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A véres kard.
C$úf, fekete rém ült a múlt hét 

végén az emberek lelkén. Az ú j
ságok már körül hordozták a ve
res kardot az országban és perc- 
ről-percre feszült izgatottságban 
remeg\e vártuk a hirt, mely arról 
számol be, hogy a csukaszürke 
egyenruhás osztrák-magyar kato
nák már mar.siroznak a fekete he
gyek országába, hogy megvédjék 
az Osztrák-Magyar monarkia presz
tízsét s móresre tanítsák a hetven- 
kedö balkáni fenegyereket, Monte
negrót, aki a független Albánia le
endő fővárosát Szkutarií elfoglalta 
s szemheszállva a hatalmas Európa 
akaratával, nem akart belőle kivo
nulni.

1 )iplomáciánk ügy efogy ttsága 
most is — mint 1908-ban, Bosz
nia annektálasa idejében — olyan 
helyzetbe sodorta a monarkiát, 
hogy végre is kénytelen volt kard
jára ütni a király. Még jó, hogy 
az utolsó percben sikerült a ma
gyar katonáknak helyrehozni azt, 
amit a hal kezű osztrák rliplamucia 
elrontott H da Isten ok, Monte
negrónak elegendő vet? meghaüa 
ni tégy véreink cs irg s t és azon 
nal behúzta a farkát. Az orosz ál
tal felszarvazott h; rcias, vad hegyi 
kecskék szelíd bárányokká vál
toztak át.

Monarkiánk hatalmas haderejé
nek nem lett volna nehéz dolog 
leverni az egv kis magyar várme
gyéhez hasonló Montenegrót, nem
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csakhogy akkor ar, alvó osztrák 
diplomáciának tudnia kellett vol
na, hogy készülődnek a balkánál- 
lrtinok ‘ a török háborúra, erről 
pedig szegényeknek sejtelmük sem 
volt, holott a bolgárkertészek még j 
a paprikahegyek mellett is erről i 
diskuráltak a magyar piacokon is, 
hát még otthon. Köztük éltek az 
ügyvivők, nagykövetek stb. igen 
szép titulusu urak és nem is sej
tették, hogy mire készülődnek a 
balkán államocskái, pedig a lázas 
fegyverbeszerzés, hadseregfej lesz- 
tós szemet szúrhatott volna nekik. 
E  helyett száz és száz milliókat 
kellett kiadnunk a katonai készen
létre 1908-ban és kell most újabban 

Jött a Balkán-háború. Ekk or a 
monarkia minden héten, minden 
nagyob fordulatnál változtatta ál
láspontját ügy, hogy a végén most 
maga sem tudja talán, mit akar. 
Először a statuskvo, aztán a füg
getlen Albánia, végül most itt a 
Szkutari-kérdés, ami miatt majdnem 
háborúba keveredtünk.

Miniszteri kirendeltség B&rsben.
Vármegyénk északi hegyes vidékének 

népe a természet mostohasága, a gazda
sági kulturátlanság miatt sanyarú viszonyok 
között él, minek következtében itt az amerikai 
kivándorlás is emelkedőben van. A nemzeti 
szempontból szomorú viszonyok megjavítá
sának céljából már régebben sürgettük la
punkban a h azy  József báró, földink által

Újra otthon.
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Sohase hitte volna, hogy ilyen tehetetlen 
az érzései irányában . . . Érzések 1 . . .  hát 
érezett még valamit elvált ura iránt? Lég- 1 
feljebb haragot, — nem, még azt se, csak 
valami olyan neheztelést, mint aminót olyan 
ember iránt érezünk, aki a lábunkra tapodott.

A lánya kezét megkérték és bár a gyer
meket Magda nevelte, tartotta — leányuk
nak a hozományt is ó fogj i adni — a 
gyámság, a törvény valamtly érthetetlenül 
ostoba intézkedésénél fogva azonban mégis 
az apát illeti. Az okmányok, apai beleegye
zés stb. dolgát restelte elintéztetni az ügy
védjével — azután még . . .

Nem akarta magához sem kéretni. Háló
szobájában az ágy fölött ott függött még 
mindig az ura képe. Restelte volna, ha 
meglátja ott. Csak később jutott eszébe, 
hogy hiszen erre is lett volna jó kifogása. 
A gyermekek kedvéért kell a falon tartania 
a képet, mert ha meg is szűnt a férje lenai 
—  de nem szűnt meg a gyermekek apja 
lenni.

Miért nem akarta hát, hogy volt férje őt 
látogassa meg A hálószoba ajtaja külön
ben is be van zárva, hogy lehetett volna 
alkalma oda belépai?

Nem akarta magának bevallani, hogy 
▼oltakép ő volt kiváncsi volt férje otthonára.

szervezett felvidéki népsegitési akciónak e 
vidékié való kiterjesztését, hogy a föld- 
mivelésügyi minisztérium kirendeltsége a 
rendelkezésére álló anyagi és erkölcsi esz
közökkel a népjólétet emelje, a lakosságot 
gazdaságilag lehetőleg megerősítse, hogy 
ezáltal megmenthessük jóravaló tót népün
ket hazánk számára, lokalizáljuk az ameri
kai kivándorlást, mely az utóbbi időben 
határozottan emelkedő tendenciát mutat, 
sőt arra is rájöttünk, hogy titkos kiván
dorlás is folyik Barsinegyéből. Még a té
len jelentettük, hogy illetékes helyen el is * 
határozták Barsmegye bevonását a felvidéki J 
akció keretébe, most azonban már meg- i 
jelent * földmivelésügyi miniszter 4/670 i 
eln. sz. rendelete, mely ezt a jelentésünket ; 
megerősíti.

A rendeletből az alábbiakat közöljük, 
hogy az olvasó képet alkothasson magá
nak a földmivelésügyi miniszteri kirendelt
ség népsegitési feladatát illetőleg s mél
tányolni tudja annak nagy horderejét, je 
lentőségét, vármegyénkre nézve.

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
felvidéki kirendeltségének (székhelye Zsolna) ) 
működése Árva, B ars, Gömör-Kishont, j 
Liptó, Trencsén, Turócz és Zólyom vár- í 
megyékre terjed ki.

