
IV. évfolyam Léva, 1912. november 23 án 47. szám.

Meghívó
Barsvármegye községi és körjegyzők, va

lamint segédjegyzők Egyesületének Léván 
1912. november 20-án, d. e. 10 órakor 
tartandó rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés tárgyát képezi a jegyzői 
fizetések rendezése iránt a Törvényhatósági 
bizottsághoz intézendő felirat tárgyalása.

Miután Jegyzői Egyesületünk a magán
munkálatok megszüntetése tárgyában inté
zett felirata Vármegyénk Törvényhatósága 
által pártoló véleménnyel a Belügyminister 
úrhoz felterjesztetett, mdyet Belügyminister 
ur tudomásul vett, ennélfogva most már a 
jegyzők fizetésének a magánmunkálatokból 
btfolyó jövedelem megszüntetésével és a 
megélhetési viszonyok figyelembe vételével 
lesz a vármegye területén rendezendő.

Fölkérem az Egyesület tagjait, hagy ezen 
közgyűlésen okvetlenül megjelenni szíves

kedjenek.
Külön meghívó nem küldetik.
Összejövetel a nagyvendéglőben.
Zseliz, 1912. november 18.

Kartársi szeretettel.
Ákossy Árpád Szedlacsek János

főjegyző elnök.

A tél előtt.
Valami különös félelom és reme

gés fogja el minden évben különö
sen a szegényebb néposztályt az 
ősz végén. A tél előtti félelem ez. 
A tél nálunk Magyarországon, mint 
valami mesebeli sárkány, szedi min

dig az áldozatait, de még soha sem 
akadt olyan Szent György lovag, 
aki ezektől az áldozatoktól, és ettől 
a sárkánytól megmentette volna ezt 
az országot.

Szinte szeretnék azt mondani, 
hogy a téltől való félelem alaptalan 
túlzás, és ha a mi gazdasági viszo
nyainkkal tisztában vagyunk, akkor 
be kell látnunk, hogy bizony nem 
alaptalan, nem felületesség, nem túl
zás és rövidlátás, hanem az igazi 
helyzetnek tiszta szemmel való meg
látása.

A mi országunk népességének 
gazdasági állapota és anyagi hely
zete ma olyan, hogy rendkívüli ki
adásokat nem bir el. Nemcsak a 
munkásosztály, hanem a középosz 
tály is krajcárra kiszámított budget- 
vel dolgozik. De ez a krajcárra ki
számított budget beválik nyáron, ősz
szel, tavasszal és csődöt mond télen.

A fűtés, a világítás olyan hatal
mas összegre nő meg télen, a ru
házkodás annyival drágább, az ét
kezésnek a költsége annyival megnő 
hogy még a legkonszolidáltabban élő, 
legpontosabb, legtakai ékossabb csa
lád is a tél beálltával egyszerre de- 
ficittel kezd küzdeni.

A téltől való félelem nem alapta
lan és egyike azoknak a problémák
nak, amelyeket csak igazán nagy

gonddal és sok hozzáértéssel lehet 
és kell megoldani.

Mert meg kell oldani. Nem lehet 
egy nemzet élete igazán nyugodt és 
rendszeres, ha egy évenkéntelkövet- 

i kező természeti tünemény, a hideg, 
a tél, az életébe zavart hoz. Azok 
az intézmények, amelyek a téli nyo
mort enyhíteni akarják, melegedő 
szobák, ingyen kenyér kiosztó hely, 
ingyentej osztogatás, népkonyha, mind 
csak egy-egy részét, sőt talán csak 
egy egy apró problémáját oldja meg 
a nagy probléma komplexumnak. De 
ezeket azért minden városban szer
vezni kellene, hogy a szegény nép 
számára a telet elviselhetőbbé tegyük.

A kereseti viszonyok javításának 
általános szükségét — a drágaság 
emelkedésével arányosan — minden
ki és mindenkor hangoztatja, de ta
lán sohasem hangoztatható jobbkor, 
mint ilyenkor tél előtt, amikor a tél 
rettenetes lehetőségei elől való féle
lem — amelyhez most még egy há
borús eshetőség rémei is hozzájárul
nak — foglalják el a kedélyeket.

Hogy a kereseti viszonyok javitá- 
j Sára milyen intézkedéseket lehetne 
j és kellene tenni, ez a kérdés már 
i egész más rubrikába tartozik.
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A jegyző.
Régi keletű a községekben rendszeresi- 

tett toliforgatói állás ilyetén elnevezése. 
Azóta az idő s a haladás szelleme erősen 
ráczáfolt ezen elnevezésre, s habár nem 
tudható mit rejt a jövő méhében, azt tar
tom, hogy a foglalkozást, igénybe vételt 
illetőleg sokkal jobban illenék az illetőkre 
a .Mindenes* kifejezés! Sokakban, akik ; 
szeretnek a czimek sugaraiban sütkérezni, ; 
minősítésem sértőnek fog látszani, de bár
miként vélekedjenek is minősítésem felöl, ( 
s ha ragaszkodnak is a tetszetősebb elne- j 
vezéshez, azért egyet élném vitathatnak, s , 
ez az, hogy a jegyző a közigazgatásnak és | 
az állami administratiónak kényekedvére a , 
községekbe kihelyezett mindenese! Legyen ( 
az selyemhernyó tenyésztés, sertésvészes j 
elhullás, anyakönyvezés, rendőri nyomo- j 
zás, adószedés vagy kivetés, végrehajtás . 
stb.-stb. mind-mind általa intézendő annél- 
kül, hogy mód és idő nyujtatnék ahhoz, hogy 
ezen széleskörű ismereteit a törvények 
tanulmányozásával gyarapithassa.

A munkahalmazat oly nagy, hogy annak 
elvégzése a rendes munkaidőn belül lehetet
len, azzal pedig senki sem törődik, hogy 
mikor végzi el, a fő az, hogy készen 
legyen.

Lám mennyivel jobb a munkás nép 
sorsa! Ott szerződésben van meghatározva 
a munkaidő tartama, s ha a munkaadó ezen
túl ak r dolgoztatni, szerződésszegést követ 
el, büntettetik! Jegyzőknél ennek éppen az 
ellenkezője történik, ha a két napra szóló 
munkát egy nap alatt élném végzi, ezért 
büntetik meg.

Szivem könnyei.
■ em daloltam  még soha vígat, 
Csak olyat, a mi szivet rikatj 
Srivem  könnyei a k is  daloki 
A miket néha eldalolok.

