 
halottas kocsihoz. Mindezen bajokon a vá
ros nagyon csekély költséggel segíthetne, 
amenyiben a kő egy éve ott van már kéz
nél, csupán egy kis jóakarat kellene hozzá, 
és az utat egy-két nap alatt legalább ide
iglenesen rendbe lehetne hozni. Voltunk is 
már az illetékes helyen ebben a dologban, 
kaptunk is Ígéretet, de bizony az Ígérettel 
az ut semmivel sem lett jobb. Tudom ha 
arról volna szó hogy a Vigadó előtti asz
faltot egy méterrel szélesebbre kell csinálni, 
hát nem húzódna a dolog semeddig. És a 
városatyák közül vájjon kinek jutna eszébe, 
hogy Léván még Vágóhid utca is van? De 
bezzeg a 80 százalékos pótadó kivetésénél 
milyen jól tudják, hogy a Vágóhid utcában 
is vannak adófizető polgárok.

Még egy dolgot kell szóvátennünk ne
künk akik ott lakunk, még pedig azt, hogy 
miként történhetik meg egy rend. tanácsú 
városban az, hogy a pöcegödrök ürülékét 
majdnem a város közepén elvonuló patak
ba (a Kálnay utcai hid mellé) hordja a 
gyepmester ? Elég korán kezdi meg Léván 
a gyepmester a munkáját, mégsem ellenőr- 
zik, hogy hová viszi a kocsik büzletes tar
talmát Vagy ez már nem tartozik a köz- 
tisztasághoz ? Ilyen állapotok vannak a 
Vágóhid utcában.

Vagyunk: Léván, 1912 apr. 3-án a szer
kesztőséghez teljes tisztelettel. Csákányi 
Sándor, több utcabeli nevében.

—  Az esztergomi főegyházmegye névtára
most jelent meg. Ez a nagy egyházmegye 
Esztergom, Pest, Komárom, Nógrád, Bars, 
Nyitra, Győr, Moson és Pozsony vár
megyék területére terjed ki. A főegyház
megye területén 8 főesperességben és 
46 esperességben összesen 1,523.373 kath. 
hivő van, (a lakosság összes száma2,100.707), 
kiknek lelki gondozása 969 papra van
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bízva. A papság közül a 480 plébánián 
396 plébános, 76 adminisztrátor és 173 
káplán működik. A 36 szerzetesházban 
740 szerzetes és 105 kolostorban 1895 
apáca van. Az egyházmegye nesztora 
Blümelhuber Ferenc esztergomi nagypré
post, aki 89 éves. A 480 plébánia közül 
178 kizárólag magyar, 3 német, 169 tót 
nyelvű, a többi vegyes. A kath. iskolák 
száma 788

— Kisgazdaképzö tanfolyamok A kisgaz
daképző tanfolyam célja a vidék kisebb 
birtokosainak tulajdonosait vagy bérlőit az j 
ilyen birtokok okszerű kezelésére tanítani, i 
A tanfolyamra tehát csakis kisbirtokosok- 1 
nak, kisbirtokosok bérlőinek, vagy bér- ; 
lőszövetkezetek tagjainak fiai vétetnek fel. ; 
Kisgazdaképző tanfolyamokat n őst a , 
kecskeméti, jászberényi és a nagykállói 
földmivesiskoláknál tartanak és f évi ok
tóber 1-től már az adai, békéscsabai, hód
mezővásárhelyi, nagyszentmiklósiés karczagi 
földmivesiskoláknál is tartanak ilyen tan
folyamokat. A tanfolyam minden év októ
ber 1-től a következő év március hó 31-ig 
tart. Felvételért az illető iskola igazgató
ságához címzett kérvényben kell folyamodni.
A kérvényhez csatolni kell: a) iskolai bizo
nyítványt. mely az Írni-, olvasni-s a négy 
alapművelettel való számolni tudást igazolja, 
b) születési bizonyítványt, mely a 17. évet 
betöltött életkort igazolja; c) községi és 
erkölcsi bizonyítványt, mely a folyamodó 
szüleinek foglalkozását és vagyoni állapo
tát tünteti ki; d) orvosi bizonyítványt arról, j 
hogy folyam odó erős, egészséges, munka- j 
biró testalkatú, ragályos betegségben és ■ 
szervi hibában nem szenved s hogy himlő ; 
ellen űjraoltatott. A kérvényeket legkésőbb 
augusztus hó 31-ig az igazgatónak szemé
lyesen kell átadni. A felvett tanulók az t 
iskolában laknak, hol teljesen ingyenes j 
oktatásban és ellátásban részesülnek; csak Í 
azon könyvek beszerzésére kell a tényleges 
jelentkezéskor 10 koronát az iskola pénz
tárába befizetni, melyek a tanulást meg
könnyítik; e könyveket a tanulók a tan
folyam befejezése után hazavihetik s azo
kat otthon is bármikor használhatják. Be
járok csak kivételes esetekben vétetnek 
fel.

