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Soroznak!
E hónap vége felé és a jövő hó

napban megyénkben is sor alá ál
lítják az ifjúságot, akikre aggódó 
szemmel néznek különösen most 
a szülők, mikor a most sor alá 
kerülő generációban látják a leg
közelebbi idők tűz elé kerülő em
beranyagát.

A katonai sorozások orvosi-vizs
gálatai szociológiai szempontból is 
nagy jelentőségi aktusok és ez al
kalommal, midőn ezt a kérdést 
febzinre vetjük, még nem ismer
jük a most kezdődő sorozások 
számszerű eredményeit, de már 
is halljuk a panaszokat, hogy sok 
helyen alig van kit sorozni, más 
helyütt pedig a sorozások ered
ménye ígószségiigvi szempontból 
nem * ^felelő.

Az ország fiatal nemzedéke ke
rül a most lefolyó hetekben szak
szerű egészségügyi felülvizsgálat 
alá, egyáltalán nem lehet érdekte
len az, hogy ezt az ügyet beható 
megbeszélés tárgyává tegyük, 
mert a lefolytatandó sorozások 
tanulságai felett nem lehet s nem 
szabad a múltakéhoz hasonló rö
viden elsiklanunk.

Megállapítható, hogy Magyaror
szág egyik-másik vidékén a so
rozás kötelezettek elmaradnak. 
(A garamszentkereszti járás főbí
rája is egy nagy csapatot kö
röztet.) Oka legtöbbször az, hogy 
az illető állítás köteles már Ame
rikában üdül és esze-ágában sincs

a sorozó bizo tság felhívásának 
eleget tenni. Ezt a jelenséget kü
lönösen az ország északi vidékein 
észlelhetjük, ezeknek az elmene
küléseknek az okai és okozatai 
már elég bőven letárgyaltattak a 
sajtó hasábjain, nincs mit hozzá
fűzni, csak megkell állapítani, hogy 
ennek a jelenségnek az okozója; köz- 
gazdasági körülményekben rejlik.

A másik körülmény azonban 
már jobban érdekel bennünket, az 
a tény tudniillik, hogy az előállí
tottak között az orvosi felülvizs
gálat némely vidékeken igen kevés 
száz''1XKr'f talál a fegyver alá al
kalma . »ak. A hivatalos írások 
egyszerűen csak konstatálják ezt 
a körülményt, mert hiszen a so- 
rozó-bizottságok feladata nem is 
az, hogy az alkalmatlanok alkal
matlanságainak okait kutassák, ha
nem csupán az, hogy az alkalma
sakat válogassák ki r honvédelem 
céljaira.

Tulajdonképen e kérdés körűi 
volna egy tiszteletteljes javaslatunk.

A hivatalos katonai sorozó-bi- 
zottság kíséretében mindenütt 
résztvesz a sorozásokon a közigaz
gatási hatóság képviselője is, ki
nek talán lehetne, sőt kellene is 
az alkalmatlannak talált anyag 
alkalmatlansági okainak kutatásába 
belebocsájtkozni. Nem lehet közö
nyös ugyanis az ország közigaz
gatása előtt annak a ténynek 
megállaz .asa, hogy egyik, vagy 
másik járásban mily oknál fogva 
alkalmatlan az ifjúság a fegyver-

viselésre. Kell, hogy a közigazga
tási hatóság részéről jelenlevő szak
ember, az a vármegyei orvos a li- 
gyelmét erre is 1 erjessze. Meg 
kellene ugyan éHpitani, hogy
az alkalinatlai talált ifjúság
nem-e tüdővésziw aló hajlam, nem- 
e más vérbetegségek következté
ben nem sorozta ott be és ez eset
ben az okot igv megállapítva min
denesetre a közigazgatási hatósá
goknak lenne feladatuk a járás te
rületén azok eredőjével szemben 
a legerőteljesebb küzdelmet fel
vonni.

Sajnos, a múltban láttuk ugyan 
a hiteles és hivatalos kimutatáso
kat arról, hogy a sorozás az al
kalmasak tekintetében milyen 
eredménnyel járt, de az itt felve
tett gondolat tekintetében ugyan
csak semmiféle kezdeményezésről 
nem hallottunk a múltban, már 
pedig ebb< n a tekintetben igazán 
k iv jm rir.; lennénk a katonai so
rozó bizottságokkal karöltve mű
ködő egészségügyi szaktekinté
lyeink szerzett tapasztalataira és 
©gybegyűjtött megfigyeléseikre.

Közigazgatási ható sálainknak
különösen pedig sorozó bizottsá
gaink polgári résztvevőinek hívjuk 
fel a t gyeimét erre a szociológiai 
feladatra, mert ha megismerjük a 
sorozó járásaink alkalmatlannak 
talált ifjúsága körében azokat a 
bajokat, amelyek besoroztatásukat 
lehetetlenné tették, ezzel a körül
m é n n y e l  egyidejűleg körülbelül 
megkaptuk az útmutatást arra is,
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hogy a népsegélyezés és hygiena 
tekintetében mi le>z n közeljövő 
legfontosabb feladata, a felmerült 
és tapasztalt okok végleges meg
szüntetése érdekében.

Társadalmi életmentés.
Irta: \ a f f j  Zo ltán  k l r .  tö r * ,  b ír *

Szí .e és revétlen siklott ei a nagy köz
vélemény a képviselői»áz egyik n<uit heti 
tárgyán, melynek napirendjére a fiatalkcrJ- 
ak bíróságáról szóló törvényjavaslat tár
gyalása volt kitűzve. A vérbeli jogás', 
embert és ezek közül első sorban csak 
azokat érdek- 4e a kérdés, kik ezzel a 
tárgygyal nemcsak mint hivatásos birák és 
ügyvédek, hanem mindenekföiött, mint ré
szesei a társadalomnál- mint érző, gondol
kozó emberek )gla ztak és nem kis 
megnyugvásukra szolgáit, hogy z a nagy 
reform, melyet gyűjtő néven társadalmi 
életmentésnek lehet joggal megnevezni, 
ebben a javaslatban és a javaslat megsza
vazása által egy hatalmas lépést tett előre.

