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F e l h í v á s
Barsvármegye Jegyzői Karához !

Egyesületünk junius 22-iki köz í 
gyűlésén elhatározta, hogy az Erzsé- ) 
bet királynéról nevezett országos j 
jegyzői árvaházba alapitó tagul belép, j

Alapitói tagság 2500 K, mely i 
készpénzben 10 év alatt gyűjtés ál- ! 
tál lefizethető akként, hogy a hát- I 
rálékos össze r után egyletünk 4 j 
százalékos kamato|j#zet. Ezen 2500 | 
K-ra már 500 K gyűjtött össze- I 
günk \an, hátralékunk 2<K)0 K-t \ 
tesz ki, ennek a megszerzését vál- i 
lalta magára a jegyzői

Ezen alapitó tagsággal ez évtői , 
fogva Barsvármegye Jegyzői Egye- j 
síilete egy alapítványi helyet betöl
teni jogosult, intézkedni fogok, hogy 
arra a pályázat kiirassék.

Fölkérjük tehát Kartársainkat, 
legyenek tekintettel ezen nemes in
tézményre, teljes odaadással eszkö
zöljenek gyűjtést s a begyült ösz- 
szeget egyleti pénztárunkba (nem
esén; i körjegyzőséghez) küldjék be.

A gyűjtés eredménye e lap ha
sábjain közölve lesz.

Zseliz, 1913. junius 25.
Kartársi szeretettel : 

Ákossy Á rp á d  S z ed la csek  János
fbjtgyzö. elnök.

A nemzet gerince.
A múlt heti kassai gazdagyülésen 

a fehér asztalnál egész váratlanul 
megjelent a szomszéd megyéből gr. 
Andrássv Gyula és felköszöntőt 
mondott" a Gazdagyülés elnökére, 
Darányi Ignacra. Mi volt ennek tar
talma, az közömbös lehet úgy poli
tikai, mint gazdasági szempontból, 
engem az a mozzanat ragadt meg, 
melyből kiindult, midőn azt konsta
tálta, hogy a magyar nemzet gerin
cét a magyar gazdák alkotják, a 
föld mivelői, kiken az áliamfüntartás 
súlyos terhe nyugszik, kik évszáza
doknak vérzivatarja közt életet és 
vért adtak a nemzet fönnállásáért, 
viselvén a véradó legnagyobb részét 
s a közterhek legnyomasztóbb sú
lyát. A magyar gazdák nagy lelke
sedéssel fogadták e beszédet, mely 
szinigazságokat tartalmaz, bármely 
politikai oldalról jött légyen is s 
úgy fogadták volna, ha e szavakat 
ott gr. Tisza István mondotta volna el.

Midőn e szavakat hallottam, előt
tem állott a nemrég nálunk járt 
an erikái gazdaküldöttség egyik ve
zérének, az öreg Lubin Dávidnak 
alakja, ki a megnyitó gyűlésen köz- 

ínatra fölszólalt a Magyar Aka- 
u nia dísztermében s a maga ere
deti módja szerint ugyané tárgyat 
fejtegette. Az öreg yanke© balkeze 
hórom első ujját a zöld asztalra tá
masztva, rámutatott a jobbal a há
rom ujjra. „íme nézzétek" — mon- 
dá, — itt van a gazdasági élet há
rom tényezője „Ez a fickó* —

monda a hüvelykujjra mutatva, — 
„ez a gazda “ Ez a legvastagabb, 
ezen van a legtöbb teher, azért kell 
legerősebbnek lennie, hogy azt mind 
elbírja, ami ránehezedik. A  kezem 
másik részén négy ujj van, ezen a 
részen csak egy. „Ez a másik le
gény," — mondá aztán a mutató 
ujjra mutatva — „ez itt az iparos, 
a gyáros és mindaz, aki a gazda és 

; őstermelő által előállított javakat 
földolgozza. Ki tagadná, hogy en- 

■ nek a munkája is fontos? Hát per
sze hogy az! De honnan veszi hoz
zá a íüldolgozardó anyagot? A gaz
da és a többi őstermelő adja azt 
neki. Az őstermelő nélkül nemcsak 

: dolgozni nem tudna, de éhen is 
halhatna, megvehetné az Isten hi
dege, mert a fűtőanyagot is az őster
melő, a bányász és az erdész adja 
neki, a táplálkozás anyagát pedig a 
gazda „Végül ez a harmadik fickó*

; — folytatá az öreg yankee, közép- 
i ujjára bökve, — „ez itt a kereskedő, 

ki a mások által előállított javakat 
forgalomba hozza és vevőkhöz se
gíti. Az első fickó megélhet a má
sik kettő nélkül, a második nem él
het meg az első nélkül, de mellőz
heti a harmadiknak a közreműkö
dését, a harmadik azonban egyene
sen rá van szorulva vagy az elsőre 
vagy mindkettőre, mert belőlük él. 
Azért mondom nektek, hogy a gaz
dasági életben legfontosabb ennek 
a vastag fickónak, a gazdának és a 
termelőnek általában a szerepe s 
azért ennek kell a legnagyobb tisz
tességet megadnunk."

Meinl  pörköl t  kávé keveréKek
lerakata Kertész fűszer kereskedésében Léván.
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Jegyzői ügyek.
J e g y z e k  g y ű l é s e .

Barsmegye községi és körjegyzőinek 
egylete f. hó 2 1-én tartotta meg rendes 
közgyűlését Aranyosmaróton, a melyből az 
alábbi fontosabb hátát ozatokat hozzuk a 
Kartársak tudomására:

1. ) Elnök beszámolt az elmúlt év ese
ményeiről, anitly röviden igy jellemezhető: 
„Sok kü/delem, kevés eredmény."

2 . ) Jóvá lett hagyva az 1 í)12. évi zár
számadás a következő mérleggel :

Stekefe madarak • • •
Fekete, csúf madarakkal küzdők egész

[éjjel.
Nincs nyugtom tőlük. — Gondolataim 

| rém-madarak, 
Vastag, erős csőrükkel hasogatják agyamat, 
Régi szép álmaimat szálankint tépik széjjel. 
Fölkapnak, röpítenek a kék levegőégbe 
Meg c»ak leejtenek a szörnyűséges mélybe.

A hajnal nyugtat el, mikor bíborban kél
[a nap,

Akkor úgy érzem: titokban bejösz az
(ablakon

Hüs kezedet végig vonod forró homloko-
[mon.

Fejeden sugár, arany hajad fénylik mint 
[a nap . . . j

De meg kell keresni a mindennapi falatot 
A taposó malomban kezdődik már a 

[robot . . . |

Jö jj el egyszer úgy, lássa mindenki — J 
[mint napsugár 

Nyáron az ablakon — s Te ragyogd be
[szobámat !