— Halálozás. Kun Ignác, szegedi magánzó, 
e hó 29-én életének 76-ik és boldog há
zasságának 51-ik évében hosszú szenvedés 
után Szegeden meghalt. A megboldogultat 
tiz gyermeke és számos unokája siratja. 
Kun József lévai kávés édesatyját gyászolja 
benne.

— Negyvenéves papi jubileum. Varannay 
Lajos, az ujbarsi református egyháznak 
népszerű lelkésze a napokban töltötte be 
lelkészkedésének negyvenedik esztendejét. 
Ebből a szép és ritka alkalomból a barsi 
ref. egyházmegye papsága legközelebb tes
tületileg fog tisztelegni előtte, hogy szere
tettel üdvözölje őt.

~~ Biróválasztások. Verebély nagyközség
ben a napokban volt a biróválasztás meg

tartva s újból az eddigi bírót, Tóth Istvánt 
(bóger), ültették a bírói székbe. Törvény- 
birónak Varga János (paucso), esküdtet 
választották meg. Töhölön egyhangúlag Si
mon Lajost választották bíróvá.

— A F. M. K. E legnagyobb alapítványa.
Megemlítettük, már, hogy néhai R e p e s ik  
János ny. kir. tanfelügyelő, volt 1848-49- 
iki honvéd tüzér hadnagy Szepesvármegye 
szülöttje, egész vagyonát, 1 7 6 ,0 0 0  koro n á t 
a F. M. K. E. -re hagyta azzal a rendeltetés
sel, hogy az alapítvány kamatait az egye
sület a nyitra-bars-hont-nógrádi magyar-tót 
nyelvhatár községeiben szervezendő magyar 
nyelvi tanfolyamok költségeire fordítsa. A 
nagy örökséget, a mely értékpapírokból és 
takarékbetétekből állott, Tilloss Béla dr. 
besztercebányai ügyvéd utánjárása után, a 
aki azt a hazafias szolgálatot egészen ön
zetlenül tette meg a F. M. K. E -nek a na
pokban kapta meg az egyesület. Az elnök
ség most szervezi az alapitó levélben meg
jelölt vármegyékben a magyar nyelvi tan
folyamokat, természetesen olyan határköz
ségekben, a melyek földrajzi fekvésüknél 
fogva alkalmasak arra, hogy magyarositási 
központokul szolgáljanak a hol a pap és 
tanító föltétlenül megbízható magyar em
berek. A magyar nyelvi tanfolyamok az ala
pitó kívánságához képest magyar társalgási 
órák lesznek, amelyeken a tanító — az is
kolai órákon kívül — magyar nyelven való 
beszélgetésben fogja gyakorolni az elemi 
iskolák IV—VI. osztályú ifjúságát. A tanítók 
ezért a külön foglalkozásukért az alapítvány 
kamataiból az első három évben 200—200 
kor. jutalomdijat fognak kapni FMKE.-től, a 
mely jutalomdij a negyedik, ötödik és ha
todik évben az elért eredményhez képest, 
évi 220—260 koronára, a hetedik nyolcadik 
és kilencedik, években pedig évi 280—320 
koronára emelkedik, a kilencéves tanfolyam 
végeztével pedig a tanítók még külön 200-200 
korona jutalomdijat kapnak s az egyesület 
az érdemesebb tanítókat, akik a község 
fiatalságát teljesen megmagyarositották, va
lamelyes kitüntetésre fogja ajánlani a kul
tuszminiszternek. Érdekes itt följegyezni, 
hogy ezen az alapítványon kívül, a mely- 
lyel néhai Repesik János legnagyobb ala
pítója lett a F. M. K. E.-nek, az egyesület
nek a következő nagyobb alapítványai van
nak: néhai Semberi Imre 42,000 koronával, 
néhai gróf Karátsonyi Ouidó 20,000 koro
nával, néhai Laky Adolf 20,000 koronával 
és néhai Remenyik Zsigmond 10,360 ko
ronával.

