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A villamos üzem megváltása.
A lévai villamos áramfejlesztő 

telep átvételének, vagy jobban 
mondva: a villamos világítás meg
váltásának ügye végre befejezést 
nyert, amennyiben a város mérnöki 
és számvevői hivatalának, vala
mint a Hazai villamossági rész
vénytársaság meghatalmazottjának 
közbejöttével az átvétel e hét ele
jén már tényleg megtörtént.

Léva város képviselőtestületének 
közgyűlése a régen megnyilatkozó 
óhajok következtében a múlt év 
őszén elhatározta, hogy megragadja 
a kínálkozó, kedvező alkalmat és a 
válságos anyagi viszonyok közé , 
kerüít részvénytársaságtól megváltja 
a villamos világítást. Ezt a határo
zatot a belügyminiszter is jóvá
hagyta, akihez időközben ineg- 
fölebbezték.

A város és a részvénytársaság 
között a villamos világítás létesí
tése alkalmával (tiz év előtt) létre
jött szerződés értelmében az áram- 
fejlesztő telep minden ellenszol
gáltatás nélkül, teljesen ingyen ju
tott volna a város birtokába azon 
esetben, hogyha a részvénytársaság 
időközben csődbe került volna. 
Köztudomású volt ama tény, hogy 
az utóbbi időben a budapesti ke
reskedelmi- és váltótörvényszék 
előtt egymást érték a csődnyitás 
iránti kérvények a részvénytársa
ság ellen, azért a városnak nagyon

óvatosan kellett eljárnia, nehogy 
az ablakon dobjon ki 136 ezer ko
ronát, t. i. ennyiért váltotta meg az 
üzemet. A város azért kikötötte, 
hogy a részvénytársaságnak 1914. 
évi március 15-éig igazolnia kell 
azt, hogy csődöt senki sem kér 
ellene. Amikor ez beigazolástnyert, 
16-án a város leltár szerint átvette 
az áramfejlesztő telepet, minden 
néven nevezendő tartozékával egye
temben, úgy, hogy a villamos vi
lágítást oEidőnzerint már a város 
szolgáltatja házi kezelésben. Az át- 

! vételt, másnap a direkt ez ügyben 
megtartott városi közgyűlés szank
cionálta s egyben megbízást adott 
a polgármesternek, hogy a megvál- j 
táshoz szükséges pénzösszegre 100 
ezer koronát felvegyen a helybeli . 
négy pénzintézetben, melyek annak- | 
idején.a súlyos pénzviszonvök ideje ! 
alatt a kölcsönte célra önként fela- I 
janlottáka városnak, őOezer koronát 1 

edig a városi alapokból vegyen 
ölesön. A megváltási összeget meg

haladó 14 ezer korona az üzemnél 
esetleg időközben szükségessé való 

j beruházásokra fordittatik.
Mi, akik lapunkban azt az elvet 

hirdetjük, hogy a községeknek 
| kommunális tevékenységet kell gya- • 

korolniok jövedelmeik fokozására, j 
: kezdettől fogva azt tartottuk, hogy |
! a villamos üzem megváltása úgy a ■ 

j városra, mint az áramfogyasztó j 
: közönségre nézve csak hasznos j 

lehet, ezt a vallomásunkat most az ;

átvétel után is álljak. És éppen 
azért, hogy a villamos világítást 
igénybe vevő közönség rövidesen 
is meggyőződjék a megváltással 
bekövetkezett változás előnyeiről, 
mindenesetre elvárjuk azt, hogy a 
jövőben az üzem vezetősége foko
zottabb mértékboü tartsa szem előtt 
a közönség érdekeit, vagyis a vá
rosi üzem ne annyira az Üzletsze
rűséget, mint inkább mindenek tel
jes megelégedését megnyerni te
kintse főcéljának, miből persze 
nem következik még az, hogy a 
város is meg ne találja a maga 
jogos számítását. Mert hiszen a vil
lamos iizem megváltására irányuló 
törekvésnek ez volt a jelszava: 
anyagi hasznot, de főként jobb 
világítást biztosítsunk a vá snak!

Uj törvény a vasárnapi
munkaszünetről.