És piros muskátlit rakj az ablakba,
[de sokat

Hadd lássák, hogy nékem i« nyit virágot 
(már a nyár

És ha kínozni fognak a fekete madarak 
Te majd elhesegeted a fejemről azokat.

Koperniczky Cőrnél.

A szerelőm hőse.
Nizzában történt, Karnevál idején. Jó 

kedvű tarka népség rótta az utcákat. Öröm
teli friss pajzánkodás hangzott rmindenfelé.
A szép Charles de Neuville azonban unat
kozva nézte mindezeket. Ő más örömre 
vágyott. Öt más örömek csábították.

Alig két hete, hogy megismerte őt, aki 
mindenkinél szebb volt a világon. S rgejeff 
herceg feleségét, akit tiz éves gyermek ko- i 
fában már eljegyeztek a herceggel, akit 
Charles de Neuville sohasem látott, mert 
az legtöbbször oroszországi birtokán tar
tózkodott. Ahogy mc d is és ez adta a 
szép hercegnőnek a bátorságot arra, hogy 
meghívja öt villájába olyankor, mikor kí
vüle senki sem fog ott lenni.

A szép * ercegnö örömmel boidogan 
fogadta A földszinti lakosztály kis szalon
jában találkoztak, ahogy azt előre meg.
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beszámolója a múlt évről tudomásul vé
tetett.

9. ) A központi egyesület azon felhívását, 
amelyben a jegyzők kinevezése tekinteté
ben nyilatkozattételre hiv fel, mint idősze
rűtlent, egyszerűen irattálba tettük.

10. ) Tájékozás végett felhívjuk Kartár
saink figyelmet azon körülményre, hogy 
a jegyzői magánmunkálatokat illetőleg ez- 
időszerint még mindig a régi díjszabás van 
érvényben, s igy a felszámítások csakis e 
szerint eszközölhetök.

A z e ln ökség .

— Pályázati hirdetmény. A „Községi és 
körjegyzők Erzsébet királynéiéi c.t
országos árvaháza és segitő-egyesülete* 
ezennel pályázatot hirdet az egyesület sza
bad rendelkezésére álló tőkéinek kamatá
ból adandót 88 darab egyenkint 100 koro
nában megállapított segély díjra =  8800 
korona, ügy az alapítványi kamatok, mint a 
segélydijak két egyenlő részletben és pedig 
felerészben folyó 1913. <*v C7entemhpr i * n  
másik felerészben pedig 1913. év decem
ber lő-én fognak az eg y esü li pv.iw.lt4i (lúvli 
kiutaltatni. Az alapítványok kamatáért, nem 
különben a segélydijakér* kÖ£.sér.i, kör-, 
al- és segédjegyzők árvái, félárvái és gyer
mekei, ill tve azok gondviselői folyamod
hatnak. Az alapítványok kamatának adó- ] 
mányozási joga az egyes alapítványiul^ ‘ 
donosokat illeti, kik ha több alapiivány : 
birtokában vannak, azok összes kamatai 
akár egy összegben egy, akár 100 koro- j 
nával osztható részletekben több foly*mw- ; 
dónak adományozhatják. Egy alapítvány j 
kamatát azonban megosztani nem lehet. Az ! 
egyesület tagdijait, ugyanezen wlvc!: 
előtt tartásával, az egyesület igazgatótaná- j 
csa fogja odaítélni. Az alapítványok kania- | 
fa iránti kérvények az alapitványUdajdonn- •

e más nőt kívüled — megölném magam j 
előtted, hogy tudd milyen nagyon szeretlek.

— A hercegnő közbeszólt: — Nem tu
dod mire fogadkozoi.

— Tudom.
— Mi nők tudunk csak igazán szeretni.
— Nem, nem, A férfi szerelme mélyebb, 

igazabb. Mondd: meghaljak érted?
A hercegnő lehajolt, magához emelte s , 

a férfi szenvedélyesen ölelte karjába. Vég- 
nélküli, hosszú gyönyörttli csókok kfvet- J 
keztek, amit a hercegnő ijedt mozdulata ; 
zavart meg.

— Nem hallottad? Mintha valaki a ker
ten át jött volna — kérdezte suttogva és i 
lecsavarta a villany égő gombját.

Iszonyú rémület tartotta fogva mind- J 
kettőjüket. Megfeszített figyelemmel haliga- j 
tództak. Ám a házon és egész környékén j 
csend honolt. A másik percben kacagva 
csavarta fel a villanyt a hercegnő és jó 
kedvűen nevettek előbbi ijedelmükön. Még j 
•s, mintha valami ismeretlen érzés lenne j 
közöttük, zavarodottan tekintettek egymásra. I 
A férfi dühös volt, miért nem használta ki j 
a sötétség védelmét, mig a nő kacagásába 
aggodalom vegyült: hátha mégis járt valaki itt.

Akkor ismét léptek zaja hallatszott. Kul
csot tettek a kapu zárába.

— Úgy látszik, cselédeim előbb vissza
térnek, mint gondoltam — szólt Marina. 
Azért ne félj. Senki sem láthatott meg té

J sok nevére címezve, a segélydijak iránti 
1 kérelmek pedig egyesületünk igazgató-ta- 
l nácsához címezve, kellően felszerelve, két 
. példányban kiállítva, 1913. év junius hó 

15 ig egyesületünk igazgatójánál (Klimes 
Antal főjegyző, laki* : Högyész, Tolna- 
megye) nyújtandók be, mert az elkésve 
vagy közvetlenül az alapítókhoz beküldött 
úgy a kellően fel nem szerelt kérelmek fi
gyelembe nem vétetnek. Az ekként beérke
zett kérelmeket az ügyvezető-igazgató az 

. adományozásra jogosult alapítóknak, a se
gélydijak iránti kérelmeket pedig az igaz
gató-tanácsnak fogja megküldeni. Ha az 
alapítók az adományozási jogukkal 1913.

! év augusztus hó 15-ig nem élnek, ezen jo - 
i got helyettük egyesületünk Igazgató tanácsa 
! fogja gyakorolni. A kérvényekhez csato- 
j landó az elöljáróság által hitelesített má- 
' sortban , de csak egy példányban : 1. a

gyennek szütetesi bizonyítványa; 2. a 
gyermek utolsó iskolai bizonyítványa; 3. 
egy a hatóság (főszolgabíró) által is látta- 
mozott bizonyitvány arról, hogy a) a csa- 

i ládfő mennyi fizetést, vagy ha nyugdijas 
. vagy özvegy, mennyi nyugdijat élvez, b)
: van-e vagyona \a-y más jövedelmi forrá- 
• sa, c) név, kor és foglalkozás szerint fel- 
! sorolva, hány gyermeke van, d) kap-e 
! gyermekeire máshonnan is nevelési pótlé- 
[ kot. segélyt, ösztondijat. Figyelmeztetjük 

mindazokat, kik múlt évben egyesületi se
gélyben vagy alapit ványaink kamataiban 
rcs ' Sültek, hogy azok csak egy évre adat
tak és igy, ha azokban újból részesülni 
akarnak, uj kérelmet kell beadniok.

