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A közigazgatási reform.
(S. P.) Az újságokban rövid hírek 

jelennek meg arról, hogy a belügy
minisztériumban elkészült a váro
sokra vonatkozó törvényjavaslat és 
azt véleményadás céljából a főis
pánoknak szét is küldték. A városi 
közigazgatás reformja régi kíván
sága a városi lakosságnak és mikor 
reformról van szó, mindenki azt 
hiszi, hogy az uj törvénynek célja 
eltüntetni mindama visszásságokat, 
amelyek a városi közigazgatás te
rén ma oly otthonosak. Mert mi a 
baja a mai városi önkormányzat
nak? Két kórság rágódik életerén. 
Az egyik, hogy a virilizmus és a 
sziikkörü választójog folytán nincs 
kapcsolata a lakosság széles réte
geivel, másrészt a kormánnyal szem
ben teljesen tehetetlen; az utonomia 
csak névleges és a városi hatósá
gok intézkedéseit u kormány tet
szése szerint változtathatja meg. El- 
zárkodás lefelé és függőség felfelé, 
ez a mai városi közigazgatás igazi 
képe. Ha tehát reformról van szó, 
mindenki elsősorban arra gondol, 
hogy beeresztik az alsóbb néposz
tályokat a városi alkotmány sáncai
ba és függetlenné teszik a kor
mánnyal szemben

A törvényjavaslat alapelveiről 
közzétett ismertetésekből arról győ

ződhetünk meg, hogy mindennek 
az ellenkezője fog megvalósulni. A 
városi képviselőtestületek összeál
lítása meg fog változni ugyan, de 
ez a változás igen sziikkörü lesz és 
a jelenlegi állapottal szemben na
gyon kevés külömbséget mutat. Ed
dig ugyanis a városi képviselőtes
tületek fele része a virilistákból ke
rült ki, másik felét pedig az or- 
szággyülósi képviselokválasztók vá
lasztották. Ezentúl a virilisták nem 
a fizetett adó nagysága szerint lesz
nek képviselőtestület iaírok, hanem 
az összes szavazók fogják őket a 
legtöbb adót fizetők sorából válasz
tani. Szóval azt a rendszert általá
nosítják most az egész országra, 
amely most Budapesten fcnáll. Az 
Az uj választójogi törvény oly szű
kén terjeszti ki a választási jogo
sultságot, hogy üdvös változások 
tőle egyáltalán nem várhatók. A 
választók számának szaporítása csak 
annyiban fog megtörténni, hogy a 
törvény az összes függő elemeket 
hivatalból veszi be a választói név- 
jegzékbe. Már pedig nyilvánvaló, 
hog3r a függő elemek, különösen a 
hivatalnokok száma a városokban 
a legnagyobb és ezért a kiterjesz
tettnek csúfolt választójog a kor
mánynak még nagyobb hatalmat 
fog adni, mint az eddigi. Hogy a

virilisták nem a fizetett adó sorren
djében, hanem választás utján fognak 
bekerülni, ebben szintén nem lehet 
vívmányt látni. Budapesten ez igy 
van már negyven óv óta és a viri- 
liztnusnak káros hatása ép úgy 
észlelhető, mint a többi városokban. 
Az r tény, hogy a választóközön
ség a jelöltek egy bizonyos számá
hoz kötve van, kizárja azt, hogy a 
népakarat szabadon nyilvánulhasson 
meg.

A felfelé való függőség fokozott 
mértékben súlyosodik az által, hogy 
a városi polgármesterek királyi meg
erősítés nélkül hivatalaikat el nem 
foglalhatják és hogy a tisztikar 
jelentékeny részét a belügyminisz
ter fogja kinevezni. A városi hátó
ságokat igazán nem lehet megvá
dolni azzal, hogy túlságosan egye
nes  lenne a hátgerincük. Hiszen 
látjuk, hogy éppen a legnagyobb 
városok rendszerint a mindenkori 
kormánynak legpontosabb bizalom- 
szállítói. De kétségtelen, hogy ez 
a megerősítési és kinevezési rend
szer a független tiszviselők utolsó 
példányait is ki fogja irtani

Ezzel szemben homályos nyilat
kozatok voltak a közvéleményben 
arról, hogy a városi képviselőtestü
letek autonómiáját ki fogják tágíta
ni. Valóban kiváncsiak vagyunk,
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hogy mily fából való vaskarika lesz 
ez a kiterjesztett autonómia. Az oly 
városi közigazgatás, amelyből a 
nép ki van zárva és mellyel a kor
mány korlátlanul rendelkezik, még 
papiron kiterjesztett hatáskör mel
lett is képtelen minden szabadabb 
működésre. A városi képviselőtes
tület ugyanolyan lesz, mint a ma
gyar parlament, amelynek látszólag 
teljesen szabad törvényalkotási jo
ga van, de mégis mindig a /A mu
száj neki megcsinálni, amit felülről 
parancsolnak.

Az istenadta nép.
Irta: RUBINEK GYULA.

Az ország Közel három milliót kitevő 
önálló ;azdiiági üzemének 90/o-a kisbirto- \ 
kos, 100 kát. holdon aluli birtoktest. Két- j 
ségtelen, hogy ennek a nagy embertömegnek, 
mtly#t ez Üzemek tulajdonosi és hozzá
tartozóik alkotnak, a boldogulása az 
ország boldogulása

Aki tehát ez apró exisztenciák jólétének 
előmozdításával foglalkozik és fárad, orszá
gos ügyet mozgat es igy azok a nagyjaink, 
mint néhai Károlyi Sándor a szövetkezeti 
mozgalom megindításával és Darányi Ignác 
sokoldalú népjóléti akciójával — országos 1 
érdemeket szereztek akkor, amiden a „kis
ember" érdekeinek gondozására irányították 
a közfigyelmet s tömöritették elsősorban ! 
magukat a kis exisztenciákat.

A „kisember4* érdeke tehát szinte szálló- j 
igévé vált ma, ámde sajnos nem egy helyütt ■ 
gúnyos hangsúlyozással halljuk emlegetni.
A „kisember" gondozására nincs szükség !

A város réme.
Saint-Savininben hirtelen összevesztek a 

leg jo)b barátok, eljegyzések bomlottak föl 
közvetlen a? esküvő előtt, a legjobb egyet
értésben élő házaspárok érthetetlen gyor
sasággal elváltak; üzletemberek, részvénye
sek — mintha egyéb dolguk sem akadt 
volna — kölcsönösen perelték egymást, , 
úgy hogy a törvény emberei s az ügyvé
dek felhalmozva voltak munkával.

És ez mind Balagnasse asszony müve 
volt.

Gazdag, özvegy, gyermektelen lévén, 
csak egyetlen gyönyörűséget talált az élet- I 
ben — pletykát csinálni. Betegségig bor- j 
zalmas volt nyelve, a szó teljes értelmében j 
tönkretette az egész vidéket és senklsem j 
találta meg az ellenszerét e gyilkoló mé- í 
regnek.

Rágalmazásai époly ügyesek, mint go- \ 
noszak valának. Égész szelíd hangon be- 
szélt. gyengéd, kimért szavakkal. Szerinte 
tisztelt és szer ett minden embert, a lelkét 
adta volna barátaiért és tűzbe menne ba
rátnőiéit. De mindenek fölött egész sereg 
botrányos dolgot tudott, amit minden egyes 
ismerősének úgy mondott csak el, „ha a 
világért tovább nem beszél.4*

Mindenkihez szives volt, készséges, ahol 
bajt sejtett, segítségére sietett, amellett egy 
csomó ember állt rendelkezésére, akik

j — mondják — mert annak van ma a leg- 
; jobb helyzete, aránylag legtöbbet keres. A 
l „kisemberért* fáradni nem érdemes, mert 
I hálátlan, önző és cserbe hagyja a legjobb 
í jóltevőjét. A „kisember* felvilágosítása, 
í kereskedelmi kiképzése, szövetkezetekbe 
j való társítása károsítja a kereskedelmet, — 
* mondják a merkantilisták. A „kisember* 

istápolása. érdekeinek gondozása veszedel
mes, mondja a szocialista, mert az elégedett 
„kisemberek4* tömege legnagyobb akadálya 
a szocializmus terjedésének.

Mindezeknek azonban nincs igazuk, mert 
ha való az, hogy a nép gazdasági nevelése 
meggátolja annak kizsákmányolását s bizto
sítja anyagi boldogulását, ha csakugyan 
igaz, hogy a szövetkezetekbe tömörülő 
„kisember" *a leghataimasabb védbástya a 
szocializmus terjedése ellen, ha csakugyan 
igaz, hogy a „kisembernek" jgybegyüjtött 

; garasai azok a milliók, amelyek válságos 
időkben az ország kimeritheiien erőforrását 
Képezik — amint hogy ez mind igaz — 
akkor meg van adva az ut, ki van jelölve 
a/ irány, amelyen gazdasági politikánknak 
haladni kell.