Jelentettük már, hopy a vasárnapi munka
szünetről uj törvény készül, mert az 1891 
óta érvényben levő törvény részben hiá
nyos, részben meg elavult már. Az uj tör
vényjavaslatot a kereskedelmi miniszter a 
napokban küldte meg az érdekeltségeknek 
véleménynyilvánítás végett, igy alkalmunk 
van azt megismertetni a közönséggel — A 
törvényjavaslat a vasárnapokon és Szent 
István napján kívül csuk karácsony első 
napját nyilvánítja törvényes munkaszüneti 
napnak, mely törvényes rendelkezés nélkül 
is általánosan megtartott szünnap. A mun- 
kaszünetr.ek legkésőbb reggel 6 órakor 
kell kezdődnie és legalább másnap reggel
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6 óráig kell tartani. — Az élettel együtt
járó szükségletekre való tekintettel, neve
zetesen a közélelmezés érdekében* allami, 
hadügyi, közforgalmi, közbiztossági és köz
egészségügyi érdekből, továbbá általáno
san elismert üzemteknikai okokból meg
engedi a törvényjavaslat, hogy bizonyos 
munkák azokon a napokon is végezhetők 
legyenek, amelyek egyébként altalános 
pihenőül szolgálnak. Egyrészüket maga 
állapítja meg, a teknika fejlődésével vál
tozó terjedelmű másik részük megállapí
tását a rendeleti útra hagyja. A vei.déglö, 
kávéház és személyszállító iparok nem es
nek a törvényjavaslat rendelkezése alá, 
úgyszintén nem vonatkozik az iparüző ál
tal személyesen, mások munkaerejének igény- 
bevétele nélkül s a nyilvánosság kizárasá
val végzett munkára. — Bármily körülmé
nyek következtében végezzen azonban va
lamely alkalmazott munkaszüneti napos 
munkát, mihelyt ez a munka három óránál 
hosszabb időt vesz igénybe, ezért megfe
lelő pótpihenőt biztosi* részére a törvény- 

javaslat. Ez a pótpihenő minden második 
asárnapon nyújtandó 24 órai szünetből 

áll. Ha az üzem természete ennek nyújtá
sát nem engedné, kéthetenként valamely 
köznapon kell egyfolytában 24 órai szü
netet adni vagy ehelyett két köznapon az 
illető alkalmazott rendes munkaidejében 
ti—6 órát pihenőül engedni —• A törvény- 
javaslat a fővárost és Zágrábot kivéve, a 
magyar szent korona országainak területén 
nemcsak az élelmiszerek árusítását, hanem 
m in d e n  m á s  ke reskedelm i á r u s í tá s t  is  m eg
enged  és pedig az élelmiszerek árusítását 
reggel öt, más kereskedelmi árusítást hat 
órától d. e. tiz óráig* — E rendelkezések 
kiegészítéseképpen módot nyújt azonban a 
törvényjavaslat arra is, hogy az említett 
árusítási idő ott. ahol ezt a helyi körül
mények lehetővé teszik, az érdekeit keres
kedők kétharmadának kivánatára az egész 
községben, esetleg annak tgy részében, 
valamennyi, vagy csak bizonyos üzletág
ban az egész éven át vagy az évnek csak 
bizonyos szakában, vagy csak bizonyos 
munkaszüneti napokon, későbbi üzletnyitás 
vagy korábbi üzletzárás által megrövidít
hető, sót a teljes m u n k a s z ü n c t  is érvényre 
emelhető legyen. A kereskedelem munka
szünetén belül a további részletkérdések 
egész sora szintén megoldást nyer a ter
vezetben. így pl. a karácsony ünnepét 
megelőző vasárnapon az árusítást az or
szág egész területén az egyébkénti üzlet- 
nyitási időponttól esti kilenc óráig engedi 
meg. Az égetett szeszes Ital árusítását mun
kaszüneti napokon a reggel hat órától dél
előtt tiz óláig terjedő időre korlátozza a 
tervezet. A törvényjavaslat előírja, hogy az 
ipari és kereskedelmi árusítás körében 
munkaszüneti napon négy óránál hosszabb 
időn át foglalkoztatott alkalmazottnak mun
kaadója minden második vasárnapon teljes 
szünetet, ha pedig ez nem lehetséges, min
den második héten köznapon egy teljes 
délelőttöt, vagy egy teljes délutánt köteles 
pihenőül engedni. Az irodai munkának 
munkaszüneti napon szünetelnie kell. Ki
vétel e szabály alól egyfelől a nyilt árusí
tási üzletekben s az ezekhez tartozó iro
dai helyiségekben végzett, az árusítással 
összefüggő irodai munka, mely az árusí
tási üzlet nyitvatartásának ideje alatt vé
gezhető: másfelől az olyan irodai munka, 
mely közszempontokból munkaszüneti na
pon is megengedett ipari munka végzésé
hez múlhatatlanul szükséges. Ez a munka 
két órán át 9 órától 11 óráig végezhető, 
azzal * megszorítással, hogy a munkaadó

í
; minden irodai alkalmazottnak minden má- 
! sodik vasárnapon teljes szünetet köteles 
! adni. Az alkalmazott az e térvényből folyó 
I jogairól le ncin mondhat. Oiy megállapodás, 
i mely e törvény szabályain az alkalmazott 
! terhére változtat, hatálytalan. A törvény a ki* 
! hirdetésének napjától számított hat hónap 

elteltével lép életbe és áthágása szigorú 
büntetést von maga után, mint azt a tör
vényjavaslatban olvassuk.

