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LÉVAI HÍRLAP
Társadalm i-, Szépirodalmi- és Közgazdasági hetilap 
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A betegápolási pótadó.
A Lévai Hírlap múlt heti száma 

jelentette már, hogy a besztercze- 
bányai kereskedelmi és iparka
mara állást foglalt a betegápolási 
pólmlónak tervezett fölemelése el
len. A kamara most fölterjesztést 
intézett a miniszterelnökhöz ebben 
az ügyben és a fölterjesztést meg
küldte a kerület valamennyi or
szágos képviselőjének is, azon ké
relemmel, hogy a tervbevett adó
emelés ellen foglaljanak állást ők 
is.

A fölterjesztés szerint sz ország 
iparos és kereskedő társadalma 
súlyos aggodalommal értesült a 
belügyminisztérium 1913. évi költ
ségvetésének indokolásából arról, 
hogy a kormány az országos be
tegápolási pótadó tételének az ed
digi 5% helyett 10° o-bán való 
megállapítását hozza javaslatba s 
ezzel az amúgy is alig elviselhető 
magas közterheket fizető iparosok 
és kereskedők vállaira újabb 5° o-os 
adóemelést hárít. Az utóbbi két 
év folyamán a vasúti fuvardíj téte
lek emelése által is és egyébb 
módon közvetlen vagy közvetve 
annyiszor fokozottabb mértékben 
megterhelt kereskedők és iparo
sok körében a betegápolási púi- 
adó felemelésének a híre ország
szerte oly nagy ellenáramlatot vál
tott ki, hogy az ország keres

kedelmi és iparkamarái, valamint 
az országos jellegű ipari és ke
reskedelmi szabad érdekképvisele
tek a gondjaikra bízott közgaz
dasági érdekek ellen vétenének, 
ha együttesen és tőlük kitelhető 
minden nyomatékkai nem emel
nék föl tiltakozó szavukat a köz- 
terheknek ez újabb fokozása ellen.

Az ország iparos és kereskedő 
társadalmának teljes joga van hi
vatkozhatni arra, hogy — noha 
abszolút mértékkel mérve is az 
ország közterheinek aránytalanul 
nagy részét viseli -  noha sem 
zárkózott el az elől, hogy indo
kolt esetekben a maga részéről is 
hozzájáruljon az állami bevételek
nek saját teherviselőkepességéhez 
arányított mértékben való foko
zásához, E tekintetben joggal 
utalhatunk azokra a tárgyalásokra 
amelyek a Máv. tarifáinak utolsó- 
előtti fölemelését megelőzték, ami
kor az ország kereskedő és ipa
ros társadalma meghajolva a mu
tatkozó) szükségesség előtt, kész
séggel fogadta a kormány előter
jesztéseit a tarifák mérsékelt eme
léséről, bárha saját gazdasági 
helyzete épen ellenkezőleg a szál
lítási dijak mérséklését tette volna 
indokolttá. Azóta azonban a kor
mány az érdekeltség megkérde
zése nélkül, sőt minden tiltako
zása ellenére újból tetemesen meg-

drágitotta az árú- és személyfor
galmat, előidézvén az élelmiszerek 
és az iparcikkek újabb drágu
lását. A folyó évi adókivetések 
során a kincstár képviselői az 
egyenes adók olyan nagy mérvű 
emelését vitték keresztül, amely 
már magában véve is kimerítette 
az üzleti körük végső tehervise
lőképességét és a munkabéreknek 
(ugyancsak az általános megélhe
tés megdrágításából következő) e- 
melkedésével együtt a hazai ter
melést úgy megdrágította, hogy — 
miként azt külkereskedelmi sta
tisztikánk adatai is igazolják — a 
jóval kisebb közterheket* és mun
kabéreket viselő osztrák ipar a 
magyar fogyasztó területen szem- 

j mel láthatóan uj hódításokat esz- 
! közölhet. D • a kereskedelemre és 

az iparra nézve az önmagában 
! véve amúgy is súlyos adóemelés 

tulajdonképen kétszeres terhet je- 
! lent, mert előrelátható az, hogy a 
1 háztulajdonosok az őket terhelő 

magasabb pótadót — miként a 
múlt tapasztalatai igazolják - a 
bérlőikre, tehát a kereske ükre é 
az iparosokra is, fogják áthárítani. 
Ilyen körülmények között, midőn 

: egyéb téren is a közterheknek szinte 
i folytatólagos emelésével állunk 
' szemben; mikor a kereső társada- 
: lom különböző rétegei egyre han- 
1 gosabban panaszkodnak a magas
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adóterhek miatt; amikor a kere
seti lehetőségok nem javulnak, 
ellenben a kivándorlása való 
hajlandóság annál inkább emel
kedik: nemcsak hogy sérelmesnek, 
hanem az ország közgazdasági 
fejlődése szempontjából egyenesen 
veszélyesnek kell tartanunk a ter
vezett uj adóemelést.

Egyébként pedig nagy mérték
ben időszerűtlen is az. üzleti éle
tünk egy óv óta egyre fokozódó 
hitelválsággal küzd. A fizetéskép
telenségek és csődesetek régóta 
nem tapasztalt nagy számban for
dulnak elő s évtizedek óta szilár
dan álló ozégek küzdenek nagy 
nehézségekkel. Országszerte álta
lánosan megnyilatkozott az az óhaj, 
hogy magának a kormánynak kel
lene alkalmas formában lehetővé 
tenni a belföldi hitelpiaczon ural
kodó feszültség enyhítését Ezzel 
szemben a kormány által előter
jesztett 5°'oos adóemelési javasLt- 
épen akkor teszi még súlyosabbá 
az üzleti körül: helyzetét, amikor 
leginkább rászorulna a felülről 
jövő támogatásra. De időszerűt
len a javaslat másfelől abból az 
okból is, mert üzleti köreink a 
jövő év január 1-én éleibe lépő uj 
adótörvények előtt állanak. Ezek

előre láthatólag az eddiginél jóval 
fokozottabb mértékben fogják 
igényije venni az üzleti világnak, 
teherviselő képességét ós teteme
sen emelni fogják az állam egye
nes adóbevételeit.