— SegéJiegyzői áMásnk betöltése. Alsó-
s-.ecs n julius 5-én lesz a segégjegyző 
választás, a pályázatok 4 ig adandók be i 
iévai főszolgabíróhoz. A gesztödi, garam- 
szeníbenedeki és az aranyosmarótvidéki 
f'ö-;„gyzŐségekben rendszeresített segéd
j e  a’ ^ranyosmarótifőszolga-
biró pályázatot hirdet. A kérvények julius 
25- . dandók be, a választás napja ké
rőbb lesz kitűzve

A mai leányok.
Minden társadalmi és korosztálynak meg- 

! vannak a szokásai, a hibái és erényei és a 
| különféle modora. Régibb időben, mikor a 
I nők hatásköre és látköre még szűk hatá- 
1 rokba volt szorítva, az öregek folyton szid*
; ták rendreutasitották az ifjúságot, nagy 

szigorral bántak vele és azt hitték, hogy 
annál jobb a nevelési rendszer, minél kö
nyörtelenebb. Igaz ugyan, hogy sok a ki- 

1 pusztítani való hiba, hogy a jókor véghez
vitt műtét — képletileg mondva — nagy 
haszonnal jár a jövőre nézve, de az öre
gek csak parancscsal, katonai módon sze
rettek nevelni, nem pedig szeretettel és jó 
példával.

; Azóta nagyot fordult a világ és a ne
velési rendszer is átalakult; azok, kik a 

* szigorú nevelési rendszert végigszenvedték, 
gyermekeiken jóvá akarták ezt tenni és az 
uj generációt túlságosan kényeztetik és az 
élvezetekre szoktatják. Észrevétlenül egyik 
végletből a másikba jutottak és mig az
előtt szigorúan megtiltottak minden szó
rakozást és mulatságot, hogy igénytelenné 
neveljék a lányokat, most túlságos sok él
vezetben részesítik s e kényeztetés által 
nagy igényük támad és később elégedet
len nők lesznek belőlük, kik nem képesek 
majd a nevelés nehéz feladatát kellően fel
fogni és a következő nemzedékre jó hatás
sal lenni.

Ne foglalkozzunk egyelőre a nép egy
szerű leányaival, sem az intelligens és ke
nyérkeres > nőkkel, hanem lássuk, hogy él 

: a gazdag. Hőkelő leány, mikor kikerült a 
tanulószobából.

Hát bizony azonnal szerepet játszik a 
társaságban, a téli sportok, nyári mulatsá
gok, drága fürdőzések közt csak éppen 
annyi idő jut, hogy összeállíthassák az uj 
toiletteket és a következő programmot. Ez 
az eleven, de üres élet nem elégíthet ki egy 
tartalmasabb lelket és a szellem sem talál 
táplálékot, tehát nagy hiba a szülőktől, kik 
leányaikat ilyen léha életre szoktatják.

ged. Nagyobb biztonság okért mégis men
jünk föl az én lakosztályomba, az emele
ten van.

— Nem volna okosabb, ha mennék? 
M c 't már úgysem maradhatunk zavartalanul.

C arles az ablakhoz ment. Micsoda 
őrtí. ég ez, az a >lakok kívülről záródnak!

— Férjem akarata volt — magyarázta a 
hercegnő. A földszintén minden külső vas- 
redfl’-y kívülről lesz bezárva.

Akkor mikép menekülhetek?
— Jö jj föl az én szobámba. A legkisebb 

igazi veszélynél, onnan a fákon át köny- 
nyen kijuthatsz.

— Igen, igen, ez jó lesz
Az ajtóhoz mentek, be volt zárva. Ezt is 

kívülről reteszelték el De ki?
— Elvesztünk — sóhajtotta a hercegnő. 

— Ez nem a cselédség munkája.
— Hát kié? — kérdezte a férfi meg

döbbenve.
— Hallgass — suttogta a nő. — Talán 

valaki az ajtó mögött áll és kihallgat minket.
A hercegnő elvonta onnan Charlest és 

a féltlemtől lenyűgözve tétován álltak egy
más mellett. Akkor valaki gyorsan meg
fordította a zárban a kulcsot, az ajtó ki
nyílt és a belépőben Charles azonnal fel
ismerte a herceget.

De az úgy látszott, nem méltatta öt fi
gyelemre, de egyenesen nejéhtz ment és 
néhány szót mondott neki oroszul. Az asz-

szony könyörögve nyújtotta feléje karját. 
Sergejeff azonban elutasitólag intett és el
hagyta a szobát.

Charles rémülten fordult • hercegnő felé:
— Mit mondott? Mivel fenyegetett? Tud

nom kell. Mondd meg!
A hercegnő átfogta a férfi karját és szót

lanul simult hozzája. Aztán félve, alig hall
hatóan suttogta:

— Áldozatot követel. Engem vagy téged. 
Mi választhatunk, ö t  perc múlva vissza
jön és akkor megöl. Engem vagy téged.

A szép Charles úgy érezte, mintha meg
állna szívverése. Aztán vállat vont.

— Végre is nem vagyunk Oroszország
ban, ahol a barbár hercegtől függ életünk.

Itt Nizzában a francia törvények védelme 
alatt állunk. Ö nem fog merni igy hideg
vérré gyilkolni. Csak ránk akart ijeszteni.

A hercegnő szomorúan intett.
— Ez az ember képes reá. Egyszer ha

lálra korbácsolt egy embert csak azért, 
rn^rt az feleselni mert vele.

Mint ketrecbe zárt vadállat járt fel alá a 
férfi. Aztán megállt.

— Tehát védeni fogjuk magunkat: Ki
áltani, segítséget hivni.

— Mit Használna? Kívülünk senki sincs 
a villában. És ha a cselédség itt lenne, 
egyik sem merne ura ellen cselekedni. 
Oroszok, kik testtel-lélekkel hívei gazdi
juknak. Hasztalan minden. Meg kell halni
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A régieket folytonosan a munkára un
szolták és a kötelességre figyelmeztették, 
alig szántak nekik egy kis pihenést vagy 
szórakozást, most pedig tulságba viszik a 
mulatozást. Csak a rendes középút a he
lyes, melyet azonban nehéz eltalálni, mert 
kell hozzá rendszeres gondolkozás, bölci 
meggondolás és szerető érzés. Most van 
sok ügyes, élelmes sőt tudós nő, mert a 
nők tanítása rohamosan kiterjedt, de azért 
a régi asszonyok általában szorgalmasab
bak, rendesebb háziasszonyok és gondo
sabb anyák voltak mint a maiak.