A nemzeti ünnep.
j Léva város hazafias közönsége, a régi 
; szokáshoz híven, az idén is megünnepelte 
' a magyar nemzetnek nagy örömnapját, 1848 
| március 15-ét, azt a nemzeti dicsőséggel 
! telt fenséges históriai időt, melyhez hason- 
' lót meg nem jegyzett fel Clió clpusztit- 
J hatatlan márványtáblájára. A hazafias tűz- 
! tői lángoló beszédű ifjak varázsszavára 
• lehuVot. évszázados bilincs a nemzet 

testéről, szabadon szállhatott az ezideig 
j megkötött gondolat a felszabadított sajtó 
i szárnyaival és a szabadság, egyenlőség és 
: testvériség gyönyörű emberi eszméi elő- 
j szőr dobogtatták meg az örömmámorban 

uszó magyarok szivét és egyenlő lett min- 
1 den polgára e hazának. Bár azóta sok 
j minden megváltozott, a magyar nemzet 
| azért mindég hálával gondol a márciusi 

napok glóriás hőseire, kiknek testét ele- 
I nyésztette az idő, de fenséges eszméik 
1 élni fognak örökké a nemzet lelkében.

Vasárnap, március 15-én a természet is 
I együtt látszott ünnepli az emberekkel. El- 
j lentétben a nagy március napjával, mikor 
l lucskos havas eső esett, most az Isteu 

drága napja melegen árasztotta szét fényes 
sugarait és enyhe szellő lobogtatta a há
zak ormára tűzött lobogókat. A városhá
zán a lévai 48-as nemzetöri zászló lengett. 
A várhegyen már hajnalban mozsárlövések 
üdvözöllek a nagy napot s ezek egészen 
estig bömböltek Az összes templomokban 
ünnepélyes isteni tiszteletek tartattak s az 
iskolák házi ünnepélyek keretében áldoz
tak március idusa emlékéneK. Sajnos, la
punk terjedelme olyan, hogy a szép ün
nepélyek mindegyikéről nem referálhatunk, de 
két legnagyobb tanintézetünk ünnepélyéről, 
melyek széleseob keretek között, nagyobb 
nyilvánosság előtt zajlottak le, s a közön
ség ünnepélyéről tudósításunk itt követ
kezik.

Az áll. tanti ókép sóin t ézet ifjúsága a szo
kott lelkesedéssel, tartalmas műsor kere
tében ünnepelte meg a szabadságnap dicső 
emlékét. Az ünnepi műsor első számául 
Langer Viktornak és Köveskuti Jenőnek 
Indulóját adta elő az ifjúsági ének és 
zenekar. A lélekemelő szám után Kovács 
Károly IV. éves tanitónöv. szavalta el a 
Nemzeti dalt. A temperamentumos szava
latot az énekkar szereplése követte, a Ta
vasz elmúlt . . .  és Magyar zászló . . cimü 
alkalmi énekek előadásával. Ezután Bod
rogközi (Rizinger) Zoltán mondott, minden 
izében uj gondolatokkal, eszmékkel telt al
kalmi beszédet, melyben egy uj március 
15-ét kívánt látni a mai napon, mely nem 
a fegyverek, a kard csattogásával, nem 
vérrel, tusakodással, hanem szellemi fegy
verekkel vivja ki a nemzet boldogságát. A 
szép beszédet a Farkas Imre — Farkas 
Lajos által szerzett Vén cigány melodrá
mának előadása követte. Szavalta Bartos 
Lajos III. é. t. n. Zongorán kisérte Kleisz- 
ncr Gyula II. é. t. n. ügy a szép szava
lat, mint a rutinos játék nagy tetszést ara

tott a szép számban megjelent közönség 
körében. Utolsó számul a Himnuszt éne
kelte az ifjúsági énekkar.

A kegyesrendi főgimnázium ifjúságának 
ünnepélye folyt le ezután a Városi Színház
ban, melynek minden talpalatnyi helye meg
telt kölönböző rendű-rangú közönséggel. 
A szép Ünnepélyt a főgimnázium zenekara 
nyitotta meg Striczl: Magyar vér-ének 
ügyes eljátszásával, ezt Udvardi Tibor VIII. 
o. t. ünnepi beszéde követte, aki hazafias 
lelkesedéstől izzó hangon mondta el Szá- 
vay Gyulának: Március idusa cimü költe
ményét prózában. Utána Moravek László
VI. o. t. (hegedű) és Kelts Jenő VII o. t. 
(zongorán) Szerémi Induló-ját játszották 
jó készültséggel. Lámpérth Gézának A ma
gyar ifjúsághoz c. költeményét Iíischanck 
Gyula III. o. t. nagy tetszést keltőén sza
valta, majd Bajza József Bucsu-ját éne
kelte szépen az énekkar. Egyik legszebb 
száma volt az ünnepélynek Janson Jenő
VII. o. t. gyújtó szavalata, Czuczer Riadó
ját adta elő, általános tetszést keltve. Cso
konai V. M. Reményhez c. énekének a kar 
által történt kifogástalan előadása után 
Jelenet a kurucvilágból c. egy felvonásos 
hazafias tárgya színmű került sorra, 
melynek ügyes előadása s annak kereté
ben énekelt kuruc nóták mindvégig lekö
tötték a közönség érdeklődését, k darab 
szereplői voltak: Javorka — Moravek László
VI. o. t. Heiszter, libancgenerális — Ud
vardi Tibor VIII. o. t. Scháfer, labanchad
nagy — Szekér József Vili. o. t. Balogh, 
kuruchadnagy —- Cserba Jánor Vili. o. t. 
Szepi, Heiszter szolgája — Janson Jenő
VII. o. t. Kurucok: Katona, Drozdik, Voj- 
nárovszky, Mester. Labancok: Etienberger, 
Bányai, Bukovinszky, Tergina. Cigányok: 
Ocsovszky, Oszvald, Szivák. Történt a 
kuruckorban, Érsekújvár köztiében.