Magasabb állampolitikai szem
pontból sem lehet kívánatos, hogy 
a közterhek kollektív fokozása az 
adófizető polgárság körében nagy 
és általános elégületlenséget kelt
sen, ami pedig alig lesz elkerül
hető akkor, ha az egyenes adók 
emelkedésével együtt még a szó
ban lévő pótadó kivetési százaléka 
is emelkedni fog,

Az ország iparos és kereskedő 
társadalmára nézve az országos 
betegápolási pótadó tervezett 100 
o °-os fölemelése különösen sérel
mes még azért is, mert hiszen az 
alkalmazottaknak betegség és bal
eset esetére való biztosításáról 
szóló 1907: XIX. t.-czikk alapján 
az iparos és kereskedő amúgy is 
igen jelentékeny mértékben járul 
az 18̂ 8* XXI. t.-czikkben meg
batározott állami közegészségügyi 
feladatok terheinek viseléséhez. Az 
ország kisiparossága és kereskedő 
társadalma amúgy is mélyreható 
elégül ellenséggel fogadta a 2° «*os 
kulcsnak 3°A>-osra való, pár hónap

pal e átlőtt történ* fölemelést, 
méltánytalanság tehát az, h^y 
az 1907: XIX. t.-ciíkk terhein felül 
ez a társadalmi osztály még újabb 
ét így egyóbb társadalmi osztályak
nái magasabb közegészségügyi 
terheket viseljen. Ezannálkevésbbé 
indokolt, mert hiszen az 1898: XXI. 
t-czikk ezélzata semmiesetre sem 
volt az, hogy a nyilvános beteg
ápolási s a 7 óven alóli elhagyott 
gyermekek gondozási költségeit 
tisztára csak az országos beteg
ápolási alapból fedezze a kincs
tár. Világosán kitetszik ez a tör
vény 2. §-ának ama kardinális 
rendelkezéséből, hogy az orszá
gos betegápolási pótadó 3°/o-o8nál 
nagyobb nem lehet.

Nem szükséges bővebben 
indokolnunk azt, hogy a 10 
°/0-os pótlék megállapítása éppen
séggel nem lehetett a törvényal
kotók intencziója és semmi képen 
sem alkalmas arra, hogy az or
szágiparos és kereskedő társadalma 
körében megnyul?v*t '<>iuaí Vé
gül pedig nem hallgathatjuk el ama 
közjogi aggodalmaink kifejezését 
sem, hogy alkotmányjogi szem
pontból megengedhetetlennek tart
juk  azt, hogy egy élő törvény a 
költségvetési törvény keretében

Egy szürke doboz.
— A Lévai Hír aj tárcája Ü

Irta: Sztűerkéayi Anna.

A. ■’obábaa pa tent a zár. Jött az 
asszony, Székely Sándor ugy érezte, hogy 
minden lépőével az ö testén, mint egy 
rogyadozó bidon gázol át Félig megfor
dult a szék n hz aj.ó f lé most is, mint 
mindig, ha jött az s zony és ugy, oda 
sem nézve, söpörte bele a/. íróasztal fiók
jába a dobozt a levelekkel együtt.

— Jó estél. Hogy van? Mit csinál? — 
hangzottak az asszony megszokott kér
dései.

Most meg fog cs >!«>lni — villant bele 
Székely Sándor agyába, mikor már meg
ütötte az asszony illata, melegsége. Most 
meg fog csókolni, pedig nedves még a 
nyaka a szerelőjének a csókjátói, aki bi
zonyosan a kapu eiött vált el tőle. Érezte, 
hogy hajlik fölébe, hogy ér az ajka köze
lebb-közelebb az ajkához, a két karja 
megrándult, a kezei görcsösen ökölbe szo
rultak. egy szempillantásra vad vágyako
zást érzett ugy megtaszitani az asszonyt, 
hogy ki röpüljön az udvar közepére, de az

asszony ajka már rápréselődött reszkető, 
vonagló szájára. Minden csöpp vére kí
gyóit, mintha egy idegen, szép asszonyt, 
egy ui asszonyt érintett volna szerelmesen. 
A szeme elhomályosult, fáradtan, kimerül
tén kapaszkodott az a-szony vállába és 
lehuzia a fejét a mellére. Csókolta éhesen, 

( betelhet, tienüi, mint akitől búcsút vesznek 
. a nagy ut előtt, amelyről nincs visszatérés. ..

Zilált fejjel, lélegzet után kapkodva igye- 
| kezett az asszony szabadulni. A két tényé- 
| rét az ura vállához feszítve, hátrarántotta 

magát Hz a mozdulat magához téritette 
Székely Sándort. A kezei lehültén este : le 
az asszony derekáról, a szája ize meg
keseredett, mint a csömöröd emberé. Nézte 
az asszonyt, aki nem ment át a hálóba, 
hanem ott kezdett vetkőzni az ő szobájá
ban M’g odarakta az övét, az alját, a blú
zát a pamlagra, ő csak nézte és egy szó 
jutott eszébe. Egy rettenetes csúf, gyilkos 
s z í;, melyei azokat a nőket illetik, akikre 
még gondolni sem mert volna máikor az 
asszony közelében. Gondolatban rákiáltott 
azzal a szóval. A szemébe nézett, a fehér 
homlokát nézte és mondta neki tízszer, 
százszor azt a szót . . .

— Vacsorázott már? — kérdezte az 
asszony.

— Igen.
— Lefekszik?
— Csak menjen és feküdjék le.
— Mi baja?
— Semmi.
— Várom, — mondta az asszony és a 

ruháját széthagyva bement.
Székely Sándor ott maradt az Íróasztala 

előtt. Hallotta, hogy bontja föl az ágyat, 
hogy motoz, topog még egy darabig, az
után nagyot, mélyet sóhajtott és az ágyra 
ráborult az asszony.

Ugyan fog e hívni? — gondolta Székely. 
— Lesz-e bátorsága hozzá? Miért ne lenne? 
Most egyszerre tülkölt bele kábult kopo
nyájába a roppant valóság, mint a tüzet 
jelző vészbugás a csöndes éjszakába. Meg
mozdult, fölriadt minden idegszála és föl
lökte a helyéről. Színesen táncolt minden 
kivörösödött szeme előtt, amikor odadob
bant az ágy elé:

— Miért nem mondta meg? Hinyszof 
kértem, hányszor könyörögtem, hogy vall
jon. Miért hazudott? Miért csalt? Miért
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módositassék a helyett, hogy ren
des novellám javaslat nyujtatnék 
be alkotmányos tárgyalás végett.

Mindezeknek alapján az ország 
egész iparos és kereskedő világa 
nevében kérik a miniszterelnököt, 
hasson oda, hogy a kormány az 
országos betegápolási pótadónak 
tervezett fölemelésétől álljon el, 
wg} legalább is annak fizetése 
alóf mentse íöl mindazokat, akik 
az 1907: X I X .  t.-czikk alapján 
amiig} is súlyos közegészségügyi 
terheket viselnek.

Fekete karácsony.
Karácsony ünnepének varázsa — a tél 

gondterhes időszakában — mint valami 
tlő-elő törő fény hinti elibénk remegő su
garát. Ez a kedves izgalmas érzés még 
a gyerekkori meghitt karácsonyesték idejé
ből maradt meg bennünk. Sajnos, hogy 
ebből a gyermeteg örömből semmi sincs 
most a karácsony közeledtére az emberek
ben. De nem is csoda, hiszen a puska- 
poiS7agu levegő nemcsak a felnőttekből, 
hanem még a gyerekekből is kiölte a 
karácsonyváró hangulatot. Hiszen a gyere
kek sem magától szaladó vonatot kívánnak 
maiiknak karácsonyi ajándékul a kis Jé
zuskától, hanem annyi krajcárt, ahányszor 
egy nap alatt kiejtik mostanában ezt a szót, 
hogy: háború. És bizony a felnőtt emberek 
is sokszor rajta kaphatják magukat, hogy 
az ő kívánságaik is erre a dologra irányul

nak. És ez sokat, de nagyon sokat meg
magyaráz. Válságos gazdasági viszonyok 
súlya alatt görnyed az ország népe és se
hol sem jelenik meg valami vigasztaló 
momentum, mely a viszonyok jobbra for
dultával biztatna. Vészterhes felhők sötét
lenek külpolitikánk, belpolitikánk ege fölött 
is. Bizony bizony elmondhatjuk, bár térdig 
is járjunk karácsonyra a ragyogó fehérségű 
hóban, mégis csak fekete karácsonyunk lesz. 