—  A Lévai Kereskedő Ifjak Társulata mir-
'ius hó 31-én tartotta Weisz Gyula elnök
b e  alattévi rendes közgyűlését, melyen az 
aj tisztikart a következőkép választotta ineg: 
Elnök Dr Weisz Lipót, alelnök Lázár Emil, 
titkár Rónai Emil, pénztárnok Berceller 
Gyula, jegyző Takács Samu, könyvtáros 
Rosenberg Miksa, háznagy U w y Miksa lett. 
Számvizsgálókká Klein Ármin, Vass Jenő 
és Wilheim Sándort választották meg s 
ezeken kívül még 15 választmányi tagot is 
választottak.

— Gyászhir. Medveczky Lajosné szül. 
Fogler Helén, néhai Fogler Lajos leánya, 
rövid szenvedés után 39 éves korában, 
14 évi boldog házassága után Abázziában 
meghalt. Temetése e hó 6-án le^z Buda
pesten. Halála a nagy tiszteletben álló 
lévai Medveczky-családokat is gyászba 
borította.

— Csak Mauthner féle 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.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Neumer László Menyhár Julianna : Gyula ; 
Rácz János Dohány Erzsébet: Jolán ; Gás
pár József Gyurszki Paulina: Gyula Sán
dor; Lutovszky Károly Kis Mária: Gyula; 
Ocsiák György Jaros M ária: Mária; Hald- 
losát: Valach József 11 napos, he\ eny bu- 
bor kiütés. Wilheim Jenő 2 éves, általános 
gümükór. Doleg Lajos 40 éveS, tüdőgü- 
mőkór. Spisák Julianna 2 hó, tüdőgyulla
dás. Kovács Sándor 21 éves, lórugás kö
vetkeztében beállott agyhártya gyulladás. 
Pilnik János 28 éves, tüdővész.

A Felvidéki Magyar írók és 
Újságírók Szövetsége.

—  Az első alapitó tag. —

A FMKE. szepesvdrm választ
mánya volt az első, mely kimondotta, 
hogy minden évben 50 koronát ad a 
Felvidéki Magyar írók és Újságírók 
Szövetségének, hogy ezzel az vala
melyik érdemes tagját jutalomban ré
szesíthesse.

Utána Friedl György, a putnoki 
épitőagyag ipar részvénytársaság 
gyárigazgatója volt az első, aki 100 
koronával a szövetség alapitó tagjai 
sorába lépett.

A szepesi embert jellemző becsü
letesség, s z í v ó s  kitartás és törhetet
len akaraterő munkaszeretettel páro- 

' sulva Friedl Györgyöt is olyan polcra 
emelték, melyen számottevő ténye
zője lett Putnok társadalmának és 
öregbítője annak a jó hírnek, mely a 
szepesieket széles ez országban 
mindenfelé körülveszi.

Ennek a Friedl Györgynek a szö
vetség nagy hálára lesz kötelezve, 
mert az ő kezdeményezése inditja 
meg az adakozások folyamát, mely a 
12 vármegyében olyan eredménynyel 
kecsegtet, hogy minden tollforgató 
keblét a büszke reménység érzése 
töltheti el Bizalom hatja át az egész 
valónkat, hogy segítségünkre lesznek
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ezután ideáljaink megvalósításában 
mindazok, akik a felvidéki magyar 
sajtó és irodalom fontosságát ismerik, 
akiknek ez a sajtó mindenkor kész
s é g e i  szolgálatára állt a múltban és 
szívesen lesz segítségére a jövőben is.

Friedl György nemes példája talál
jon minél több követőre és megértőre! 
Ezt kívánja ma a felvidéki magyar 
tollf^rgató gárda minden tagja és 
óhajtja főleg az a generáció, mely 
m ajdan a kész munka gyümölcseit 
f..gja élvezni, ha arra érdemeket 
sz rzett.

T,zenkét vármegye magyar sajtó
jának 50 hírlapjában fog most vissz
hangzani Friedl György neve.

A levél, melyben Friedl György 
alapitó tagságát bejelenti, Telléry 
Gyűl i ügyvezető titkár, iglói lapszer
kesztőhöz van címezve s eképpen 
hangzik: *

Kedves barátom!
A Felvidéki Magyar írók és Újságírók 

Szövetségének megalakulási előkészületeit 
lapod utján élénk figyelemmel kisértem. 
Kezd ;től fogva tetszett nekem a terv és 
imponált az a munkásság, melyre fényes 
megvalósításához szükség volt. Szépen 
•ncgcs náltá.ok igazán dicsőségtekre válik. 
Rögtön be akartain lépni alapitó tagnak, 
hofry ha mar tollal nem, hát legalább ez
zel a csekélységgel legyek segítségetekre, 
de gondoltán?, megvárom, amig az alap
szabályok jóváhagyásával a Szövetség 
lényegesen megkezdi működését. Azonban 
ezt nem tudtam bevárni. (Az alapszabá
lyok jelenleg a belügyminisztériumban van
nak es jóváhagyásuk a közbejött kormány- 
válság miatt késik. Szerk.) íme itt vagyok 
e n lány buzdító sorral és postán egyide
jűiig címedre küldött 100 koronával alapitó 
tags;.ot kéive, ha szívesen fogadtok.