A mai fiatalság nevelésénél túlságosan 
dédelgetik az .egyéniséget*, aztán hangoz
tatják, hogy „a fiatalság mulassa ki magát* 
és egyéb elveket, melyből kíméletlen ön- j 
zés fakad. A férfiaknál is csúnya jellem- j 
tulajdonság az önzés, de nőknél még visz- | 
szatetszőbb Már pedig igen sok fiatal 
leány csak a saját mulatságára gondol és 
vágyai kielégítésére, nem törődve semmi ; 
mással és az elvakult szülők ezt egészen í 
rendjén találják.

Hogy gazdag, előkelő leányok nem fog- , 
nak pénzért dolgozni és egy szegény leány j 
helyet elfoglalni, az egészen természetes, 
de azért nagyon sok üdvös és hasznos ! 
munkát vállalhatnak, melyhez idő kell és 1 
emberbaráti szerettt és melyért i em jár 
díjazás, csak hála.

Az emberszeretet név ben sokat mulat- ; 
nak. a sok gyűjtő- és virágnap, a bazárok 
és élőképek igen szép összeg két ered- j 
ményeznek jótékony célokra. Milyen ke- , 
vés azonban azon nők száma, ki!: a kór- j 
házakat, egyleteket, menhelyeket, rendsze- , 
résén I tógát ák, ellenőrzik, esetleg a tit- ] 
kari, pénztári állást díjtalanul elvál’alják és i 
valóban sok hasznot hajtanak az intézetek
nek. A közönségre mm lehet panasz, ez \ 
elég türelemmel vállalja el a sok önkény- ! 
tes jótékonysági adót.

Az udvaroknál régi szokás, hogy minden 
fiatal herceg egy mesterséget alaposan 
megtanul, igy kellene a gazdag leányokat 
is szoktatni, nem éppen mesterségre, de

egy teljesen elsajátított tudásra. Tehet ta
nítónői, gép- vagy gyorsirási, avagy keres
kedelmi vizsgát, vagy esetleg valami ipari 
dolgot, ha van hozzá ügyessége. Arra kell 
szoktatni, hogy a munka és a kötelesség- 
teljesítés az élet célja és tartalma, a mu
latság, a szórakozás csak kellemes pihenés 
legyen. Akárhogy kifejlesztik a nő izmait a 
sport által, az agyát a sok tudomány által, 
a fő erőssége a szive maradjon, mert a 
jóság, a könyörület és szeretet az asszony 
igazi biiodalma.

H Í R E K .

A z ir g . n ő v é r e k  i n t é z e t é n e k  

z a r ó ü n n e p é l y e .

Az irgalmas nőverek lévai intézetében az 
1912/13. tanévet szerdán szép és minden 
izében kedves ünnepéllyel zárták be, úgy a 
s?ülők, mint a nagy közönség páratlan ér
deklődése mellett. Az érdeklődésnek ez a 
nag>foku megnyilatkozása a korona tanúja j 
annak, hogy a közönség felekezeti kü
lönbség nélkül — őszinte szeretettel és 
nagyra becsüléssel van eltelve a B áthy  
László prépost-plébános igazgatása alatt 
hatalmasan kifejlődött intézet iránt, amely
nek oktató s nevelő hatása olyan szépen 
rajta hagyja keze nyomát a növendékeken. 
Jellemző a:, intézetre az is, hogy felsőbb 
iskoláinak 220 növendéke közti: csupán 
egyetlen egy utasíttatott az osztályism étlé
sére. Az ilyen eredmény után bátran mond
hatjuk, hogy derekus munkát vegez itt a 
tanári kar, méltán rászolgál a növendékek 
ragaszkodására és a szülök elismerésére.

A záróünnepély a tornateremben folyt le ; 
melynek tágas helyisége a nagyszámban \ 
Összegyűlt érdeklődök befogadására kép-  ̂
telennek bizonyult. A nagy hőség dacára 
egymás hátán tolongott a közönség (s most

nekem vagy neked.
— Én — szólt hevesen Végre is én 

nem vagyok a hibás. Te hívtál magadhoz.
— Hiszen ezerszer könyörögtél érte. És 

előbb, előbb magad mondtad, hogy szíve
sen meghalnál értem. Én szeretlek, érted? 
Nagyon szerettelek s azért hívtalak ide, 
mindent feláldozva igaz szerelmemért.

— Bizonyosan nem is voltam itt az 
egyedüli.

— Charles! . . .
Mint szivén lőtt madárkának jajszava 

hangzott fel a szó. Akkor újból megnyílt 
az ajtó és belépett a herceg. Kezében 
revolver.

— Nos határoztatok? Tehát melyik?
Charles kétségbeesetten kiáltott:
— Ártatlan vagyok! Kegyelem. Elmegyek 

és sohasem fogom viszontlátni a hercegnőt. 
Kegyelem! . . .

A herceg felkacagott.
— íme asszonyom a szerelmes hős!
E percben a hercegnő felkelt helyéről s 

a revolvert elvette Sergejeff kezéből. — 
Elég volt! — szólt parancsolólag.

Ez levette fejéről a parókát, állszakállát 
s alázatosan meghajolva állt a ház úrnője 
előtt. Valamit mondott oroszul, aztán tisz
teletteljes hajlongás után elhagyta a szobát.

— Mit jelentsen ez? — kérdezte Charles

! megdöbbenve.
— Ez uram, egy kis szerelmi próba 

t volt. Megakartam győződni, hősies nagy 
I szerelméről. Amire annyiszor, de annyiszor 
| megesküdött, ö  i azt mondta mindenfölött 
i szeret. Hát igen. Most láttam.: Fél év óta 

vagyok özvegy és férjem egész nagy va
gyonának örököse. Most igaz szerelemre 
vágytam. És próbára akartam tenni önt. 
Mert — mert én önt igazán szerettem. 
Régi hűséges inasom felvette az ura maszk
ját és ruháit. A próba nagyszerűen sike
rült. És most — elmehet, hogy soha \i- 
szont ne lásson. Agyió!

A férfi megpróbált védekezni, de egyet
len szava sem lett meghallgatva. — Men
jen! — szólt a hercegnő — távozzék 
azonnal!