*
A külső politika nagy, misztikus, titok

zatos eseményei közepette teljes tájékozat
lanság az osztályos sorsunk napról-napra 
A százezrek élet-halála felett rendelkező 
nagy titokzatosságból az újságok tapoga- 
tódzó közleményei révén jut hozzánk valnmi 
hir. Napról-napra más. Egy nap a borzal
masságokkal teli háború romboló réme, 
másnap a megnyugtató termelést produkáló 
béke reménye. Rólunk van szó s nélkülünk 
csinálják. Ez minden idők óta s minden 
időkre a nép sorsa, melyben csak a féle
lem, a retlegés, vagy a bizalom, a remény 
a mienk napról-napra, az ut, melyen a ti
tokzatosan működő diplomácia rejtelmes 
erői működnek, a mi számunkra idegen 
minden időkben. Bizzunk abban, hogy a 
titkos kohók végső eredményeként a nap
ról-napra reánk szakadó bizonytalanságban, 
a megnyugtató bt ke eseménye lesz a nap
ról napra változó helyzetben az utolsó nap. 

*
Megdöbbentő jelenségek mutatkoznak. 

Más esztendőkben ilyenkor karácsony és 
újév táján a rendesnél jóval élénkc-bb, ele
venebb élet szokott pezsdülni az ipar és 
kereskedelem terén. Ilyen időtájban a for
galom fellendül, mindenkinek van valami

3

beszerezni valója, mindenkinek van valami 
megrendelni valója, fokozottan folyik a 
munka, a kereset emelkedik, mindenütt 
pezsdülő élet, örvendetes virágzás, lüktető 
elevenség jelzi, hogy az emberek ünnepre 
készülnek és van miből ünnepre készülniük.

Az idén pedig éppen ebben az időszak
ban azt a megdöbbentő tényt tapasztaljuk, 
hogy az ipar és kereskedelem terén egy 
ideig még sohasem tapasztalt, irtózatos 
megbénulás mutatkozik. Ez a bénulás nem 
valami elszigetelt, helyi jelenség. Nem csak 
Léván érzik. Ránehezedett ez az egész or
szágra. Az ország összes kereskedői és 
iparosai megdöbbenve tapasztalják azt a 
nagyfokú pangást, melyet a csapások egész 
halmaza idézett elő üzemükben, iparosok 
munka nélkül, kereskedők vevő nélkül ál
lanak. A helyzetet reménytelennek tartják. 
Bécsi és budapesti nagy cégek és gyárak 
beszüntették utazóik működését. Máskor az 
ünnepek előtt tömegesen járják be a nagy- 
kereskedők és gyárak utazói a vidéket, 
most alig mutatkozik egy-egy utazó keres
kedőinknél. A forgalom megakadt és beál
lott az ipari és kereskedelmi élet oly nagy
fokú pangása, hogy félni lehet gazdasági 
katasztrófáktól, melyek tengődő iparunkat 
és kereskedelmünket még az eddiginél is 
alacsonyabb nivóra, ha nem a megsemmi
sülésbe döntik.

Igazán elérkezett a végső ideje, hogy 
ennek a nyomasztó, elviselhetetlen helyzet
nek véget vessenek. Lássák be már egy
szer, hogy ez igy tovább nem mehet. Már 
alig tengődünk, a megélhetésül k a legsi
lányabb, a legnyomasztóbb terhek alatt 
roskadozunk és nincs egy nyugodt pilla
natunk. Legalább ezt a szomorú, sivár

kellett csalnia? Miért kellett engem meg
csalni a? M;ért?.. .

Az asszony már félálomban pihegett, 
nem igen értette meg először.

Ugyan hagyjon békében. Majd reggel 
ráér elmondani az ismert litániát

Ez a közömbös hang felbőszítette az 
embert.

— Föléje hajol:, olyan közel, hogy ne
héz, fonó lélegzete égette az asszony ! 
torkát.

— Ne hazudjék, mert belefojtom a ha
zugságot.

Hangjából fájdalmasan reszketett ki a 
holt bizonyosság.

Az asszony szögletes mozdulattal ült föl.
A másik szí bából a függönyön át szűrő
dött be némi világosság, amely alig-alig 
jelölte meg körvonalaikat. Inkább érezték, 
mint sejtették egymást.

Ez tud valamit — figyelmeztette egy 
hang az asszonyt. Tud? De mit? Kitől?

Kiszabadított karjai mint két meleg göm
bölyű kigyó fonódtak az emberre és mind 
közelebb-közelebb vonták.

~~ De1 hát mi leli magát már megint? — 
támadott az asszony és ujjai beletévedtek

' az ember dús hajába. Én itt várom és 
maga meg ahelyett hogy jönne, elkezd os
tora rögeszméin íagodni. Sohse lesz ennek 
vége?

— Unom már ezt — tudja. Unom ezt 
az örökös zaklatást.

— Unja?- és szeretett volna dühöngeni, 
tomboli i, de az asszony ujjai már a dere
kán, ok alán kalai doztak. apró tüzes zsi
neget fontak rája, amelyek összekötözték, 
megbénították, mozdulatlanná tették. —

! Unja? De hisz megcsalt, nyomot ült. bestia.
! megcsalt, tudom, tudom. — Ne mondja?
1 De mondom, mert tudom. Érti, tudom. 

Miért tette, mondja miért tette? — De hát 
megbolondult? egészen megbolondult? — 
Ne tagadja. Az isten irgalmára kérem, ne 
tagadja legalább. Ismerje be és mondja 
meg, miért tette?

— Én nem tettem semmit, hagyjon bé
kében. A fejét elfordította, de a karjait ott 
felejtette, ahol voltak.

Kimerésztette a szemét és pillantása ke
reszteződött az emberével, aki meggyötör
tén, elkinzottan nézett rá hűséges, aláza
tos kutyaszemével. Egy szomorú tilalomfa 
volt az ember ezen az utón, amelyet össze

vissza rugdosok, püfföltt k. törtek, zu~tak, 
I mialait átugrált k rajta.