Szivem könnyeit m ár elsírtam , 
Bús dalaim ba bele irtam ,
Mig színes álm okat kergettem  

És végre aztán terád leltem . • •

Kopernicky Cornél.

Találkozás.
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Irta: Peterdy Sándor.

Valahol a Ferencváros külső részén bo
torkál egy szánalmas alak. Látszik rajta, 
hogy már eleget bevett a jóból, mert meg
lehetős bizonytalan léptekkel méregette az 
utcát.

Egy kávéház elé ért. Benézett. Az ala
csony, vásott falu helyiség tele volt mester
legényekkel, akik sörözve, szivarozva éne
keltek, és ugyancsak buzgólkodtak, hogy

Teendők halmazata elintézetlen, de azért 
mindig újabb és újabb teher vár reájuk, s 
ezzel természetesen h e lyze tük  is rosszabodik. 
Az összes törvények büntető szakaszaiban 
bőségesen van gondoskodva a bírságolás
ról, de arról sehol, hogyha segéd erő kell, 
arról ki gondoskodjék? Az 1886. XXII. tcz. 
2. §. a az összes feladatok teljesítését a 
községre ruházza, ennek kellene tehát a 
jegyzők megélhetéséről, munkaerő szapo
rításáról gondoskodni. Azonban belecsömör- 
lenek a községek a nagylelküsködésbe 
mikor látják, hogy ők a közigazgatásnak 
csak fizető alanyai, de ennek ellenértékét 
nem élvezhetik.

Eddig sem volt sem a község, sem a 
jegyző helyzete rózsásnak mondható, s 
az természetes is hí meggondoljuk, hogy a 

községek saját filléreiken kénytelenek más 
számára munkást tartani, s megengedni azt, 
hogy az legyen velük szemben az előfor
duló kellemetlen ügyek végrehajtója. Sze
gény jegyző pedig, hogy hivatali teendőit 
ellássa, kénytelen zaklatni azt a közönsé
get, amellyel együtt él, amelynek filléreiből 
tartja fönn magát és családját, kénytelen 
legkedvesebb barátját is végrehajtani, zak
latni följelenteni!

Ezt ismerik az illetékes tényezők, s ha
bár 25 éve múlt el, hogy az 1886. XXII 
t. ez. éli világát, s habár annak alig van 
már szakasza foltozatlan, élnie kell, mert 
elmagyarázásokra elég ruganyós, s mert 
biztosítja az államot a közigazgatási teendők 
ingyenes ellátásáról*
Szegény jegyzők congresszusoznak, szer

vezkednek, feliratoznak, hogy közjogi hely
zetük rendeztessék, hogy fizetésük a fo
kozódó drágaság arányában emeltessék,

heti keresetükből holnapra minél kevesebb 
maradjon. A férfi megállt egy kicsit, gon
dolkodott, mialatt farkasszemet nézett a 
kávéház tetejéről lecsüngő lámpával, amely 
körül a füst, a kigőzölgés egész udvart 
képezett.

— Bemegyek! Úgy sincs sietősebb dol
gom, — döntött végre a férfi és bement 
Egyik asztalnál helyet foglalt.

— Sört vagy konyakot, vagy mindakettőt 
— kiáltotta a feléje siető, szutykos kabátu 
pincérnek.

Aztán körülnézett.
— Hm! Úgy látszik itt még nem voltam. 

Sebaj, legalább szaporítom az ismeretei
met. A jó pap holtig tanul.

Majd sorba vette a vendégeket.
— Na, nem éppen úri közönség, de az 

mindegy. Az egyik fajta éppen olyan ko
misz, mint a másik. Hopp, azt a pofát, azt 
a pofát ott ismerem. Egymagában gunnyaszt, 
mint a túzok. . . de kicsoda is? Aha, tudom 
már, nem ő az, csak hasonlít hozzá. Brr, 
egyszerre keserű lett a sör a számban.

Most az a másik férfi is feltekintett, s 
meglátta az újonnan érkezettet. Elkutjan- 
totta magát, aztán a hóna alá szadte a

hogy nyugdíj ügyük országos alapon szer- 
veztessék, de biz ezt mind rém hallja meg 
a „siket kovács*! A törvénygyártó kemenezék 
pedig ontják az újabbnál újabb terheket, s 
nem veszik, észre a közigazgatás jegyzői 
intézményének agonismusát, nem veszik 
észre, hogy a segédjegyzői állások százai 
betöltetlenek, mert nem akad pályázó !

íme az új adózási rendszer, újabb meg
terhelés a jegyzőkre, mint halljuk a jö
vedelmi adó összeíró bizottságainak el
nökeivé szabadkozásuk ellenére is kinevez
tettek, holott az utasítás szerint az elnöki 
tisztséggel pénzügyi tisztviselők ruházan- 
dók föl. Nem tudni valljon ez takarékos- 
sági vagy kényelmi szempontból történik-e, 
de annyi megállapítható, hogy ez által a 
jegyzőkre egy újabb teher hárul, ezzel le- 
foglaltatik az a nehány percük is, mélyít 
eddig a lakossággali érintkezésre szenteltek.

Mily fonák helyzetet teremt a jegyzőkre 
ezen újabb megterhelés, az kitűnik a tör
vény ama rendelkezéséből, melysztrint az 
összeíró bizottság az összeirási adatokat 
titokban tartani tartozik. Ugyanezen törvény 
szerint az adózó felek vallomási iveit szinte 
a jegyző köteles, ezek bemondása alapján 
kitölteni, s úgy ő látni fogja azt, hogy 
egyesek ha nem is szándékosan, de tudat
lanságból egyes jövedelmi forrásokat el
hallgatnak, vagy azokat alacsonyan értéke
lik. Ez pedig tudvalevő kihágást képez és 
büntettetik! A jegyző ezt mind látja, de 
esküjénél fogva nem figyelmeztetheti az 
illetőt az adóalap elhallgatására, aminek az 
lesz a következménye, hogy elveszti telje
sen lakossága bizalmát, és jóindulatát.

Levonva előadottaimból a conseguenciát, 
az lesz az eredmény, hogy a lakosság

sörös üvegeket és átment hozzá.
— Szervusz firkász! Vagy még mindig 

haragszol? Kössünk fegyverszünetet.
— Hát mégis te vagy tábornok ur. Jól 

nézel ki. Nem békülünk. — szólt a fir- 
kásznak nevezett.