A/, én felejthetetlen szükebb hazám ter
mékeny földjén nőtt ki a virág amit gon
dosan ápolni kötelessége minden magyar 
: mb rnek. Gömörmegye, ahol második ott
hon > nra leltem és családom körében bol
dogan élete, a Ti Szövetségiekhez tartozik 
es uK ni kollégáitok mindegyike érdemes 
agja annak a hivatásnak, mely a több 

hely n nemzetiséglnkta felvidéken a magyar
án ügyének szolgálatában mindnyájunk 

nagyrabecsülését vívta ki.
A/, irói és újságírói hivatás emberei Szö- 

vets gtek által egy szervezett hadseregben 
töm rültek, mely a trikolor bátor lobogta
ssa  közben tör előre a nemzeti ügy dia
dalára. Csakhogy a harchoz nem elég a 
lelkesedés és bátorság, ahhoz pénz is kell. 
Ezt a szükséges pénzt pedig azoknak kell 
megadni, akik legtöbbször veszik igénybe 
toll ltokat: az érdekelt megyék, a tehető- 
tősebb városok, az iparvállalatok, a keres
kedelmi intézmények, a közélet szereplő 
férfiai, akikért Ti annyit irtok, lármáztok, 
hadakoztok — és ha kell — párbajoztok, 
i egyesületek, testületek, melyek legtöbbje 

i Ti agítálástoknak köszönheti létét és 
ok>zor fenmaradását 

Ti nem szoktatok megfeledkezni, ha má
sok érdemeit kell megzengedezni, hálátlan
ág volna tehát nem gondolni rátok is, 
ok >r mód van rá, hogy érdekeitekért 

valamit tenni lehet.
Te általad a sajtó emberei iránt érzett 

őszi ite vonzalmam késztetett rá, hogy né

hány szerény szóval méltassam működés
ieket és tehetségemhez képest anyagi téren 
is segitségtekre legyek.

Fogadjátok tehát az alapitó tagsagra 
szánt 100 koronát és viruljon S zöve te tek  
a felvidéki magyarság dicsőségére az idők 
végeztéig.

Putnok, 1912 március 31.
Sokszor ölel szerető barátod:

Friedl György,
a putnoki épitöagyagipar r. t. gyárigazgatója.

Örömmel reméljük, hogy Szövetsé
günknek számos, hasonló lelkes és 
áldozatkész pártolója akad a mi pát
riánkban is, úgy magánosok, mint 
az egyesületek s intézetek körében is 
és anyagi támogatásukkal elérhetővé 
teszik nemes céljainkat.

— T. olvasóinknak. A ki vérszegénység
ből eredő bajokban, sápkor, gyengeség, 
étvágytalanság, gyomorbajban szenved, aki 
sovány, testileg fejletlen, a ki gyermekei
nek izmosodását kívánja, a ki súlyos be
tegségen átesett, annak a Kriegner-féle 
Tokaji China-Vasbor kell, mely az összes 
vaskészitmények között az első helyen áll 
és az orvosok is rendelik évtizedek óta. 
Egy üveg ára 6 kor. kis üveg 3.20 korona 
Kriegner Gyógyszertárában, Budapest Kál- 
vin-tér. Püstai szétküldés naponta után
véttel, vagy a pénz előzetes beküldése 
után.

—  Kitüntetett tanítók. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Bese János garam- 
kovácsii, Kozák Endre nemeskosztolányi és 
Wolf István újbányái állami tanítókat a 
népnevelés terén szerzett érdemeik elisme
réséül állomás helyükön való meghagyásuk 
mellett, évi kétszáz korona személyi pót
lékkal, igazgató tanítókká léptette elő.

—  Tűz Yerebólyen. E hó 26-án este dr 
Oravetz Kálmán orvos házában tűz ütött 
ki, mely négy ezer korona kárt okozott. A 
tűz a fáskamrában keletkezett.

— Ebmarás. Zsitvaujfaluban Weisz Izidor 
nagybérlő 9 éves fiát megharapta egy 
kutya. A fiút — bár a kutya nem volt 
veszett — elővigyázatból azonnal a Pas- 
teur-intézetbe szállították.