Mert miről szól az uj törvénytervezet? 
Két szóval meg lehet reá felelni. Az egyik 
cél az. hogy a társadalom az állandó kri
minalitás ellen megfelelő védelemben ré
szesüljön, a másik cél, más eszköz is és 
ez az, hogy a f.aialkoru bűnösöknél (1 2 — 
18 év a törvényben tervezett, megelőző in
tézkedések utján, javító és átalakító eszközök 
által jelentékeny contingense a ünösök- 
nek az élet számára megmenthető legyen. 
Társadalmi életmentés az égés' akció, a 
mely akciónak számba veheiő erőtényezői 
nemcsak a fiatalkorú bűnös jövőbeni ma
gaviseletét, életkörülményeit mérlegelő és 
helyesen alkalmazott bírói intézkedések, 
hanem egy érző hivatásától, feladatának 
nagy jelentősedén'* áthatott mondhatnám 
erre a célra nevelt bírói "ír és különösen 
a társadalmi tevékenység közreműködése r.

! ’.rtfogói intézmény felállítása, céltudatos, j 
lankadatlan buzgalma által, mely szerep • 
összekötő láncszem a törvény és az élet ( 
között.

Hogy pedig ez az életmentés nemcsak a • 
1 krintinali ás szempontjából és mint letagad- ; 
j hatlan statisztikai jelenség mennyire fontos, í 
| hanem valósággal nemzeti élet kérdést J 

képez, csak egy adat meggyőz róla. A 30 \ 
év előtti statisztikai adatokat összeíráson- ) 
litva a fiatalkorúaknál a Mminalitás meg- j 
hatszorozódott. Nem kétségbeejtő elgon- j 

| dőlni is, hogy évente 12—l3ezer között ? 
í változik átlag az el It fiatalkorú bűnösök ) 
• száma, akiknek jelentékeny részét keliő j 
| időben és  megfelelő módon alkalmazott j 

óvintézkedések, eszközök mellett még meg { 
| lehetett volna menteni a rendbeli társada- ? 

lom számára.
És bárha a társadalom úgy az egyesü- ; 

leti szervezkedés körén belül a patronázs ' 
intézmény felállításával, mint javitó intézet . 
tervezésével felismerte ennek a kérdésnek • 
a nagy jelentőségét; az állam pedig mikor > 
8 állami javitó intézetben évente átlag 3005 S 
fiatalk ru javitó nevelésével foglalkozik, j 
alaposan és gyökeresen fogott a megol
dáshoz, c ak a kezdet kezdetén voltak, 
mert a tévedés megoldása speciális prob
lémát képez.

Ezt a speciális problémát akarja megol
dani a törvény, a mit a képviselőház már 
elfogadott. Minden törvényszéknél meg- 

. bizott egyes birák ilyen hatáskörrel fog- 
, nak fiatalkorúak fölött törvénykezni. Nem- ' 
i csak befejezik, hanem elő is készítik a2 j 
I egyes ügyeket, végrehajtják és ellenőrizte- » 

tik a törvényben megállapított intézkedé- ' 
I seket, lélekkel, arra valósággá. > megér

téssel irányítják ekként a bűnbe esett 
fiatalkorú jövőbeni életét, hogy megment
sék ezt a társadalom és emberiség számára.

És bárhogy öltögeti mérges fullánkját az 
j álhumanismus ellenvetése és bárha vigyorgó 
| arccal tekint felé a kétkedés szelleme, az 
- nem lehet, hogy annyi nemes intenció és

olyan nagy cél, a mely a törvényben le
fektetve van, meg ne valósuljon, mert em
beri lelket megmenteni a legszebb feladat, 
a mi igaz embernek megadatott.

H Í R E K .

Az őszinte rész
vét hangján je
lentjük, hogy 

*K övesku ti Jenöné 
szül. Ulrich Adé., negyven éves korában 
meghalt. A kezdődő tavasz évadján a tü
dővész ölte meg őt, a gyulai József-szana- 
tóriumban, ahol néhány év óta több időt 
szokott eltölteni s utoljára pár hét előtt 
utazott oda. Férjétől és két kis gyermeké
től, Jenőtől és Adéltól még csak el sem 
búcsúzhatott. Halála f. hó 6 -án hajnalban 
következett be, s temetése 8 -án megy 
végbe Békéscsabán, a családi sírboltban 
helyezik örök nyugalomra. A gyász jeléül a 
lévai tanítóképző épül téré kitűzték a fekete 
zászlót; a tanári kar és a növendékek kül
döttség által helyeztetnek koszorút kiváló 
igazgatójuk feleségének koporsójára. Az 
oly nagyon sújtott család leljen némi vi
gaszt abban a mély részvétben, melyet a 
haláleset híre keltett a tár*, dalom minden 
rétegében, ahol eddi 1 k elterjedt az. 
Ny* Todjék békében

Személyi hír. H én ap  Tamás, a kegyes 
t?.’ end főnöke titkárja kíséretében szer-
d .évára érkezett, az i ‘eni társház és
főgimnázium meglá atá̂ ára.

— M?:láth alispán a jagyzök államosítása 
ellen. A Vármegye cimü lap szerkesztősége 
körleveleket küldött szét a jegyzők államo
sításának ügyében. A körlevélre válaszolva 
M ailáth  István Barsvármegyc alispánja el
len ’i az államosítást, mert ezáltal a közsé
geket megfosztják jegyzőiktől. A tervet csak 
agy tartja inegvalósi.hatónak, ha az állami 
jegyzők mellett a kö végek jegyzői is meg
maradnak.

Tragédiák a sarkon.
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Francis Róbert >- ,tt kapitánynak és hős- 
lelkű társainak drámája egyik megrendítő 
epizódja annak a végtelen hosszú sorozatú 
dráma-cziklusnak, mellyel a Föld földerítésé
nek hősies munkája karöltve jár. A földrajzi 
kutatóknak küzdelme és harcza ..emcsak a 
legnemesebb és legönzetlenebb, de egy
szersmind a leghősiesebb küzdelem is vult. 
önzetlenül, tisztán a tudornál y és kultúra 
szolgálatában és ennek fejlesztéséért tették 
— és teszik a jelenben is — kockára 
nemes értékes életüket. A legtöbb felfedező 
gyötrelmes kínokat szenvedett kutató mák 
ideje alatt; valamennyi hónapokon, éw-nen 
át abszolút nélkülözte az éltéhez tartozó 
szükségleteknek legelemibb követelményeit. 
Akárhány az életét áldozta — tudatosan — 
a tudományéri, hazájáért, nemzetéért, a 
nemzeti lobogó dicsőségéért azokon az 
utakon, amelyeket tudós hősök vére ázta
tott, fejérre aszott csontváza szegélyezeti 
vagy amelyeken a kutatónak az éhségtől 

• halálra gyötört és a dermesztő hidegben 
csonttá fagyott holtteste volt a mértföld - 
mutató.