Bizonyos, hogy a néppel való érintkezés 
sok csalódást szül különösen azokban, akik 
gyors eredményekre számítanak, vagy a 
néphez leereszkedni, alkalmazkodni nem 
tudnak, vagy érdekösszeütközésbe jönnek, 
ami viszont a gazdasági életben elég gya
kori. A nép bizalmának megnyerése, a nép 
vezetése és irányítása, a nép ügyeinek gon
dozása bizony igen-igen nehéz és mostoha 
feladat annak, aki munkájának, fáradozásá
nak jutalmát másban s nem saját megnyug
vásában, saját meggyőződésében keresi, 
amely azt sugalja, hogy helyes utón jár. 
Hálátlansággal, álnoksággal, csalafintasággal 
bizony a köztéren mindenütt találkozunk, 
csakhogy ezt már másutt megszoktuk és 
csak a néppel való érintkezés terén találjuk 
újnak. De ne csodálkozzunk ezen, ha 
figyelembe vesszük, hogy mennyit rontott 
a népen az uzsora és pálinka, a szocialista

szennylrodalom és a pártpolitikai szenvede
lem, amely mindhárom irányzat a népre, a 
tömegre appellált s nem mindig törekedett 
legnemesebb tulajdonságainak fejlesztésére.

Nagy kár, hogy az állam népjóléti akciója 
szinte tüntetőleg mellőzi a gazdatársadalmi 
létező intézményeket, holott ezek segélyével 
a munka eredményesebb lenre. így csak az 
a hit támad a népben, hogy mindent csak 
az állam ad és az állam adhat.

Ez ellen kell különösen tiltakozni azok
nak, akiket a néppel való érintkezés folya
mán csalódás ért, mert az ilyen e'járás a 
szükséges bizalom csiráit is elpusztítja és 
szinte lehetetlenné teszi a nép között való 
élést azoknak, akiket pedig foglalkozásuk 
odakut s erre kényszerit.

A népre, a kisemberre, az erős, vagyonos, 
okos kisgazdára, kisiparosra, az országnak 
szüksége van, de szüksége van a gazda
társadalmi szervezeteknek, a gazdatársada
lom vezető elemeinek is, meit ma csak a 
tömegekkel lehet hatni és eredményt elérni. 
S miután az egész gazdatársadalomnak 
egységes az érdeke, egységes alaponjis kell 
szervezkednünk, amely szervezkedésben 
azonban a vezérlő gondolat az kell hogy 
legyen: a „kisember érdekében."

H I R_E K.
— Királyi kitüntetések. A király Sédeni 

báró Ambrózy István  nagybirtokosnak, a 
magyar főrendiház örökös tagjának, örö
kös főrendiházi tagságának épségben tar
tása mellett, valamint törvényes utódainak, 
a m agyar grófi méltóságot, — Thurócey 
K orn éln ak , Léva város jeles fiának, a ma
gyarországi irgalmasrend tartományi főnő
kének, emberbaráti és közegészségügyi té
ren szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a 
király i tanácsosi címet díjmentesen adomá
nyozta.

kémszolgálatokat teljesítettek neki a „drága 
jó emberek,, apró és nagyobb botrányai
ról. Mihelyt egy férjet valami kis törvény
telen kalandon értek emberei, vagy felesé
get találtak randevún, nehézségei voltak 
egy üzletembernek, ő volt az első, aki 
megtudta és rögtön elvitte szellőztetni rossz 
nyelvét A hűtlen férj „sajnálitraméltó* fe
leségéhez igy sz ó lt:

— Istenem, mennyire irigylem önt csa
ládi boldogságáért. Milyen páratlanul fi
nom ember a férje kegyednek! Igazán szebb, 
bensőbb házaséletet nem ismerek, mint az 
Önét. Mondtam is annak az együgyü H. 
asszonynak, az ön legjobb barátnőjének, 
hogy nem lehet igaz a mese, hogy önt, 
aki oly ideális mintafeleség, megcsalhatná 
férje egy undok, harmadrangú színésznő
vel Mert van aki azt állítja, hogy ez igaz 
volna. Hiszen olyan bestiákra egy szép 
asszony férje nem is köp...

A férjjel pedig ha találkozott, nem volt 
sürgősebb mondanivalója, mint az, hogy 
némely ember még azt is feltételezi, hogy 
az a kis hadnagy azért jár házukhoz mert 
a lehető legtüzesebben udvarol az asszony
nak Sót volt. aki látta őket együtt ran
devún ..

Ha azonban a tiszteletreméltó hölgy nem 
tudott biztosat, költött mesékkel állt elő, 
melyeknek kitalálásában mester volt.

Az egész város örökös aggodalomban 
élt. Mert h a j! — emberek vagyunk és ki
nek ne volna egy ici-pici titkolni valója

Ennek dacára a kedves hölgy általános 
tiszteletnek örvendett. Először is, mert 
mindig akad ember, aki szereti a rosszat 
hallani másról; másodszor Balagnasse asz- 
tzony Franciaország egyik legősibb neme
si családjából származott, igy aztán na
gyon természetesen a köztársasági franciák 
különösen megtisztelve érezték magukat, 
ha úri házához meghívták őket.

Egyedül Crecy Manber merészelte az el
lene való fellázadás zászlaját magasra e- 
melni, mert tudia, hogy Balagnasse asszony 
az oka annak, amiért őt nem léptették elő 
tábornokká. volt, aki alattomosan elter
jesztette a hirt, hogy az ezredes epileptikus 
és alkoholista, hogy a bridge játszmánál 
csal és ehez hasonló szeretetreméltóságo- 
kat. Ez azonban nem hátráltatta a tiszte
letreméltó delnőt abban, hogy a maga ré
széről ki ne jelentse, mennyire tiszteli a 
férfierényekben bővelkedő ezredest.

— Az az átkozott vén boszorkány ! Az 
a gonosz Xantippe! — dühöngött az ez
redes reggeltől estig. — Csak tudnám mi
képpen büntessem meg érdeme szerint!

— Mit tehetne ön Balagnasse asszony
nyal szemben ? — vélték sokan.

— Majd m eglátják! ügy teszek, mint 
a vén macskával, ha az neveletlenkedik. A
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— Áthelyezett tanárok. A kultuszminisz
ter Blanár János lévai főgimn. tanárt Tatá
ra helyezte át. A kegyeatanitórend kormánya 
a lévai főgimnáziumnál Sándor Oszkárt és 
Mikó Imrét világi tanárok gyanánt alkal
mazta.

— A osendörséfl köréből. A pozsonyi
csendőr kerületi parancsnokságtól Alm átty  
Ztigmond százados, megbízott másod törzs
tiszt vizsgálatot tart a lévai szakasz és a 
lévai járás csendőr Örsei fölött. A jö 'ő  
héten az atanyosmaróti járásban folytatja 
a vizsgálatot.

— A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület közgyűlése alkalmából Pöstyén- 
ben alakult rendező bizottság ssives tudo
másul adja a következőket: Elhelyezési és 
felvilágosítási Iroda: FArdöszálloda. Leve
lezés intézendő dr. Radocza Tibor tb. fő
szolgabíró címére, Pöstyén. Dij a vasúttól 
a szállodáig: lovas omnibuszon 30 fill. 
autóbusz 60 fill. kétlovas kocsin két 
személynek 1.60 kor. négynek 2 kor. Az 
elhelyezési irodában az összes lakások 
jegyzéke evidenciában van tartva. Irodaóra: 
reggeli 9-től este 6-ig. Lakások díjszabása: 
egyágyas szoba 2 kor. kétágyas 3 kor. 
világítással. Szeptember 7-én d. u. 6 óra
kor a FMKE választmányi ülése a Royal 
Nagyszálló kistermében, este 8 órakor is
merkedési estély és vacsora a Royal szálló 
éttermében. Teríték (nem kötelező; ára K 3. 
Az estebéd alatt Qalbavy zenekara játszik, 
a Pöstyényi polgári és elemi iskola tanít
ványai fognak előadást tartani, ugyszirtén j 
alkalmi ének és zenei előadások lesznek a 
vendégek tiszteletére. Kívánatra ugyanitt 
táncmulatság. Szeptember 8-án. d. e. VslO 
órakor Istentisztelet a róm. kath. fürdő
kápolnában és az evengelikus és izraelita 
templomban, d. e. 11 órakor a FMKE köz
gyűlése a Kurszalon nagytermében, déli 1 
órakor közös eoéd a Royal szálló étkező 
termében. Teríték ára (ital nélkül) IC 5. Az

ebéd ideje alatt a fürdőzenekar játszik 
Grosskopf Márk karnagy vezetése alatt. 
Ünnepi szám : Király Hymnus. Általános 
megjegyzések: Az érkező vendégek mind
egyike igazolás után az elhelyezési Irodában 
jelvényt kap. A jelvény feltűnő helyen 
viselendő. A fürdőigazgatóság a vendégek 
számára a fürdőket díjmentesen rendelke
zésre állítja. A medencefürdök bármikor, a 
kádfürdők d. e. 10 óra után vehetők 
igénybe. A rendezők felismerhetők nemzeti 
szinü szallaggal ellátott jelvényükről.

— Az iskola küszöbén. Diáksereg zsibon- 
gásától hangos már az iskolák környéke 
sőt az egész város. Labda, kapós és futball, 
melynek a nyáron nagy szerepe volt a fia
talság életében, mind sutba került szeptem
ber elejével és a könyv lépett előtérbe meg 
az iskola. A szülők nagy reményekkel el
telve gyermekeik jövője iránt, íratták be őket 
az iskolába; mennyi remény teljesedik majd 
be, ki tudná most még azt megmondani. 
Csak azt látjuk, hogy sok vérmes remény 
szálait tépte össze már az Élet és sok az 
olyan ember, aki nem találja meg boldogu
lásának terrénumát. A jövő szempontjából 
felette fontos anyaga az iskolának a mos
tani diákság, a jövő generáció, ennek már 
nem szabad vakon neki menni az életnek 
és szaporítani az elesettek, és az igazi élet 
felé vivő útról letaszítottak számát. Mi azt 
várjuk a most iskolába kerülő generációtól, 
hogy a régi helyén egy uj Magyarországot 
fog építeni, ahol majd minden ember meg
találja a maga helyét, de nem csak megta
lálja, hanem azt becsülettel meg is fogja 
bírni állni. Látó szemmel, érző szivvtl, jel- 
lemm el és erős gtrinccel kerüljenek az életbe 
ki, arra fordítson különös gondot az iskola.