— Dehogy nem, nincs ok, hogy hara
gudjunk egymásra. Inkább mulassunk egyet.

— Miért nem mégy haza?
— Haza? Minek? Jobb itt?
— Hát a . . a . . . izé..  . a feleséged . . .
A tábornok ur kicsücsöritette a száját,

egy hosszút füttyentett és nagyot lódított a 
kezével a levegőben.

— Nem értem, szólt a firkász.
Arra a másik megismételte a füttyentést, 

nagyot húzott az egyik sörösüvegből és 
csak azután mondotta:

— V olt. . .  nincs . . a faképnál hagyott, 
megszökött.

— Ne mondl Hogy esett a dolog? No 
ülj le és mond el.

És a firkász félretolt néhány sörösüve
get, rákönyökölt az asztalra és úgy nézett 
a tábornokra. Ezt csak harsány hangjáért, 
katonás járásáért nevezték igy barátai: kü- 
lömben pedig hivatalnok-ember volt.



47 szám. H írlap 3.

jegyzőjét mint tanácsadóját teljesen elvesz
tette; a jegyző pedig népe bizalmát és tá
mogatását, elszigetelten, minden támasz 
nélkül fog még egyideig küzdeni, mig be
következik ezen torzintézmény végkimulása.

Addig mig az állam a városok segítésére 
milliókat áldoz, a községekre filléreket is 
sajnál, pedig kárát vallja, mert a jegyzői 
teendők mikénti ellátása nemcsak a köz
ségek de az állam érdekét is érinti. Mu

lasztást követnek el a községek képviselő
testületei is, hogy törvényes joguknál fogva 
közbe nem lépnek s nem tiltják el a jegy
zőt azon teendőktől, melyeket törvények 
vagy rendeletek más hivatalokra ruháznak!

De persze Magyarországon csak válasz
tások alkalmával van meg a közügyek 
iránti érdeklődés, a bizalom letéteményesei 
poharazás mellett tesznek fogadalmat arra, 
hogy a község ügyeit szivükön fogják vi
selni, a valóság pedig az, hogy 15—20 
képviselőtestületi tagból két-három elöljáró 
jelenik meg a közgyűléseken.

Létminimum és adósróf.
Azt sejtjük, hogy a 8C0 koronás létmi

nimumot nagyon drágán fogjuk megfizetni 
mi, 800 korona kereseten felüli kispolgárok. 
Az uj adótörvény a jövő évben lép életbe 
és nem hiába 13-as számmal írjuk a jövő 
esztendőt, de azt hisszük, sírva fogjuk 
ezt az évet emlegetni. Mert hiába mondják, 
hogy az uj adó-bevallással nem következik 
be adóemelés és hogy a jövedelmi adót 
30 millióban kontingentálták, mert azok a 
rendeletek, amelyeket a kormány a múlt 
napokban közreadott és amelyek az adó

— Érdekei? Hát már nem haragszol? 
No, előbb békíiljtink ki.

Kocintottak és ittak.
— Hát mikor te udvaroltál neki és azt 

hittem, hogy hozzád megy, tudod, főbe 
akartam magam lőni. De vártam még és...

— Sikerült is engem kiütni a nyeregből.
— Igen. Az enyém lett. Olyan boldog 

voltam, hogy . . .
— Nem vagyok rá kiváncsi.
— De nem tartott soká. Nemsokára be

láttam, hogy nem olyan nő, mint amilyen
nek én hittem és amilyennek te verseidben 
leírtad. Szeszélyes, nagyigényii, zsarnoki 
természetű volt. Mindennapra jutott egy 
veszekedés; azzal keltünk, azzal feküdtünk. 
Hamar kiábrándultam a nagy szerelemből. 
Nem csoda. Pokol volt az otthon, hát nem 
jártam haza, inkább korcsmába mentem. 
Egy szép napon az asszony . . .  és ismét 
füttyentett egy hosszút.

— Hová?
— Jó helyre. Egy dúsgazdag ember 

szöktette meg.
Egy kis ideig csend volt.
— Látod, szólalt meg a firkász, miért 

nem bántál jól vele. Annak az asszonynak

kivetésnél közreműködő köröket kitanit- 
ják a szövevényes adókivetés minden rész
letére, maga ez a kitanitás a paragrafusok 
özöne, az ember beleszédül, ha olvassa, — 
azt sejteti, hogy itt mélyreható operáció fog 
történni az emberek zsebére. A jelszó min
dig az, hogy az adót nem emelik, ellenke
zőleg a kis egzistentiáknak teljes adómen
tességet biztosítanak, 800 koronán aluli 

, jövedelem teljesen adómentes. A többiek- 
1 nek is jövedelműkhez képest vetik ki adó

jukat egy kerek összegben ; de hogy jöve
delemnek számítson, ha az adófizető fél 
ócska nadrágját eladja a handlénak, ez 
csak az uj adótörvény Ötlete, mely, hogy 
rusztikusán fejezzük ki magunkat, belenéz 
az ember hasába és olyan szagló érzéket 
disputái bele az adókivetéssel megbízottak 
orrába, hogy ezek az emberek minden faj
ta jövedelmét szigorúan számba vehessék.

Már néhány évtizede folytonosan emle
getik, hogy a direkt adókat nem emelik. S 
ezzel szemben az adózó fél évről-évre 
adóemelést tapasztal. És míg a régi adó
törvények is úgy csinálódtak, hogy az adó
fizető fél adófelszólamlásaival, kérvényeivel 
rendesen alakszerűségekbe botlott, elkésett: 
de igaza sohse volt. Az adózó fél bölcs 
megnyugvással fizetett addig, mint a köles, 
mert úgyis tapasztalta, hogy akái Poncius- 
hoz, akár Pilátushoz szaladgál, hogy adó
ját leszállítsák, — abból ugyan nem evett.

Azt hittük, hogy a nagy garral hirdetett 
létminimumos törvény segíteni fog az adó
zók terhein. De mióta az uj adó életbelép
tetéséről szóló és kötetremenő végrehajtási 
utasításokba belenéztünk, kétségbeesve ka
paszkodunk a levegőhöz, mert annyi út
vesztőt, a betűknek annyi labirintusát, az

eltűrhetted volna a szeszélyeit. Nem becsül
ted meg.