Legdrágább volt a sarkok kutatása. 
Mondhatni, hogy a két poláris övnek min
den fokát néhány tudós életével fizette 
meg az emberiség. És ha a végtelen jég

mezőkre merészen felhatoló nem az életé
vel váltotta meg a merészséget, de minden 
esetben oly rémületes, csaknem hihetetlen 
küzdelmek közepette hatolt előre, amelyek
nek leküzdése és elbírása a legszebb doku
mentumok egyike az emberi iéiek impo
záns erejére. íme egy-két vázlatosan el
mondott rövid példa.

A hollandusok 1594-ben három hajót 
küldöttek 1 5 Willem Barent sornajókapi- 
tány vezeték alatt, azzal a feladattal, hogy 
keresse meg az utat az Atlanti- és a Csen
des óczeán között Szibéria fölött. Barent 
másodszori kísérlete alkalmával is csak a 
No vaja Szemlja-sziget északi csúcsáig jutott. 
Itt a hajója befagyott a „JégíokM-6 n. És 
megindult a sarki kutatás rettenetes drámái
nak első jelenete. Barent a hajó deszkáiból 
„házat* építtetett. A talaj mái egy lábnyi 
mélységben kemény volt, mint a szikla. 
Ásót, kapát, csákányt megfogni egyenlő 
volt a kéz-elfagyásával. A dermesztő hideg 
megfagyasztotta a leheletet; a munkában 
kisajtolt verejték jégpáncéllá fagyasztotta 
rajiok a gúnyái. Nem levetni, de letörni 
kellett a ruhadarabokat. Mikor az élelmi
szerük elfogyott, vadászattal akartak élel
met szerezni. Hiszen a sok jegesmedve 
állandóan ott leselkedett a „házuk44 körül. 
Az akkor még igen kezdetleges lőfegyver
rel azonban nem boldogultak. Nem tudtak 
célozni; a puska vascsöve célzás alatt

csaknem lefagyasztotta a kezüket. Csak
hamar jött a sarki vidék szörnyű réme: 
a nyolcvanegy napból álló sötét, rettene
tes éjszaka. A dermesztő, gyilkos hideg 
lehetetlenné tette, hogy egy percre elhagy
ják az ,,otthont44, melyben vastag rétegben 
ült az olvasztott medveháj fojtó füstje, az 
embereknek hete1 jn át meggyűlt párolgása, 
az állati zsiradékok émelyítő bűze. Tavasz 
végén utrakelni akartak hazafelé. A hajót 
azonban összeroppantotta a jég Vizre- 
bocsátottak két csónakot és nekimerész- 
kedtek a”rettenetes hosszú útnak. Háborgó 
tengeren úszó jégtömbök között, harminc 
fok s hidegben, egyetlen falat étel nélkül. 
Betegek voltak mind; a szörnyű skorbut 
valamennyit leütötte a lábáról. Barent, a 
vezető, volt a legbetegebb. Junius 20-án, 
amikor ? csónakban feküdve, Novaja 
Szemlja térképét rajzolta embereinek, hogy 
hazataláljanak nélküle is, jelentették neki, 
hogy egyik leghívebb és leghasznosabb 
embere haldoklik. Nem tesz semmit, elkísé
rem Néhány perczczel később meghalt. Az 
expediczió néhány megmaradt emberét Ge- 
rard de Veer hozta haza leírhatatlan gyöt
relmek után.

Franklin tulajdonképeni szereplése ott 
kezdődött, mikor az angol admiralitás 
1819 ben kiküldte a harminezhárom éves 
tengerészt Brit-Amerikának arra a puszta 
sivatagjára, mJy a Hudson-üböltől a Réz-
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— Március idusa a tanítóképzőben. A lévai 
tanitókép o-intézet ifjúsága a márciusi dicső 
nap évfordulóját ünnepély keretében f. hó 
15-én d. e. 9 órakor fogja megtartani az 
intézet dísztermében. Az ünnepély műsora: 
1 .) Linka Camilló : Kossuth f ia .  Játssza : az 
önképzőkört zenekar. 2 ) Petőfi Sándor: 
Talpra m ag y ar  . . . Szavalja: C sizm adia  
Dezső IV. éves növ. 3.) Petőfi-dr. Szőllősy 
— Lányi: N em zeti da l  és T avasz e lm ú lt.  . . 
Énekli az ifj. énekkar. 4.) Ünnepi beszéd. 
Tartja: F ló r iá n  Traján IV. éves, ifj. elnök.
5. ) Krofil Fáni: H on fi hangok.  (Ábránd ) 
Zongorán játssza: V irsik  Imre IV. éves.
6 . ) Farkas Imre: Az utolsó h a v i d .  Szavalja: 
Tóth Aladár III éves. 7.) Himnusz. Az ün
nepélyen a közönséget szívesen látják.

Megerősítés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter O him essy János okleves 
iparostanonciskolai tanítót, igazgatói és 
tanítói minőségében és F rec sk a  István oki. 
iparostanonciskolai tanítót, tanítói minősé
gében végleg megerősítette.

— A bevonult tartalékosok családjainak
sertése Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány 

nv. miniszter rendelete folytán felhi- 
bocsájtott ki abból a célból, hogy a 

onult tartalékosoknak gyámoló nélkül 
maradt családtagjai f. hó 15-ig hivatalában 
jelentkezzenek az összeírásra, mert segély
ben fognak részesülni.

— A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár
igazgatósága kedden ülést tartott, mikor a 
folyo ügyeket tárgyalta le és megtette in
tézkedését a májusban megtartandó évi 
közgyűlésre a tagok képviselőinek, a köz
gyűlési kiküldötteknek választására is. A 
választások Léván, Aranyosmaróton, Újbá
nyán és Verebélyen lesznek megtartva a 
később kitűzendő időben.

— Az Erzsébet leányegylet nyilvános gyű
lése f hó 9-én vasárnap d. u. öt órakor 
lesz igen bájos műsor keretében. Vendége
ket szívesen lát a vezetőség.

— A Lévavidéki vendéglősök stb. ipartár
sulata csütörtökön tartotta meg évi köz
gyűlését T okod y  Imre elnöklésével a Viga
dóban, mely alkalommal a vezetőség is 
választás alá került. Elnök lett Tokody 
Imre, alelnök Steiner Henrik, pénztárnok 
Ördögh Lajos, jegyző Schmidt József, gaz
da Fertikó József és ügyész Balog Sándor, 
így * hát újból a régi vezetőség került be.