— Vármegyénk közigazgatási bizottsága 
f. hó 12-én tartja meg havi ülését

menykőbe is, egynek már muszáj szenr.e- 
szállani a város vénével...

Nemsokára Balagnasse asszony meghí
vót küldött az ezredesnek is, házánál tar
tandó szinielőadással egybekapcsolt estély
re. Hálás köszönettel fogadta Crecy-Man- 
ber e megtiszteltetést, sőt megkérte a ház 
kedves úrnőjét, hogy régi barátját, Santa 
Jamaica márkit is magával hozhassa.

A műsor megkezdődött és a lehető leg
unalmasabban folytatódott, öreg  és fony- 
nyadt, aztán fiatal, de nagyon kövér höl
gyek szavaltak, énekeltek és egy közeii 
földbirtokos saját verseit olvasta fel. He
gedűszóló következett ezután, amelyet jobb 
lett volna tiz mértföldnyiről hallgatni

Santa Jamaica márkin kivül ugylátszott 
mindenki unatkozott. De ő megfeszített fi
gyelemmel élvezett mindent, amit elébe tá
laltak. Aztán msga is a zongorához ült és 
vidá :i k .ingőbe kezdett...

— Az ön barátja nagyon elragadó em
ber — szólt a ház úrnője az ezredeshez 
— valódi grandseigneur...

— Nemde asszonyom ? régi velencei 
nobilitás.

Végre szünet következett.
Balagnasse asszony csevegni kezdett. 

Egy fiatal leánykát boncolt fel, akinek tgy 
hét múlva lenne esküvője.

— Oly csinos a kicsike. Madonna arc, 
angyali lélek. Müveit. Okos. Kitűnő házi

asszony. Kár azonban, hogy nagyapja a 
börtönben lett öngyilkos !

Mindenki szinte megmerevedve ült a he
lyén. Tudták, ha a bevezetés ily szörnyű, 
akkor ma végzetes dolgokat fognak itt 
hallani. Balagnasse asszony egy pillanatra 
szünetet tartott, körülnézett, leste a hatást.

Akkor újra szólásra köszörülte a torkát 
és — ,

— Milyen szerencsétlenség az, hogy én | 
a legrosszabb nyelvű asszony vagyok és 
dacára nagy ostobaságomnak, mégis elő- i 
kelő szerepet viszek..

A teremben leírhatatlan volt a meglepe- * 
tés. A ház úrnője arca biborpirossá vált : 
és dadogva kérdezte : — Ki volt az a 
vakmerő, aki eféle szókat engedett magá
nak ?

Szeme egyre vadabbul forgott és arca 
kezdte a lilaszint mutatni. Akkor újra meg
szólalt:

__ Igen, valóságos undok Xantippe va
gyok, akit nem volna kár máglyán meg
égetni.

A másik percben pedig, mintha már 
megbánta volna, kétségbeesetten dadogta:

— De mit jelentsen ez ?... Ki bátorko
dik?...

Egyik barátnője átölelte, kogy megnyug-
ta*sa. . . _

— Miért gyalázza igy magát, kedvesem?
H iszen --------

— A városgazdái állás bstiltéso Léván.
A Rácz János halálával megüresedett város
gazdái s közgyámi állásra vármegyénk fő* 
jegyzője a szabadságon levő alispán helyet
test, szept. 15-iki lejárattal pályázatot hir
detett. A választás napja később less 
meghatározva.

— Szerencsétlenség katonai gyakorlat 
közben. A lévai honvéd zászlóalj jelenleg 
részt vesz a Veszprém környékén tartandó 
őszi gyakorlatokon, ahonnan most az a hír 
érkezett ide, hogy Vermes Gyula századost 
súlyos szerencsétlenség érte gyakorlat kös- 
bea. Ugyanis a lova levetette mágáról a 
századost, aki fölött ezután egy század 
lovasság vágtatott keresztül. Kórházba szál
lították a tisztet, aki különben már túl is 
van a komolyabb veszedelmen.

— A Lévai önkéntes tüzoltóegylet, mely 
nem rég alakult, belépett az országos tűz
oltó szövetség kötelékébe.

— A magyaróvári tanulmányul A hars- 
megyei gasdasági egyület titkári hivatala 
ezúton értesíti mindazokat, akik a magyar
óvári gazdasági tanulmányi kiránduláson 
való részvételre jelentkeztek, hogy az indulás 
Léváról, f. hó 13-án lesz a reggeli vonattal 
Budapestre, ahonnan a Mezőgazdasági 
muzeum megtekintése után Magyaróvárra 
utaznak. Itt 14-én d. e. a gazdasági akadé
mia gazdaságának megtekintése szerepel a 
programmon s még aznap d. u. a szomszé
dos Levél község országoshirü állattenyész
tésének megszemlélése kerül sorra.

— Iroda áthelyezés. Dr. Kapp Hugó ügy
véd irodáját a Barsmegyei Népbank épü
letéből Deák Feienc utca 14. szám alá, a 
járásbírósággal szembe helyezte át.

— De hiszen nem én mondtam — vé
dekezett a ház kedves úrnője. Én — én —

— Én vagyok a világ legundokabb ko
fája. Rágalmazó, gonosz, hazug teremtés! — 
hallották újból kiabálni. És utánna égnek 
emelte a kedves úrnő kezét, szeme kitá
gult, azután ájultan esett össze.

Mialatt a vendégek köréje gyűltek, hogy 
magához térítsék, az ezredes és barátja 
egykedvűen nézték az esetet.

Egy hölgy hozzájuk lépett:
— Mondja kedves ezredes, mi volt ez ? 

Szörnyű érthetetlenség ugy-e ?
— Én jól megértettem mindent — vála

szolta az ezredes. — Balagnasse asszony 
végre önmagáról is megmondta az igazat. 
Azt az igazságot, melyet nem mert neki 
más megmondani. Úgy kellett ennek tör
ténnie, mert igy van rendben.

Aztá'i barátjához fordult :
— Hölgyeim és uraim, engedjék kijelen

tenem, hogy Santa Jamaica márki, másné
ven António, a hírneves hasbeszélő, ki 
egyszeri vendégjátékra jött el hozzánk.

M aurice Prast.
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hogy mily fából való vaskarika lesz 
ez a kiterjesztett autonómia. Az oly 
városi közigazgatás, amelyből a 
nép ki van zárva és mellyel a kor
mány korlátlanul rendelkezik, még 
papíron kiterjesztett hatáskör mel
lett is képtelen minden szabadabb 
működésre. A városi képviselőtes
tület ugyanolyan lesz, mint a ma
gyar parlament, amelynek látszólag 
teljesen szabad törvényalkotási jo
ga van, de mégis mindig az.t mu
száj neki megcsinálni, amit felülről 
parancsolnak.

Az istenadta nép.
Irta: RUBINEK GYULA.

Az ország közel három milliót kitevő 
önálló gazdasági tizemének 90/o-a kisbirto
kos, 100 kát. holdon aluli birtoktest. Két- | 
ségtclen, hogy en ek a r.agy embertömegnek, . 
melyet ez üzemek tulajdonos. ! és hozzá
tartozóik alkotnak, a boldogulása az j 
ország boldogulása

Aki tehát ez apró exisztenciák jólétének 
előmozdításával foglalkozik és fárad, orszá
gos ügyet mozgat es igy azok a nagyjaink, 
mint néhai Károlyi Sándor a szövetkezeti 
mozgalom megindításával és Darányi Ignác 
sokoldalú népjóléti akciójával — országos 
érdemeket szereztek akkor, amiden a „kis
ember'* érdekeinek gondozására irányították 
a közfigyelmet s tömöritették elsősorban ; 
magukat a kis exisztenciákat.

A „kisember** érdeke tehát szinte szálló
igévé vált ma, ámde sajnos nem egy helyütt 
gúnyos hangsúlyozással halljuk emlegetni. ’ 
A „kisember** gondozására nincs szükség 1

j — mondják — mert annak van ma a leg- 
; jobb helyzete, aránylag legtöbbet keres. A 
l „kisemberért" fáradni nem érdemes, mert 
l hálátlan, önző és cserbe hagyja a legjobb
* jóltevőjét. A „kisember4* felvilágosítása, 
! kereskedelmi kiképzése, szövetkezetekbe 
| való társítása károsítja a kereskedelmet, —
* mondják a merkantilisták. A „kisember" 

istápolása. érdekeinek gondozása veszedel
mes, mondja a szocialista, mert az elégedett 
„kisemberek** tömegs legnagyobb akadálya 
a szocializmus terjedésének.