A tábornok hosszan nézett cimborájára.
— Azt hiszed? Lehet. De hát ő miért 

nem tűrt? Miért keserített még jobban el? 
Miért nem vigasztalt? Mert nem szeretett. 
Ne beszélj! Nem szeretett! A feleségem lett, 
mert hizelgett neki. hogy meg akartam 
halai miatta, mert azt hitte, hogy gazda
gabb vagyok, mert jobb állásom volt, mint 
neked. Nem szeretett. Punktum! Én se 
szerettem! Örülök, hogy megszabadultam 
tőle. Szervusz firkász! Igyál!

Ittak.
— Hát te, mit züllesz itt? Honnan ve

tődsz ide? Mit csinálsz? Mit dolgozol?
— Semmit. Minek? Kinek? Egyszer akar- 

am nagy iró lenni. Ami láng, ami tűz volt 
bennem, beleöntöttem a verseimbe. A szi
vem vérével Írtam őket. Eh, nem szeretek 
rá gondolni. De mert sokszor eszembe 
jut, sokszor iszom. Akkor felejtek. Szer
vusz!

És ismét ittak. Aztán nem szólották 
semmit. Néztek egymásra merően, égő 
tekintettel. Majd ösztönszeriileg átnyúlva 
az asztalon, kezet fogtak. Miért? Nem tud

óvatos fiskális gondnak akkora mértékét 
látjuk arra, hogy az adófizető minden eset
leges jövedelme kiszimatoltassék és kellő 
mértékben, sőt mértéken túl megadóztassék, 
el megy a kedvünk minden modern jelszó
tól, mely a kis egzistenciákat 800 koronáig 
mentesiti ugyan, de a kis polgári társadal
mat, melynek élete még keservesebb, mely 
ellen a korszellem naponta uj követeléseket 
támaszt, még jobban megadóztatják Mind
ezt pedig igen tetszetős jelszó alatt, a lét
minimum boldog igérése mellett.

Hisszük, hogy a legnagyobb adózók ér
dekeiket megtudják védeni, de mi lesz a 
gyámoltalan kis emberrel, aki még a keve
sebb betűvel összerótt és világosabb szö
vegezésű törvények és utasításokba is meg
botlik, ha neki kell a felszöktetett adó el
len felszólalni, kérvényezni. Azt hisszük, 
hogy az egyes adózó fél alig lesz képes 
érdekeinek gondozására. Még átok járnak 
jól, akiknek egyforma foglalkozásuk lévén, 
szervezetileg léphetnek föl érdekeik oltal
mára. És ha csakugyan úgy lesz, ami még 
ma csak a kis polgárok aggodalma, hogy 
a jövedelmi adó kontingentálása alatt tu
lajdonképpen újabb adóemelés lappang, 
akkor a kis polgári társadalom nem tehet 
egyebet, minthogy egységesen szervezkedik 
érdekeinek megvédésére.

H 1 R_E K.
— Baro Kürthy Lajos fölmentese a barsi 

főispánság alól. Báró Kürthy  Lajost, vár
megyénk főispánját saját kérelmére föl
mentette állásától a király és a (saplorics 
Simon lemondásával megüresedett turóci

ták; jól esett. Egyszerre azután megcsuk- 
lott a fejük és lehanyatlott. Sírtak.

— Szegény firkász! Mennyit szenvedsz!
— Szegény tábornok, sajnállak.
— Te talán boldoggá tetted volna!
— Tied volt, elvesztetted, kétszeres 

gyötrelem.
Aztán mindakettő azt gondolta a másik

ról:
— Mennyire szereti még mindig.
Egy idő múlva cihelődtek. Egymást karon- 

I fogva mentek ki a kávéházból. Az utcán 
ismét róla beszéltek. A nevét nem említet
ték. Az egyiknek jól esett róla beszélni, a 
másiKnak jól esett hallgatni.

Lassan beértek a városba. Az előkelő 
világ egy mulatóhelye mellett vezetett el 
utjuk. Bent hangos nevetés, ének, kurjon- 
gatás járta. Egy ismerős kacaj csendült ki 

í a zagyva férfinótázás közül.
Dermedten állottak meg, azután egy kis 

nyíláson benéztek. Nem csalódtak.
A dőzsölő férfiak között ő mulatott. Az 

egyetlen nő volt. Ölelkeztek, csőkolődztak.
A két férfi undorodottan fordult el.
— Menjünk!

Aztán mindenről beszéltek, csak róla nem. 
Soha többet, pedig minden nap találkoz
tak, mert ismét jó barátok lettek.



L ^ v a l H ír lap 47 szám.4.

föispáni állásra nevezte ki. A legfelsőbb 
elhatározás vasárnap jelent mega hivatalos 
lapban és igy szól: A belügyminisztérium 
vezetésével megbízott magyar miniszterelnö
köm előterjesztésére báró Kürthy Lajost, 
Bars- és Zólyom vármegyék főispánját, 
Bars vármegyei föispáni állásától, kiváló ( 
szolgálatai elismerése mellett, saját kérel-  ̂
mére felmentem és Zólyom vármegyei fő- , 
ispáni állásában való meghagyása mellett, j 
Turócz vármegye főispánjává kinevezem. 
Kelt Budapesten, 1912. évi november 9-én. J 
Ferencz József s. k. Lukács László s. k. j 
Kürthy utódjául Kelts Gyula csász. és kir. | 
kamarást, az aranyosmaróti kerület orszá
gos képviselőjét emlegetik.

— Czimadományozás legfelsőbb kegyelem 
bői. A hivatalos lap jelenti, hogy a király 
garamveszelei Kazy József szolgálaton kí
vüli viszonybeli honvéd századosnak, 
(földmivelésögyi államtitkárnak) kivételesen 
és legfelső kegyelemből az őrnagyi címet 
és jelleget díjmentesen adományozta.

— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete hétfőn rendkívüli közgyűlést 
tartott, az elhunyt Komzsik Lajos városi 
pénztáros halála fölött jegyzőkönyvi
leg részvétét kifejezni elhatározta, az állás 
betöltésére megtette az intézkedéseket és a 
pénztárosi teendők ellátásával Torma Lajos 
ellenőrt ideiglenesen megbízta; özv Kom
zsik Lajosr.énak 691 K 20 f évi nyugdijat 
állapított meg. Ezután a polgármester az 
idehelyezni kérelmezett honvédezred ügyé
ről tett jelentést. A honvédelmi miniszter 
értesítése szerint a honvéd gyalogezredek 
nem lesznek megszaporitva — csupán az 
egyes ezredek legénységének létszáma emel
tetik, — igy a város kérelme nem teljesít
hető. Majd Thuróczy Lőrinc állatorvos 
nyugdíjazási ügye került tárgyalásra s csak
nem negyven évi szolgálata után, saját 
kérelmére nyugdíjazták évi 748 K nyugdíj 
és 452 K kegydijjal, ami összesítve mostani 
évi fizetésének felel meg. Az állatorvosi 
állás betöltésére szolgáló intézkedések 
megtétettek s a választásig Salgó Szieg- 
fned a helyettesítéssel meg lett bízva. Ba
log Lajossal a vásártéren létesítendő korcsmá
nak bérleti szerződését a képviselőtestület 
elfogadta. A piac kibővítésére az Ozmán 
téren álló Monaco-féle házat tízezer koro
náért megvásárolta. A tanácsnok bejelen
tette, hogy a város által alkotott: a tánc
vigalmak, zeneestélyek stbről szóló, vala
mint az építkezési szabályrendeletet a belügy
miniszter megerősítette. A kéményseprési 
szabályrendelet a törvényhatóság kívánsága 
szerint módosítva lett. Majd a főjegyző 
bejelentette, hogy a vármegye törvényha
tósága az 1913—14. évekre a vámos ut 
segélyezésére évi 2280 K-t szavazott meg. 
E pontnál Szemerédy Lajos fölszólalása 
után, annak inditvánárya elhatározta a kép
viselőtestület, hogy a Koháry-utca folytatá
sát képező törvényhatósági ut rendbeho
zatala céljából megkeresést intéz az alis
pánhoz. Ezután a legtöbb adót fizetők

névjegyzéke olvastatott föl, és a községi 
választók névjegyzékének az alispánhoz 
való terjesztését a képviselőtestület elren
delte. Több kisebb ügy elintézésével a 
közgyűlésnek vége lett.

— Segedjegyzőválasztas. A nagysárói kör
ben szervezett segédjegyzői állásra pályá
zat hirdettetett. A választást Nagysáróban 
a körjegyzői irodában f. hó 27-én fogja 
megtartani Ordódy Endre főszolgabíró.

— Kitünteti tűzoltók. A tűzoltás és men
tés terén 25 éven át kifejtett érdemes te
vékenység jutalmazására alapított diszérmet 
a király felhatalmazására a belügyminiszter 
a körmöcbányai önkéntes tűzoltóság ke
beléből a következőknek adományozta: 
Majer Elek volt tb. parancsnoknak, Gers- 
tner József volt alparancsnoknak, Ihring 
György, id Klobuslczky Ede, id Rakovszky 
Imié volt szakaszparancsnokoknak, Ada- 
mecz József, Stolek András, Róth Gyula 
ö: , mcsnokokna*, Trangosch Károly, 
Tonhauser Antal rajvezetőknek, Haisz 
Ferenc és Hartenstein András szivatytyu- 
soknak.

— Halálos Játék. Tragikus eset hirét 
vesszük Kismányáról. Fekecs Sándor, egy 
gazdag földmivesnek öt esztendős fia, egy 
nagy konyhakéssel játszadozott, miközben 
iT"»;*vág*a a kezét. A kés rozsdás lehetett, 
mert a fiú, akit közben az érsekujvári kór
házba szállítottak, iszonyú kínok között 
vérmérgezés következtében meghalt.

— Erzsébet királyné emlékezete. Bologult 
Erzsébet királynénk emlékezetére, nevenap- 
jának évfordulóján, nov. 19-én, a lévai 
polgári leányiskola, és az állami tanítóképző 
intézet ünnepélyt rendeztek.

— Munka közben. Az oroszkai cukor
gyár zselizi uradalmában a gőzeke kazán- 
j. javította Szőllősy Vendel fütő. Munka 
közben a kazánból kiömlött a fo«TÓ viz és 
a fütő hátát leforrázta.

— Az esküdtbiróság tárgyalásai. Az ara
nyosmaróti kir. törvényszék esküdtbirósá- 
gának őszi ciklusa a múlt héten folyt le. 
Ez alkalommal került tárgyalás alá Hrncsár 
András ujbarsi szolgalegény bűnügye, mert 
Peterke István ujbarsi gazdát vasvillával 
agyonütötte. A kir. ügyész szándékos em
berölés bűntettével vádolta Hrncsárt, akit 
az esküdtek verdiktje után hat évi fegyházra 
ítélt a bíróság, ügy az ügyész, mint a vád
lott megnyugodott az ihletben. — Berheli 
István töhöli juhász szintén szándékos em
beröléssel vádoltan került az esküdtbiróság

I elé Májusban Bartek István urasági cselé
det orozva háromszor szivén szúrta egy 
késsel. A szerencsétlen legény rögtön meg
halt. A vádlottat nyolc évi fegyházra Ítélte 
az esküdtbiróság. — Ezután Vlacskó Pál 
nagyugróci gyári munkás ügye került tár
gyalás alá. Vlacskót szándékos emberölés 
kísérletével vádolta az ügyész, mert rálőtt 
a munkavezetőre, aki öt elbocsájtotta a 
munkából, ahol — a vádlott vallomása 
szerint — kezén előbb megsérült. A bizo

nyítási eljárás után j  veszélyes fenyegetésben 
mondták ki öt bűnösnek az esküdtek.és a 
bíróság egy hónapi elzárásra és ötvei* ko
rona pénzbüntetésre Ítélte. Az esküdtbiró
ság tárgyalásai ezzel be is fejeződtek.

— Lövöldöző tolvaj. Garamveszeléről je
lentik: E hó 18-án éjszaka Osgyán János 
gyanús zörgésre ébredt, kiment megnézni a 
zörgés okát, hát látja, hogy egy ismeretlen 
ember a disznaját csalogatja ki az udvar
ból. Osgyán a disznótolvajra kiáltott, aki 
erre pisztolyt rántott és Osgyánra lőtt, de 
szerencsére nem talált. A tolvaj aztán el
menekült.