— Biróvalasztá? volt Barsbessén ; egy
hangúlag Galambos Pétert választották 
meg a község birájává.

— Szabó Ferencz szint sulatával három 
hét óta Érsekújváron játszik a közönség 
nem csökkenő, nagy érdeklődése mellett. 
A helyi sajtó a legnagyobb elismerés hang
ján ir a társulatról s annak kitűnő előadá
sairól. amint halljuk, a lévai színi évad 
április közepe táján veszi kezdetét.

— Negyven év a kultúra szolgálatában 
Tóth József garamvezekenyi református 
tanító most töltötte be tanítói működésé
nek negyvenedik esztendejét. Nehéz és 
háladatlan dolog a népnevelés munkája, 
azért nevezték el a tanítókat a nemzet 
napszámosainak s ha már anyagilag nem 
akarják kellőképpen honorál! a tanítók 
munkáját, azért megragadjuk az alkalmat 
ilyenkor, a közön ég figyelmét és elisme
rését oda tereljük, ahová igazán érdemes. 
Legalább elismerésben legyen részük, ha
bár ezzel nem elégszik meg a gyomor . . .

— A barsmegyei cukorrépatermelök szö
vetsége. F. hó 30-án Léván a barsmeg) i 
cukorrépa termelők gyűlést artanak, mely 
alkalommal megalakítják — a gazdasági 
egyesület égisze alatt — a cukorrépa ter
melők szövetségét. A szövetség célja az 
lesz, hogy a cukorrépa áta 'ás körül a 
múlt évben felmerült sérelmek netáni ismét
lődése esetén a cukorgyárral szemben ál
lást foglaljon s a bajok it orvosolhassa.

— Á fösorozások varmegyénkben. Léván 
a helybelieket és azokat az idegeneket, 
akik engedélyt kaptak arra, hogy itt állja
nak sor alá, április 4-én ujor.cozzák; állí

tás kötelesek száma 143; polgári elnök 
Maiiáth István alispán, orvos dr Karafiáth 
Mâ us lesz. A lévai járásbeliek sorozása 
Léván ápr. 5—7—8—9. napjain lesz; állí
tás kötelesek szá iá ;78; elnök Maiiáth 
István, orvos dr Medvcezky Károly. Ara- 
nvosmaróton március 26—27—28 — 29 és 
3 én sörözi ik; állitáskötelesek száma 659; 
elnök Maiiáth István, orvos dr Benkő Lajos, 

í Verebélyen ápr. 1 — 2—3-án uioncoznak; 
| elnök Ruc nyánszky János, oivos dr Hor- 
! váth Józset; állitáskötelesek száma 500. Uj- 
; bányán ápr. 1 2-én 108 áliitáskötelest so- 
i rczm.ri; elnök Dombay Vilmos. orvos dr.
I Oravecz Kálmán. Ga...mszentkereszten ápr. 
'14 15- 16--1? — 18 és 19-én ujoncoznak,
! állitáskötelesek száma 893. elnök Dombay 

Vilmos, orvos dr Sebe 3é!a. Körmöcbá
nyán ápr. 21 én sorozn k; állitáskötelesek 
szama 64; elnök Schindier József, orvos 

, dr Gasparetz Béla. Oszlár.yban ápr. 26—
• és 29-én 358 állitásköteles áll sor alá; 
i elnök Vépi Vogronics Ödön, orvos dr 

Lányi Bened k. Barsmegyében az állitás
kötelesek száma: 3503.

— Az ibolyák hónapja március, olyan 
hideggel köszöntött ránk az idén, mintha 
csak tél közepe lett volna, sőt még hava
zott is kedden. Másnap azonban szép ta
vaszi idő volt, amely azóta tartja magát.

— A sorozóbizottság segédszemélyzetének 
költségei. A honvédelmi miniszter mos*.

i publikált határozata szerint a sorozóbizott
ságok segédszemélyzetének költségei nem 
csak a rendes sorozás, hanem az utóálli- 

; tások alkalmával is a törvényhatóság ja- 
I vadalmát terhelik. Ugyancsak a törvény- 
1 hatóság javadalmának terhére esnek az 
' ujonckisérési költségek, ha a kísérők a 

törvényhatóság alkalmazottai. Ha a kísérők 
! községi vagy városi alkalmazottak, azoknak 

költségeit a községek vagy városok házi 
pénztára viseli.

— Az orsz képviselöválasztók névjegy
zékének kiigazításával a vármegye központi 
válaszom va a következőket bízta meg. A

bánya-folyóig terjed, abból a célból, hogy 
ennek a rengeteg területnek geográfiáját 
kikutassa és hasznavehetőségét megállapítsa.

Mielőtt a Franklin-féle tulajdonképeni 
sarki kutatásoknak egyes epizódjait fel
sorolnám, az előbbivel való hasonlósága 
miatt e helyütt említem meg az amerikai 
Adolphus Washington Greely-féle expediczi- 
ónak egyik drámai mozzanatát.

1881-ben Észak-Amerika részéről két 
hajó küldetett ki egyszerre az északi sark 
kutatására. Az egyik Point Barrovvra kül
detett, a másik — a szóban lévő Greely- 
féle — a Smith Suniba, fenn a sarki po
lárison túl. Greely különös nehézségek 
nélkül a Lady Franklin-öbölig jutott. A 
hajó itt lerakta az expediczió tagjait és 
fölszereléseit, majd útra kelt hazafelé azzal, 
hogy két év múlva visszajön az expediczió 
tagjaiért.

Két évvel később a hajó, a „Proteus", 
három Ízben is megkisérlette, hogy a szi
geten hagyott expediczióhoz jusson és 
tagjait hazahozza. A szerencsétlen jégvi
szonyok következtében, azonban teljes 
lehetetlenség volt a hajóval a közelükbe 
jutni. Greely pedig a kitűzött idő letéltével 
hasztalan várván a hazavivö hajót, és érez
vén. hogy ha még tovább is ezen a rette
netes vidéken marad, az expediczió az 
utolsó emberig elpusztul, útra kelt az ex- 
pediczióval gyalog, ab bán a feltevésben,

hogy a jégen keresztül valahogyan sikerül 
majd elérnie az amerikai szárazulatot. 
Útra keltek és csakhamar beállt a szoká
sos rettenetes sarki drámának minden 
rémsége; éhség, dermesztő hideg, meg- 
fagyás, menetelés közben való holtan fel
bukás, kétségbeesés, skorbut, megőrülés. 
Aztán bekövetkezett az az idő, mikor a 
bundákra, meg a csizmákra került a sor. 
Greely szeletekre vagdalta a gazdátlanul 
maradt bundákat és csizmákat, ezeket ada
gonként kiosztotta az embereknek azzal a 
bölcs és erélyes figyelmeztetéssel, hogy 
most már nem szabad többé duskálkodni, 
mert jöhet még olyan idő, amikor a mai 
bőséges táplálkozás szintén kifogy.