Mindezeknek azonban nincs igazuk, mert 
ha való az, hogy a nép gazdasági nevelése 
meggátolja annak kizsákmányolását s bizto
sítja^ anyagi boldogulását, ha csakugyan 
igaz, hogy a szövetkezetekbe tömörülő 
„kisember** *a leghatalmasabb védbástya a 
szocializmus terjedése ellen, ha cs kugyan 
igaz, hogy a „kisembernek** -gybegyüjtött 
garasai azok a milliók, amelyek válságos 
időkben az ország kíinerithelien erőforrását 
Képezik — amint hogy ez mind igaz — 
akkor meg van adva az ut, ki van jelölve 
a/ irány, amelyen gazdasági politikánknak 
haladni kell.

Bizonyos, hogy a néppel való érintkezés 
sok csalódást szül különösen azokban, akik 
gyors eredményekre számítanak, vagy a 
néphez leereszkedni, alkalmazkodni nem 
tudnak, vagy érdekösszeütközésbe jönnek, 
ami viszont a gazdasági életben elég gya
kori. A nép bizalmának megnyerése, a nép 
vezetése és irányítása, a nép ügyeinek gon
dozása bizony igen-igen nehéz és mostoha 
feladat annak, aki munkájának, fáradozásá
nak jutalmát másban s nem saját megnyug
vásában, saját meggyőződésében keresi, 
amely azt sugalja, hogy helyes utón jár. 
Hálátlansággal, álnoksággal, csalafintasággal 
bizony a köztéren mindenütt találkozunk, 
csakhogy ezt már másutt megszoktuk és 
csak a néppel való érintkezés terén találjuk 
újnak. De ne csodálkozzunk ezen, ha 
figyelembe vesszük, hogy mennyit rontott 
a népen az uzsora és pálinka, a szocialista

szennylrodalom ás a pártpolitikai szenvede
lem, amely mindhárom irányzat a népre, a 
tömegre appellált s nem mindig törekedett 
legnemesebb tulajdonságainak fejlesztésére

Nagy kár, hogy az állam népjóléti akciója 
szinte tüntetőleg mellőzi a gazdatársadalmi 
létező intézményeket, holott ezek segélyével 
a munka eredményesebb lenne. így csak az 
a hit támad a népben, hogy mindent csak 
az állam ad és az állam adhat.

Ez ellen kell különösen tiltakozni azok
nak, akiket a néppel való érintkezés folya
mán csalódás ért, mert az ilyen e já rá s  a 
szükséges bizalom csiráit is elpusztítja és 
szinte lehetetlenné teszi a nép között való 
élést azoknak, akiket pedig foglalkozásuk 
odakot s erre kényszerit.

A népre, a kisemberre, az erős, vagyonos, 
okos kisgazdára, kisiparosra, az országnak 
szüksége van, de szüksége van a gazda
társadalmi szervezeteknek, a gazdatársada- 
loin vezető elemeinek is, nieit ma csak a 
tömegekkel lehet hatni és eredményt elírni. 
S miután az egész gazdatársadalomnak 
egységes az érdeke, egységes alapongis kell 
szervezkednünk, amely szervezkedésben 
azonban a vezérlő gondolat az kell hogy 
legyen: a „kisember érdekében.“

H 1 R E  K.
— Királyi kitüntetések. A király Sédeni 

báró Ambrózy István  nagybirtokosnak, a 
magyar főrendiház örökös tagjának, örö
kös főrendiházi tagságának épségben tar
tása mellett, valamint törvényes utódainak, 
a m agyar gró fi méltóságot, — Thuróczy 
K ornélnak , Léva város jeles fiának, a ma
gyarországi irgalmasrend tartományi főnö
kének, emberbaráti és közegészségügyi té
ren szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a 
király i tanácsosi címet díjmentesen adomá
nyozta.

A város réme.
Saint-Savininben hirtelen összevesztek a 

legjo ib barátok, eljegyzések bomlottak föl 
közvetlen az esküvő előtt, a legjobb egyet
értésben élő házaspárok érthetetlen gyor
sasággal elváltak; üzletemberek, részvénye
sek — mintha egyéb dolguk sem akadt 
volna — kölcsönösen perelték egymást, 
úgy hogy a törvény emberei s az ügyvé
dek ttlhalmozva voltak munkával.

És ez mind Balagnasse asszony müve 
volt.

Gazdag, özvegy, gyermektelen lévén, 
csak egyetlen gyönyörűséget talált az élet
ben — pletykát csinálni. Betegségig bor
zalmas volt nyelve, a szó teljes értelmében 
tönkretette az egész vidéket és senkisem 
találta meg az ellenszerét e gyilkoló mé
regnek.

Rágalmazásai époly ügyesek, mint go
noszak valának. Egész szelíd hangon be
szélt, gyengéd, kimért szavakkal. Sierinte 
tisztelt és szer ett minden embert, a lelkét 
adta volna barátaiért és tűzbe menne ba
rátnőiéit. De mindenek fölött egész sereg 
botrányos dolgot tudott, amit minden egyes 
ismerősének úgy mondott caak el, „ha a 
világért tovább nem beszél."

Mindenkihez szives volt, készséges, ahol 
bajt sejtett, segíts gere sietett, amellett egy 
csomó ember Állt rendelkezésére, akik

kémszolgálatokat teljesítettek neki a „drága 
jó emberek„ apró és nagyobb botrányai
ról. Mihelyt egy férjet valami kis törvény
telen kalandon értek emberei, vagy felesé
get találtak randevún, nehézségei voltak 
egy üzletembernek, ő volt az első, aki 
megtudta és rögtön elvitte szellőztetni rossz 
nyelvét A hűtlen férj „sajnálatraméltó" fe
leségéhez igy szó lt:

— Istenem, mennyire irigylem önt csa- 
i ládi boldogságáért. Milyen páratlanul fi

nom ember a férje kegyednek! Igazán szebb, 
bensőbb házaséletet nem ismerek, mint az 
Önét Mondtam is annak az együgyü H.

| asszonynak, az ön legjobb barátnőjének,
: hogy nem lehet igaz a mese. hogy önt, 

aki oly ideális mintafeleség, megcsalhatná 
j férje egy undok, harmadrangú szinésznő- 
i vei Mert van aki azt állítja, hogy ez igaz 
j volna. Hiszen olyan bestiákra egy szép 
! asszony férje nem is köp...

A férjjel pedig ha találkozott, nem volt 
sürgősebb mondanivalója, mint az, hogy 
némely ember m l. azt is feltételezi, hogy 
az a kis hadnagy azért jár házukhoz mert
a lehető legt ize libben udvarol az asszony
nak Sőt volt, aki látta őket együtt ran
devún ..

Ha azonb .n a tiszteletreméltó hölgy nem 
tudott biztosat, költött mesékkel állt elő, 
melyeknek kitalálásában mester volt.

Az egész város örökös aggodalomban 
élt. Mert h a j! — emberek vagyunk és ki
nek ne volna egy ici-pici titkolni valója

Ennek dacára a kedves hölgy általános 
tiszteletnek örvendett. Először is, mert 
mindig akad ember, aki szereti a rosszat 
hallani másról; másodszor Balagnassa asz- 
szony Franciaország egyik legősibb neme
si családjából származott, igy aztán na
gyon természetesen a köztársasági franciák 
különösen megtisztelve érezték magukat, 
ha úri házához meghívták őket.

Egyedül Crecy Manber merészelte az el
lene való fellázadás zászlaját magasra e- 
melni, mert tudta, hogy Balagnasse asszony 
az oka annak, amiért őt nem léptették elő 
tábornokká. volt, aki alattomosan elter
jesztette a hirt, hogy az ezredes epileptikus 
és alkoholista, hogy a bridge játszmánál 
csal és ehez hasonló szeretetreméltóságo- 
kat. Ez azonban nem hátráltatta a tiszte
letreméltó delnőt abban, hogy a maga ré- 

, széről ki ne jelentse, mennyire tiszteli a 
j férfierényekben bővelkedő ezredest, 
j — Az az átkozott vén bosiorkány ! Az 
I a gonosz Xantippe! — dühöngött az ez- 
: redes reggeltől estig. — Csak tudrám ini- 
i képpen büntessem meg érdeme szerint!

— Mit tehetne ön Balagnasse asszony- 
nyal szemben ? — vélték sokan.

— Ma;d m eglátják! ügy teszek, mint 
a vén macskával, ha az neveletlenkedik. A
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— Áthelyezett tanárok. A kultuszminisz
ter Blanár János lévai főgimn. tanárt Tatá
ra helyezte át. A kegyestini tórend kormáaya 
a lévai főgimnáziumaál Sándor Oszkárt és 
Mikó Imrét világi tanárok gyanánt alkal
mazta.

—  A osendörséfl körébál. A pozsoayi
csendőr kerületi parancsnokságtól Almd$ty 
Z i i g m o n d  százados, megbízott másod törzs
tiszt vizsgálatot tart a lévai szakasz és a 
lévai járás csendőr Örsei fölött. A jö 'ö  
héten az aianyosmaróti járásban folytatja 
a vizsgálatot.