Az ajtó megnyílt és a két herkulester- 
metü szolga, mint egy merev oszlop ál
lott ott.

Charles de Neuville, a szép hóditó, szót
lanul hagyta el a szobát.

Max Hoffmann.

megállapíthattuk azt is, hogy a tollas, nagy 
kalapok ellen éppen a hölgyeknek volt a 
legtöbb kifogása — de nem amigukésem 
a mögöttük levő ellen)

Az ünnepély Kéler megnyitójával vette 
kezdetét, amit Adler Gizella, Pintér Alice 
és Kabina Adalberta csinosan játszottak 
két zongorán, majd a növendékek kara a 
Tokody énektanár által jól betanított (Kre- 
utzer: A kápolna) éneket adták elő a kö
zönség nagy tetszésére. Farkas Olga ez
után Váradi Antalnak Stella Maris c. ver
sét szavalta el jó hangsúlyozással, Bogyó 
Elza és Adler Gizella gyakorlott zongora- 
játéka után egy allegorikus játék került 
színre versben, dallal és tánccal három 
felvonásban Virágálom címen. Ennek a 
darabnak az a morálja, hogy a szerénység, 
becsületes, önzetlen munkásság megkapja 
a maga jutalmát, mig a dologtaianságot és 
a nagyravágyást utoléri a megérdemelt 
végzet. A szerénységet Moravek Margit 
(rózsa), a nagyravágyást Tolnay Margit 
(tulipán) és Székely Kornélia (bazsarózsa), 
a virágtündérí pedig Reindi Janka pompá
san személyesítette A látványos, színes 
darab sok szereplője, virágország lakói, 
szintén bájosak, üdék voltak, minr az igazi 
virágok. Csekey Adrienné, Dodek Ilona, és 
Bogyó Elza szép zongorajátéka után a kö
zeledő László nap alkalmából a növendé
kek kara énekkel üdvözölte Báíhy Lászió 
igazgatót s virágot nyújtottak át neki.

Az intézetben lefolyt ünnepély után tor 
naünne pély volt a várkeitben, amelyen még 
nagyobb közönség vett részt, mint az e- 
löbbin. A polgárista egyenruhás tornászok 
két szakaszba osztva -  I— N .  é s  I IV .  

oszt. — B ito'da nővér vezényletére és 
Bartos és Sárai zenéjére olyan szép és ki
fogástalan, egyöntetű gyakorlatokat s látvá
nyos figurákat produkáltak, hogy Öröm 
volt nézni Végül pedig Bádiy László igaz
gató, ott az Isten szabad ege alatt nagyha
tású, buzdító beszédet! intézett úgy a nö
vendékekhez, különösen akik az intézetet 
végleg elhagyják, mint a szülőkhöz, jóaka- 
ratu tanácsokkal látva el őket. Megköszön
te azt a bizalmat és ragaszkodó szeretetet 
melyet a közönség az intézet irányában ta
núsít s a jövöre is kérte azt, amit az in
tézet mindég iparkodni fog kiérdemelni. 
Elismerőleg emlékezett meg az intézet úgy
szintén a kereskedelmi tanfolyam tanári ka
rának önzetlen munkásságáról s bejelentet
te azt, hogy a keresk. tanfolyam növendé
kei közül a mai napon kilencnek szereztek 
állást s minden növendéket elhelyeznek, ha 
ez iránt hozzájuk fordulnak. A közönség a 
tevékeny igazgató és a tanári kar éljenzé
sével oszlott szét, ama meggyőződéssel, 
hogy a lévai irg. nővérek intézete nehéz, de 
szép kultur feladatot teljesít, minek ter
hét újabban még közgazdaságival is fokoz
ta. Itt említjük föl, hogy a női kézimunka
tanfolyam kiállítása junius 27-28-án tekint
hető meg reggel 8 -12-ig, d. u. 2-6 óráig.

K

— Kitüntetés. A földmivelésügyi minisz
ter Rubinek Nándor m. kir. gazdasági tu
dósilónak, óhaji földbirtokosnak, számos 
éven át kifejtett buzgó működéséért elis
merő oklevelet adományozott.

— Jótékony alapítvány. Dodek Endre vá
rosunk fia, garamnémeti-i plébános 25 éves 
papi jubileumának emlékezetére ezer koro
nás alapítványt tett a lé v a i  főgimnáziumban, 
melynek növendéke volt, jó magaviselet, 
szegénysorsu katolikus tanulók jutalma
zásán.
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— A F. M. K. E. Igazgató választmánya
nagy érdeklődés mellett a napokban tar
totta meg tavaszi ülését Nyitrán Craus l i t 
ván elnök vezetése mellett. Oyürky Oéta 
dr. ügyvezető alelnök előterjesztette az el
nökség időszaki jelentését az egyesület 
munkásságáról, amely részletesen ismerteti 
az egyesület által fentartott 31 kisdedóvó 
s az ifjúsági egyesületek, daloskörök és 
műkedvelő társaságok tevékenységét, ame
lyek mind a magyar művelődést terjesztik. 
Clair Vilmos főtitkár bejelentette, hogy a 
liptói és árvái választmányokat újjá kell 
szervezni, mert évek óta nem működnek. 
E két vármegyének választmánya esztendők 
óta egyszerűen nem törődik semmivel, ami 
valóban megdöbbentő jelenség, hogy ilyen 
ekszponált pontokon a magyarság igy el
hanyagolja a nemzeti Ügyet. Végül elhatá
rozta a gyűlés, hogy az egyesület évi köz
gyűlését az idén valószínűleg szeptember
ben tartja meg Pőstyénben.

— Bartos József jubileuma. Meleg ünnep
lésben részesítették régi és mostani tanít
ványai jeles földinket, Bartos Józsefet, a 
fővárosi kegyesrendi főgimnázium igazgató
ját, negyvenéves tanári jubileuma alkalmá
ból. Vasárnap délelőtt a főgimnázium ká
polnájában kezdődött az ünnepély. Itt Bar
tos ünnnepélyes nagymisét mondott, ame
lyen volt paptanitványai segédkeztek. A 
kápolnában a mise után Erdősi Károly az 
ifjúsághoz intézett megható beszéddel bú
csúztatta el a nehány hét múlva lebontásra 
kerülő kápolnát. A gimnázium dísztermé
ben folytatták az ünnepélyt. Itt az ének
kar üdvözlő dala után Körösi Albin tanár 
a tanári kar nevében, Erődi Béla udvari 
tanácsos, kir. főigazgató és Beöthy László 
színigazgató, a volt tanítványok nevében, 
és gróf Zichy János tanuló a mostani ta
nítványok részéről üdvözölte a jubilánst. 
A régi és mostani tanítványok közel négy
ezer korona összeget gyűjtöttek össze 
Bartos József nevéről szóló alapítványra, 
amelynek kamatait egy szegénysorsu tanuló 
fogja évenkint megkapni. Az ünnepelt igaz
gató — akit az ország előkelői közül is 
számosán üdvözöltek meleghangú levelek
ben — megható módon köszönte meg a 
tanitványi hála és ragaszkodás e ritka 
megnyilatkozását. Bartos József méltán 
sorakozik ama derék földieink sorába, 
akik távol innét sem szűnnek meg lévaiak
nak lenni s fokozott becsülést szereznek a 
lévai névnek.