Időközben azonban — természetesen — a 
katonai fegyelem nagyon meglazult, az 
emberek nem engedelmeskedtek. Duskái- 
kodtak, sőt loptak. Ellopták egymás drá
gaságát: a börzeieteket, meg a mohát. 
Egv Henry nevű katona volt az. akire a 
lopást néhányszor be lehetett bizonyítani. 
Greely jóakarólag figyelmeztette Henryt, 
hogy drágán fogja megfizetni a lopott 
élelmiszereket, mert részben el fogja lon- 
tani a gyomrát, részben pedig mert — 
főbe fog lövetni. Henry azonban vigan 
lopott tovább. Junius 6-án ismét rábizo
nyították a lopást: egy darab bundaszijat 
és egy marék mohát lobott egy beteg tár
sának a feje alól.

Greely erre kiadta a ,,napiparancsot“ az 
agyonlő vetésre.

Két órával később, amikor J. B. Henry 
katona a lószálásból hazatért, eldördültek 
a lövések, és csak azután olvasták fel a 
„napiparancsot“.

Három évvel később, 1884, nyarán egy 
hajó, nem a „Proteus“, véletlenül diáit az 

. expedic/ióra. Az eredeti expediczió huszon
öt tagjából tizennyolcán éhen haltak, a 
megmr-adt hét. köztük Greely is, olyan 
állapotban taláhatott, hogy közelebb voitak 
a halálhoz, mint az élethez.

Visszatérve a Sir John Franklin-féle ex- 
pediczióia, csak röviden említem meg, 
hogy Sir John Franklin nem riadva vissza 
a kanadai hé sivatagok borzalmaitól, meg a 
sarki vidékek halálos veszedelmeitől, har
madszor is nekiment az * zakkeleti átjáró 
kierőszakolásának.

Tudjuk, hogy Franklin két hajé'a, az 
,Erepus“ meg a „Torior“ 18-17. március 
havában a Beechy-szigeten befagyott örökre. 
A sarki 48 fokos hideg olyan jégpáncélt 
vont a két hajó körül, amelyet áttörni, 
földi hatalom nem volt képes. Az előző 
évben ugyanis m. r október 1 0 -én beállott 
a téli éjszaka és .• zázhusz nap telt cl, amíg 
ismét megjelent a nap a láthatáron, a hideg
fényű, sápadt korongjával. Hogy átlag a 
sarki expedicziók tagjai, hogyan töltik el 
ezt a hosszú éjszakát azt, már láttuk.
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lévai választókerületbe 1. küldöttség, elnök 
dr. Mocsy Aba; tagok Krajtsik Jenó és dr. 
Novotny Ernő. 11. Elnök Mocsy Lajos; ta
gok dr. Zelenyák János és Schöpflin Róbert. 
Aranyosma.éti v. k. elnök dr. Krastenics 
Imre; tagok dr. Ba' ízsfy Géza és Rakovszky 
István. Újbányái v. k. elnök dr. Gond? 
Péter; tagok Anderle Ernő és Zipszer La
jos. A kiigazítási munkálatok határideje 
ápr. 4-ben lett megállapítva.

— Pályázatok. Léva városánál számtiszti 
állásra márc. 18-ig; Körmöczbányán fő
orvosi állásra márc. 28-ig; az ohaji és 
alsópéli egészségügyi körbe körorvosi ál
lásra ápr. 15-ig pályázat hirdettetett.

— Tűz. Csekén a Hosszúhegy nevezetű 
határban Verbovszki Lipót korcsmárosnak 
hatszáz koronát érő szalmakazla eddig 
még ismeretlen okból leégett. Biztosítva 
volt.

— Nyilvános köszönet. A Lévai Keres
kedelmi Bank és Barsmegyei Népbank 
egyenként 25—25 koronát juttattak az 
Erzsébet Filléregylet céljaira. Nevezett in
tézetek fogadják adományukért hálás kö- 
szönefemet. Liebermann Jakabné elnök.

— Romlott takarmányrépamag. A múlt 
nyári és őszi szakadatlan esők okozták, 
h >jy répamagot a legtöbb termelőhelyen

e írták szárazon betakarítani, hanem 
.i csírázott ki a földjén. Az ilyen mag 

sohasem fog répát teremni; mert nagyobb 
részb -•» ki sem kel, s ami kevés még ki- 
csirá k, az sem bir elég termőerélylyel, 

■ gy rendes répát fejlesszen, hanem ujjnyi 
konyságu gyökeret fejleszthet csak. Em

ber emlékezet óta még soha sem került 
annyi megbízhatatlan, gyengén csírázó és 
Levert répamag forgalomba, mint az idén. 
Gazdáink helyesen fognak cselekedni, ha 
répamag beszerzése alkalmával a legszi
gorúbb Írásbeli jótállást követelik az eladó 
részéről csáraképesség és fajazonosság 
ekintetében. Ahol nem tartja majd a gazda 

~zem előtt ezen óvatosságot, ott azt koc

káztatja, hogy az állattartását katasztró
fával határos bajok érhetik. Amint egyéb
iránt halljuk, a földmivelésügyi minisztérium 
szintén készül állást foglalni ez ügyben.

— Temetkezési egyletek országos tömö
rülése tekintetében a készülő új biztosi-

j tási törvényre való tekintettel megindultak
• országszerte a tárgyalások. Az egész moz

galmat a „Gondviselés4* című országos 
Központi Segélyző Társulat (Budapest IX. 
Erkel-utca 20.) vette kezébe, miért is a 
tömörülés kérdésében nevezett intézmény
hez forduljanak az jrdekeltek, taglétszám 
kimutatás, legutóbbi zárszámadásuk és egy 
példány alapszabályuk beküldése mellett. 
A további tudnivalókat fenti társulat telje
sen díjmentesen közli.