A kirendeltségek feladatát képezi, hogy: ! 
a) a területek gazdasági viszonyait, azoknak  ! 
minden ágazatát állandóan figyelemmel kisér
jék , azok fejlesztését s a gazdaközönség 
anya fi és erkölcsi megerősödését megszabott 
hatáskörükben és a rendikVerésükre boesájtott 
hitel keretei között minden lehető módon elő- 
mozdítsák s e célból a mutatkozó szükséglet
hez képest indítványokat, javaslatokat terjest- 
szenek a fóldmivelé-ügyi miniszter e lé ;  b) a 
gazdaság érdekében hozott s azzal kap
csolatos törvények és rendeletek végrehaj
tásával megbizott hatóságok ez irányú 
munkáját állandóan figyelemmel kísérjék 
s azokat ezen munkájukban támogassák.

c.) A földmivelésügyi miniszter rendele
téit végrehajtsák, illetőleg végrehajtassák s 
ax egyes ügyágak körében a nyert felha
talmazás erejéig önnáiióan intézkedjenek;

d) a területükön működő s a kirendelt
ség alá rendelt szakhivatalok, intézetek és 
önnálló működésre jogosított szakközegek 
tevékenységét ellenőrizzék, azokat tevékeny
ségre ösztönözzék és feladatuk teljesítésé
ben támogassák ;

é) a területükön működő és gazdasági 
célt szolgáló egyesületek, gazdakörök, gaz
dasági munkásegyesületek, szövetkezetek 
alapszabályszerű működését figyelemmel 
kisérjék, azokat feladatuk teljesítésében tá 
mogassák, a gazdatársadalomnak testületi 
és szövetkezeti szervezkedését elősegítsék 
s mindazon kérdésekben, amelyek intézé
sébe a gazdatársadalmi szervezetek be
vonhatók, azokkal lehetőleg karöltve jár
jon el.

Színészet.
Illusztris vendége van most két estén át 

a Városi színháznak, Hegedűs Gyula, a 
Vígszínház kitűnő művésze vendégszerepei 
pénteken Az ördög, szombaton pedig Az 
ostrom  főszerepeiben. A lévai színházi kö
zönség bizonyára meleg szeretettel fogadja 
úgy a kiváló vendéget, mint Szabó igazga
tónak kedves figyelmességét.

As elmúlt hét szinieloadásairól referálva, 
megint sok szépet írhatunk úgy az előadott 
darabokról, mint a jó előadásokról. Pénte
ken egy régi kedves operettet újítottak fel, 
a Drótostót szinrehozásával, amit örömmel 
fogadott a közönség és szívesen tapsolt a 
szereplőknek. A címszerepben Galgóczy jól 
ügyeskedett és szépen énekelt. Révész Ilon
ka nagyon kedvesen adta a tót leányt, 
csinos táncait a közönség megismételtette. 
Fürtdy  Vilma kellemes játékával és éneké-

Már hat év óta váltak el. Ennyi idő alatt 
csak belehelyezkedik egy másik nő egy 
férfi életébe és ha belehelyezkedik, hát az 
nyomát is hagyja a lakáson. Hátha azt a 
nőt magát is ott találja. Hisz még válásuk 
előtt is egyre féltékenykeáett Magda Az 
igaz, hogy férje oly ügyes volt, hogy soha 
semmiféle nyomot sem hagyott, soha nem- 

1 csak rajtakapni nem lehetett, de mégvolta- 
: képen gyanúba se hozni senkivel, de az 

köztudomás szerint nem jelent semmit. 
Magdának férje hűtlenségére elég bizonyí
ték volt, hogy rajta kivül egyáltalán van 
még nő a világon.

Kiváncsi volt. — a véletlen is kedvezett 
neki. Mikor szivdobogva belépett — miért 
dobogott úgy a szive? — a takarítónő azt 
mondta, hogy a nagyságos ur nincs itthon, 
de egy negyed óra múlva itthon lesz.

Magda várt a szobában. No a takarító
nő ugylátszik, csak címzetes hivttalnok- 
nak tekintette magát, mert különben a 
rendetlenség, a parkett, a por iszonyú vád
beszédet tarthatott volna ellene. De ilyen 
volt ö mindig Írni sem úgy irt, mint más, 
hogy szépen kivesz egy iv papirt, tele- 
írja, gondosan elteszi a fiókjába, azután 
ha épen kedve tartja iijra elővesz egy iv 
papirt és igy tovább. Háromhetes írásai, 
papirnyelvek, könyvek, hamutartó rendület
lenül egymáson. Az asztalon voltaképen 
egyetlen tenyérnyi hely sem, ahol írni le

hetne. Evégből a legkülönfélébb tárgyakat 
össze kellett tolni az asztal szélére. Persze 
az első mozdulatnál lehulltak és a földről 
kellett felszedni, azaz, hogy felszedni sem 
volt szabad, hátha épen egy regényvázlat, 
vagy egy novella. Ilyen volt mindig egész 
álló életében, mennyi vesződsége is volt 
vele Magdának, milyen nehéz élete is volt 
mellette! És most is ilyen ez az ember. 
Az Íróasztal egészen olyan, mint tegnap 
volt, mikor utoljára látta. Eszébe se jutott 
hirtelenében, hogy ez a tegnap hat éve 
volt már. Nem is állhatta meg, természe
tes ösztöne feltámadt, elkezdte rendezni az 
íróasztalt, mint régen. A könyveket s az 
írásokat nagyság és forma szerint. A ten- 
tatartót kimosatta. Kerek hat év óta nem 
lehetett kimosva. Ami nem illett az asztalra, 
azt a fiókba tette. Természetesen most is 
nyitva minden fiók. Az egyikben még pénz 
is van. No ebből megdézsmálhatott a ta
karítónő. Ha már nyitva a fiók, hát kutatni 
kezdett az írások között. Nagy, mély fiók, 
lehetett benne nehány száz levél, irás, szer
ződés, kézirat, számla. Pontos átnézésére 
kellett volna vagy három nap, de a Magda 
keze az első percben ráakadt a három női 
kézirásu levélre, arái a fiókban volt. A s 
szonyok az ilyesmiben valóságos lángelmék.

A levelek nem mondtak semmit, gyan »̂ 
gyanú, semmi más, ilyeneket ő m á s k o r  is 
elfogott már, de nem jelentősek, . • •
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vei hódította maga felé az elismerést. Sugár 
Gyula daliás huszárkáplár volt, Tim ár 
Pftfferkont alakította jó humorral. Nagyon 
jóízű alakot csinált Güntler bádogosból 
Ujváry is. Az előjátékban D eák  Flóra na
gyon bájosan adta szerepét. Thuri Mária, 
Sebestyén Rózsi, Lugosi, Hettai és a többiek 
is iól játszottak.

Szombaton Szomori Dezső színmüve, a ' 
Bella  került előadásra Sz. Hervay Erzsiké- I 
vei a címszerepben, játékában az erő ér- I 
zéssel párosulva nyilatkozott meg s minden 
szerepébe újabb és újabb színeket önt. 
Csákó most is azzal a fölénnyel s művészi 
biztonsággal játszott, ami minden alakítá
sát jellemzi. A közönség zugó tapsokban 
fejezte ki elismerését irántuk s Hervaynak 
hatalmas szép csokrot nyújtottak fel a 
színpadra. Kivülök még Sugár tűnt ki fi
gyelemre méltó játékával. Thuri Mária, 
Galgótiy, Sebestyén valamint kisebb szere- 
peikoen a többiek is kifogástalan munkát 
végeztek.