A sikerült hazafias ünnepélyt, melynek 
minden számát tetszéssel hallgatta a kö
zönség, az ének- és zenekar egy Toborzó- 
val fejezte be.

A város közönségének ünnepélye délután 
négy órakor ment végbe a Kossuth Lajos- 
téren. A nemzeti hármas színnel és n vá
ros szineivel feldíszített szónoki emelvény 
körül nagyszámú ünneplő közönség fog
lalt állást és a teret övező házak ablakai 
is megteltek az ünnepély iránt érdeklődők
kel. Az ünnepély az állami tanítóképző in
tézet ifjúságának alkalmi énekével vette 
kezdetét, majd az ünnepi szónok, Kas- 
sot'seky Kálmán, kegyesrendi tanár lépett a 
pódiumra és lendületes hangon elmondott 
beszédében felelevenítette és méltatta a 
48-as márciusi nagy időknek a világtörté
nelemben páratlanul álló nagy eseményeit, 
melyek az ország fejlődésének gyönyörű 
perspektíváját nyitották meg. Majd osto
rozta az élvezeteket, gazdagságot és ha
talmat hajszoló jelen önzö kort, mert nem 
ilyen jövőt akartak, képzeltek a 48-as 
március megteremtői az országnak. Szilárd 
jellemre és erős hazaszeretetre buzdította 
a hallgató közönséget, melynek soraiban a 
beszéd nagy hatást keltett. Ezután Rismger 
János, tanitónövendék tüzes hangon elsza
valta a Talpra magyart s a tanítóképzői 
énekkar hazafias darabokat adott elő, a 
tőle megszokott szabatossággal, Duschek 
Ernő zenetanár dirigálásával. Az ünnepély 
alatt Sárai és Bartos zenekara mélabus 
magyar dalokat s kuruc nótákat játszott. A 
Himnusz elénekléae után a közönség im
pozáns menetben hazafias énekszóval a 
nagysallói csatában elesett s Léván meg
halt honvédek sírjához vonult a temetőbe.
Itt Vargha Géza ref. segédlelkész magasz
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talta a márciusi eszméket és az azokért 
hősi halált szenvedett honvédeket Beszéde 
után elhelyezte az emlékoszlopon a közön
ség adakozásából készíttetett hatalmas ba
bérkoszorút, melynek nemzetiszinö szalag* 
ján ez a felírás volt olvasható: „A szabad
ság vértanúinak Léva város közönsége'4. 
üdrardy Tibor főgimn. VIII. o. t. nagyha
tású szavalata után a Szózat eléneklésével 
befejeződött az ünnepély, melynek magasz
tos hangulatát itt újból a tanítóképző ének
karának dicséretre méltó hazafias szerep
lése emelte.

Ez az énekkar este a Kálvária hegyen 
levő tanítóképző intézet előtt is énekelt 
nemzeti dalokat, a közönség lent a városban 
csoportokba verődve hallgatta az éneket. 
Az érces hangokat a tavaszi esti szellő 
oda terelte a vérrel áztatott ősi várfalak 
felé, melyek dicső szemtanúi és hirdetői 
— az epigon unokák előtt — vitéz eleiik 
végtelen hazaszeretetének . . .

Este a hagyományos társasvacsorát tartotta 
meg a polgárság a Vigadó éttermében, ahol 
hazafias szellemű beszédekkel ünnepelték 
n napot. A kitűnő vacsora során az első 
pohárköszöntőt dr. Novotny Ernő mondotta 
a 48-as eszmék diadalára, dr. Kersék lános 
a még élő egyetlen lévai 48-as honvédet 
éltette, Bándy Endre az emlékünnepélyt 
rendező bizottság elnöke az ünnepélyek 
szereplőinek fejezte ki köszönetét beszédé
ben. Majd később a város fejét, a jelenlevő 
Bódogh Lajos polgármestert aposztrofálta 
szép szavakkal, mert évről-évre együtt ün
nepel a polgársággal. A beszédre, mely tet
széssel találkozott, Bódogh röviden válaszolt. 
Dr. Kmoskó Béla id. Borcsányi Győzőt, mint 
az elvhüség példáját köszöntötte. Fizély 
Imre beszédében azt fejtegette, hogy sajnos 
volna, ha a Kossuth Lajos-téri ünnepélyen 
résztvevő ifjúság lemondásból, pesszimiz 
musból vonta volna be nemzetiszinü ko
kárdáját gyászfátyollal. A hazafias, lelkes 
ifjúságot élteti. Dr. Lmufer Arthur Bándyra, 
mint a rendező bizottság tevékeny elnökére 
adott pohárköszöntőt, mire feleletkép 
mondott beszéde után Bándy a város kö
zönségére és a város felvirágzására ürítette 
poharát. Tóth István a földmives polgárok 
jelenlevő képviselőit éltette beszédében. 
(Felkiáltások : Nagyon kevsen vannak je
len. Retten.) Vacsora után Tóth István saját 
szerzeményű hazafias dalainak előadásával 
szórakoztatta a jelenvoltakat. A vacsora 
alatt pedig Sárai és Bartos zenekara játszott