— A Lévai Apolló Mozgószinhá* szomba
ton és vasárnap estére minden izében pá
ratlan szépségű műsort állított össze. Fő 
képül egy két felvonásos dráma Ö n felá l
dozás  címen kerül bemutatásra, melynek fő-

j szerepét N ap ierkov szka, a hires orosz szín
művésznő játssza Párizsban. Bizonyára 
nagy érdeklődést fog kelteni Monté Carló 
és Nizza természeti szépségekben bővelke
dő környékének bemutatása, valamint a 
többi kép is.

— Rendelet a hernyóirtásról. Bódogh 
polgármester rendeletet adott ki a hernyók 
és kártékony rovarok irtásáról. Eszerint a 
tulajdonosok legkésőbb március végéig 
büntetés terhe alatt kötelesek az irtást tel
jesíteni. Az ellenőrzéssel Rácz János város
gazda bízatott meg.

— Megnyugtató órák. A külső politika 
hosszú hónapok óta húzódó nagy válsá
gaiban e hét végre megnyugtató híreket 
hozott. Annyi szenvedés, megannyi rémsé- 
get sejtető ké. 'y után végre örömhír ér
kezett az aggódó családok otthonába. 
Európa hatalmas politikájában úgy látszik 
öreg királyunk szava meghallgatásra talált, 
s az orosz cárhoz küldött levele nyomán 
a béke virága fakadt ki a tavaszi napsu-

Ahogyan azonban a Franklin emberei küz
döttek át ezt a '„let, az felülmúl minden 
képzeletet. Ilyen lehetett az a tél, mely 
megölte napjaink legrokonszenvesebb már
tírját. a skót tengerészt, Scott kapitányt és 
hős társait. A hideg heteken át —50—52 
fok C. volt, heteken át üvöltött a vihar, 
mely a hideget néhány fokkal még hide
gebbé teszi. Valamennyit gyötörte a skor- 
but, ez a kínzó betegség. Légymódra hűl- j 
lottak az emberek Meghalt Franklin is. |

A megmaradt emberek Crozier vezetés* 
alatt útra keltek gyalog, hogy elérjék az 
amerikai partokat, illetve a Nagy Hal-folyó 
torkolatát, hogy ezen majd feleveznek Brit- 
Amerika valamely erődjéig. Negyven em
bere halálosan beteg volt; a többi pedig 
alig mdott vánszorogni. A negyven bete
get visszaküldőbe a hajókra. Ezek meg 
is indultak az alig elhagyott hajó/ felé. 
De csak egyetlen egy jutott odáig. A többi 

.hullott a rövid utón, az 52 fokos hideg
ben. Crozier mintegy negyven emberrel 
folytatta az útját dél felé. Később megosz
totta az embereket, hogy az útközben ta
lált mohán, az iramszarvas-csontvázon ke
vesebb embernek kelljen osztoznia. Az 
Adelaide-féloziget észak-keleti csúcsa felé 
haladó csoportnak volt a legrettenetesebb 
a sorsa é*: a Frankhn-expediczió nyomait 
később kutató expidicziók ennek a csoport- 
nak találta a legkevesebb nyomát. En

nek a csoportnak a tagjai ngyanis — egy
másból éltek. Aki erősebb volt, az leütötte 
a másikat. A csoport néhány embere el is 
jutott a Nagy Hal-folyó torkolatáig, ahová 
tulajdonképen Crozier az egész csapatot 
vezetni tervezte, ott valamiképen össze
tákolt egy jármüvet, amellyel feleveztek egy 
darabig. Hírmondónak egy sem maradt 
meg. Csak a nyomukat találták meg sok
sok évvel később.

Hogy azonban hová lett Crozier, Fitz- 
james, Stanley dr., Fairholme, Hodgson és 
Des Vieux, a Franklin-expediczió tudósai, 
hősei és vezetői, azt ma sem tudjuk.

Kimerültek, eiéheztek, megfagytak, meg
haltak, úgy mint most Róbert Francis 
Scott gyászos végzetű, de örökké emléke
zetes mártírjai annak a munkának, amelyet 
a tudomány szolgálatában végeztek. Az 
éhségtől csikorgó gyomrukat pedig meg
tömték mohával, meg csizmabőrrel és az 
életüket áldozták egy falatka fókahájért. 
Ha pedig elértek egy olyan pontot, ame
lyen más halandó még nem járt, ahol még 
más nem halt éhen a logaritmus-tábla fölé 
hajolva, akkor éhségtől csikorgó gyomor
ral, meg nemes lelkesedéstől tele szívvel 
hurrázták a rúdra felvont tarka vásznat, 
amelyet mi lobogónak nevezünk.

gárra. Ausztria-Magyarország és Oroszor
szág között a leszere'és, a kedvező hírek 
szerint, már elkövetkezett s ezzel a béke 
végre ráköszön Európa népeire s a balkáni 
vérontás mindeneknek nagy megnyugvására 

i nem lesz világháború szörnyű forrásává. 
Adja Isten, hogy a napról-napra változó 
külpolitikában a megnyugvás órái állandó
suljanak o az elkövetkező napok a béke
galambját újra el ne riasszák.

—  Várori közgyűlés. Léva város 
képviselőtestülete március 7-én rend
kívüli közgyűlést tartott, melyen .z 
uj városi törvény értelmében az erre 
jogosult tiz városi tisztviselőnek csa
ládi pótlékot folyósított (gyerme
kenként egyszáz koronát). Ez a 
folyó évben 3850 koronát tesz ki. A 
Perbete—nagT sallui h. é. vasút en
gedélyeseinek gróf Zichy Géza és 
társának kérelmére hosszabb meg
vitatás után nagy szótöbbséggel el
határozta, hogy húszezer korona 
törzsrészvényt vásárol, azzal a ki
kötéssel, ha a vasúti. r Perbetérői 
közvetlenül Lévára fognak befutni, 
anélkül, hogy Nagysallóban átra
kás vagy átszállás történnék. To
vábbá a vasút elnevezésében kitün
tetni kívánja a közgyűlés Lévát is, 
eszerint a vasút neve Perbete—Nagy- 
salló—Léva lenne. A vasút minden 
esetre nagy előnyére fog szolgálni 
városunknak (föltéve ha létesül), mert 
nagy vidéket van hivatva Lévához 
fűzni. — A vármegye alispánjának 
a vágóhíd átalakítására vonatkozó 
leiratára a közgyűlés elhatározta, 
hogy a költséges munkák végrehaj
tására, a rossz pénzviszonyok miatt 
két évi haladékot fog kérni. Ezek a 
gyűlés fontosabb tárgyai, migtöbbe- 
kevésbbé jelentékeny ügyeket e so
rok írásakor még tárgyalnak.