—  Tánccal egybekötött jötékonycélu kabarét
rendez a tanítóképző intézet ifjúsága f. hó 
30-án, szombaton; a Vigadóban, ^m ulat
ságra szóló meghívókat a napokban küldik 
szét. Műsor: 1. Szépasszony induló. Zene
karra átírta Strici. Előadja az ifjúsági zene
kar. 2. Házassági ajánlat. (Monológ) Irta : 
Gárdonyi Géza. Előadja Flórián Tfaján IV. 
éves. 3. Népdalegyveleg. Irta: Lányi Ernő. 
Énekli az ifjúsági énekkar. 4. Katonásan. 
Irta: Andeánszky Jenő. Vígjáték egy fel
vonásban. Személyek: Gárday Albert nyug. 
huszárőrnagy — Flórián Traján IV. éves. 
Jolán, özv. Berendyné, Olga húgai — Nyi- 
redi Erzsiké kv a. Skoff Miczike k. a. 
Lengey Emil miniszteri titkár — Rizinger 
János III. éves. Huszár Elemér hirlapiró — 
Huszár Dezsó IV. éves. Gyuri, inas Gár- 
daynál — Skoff Gyula IV. éves. 5. Állat- 
quartett. Irta: Priszner I. Előadják: Bogya 
Kálmán, Kárp Miklós, Adler Sándor IV. 
évesek, Kováts István III. éves. Zongorán 
kiséri Virsik Imre IV. éves. Belépődíj: I. 
hely 3 K, II. hely 2 K, III. hely K 1.60. 
Kezdete este fél 8 órakor. Felülfizetéseket 
köszönettel fogadnak és hirlapilag nyug
táznak. Jegyek előre válthatók Schulcz Ig- 
nácz papirkereskedésében.

—  A telefonhálózatba legújabban bekap
csoltattak Léván: a kir. járásbíróság, Láng 
és Kun szálloda, Vámos Mór porcellán és 
üveg kereskedő és Braun Adolf szállító*

— Az ..Erzsébet Filléregylet" t  hó 24-én 
(vasárnap) délután 4 órakor az izr. hitk. 
nagy tanácstermében gyermekfelruházási 
ünnepélyt tart, melyre a tagok és azok 
vendégei ezúton is meghivatnak.

— Halálozások. A Szegedi Napló szer
kesztősége és kiadóhivatala gyászlapon 
tudatja velünk, hogy Énjei Lajos, a lap 
kiadója e hó 16-án örökre elpihent munkás 
életének 52-ik évében. — fíoth Ferencné, 
néhai Both Ferenc ujbarsi körjegyzőnek 
özvegye f. hó 19-én Léván váratlanul meg
halt. Holttestét Ujbarsra szállították, ahol a 
családi sírboltban helyezték örök nyuga- 
lomta.

— Áthelyezés. Dr. Schonderlich Kelemen 
kir. járásbirósági joggyakornok, Léváról 
Rózsahegyre, — ahonnan Lévára jött — 
helyeztetett át. Azt hisszük, hogy a lévaiak 
közül senki sem fogja sajnálni távozását.
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— A Lévai Apolló Mozgószinházat jól
megérdemelt pártfogásban részesíti a kö
zönség és sűrűn látogatja előadásait, ame-, 
lyekről semmi rosszat, csupán jót mond
hatunk. Vidám képein nagyszerűen lehet 
mulatni, tájkép felvételei pedig szórakoz- 5 
tatva ismertetik meg velünk a világ külön
böző részeit, azért szívesen vesszük, hogy 
minden előadáson ott szerepel egy-két táj
kép is. A legközelebbi előadások e hó 
23—24-én (szombaton és vasárnap este s 
vasárnap d. u. ifjúsági előadás) lesznek. 
Az érdekes műsort más helyen közöljük. 
Jövő héten a Balkánon készült felvételek ke
rülnek bemutatásra.

— Tüzek. A Garamujfaluhoz tartozó s 
Físcher Frigyes tulajdonát képező Zsem- 
beri szállás pusztán tűz volt; leégett egy 
13 m. hosszú és 7 m. széles hatezer ko
rona értékű szalmakazal, amely ötezer 
koronára biztosítva volt. A tűz keletkezé
sének okát a vizsgálat nem tudta kideríteni, 
de föltette azt, hogy a nedvesen össze
rakott szalma, gőzölgés következtében, ön
magától gyuladhatott ki. — A múlt héten 
Garamlökön két ház eddig még ismeret
len okból kigyuladt és leégettt

— Adventi esték. A lévai ref. egyház de
cember 5—12—19—25 és 3l-én este a 
templomban adventi estéket tart. December 
25-én szeretetvendégség lesz az iskola 
nagytermében.
— Meghalt az utcán. Wunderlich József lévai 
kéményseprő segédet szombaton este a ref. 
parókia előtt köhögés fogta el, majd a 
tüdőbeteg ember vért hányt, elvesztette 
eszméletét és mire lakására vitték meghalt.

— Katonatisztek a párbaj ellen. Liberális 
és emberies gondolkozásuknak szép tanu- 
jelét adták a hollandiai hadsereg tisztjei, 
akik évek óta agitálnak a párbaj, e közép
kori barbár szokás ellen. Agitációjuknak 
ugylátszik meg is lesz az eredménye, mert 
a hadsereg főparancsnoka az összes hol
landiai katonatisztek véleményét kikérte 
ebben a dologban. És az egész hadsereg 
tisztikarában alig volt egy-két tiszt, aki a 
párbaj, illetve annak föntartása mellett adta 
volna le szavazatát, ebből kifolyólag már 
legközelebb nyilvánosságra kerül a hollan
diai hadsereg főparancsnokának a párbaj 
eltiltását célzó rendelete. Ha egyszer a jég 
egy helyen megtörik, talán nem lesz nehéz 
tovább törni . .  .

— Szölötalajok megjavítása. A szőlős 
gazdák az utóbbi időben, mivel drága lett 
az istállótrágya és különösen a magasab
ban fekvő hegyi szőlőknél drága az al
kalmazása, a műtrágyát használják. És igen 
okosan van ez, mert különösen a homoki 
szőlők, de a hegyi szőlők is, termőképes
ségüket nemcsak fenntartják általa, hanem 
nagy mértékben fokozzák is. Homoki sző
lőkben kát. .holdanként 250 kg. káliszuper- 
foszfátot. kell kiszórniedés előtt, hegyi sző
lőkbe pedig 200 kg. Tavasszal pedig úgy a ho
mok mint a hegyi szőlőkben nyitás előtt kelt 
kiszórni 50 kg. chilisalétromot, s ugyan
annyit az első kapálás előtt. A káliszuper-
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foszfát, iITetölég a szuperfoszfátnak hatása 
két évre tierjeA, tehát minden második év
ben kell alkalmazni, a chilisalétromot ellen
ben minden évben tavasszal kell, amikor a 
szőlő istállótrágyát nem kapott. Ezen trá- 
gyázási rendszerrel a szőlők termésátlagát 
kétszeres, sőt háromszorosára lehet emelni, 
s e mellett különösen a homoki szőlőkben 
az istálló trágyát teljesen nélkülözni lehet. 
Hegyi szőlők is beérik ezen trágyázás 
mellett egyharmad, egynegyedannyi istálló- 
trágyával, mint amennyit azelőtt kaptak.