—  A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület közgyűlése alkalmából Pöstyén- 
ben alakult rendező bizottság ssives tudo
másul adja a következőket: Elhelyezési és 
felvilágosítási iroda: Fftrdöszálloda. Leve
lezés intézendő dr. Radocza Tibor tb. fő- 
szolgabiró címére, Pöstyén. Dij a vasúttól 
a szállodáig: lovas omnibuszon 30 fill. 
autóbusz oO fill. kétlovas kocsin két 
személynek 1.60 kor. négynek 2 kor. Az 
elhelyezési irodában az összes lakások 
jegyzéke evidenciában van tartva. Irodaóra: 
reggeli 9-töl este 6-ig. Lakások díjszabása: 
egyágyas szoba 2 kor. kétágyas 3 kor. 
világítással. Szeptember 7-én d. u. 6 óra
kor a FMKE választmányi ülése a Royal 
Nagyszálló kistermében, este 8 órakor is
merkedési estély és vacsora a Royal szálló 
éttermében. Teríték (nem kőtelező; ára K3. 
Az estebéd alatt Qalbavy zenekara játszik, 
a Pöstyényi polgári és elemi iskola tanít
ványai fognak előadást tartani, ugyszirtén j 
alkalmi ének és zenei előadások lesznek a 
vendégek tiszteletére. Kívánatra ugyanitt 
táncmulatság. Szeptember 8-án. d. e. V2IO 
órakor Istentisztelet a róm. kath. fürdő
kápolnában és az evengelikus és izraelita 
templomban, d. e. 11 órakor a FMKE köz
gyűlése a Kurszalon nagytermében, déli 1 
órakor közös eoéd a Royal szálló étkező 
termében. Teriték ára (ital nélkül) K 5. Az
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ebéd ideje alatt a fürdőzenekar játszik 
Grosskopf Márk karnagy vezetése alatt. 
Onnepi szám: Király Hymnus. Általános 
megjegyzések: Az érkező vendégek mind
egyike igazolás után az elhelyezési irodában 
jelvényt kap. A jelvény feltűnő helyen 
viselendő. A fürdőigazgatóság a vendégek 
számára a fürdőket díjmentesen rendelke
zésre állítja. A medencefürdök bármikor, a 
kádfürdők d. e. 10 óra után vehetők 
igénybe. A rendezők felismerhetők nemzeti 
szinü szallaggal ellátott jelvényükről.

— Az iskola küszöbén. Diáksereg zsibon- 
gásától hangos már az iskolák környéke 
sőt az egész város. Labda, kapós és futball, 
melynek a nyáron nagy szerepe volt a fia
talság életében, mind sutba került szeptem
ber elejével és a könyv lépett előtérbe meg 
az iskola. A szülők nagy reményekkel el
telve gyermekeik jövője iránt, íratták be őket 
az iskolába; mennyi remény teljesedik majd 
be, ki tudná most még azt megmondani. 
Csak azt látjuk, hogy sok vérmes remény 
szálait tépte össze már az Élet és sok az 
olyan ember, aki nem találja meg boldogu
lásának terrénumát. A jövő szempontiából 
felette fontos anyaga az iskolának a mos
tani diákság, a jövő generáció, ennek már 
nem szabad vakon neki menni az életnek 
és szaporítani az elesettek, és az igazi élet 
felé vivő útról letaszítottak számát. Mi azt 
várjuk a most iskolába kerülő generációtól, 
hogy a régi helyén egy uj Magyarországot 
fog építeni, ahol majd minden ember meg
találja a maga helyét, de nem csak megta
lálja, hanem azt becsülettel meg is fogja 
bírni állni. Látó szemmel, érző szívvel, jel- 
lemm el és erős gerinccel kerüljenek az életbe 
ki, arra fordítson különös gondot az iskola.

— Vármegyénk közigazgatási bizottsága 
f. hó 12-én tartja meg havi ülését

menykőbe is, egynek már muszáj szerrr. e- 
szállani a város vénével...

Nemsokára Balagnasse asszony meghí
vót küldött az ezredesnek is, házánál tar
tandó szinielőadással egybekapcsolt estély
re. Hálás köszönettel fogadta Crecy-Man- 
ber e megtiszteltetést, sőt megkérte a ház 
kedves úrnőjét, hogy régi barátját, Santa 
Jamaica márkit is magával hozhassa.

A műsor megkezdődött és a lehető leg
unalmasabban folytatódott, öreg  és fony- 
nyadt, aztán fiatal, de nagyon kövér höl
gyek szavaltak, énekeltek és egy közeli 
földbirtokos saját verseit olvasta fel. He
gedűszóló következett ezután, amelyet jobb 
lett volna tíz mértföldnyiről hallgatni

Santa Jamaica márkin kívül ugylátszott 
mindenki unatkozott. De ő megfeszített fi
gyelemmel élvezett mindent, amit elébe tá
laltak. Aztán msga is a zongorához ült és 
vidá 1 k ingőbe kezdett...

— Az ön barátja nagyon elragadó em
ber — szólt a há2 úrnője az ezredeshez 
— valódi grandseigneur...

—  Nemde asszonyom ? régi velencei 
nobilitás.

Végre szünet következett.
Balagnasse asszony csevegni kezdett. 

Egy fiatal leánykát boncolt fel, akinek tgy 
hét múlva lenne esküvője.

— Oly csinos a kicsike. Madonna src, 
angyali lélek. Müveit. Okos. Kitűnő házi

asszony. Kár azonban, hogy nagyapja a 
börtönben lett öngyilkos !

Mindenki szinte megmerevedve ült a he
lyén. Tudták, ha a bevezetés ily szörnyű, 
akkor ma végzetes dolgokat fognak itt 
hallani. Balagnasse asszony egy pillanatra 
szünetet tartott, körülnézett, leste a hatást.

Akkor újra szólásra köszörülte a torkát 
és —

— Milyen szerencsétlenség az, hogy én 
a legrosszabb nyelvű asszony vagyok és 
dacára nagy ostobaságomnak, mégis elő
kelő szerepet viszek. .

A teremben leírhatatlan volt a meglepe
tés. A ház úrnője arca biborpirossá vált 
és dadogva kérdezte : — Ki volt az a 
vakmerő, aki eféle szókat engedett magá
nak ?

Szeme egyre vadabbul forgott ás arca 
kezdte a lilaszint mutatni. Akkor újra meg
szólalt:

— Igen, valóságos undok Xantippe va
gyok, akit nem volna kár máglyán meg
égetni.

A másik percben pedig, mintha már 
megbánta volna, kétségbeesetten dadogta:

— De mit jelentsen ez ?... Ki bátorko
dik?...

Egyik barátnője átölelte, kogy megnyug
tassa. . . 0

— Miért gyalázza igy magát, kedvesem?
H iszen--------

—  A városgazdái állás botlltéso Léván.
A Rácz János halálával megüresedett város
gazdái 9 közgyámi állásra vármegyénk fő
jegyzője a szabadságon levő alispán helyet
test, szept. 15-iki lejárattal pályázatot hir
detett. A választás napja később less 
meghatárosva.

— Szerencsétlenség katonai gyakorlat 
közben. A lévai honvéd zászlóalj jelenleg 
részt vesz a Veszprém környékén tartandó 
őszi gyakorlatokon, ahonnan most az a hír 
érkezett ide, hogy Vermes Gyula századost 
súlyos szerencsétlenség érte gyakorlat kős- 
bea. Ugyanis a lova levetette mágáról a 
századost, aki fölött ezután egy század 
lovasság vágtatott keresztül. Kórházba szál
lították a tisztet, aki különben már túl is 
van a komolyabb veszedelmen.

—  A Lévai önkéntes tűzoltóegylet, mely 
nem rég alakult, belépett az országos tűz
oltó szövetség kötelékébe.

—  A magyaróvári tanulmányút. A bars- 
megyei gasdasági egyület titkári hivatala 
ezúton értesiti mindazokat, akik a magyar
óvári gazdasági tanulmányi kiránduláson 
való részvételre jelentkeztek, hogy az induláa 
Léváról, f. hó 13-án lesz a reggeli vonattal 
Budapestre, ahonnan a Mezőgazdasági 
muzeum megtekintése után Magyaróvárra 
utaznak. Itt 14-én d. e. a gazdasági akadé
mia gazdaságának megtekintése szerepel a 
programmon s még aznap d. u. a szomszé
dos Levél község országoshirü állattenyéss- 
téaének megszemlélése kerül sorra.

— Iroda áthelyezés. Dr. Kapp Hugó ügy
véd irodáját a Barsmegyei Népbank épü
letéből Deák Ferenc utca 14. szám alá, a 
járásbírósággal szembe helyezte át.

— De hiszen nem én mondtam — vé
dekezett a ház kedves úrnője. Én — én —

— Én vagyok a világ legundokabb ko
fája. Rágalmazó, gonosz, hazug teremtés! — 
hallották újból kiabálni. És utánna égnek 
emelte a kedves úrnő kezét, szeme kitá
gult, azután ájultan esett össze.

Mialatt a vendégek köréje gyűltek, hogy 
magához térítsék, az ezredes és barátja 
egykedvűen nézték az esetet.

Egy hölgy hozzájuk lépett:
— Mondja kedves ezredes, mi volt ez ? 

Szörnyű érthitetlenség ugy-e ?
— Én jól megértettem mindent — vála

szolta az ezredes. — Balagnasse asszony 
végre önmagáról is megmondta az igazat. 
Azt az igazságot, melyet nem mert neki 
más megmondani. Úgy kellett ennek tör
ténnie, mert igy van rendben.

Aztá'i barátjához fordult :
— Hölgyeim és uraim, engedjék kijelen

tenem, hogy Santa Jamaica márki, másné
ven António, a hírneves hasbeszélő, ki 
egyszeri vendégjátékra Jött el hozzánk.