— Időjárási megfigyelések márciusban. A
régi embert ép úgy, sőt még jobban ér
dekelte az időjárás, mint a mai modern 
kor emberét. Ez érthető is. A régi magyar 
ember több időt töltött a szabad természet 
ölén s több ideje is volt a természet jelen
ségeinek, az időjárás változásainak meg
figyelésére. Március havára vonatkozoiag 
ősapáink abban a meggyőződében voltak, 
hogy a március hó még akkor se jó, ha 
zsákban viszik keresztül a határon, mert a 
hóesés ártalmas a veteményeknek ebben a 
hónapban. Azt tartották továbbá, hogy 
amilyen időjárás van március 9 -ike körül, 
olyan marad az egész hónapban. Ha ja
nuár meleg volt, március hideg lesz. Ha a 
nap és hold keltében rendkívül nagy és 
ha a harangok hangja messze elhallatszik:

[ eső következik. Gergely napja ritka, ha jó,
! Hideg, szeles, sokszor van hó. Tudvalevő, 
j hogy a cigány nem szereti a hideget, kü

lönösen széllel súlyosbítva, örültek is 
Fáraó ivadékai a tavasz közeledésének.
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Ha március elején zuzmarás volt az is idő, 
vigasztalták magukat. Sándor, József, Be
nedek, Jönnek a jó melegek. A márcziusi 
sürii ködről azt tartotta a régiek tapasz
talása, hogy sok égi háborút hcT a nyárra.

— Anyakönyvi bejegyzések. Szü letésik :
Szalai Imre Rehák Kasztina: halva született 
leány, Melicher Sándor Stróbl Erzsébet: 
Antal, Pataki István Rzdványi Margit: József, , 
Fürges József Mráz Má ia: Mária, Bella I 
Mátyás ílanczir Magdolna Mária, Blummen- ! 
féld Ármin Neuman Vilma: Aranka, Bottlik 
La’os Németh Zsófia: Irma, Knapp Fülöp 
Siciner Olga: István, Drlicska Gáspár 
Krehnák Ilona: Tódor, Lajos, Hamran 
János Dávid Mária: Mária, Adamecz József 
Szilaj Mária: halva született fiú, Stukov- 
szki Ferenc Andricz Mária: Ferencz, Zol
tán, Borcsányi Gyula Path Mária: 
Lehel, Győző, Rácz Béla Bartos Anna : 
János, József, H á z a s s á g : Tar Mihály 
Lenárd Terézia ref-rkath. H alálozás', özv. 
Hetves Andrásné Kulcsár Zsófia 70 éves 
aggkorivégkimérülés, Blacsuha Jolán 14 
napos veleszületett gyengeség, özv. Pólya 
Jónásné Horváth Eszter 72 éves aggkori- 
vég kimérülés, özv. Lutovszky József 78 
éves aggkori végkimérülés, Fulkovics János 
55 éves szivizomelfajulás, Józsa László 20 
nap görcsök, Federics István 54 éves tü- 
dőlégdaganat, Fülöp Jánosné Szabó Emília 
65 éves tüdő gyuladás, Baurng? n Erzsébet 
4 éves gyermekaszály, Néme László 3 
hó. tüdőgyulladás, Gál Sá r 61 éves 
gutaütés, Taczman Mária 80 í s , tüdő
gyulladás, Balog Mária 29 eves, tüdő- 
gümőkór, Balázs Sándor 22  éves, tüdő- 
gümőkór, özv. Nagy Lajosné Bori Johanna, 
83 éves, agg’ végkimerülés, özv. Vinko- 
vics Vinczéné Tolnay Borbála 94 éves, 
aggkori végkimerülés, özv. Kósa Istvánné 
Szabó Erzsébet 75 éves, aggkori végkime
rülés, özv. Zvrhokril Jakabné Kőnigstein 
Mária, 73 éves, gutaütés.

Két asszony ..
Az egyik nő, — gőgös, — nagy úri dáma 
Bíbor födi testét s lakik palotába . . ,
Mit jólét megkíván, — mindene vagyon; 
Szeméből szól mégis, az élelunaloni . . . 
Fényes termeit, nagy búsan bejárja,
Körötte némaság; nincs ott gyermek-lárma. 
Az asszony felsohajt, mélán, csendesen : 
,,Óh mért sújtott az ég . . . mért nincsen 

[gyermekem ?!“

A másik nő szegény ; rongyos s éhes . . . 
Mellén csüng gyermeke, még alig egy éves. 
Szoknyájánál fogja, két nagyobbik gyermek, 
Csikorgó hidegben, utcák hosszat mennek. 
A kit a balsors, gondozójuknak rendelt, 
Korcsmákban keresik a részeges embert. .
S mig három gyermeke ételért jajgat,
Ez a szegény asszony, kenyeret nem adhat!

Myrtus.

A cigaretta csak 
akkor jó,
ha a papír

RATIO
Parcellázásból vissza maradt
80 m. hold jó minőségű tanyai bir

tok épületekkel, vetéssel sürgősen el
adó. Bővebb felvilágosítást nyújt ügy

nökök kizárásával

Keresztény János
H a l áss ag y a m in t

(Nőgrád-megye.)

Kerékpárok
és alkatrészek,
R  é t  h
vaskereskedésében

kapha
===== Léván. —

K isuálnán 3  szobás lakás m ellék

helyiségekkel m árcius I-töl kiadó. 

B ővebbet S zau er Izidor és M ór  
cég n él Léván.

I

Hirdetéseket
jutányos áron

felvesz a kiadóhivatal.

A  d iv at szé lesít
komikus.

P a tt ié  heti újdonságai.
természeti felvétel.

Csülök és az ál Móricz
komikus.

önfeláldozás
megható dráma 2 felvonásban.

Irta Jules Mary, főszerepben Napierkovszka 
kisasszonnyal, hírneves párisi színházi díva.

Monté Cárié szépsége
természetes felvétel.

Nizza és környéke látképe
színes kép.

Maxnöni akar
komikus.

Kővetkező előadás f. hó 15-én lesz.