— V érszegényaófl, étvágytalanság ide
gesség 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- j 
tár Budapest Kálvin-tér.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születétek: Gna- 
uzer József Gurszki Julianna: József. Há
zamig: Gellman Ignácz Engel Róza izr. Ha
lálozás: Matulányi Margit rkath. 4 éves vör- 
heny, Wunderlich József rkath 33 éves 
tüdővész, Sabler Pálné Nagy Rózália rkath 
62 éves tüdőgümökór, özv Both Józsefné j 

Aranyosy Klementina ref. 75 éves szervi- 
szívbaj*

Terménypfac árak a szerdai vásárról.
Búza 2060 — K 
Árpa 16*— 18.- K
Rozs 17*— 18'— K
Zab 20 -  — K
Bab 22 — 23 50 K
Tengerid 2Ő — — — K
Tengeri uj 13*— H ’—- K

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Á cigaretta 
csak akkor jó, 
ha a papír

R A T I O

R t f t h - n á l
kaphatók a legjobb 

kályhák.

Magyar kir. államvasutak, állomási főnökség 
Léva.

M e n e t r e n d
a garamkovácsii-aranyosmaróti vonalra.

Érvényes a megnyitás napjától.

* a 7708 sz. vonat csak minden hétfőn, ha erre ünnepnap esnék, ak
kor kedden és az aranyosmaróti országos vásárok napján közlekedik. Ezen 
vonathoz csatlakozó 4286 sz. tehervonat említett napokon Léváról 111. oszt. 
személyszállítással közlekedik. A megnyitás napjától a 4205 sz. vonat Lé
vára nem esti 814-kor, hanem már 755-kor érkezik, de Léváról való váló 
ndulási ideje nem változik.
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dráma 3 felvonásban.
Ju’iette mindenes szobalány volt 

egy polgári családnál, ahol azonban 
alárendelt hel>zetében nagyon rosz- 
szul érzi magát, Kimondhatatlanul 
szereti a szép ruhákat, az éksze
reket, a fényűzést, egyszóval a nagy
világi élet minden varázsát cs ké
nyelmét. A természettől csinosság
gal, finomsággal, fogékonysággal 
megáldva, minden ambícióját egy 
cél elérésére fordította: Gazdagság
ban tündökölni! Jaj azoknak, kikre 
hálóját kiveti!

Maurice, gazdájának a fia az első 
e sorban!

A fi: tál ember elbolonditva, meg
részegítve, tehetetlen eszközévé lesz 
és meglopja apját, hogy kedvesét 
Paridban bőkezűen elláthassa. Itt 
Juliette értelmesebb, előkelőbb és 
szebb leit. ragyogva a fényűzésben, 
houy még több áldozata legyen és 
még több r< ml ást okozzon.

Egyike lön Paris királynőinek és 
a lérflik lábainál hevertek. De a 
látszólagos fény mögött az erkölcsi 
romlás fenyegeti. Elhagyja Mauricet 
miután annak igaztalan utón szer
zett pénzét eltékozolta és hálóját a 
gazdag Villejoint báróra veti ki.

Maurice visszatér családjához, de 
még itt sem hagyja gyugodni őrült 
szenvedélye és öngyilkossá lesz.

Mindazonáltal a kalandornő, Ju
liette b’Estrange név alatt folytatja 
pályáját, amely a diadal és a gyász 
útja! Miatta Villejoint báró párbaj
ban halálosan megsebesíti a tehetséges 
fiatal André de Norsac színműírót. 
Egy szláv katona, ki állati szenve
déllyel zsereti, öl és lop érette, hogy 
megszerezze számára a szükséges 
fényűzést. De ütött az igazság órája! 
Juliette kompromittálva e bűnügy
ben öt évi fegyházra ítéltetik.

Innen kezdve a züllés és a végső 
összeomlás vár rá. Büntetését kitöltve, 
még minőig szép külsővel, de sze
gényen minden segélytorrás nélkül 
kerül a világba. A lebujokat láiogatja 
ahol végzetes varázsa verekedésre 
készteti bírásáért a kétes alakokat. 
A ziilött életmód folytán kegyetlen 
betegségbe esik, amely arcát örökre 
elcsúfítja. Kaivá iájának utolsó állo
mására érkezik Mindenkitől elha
gyatva, a rémület és utálat tárgya, 
akit végül is egy koldus szánalom
ból felszed és fekhelyén áldozatai
nak látomásától üldözve hal meg.

ITfóricz legújabb csinyje, kacagtató.

M ű s z e ré s z
a  k i  v a r r ó g é p e k e n  m á r  d o l g o z o t t  t 

é s  j ó  b i z o n y í t v á n y o k  f e l e t t  r e n d e l k e 

z i k ,  á l l a n d ó  f o g l a l k o z á s t  n y e r .  A j á n 

l a t o k  a  b é r  m e g j e l ö l é s é v e l  9 M e g 

b í z h a t ó  1 0 0 u j e l i g e  a l a t t  P o z s o n y , 
p o s t e r e s t a n t e  b e k ü l d e n d ő k .
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
I  1  T e le fon  szám 33.

l l o f F h e r  é s  S c h r a a t z  | . . .  , , , . ,  . í « a n z - r é l e  m o t o r o kT'm I weiDek íeMrkeP,lselete' I ssssrjmt
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lár»ooskutak.

| Legjobb minőségiitakarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Most érkeztek Schulcz papiráruházába szép képeslapok
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Steiner Ernő üve9 '-.p°[cellán:-d'?z-
w i w i i i w i  k i  h u  mii-, jatekaru es ház

tartási cikkek üzlete
villany felszerelési cikkek és különféle villanykörték raktára.

a Bolemami gyógyszertárral szemben.
Képkeretek nagy választékban. 

Mindennemű üvegezési munkák elvállaltalak

R ie s s n e r -K á ly h á k ,
o világ legjobb es használatban  legtakaré* 
kosabb folytonégői Eqészségi szem pontbál
•  legideálisaDb rendszer.