M auricc Prast.
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— A tűzbiztosítás államosítása. A közsé
gi és körjegyzők országos egyesületének 
elnöksége a törvényhozáshoz feliratot inté
zett a tüzkárbiztositás államosítása érdeké
ben A felirat rámutat arra, hogy a lakos 
ság adózó képessége ki van merítve, annak 
ujabbi megterhelésére gondolni is képtelen
ség, viszont az államháztartás olyan elodáz
hatatlan követelésekkel áll szemben, melyek 
elől kitérni nem lehet. A jegyzők orsz. egye
sülete a tűzbiztosítást jelöli meg olyan jö 
vedelmi forrásként, amelyből az állam be
vételei hatékonyan fokozódnának. Az egye
sület a biztosítás állami kezelésbe vételét 
és a kötelező tüzkárbiztositás kimondását 
javasolja. A biztosítás dijait a közadőkkal 
együtt szednék be. A regále-jogok megvál
tásának analógiájára az állam kárpótolná a 
a biztositó társaságokat ugyancsak állam
adóssági kötvényekkel. így azok a milliók 
amelyek ma a részvényesek jövedelmét ké
pezik s amelyekkel szemben csak a bizto
sitó társaságok áltál fizetett adót veszítené 
el az állam, csakhamar teljes fedezetet nyúj
tanának az államháztartás, a közigazgatás 
s a tűzrendészet folyton fokozódó költsé
geire. Viszont a tűz által okozott károkért 
az ország lakossága kivétel nélkül teljes 
kártalanítást nyerne A tűzbiztosítás álla
mosításával megalkotandó lenne a tűzren
dészért törvény, amelynek keretében az or
szág lakosságának anyagi javai védetnének. 
Végül mégcsak annyit, hogy a Lévai Hírlap  
már évek előtt sürgette a tűzbiztosítás álla
mosítását, igy azt természetesen most is 
csak helyeselni tudjuk.

— A légvonat. Sokan vannak, akik na
gyon félnek a légvonattól, abban a hiede
lemben, hogy az ártalmas az egészségre. 
Bár lehet, hogy némely érzékenyebb terem
tésnek a nagyobb légvonat meg is árt, ál
talánosságban azonban mint azt a kísérle
tek igazolták, hasznos. Két előkelő ameri
kai orvos ugyanis hoaszabb kísérletezések 
után megállapította, hogy a külső levegő- 
áramlattól teljesen clzáit helyiségben a le
vegő az emberi szervezetre nyomasztóan 
hat és rossz befolyással van a tüdő mű
ködésére Ez a légáramlat teljes hiányától 
van Ebből tehát az következik, hogy a 
s óba levegőjét nem elég csak felfrissíteni, 
de gondoskodni kell airól is, hogy a zárt 
helyiség levegője, ha másként nem, mester
séges utón mozgásba jöjjön. Az úgyneve
zett „légvonat* tehát, ha nem túlságosan 
erős, éppenséggel nem káros hatású a zárt 
helyiségben tartóikodókra.

— A bányász sorsa. Körmöcbányáról 
jelentik, hogy hétfőn a Nándor-aknai zúzó- 
ban az egyik gép fog: kereke elkapta 
Schwartz Antal bányamunkást s a  mellkasát 
és jobb karját teljesen szétzúzta. Schwartz 
azonnal meghalt. A rendőrhatóság helyszíni 
szemle alapján megállapította, hogy Schwartz 
saját vigyázatlanságának lett az áldozata 
A szerencsétlenül járt bányamunkás 4l éves 
nős és öt gyermeknek atyja.

A varosok országos kongresszusa e
hó folyamán Nagyváradon ül össze s na
pirendjének egy;k legfontosabb tárgya lesz 
a városok hitelügyének rendezése. A kon
gresszuson Léva városa is képvseltetni 
fogja magát.

— Egyetlen színházi est Régi orvosi 
recipe, hogy minden betegségünk legjobb 
orvossága a jókedv, sxórakozás. Szomorú
ságunk. bánatunk napi gondjainkat köny- 
nyebben elviseljük, ha egy két órára feled
ve politikát-háborut, minden bajt, jóizün 
kimulatjuk, kikacagjuk magunkat. Erre vál
lalkozott Pintér Imre és kicsiny gárdája, 
mikor kitűnő, teljesen uj programmal esté
lyét szept. hó 13-án, szombaton megismét
li. Csupa újdonság, változatos sláger úgy 
az énekben, mint a színpadi apróságokban 
és politikai aktualitásokban, ez teszi ért
hetővé azt a szokatlan meleg érdeklődést, 
amely az est iránt máris megnyilvánul, a 
melyet legutóbb Arad, Kassa, Miskolc, 
Brassó, Nagyszeben zsúfolt színházai tap
soltak végig. Parlagi Kornélia elsőrendű 
szubrette primadonna, aki deczens játéká
val tavaly is egy csapásra férkőzött a kö
zönség szivéhez, csupa uj dolgokkal lép 
sorompóba a sikerért valamint ő kreálja a 
főszerepeket is a színpadi apróságokban, 
Szsmere Gyula szalónkomikussal, mig a 
zongoránál Czeglédi Gyula ül, ki a kísére
ten kivül egy-két saját szerzeményével 
szintén helyet kér magának a műsoron, 
mely szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy 
úgy a fiatal leányok, mint a diákság végig
hallgathassa.

— Beiratások a gazd. ism. iskolába. A j
lévai áll. tanítóképző intézettel kapcsolatos j 
gazdasági ismétlő iskolában a folytatólagos \ 
beiratások szept. hó 7-én (vasárnap) d. u. [ 
fél 4-től fél 5 óráig eszközöltetnek.

— Égiháboru. Vasárnap a déli órákban 
Léván óriási zivatar vonult keresztül nagy 
égiháborutól kiséive. Iszonyúan dörgött, 
villámlott az ég és számos helyen leütött a 
villám. A csaknem egy órán keresztül sza
kadó eső vize elárasztotta az utcákat, úgy 
hogy a város némely pontján a gyalog 
közlekedés megszűnt addig, mig a fél
métert is meghaladó viz elvonult. A viz 
több pincébe, többek között a városháza 
pincéjébe is behatolt. — Szentjános pusz
tán a vasárnapi égiháborukor egy cseléd
lakba leütött a villám, mely letépte a cse
réppel fedett tetőt, de emberéletben sze
rencsére nem okozott kárt.

— Állatdijazásbk A barsmegyei gazdasági 
egyesület első őszi tenyészszarvasmarha- 
dijazását Oszlányban tartotta. Az idei díja
zás sokkal jobban sikerűit a tavalyinál, 
szép fajtiszta és tejelő teheneket hajtottak 
fel. A növendék állatok között azonban több 
darab rosszul volt táplálva, ami áso k  eső
zéstől kilúgozott takarmánynak is tulajdo
nítható. A bírálóbizottság örömmel konsta
tálta, hogy Oszlány vidékén az állattenyész
tés szépen fejlődik s a kisgazdáknak eme 
díjazás iránt tanúsított érdeklődése is bi
zonysága annak, hog) belátták az álatte- 
nyésztés jövedelmező voltát. A díjazásra 
kiosztottak 230 koronát 21 részletben. A 
m: sodik állatdijazás Nemeskosztolányban

, rendeztetett, itt a felhajtott állatok olyan 
í szilányak voltak, hogy m*'g díjazni sem le- 
. hett azokat. A bírálóbizottság inkább csak 
í bu/ditásul osztott ki 115 koronát 15 gazda 
J között Annál jobban sikerült a perlepi 
i állatdijazás Eme vidék állatain meglátszik, 

hogy ide néhány év előtt Bonyhádról hoz
tak állatokat, melyeknek ivadékai között 

* szép példányokat látni. Elismerőleg nyilat-

i

kozott a bírálóbizottság Eisenberger Károly 
két év előtt Svájcból importált tehenének 
üszőbornyairól, melyek természetesen a dí
jazáson nem vehettek rész. A díjazáson 
280 korona osztatott ki 15 kisgazda között.
— Barsbessén f. hó 7-én lesz állatdijazás.

— A sertesvész-zárlat beszüntetése. A gyak
ran előforduló sertésvészesetek miatt elren
delt általános zárlatok igen káros befolyás
sal voltak a sertéskereskedésre. A föld- 
mivelésügyi miniszter erre való tekintettel 
most kiadott körrendeletével az általános 
sertészárlatot beszüntette és elrendelte, 
hogy ezentúl a sertészárlat csak azokra az 
udvarokra  terjesztessék ki, melyekben a 
sertésvész tényleg fellépett.