Óh, a szegényt . . .  A szegény ..  .
Valami olyan izgalom szállta meg, mint 

a rablógyilkost, aki az ajtóból visszanézve, 
j megszánja a kifosztott, vérbefagyott, össze- 
j szurkált holttemetet és visszatérve a tenye

rébe dob egy garast.
— Hagyja már abba. Ma i nem t id 

semmit. Érti? Hagyja abba . Mit k:;:o og, 
dider r az izéiéi, hí t ' \  hí g} a 
jó meieg takaró alá húzódnék? Van magá
nak esze? Én nem láttam még soha ilyen 
embert, aki mindenáron drámákat akar csi
nálni az életéből? Mi lelte magát, és mig 
beszélt lassan-lassan lehúzta esetlen kar
járól a kabát ujját. Gömbölyű vállát so
vány vállához szorította és az úgy tapadt 
hozzá, olyan reszketősen. — Menjen, sies
sen, fújja el a lámpát. Székely Sándor ki- 
támolygott, kihu.ta az Íróasztal fiókját, ki
vette a leveles dobozt és a sötétben óva
tosan tette vissza a helyére . . .

( V é g e . )
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megélhetést tegyék lehetővé számunkra. 
Ennek az Idegeket őrlő, kinő* bizonytalan
ságnak véget kell vetni, mert ha ez tovább 
isigy tart, háború nélkül is meg leszünk verve.

H Í R E K .
— Báró Kűrihy Lajos buciuzása. Várme

gyénk törvényhatóságának közönsége nehéz 
szívvel, őszinte meghatottsággal vett búcsút 
múlt szombaton báró Kürthy Lajos csász. 
és kir. kamarástól, aki három évig köz- 
megelégedésre állt a törvényhatóság élén.
A bucsuzás rendkívüli törvényhatósági bi
zottsági közgyűlés keretében a vármegye
ház nagytermében ment végbe. Déli fél 12 
órakor nyitotta meg a közgyűlést Mailáth 
István alispán, akinek indítványára elhatá
rozták a távozó főispán érdemeit jegyző
könyvileg megörökíteni és arcképét a köz
gyűlés terme számára megfestetni. A köz
gyűlés színhelyére Dombay Vilmos vezeté
sével küldöttség hívta meg báró Kürthy 
Lajost, akit a szeretetnek impozáns kitöré
sével fogadott a nagytermet zsúfolásig be
töltő közönség. Az alispán szép beszéde 
után a vármegye közönségének nevében 
Bathy László prépostplébános rendkívüli 
nagy hatást keltő beszédben búcsúztatta el 
a barsi fóispáni széktől megvált bálót, akit 
szemmel láthatólag szintén mélyen meghatott . 
a nagy szónoki tehetségű prépostnak gyönyö- j 

rü beszéde, (amit különben a közgyűlés 
jegyzőkönyvében meg is örökítettek). Ez- j 
után a távozó főispán mondott köszönetét j 
a ragaszkodásnak ilyetén megnyilatkozásá- | 
ért és elbúcsúzott a vármegyétől. A köz ; 
gyűlés befejezése ezután küldöttségek tisz- \ 
telgését fogadta : Léva város küldöttségét J 
dr. Afursy Aba polgármestethelyettes, Kör- j 
möcbányáét Sznuthanovies József polgár- 
mester vezette. A pénzügyigazgatóság kül- i 
döttsége Kalács József kir. tanácsos, *. tan- j 
felügyelőség Tomcsányi János kir. tanfel- j 
ügy r  n Barsv rmegyei Községi és Kör- j 
jegyzők Egyesülete Szcdlacsek János elnök 
vezetésével jelt nt meg. Aranyosmarót kül- j 
döttsége pedig dr. Bdicza Pál ügyvéddel 
élén, tudtára adta a távozó főispánnak, 
hoftv a nagyközség képviselőtestületének 
rendkívüli közgyűlése, a nagyközség felvi
rágoztatása terén szerzett érdemeiért dísz
polgárává választotta meg. Báró Kürthy 
meghatottan köszönte meg a megtiszteltetést. 
Egy órakor a Barsmegyei Kaszinóban tár
sasebéd volt, amelyen mintegy 12o-an vet
tek részt s a távozó főispánt itt Újból lel
kesen ünnepelték és számos pohárköszön
tőt mondtak rá Báró Kürthy a délutáni 
vonattal elutazott Aranyosmarótról. Itt em
lítjük meg, hogy turóczi fóispáni állásába 
f. hó 9-én iktatják be. Kdtz Gyula, az ui 
barsi főispán installációja pedig 12-én lesz 
megtartva. A főispán 11-én este érkezik a 
megye székhelyére, ahol kivilágítással és 
fáklyásmenettel ünnepélyes fogadtatást ren
deznek számára.

—  Megyeblzottsági tagok választása. A
nagykálnai választókerületben báró Révay 
László lemondásával 1916. év végéig, az 
ujbarsiban Rássi József halálával 1913. év 
végéig és az oszlányiban dr. Hladny János 
halálával 1913. év végéig terjedő megbíza
tással egy-egy megyebizottsági tagság meg
üresedett. Az alispán a választásokat f. hó 
14 éré tűzte ki.

— A garamkovácsi-f — aranyosmaróti va
sút megnyitása. A Zsitva- és Garamvölgyet 
összekötő garamkovácsi-i — aranyosmaróti 
vasúti vonal építési munkálatai az őszi foly
tonos esőzések következtében visszamarad
tak. De most már a munka befejeződött s 
a vasutat f. hó 15-én átadják a forgalomnak.

— Ötórai tea. A Lévai Izraelita Nőegylet 
második ötórai teáját december hó 15-én 
a Lang-Kun szálloda emeleti helyiségében 
tartja meg, melyre az egylet tagjait és ven
dégeit ezúton tisztelettel hívja meg az el
nökség.

— A munkaszünet felfüggesztése karácsony 
előtt való vasarnap. Az Országos Kereske
delmi Egyesülés az idén is kérelemmel for
dult a kereskedelmi miniszterhez azért, hogy 
december 22-én, karácsony előtt való va
sárnap a munkaszünetet függessze föl.

— Főherceg a gyermek előadáson. Kista- 
polcsányban az elemi iskola tanulói A kis 
honvédők cimü színdarabot adták elő. Az 
előadáson megjelent József Ferenc fő herceg 
is, Kratochivil őrnagy kíséretében. A fiatal 
főhercegnek annyira tetszett az előadás, 
hogy kérésére másnap megismételték azt.
A főherceg újból végig nézte az előadást, 
s cukorkákat, gyümölcsöt és süteményt 
osztott ki a kis műkedvelők között és le
fényképezte őket, a tantestület előtt pedig 
elismerését fejezte ki.

— Halálozások. Gyászlapon értesítenek 
bennünket, hogy Végh János nyugalmazott 
református tanító, — Végh István vámosla- j 
dányi tanítónak atyja — életének 74-ik, i 
boldog házasságának 53-ik évében a vas- : 
megyei Molnaszecsődön f. hő 2 án meghalt. 
— Kohn Náthán zsarnóczai butorgyáros 
felesége kedden éjjel hirtelen meghalt. Szer- 
viszivba bán szenvedett. Nyugodjanak bé
kében !