Vasárnap d. u. a Cigányprímás harmad
szor került előadásra szép érdeklődés piel- 
lettt, este pedig a Lim onádé ezredes énekes ! 
vígjáték ment, melynek címszerepét Lú gon  ! 
nagy sikerrel adta, különösen énekei része- 1 
sültek őszinte elismerésben s zugó tapso
kat eredményeztek neki. Révész Ilonka és 
Füredi Vilma a tőlük megszokott ízléssel 
es finomsággal szerepeltek, Sugár vidám 
játéka kellő tetszésben részesölt. Tím ár és 
Sebestyén Rózsi egy kis epizódszerep tö
kéletes és mulattató megjátszásával szol
gáltak rá az elismerésre. Thuri, Haltai,
(lulyoczi ,  Ujváry, Oláh. Állaga es a többiek 
jó igyekezete szintén hozzájárult az előadás 
sikeréhez, meiyről az állandó vidámság is 
tanúskodott, ami a nézőtéren végig ömlött.

Hétfőn szépen megtelt nézőtér előtt má
sodszor ment Az arunyesö, zajos sikerrel, 
kedden pedig A sarkantyú , Gábor Andor 
es Liptai Imre megérdemelt hiressegü szin- ! 
müve került előadásra. Irodalmi alkotásu 
darab ez, a főváiosban zajló életből kisza
kítottak egy részletet a szerzők es eibénk í

állították a színpadra, hogy meghatva néz
zük egy daliás huszárfőhadnagynak keser
ves vergődését az élettel, ami azután kö
vetkezett rá, amikor nagy szerelmében fe
leségül vett egy szegény leányt, akiért ott 
hagyta a katonaságot, ahol szép jövőnek 
nézett elébe. A darabot nagyon jó előadás
ban hozták színre, amit a megértő közön
ség — megjegyezzük, hogy es a kitűnő 
darab nagyobb érdeklődést érdemelt vol
na — teljes mértékben honorált is A fő
szereplőket Sz. Hervay Erzsikét és Ceakót 
lelkesen megtapsolta s számtalanszor kel
letett nekik a lámpák előtt megjelenni. Her
vay Erzsiké meghatóan játszott, Czakó, a 
drámai jeleneteket virtuozitással adta, Thuri 
Marcsa derültséget keltőén szerepelt, a jó 
szívű Kleint Heltai szimpatikusán játszotta. 
Lugosinak, T ím árnak  és Ujvárynak kisebb 
szerepe voit, de azt mesterien alakítot
ták, Sugár és D eák Flóra szintén egy-egy 
kis szerep jó megjátszásáért érdemelnek 
elismerést.

Szerdán A limonádé ezredes ment má
sodszor, csütörtökön pedig egy régi jó 
operstt került előadásra, A ki» szökevény. 
A címszerepet a kedvelt szubrett: Révész 
Ilonka adta nagy tetszésére a közönségnek, 
akit úgy kedves játékáért, mint szép éne
keiért Füredy  Vilmával együtt többször 
élénken megtapsoltak. Tímár a barát sze
repében volt vidám figura, Ujváry pedig a 
zsokét adta kacagtitón. Thuri Mária. Se
bed  gén  Rózsi, Sugár és a többi kisebb 
szereplők jól iparkodtak élvezetes produk
ciót nyújtani Haltain is meglátszott a jó- 
akaratu igyekvés, de a nem neki való sze
repben nem tudott kellőképen érvénycsül- 
■i. A Reinhardt-féle rendezés — a néző
téren való hatásos felvonulás — igen tet
szett a közönségnek.

A rendezés munkáját ('zakó intézi s bi
zony elismerést érdeiml érte, mert a dísz
letek elégtelensége miatt nagyon is ötle
tesnek kell lennie, ha az illúziót teljessé 
akarja tenni, ami a legtöbb esetben úgy 
ahogy sikerű! is neki — persz* a közönség

igényeinek némi leszállításával, — mentsé
gül h ón uk fel — ami a vidéken másként 
nem is igen lehet.

Vasárnap d. u. a Csókszanatórium, este 
a Cigány szerelem, hétfőn d. u. A kis szöke
vény, este Tengerész Kató, kedden pedig 
Breeeda ur kerül előadásra.

Jegyzők gyúlése.
A Községi és körjegyzők országos egye

sületének a mostani vezetőséggel elége
detlen tagjai — melyek közé a barsmegyei 
jegyzők is tartoznak — vasárnapra Buda
pestre országos nagygyűlést hívtak egybe, 

‘ melyet pénteken a főkapitány betiltott, igy 
i a jegyzők, akiket meg erről értesíteni 
1 tudtak, mintegy 1400-an, gyűlésüket 

Cinkotán tartották meg, ahol a jegyzői kart 
‘ érdeklő szociális, anyagi és közigazgatási 
1 kérdésekkel foglalkoztak. Határozatot fo- 
{ gadtak el, melyben utasítják a jelenlegi ve

zetőséget az alapszabályok revidiálására. 
Másnap pedig küldöttséget menesztettek 
Lukács László miniszterelnökhöz, mint bel
ügyminiszterhez, aki előtt Szegedy Albert 
rákoskeresztúri jegyző tolmácsolta a nagy
gyűlés határozatait. Kívánják, hogy a köz- 

j ségi tisztviselők javadalmazása a velük 
! egyformán minősített tisztviselők javadal- 
j mazásával és egyébb járandóságával egy

forma legyen s ha ez most az állami költ- 
' ségvetés szempontjából nem is lehetséges,
I ez a megalkotandó törvényben elvi dekla

rációképen mondassék ki. Kéri továbbá a 
nagygyűlés, hogy a községi tisztviselők 

: közjogi állása akként szerveztessék, hogy 
, ezek a községi adminisztrációnak hivatásos 

vezetői legyenek, részükre a szolgálati prag- 
| matika teljes részletességgel megáilapittas- 

sék és hogy a jegyzők felr uháztassanak 
mindazokkal az elsőfokú hatósági jogokkal, 
amelyekre a nép érdekében szükségük 
van Kívánja z közgyűlés, hogy a fegyelmi 
eljárásra vonatkozó törvények akként ala-

azaz, hogy . . .  az egyik lev 1 23 éves,
akkor még nem ismerte, a másik az ö 
idej bői való, már annak idején csi- 
nau miatta patáüát. A harmadik — tegnapi 
keletű, de inkább koldalni Iáiszik valamit 
Ámbár ez az ember olyan könnyelmű, hogy 
szép szóval is el khei szedni az utolsó 
garasát . . . és az ilyen kolduló nők ren
deden csinosabbak a kelleténél és n« m 
hogy ők koldulnának, hanem ok az ada
kozók . .