—- Újra fütyülni fog a vonat. Újabb hí
rek szerint októbertől kezdve az államvas- 
utakon ismét életbe léptetik azt a régebbi 
szokást, hogy a lokomotivok a pálya
udvarra való behaladásnál füttyjelet adja
nak. A füttyöt hét évvel azelőtt meg
szüntették, de azóta gyakran történtek sze
rencsétlenségek az állomásokon, amit a 
jelzés elhagyásának tulajdonítanak

— A magyar közönséghez i A nemzeti
ségi mozgalom programmja a Felvidéken: 
pánszláv állam a magyar szent korona te
rületén, pánszláv egyházzal, pánszláv isko
lával és pánszláv közigazgatással. A F. M. 
K. E. azért alakult, hogy útját vágja ezek
nek a törekvéseknek. Hogy megvédelmez
zen másfél millió tót nyelvű magyar állam
polgárt az idegen befolyástól. Hogy a nem
zetiségeket a magyar nyelv erejével el
választhatatlanul fűzze az oszthatatlan ma
gyar államhoz. Á czél amelyet a F. M. 
K. E. követ, nemcsak a Felvidék érdeke 
tenát, de érdeke az egész nemzetnek. Az 
egyesület 31 éves fennállása ó ta 67 kisded- 

1 óvodát alapított. Ma is harmickét óvodát 
tart fönn a saját erejéből. Évenként 2000 
vagyontalan tót gyermeket részesít a ma
gyar nevelésben. Megjutalmazza a magyar 
nyelv tanítása körül érdemeket szerzett ta
nítókat Népszerű olvasmányokkal ajándé
kozza meg az ifjúságot, mely az iskolából 
az életbe kerül. Nemzetiségi vidékeken da
losköröket szervez amelyek a magyar dalt 
és magyar zenét kultiválják. Nép- és isko
lai könyvtárakat állít fel a magyar- tót 
nyelvhatáron. Szemmel tarja a nemzeti
ségi izgatókat s a magyar kultúra erejével 
ellensúlyozza törekvéseiket. Vagyona alig 
több mint hatszázezer korona, évi szükség
lete ellenben meghaladja a százezer koro
nát Nagyon reá van utalva tehát a társa
dalom anyagi támogatására. A F. M. K. E.

| hivatása: egy második honalapítás Magyar- 
ország felső megyéiben, az elszegényedett 
vagyontalan nyomorral küzdő tót lakosság 
között. Ez a szerencsétlen, megtévesztett 
de becsületes és erkölcsi alapjaiban megbíz
ható nép még nincs elveszve a magyar
ságra nézve, ha megmentésében a magyar 
társadalom segítségére siet a F. M. K. E.- 
nek. Magyar véreink, akiktől sohasem kért 
áldozatot hiába semmiféle hazafias ügy, 
bizalommal fordulunk hozzátok. Iratkoz
zatok be egyesületünk alapító, örökös 
rendes vagy pártoló tagjai közé ! Járulja
tok fillérjeitekéi hazafias nagy munkánkhoz! 
Minden fillér, amelyet adtok, egy-egy tégla
darab, amelylye! hozzájárultok a magyar 
nemzeti állam kiépítéséhez.
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— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete augusztus 30-án közgyűlést 
tartott, melyen bemutatták az állatvásártáren 
épített városi vendéglőre beérkezett bérleti 
ajánlatokat; a bérletet a legtöbbet ígérő Gás
pár Sándor bpesti lakos kapta meg. A 
közgyűlés a város tulajdonát képező 
Márkli-féle szántóföldeket (50 magyarhold) 
Berger Ernőnek és Szilárd Henriknek tíz év 
tartalmára évi 1500 koronáért bérbeadta. 
Az állami fogyasztási adókat az 1914-15-16 
évekre 38 ezer koronáért megváltani elhatá
rozta. A villamostelep megváltásának ügyét 
a társaság igazgatóságától várt egyezségi 
minta beérkeztéig elhalasztották illetve a 
napirendről levették (Újból ma délután 
kerül tárgyalás alá.) s több kisebb-nagyobb 
ügy elintése után a közgyűlést befejezték.

— Barsmegye termése. (A vármegyei 
gazdasági egyesület közlése.) Augusztus 
hava a kalászosok betakarítására valamint 
a csépiési munkálatok elvégzésére a sok 
esőzés következtében igen kedvezőtlen 
volt az idő. Különösen a felső vidéken 
még augusztus végén is láthattunk kint 
kereszteket. A keresztek szemeiből lehet 
következtetni, hogy sok lesz a csirás és 
dohos gabona. Kisgazdaságainkban a csép- 
lési munkák vége felé járnak, a nagyobb 
gazdaságokban pedig javában folynak. A 
megtörtént cséplésekből ítélve, vármegyénk
ben a gabona termés várakozáson felül 
sikerült. Barsmegyében búzával bevetettek 
49.457 kát. holdat, remélhető termés 416.428 
mm, (átlagosan 8.42 mm.), rozsból beve
tettek 11.512 holdat, remélhető termés 
74.022 mm. (átlagosan 6.43), árpából bevetet
tek 57.393 holdat, remélhető termés 471.197 
mm. (átlagosan 8.21), zabból bevetettek 
11.129 holdat, várható termés 80.017 mm. 
(átlag 7.19). Az árpa minősége különösen 
színre nem felel meg a kívánalomnak, de 
az árpa árával sem lehetnek megelégedve 
gaedáink, melynek az lehat az oka, hogy a 
hűvös nyár alatt kicsi volt a sörfogyasztás, 
így sok sör áll raktáron s Ausztria az ár
pa vásárlásban tartózkodó álláspontra he
lyezkedett. Tengeri termésünk talán a szep
temberi meleg időjárás mellett javulni fog, 
illetve nem lesz kitéve annak, minek tavaly, 
hogy nem érik be. Kát. holdankint remél
hető szemtermés 9 mm. A cukorrépa ter
mést az esős időjárás nem hátráltatta; úgy 
a levélzet mint a gyökér fejlődése az egész
séges répa benyomását kelti. 140 mm. át
lag termést várhatunk belőle: A szőlőre az 
állandó hűvös idő nem volt kedvező, ta
lán szeptember még javít a minőségen. 
Különben gyenge, közepes termésre van 
kilátás.

— Szabadhegyi Aladár volt színigazgató, 
aki társulatával Léván az Oroszlán fogadó 
korsiszinjében több szezonon keresztül 
tartott előadásokat, meghalt. Szabadhegyi 
utoljára akkor volt Léván, amikor kigyu- 
ladt az öreg Oroszlán, éppen aznap, ami
kor aa első előadást akarta megtartani.

— Az Olympia Cirkusz Léván csütörtö
kön este kezdte meg előadásait szépszámú 
közönség előtt. A társulatnak igen ügyes 
artistái vannak. Most pedig érdekes birkó- 
■ások folynak a cirkuszban. A birkózók 
Katics Vladimír szerb. Jussuf Derelli tö
rök, Hamalau Murdzsuk marokkói néger, 
Debie Péter német, Gerikov Iván orosz, 
Van Faun kínai óriás, Szpevacsek cseh és 
Czája József magyar matador és világ
bajnok.

— A világ hét esedája. Egy amerikai uj- 
eág kérdést intézett a világ legkiválóbb 
tudósaihoz, hogy mit tartanak ők a mo
dern világ legnagyobb csodáinak. Nagyon 
sok válasz érkezett be és csaknem vala
mennyi megegyeiett abban, hogy a mo
dern világ legnagyob csodája a drótnélküli 
távtratozás. A tudósok felelete különben az 
alábbi sorrendet állapította meg, A hét 
legkülönösebb felfedezés, mely ma a világ 
hét csodája, a következő : 1. A drótnélküli 
távirutozás. 2. A telefon. 3. A repülőgép.
4. A rádium. 5. Az antitoxin szerek. 6 A 
fényképelemzés. 7. Az X-sugár

— A lévai „Erzsébet* fillóregylet és ,Le- 
ányönkópzökör f. hó 7-én, vasárnap d u 
3 órakor a hitk. tanácstermében választ
mányi ülést tart, melyre az egyesület t. 
választmányi tagjait, valamint a leányön
képzőkör összes tagjait tisztelettel meg
hívja az Elnökség. Tárgy: Több fontos 
ügy elintézése.

— Talált tárgyak kiváltása. A Léva vá
ros területén talált tárgyak, melyek a rend
őrségnek beszolgáltattak, igazolt tulajdono
suk által 1914. január 1-ig kiválthatók. Az 
eddig ki nem váltott tárgyak elárvereztetnek.

— A Lévai Apolló Mozgószinház vasárnap 
délután és este rendkívül vonzó műsorral 
fogja folytatni megkezdett előadásai
nak sorozatát. A mozgószinház valóban 
megérdemli azt a meleg pártolást, melyben 
rövid fennállása óta a közönség részesíti, 
mert elsőrendű képei a kinematográfia 
szenzációi. Következő előadásai is bizonyára 
méltóan illeszkednek bele az eddigi kitűnő 
előadások keretébe.

— A „Darwin-. Dr. Fülöp Zsigmond ily 
clmü népszerű természettudományi folyó
iratának szept. 1-i száma a következő igen 
érdekes és eleven népszerűséggel írott cik
keket hozzaBleuler zürichi tanár: A tudattalan. 
Fehér Jenő. Állatlélektani problémák; Dr. 
Molnár Elek: Az élet megszűnése; Szondy 
György: Nyár; Lévai Mihály: Az egészséges 
szervezet hőforgalma; állatkertek ai ókor

ban; Dr. Q. B: A vasút fejlődése Step- 
henson előtt stb. A pompás folyóirat előfi
zetési ára fél évre 5 kor. Mutatványszámo
kat küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. 
Andrássy ut 60.

— Veszélyes életkor a gyermek fejlődé
sében az első életév, amikor a zsenge szer
veset erősítésének okszerű támogatására 
egy megfelelő tápszer szükséges és ebben 
a válságos időben minden anya a Nestlé- 
féle gyermeklisztet használja, meit jóizfl, 
igen tápláló és könnyen emészthető. Pró
badobozokat teljesen díjtalanul küld a Hen
ri Nestlé cég, Wien, I. Biberstrasse 89.

— A Lévai Kér. Munkásbiztoaitó f. hó 
1-én a Lévai Takarék és Hitelintézet szék
házának Széchenyi- és Petőfi-utcákra néző 
emeleti helyiségébe költözött.