— Caoaret e3t. A lévai áll. tanítóképző 
intézet ifjúsága november hó 30-án tánccal 
egybekötött kabarét estélyt rendezett a vá
rosi szálloda nagytermében. A kevés szám
ban megjelent közönségnek, — minek a 
rendezőség részéről a meghívók szétküldé
sénél elkövetett figyelmetlenség lehet a fő
oka — szép műsorával kellemes és vidám 
estet nyújtott. A műsor első száma a 
„Szép asszony induló- volt, melyet az if
júsági zenekar adott elő Bogya Kálmán 
IV. éves dirigens vezetése mellett. Ezután 
Flórián Traján IV. éves adta elő Gabin yi: 
„Házassági ajánlat" cimü monológját. Mind 
a két szám nagy tetszést keltett a közön
ség körében. Harmadik számul az ifjúsági 
énekkar szerepelt Adler Sándor IV. éves

vezetése mellett A szép énekeket nagy 
tapsvihar jutalmazta, úgy, hogy meg kellett 
ismételni. Majd egy énekqartett követke
zett műsoron kivül. Kusztos Sámuel, Juszt 
Ferenc, Vajda Gyula és Kovács István M 
évesekjénekcltek sikerrel. Énekek után Andrt- 
ánszky .Katonásan* cimü 1 felvonásos vig. 
játékát adták elő. Ez a darab félreértéseken 
alapul, s mint ilyent nehéz előadni, de a 
szereplők meglepő könnyedén és természe
tesen játszották meg a bonyolult helyzeteket 
így mindenek előtt Nyiredy Erzsiké és 
Skoff Micike, kik igazán átérezték szere
püket és szépen játszottak. Flórián Traján 
IV. éves, mint huszárörnagy kitűnő volt * 
Huszár Dezső IV. éves a hírlapíró szere
pében, Rizinger János III. éves, aki a mi
niszteri titkáit adta, dicséretet érdemelnek. 
Jóízű alakítást produkált Skoff Gyula IV. 
éves is, aki a tisztiszolga szerepét játszotta. 
A közönség a színdarabot hatalmasan 
megtapsolta. Utolsó számul egy állatqartett 
volt hagyva, Bogya Kálmán IV. eves volt 
a macska, Kárp Miklós IV. éves a tyúk, 
Adler Sándor IV. éves a kutya, Kováts Ist
ván III. éves pedig mint disznó, énekeltek. 
Előadásukat zongorán kisérte Virsik Imre 
IV. éves. Ez is, mint a műsor többi száma 
nagy tetszéssel találkozott. A műsor befe
jeztével reggelig tartó tánc következett és 
ha a bál anyagilag nem is sikerült fényesen, 
de a műsor jókedv és mulatás tekintetében 

í nagyszerű volt. (s. r.)
— A Protestáns Otthon megnyitása. A 

Lévan megalakult Protestáns Otthon című 
társadalmi egyesület, melynek helyisége a

| ref. népiskola épületében van, f. hó 8 án 
| nyílik rneg ünnepélyesen.

! — Irodalmi előadások Léván. R. Kovács
Laura, az országosan ismert nevű reci- 
tátornö Lévára érkezett s négy előadás 
keretében irodalmi értékű társadalmi és 
szociális konferenciákat rendez, melyeken 
felöleli a hazai és világirodalom nagy- 

j részének remekeit. A művésznő előadásait 
; úgy a bel — mint a külföld kellően ér- 
1 tékeli, azért nem mulaszthatjuk el közön- 
. ségünk figyelmét arra felhívni. Beiratkozni 
' lehet a négy előadásra öt koronáért, a be- 
! lépés személyenkint két korona. Az első 
i előadás e hó 12-én este hat órakor lesz a 
j városháza nagytermében.
| — Segédje jyzö választás. A nagysárói
| kör segedjegyzőiévé az egyesült képviselő- 
i testület egy képzett embert: Kostyál Jánost, 

egyhangúlag választotta meg.
— A Fehér dominó, színmű, mely a 

párizsi Olympia színházban ötszázszor ke
rült előadásra, a Lévai Apolló Mozgóban 
is látható lesz szombaton és vasárnap 
este. Ezenkívül a nagyszerűen összeválo
gatott műsor számai is jó s z ó ra k o z ta tá s t  

Ígérnek a közönségnek, mely mindig tel

jesen kielégítve távozik az Apollóból. & 
az oka, hogy hétről-hétre tömegesebben 
keresi föl. A teljes műsort más helyen hoz
zuk.
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Talált kulit. A nyáron '‘ Jelentettük, 
w v  a barsbaracskai kath. temetőben egy 
csecsemő hulláját találták meg. Mindenki
.„a gondolt, hogy a hulla bűnös utón ke
rült oda. A hatóság vizsgálatot indított se  
héten fejezte be azt, mely szerint a hulla 
nem bűntény utján került a temetőbe, j 
Ugyanis A, I. ottani földmives áldott álla- | 
pótban levő felesége elesett, minek követ- j 
kéziében gyermekét idő előtt és holtan 
megszülte. Hulláját a férje ásta el s aztán i 
a kutyák kikaparták a földből.

— A néppárt jelöltje Aranyosmaröton. A 
néppárt az aranyosmaróti választókerületben 
jánoky Madocsányi Gyula nyitramegyei 
fö dbirtokost, volt képviselőt jelölte dr. 
Belicza Pál munkapártival szemben.

— A varmegye közgyűlése. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága f. hó 12-én 
esetleg folytatólag 13-án évnegyedes ren
des közgyűlést tart Aranyosmaröton. A 
tárgysorozaton 173 ügy szerepel. Első a 
belügyi kormány leirata Keltz Gyulának a 
vármegye főispánjává történt kinevezéséről 
s ezzel kapcsolatban a főispáni eskü letétele.

— Az „Erzsébet Leanyegylet* f. hó 8-án, 
vasárnap délután tartja legközelebbi össze
jövetelét. #

— Brutális szülők. Nagysáróból jelentik: 
Magyar Géza nagysárói molnárlegény az 
alig tiz éves mostohaleányát, mikor az 
anvja nem volt odahaza, nagyon megverte 
és a sárba tiporta. A szegény gyermek el
panaszolta ezt édesanyjának, aki szintén 
lelketlenül rátámadt, összeverte és két napig 
koplaltatta. A házaspár ősszel eltávozott 
Nagysáróból. A kisleányt szolgálatba adták 
Gyulára, ahol szolgálat adójának elmondta 
szüleinek iránta tanúsított rossz bánásmód
ját. Ez följelentette őket a hatóságnál, mire 
a brutális mostoha apát letartóztatták.

— Esküsznek a cigányházaspárok. Nagy- 
sárobol írják lapunknak: Ritka esetnek 
voltunk szemtanúi a napokban, első eset 
környékünkön, hogy cigány pár törvényes 
módon egybe kelt. És ugylátszik, hogy a 
példa ragadós, mert tömegesen jelentkez
tek — 32 pár — összeiratásra. Van köz
tük ősz férfi és asszony, akik hosszú 
idők óta élnek vadházasságban egymással 
s ezeknek feleséges fiuk. Bizonyára ritka 
eset, hogy a fiú és unoka atyja és nagy 
atyja esküvőjén részt vegyen, mint majd 
itt lesz nemsokára.