Az asztalfiókot is szép ít rendbe hozta, 
btcsukta és kulcsát felakasztotta a szegre 
Ezt a szeg t még ö v .ite  be a kulcs szá
mára, de most a szegen egyébb lógott, 
egy tavalyi falinaptár és t g selyem nyak
ki ndö. A nyakkendőt is helyére kell tenni, 
a ruhaszekrénybe. A ruhaszekrény a háló
szobában Bement b t a hál szobába. Ott 
is minden úgy volt. ahogy hat évvel ez
előtt — csak a por s a pókháló ülepedett 
hat év óta. Még az ő arcképe is ott a 
falon . . .

Szépen rendbe hozta a szekrényt és e 
közben egvnehány fel é . emü I ra kerüh 
a kizéhe. No de mi!, n ! Hisz
e:'nek a rendbehozásához két három nap 
kell. Milyen gyámoltalan is a férfi-ember 
asszony nélkül és hogy kell neki züllenie. 
Mert nem züllés-« már az is, ha az em
bernek a nyakravalója a szegen lóg, ellen
ben az acél metszet a fehérnemű között

fekszik, mert letörött a horga, igy nem le- 
. hetett felakasztani. Nem volt k nek meg- 

igazitaii/, hat ide került a fehérnemű 
közé . Szánalom fogta el Magdát ez ember 
iránt, aki vele olyan . . .

Azaz, hogy nem is bánt vele ép oly 
1 rosszul M- is volt közvetlen oka szakitá 

soknak? Már nem emlékszik, de az mind
egy is, hisz az igazi oka az volt, hogy 
össze nem illett k Az az embe igen önző, 
sohase gondolt má;sa:, mint mag w.tl Az az 
ma ával s gondolt — d • mással sem. Hogy 
szere te M -gd.t, I g;. tudta volna magát 

, feláldozni érte, h< gy lett volna neki a cse* 
j lédje, sőt volt is, csak egy-ké: becéző szót 

kapott volna tőle, csak ne lett volna min
dig élt Ive egyébbel, csupán vele és tvak 

j hallgató t volna a szavára. Igen, azt akarta,
• hogv a férjé lelkét ő egészen eltöltse. azt 

akart*, hogy férje töröd ék vele s hogy ha 
v lami tanácsot ad neki a felesége, vagy 

1 valamit óhajt, azt a férje kövesse És az 
S az ember erre mondta, hogy ő zsarnok,
I hogy ő uralkodni akar fölötte, ő, aki az 
I Írásait rendezte, a fehérneműit gondozta,
' aki az életét is feláldozta volna érte. Igen, 

sőt még most is. Hisz szereti. Egészséges,
' jóizlésű, jellemes asszony mindig a/t az 
: egyet szereti, akit szeretett . . .

Szereti még most is . . .  és az a férfi 
i is szerette. Azt bizonyosan tudta, hogy 

szerette, sőt gyengéd, figyelmes iránta még

f most is . . . de hisz ö ilyen minden irá- 
} nyában. Végre olyan igazi oka még sem 
. veit soha a gyanúra . . .  de hát miért nem 
j volt engedékenyei b iránta, hisz v gre ők 
| még is egymáséi. Magda ebben a percben 
| az el hagyottság egész keserű gyötrelmét 
j átérezte.
[ . . .  A lánya is férjhez megy Egyedül,
| elhagyottan marad, üresen, csak a por- és

I* a pókháló lepi el a lelkét is, mint ezt a 
szobát. Gyermek! Az legfeljebb pici koré 

j bán tölti be a lelket, igy ősz felé, mikor 
! azok kiröppennek, csak az öregek nurad- 
f nak egymásnak . . .
j És ó neki nem maradt senkije és annak 
i a szegény embernek nincs senkije.
1 Újra valami nagy szánalom fogta el irama. 

Egyszerre mintha valami villám világított 
volna bele a leikébe, megértette: ha va
lakit szeretünk, u y kell szeretnünk, ahogy 
annak jól esik s nem ahogy ni künk. Az 

! ő módja szerint való szeretet fenséges, ön- 
| feláldozó, meleg a magunk módja sze- 
I rint való csak önzés, ridegitö . . .

Hogy ezt csak most látja be . . .
i Annyira megijedt, mikor ajtónyitást hal- 
; lőtt. Ez ő . . .

És itt fogja érni, a ruhaszekrénye e'őtt 
— a hálószobában. Annyira megjedt ettől, 
hogy elrejtette az ismét rendbe szedett fe
hérneműt és sirva fakad, ha el nem fojtja
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kutassanak át, hogy azok ne a vádló bíró 
kezébe legyenek összpontosítva, hanem 
független fegyelmi bíróság hatáskörébe uta- 
sittassanak, a szabadvédelemnek legyen 
helye és az eljárás szóbeli legyen. Végül 
megemlítette a küldöttség szónoka, hogy a 
nagygyűlés határozatait emlékiratba fog
lalva, később fogják a minisztérium elé 
terjeszteni. A belügyminiszter semmitmondó 
Ígérettel felelt a küldöttségnek.

V i * r o * i  k ö z g y ű l é s .

Léva varos képviselőtestülete május 3-án j 
rendkívüli közgyűlést tartott. Napirend j 
előtt Bányai Ferenc a nyári fürdő létesíté
se érdekében meginterpellálta a polgár- 
mestert, hosszabb beszédben bizonyította 
a nyári fürdő szükségét. Bányai felszólla- j 
Jását több képviselőtestületi tag beszédével 
támogatta, melynek eredményeként a köz
gyűlés utasította a polgármestert, hogy a 
jövő közgyűlésen — május 20-án — kon
krét javaslatot terjesszen be ebben az ügy
ben. Ezután a polgármester bejelentette, 
hogy a főispán vezetésével Barsvármegyé- 
bő! küldöttség tisztelgett Csernoch János 
hercegprímásnál Esztergomban. A küldött- i 
ségben Léva város képviseletében a pol
gármester i$ részt vett, aki előtt magán- 
beszélgetés közben a hercegprímás úgy 
nyilatkozott, hogy egyszer Léva városát 
meglátogatni fogja. A létesítendő léva— 
nagysurányi h. é. vasút ügyének intézésére 
a közgyűlés 11 tagból álló bizottságot vá
lasztott s Czobor László és érdektársainak 
a nyolcvanezer koronás városi hozzájárulás 
iránti kérvényének érdemleges tárgyalását a 
következő közgyűlésre tűzte ki. Az 1914. 
évre az esküdtszéki tagok összeírására bi-

a lélegzetét. De aztán összeszedte magát 
felemelte az elrejtett fehérneműt, újra a 
szekrény elé állt. hogy alaposan rendbe 
hozza végié a szekrényt.

Az ura ép akkor lépett be, mikor gon
dosan mintha becézné, elsimogatott egy 
nyári inget s berakta a többihez, azután 
egy ott fekvő kék szalaggal csinosan, ka
cérul egy csomóba kötözte . . .