— A József klr. herceg szanatórium egye
sület a napokban tartotta meg évi közgyű
lését Marosvásárhelyt. Az egyesület hivata
los lapja ez alkalomból a lévai fiókról a 
következő jelentőst tette közzé: Dr. From- 
mer Ignác céltudatos és fáradhatatlan mun
kásságának sikerült a fiók nemes törekvé
se iránt a legnagyobb érdeklődést kelteni. 
A fióknak 210 tagja van. A tagok száma a 
múlt évben 2§-tel szaporodott. Egy rend
kívüli közgyűlést tartottak. A tuberkulózis 
és az ellene való védekezés címen két is

EiéTfti H ír la p

mertető előadást tartottak. Tagdíjakból 
776 korona, mulatságból 474.47, adomá
nyokból 276.—, virágszálgyüjtésből 364 
korona 02 fillért küldtek be. A folyó év 
őszi hónapjaiban egy tuberkulózis kiállítás 
rendezését tervezik.

A lévai tüdőbeteggordozó-intézet jelen
tése május haváról. Rendelési napok szá
ma 9. Az intézetben jelentkezett 26 uj be
teg. Rendes kezelés alatt állott 32 beteg. 
Az összes rendelések száma 136 Köpet- 
vizsgálat 23, ebből pozitív 9. Segélyben 
részesült 24 beteg. Gondozó nő tett 25 
látogatást. Segélyezésül kiosztatott 709 li
ter tej, 22.20 kg. hús, 177 kor 32 fill. 
éltékben. Gyógyszersegély 21 esetben ada
tott. Dettweiler-féle köpőüveg 2 lett kiad
va. Az intézet fertőtlenittetett 4 esetben.

— A női kézimunka tanfolyamra és a női 
kereskedelmi szaktanfolyamra az előleges 
beiratások julius hó 1—3 napjain reggel 
8— 11 óráig eszközöltetnek az irg. nővérek 
intézetében.

— A közigazgatás köréből. A főispán de- 
zséri Bolemán Vilmos lévai járási siolga-

I bírót tiszteletbeli főszolgabíróvá, Kraft Dezső 
árvaszéki jegyzőt tb. árvaszéki ülnökké 
nevezte ki. A kinevezettek a múlt héten 
megtartott vármegyei közgyűlésen letették a 
hivatalos esküt. Vármegyénk törvényható
ságának bizottsága az ujjonnan szervezett 
alügyé6zi állásra az egyedül pályázó dr 
Kürthy Kálmán tb. alügyészt választotta 
meg. A kassai pénzügyigazgatóság Petrov- 
szky János zsarnöczai jegyzőgyakornokot 
a kassai fővámhivatalhoz segélydijás vám
gyakornokká kinevezte.

— Tisztujitás Körmöczbényán Mailáth 
alispán elnökletével kedden tisztujitószéket 
tartott Körmöcibánya városa, mely alka
lommal polgármesterré újból Szemethano- 
vics Józsefet, közigazgatási tanácsossá Su- 
hajda Károlyt, gazdasági tanácsossá S'.pe- 
vák József drt, főszámvevőé Budiniszky 
Sándort, számvevőé Jeszenszky Józsefet, 
pénztárossá Schnabel Gyulát, levéltárossá 
Wagner Edét, mérnökké Feiner Mórt, szám
tisztté Peterecz Józsefet közfelkiáltással, 
rendőrorvossá pedig Henczelmann Aladárt 
11 szótöbbséggel választották meg.

— Tanitók a nyári tanfolyamokon. A 
lévai tanítóképző intézetben julius hóban 
megnyíló továbbképző tanfolyamon Lévá
ról Bányai Ferenc, Lévai Károly és Tóth 
István tanitók, a vidékről pedig mintegy 
ötvenen vesznek részt. Svarba Endre a 
pozsonyi ipariskolai, Csorba Győző (nagy- 
koszmályi) a győri rajztanfolyamra és Ghi- 
messy János kereskedelmi tanfolyamra 
küldetett ki.

—- Harmadik osztály a gyorsvonatokon. A 
MÁV egyes gyorsvonatainál próbaképen 
alkalmazott harmad osztályú kocsik bevál
tak, az igazgatóság azért most elhatározta, 
hogy folyó évi október elsejétől kezdve az 
összes gyorsvonatokat ellátja harmad osz
tályú kocsikkal. Ezzel az intézkedéssel az 
utazó közönség egy régi óhajtása megy 
teljesedésbe.

— A körmöczbányai evangélikus hitközség
tanácsa elhatározta, hogy a barsi egyház
megye ott tartandó közgyűlésének kereté
ben ünnepli meg lelkészének R aab K ároly  
barsi esperesnek, a Ferenc József-rend lo
vagjának, ötven éves papi jubileumát.

— összeégett leány. Megírtuk, hogy 
Ferusz Mária 16 éves cselédleány dr 
Gyapay ügyvédnél, junius 13-án a tűzhe
lyen melegített terpentint, ami lángot vet
vén, a leány ruháját meggyujtotta. A sze
rencsétlen leányt súlyos égési sebeivel a 
kórházba szállították, ahol hosszú szenve
dés után most meghalt.

— Az aratás Péter és Pál napja itt van 
már, ami az aratás megkezdését jelenti, s 
ilyenkor már több felé láthatunk félkereíz- 
teket. Az idén azonban aligha fogunk látni, 
mert a hűvös időjárás vissza vetette fejlő
désében a gabonát. Az aratás igy csak ju
lius tizediké táján veszi kezdetét a me
gyénkben. Ami a termést illeti, gyönge kö
zepes termésre van kilátás Barsmegyében. 
Az őszi búza ritka, az árpa helyenkint szin
tén, és több helyen látható lesülés is. A 
vármegyei gazdasági egyesület klasszifiká- 
ciója szerint katasztrális holdankint átlago
san hét és fél mm. búzára és hét mm. ár
pára számíthat a barsi gazda. Rozs és 
zab kevés lett vetve. — A múlt heti dér 
az alantabb fekvő tengerinek megártott, 
ami a termés mennyiségének rovására lesz. 
A cukorrépa nagyon szép termést ígér. A 
takarmányok jól sikerültek és kedvező idő
ben lettek betakarítva.