áPKflnrfn PriL
U R IS Z d B Ó  LÉ Y /1 , 
t J O T T K f l - U .  I *

Tisztelettel értesíti a ti. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be
lőlük raktáron. Mintagyüjtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.

Árverési hirdetmény.
Garamkelecsény község határá

ban mintegy 1203 kát holdon gya
korolható vadászati jog 1913 aug. 
1-től számítandó 6 évre nyilvános 
árverésen bérbeadatni fog.

Az árverés ideje és helye: 1913 
máj. 8. Garamkelecseny község háza.

Kikiáltási ár: 150 kor.
Az árverési felvételek az óbarsi 

körjegyzőnél és grkelecsényi birónál 
bármikor megtekinthetők.

Óbarson 1913. márc. (>.
I vícnícn n, k.

körjegyző.
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egy ügyes fiú  felvétetik
Agárdy Sándornál
I éva, Teleky-utca.

180/1913 végr. szám.
Árver ési hirdetmény.

A1 ilirott biró ági végrehajtó az 1 8 8 1. évi 
LX. t.-cz. 102. -̂értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy* a lévai kir. járásbiróság- 
ak 1912. V. 12/1 számú végzése követ

keztében dr. Laufer Arthur lévai ügyvéd 
által képviselt Hamburger József cég ja
vára 27ő K. 40 f. s jár. erejéig 1912. évi 
dec. hó 28-án foganatosított biztosítási 
végrehajtás utján felülfoglalt és 26090 kor. 
be sült következő ingóságok u. m. marhák, 
lovak, igas szekerek, igás ökrök, gazd. gé
pek stb. nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1913.-ik évi V 57/1 ŝ ámu végzése folytán 
276 kor. 40 fill. tőkekövetelés, ennek 1912 
évi dec. hó 2 napjától járó 5 százalék 
kamatai, és eddig összesen felmerült és 
biróilag már megállapított költségek ere
jéig, Kistőrén leendő megtartására 
1913 év március hó 22-ik napjának délutáni 
3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1 8 8 1 . évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat 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, 1913. évi március 2 napján.
Karácsonyi Pál.

kir. bir. végrehajtó.

ház a Mángorló utcában (17. sz. 
4szotr konyha, fürdőszoba, kamra, 
pince, ;vegezett folyosó, mellék
épületben cselédszoba és mosó- 
konyha, parkírozott udvar, gazda
sági udvar, kis zöldséges kert, 
kút az udvaron, május 1-től bér
beadó esetleg eladó. Feltételek 
Tokody Imre vendéglősnél tudha

tok meg.

D ü h ö n g  
a sertésvész

keresztül-kasul az országban, pusz
títja a megfogyott sertésállományt. 

A közönség panaszkodik, mert ke
vés a disznóhus és drága. De még 
rosszabb is lesz a helyzet, lia 
a gazdák nem gondoskodnak 
idejekorán az ólak fertőtlení
téséről, mert csakis alapos fertőt 
lenitéssel lehet a vész további ter
jedését megakadályozni.

Az ólak fertőtlenítése a legegy
szerűbb dolog és olcsón keresztül
vihető.

3  kiló nyers lysofor «.
oldjunk fel 10 0  liter lágy vízben és 
ezzel mossuk le az ólak összes fel
szereléseit és öblítsük ki a vály u 

A nyers lysoform  az összes 
létező fertőtlenítő szerek között a 
legmegbízhatóbb, tudományosan ki 
van próbálva, igen kiadós, olcsó, 
nem mérgező és ezért bárkinek bát
ran kezébe adható. Igen fontos, 
hogy nincs szaga és igy h-sználat- 
ban kellemesebb, mint a förtelmes 
szagu, betegségre emlékeztető car- 
b ŷ creolin.

n  sertések nemcsak jól tűrik a 
nyers lysoformmal való fertőtlenítést, 
hanem határozottan kedvelik, úgy 
hogy számos sertéshizlaló na
ponta a moslékhoz adagol l°/o 
nyers lysoform -oldatot és ilyen 
módon kitűnő eredményeket érnek 
el, mert a belek fertőtlenítése által 
a sertések nem kapják meg a be
tegséget. E rrő l szóló bizonyít
ványt készséggel küldünk be 
az érdeklődőknek*

Necsak a fertőzött, hanem az 
egészséges ólakat is fertőtlenítsük, 
mert csakis igy óvhatók meg ezek 
a vész behurcolásától.

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysyformmal, az állandóan fogja 
használni. Ma már az egész világon 
el van terjedve.

^ * je r s  lysoform  árai : 2Vs
kg r .-o s kanna 0 koron a . 4 V2 kgr.-os  
kanna 10  kor., 10  kgr.-os kanna 20  
koron a , 25 kgr.-os kanna 17 korona, 
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.

j*Dr. Keleti és Murányi!
[vegyészeti gyára Újpesten.

I Láng és Kun központi szálloda étterem  és kávéháza, a  kereskedőktelulkozóhelye. T é l é ü l !
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Húsvéti nyulak, Pirostojások, Cukorkák,
és Dessert sütemények, Torták eisőrendüek, 

Parfait kaS?eíjofabakm B a r t o s  H e n r i k »
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy uly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

nórinbergi- és  rövidáru nagykereskedése

L É V A , P E T Ő F M I T C Z A .
I I iik v á la s z té k i]  r a k t á r t  ta r t

fa^ ro z  kopnrsóklKH  
UoNzos'fik í x  az  ö^szi*s 

teiiicíkezéN i czikkt»kl><» I.

Újdonság!
gázviiágitás csővezeték nélküi 

100 gyertya fény, bárhova 
alkalmazható, olcsó fogyasz
tás, óránként 3 f ill . egyedül 

megrendelhető
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

I lo ffh e r  és S c h r a a tz  
M a y fa rth  P li. és T sa *  
A lf a  S e p a ra to r  H

gépeinek vezérképviselete. G a n z -fé le  m o tó ro k  
á lla n d ó a n  ü zem b en  
lá th a tó k  #  *  #  *

Műkőlapos jégszekrények. Világhirtl Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

t ICODEM BÚTOROK
Kárpitos és diszitő munkák.

♦ Teljes lakberendezések
W e ls z  Á rm in  Cégvezető: K o h n  N á th á n

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

HOLZIUANN BÓDOG
dvatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér

w í j w h  W é ® f  uíjd!®ni

Női felöltők, Costümek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costüm szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
Legújabb térti divatczikkek.

Nyomatott, bchulcz Ignácznál Lévan.
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