Fényes Sam u

Szerenád.
Sir a nóta, húz a cigány 
Valakinek halkan..
Annyi bánat, keserűség 
Van abban a dalban...

Ablak nyílik — észrevétlen —
Fájó nóta szóra...
Egy pillantás két szép szemből,
S becsukódik újra...

Ablak alatt áll valaki...
Könny csillog szemében...
— Megrepedt a vén hegedű 
A cigány kezében...1

Farkas Gábor.

i
zottság küldetett ki. Halász Károly 38 év 
óta hűségesen szolgáló s jelenleg beteg 
városi hivatalszolg i 468 korona évi nyug
díjjal saját kérelmére nyugalomba helyez
tetett. Elhatározta a közgyűlés, hogy az 
alispáni rendelet értelmében a vágóhíd 
egyik helyiségét sertésvágásra alkalmassá 
átalakítja s ennek költségére háromezer ko
ronát kiutalt. Szabó Ferenc a nyitra — besz
tercebányai szinikerület igazgatója a folyó 
évre ezer korona szubvenciót kért a vá
rostól. Kérelmének támogatására azt hozta 
fel, hogy elsőrangú társulatára annyi ki
adása van, amennyit az előadások nem 
jövedelmeznek, minek folytán a kerület 
minden városától szubvenciót kap, csak ! 
Lévától nem. A képviselőtestület az igaz- j 
gató kérelmét elutasította s csupán a na- ! 
ponkinti három koronás rendőri dijak fize
tése alól mentette fel őt. A képviselőtestü
let tagjai között — amint kivettük — az a j 
felfogás uralkodik, hogy mivel a színházat 
nagy anyagi áldozatok árán építette fel a 
város, igy elég segélyben részesül a szín- 
igazgató a színháznak ingyenes átengedése 
által. Ha a régen megígért színházi segélyt 
a város megkapta volna a kultuszkormány
tól, nem zárkózott volna el a képviselőtes- j 
fület az elől, hogy a kerület színtársulatát 
anyagilag is segélyben részesítse.

L é v n i H í r l a p _____ ______ _

t i  Í R E K .
I ’ ü n k ö s d

a lelkek felszabad uiásának, a gondolat 
ébredésének nagy ünnepe. Az írás szavai 
szerint a názáreti jézus közvetlen hívei az 
apostolok pünkösd ünnepén láttak hozzá 
szervező munkájukhoz, ek^or szállt beléjük 
az égi ihlet, ekkor nyíltak a nyelvek sza
badabb szóra, ekkor tört ki belőlük a rég
től fogva lenyűgözött gondolat. Prédikálni 
kezdtek Jézus tanítványai a földkerekség 
minden nyelvén s hirdetni kezdték az igaz
ságot s az őket ha.Igató népsokaság való
sággal elámult, hogy azok az egyszerű 
emberek akiket ők galiltabeli zsidóknak ' 
néztek, egyforma ékesszólással beszélnek | 
Homéros és Cicero nyelvén, sőt mi több 
a messze keletről jött ekzotikus népek is 
örömmel hallották Jézus apostolait a saját 
hazájuk nyelvén beszélni Semmi esetre 
sem legenda a pünkösdi lángnyelvek törté* 
nete, hogy pünkösdig nem igen juthattak 
az apostolok nyilvános szerepléshez, annak 
egyszerű magyarázna van, hiszen az a kor 
amelyben éltek, szintén az elnyomatás szo
morú korszaka volt, amikor az igazságot 
csak suttogva lehetett hirdetni, amikor az 
üdvös tanításokat csak szájról szájra adva 
lehetett terjeszteni. Ez a kor azonban so 
káig nem tarthatott, a rothadásnak indult 
római birodalom erkölcstelenségből tákolt 
oszlopai, amelyeket zsarnoki önkénnyel 
próbáltak ideig óráig erősitgetni, már ak
kor sokkal jobban ingadoztak, mint sem 
azt a hatalmon levők gondolták volna. 
Érezte mindenki, hogy az enyészetnek in
dult Róma fölött előbb vagy utóbb úrrá 
kell lenni a diadalmas világnézetnek, amely 
mostanáig is uralkodik Pünkösd ünnepe 
tehát csak egy szimbólum a rég lefolytott 
igaz és helyes eszmék életre ébredésének
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a napja, az igazság uralomra jutásának 
kezdete, amely ünnepnapból éppen a mai 
korban lehet sőt kell sok lelkesedést, sov 
tanulságot meríteni. Ha ugyanis a * napi 
eseményeket vizsgáljuk szomorúan kell lát
nunk, mennyire benne élünk abban a zsar
noki ko'ban, amikor valósággal meg akar
nak fojtani minden, a köz javára szolgáló 
egészséges eszmét, el akarnak némitani 
minden oly törekvést amely nem egyesek 
önző érdekeit, hanem az egész ország jó
voltát szolgálja. Lehet, hogy ez állapot 
még sok ideig fog tartani, a jóérzésü em
bereknek még sok ideig lakatot kell ten
niük a szájukra, de szabad-e kételked
nünk abban, hogy előbb utóbb bekövet
kezik a magyar közélet pünkösdi ünnepe 
is? Bekövetkezik az az idő, amikor az 
apostoli munkára hivatottak úgy fognak 
tudni prédikálni, hogy megérti őket mindenki.

— Adomány. A lévai Schoeller uradalom 
a kiskálnai ref. népiskola építésére kétezer 
koronát adományozott.

—■ Uj ügyvéd Léván. Dr. Kapp Hugó 
ügyvédi irodáját május elsejétől megnyi
totta Léván, a Városház közben.

— Házasság. Bodó János, Barsvármegye 
főjegyzője Pozsonyban házasságot kötött 
özv. Luckner Jánosné szül Heybl Auguszta 
úrnővel.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Lopussny Ottó, 
aranyosmarúti vezető kir. ügyész f hó 
2—4 napjain a lévai kir. járásbíróság bün
tető ügykezelését megvizsgálta és a tapasz
taltak feiett megelégedésének adott kifejezést.

— Barsmegye fogadalmi ünnepe A két
száz év előtt pusztított döghalai megszűn
tének örömére vármegyénk töryényhatósága 
május 3 án fogadalmi ünnepet rendezett 
Garamszentbenedekben. Az ünnepélyen a 
törvényhatóság részéről megjelentek Mai- 
láth István alispán vezetésével dr. Kiss 
Mihály, Rudnyánszky Titusz, dr. Ordódy 
Vilmos, dr. Rajczy Géza és mások. D. e. 
tiz órakor az apátsági templomban ünnepi 
istentisztelet volt. amelyen Ország Elek se
gédlelkész szónokolt. Délben dr. Haiczl 
Kálmán plébános ebédet adott a vendégek 
tiszteletére.