— A lévai kerületi munkásbiztositó pénz
tár uj igazgatója Tokody István, az igaz
gatóság előtt vasárnap letette a hivatalos 
esküt. Azután beszédet mondott, melyben 
megfogadta, hogy erejének teljességével 
fogja szolgálni a munkásbiztositót és a ta
gok érdekeit, tőle telhetöleg rendbe hozza 
a pénztár ügyeit. A nagy járulékhátralékok 
— melyek legnagyobb részt a verebélyi já
rásban szaporodtak föl — behajtását ha
tóságok utján fogja a pénztár szorgalmaz
ni. Több mint húszezer korona van kint 
hátralékban, amit a pénztár igen nehezen 
kénytelen nélkülözni most.

— Léva város képviselőtestülete hétfőn 
közgyűlést tart.

— Körmöcbánya ftjlödése. A pénzügy- 
miniszter megengedte, hogy Körmöczbányán 
a IV. számú aknában egy hydroelektromos 
telepet építsenek, mely nemcsak a város 
közvilágítását, hanem a közönség számára 
szükséges magánvilágitást is el fogja látai. 
A bányakincstár átenged a városnak bizo
nyos ellenérték mellett kétszázötvenezer ló
erőt, egv, a vasúti állomáshoz vezető sze
mély- és teherszállító sikló üzembehelye
zéséhez, miáltal a vasúti állomásról a vá
rosba a szállítási költségek jelentékenyen 
mérséklődni fognak. Az összes munkála
toknak 1916. év első negyedében kell 
befejeződni. A versenytárgyalás a munkála
tokra julius elsején lesz.



26 arám. L é v a i  H í r l a p 6

— Papavatás. Baltik Frigyes ev. püspök 
e hó 23-án avatta fel Balassagyarmaton 
Laczkó Jánost és Hering Jánost, akik a 
pozsonyi evang. thtol. akadémián most 
tették le a theol. szakvizsgát. Az előbbit 
Körmöcbányára segédlelkész hitoktatónak, 
az utóbbit pedig Lévára rendelte felettes 
hatósága Bándy Endre lelkész mellé.

— Meleg lesz a nyár. Az idei nyár edd;g 
inkább még hideg volt mint meleg, a tu- 
dósok'véleménye szerint azonban már meleg 
idő lesz, sőt a kánikulai napok miben sem 
maradnak el az 1911. év kánikulája mögött. 
Eme következtetésre többféle jelenségek 
révén jutottak a tudósok.

— Az érettségi vizsgák a lévai főgimná
ziumban Albrecht Ján os  pozsonyi tankerü
leti főigazgató vezetése mellett sze;dán ér
tek véget szép eredménnyel. A 18 vizsgázó 
közül egy sem bukott meg. Az eredmény 
öt jeles, négy jó és kilenc egyszerűen érett. 
Jelesen érettek: Kálnay Károly, Koczab 
László, Nyuli József, Pápp Dezső, Vojna- 
rovszky Gyula; jól érettek: Bányai Sándor, 
Duba Kálmán, Verő Arnold, Wilcsek Hugó, 
érettek : Adler Hugó. Benkovics Zoltán, 
Csikely József, Csikkel József, Hetzer Ocza, 
Vorák Lajos, Tóth Sándor, Schweinecker 
Béla, Túrna Zoltán.

—  A nyári címváltozásokat előfizetőink le
gyeitek szívesek idejében bejelenteni a ki- 
adóhivatalnak, hogy a lap utánküldése 
iránt intézkedhessünk. Hátralékos előfize
tőinket pedig a dijak beküldésére kérjük 
tisztelettel.

— A mozgészinház múlt heti pompás 
műsora élénk tetszésben részesült az elő
adáson nagyszámban megjelent közönség 
részéről. Különösei a főkép az, mely min
denkor a kinematográfia szenzációja. A 
lepedószinház — mint a mozit Amerikában 
nevezik — kedvenc szórakozóhelye lett 
vasárr.aponként a lévai közönségnek s ezt 
jól megválogatott műsorának köszönheti. A 
legközelebbi előadás vasárnap lesz, amikor 
a legújabb képek kerülnek a fehér lepedőre.

— Tanítók áthelyezése. A vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Jakab Sámuel simonyi 
állami elemi iskolai írnitót a fagy n pg 
Mogyoródy Sándor bajkai tanítói az abony- 
tanyai, Heycr Béla csejkői tanítót az tij- 
bánya-bükkösí, Práger István zsamócai ta
nítót pedig a csejkői állami elemi népis
kolához áthelyezte.

— Honvédőink hazaérkezése. Honvéd zász
lóaljunk eiredösszpontositáson volt a nyit- 
ramegyei Csejthén, ahonnan csütörtökön 
este érkezett Lévára.

— Öngyilkoséig. Cseke köxségben Gergő 
András földmives fölakasztotta magát. A 
77 éves öreg ember öngyilkosságának oka 
búskomorság.

— Kis okok, súlyos következmények. Ez
a közmondás válik be leggyakrabban a 
csecsemő táplálásánál, mert a legcsekélyebb 
hiba a gyermek táplálása körül annak éle
tét veszélyezteti. A gondos anya tehát ked
vencének csakis egy régbevált, megbiaható 
készítményt adjon, mint például Nestié-féle

gyermeklisstet, mely a gyermekek kedvelt 
táplálékát képezi, azt nagyon jól tűrik és 
könnyen emésztik. Tanulságos könyvecs
két a gyermek ápolásáról, valamint próba
dobozokat díjtalanul küld a Henri Nestlé 
cég, Wien, I , Biberstrasse 89.

— A foazforos gyufa vége. Ez évi julius 
elsején túl Magyarország egész területén 
tilos lesz a foszforos gyufa árusítása. A 
gyufa gyártásának tilalma már régebben 
életbs lépett, julius elsején pedig életbelép 
a foszforos gyufa forgalomba hozatalának 
tilalma is. Azok a kereskedők, a kiknek 
raktárában még foszforos gyufa van föl
halmozva, készleteiket kénytelenek lesznek 
megsemmisíteni, mert fosiíoros gyufának 
minden esetben történt eladásáért külön- 
külön fokozatosan emelkedő pénzbírságnak 
teszik ki magukat. Ellenben az ugyancsak ( 
papirhüvelyekbe csomagolt kénes gyufákat, | 
amelyek foszfort nem tartalmaznak, s abad , 
továbbra is árusítani.