Je g y ző i ü g y ek .

meghívó. Barsvármegye Községi és Kör- 
jegyzők Egyletének Aranyosmaróton 1914. 
évi március hó 26-án d. e 10 órakor a 
községházánál tartandó rendkívüli közgyű
lésére. Tárgysorozat: 1. Szedlacsek János 
egyleti elnök lemondása. 2. Stevka Nándor 
egyleti alelnök lemondása. 3. Részleges 
tisztujitás. Alsóvárad, 1914. évi március hó 
14-én. Ákossy Árpád, egyl. főjzó, Bandzsala 
János, egyl. jző.

Lelkészbeiktatás. A garamszentgyörgyi i 
ref. egyház megválasztott uj lelkészét Mól- j 
nár Gyula, volt bori-i lelkészt f. hó 15 én ' 
iktatták be hivatalába Akucs Lajos nagy- j 
peszeki lelkész, esperesi megbízott és dr. t 
Mocsy Aba világi tanácsbiró.

H  I R E  E .
Városi közgyűlés.

Léva város képviselőtestülete szombaton 
rendkivüli közgyűlést tartott. Az elnöklő 
polgármester elparentálta özv. Mészáros 
Józsefné virilistát, helyébe Fertikó Józsefet, 
a városi Vigadó bérlőjét hívták be a képvi
selőtestületbe. Ezután jelentést tett Becsey 
Antal fővárosi mérnök ajánlatiról, melyszt- 
rint a mérnök — aki középiskolai tanul
mányait Léva város falai között végezte — 
díjtalanul fogja elkészíteni a város csator
názásának tervezetét. A közgyűlés ezt a 
bejelentést örömmel vette tudomásul. Majd 
bejelentette a polgármester, hogy mível a 
fogyasztási adókat a folyó évben is meg
váltja a kincstártól a város, a város részé
re adandó államsegély 28230 K 01 .fillérben 
állapíttatott meg a kincstár által.' A köz
gyűlés ezután elhatározta, hogy a honvéd
utcai Fenyvesi-féle házat 19 ezer K-ért 
megvásárolja a zászlóaljparancsnok részére 
lakásul és vásárolni fog még hozzá az 
Osztrider-telepből 74 L>öl telket s az épü
letet megfelelően átalakíttatja. Káka hegy
község számára a közgyűlés a múlt évben 
24 K útfenntartási segélyt szavazott meg, a 
hegyközség most ennek a segélynek állan
dósítását kérte. A közgyűlés úgy határozott, 
hogy a segélyt a visszavonásig évente meg
adja. Ezután megalkották az üzletek zár
órájáról szóló szabályrendeletet. A keresk. 
és iparkamara által jónak talált szabály- 
rendelet szerint Léva r. t. város területén 
a nyílt árusítási üzleteket (boltokat) az 
azokhoz tartozó irodai és raktárhelyiségek
kel együtt, március 1-től szeptember 30-ig 
este 8 órától reggel 6 óráig, október l-től 
február végéig pedig este 8 órától reggel 
7 óráig, az olyan üzleteket pedig, amelyek
ben túlnyomóan élelmiszereket vagy állami 
egyedárusági cikkeket árusítanak, március 
l-től szeptember 30-ig. este 8 órától reg
gel 5 óráig, okíober l-től február végéig 
pedig este 8-tól reggel 6-ig zárva kell tar
tani, mely idő alatt az üzleti alkalmazotta
kat foglalkoztatni tilos. Szombaton az üz
letek legkésőbb este fél 9 óráig tarthatók 
nyitva. Karácsony és husvét első i nnepét 
megelőző hat napon át az üzletek este 9 
óráig nyitva tarthatók. A szabályrendelet 
felsőbbhatósági jóváhagyás után lép életbe. 
A cselédszerző üzlet gyakorlásáról és a házi 
cselédek nyilvántartásáról szintén szabály
rendeletet alkottak, A szabályrendelet sze
rint a cselédszerzők által Űzött visszaélések 
meggátlása és a közönségnek cselédekkel 
leendő ellátása céljából Léva városa ható
sági cselédszerző intézetet állít fel. Ebben 
az intézetben a cselédek közvetítése után 
10 K havi fizetésig 1 K, minden további 
1 K után 10 fillér közvetítési díj lesz fize
tendő minden egyes szegődés után s kü
lön mindkét fél által. Ha azonban az elhe
lyezett egyén 15 nap alatt az alkalmazásból 
kilép, az intézet a további 8 nap alatt, eset
leg ismételten is, köteles más cselédet sze
rezni dij nélkül, vagy a dijat visszaadni. 
Minden cselédtartó köteles cselédjét a szol
gálatba lépéstől számított 8 nap alatt beje
lenteni, úgyszintén a kilépést is. Ez a sza
bályrendelet szintén felsőbb jóváhagyás után 
ltsz életbe léptetve. Ezután az uj városi 
törvény rendelkezése szerint a városi tiszt
viselők családi pótlékáról alkottak szabály
rendeletet, melyszerint a fizetési osztályba 
sorozott tisztviselő az élvezett javadalma
zásra való tekintet nélkül egy gyermek után 
évi 200 K, két gyermek után 400 K, és