Egyszeri befüzcléssel CQéSZ télen Ó0, 
m iáltal a  sok fárodsaggal és költséggel járó  
mindennapi betüselés m egtakaritatik . Ló*
tbato tűz eredeti biztonsági szabályozó.

Gázömlés vagy robbanás teljesen 11*
zarva. ellenben mindig egyenletes és egész
séges melegség, különösen o  szoba a lsó  
lég rét egeiben ts
Egyedüli d a ru s ítá s , nagy vá laszték  és ra k tá r i

R Ó T H  K .
vaskereskedése, Léva Kossuth Lajos-tér.

Distinguált hölgy
finom női üzletbe mint üzletszerző, 
fizetés és magas jutalék mellett hely
ben és vidéken való munkáságra fel

vétetik
Ajánlatok „Jövő** alatt Pozsony,

Jó riadó,
a ki az országban dívó nyelveken be
széli I a re fe renc iákka l e lsőrangú  

cég által azonnal fe lvétetik. 
H asználhatóság esetén ön
álló  fiókOzlet későbbi át- 

adása n incs k izárva. 
Ajánlatok „Jövő11 jelige alatt Pozsony

húuott drótszállal|
kb. 75 százalék áram m gtakaritás

T Ö R H E T E T L E N  !
Magyar

Siemens-Schuckert-művek
Budapest, VI Teréz-körut 36.

Tanács és segítség!
azoknak, akik bármily okból támadt
e m é s z té s i z a v a r o k b a n ,  g y o m o r -  
é g é s b e n , a a v tu lte n g e a b e n  éa  g yo-  
m o r fá jé s b e n  * a  e z e k k e l  k a p c a o -  

la to a  b a jo k b a n  a z e n v e d a e k
zyózyulást botnak a már tftbb mint 30 év 

óta bevált

B R Á D Y - f é l e

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden zyozyszertárban. Ezy nazy 
.ez K 1 .6 0 , kis Övez *gO fillér, 6 üve

get K 5 .4 0 ,  3 nazy tivezet K 4 .8 0 ,  be
küldése után küld franco 

B 1 Ó 3 V  ti. a y ö g y a z e r tá  r a  a „ M a  
g y á r  K ir á iy 'M to z  B é c a , I. Kleisch- 
markt 2. Depot 5.
Uzycljttnk a védjezyre, amely a máriacell 
Szűz Máriát ábrázolja, a vftrösszinü csórna 
zolásra, s az aláirásra, amely az oldalt 
levó kép másolata és utasítsunk vissza 

minden utánza ot.

Egy jó Családból való iá 
tanulónak felvétetik Schulcz 
Ignácz könyvnyomdájában.

Láng és Kun központi szálloda étterem és kávéháza, a kereskedők talalkózohelye.
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Ntriner Nándor
órás és ékszerész.

Léván. Városi szálloda épületeben.

Dús arany és ékszer
raktár.

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

kel órákban

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A ján lom  valódi ezüst és 
china ezüst dfoztáragjai
mat, ujgyszintén ezüst 

evőeszközeim et

Szép választék
inga órákban.

A legszebb alkalmi v é te l! 
Egy pár füzöseipö 4  korona.
Egy nagy cipőgyár fizetésképtclee^ége folytán, 

^ 1  megvettem az összes d -
B S f pőá;ut es abban a hily-

J f l& l a l  zethen vagvok. hogy a 
gyári áron alul jóval ol- 
csóbhan, vagyis

1 pór elegáns fiizűci- 
pót egészen bőrből
4  K - c r t  s z á l l í t o k .

Továbbá l pár füzöseipő vikszelni 5 K, 1 pár cu- 
gos cipó vikszelni ö K. 1 pár füzöseipő a legfi
nomabb bnx v. chevro bőiből s  K. Minden nagy
ságban akár férfi, akár női cipőt teljesen a meg
rendelő kívánsága szerint, szállítás utánvét mellett 

WElSZ-féle cipökiv ite l NAGYSALLÓ  
Barsm egye.

Azonnal kiadó
a Kálvin téren 1 bolti helyiség 2 szoba; 
konyha, éléskamra és fakamrából álló 
lakás. Bővebbet Forgács Mihály háztulaj- 
rionosnál. és 15 hektó fehér jó bor eladó.

újonnan nagyobhitott üzletében
fe lv á g o t ta k  naponta friss állapotban 
v i r s l i k  virslik naponta frissen 
teást! t ö m é n y e k  legfinomabb minőségben 
te á k , angol, orosz, és chinai legf min. 
kon k en ek , dessertekéskülönf. cukorkák 
c so k o lá d é k  Gerbaud és Schmidt-féle 
ru m o k , bel- és külföldi rumok 
ra g n a k
pezsgők, honi és fiancia 
k o ro k , finom palackbor és saját töltésű 

ó bor, melynek literje 1.10 
fű sz e r és liszt 
friss uradalmi le j 
te a v a j naponta,friss, 1 kg :y.O 
szán tó i savanyuviz 

mindenkor jutányos áron és a legelőzékenyebb kiszolgálás mellett kaphatók.
Íz le le m  nagyofckitáaával — tetemei* k iad ó so k a t nem  sa jn á lv a  — 

n t. vevőköznnség ig én y e in ek  líio lé jíitéx é re  t őrei*edtem , k i r e m  s/ive<* 
p á rtfo g á sá t és ü z le tem  jó in d u la tú  tám o g a tásá t.

Kiváló tisztelettel
N IV kEK  IZ ID O R

Léva — Főtér (a várcsháza éptiletél>t n.

KÁT,MÁN FERENCZ
m ű b n to r  a sz ta lo s

Zsarnócza, ltarsiaegye.
Raktáron tart saját készítmény ii legújabb stylii 

szobabútorokatr háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.

Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á rto lju k  a m a gy a r  ipart.

L i n k  B o r n á t
Úri és női divat, csipke-szalag szabenö kellékek üzlete

november 1-én waloin palcja 
yiloff me g l » l ő t é r .

A fövárcsban E l s n e r  O s z k a i r  cégnél hosszabb időn 
át működtem, am iért is az igen tisztelt vásárló közönség 

legkényesebb igényét is kielégíthetem:
Az igen tisztelt vásárló közönség 

szives bizalmát és jóindulatát kérve
kiváló tisztelettel LINK BEBNÁT.

Nyomatott Schulcr Ignác/ könyvnyomdájában, Léván


	47