— Mar Barsmegyeben is? Kiskoszmályről 
jelentik lapunknak: November 3í -rn így 
gyanús öltözetű és modorú embt i l . >alt a 
községben. Mikor a korcsmából Ki epett, 
a gróf körerdészével találkozott, aki a 
gyanús idegent megállította és kiléte felől 
tudakozódott, de ez mindenre csak azt 
mondta, hogy „ne znám“ (nem értem). 
Ezután a szerbekre, Péter királyra és Ni- 
kitára terelődött a beszéd, ami igen meg
tetszett az idegennek és hol szerbül, hol 
meg horvátul folytatta örömmel. A körer- 
disz végre is a kisbirót hivatta és az ide

gent a község birájához kisértette vele. A 
bíró igazolásra szólította föl az embert, de 
mivel nem tudta magát igazolni, magtárjába 
záratta és másnap további intézkedés vé
gett a csendörségnek átadta.

— Gyógynövények értékesítése Gyógy
növények értékesítésére már régóta töre- 
kesznek hazánkban egy központot létesí
teni s e részben leginkább dr. Zelenyák 
János őrs*, képviselő buzgólkodott. Most 
arról értesülünk, hogy az OMGE, továbbá 
gyógyszerész Kés más körök bevonásával 
részvénytársasági alapon akarják ezt a kér
dést megoldani, annál is inkább, mert a 
földm. minisztérium előzetes segélyt és 
támogatást és biztosított. Ez ügyben bármi 
felvilágosítással szolgál a szervező bizott
ság titkára, dr Wondrasek József Bpest, 
Rákóczi ut 23.

— Sertésvész. Lévára megint behurcolták 
a sertésvészt. A rendőrkapitány jelentést 
tett róla az alispánnak és a várost zárlat 
alá helyezte.

— Olvasóink figyelmébe ajánljuk már előre 
is Engel József és fia fűszer és csemege 
nagykereskedő cégnek karácsonyi alkalmi 
árjegyzékét, mely lapunk jövő számában 
fog közöltetni.

— Kivándorlás Barsmegyéböl. Julius, au
gusztus és szeptember hónapokban 53 út
levelet adott ki az alispán, ebből 52 kiván
dorlás céljából, 1 tanulmányútra kéretett, 
Amerikába 45 szólt. Az előző évnegyedben 
93 útlevelet adtak ki, tehát a kivándorlás 
csökkent.

— Pályázat. Léva városánál megüresedett 
pénztárnoki valamint esetleg előlépés foly
tán megüresedő ellenőri és számtiszti ál
lásra az alispán pályázatot hirdetett dec. 
27-ig.

— A Lóval Szabadoktatási Egyesület dec. 
10-től — 1913 február 18 ig a városháza 
diszteimében ismeretterjesztő előadásokat 
tart, melyekre az érdeklődő közönséget ez 
utón is meghívja. Az előadások kezdete 
keddi napokon d. u. 5 órakor. Belépődíj 
nincs. Az előadások sorrendje: dec. 10-én: 
Köveskuti Jenő, tanitóképző-intézeti igaz
gató: Törökország emelkedése, hanyatlása 
és bukása. Berkó István, főhadnagy, az 
ifjúsági céllövészet vezetője: A háború. — 
Dec. 17-én. Dezseri Bobok Mária úihölgy: 
A feminizmus. Berkó István főhadnagy : A 
háború. (Folytatás). A felolvasások közben 
szavalatok, ének- és zeneszámok is lesznek. 
A későbbi előadások programmját folytató
lag közölni fogjuk.

— Pesti Otthon tárcaírók lapja címmel 
Andriska Károly szerkesztésében legkitű
nőbb íróink közreműködésével hetenként 
megjelenő, ügyesen szerkesztett, ízléses ki
állítású uj szépirodalmi lap indult, mely 
hetenként 6 - 7  apró befejezett tárcát és 
számos verset közöl. Regényeket nem hoz, 
azoknak közlését -  helyesen — a napi
lapokra bízza. Az első számba Írtak: Pa- 
lágyi Lajos, Pakots József, Álba Nevis. Kiss

Menyhért, Andriska Károly, Krüzselyi Er
zsiké, gróf V«y Sáaáor, Fiatt Zsóka, Lantay 
Gizi. Azonkívül minden számban idegen 
íróktól hoz tárcaforditást. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal Budapest, VI. Izabella-utca 81. 
Előfizetési ára negyedévre 3 K. 50 f.

— Az igazsagügyminiszter rendelte az ünne
pekről. X. Pilis pápa tudvalevőleg fölmentette 
a híveket a misehallgatas kötelessége és a 
szolgai munka tilalma alól Űrnapján, Kará
csony, Husvét és Pünkösd másodnapján, 
Gyertyaszentelő Boldogaszony napján (feb
ruár 2-án), Gyümölcsoltó Boldogaszony nap
ján (március 25-én) és Kisasszony napján 
(szeptember 8-án). Mivel azonban e napok 
ünnepi jellegét nem szüntette meg, az igazság
ügyi miniszter elrendelte, hogy a megjelölt 
napokat az igazságügyi hatóságok ügyvitele 
szempontjából továbbra is ünnepnapoknak 
kell tekinteni s a királyi bíróságok és a királyi 
ügyészségek részére kiadott hivatalos naptár
ban vörös betűkkel kell feltüntetni.

— Az oroszkai cukorgyár alaptőke-emelése. 
A Garamvölgyi Cukorgyár R. T. f. hó 15- 
én megtartandó rendes közgyűlésén alap
tőkéjét fölemeli. A részvénytársaság jelenlegi 
alaptőkéje egymillió kétszázezer korona.

— A vándorbirák. Az uj perrendtartás élet- 
beléptetésével 1914 január 1-től kezdve já
rásbíróságaink bírái időnként., vándorbiráká*4

változnak át s mint ilyenek, falurói-falura 
járva fogjak osztogatni a sommás peresü- 

; ügyek egy elég jó részében az igazságot. A 
megjelenésükkor eléjük járuló fél panaszára 

! nyomban idéznek, tanukat halgntnak ki és 
í Ítélkezni fognak.
' __ Kertész T odor müiparáru raktára,
i Budapest. Kristóf-tér nagy képes árjegyzé- 
i két ingyen és bérmentve küldi a következő 
; tárgyakról: Társasjátékok. Grammophon. 
j Richter köépitőszekrény. Mozgó fénykéo.
; Gyermekvasút. Gyermek biciklik. Babák.
| Karácsonyfadis ek. Football. Szobait ma- 
j cszkö.ök. Koicsolyák. Téli sportcikKek,
| szánkók, ródli, ski. Vivóeszközök. Vadász- 

kellékek. Hideget és meleget tartó Autotherm 
1 palackok. Revolverek. Riasztó pisztoly.
: Száncsengők. Borotvák. Gilette önborotváló.
1 Bőráru. Dohányzóeszközök. Bronz, porcel

lán és japán díszműáruk, író aszta kei,ék k. 
Háztartási cikke!. Tréfás tárgya! stb. sb.