—  A József k ir herceg szanatórium 
egyesület évi közgyűlése Az Auguszta kir. 
hercegnő és József kir. herceg védnök
sége alatt álló József kir. herceg szanató
rium egyesület folyó évi közgyűlését junius 
1-én tartja Marosvásárhelyt. A közgyűlésre 
az egyesület tagjai a Marosvásárhelyre 
való utazásra és visszautazásra félárú vas
úti jegykedvezményben részesülnek. Fel
kérem a helyi fiók tisztelt tag ait, szíves
kedjenek velem május 15-ig tudatni, hogy 
közgyűlésünkön résztvesznek-e, hogy Buda
pesten az egyesület központi irodájában a 
vasúti jegy váltására szolgáló igazolvány
ról idejében gondoskodhassanak. Dr From- 
mer lgn áct  a József kir. herceg szanató
rium egyesület lévai fiókjának elnöke.

—  Hol lehet Lévan fürödni? A rendőr- 
kapitány közhírré teszi, hogy fürődhelyül a 
Perecz csatornának a Liba-Kialom melletti 
részét jelölte ki, a Pereczben másutt fürödni 
büntetés terhe mellett tilos. Igazán ideje 
volna már egy becsületes nyári fürdőt csi
nálni mert szégyen az egy ilyen haladó 
városra, mint Léva, hogy a legprimitívebb 
fürdővel sem bir, pedig az istenáldotta viz 
itt folyik el az orrunk előtt. A képviselő- 
testületnek legközelebbi közgyűlésén les* 
alkalma efölött határozni.
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— Tanulmányi kirándulás. A lévai m. kir. 
tanitóképezde IV-ed éves növendékei Ács 
Bódog gazdasági tanár vezetése mellett 
szerdán egy kiválóan tarul igos és élveze
tes gazdasági tanulmányi kiránduláson 
vettek részt. Ez alkalommal Engel Mór 
nagvkoszmályi bérlő szakszerűen berende- 
zetrgazdnságát és Salavári Jónás ottani 
népies mintagazdaságát tekintették meg. A 
nagykoszmályi bérlő, Engel ur személye cn 
kalauzolta a kirándulókat, kiknek alkalmuk 
volt tőle a gazdaságában divó állattenyész
tési eljárásokról, valamint a nagyszámban 
levő mütrágyázási kísérletekről szakszerű 
magyarázatokat hallani. A kirándulókat az 
istállók, major, állatok mintaszerű tisztasá
ga, valamint úgy a tenyész, mint az igás 
állatok kiváló minősége méltán meglepte 
A látnivalók alapos megszemlélése után a 
bérlő fogatain a népies mintagazdá'.oz 
ment a társaság, ahol most javában '.oly- 
nak az építkezések s rövid időn belü 
olyan kis mintagazdaságot fogunk .áthatri 
Salavárinál, melyhez hasonló a r,egyebei 
még nincs. A gazdasági szemlék után ?z 
ottani elemi iskolát is meglátó? itta az if
júság, ahol az elhangzott hatá.ozoít fele e- 
tek Lehocky és Csorba ottar. tanítók ki 
válóan buzgó és lelkiismereies tanítási ról 
tanúskodnak. A tanulmá.yok befeje ése 
után Engel Mór bérlő r zives meghi 'ása 
folytán, az ifjúság a bér'ő fogatain ház thoz 
vonult, ahol valóságos lakomát rögtönöz
tek, melyhez Salavárié* is hozzájárult k. A 
társaság az esti órák.g együtt volt, amikor 
a bérlő és az otta* i tanítók kisér tét er 
fogatokon az állor áshoz vonult gazdarári 
gyakorlati tapasztalatokban gazdagédvr s 
jó emlékeket vivén magukkal.

—  A C9endö szurony. Verebélyen keid n 
az országos 1 ásár alkalmával egy cs ndör 
szuronyát hrsználta. Bujalka Gyulr a tai 
földmives apjával együtt ittas vol’ s ilyen 
állapotban valami kihágást követ'ek el, a 
csendőröknek ellenszegültek sőt Bcjalka 
Gyula kétszer megragadta az egyik csend
őr fegy/crét, mire Tumor Gábor c endőr 
szuroryát belé döfte, súlyos, d <e n ve
szély .s sebet ejtett rajta A vízsí á ’it  meg- 
ejtéf i  céljából Wagner Béla U ,d lágy, a 
lév :i csendőrszakasz párán /nr ka még 
aznap kiszállt Verebélyen. /. nirt értesü- 
li'nk, a szuronyhasználat im 'oco’t volt, de 
jogosságát majd csak az il'e.ékcs bíróság 
lesz hivatva megállapitani.

— A lévai evangelikur egy? áz ünnepe 
Hetven év előtt vették ney, a lévai evan
gélikus hivek mai tem p.oiukat a görög
keletiektől, akik az id jk múlásával teljesen 
kifogytak Léván. A íeirplom megvételére 
irányuló mozgalmat Bot emu) n János, ak 
kori egyházfelügye ő indítót a meg. A meg
vett templom felszentelésér ek 70. évfordu
lóját hálaadó ün lep k Tettben ülte meg a 
lévai ev. egyház, mely alkalommal Bániig 
Endre lelkész n éltatta a nap jelentőségét.

— Cinbeje antö la: ok a postán. A pozso
nyi postaigzzgatósá észéről felkérettünk 
az alábbiak közreadására: A kereskede.mi 
miniszter ;bból a . Jb ó l, hogy a fürdőhe
lyeket f ikeresők és a turisták kényelme
sen ren jelkezhes erek postai küldeménye
iknek ’ .tánküldóse iránt, már > lőbb cimbe- 
jelent/* lapokéi iendszeresitett, amik min
den postán -’iig} en adatnak. Eme bejelentő
lappal csak az* n m. kir. póstán lehet ren
delkezni, r.ely: ek kézbesítési körében a 
rendelkez i er.yén tartózkodik. A cimbeje- 
Ientő lap jk  kitöltésük után a levélgyűjtő- 
szekrény e dobhatok.

— ÁllatdijaZ:S Nagyin Inán. A barsmegyei j 
;az*lasági egy sülét f. hó 25-én Nagykál- 
lán szarvasm rha dija'ást rendez, amelyen \ 
.io .ztásra ke; dl a földmivelésíigyi miniszter

1 »ts :áz és a egyesül ,‘t kétszáz koronás 
lij . Ebből r z összeg )Ő1 bonyhádi és si- 

me.itháli t- ti n k borjúval vagy anélkül és 
g ' éven íe’üli üszők fognak dijaztatni.

M -jsz in ' jarvón Verebélyen a ka
nyaró Járvány negszínt, az iskolákban a 
reqde tanitá ; ismét negkezdődött.