három gyermek vagy ennél is több gyer
mek után évi 600 K családi pótlékban ré
szesül; a családi pótlék a gyermekek 24 éves 
koráig jár Méltánylást érdemlő körülmények 
fennforgása esetén a képviselőtestület csa
ládi pótlékot engedélyezhet olyan tisztviselő 
részére is, aki vele közösháztartisban élő 
és saját jövedelemmel nem bíró két csa
ládtagot tart el. Majd elhatározta, hogy 
Kostyek Józsefnek építkezés céljára eladja 
a háza előtti 47 (j-ölnyi közterületet, 16 
koronájával. Koczab Frigyest a lévai illető
ségűek sorába felvette a szokásos dij lefi
zetése mellett. Az 1914. évi közmunka vég
rehajtása elrendeltetett. A 14 ezer K állam
segélyt a közgyűlés a város költségvetésébe 
vétette fel, a tisztviselők fizetésének kiegé
szítésére. A kultuszminiszter rendeletet in
tézett a városhoz a tanítóképző uj épületére 
felajánlott 25 ezer K hozzájárulásnak befi
zetése iránt. A közgyűlés határozata szerint 
a miniszterhez azt a kérelmet intézi a város, 
hogy ezt az összeget adja hozzájárulásként 
a képzőintézet körüli csatornázásokra, amit 
a város annakidején maid készíttetni fog. 
Holló Sándor és neje Nyitray Amália rész
vényekbe fekteteti500—500 kon nás alapít
ványt tett a barsmegyei Tanítók Háza, a 
képzői Ifjúsági Egylet és a főgimn. segélyző 
egylet javára, a gyűlés az alapítóleveleket 
a kellő záradékkal ellátta. A villamos telep 
ügyéről vezetőcikkünk szól.

— Az aranyosraai óti igazságügyi palota. 
1 A gróf Erdődy-Migazzy-féle hitbizományi 

uradalom a törvényszéki palota részére 
szükséges telekre vonatkozólag ajánlatot

Itett az igazságügyi minisztériumnak. Az 
uradalom a Zlinszky féle vendéglő és a grófi 
kastély között elterülő parkból hajlandó a 
palota részére eladni 2100 négyzetöl terfl- í letet 25 koronájával, abban az esetben, ha 
a község az állami gimnáziumnak szüksé
ges 6000 négyzetölet is a parkból vásárolná 
12 koronájával. Ebben az ügyben Zálorstky 
István miniszteri tanácsos a napokban 

i helyszíni szemlét és értekezletet tartott, de 
j < öntés nem történt.

i — A miniszterelnök a F. Rü. K. E. emlék
iratáról. Nyitrárúl jelentik lapunknak: A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
let elnöksége, az egyesület közgyűlésének 
határozatából, a felvidéki házi ipar felka
rolása, valamint a Felvidék alkalmas pont
jain gazdasági és ipari szakiskolák létesí
tése iránt, megokolt fölterjesztést intézett 
a kormányhoz — mint azt a Lévai Hírlap 
annakidej n jelentette. — Tisza István gróf 
miniszterelnök a fölterjesztésre most a kö
vetkező leiratban válaszolt s F. M. K. E. 
elnökségének: Őszinte köszönettel és ér
deklődéssel vettem az egyesületnek folyó 
évi január hó 31-én kelt becses emlékira
tát. Biztosíthatom az Egyesületet, hogy a 
m kir. kormány a maga részéről is teljes 
mértékbe., át van hatva azon tudattól, hogy 
a Felvidéken létesítendő ipari és kereske
delmi, nemkülömben gazdasági- és ipar
iskolai nevelési intézmények a leghatáso
sabb eszközei annak a czélnak elérésére, 
hogy Felsömngyarország tót népének meg
adatván a mód, hogy gazdasági és kultu
rális érvényesülésének feltételeit a/ ország 
határain belül lelje meg: mentesítessék a 
tót nemzetiségi mozgalmat előidéző a 
nemzetiségi velleitásokat állandóan szító 
nagyszláv befolyás alól. A kormány e 
kérdésekre a legnagyobb súlyt helyezi s a 
rendelkezésére álló pénzügyi eszközök ha-
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tárain belül minden lehetőt meg fog tenni 
azok kielégítő megoldása érdekében. Ezen 
munkánkban bizalommal számítunk az Egye
sület szives támogatására. Budapest, 1914. 
évi március hó 5-én. Hazafiui üdvözlettel 
Tisza István gróf sk. A miniszterelnök a 
F. M K. E. fölterjesztését már át is tette 
az érdekelt kereskedelmi és földmivelés- 
ügyi miniszterekhez. — Ha az egyesületnek 
vonatkozó javaslatát a kormány megvaló
sítja, kívánatos volna, hogy a nép érde
keit szolgáló ezen intézményekből Bars- 
megye területére is jusson.