— A nagysárói új iskola. Na y árt m 
1913 év tavaszán két tanteremmai biró uj 
elemi népiskola fog épülni, mely az előirt 
szabályoknak és törvényes kellékeknek 
teljesen meg fog felelni. A régi iskola a 
tanítói lakással egy födél alatt volt, és 
csak egy szűk tanteremből állott, melyben 
több mint száz tanköteles gyermek szoron
gott, természetesen ily körülmények között 
sem a tanítónak, sem a tanulóknak hely
zete nem volt valami kedvező, eredményt 
a tanítás terén pedig alig lehetett elérni. A 
jövő tanévtől kezdve a tanügy terén ural
kodott szomorú helyzet azonban teljesen 
meg fog szűnni. Hogy Nagysáróban a 
kultúrának egy uj szentély fog emeltetni 
1913 év tavaszán, ez nagysárói Franki
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Ede nagyfáról nagybirtokosnak legfőbb 
érdeme, ki hazaszeretettől és a népnek a 
művelődés terén való haladásnak eszmé
jétől indíttatva lehetővé tette az iskola 
felépítését az által, hogy az építkezéshez 
szükséges anyagot ingyen adományozza, és 
az összes fuvarokat is ingyen teljesiti. Sok 
ilyen nemes lelkű hazafit és a kultúra iránt 
ily áldozatra kész konfit a hazának!

— A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület Unitói jutalomalapja, a mint azt 
a F. M. K. E. évkönyve 1912. julius 20-iki 
zárlattal megállapította, 2051.34 kor, volt. 
Időközben a közgyűlés az alapnak mDr. 
Gyürky Géyza tanítói jutalomalap“ uj ne
vet adott s a kimutatott összeg 198.26 
kor. adománnyal szaporodott, ehez Báré
in. járultak: Mihályfi Mihály Lutilla 1 K, 
Lévai városi és járási választmányt K mely 
összeget hozzáadva a fentkimutatott ösz- 
szeghez, az alap gyümölcsöző összege 
2259.60 korona. A F. M K. E. elnöksége.

— AnyakÖ yvi bejegyzések. Születések:
Schwitzer Gyula Pártos Paula: Pál, Stadler 
Lipőt Schweiger Regina: László, Gubó 
József Sabik Veronika: László. Házasság : 
Kovács Lajos Laktis Mária rkath. Háláló- 
zás\ Zilai Dezső 13 hónap roncsolótorok
lob.

A közönség köréből.
— Nyilvános köszönet Sírnék Ármin úr 

Lékéiről 10 zsák burgonyát Schlüssler 
Gyula úr Nagvmálasról 30 koronát küld
tek a Lévai Izraelita Nőegylethez. Szobotka 
Dezső úr Hontvarsányról nem 2. hanem 
4 zsák burgonyát küldött az egylet sze
gényei számára. Fogadják a nemes lelkű 
adakozók, valamint Braun Adolf úr is, ki 
szives volt ezen küldeményeket a vasútról 
ingyen beszállítani, az egylet hálás kös ő- 
netét. Deák Adolf titkár Dr Frommer Ignácné 
elnök.

— A tanitóképzóíntézet ifjúsága által 
november hó 30 án megtartott jótékony 
cé.u kabaré estén a következők fizettek 
fölül: Braun Adolf 20 K , Jónás Imre 10 K., 
Bangha Andor. Fertikő József, Fiórián Tra- 
ji'.n, Dr Halász Vendel, Tóth Sándor ig., 
Tóin:.y István 5 5 K.. Kaveggia Kálmán 
4 K.. Duschek Ernő, Frank Antal, Engel 
Gyula, Lehoczky Vilmos 3—8 K., Backer 
Béla, Ghimesi János, Dr Kersék János. 
Kleiszner Pál, Schaffer Ferenc, Tokody 
István, Dr Tóth Sándor, Dr Woisz Lipőt 
2—2 K , Bartos Henrii, özv. BJopotovszki 
Árpádné, Hulják János, Karácsonyi Elemér, 
Kottek Ferenc. N. N. Presztolánszky Béla 
l — 1 K., Katona Imre 60 f., Óbert Tivadar 
50 f. A szives jótevőknek köszönetét mond 
a rendezőség.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Legszebb látványoság ma a 
Kürti kirakata
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; 874/1912 vht
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi 
LX t.-cz. 102 §-a éneimében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 
1912 évi 427/1 számú végzése követkeste- 
ben Dr. Qold Ödön győri czég javára 103 
kor. 24 fii!, s jár- erejéig 1912. évi novem
ber hó 6-án foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján ltfogfalt és 24o0 kor. becsült 
kővetkező ingóságok u. m. egy igás szekér, 
egy könnyű kocsi, két ló és egy üsző-borjú 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1912 évi V. 427/2 számú végzése folytán 
103 kor. 24 fül. tőkekövetelés, eddig össze
sen felmerült és biróilag már megállapított, 
valamint a még felmerülendő költségek ere
jéig Qaram-Vezekényben leendő eszközlé
sére 1912 év december hó 11-ik napjának 
délutáni fél három órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le és felülfoglaltatták s azok
ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár
veres az 1881. évi LX. t.-cz. 102 § értel
mében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léváa 1912 évi nov. hó 27 napján.
Karácsonyi Pál 

kir. bir. végrehajtó.

880 szám 
1012 végr

Árverési hirdetiéay.
Alulírott bírósági végrehajtó az l8sl. évi- 

XL t-ez 102 §. érteim *ben ezentú l köz- 
hirré teszi, hogy i bpesti Vi. kér. kir. já 
rásbiróság 1911 évi Sp 1147 2 szám i vég- 
zé. következtében Dr. Herczl Izid or és Dr. 
Rácz Imre ügyvé ! által képviselt Gu doer- 
ger Samu F, és fia rvt cég javára 61 k4öf 
1912. évi november hó 8-án foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt es 
3210 kor ra becsült következő ingóságok, 
kocsik, lovak, szekerek, bútorok, egy vert- 
heim szekrény és egy zongora nyilvános 
árveresen eladatnnk.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
l912.-ik év V. 457/1 szám í végzése foly
tán 643 kor. _!1 fi i. tőkekövetelés, ennek 
1911 évi szeptember hó 1 napjától járó 
5" o kamatai, és eddi4 összesen felmerült 
és biróilag már megállapított költségek 

erejéig, Zselizen
leendő megtartására 191 2. évi d< cember hó 
14-ik napjának d. u 3 órája határidőül
kitüzetik és alihor. n venr: szándék^ ók 
ezennel oly megi gyzéssei hivatnak meg, 

hogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX t.-c 107. és 
108. § ai értelmében készpénzt zetés mellett 
a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fogn. k adami.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX t c. 120. § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, i9Í2. évi nov. 30 napján.
Karácsonyi Pál 

kir. bír. végrehajtó.

Jól főzni tudó házileány ki a 
kézimunkában is jártas állan

dó alkalmazást nyerhet 
WEICHHERCZ IZIDOR-nál

Zsarnóczán.