— Színházi müvészest a V igádé kávéház
iján. Ma, szombaton este Álvaro Roia- 
monte és Máry ant Jeny elsőrendű néger
művészek egy családi műsor keretében a 
Fertikó kávéházban fognak szerepelni.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések; 
Pigmond Gyula Presztolánszki Anna, Gyula 
László; Fekete János Biró Julianna, József; 
Sztribula József Vinencz Eszter, Anna; 
Knapp Géza Schwitzer Magda, halva szü
letett leány; Kiss László Janovák Mária, 
Etel Margit. Házasság: Legifjbb Koncz 
József Nyúlása Julianna ref. Halálozás: 
Struckmüller i.tszló 13 éves bélhurut, Fe- 
rusz Mária in éves égéri sebek.

A L É V A I  A P O L L Ó  
MOZdC-SZlNHÁZBAN

— A füstölt hús. Közeledik az aratás, 
ilyenkor keletje van a füstölthusnak, mert 
az aratókat ezzel szokták traktálni. Felső- 
szecsén Lócsay István földmiveshez, csü
törtökön délelőtt mig a gazdaasszony szom
szédolt, valaki betört és sok füstölthust és 
némi készpénzt elemeit. A füstölthust most 
többfelé is lopják, jó lesz vigyázni a 
padláson.

— 23 millió szabásminta Ezt a szédítő 
mennyiségű szabásmintát adják el a világ 
minden országában Butterick divatlapjai 
rövid — egy esztendőben. Mert szabás
mintái a legtökéletesebbek és mindenki, 
aki igényt tart arra, hogy szerény eszközök
kel elegánsan és divatosan járjon, Butte
rick modellek után szabja a ruháit. A ma
gyar Butterick első száma most fog meg
jelenni, mielőtt előfizet divatlapra, kérjen 
mutatványszámot a Butterick kiadóhivata
lától Budapest Visegrádi-utca 13/g.

— Pályázat posta gyakornokjelöiti állá
sokra A pozsonyi posta- és távirda igaz
gatóság értesít bennünket, hogy a keresk. 
minisiter a posta, távirda és távbesiélőnél 
g) akornokjelölti állásokra pályázatot hir
det. Ezen állásokra csakis azok az ifjak 
pályázhatnak, akik főiskolát, középisk< lát, 
vsgy ezekkel egyenrangú más tanintézetet 
sikeresen elvégezték, 18. életévüket már 
betöltötték és magyar állampolgárok. A 
felvételnél előnyben részesülnek azok, akik 
jogvégzettséggel bírnak. Pályázati kérvé
nyek julius 15-ig adandók bo ahoz a posta- 
igazgatósághoz, melynek területén a pá
lyázók alkalmaztatni óhajtják magukat. Bő
vebb felvilágosítás a postahivatalokban azé-
reihetó.

— Vertzegenyaég, étvágytalanság, ide 
g«*«g  gyógyítására és gyenge gyermekek 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányo 
erósbitéeére a legkitOnflbö készítmény 
Kriegner-féle Tokaji Cblna-Vasbor. Va 
lódl 6 puttonos tokaji borból készQI na 
gyón kellemes ízű, hatása blstos. Kis Bve
8 * ° J K'i! í®  °,v* í  6 K a gyógytárakbar 
póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elé 
sete* beküldése után Kriegner gyógyszer 
ár Budapest Kálvln-téi.

vasárnap délután és este

a legújabb képekből 
összeállított műsor

kerül bemutatásra.

Mulattató, kellemes szórakozás.

465/1913 végr. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel köz
híré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
nak 1913 évi V. 270/1 számú végzése követ
keztében Huberth Vilmos lévai ügyvéd 
által képviselt Kabina József Fia szappan- 
gyár cég javára 101 K 80 f. s jár. erejéig 
1913. évi junius hó9 én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján felülfoglal: és 
1090 kor.-ra becsült következő ingósá
gok, u. ni. bútorok és egy zongora nyilvá
nos árverésen eladatnak

Mely ár /érésnek a !é\ai kir. járásbíróság 
1913. évi V. 270/2 szánu végzése folytán 
101 K 80 f tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
április hó 25. napjától járó 5 százalékos 
kamatai és eddig összesen felmerült és 
biróilag már megállapított költségek ere

jéig Léván leendő megtartására 
1913. évi junius hó 3-ik napjának délutáni 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§ ai értelmében készpénzfizetés melieti, 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 junius 25 napján.
Karácsonyi Pál.

kir. bir. végrehajtó.
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S te in e r  S á n d o r
órás és ékszerész.

Lé án. Városi szálloda épületeben.

Dús arany és 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.

Ajánlom  valádi ezüst éN 
cliina ezüst dísztárgyai
mat, ugryszintcn ezüst 

evőeszközei met.

S z á p  v á l a s z t é k

in g a  órák b an .

I Jásználjunk ■
KABlNA-féle |

T

K Á L M Á N  F E R E N C Z
miil>utor asztalos

Z *arn ác*za , BarN iue^.ye.
Raktáron tart saját készitményü legújabb stvlíi 

szobabútorokat, háló, ebédlő é s  konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.

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

rajzokkal bárhol megjelenek. Pártoljuk a m agyar ipart.

szinszappanf
M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzsölése ezzel, (elér más 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 
l é v s ..............................................................

T isz ta sá g ért szav ato sság !

3 szobás lakás
éléskamrával és hozzávaló mellékhelyisé 
gekkel együtt azonnal kiadó. Bővebbet 

Eötvös-utca 1 szám.

Bútorozott szoba 
külön bejárattal 

k iát «■ m.
Cim a kiadóhivatalban.

megérkeztek nuari újdonságok
L I N K  B E R N Á T  

újonnan mgniílt őri is női dinat üzletiben
Kálvin Palota (Kosúth Lajos tör)

Szives tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére nyári 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 t t  N O  K o r .  volt, 
vnoMt 5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
eiö. készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletet ilyen 

előnyösen nálam beszerezni
Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytözsde mellett.

I I S Í  h l f a u p n í i  mm kész felső aljak, gyermek1101 DIOUSOK CS mosó és szövet ruhák
mosó és Glott 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 kelléked kaphatók.

au nap és esi ernyőben.
Kész pongyolák K. 6*50 fill. feljebb.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

Knapp Danidnál bénán.
|  I  Telefon szám 33.

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

HOLZÜAM BODOG
Telefon25. dvatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér Telefon25.

"  * ............*■ ■■ ■ .............-  ------- ------------------------ - ------------------- -------------------------- r~r~ -

Női felöltök, Costiimek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costüni szövetek hozzávaló díszekkel.

Nói tehérneniüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb térti divatczikkek.

Nyomatott. Schulcz IgnAczaál Léván.
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