— Uj iskolák. Zsarnócza még az év fo
lyamán két uj iskolát és tanítói lakást épít
tet. Az egyiket 15 ezer korona költséggel 
Zsarnóczatelepen, — a másikat Revistye- 
váralján, ahol a volt korcsmaépületet mint
egy 9 ezer korona előirányzattal, iskolá
nak és tanítói lakásnak alakíttatja át.

—  Országos zarándoklat Rómába. Az Or
szágos Katholikus Szövetség által veze
tendő római zarándoklat iránt a katholikus 
közönség körében mind erősebb érdek
lődés mutatkozik úgy, hogy a pápa elé 
vezetendő küldöttség igen impozánsnak 
ígérkezik. Zichy Gyula gróf pécsi megyés 
püspök vállalta el a zarándoklat védőségét 
s annak tagjait ő vezeti a pápai kihallga
tásra. Az indulás május hó 1-én történik 
s igy a jelentkezés határidejét április hó

| 15-ikére állapították meg. A részvételi dij
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j Jó állapotban levő használt BÚTOROK
Ajánlunk valódi prágai j lós’ ör matraczok

(lusoéfi Sonkát!
■ ■■ 4 ( m  m h  0TEIRER szállodában
2 — í 1 t iü ja  4 i 9 U  Báli-utca, most

Húsúét *  LANd-SZÁLLODA.
éiő dunai és balatoni

H A L A K
—  ponty, logas, harcsa, süllő, —  
íűszer és csemege árult nagy uálasztéhban 

olcsó árakon ! 
hioáló tisztelettel

ENGEL JÓZSEF és FIA

K i a d ó  h á z
Deák Ferencz utcza 22-ik sz. 
ház azonnal bérbe adó, felté
telek TOKODY IMRE háztulaj

donosnál tudhatok meg.

Finom minőségű húsvéti 
bor Tennenbaum Sándor 

vendéglősnél kapható? Léván, 
Malom tér I sz.

Léva, Kosuth Lajos-tér

K E R É K P Á R  
és VARRÓGÉP

nagy raktára

Kedvező részletfize
tési feltételek. Kész
pénznél engedmény!

REKORD
nyersolaj-cséplökészlel

6 lőerőtől kezdve 

Bámulatos eleső üzemi 

nem áll pénzügyőri ellen

őrzás alatt !

r S r . é m i R I i r  a legtökéletesebbek és nagy munkaképességmellett tisztábban csé- 
L v J M L . r  L i i n i v  pelnek mint bármely más gyártmány. Kérje árjegyzékünket

Fehér IHiklis gépgyár rt. Budapest, Oéci-ut 80. 
t e r “ rta,M K L E I N  J A K A B ,  L E V A N
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I Iasználjunk |
KABlNA-féle !

szinszapp ant
M csasboz a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzsülése ezzel, felér más 
sz»l>l>anal való 3-szoros atdörzsö-
énnel. -

W E I 5 Z  S I M O N
NÓRINBERQI- ÉS RÖVIb/tRU NÜQTKCRCSKCÖÉSE

—  LÉVfl, P E T C f hU T C Z fl. — -
D n « választékú  rak tárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
3 ö e . ......a E----------- --------------;

KUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cim festést m ázo lást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak m ellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

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

w w

ü z l e t  m e g  n y i t á s !
ischer fiatal ruhatelepe

LÉVÁN, (Kazinczi utcza 3. sz. házban), ujonnan be
rendezett ruhatelepében szép és elegáns FÉRFI ÉS 
líYERMEKRUHÁK úgyszintén NŐI FELÖLTŐK

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

Knapp Danidnál bénán.

■ Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arani) és 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 dísztárgyaid  
mat» úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

Szép választék  
inga órákban.

Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberendezések, m elyek saját  

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid  
lírák  mellett kaphatók

8 T E I IE R  JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-nteza t. W erthe im er-fé le  ház.
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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 

1 szári alatt levő g é p j a v í t ó  é s  l a k a t o s  műhelyemet

Báthi utcza 2. szám
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-fele műhelybe, ineltv et meg- 
vásándtam Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javításai, villanycsengők felszerelését, valamint a 
lakai is szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban
készítem.

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal

Tanuló azonnal leloétctift!

kantor Béla szobafestő
L éoa ,  HrniPéJ ulcza 28 szám. 

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

niagónlakÓKok, szállodák és 
Intézetek tisztítását, valamint 
falakból, fa  és kárpitozott b á 

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

n ak  p eté it  ö r ö k r e  k ip u sztitja .

V -V ,

M

Mordinyi Lajos,
oki.gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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