— Anyakönyvi bejegyzések. bsületU sk : 
Kis István Presan Emília, Gizella Piroska. 
Oravecz János Gyurcsek Rozália, Mária. 
Demény Mihály Menyhért Mária, József. 
Dobek Mária, Mihály. Balogh András Kor- 
samer Julianna, Ferencz Julianna, Wetzler 
Imre Winter Róza, László. Vargha Károly 
Vágner Hermin, Sarolta Kornélia, Sinko 
János Kovács Mária, ikrek János és Má
ria. H ázasaiig: Ifj. Foltén József Homolya 
Mária rkath. Ifj. Halasi József Gáspár Ró
za rkath. H alálozás : Id. Akács József 63 
éves, májzsugorodás. Szűcs Irén 11 nap, 
veleszületett gyengeség. Kondel Ilona 3 
éves, vörheny.

5982| 1913 szám.

Meghívó!
Léva r. t. város képviselőtestülete 

1913. évi szeptember hó 6-ik nap
ján, szombaton d. u. 4 órakor a 
városház nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tart, melyre a képviselő- 
testület összes tagjait tisztelettel 
meghivom.

Kelt Léva, 1913. évi szeptember 
hó 3-ik napján.

Bódogh Lajos
polgármester.

TÁRGYSOROZAT :
1. Polgármesteri jelentés.
2. Jelentés a villamostelep meg

váltása ügyében; a pénzügyi szak
osztály javaslata a telepnek 136000
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koronáért való megváltása • tz ©z 
alapon kötött egyezségnek elfoga
dása és jóváhagyása, valamint a 
fedezetre szükséges 100 eser koro
nának a helybeli 4 pénzintézettél 
rövid kölcsönkép való fölvétele s 
50 ezer koronának a város alap
jaiból elölegképen való fölhasználása 
tárgyában hozandó határozat hoza
tal s ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtétele.

3. özv. Mácsai Lukacsné nyilat
kozata a söldkert eladása tárgyában.

4. Sssmerédy Lajos helypénzbe- 
szedó kérelme helvpénzszedési já
randóságának 25 %-ról följebb 
emelése iránt.

665/1013 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 320/1 számú végzése követ
keztében Dr. Rohonyi Oyula ügyvéd 
által képviselt Pálinkás látván javára 230 
K 30 f. s Jár. erejéig 1913. évi augusitus 
hó 6-án foganatosított biztosítási végrehaj
tás utján lefoglal: és 1000 kor.-ra becsült 
kővetkező ingóságok, u. m. két ló és egy 
szekér nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbiráság 
1913. évi V. 320/1 számú végzése folytán 
230 K 30 f. tőkekövetelés, felmerült és 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
Léván leendő megtartására 1913. évi szept. 
hó 15-ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások la le- és felülfoglaltattak 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
esen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. § 
értelmében ezek Javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1913. évi aug. 31 napján.
Karácsonyi Pál.

kir. btr. végrehajtó.

Gabonaárak a aiardal vásárról.

B usa------------------------------20 K. 20.30
Á rp a -------------------------------- 13.60 14.60
R o zs--------------------------------13— 15.20
Z a b --------------------------------1 4 — 14.20
ó  T e n g e r i------------------------ 2 0 — —

A cigaretta csak 
a k ko r jó ,
ha a p a p ír

k  a  n o
li báni káDsbázban 9- és 10-én 

C tyurák L a j o s  szliácsi 
hirnenis cigániprimás zimbaránal 

hangoersenyt rendez.

Figyelje meg Czégemet, ha kitűnő minőségű
anyagból készült

Iskola ruhákra
van szüksége

Kürti Gusztáv férfi-, fiú—
Fiókok: .Érsek- és leányka ruhatelepe L É V A  
újvár, Eperjes. - —  *-*-»¥**

Szenzációs műsor a moziban
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HÁZI GOMBA ELLEN
e g y e tle n  p iittz titőszer a  
N E  R  P  U  L  1 T

I f f E í l ^ L I  a házigombát és megvéd ellene.
H a tá sa  biztos. K é rje n  prospektust. Á ra  olcsó. 

G yártja  és elad ja

m i  k ■ • n . i T  1 5 - t .  - s s s a  ; n i  Le^

F ő r a k tá r  L éván :

=  Szauer I. és Mór uraknál.

Ő S Z I  T S Á G Y Á 2 Á S I

T h o m a s s a l a k
A legjobb és legocsóbb foaiforsavaa műtrágya !

Óvakodjunk a hamisításoktól!
Csak akkor valódi, ha ilyen zsákban van‘̂ (| |  

és eredeti ólomsár van rajta.
Minden ásók tartalom jegy lökkel van ellátva I

K A L M Á R  V I L M O S
a T h om asp h o sp h atfabriken  Berlin, vezérképvígdiője

BU DAPEST, VI., ANDRÁSSY-TJT 49. 
p g f *  Különösen a jelenlegi REN D KÍVÜLI OLCSÓ 

ÁRAKRA figye lm estetjük a vásárlókat.

Beszterczebányai Fiuinternátus 
B e s z t e r c z e b á n y a .

Nevelő intézet bentlakó és bejáró felsőkereskedelmi, pol
gári. gimnáziumi és fémipariskolai tanulók számára.

Állandó tanári és orvosi felügyelet.

50 °/o tüzelő ínyag megtakarítás. 
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

Cokszés szénfü-

Elvállalom uj kályhák és 
tűzhelyek felállítását a 
legdiszessebb kivitelig.

Továbbá a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

átalakítását.

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányúMozaik és műkő

járda lapjaimra egyszerű és díszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak, vagy tetszés szerinti kivitelben 

is rendelik ők

Gondos nevelés. Kitűnő ellátás.
Prospektust kívánatra az internátus igazgatósága Beszterczebányán.

Van szerencséin értesíteni a n. 
é. közönséget, hogy az öezt idény
re  nagym enytoégü honi és 
külföldi szövőtöket szereztem  
be, melyekből a lehető legjutányosabban 
készítek különböző férfiöltönyeket. 
M i n t á k k a l  k ív á n a t r a  h á z h o z  is  

e lm e g y e k .

Szives pdnrtfouritMt k é r

ÁBRAHÁM PÁL
férfiszabó

L é v a ,  B o t t k a  u t c a  15. s z á m .

Iskolaszereket
S C f lU L Q Z - t ó l  

vegyen I
BBOMmsaK9Huam.Tx.. • ■ * BBBaaBHBHBaaaMlj

Kerékpárok jutá 
nyos áron

Róth K.-nál
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Eladó ház.
Scepesai utcza 8. számú Kovatsik- 
féle ház azonnal sladó Bővebbet 

a tulajdonosnál.

I isilizi casiiéiil Itilnirissil is 
liutadissil szolga kerestetik azon- 
Hli lilipissil. Díjazis iigillipodás 
szériát. Elnökség riliilégisitásl ad. 

Casiaii Elnökség.

Használjunk!

KABlNA-féle \ 
V i a s z

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
•gysierí átdörzsölése ezzel, felér mis 
ssappanal való 3-szoros atdörzsö 
l é * * ' ; ..............................................................

T isz ta sá g ért sz a v a to ssá g !

Szives tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n y á r i  és ő « z i  leg
finomabb h o n i  és a n g - o l  divat 
szövetekből

K e d v e z ő  fe lté te le k  

é n  ju tá n y o s  á r a k

mellet rendelést eszközlök. Kérem te
hát ezen kedvező alkalmat felhasználni 
és ruha szükségletét ilyen előnyösen 
nálam beszerezni

Kiváló tisztelettei

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytőzsde mellett.

K álmánfe r e n c z
műbator asztalos

Z s a r n ó c z a , B a r a m e g y e .
Raktáron tart saját készítményt! legújabb stylü 

szobabútorokat, háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel- 
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás’ forrása.

Bútort saját butorszállitó-kocsij.ui bárhová ház
hoz szállit. Pontos és gyors kiszolgálás, Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á rto lju k  » m a g ya r ipart.

Szülők figyelmébe 1
Egy-két iskolás gyermek 
teljes ellátást kaphat jobb 
családnál, címe a kiadóban.

p &  ip m $  is ®  ®  m i*

alk alm as  erő s  p alack o k

4  f illé r jé v e l kaphatok  
a  lévai n agy  fogadéban.

Levélpapírt Schulcznál
vegyünk.

nap és eső ernyőkén.
Kész pongyolák K. 6 50 fül. feljebb.





1 0 . L é v a i  H ír la p 36 ázám.

KIofTher és S c h r a a tz  I , , ' 1 # • 1 i  í ^ a n z - f é le  vn o ló ro k
M a y fa r th  i»h. «$» T « » . ^6D6]D6k V6Zér&8pYlS6l6t6. ? !,?ndf,anMűzJ5^Lb*5
B A e h e r  & M e l i c l i u r  | D r r | l á t h a t ó k  ^  ^  #

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

f Kárpitos és díszítő munkák.
T eljes lakberendezések 

mfy Á r o s a in  Cégvezető: K C o lm  N á t h á n
butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

Telefon 25. divatáruháza Léván Kossuth Latos-tér Telefon 25.

L * t i f e | « M i  @ ? m i  u | 4H m i % & 9 Q ( i

megérkeztek.
Buba és costttm szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérnemüek és egész memiyasszonyi kelengyék. 
___________ Legújabb íérti divatezikkek.

Nyomatott Schulcz Ignácznál Lévan.
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