— Sajtókamarák szervezése. Régi törek
vése a magyar újságírói karnak a sajtó
kamarák felállítása. Evek előtt a Vidéki Hír
lapírók Országos szövetsége indította meg 
az akciót a sajtókamarák érdekében, de ha
mar elfáradt a mozgalom, mert nem erősí
tette az illetékes körök megértése, vagy j 
érdeklődése. Újabban a Felvidéki Magyar j 
Jrók és Hírlapírók Szövetsége kezdett a j 
dologgal behatóan foglalkozni s megbízta j 
Sitiéi- Lajos liptószentmiklósi ta. társunkat
a sajtókamaráról szóló tervezet kidolgozd - 
tára. Steier Lajos a megbízásnak eleget tett, 
a tervezetet a szövetség elé terjesztette, mely 
nyomtatásban adta ki most. A tervezet sze
rint a sajtókamara olyan önkormányzati 
szervezet lenne, mely az újságírói foglalko
zás és a sajtó védelmét, testületi összetar
tását és érdekeit szolgálná, a közhatósá
gokkal és magánosokkal szemben, mint az 
újságírók és lapkiadók szakfóruma s fe
gyelmi hatósága szeiepdne és a felmerült 
vitás ügyekben döntene. Csakis azon új
ságíró lehetne a kamara tagja, aki egy ka
mara területén 3 évig mint ujságiró-gyakor- , 
nők működött. A sajtókamara feladata még 
az ujsáf.irók társadalmi és gazdasági hely
zetének javítása, az újságíró és lapkiadó ; 
közötti viszony rendezése. A sajtókamarák 
létesítése már régen indokolt, de az életbe
lépő uj sajtótörvény, mely az újságírók hely 
zetét megnehezíti, még indokoltabbá teszi 
ezt, azért itt az ideje, hogy az újságíró tár
sadalom hangosabb szóval sürgesse kari | 
érdekeinek javára s foglalkozásának védd- j 
mére a sajtókamarák szervezését.

— Léva város csatornázásának tervei 
Amint értesülünk, Becsey Antal fővárosi 
mérnök egyik segédjét Lévára már kiküldte, 
a csatornázási tervek elkészítésére.

— Egyházi kinevezés. A hercegprímás i 
Sciioeller Pál kegyur felterjesztésére Jónás 
Imre lévai segédlelkészt alsógyőrödi plébá
nossá nevezte ki. A közönség egyrészt örül | 
•  kinevezésének, másrészt meg sajnálja a 
minden körben népszerű lelkész távozását, 
mert tíz év alatt igazán megszerették s a 
városi képviselőtestületbe is beválasztották.

— Barsvármegye lévai kórházának kimuta
tása a múlt évről most jelent meg dr. Lak- 
ntr Zoltán igazgató-főorvos szerkesztésé
ben. A kimutatásból megtudható, hogy az
1913. évben a kórházba felvettek 400 be
teget, mig az előző évről 24 beteg maradt 
volt vissza, igy összesen 424 beteg ápol
tatott. Gyógyult a betegeknek 66 98 o,®-a, 
javult 16*28 •/o, gyógyulatlan maradt 2*12 
•/•, meghalt 8*49 o o, visszamaradt 6 13 o/0.
A meghaltak közül haldokolva hoztak 10-et, 
ezt levonván a meghaltak összegéből 36-ból 
marad 26, vagyis 613 o/0. Legtöbb beteg volt 
márciusban 65, legkevesebb szeptemberben 
38. A kórházban (»4 esetben végeztek mű
tétet. Egy táblázatból pedig az is megtud
ható, hogy az ápoltak közül 230 barsme- 
gyei volt, Léva városából 38 beteg ápolta
tott, ezután következik Hcatmegye 61, Nyitra
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; 11 beteggel s utána az ország csaknem 
* minden vármegyéje 1—2 beteggel. Az ápol

tak legnagyobb része (128) napszámos volt.
— A lévai Reviczky-Tarsasag legutóbbi 

művészi estélye is a megszokott siker je
gyében folyt le. A nívós estélyt dr. Xovotny 
Ernő, az eszperantóról, vagyis a nemzet
közi nyelvről szóló érdekes előadásával ve- 

! zette be, mivel kapcsolatban F a r k a s  Olga 
eszperantó nyelven ügyesen szavalta el Pe- 

j tőfiuek Szeptember végén c. versét. M is s ik  
Istvánné (Újbánya), kellemes és nemkevésbé 
erőteljes hangján egy pár müdalt énekelt 
nagy tetszést keltve, Duschek Ernő finom 
zongora kísérete mellett. Ezután Radványiné 