K S 2 \  r. . r i : J

T i s z t á n !
/  1 ! j-|f san úgy kérje és fo-
( el, la  szrppant vesz, hogy

u m  H E S V A  K I  
(  H ,b í . :  r f í h - f é l r )

t i J i . V í - c r i s i  s z a p p a n  
T o j á s
IKsmlula „
M á r v á n y  „

A kolozsvári gyógyszappan -gyár  
azért lett világhirO, mert a legdrá 
gább és teljesen ártalm atlan anyag
ból készíti szappanait.

Bérbeadói
C ir c a  ÍO O O  h o ld a s  
I a b i r t o k .  B ő v e b b e t  

A m s te t te r  Im r e
dohínynagyárusnál Léván.

Urasági
lakás

| különálló házban

4  szoba,
i előszoba,

konyha vízveze
tékkel, villanyvilá

gítással

azonnal kiadó
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S z iv e s  tudórrjásóra adom a z  tisztelt vevő közön
ségnek, hogy üzletemberi a z  előnyösen ismert

o c c a s s i ó  e l a d á s
mint minden évben, idérj is folyó évi deczember l-én vette
kezdetét. E la d á sra  k e rü ln e k :  fekete, s z ín e s  se lyem szövetek, 

ruhaszövetek  és r u h a v is z n a k

Blnmenthál Jónás
úri és női divat üzlete

Léván.

< le * s e r t « *ü tem é * i .v rk ,  l e g j o b b  k iv .  Ií ikmyi t o r t á k ,  t r a s ü t e m é n *  
«*s s a n d w i c h « k ü l 5 a ! r g r s s é g e k  f r i s s e n ,  n a g y  v á la s z t é k k a l ;

PK* B a r t o s Henrik 7ZZSSSSELZZ
észü ln ek. B e l  és kü ifóldi rukorkakülóuleg<»‘<»ségek g a z d a g  

i * á ln sztókba n . — P a r i ’ait«készit*nényeim  e lsó re n d ü e k  
Házhoz szállítandó megrendelések pomos kivitelére na>jy súly Írsz  fektetve. Naoonta szétküldés a vidékre i3.

ailiiiliÍM»k jk  váias/il^kbau.

Mezőgazdasági- es varrógépek legnagyobb raktára:

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
t-e&j°bb minőségű takarni ínykamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban
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Telefon;25. (Hl @ ÜL 1 OSI & BŐIK) Telefon 25..
IL@\f&(K) (&<$$$ utéto (kaj)©« Has

---- ------------ -------------------- ----- ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Wagy Karác§oayi Occaiio
november hó 30-án veszi kezdetét, mely alkalommal az összes téli áruk, és egyébb férfi és női 

újdonságok, melyekből helyszűke miatt csak egyes czikkeket sorolhatok fel u. m.

l é i  és leány fe lö l ték
r u h a k e lm é k ,  f la n e lt  és mosó burchetok, vászon és a sz ta ln e m ű ik , szőrm e  

g a l lé r o k  és k a rm a n ty ú k , téli sapkád, n y a k k e n d ő k  stb.
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j |Í  l^ntorurban t le lon  ^yáni 12. Annf̂

3  T ű z i f a ,  s z é n  es koksz f f
*4 Jní
5  kapható g
|  B R A U N  J Ó Z S E F  é s  f iá n á l S
1 >? ^vT

*>£
A  A. JV A  A  A  A  A  .V A  A  I I  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  ,

I zasuiandck [jgyeimébe!
.1 h ^mod<‘rn<‘hb inlíb(kren<l<k/iVMkL. iuí l>rl* Hajét 

HiühoIxMuliíOu készü lnek , iia;;7 választókban óh hzoIíó 
sírak m rllett kaphatók

H T  E I B < :  HS .£ é Z H  E  F
bútor kereskedő, kárpitos es asztalosnál.

Lóvaln. llá ti-u írza  I. ÍV<TtÍu‘im«‘r-fól^ hsíz.

_____ L é v a i  ü i r l a p _______  10

í s n i i i r t í l
J W E IS Z  Á R M IN  {
 ̂ ró j í ie » r< Ő !  ^

; KOHN NÁTHÁN '
hator^rnh >i:Umn sirrc/lielAt br ^

/  zsarn óczAn.
é 47 Megbízható bevásárlási forrás. 7
f  v i

I lasználjim k |

K A B l i t A - f e S e  |
T  •

v  i a s z

SEinsíeppinl
M osan hoz. a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri áttlotZHÖlése ezzel. lói >r más 
Hzappanal való 3 szoros atdörznö- 
és* ............................

tisztaságéit szavatosság! ;
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Distinguák hölgy
finom női Qrferfbe mint üzletszerző, 
fizetés és magas jutalék mellett hely
ben és vidéken való munkáságra fel

vétetik.
Ajánlatok „Jövő“ alatt Pozsony,

Postftilanli,

J ó  elad ó ,
a ki az országban diwá nyolvoksn be- 
szél, I a referenciákkal elotfranga 

cég által azonnal felvétetik. 
Használhatóság esetén ön
álló fióküzlet későbbi át

adása ninos kizárva. 
Ajánlatok „Jövő" jelige alatt Pozsony

húzott drótszállal
V' . “ ■» százalék á m n  n £ ‘a'<arit;h

T Ö R H E T E T L E N  !
Magyar

Siemens-Schuckert-művek
Budapest, VI Te.éz-körut ;6.

Ii

Egy j ó  Családból való f i ú  

tanulónak felvétetik Scliulcz 
Ignácz könyvnyomdájában.

láng é- Kunkoípantiszilloda éUei’emés kávéháza, a kereskedők talalkózohelyo. Telefon 47.
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Nteinor Naímüor
órás és éks/.erész.

Léván. Városi szálloda épületében.

Dússrsny és ékszer
ralit sir.

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

kel órákban

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A j á n l o m  v a l ó d i  c z t iN t  ó n  

c h i l i n  c z ü n I d iN z tá r j f f .v a i-  

mat. a u  .VNzintón c z ü n I 

e v ő e s z k ö z e i m e t

v á l a N / t é k

inga órákban.
A legszebb alkalmi vétel! \

Egy pár füzóscipö 4 korona.
Egy nagy cipőgvár fizetésképteleevége folytán, 

megvettem az összes ci
pőárut es abban a hely
zetben vngvok, ho>;y a 
gyári áron a! I jóval ol
csóbban, vagyis

1 pár Elegáns iiizőci- 
poíegészen bőrből
4 K -ér t szá llítok .

Továbbá 1 pár fti/őscipő vikszdni 5 K, 1 pár cu- 
gos c pö vikszc'ni r. K. 1 pár tliz< scipő a legfi- 
nom.nl b brx v chevro bőib. I > K Minden n. gv- 
sánban akár f é r f a k á r  női cipőt tejesen a meg
rendelő kívánsága szerint, ^zállitá* utánvét mellett 

WElSZ-félc cipökiv itc l KAGYSALLÓ  
_________________ Bar sm egye.

Azonnal kiadó
a Kálvin téren 1 bolti helyiség 2 szoba; 
kon\ha, éléskamra és fakamrából álló 
lakás. Bővebbet Forgács Miliáiy háztulaj
donosnál. és 15 hektó fehér jó bor e'adó.

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Lévén
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