— Alap tv a SZ8 jények részire. Vincze 
Ká'oly pnzson kain nők, a nagyhindi, \ e- 
r> jélyi és r agyherestyéni plébánia területén 
1 k<> szegények segélyezésére 1000— 1000 
kuroná' a apitv ínyol- at tett. A jótékony 
alapító kfrttlbelil 40 évig volt nagyhindi 
I lebá: os, azelut. pedig Verebélyen káplán 
\ olt.

— Hi végi Er ö tá rsulata Verebélyen be- 
eje ;te  • zinielőai lásaiiak sorozatát.

A körmöczi ány i munkásbiztositási vá
lasztott bircsag. Az igazságügyminiszter a 
körmö zbányai nun ásbiztositási választott 
b.iósá ; elnökév V< Ikovits István kormöc- 
jányai járásbirá t há om ev tartamára ki
nevezte.

— Vlulatsaf. A L ivai kath. legényegye-
i síilet pünkös vasái napján saját helyisé-
I gében szindaiabbal egybekötött táncmulat

ságot rendez, este nyolc órai kezdettel 
S inre kerül két igazgató cimii bohózat. 
Szenélyek: Hangár Pongrác egy nevelő
intézet igazga ója Kivács Zsigmond, Bella, 
leán; a Simovics Mariska, Kibic Fidél, pe
dagógus Pop.ácz Károly, Ordasi Kristóf, 
cirkuszigazga o DóMász Pál, Buffó Cézár 
erőn üvész G inda . .ntal, Samu házis/olga 
Bell i Gyula Pania  szobaleány Sípos 
Juli: ka. Á bt lépődi egy korona.

-• Kisorsolt esküdtek. Az aranyosmaróti 
kir. törvényszék es üdtbiróságának e hó 
13-án kezdődő ülé: szakára esküdtekké ki- 
soisoltattak : Achin Demeter, Lóderer Jó 
zsef Aranyos marót, Perlaki Ignácz Garam- 
szc ntbenedel, Dr. Pongrácz József Ara
ny* ismarót, Dr. Weisz Lipót, D>. Balog 
Sá idor Léva, Búrt* s Frigyes Aranyosma
rót, Mátray Gyűli Köröspuszta, Alföldi 
Zs.gmond V.rebély, Pető Albert Aranyos- 
m; rót, Belesák B éli Léva, Benkovits Géza 
G iramujfalu, Dr. E iedermann Henrik Uj- 
b. nya, Bott! a Ödön Nemcsény, Dobay 
István Gara nlök, ! zemerédi Lajos Léva, 
Dr. Lányi C yula, Dr. Belicza Pál Aranyos 
marót, Gar mi j^rmin Verebély, Kozma 
C dön, Wölf i Mik’ós, Dr. Znamenák István 
Aranyosman t, Dr. Gyapai Ede Léva. Ben
kovits Janó; AraryosmarM, Berger Gyula 
Perlep, Rév sz Á bis Verebély, Dr. Ardó 
Nándor Arai yosmarót, Vidats Elemér Kör- 

löcbánya, Jotka Zoltán Kisveztkény, Bor- 
• sányi Béla Léva. Helyettes esküdtek lettek : 
Aittelmann Tiva ar, Stifft János, Rakov- 

szky Pál. Friedl Rezső, Fürst József, Ra 
kovszky János, Simkó Adolf, Forgács An 
tál, Zubek Vilmos, Hegedűs Ignácz ara
nyosmaróti lak* sok.

— Odescilck Artúr herceg írói jubileuma. 
Bizonyára ! ar megyében is kevesen tudják 
azt, hogy Döi möibányán egy ősrégi kúriá
ban, a vi ág ól teljesen visszavonultan él 
egy hófeh r taju ember, egyedül tudós 
irodalmi r mrkásságának élve A szkicói 
várur ő, .* z ítolsó romantikus, szerémi her
ceg Odct ale 'ii Artúr, akinek Szerémy Artúr 
név alatt jel mnek meg munkái a világ

könyvpiacán a tudósok érdeklődése mellett. 
A herceget a nyár folyamán a Magyar tör 
ténelmi társulat — melynek évtizedek óta- 
igazgató választmányi tagja — meleg ün
neplésben fogja részesíteni, irói munkássá 
gának negyvenedik éve alkalmából. A jubi
leumra a történelmi társulat küldöttei fel
keresik a 78 esztendejével is fiatalos fris- 
ségii tudós föurat körmücbányai tuszkulá- 
numában, hogy a magyar tudósok igaz 
szeretet ét s üdvözletét tolmácsolják s a 
társulat által készíttetett díszes emléklapot 
átadják neki. Odescalehi herceg kulturális 
munkássága hozta létre annakidejében az 
ország legelső kulturegycsiiletét, a Felvidé
ki magyar közművelődési egyesületet és a 
Barsmegyei régészeti és történelmitársu latot.

— Merénylő férj. Demény Gábor z selizi 
pályafelvigyázó — amint lapunknak jelen
tik — szerdán délben rálőtt feleségére. Az 
asszonyt súlyos, de nem életveszélyes sebé
vel a lévai ki rházba szállították. A me
rénylő férj iszákos ember, aki állásától is 
fel van függesztve.

— Tüzet okozó gyerekek. Nagy tűz pusz
tított e hó 3-án délután Nagymáiason 
Krumpel Jánosné földbirtokos házában, 
ahol az udvaron levő szalmakazlak gyu- 
ladtak ki, amitől aztán a lakóház is tüzet 
fogott. A házon kivül leégett az istálló, 
magtár, pajta és a csclédházak. Sinkó 
Pál bérlőnek az istállóban bennégett négy 
darab szarvasmarhája, a lángok martaléka 
lett 110 mm. gabona és sok gazdasági 
eszköz. A kár jóval felülhaladja a húsz
ezer koronát A lefolytatott hatósági vizs
gálat szerint a kazal körül játszadozó kis 
gyerekek okozták a tüzet.

— Ragadós állatbetegség vármegyénkben 
a legutolsó hivatalos kimutatás szerint 21 
községben uralkodik.

— Felrobbant benzinUmpa. Grün Dezső 
nemesoroszi-i bérlőnek a községhez tar
tozó Ujmajor határában fekvő földjeit a 
budapesti Magyar kereskedelmi és ipar
bank országos szántóbérvállalata szántja. 
A motoros szántógép mellett az alkalmazot
tak részére egy hálókocsi v< lt felállítva, 
melyben tekintettel a tavaszi hűvös éjsza
kákra, egy kályha szolgáltatott meleget. 
Takács József gépész éjszaka fát akart 
rakni a kályhába és egy benzinlámpával 
világított magának. A kályha tüzétől a 
benzinlámpa felrobbant és Takács arcát 
iszonyúan összeégette. A szerencsétlenül 
járt embert azonnal Budapestre, a Rókus 
kórházba szállították. A robbanás követ
keztében a háromezer koronát érő kocsi 
tartozékaival együtt elégett.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Balog Erzsébet: János, Hornyacsek Béla 
Makga Anna: Ilona, Uhrik Sándor Németh 
Erzsébet: Béla Sándor, ifj Kerepesi Sándor 
Zorvan Anna: Mária. Házasság: Frajka Ru
dolf Kabát Mária rkath., Halálozás: Áren
dás Julianna 13 hó tüdőgyulladás, Túrna 
László 6 éves vörheny, Povoda Jakab 
53 éves szerviszivbaj.

Verszeyenyséfl, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China Vasbor. Va
lódi f> putt nos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveíf 
3 20 K, nagy üveg ti K a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner gyóg> szer
tár Budapest Kálviu-tér.
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MENETREND.
Érvényes az araayoemarótl—garaumkovácsi-i h. é. vasút megnyitása napjától.

* A 7708. sz. v. csak minden hétfőn, illetve ha hétfőre ünnepnap esik, kedden, továbbá az aranyosmaróti ors/^gos vásárok nap 
ján közlekedik.

Megjegyzések:
1 . Az állomások nevei mellett balról álló időadatok felülről lefelé, a jobbról állók pedig alulról felfelé olvasax&dók.
2. Az indulási és érkezési idők középeurópai időre vonatkoznak.
3. Az éjjelt idő esti 6J0 órától reggeli 5J» percig a perceket Jelző számjegyeknek aláhúzásával van kitüntetve.
4. X  —  feltételes megállás.

rfuR /m rin  v á l
UR15ZAB Ó  LÉVA, 
D O T T K A -U . 13. *

Tisztelettel értesíti a a. é. kö
zönséget, hogy a tavaszi- és 
nyári szövetek már megérkez
tek és nagy választékot tart be- 
lélflk raktáron. Miatagyfljtemé- 
nyévet kívánatra házhoz megy.

Naponta friss uradalmi tej, teavaj, 
túré éa tejtermékek. Fűszer, cse
mege, hideg felvágottak, tea, rum, 
cognae, likőr éa mindennemű sze
szes italok SINGER-nél kaphatók 
Léván.

Tánetanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabe- 

C8ült közönségének szives tudomá
sára adom. hogy 1913. junius 30- 
4u a Városi szálló színháztermében

tá n c k u r z n s t
nyitok.

Beiratkozásokat, előjegyzéseket 
szí vess égből Schulcz papirkereske- 
déae fogad el. Junius 23-ától sze
mélyesen a terem melletti irodában.

Deák csoport tanítása d. u. 5—7- 
ig, felnőtteké este 8— 10-ig. Min
den csoportban a legújabb táncok: 
az One step és a Twoo stsp is ta- 
nittatik, azonkívül a Boston is.

Látványos (vtszga tánczok) tsnitássl 
Különlegességek! Különóráid
Családok által összeállton külön csoportok 

tanítását elfogadom.
Kérném a n. é. közönséget, hogy a beirat
kozást lehetőleg a  tánctanitás megkezdése 

előtt eszközölni szíveskedjék.
Szives pártfogást kér

KREUTZ GyüLfl
ó  cs. és kk. Fensége Erzsébet főhercegnő 
volt tánctanitója, több fővárosi leányiskola 

és a Benczés giait. rendes tánctanára. 
Fővárosi tanintézet VilL Kemény Zsigmond 

u. 12.

Egészséges rizsa és fhhir krumpli U- 
sebb is  nagyobb mennyiségben slasá 
áron eladó FalvilégeeMissal szívósén 
szolgát LENCZ ERNŰlkántsr, AlsivA- 

rtd Barmwgye.

Keresek irodai teendőkre le
hetőleg könyvvitel értelemmel 

egész napra hivatalnokéi 
Cím a kiadóban.
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S te ln e r  S á n d o r
ó r á s  é s  é k s z e r é s z .

Ló án, Városi szálloda épületében.

Dós a r a f i s  ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

A já n lo m  v a ló d i ezü st és  
c h in a  e zü st d ís z tá r g y a i
m at, a g y s z in té n  ezü st  

ev ő e szk ö ze im e t.

S zép  v á la s z té k
inga órákban.

Használjunk I

KABlNA-féle ■

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzHÖlése ezzel, felér más 
n'zappanal va ló  3-szoros atdörzsö-
1 ^  S - - - - - - - -

T isz ta sá g é rt szav ato sság !

Szives tudomására adom a t. kö
zönségnek. hogy túlhalmozott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző férfiszövetekböl,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i e z e lő tt  8 0  k o r. volt 
m ost 5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet tart ilyen előnyösen nálam 
beszerezni.

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férTiszabó.

rajzokkal bárhol

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű bu to r a s z ta lo s

Z s a rn ó c z a , R a rs n ie g y e .
Raktáron tart saját készitinónyü legújabb stylü 

szobabútorokat, 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 

megjelenek. P á r to lju k  a  m a g y a r  ip a r t.

újonnan n a ig o U iM
föl v á g a tta k  naponta friss állapotban 
v ir s l ik  naponta frissen 
te a * ttte m é n y e tt  legfinomabbmi.iö»égoen 
t e á k ,  angol, orosz, és chinai legf. min. 
b on b on ok , dessertek ésk ülönf. cukorkák 
cso k o lá d é k  Gerbaud és Scbmidt-féle 
ru m o k , bel- és külföldi 
co g n a k
p ezsg ők , honi és francia 
b o ro k , finom palackbor és saját töltésű 

ó bor, melynek literje 1.10 
fű s z e r  és liszt 
friss uradalmi te j  
te a v a j  naponta friss, 1 kg. 3 20 
szán tó i savanyuviz 

mindenkor jutányos áron és a legelözékenyebb kiszolgálás mellett kaphatók.
Ü zletem  nagyolibitásávaft — te te m e s  k ia d á s o k a t  n em  s a jn á lv a  —  

a  t .  vev ő k ö zö n ség  ig é n y e in e k  k ie lé g íté s é re  tö re k e d te m , k é re m  sziv es  
p á rtfo g á s á t  és ü z le te m  jó in d u la ta  tá m o g a tá s á t.

Kiváló tisztelettel
N IV tSER  IZ ID O R

Léva — Főtér (a városháza épületében.

S in g e rn é l
S in g e rn é f
S in g e rn é l

megérkezteit tanaszi újdonságok
L I N K  B E R N Á T

új onnan m e g n y í l t  úr i  és nfii d i oa t  üz l et ét i en
K á lv in  Palotai (K o sú tli L a jo s  tár)

R f l í í  I t l i i i i f i i i f i  rá fi kész felső dljdk, cjyermek
1101 DIOUSOK SS mosó és szövet ruhák
mosó és ölőtt kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 48  fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

választék nap és esi ernyőben.
Leányok felvétetnek Schulcz nyomdában.
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