, Ruttkay Emmának öt csinos versét olvasta 
! fel Köceskuti Jenő. Rappeport Elza Farkas 
| Imre egyik versének bájos előadásával sze

repelt. Majd Totncsányi János, Barsmegye 
kir. tanfelügyelője, a jeles tanügyi iró, len- i 
gyelországi utazásainak tapasztalatairól, az J 
előttünk oly rokonszenves lengyel nép je- » 
lenéről és jövőjéről értekezett általános fi- I 
gyelem közepette. Nagy hatást keltett Schaf- j 
fér Ferencz szavalata, aki Arany János: 
Ágnes asszony c. költeményét kitünően ; 
adta elő, Köveskuti Jenő melodrámai zené- ! 
jével. A darabot maga a komponista mű
vészien kísérte zongorán, igazán méltó be- ! 
fejezőiéül a szép estélynek. A legközelebbi ! 
estely 27-én lesz.

— Március 15. a vidékén. Amint írják 
nekünk, a garamdamáodi r. katli. iskola ta- , 
nulói sikerült hazafias ünnepéllyel emlékez
tek meg március idusáról. A gazdag (11 
pontból álló) és ügyesen összeállított mü- I 
sor őszinte hazafias hangulatot és lelkese
dést váltott ki úgy a tanulók, mint a jelen
levő szép számú közönség szivében. Ki
emelkedőbb pontjai voltak: a nap jelentő
ségének ismertetése, melyet temperamentu
mos, lelkes hangon az iskola derék tanítója 
teljesített. Azután aktuális énekszámok és 
szavalatok váltakoztak, mely utóbbiakban 
(A szabadsághoz, Nemzeti dal, Riadó) kü
lönösen a szereplő tanulók átérzett haza
szeretetről és a föllépésben való bátorsá
gukról tettek élénk bizonyságot. Az ünne
pély szép sikere a tanító, Csiffáry Flóris 
ügybuzgóságát dicséri.

Verebei yen a nagy naphoz méltó módon 
ünnepeltek. Az ünnepélyes szentmise után 
aziskolai ünnepségek voltak megtartva, majd 
a Kath. Kör gazdag tnüsoru ünnepélye zaj
lott le. Az alkalmi szónoklatot Szuchevich 
Sándor mondta A polgárság ünnepélye 
zenésfáklyásmenettel kapcsolatban este a 
községháza előtt folyt le szavalatok és haza
fias énekekkel. Az ünnepi beszédet Svarba 
István községi jegyző mondta lelkes han
gon. A Verebélyi Kaszinó ünnepélyének 
szónoka Na^y Zoltán állomásfőnök volt.
A Polgári Társaskör az emlékünnep elő- 
estéiyét tartotta meg fényes programmal, 
melynek kiemelkedő része volt Krafszky 
József esperes, elnök, ünnepi beszéde.

— A beszélő mozgókép Léván. A Városi 
színházban e hó 26-án korszakalkotó ta
lálmány lesz bemutatva: a kinetofon vagyis 
a beszélő mozgókép. A kinetofon a moz
gókép és • fonográf csodálatra méltó 
kombinációja, melynek állandó benső ösz- 
szeköttetését egy villanyos-mechanikai ké
szülék szabályozza. A kinetofont Európá
ban először az angol királynak mutatták 
bt, majd augusztusban őfelségének a ma
gyar királynak, aki a legnagyobb elragad
tatás hangján nyilatkoxott felőle. Különben 
csütörtökön, mikor több előadást rendez
nek, magunk ia meggyőződhetünk a világ
hírű találmány csodás voltáról.
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— A városi szolgák rendkívüli segélye.
Bányai Ferenc, a f. hó 14-én megtartott 
városi közgyűlésen a tisztviselők családi 
pótlékáról szóló szabályrendelet megalko
tása közben azt indítványozta, hogy a sza
bályrendeletbe vegye fel a közgyűlés a vá- 

! rosi szolgákat is, hogy azok is részesites- 
j senek családi pótlékban. A polgármester 
j erre azt a választ adta, hogy a törvény 
| nem engedi meg a szolgák részére családi 
i pótlék folyósitását, a múlt évben is kifogást 
! emelt a felsőbb hatóság ellene, azért kelle- 
! tett „rendkívüli segély" cimet adni neki.
1 Báryai Ferenc és dr. Balog Sándor erre 
| azt felelték, hogy méltányosságból ezt az 
I idén is meg lehet tenni. A polgármester 

szerint ezt az ügyet a költségvetés tárgya- 
! lásakor kell szőnyegre hozni. Hát ez rend- 
! ben volna, csak félő a szegény szolgákra 
! nézve, hogy addig elfelejtődik a dolog, mint 

az már máskor is megesett és a havonta 
40—50 koronákkal javadalmazott — ugyan, 
hogy lehet ma ebből megélni ? — szolgák
nak koppant a foguk, siralmasan voltak 
kénytelenek nézni, hogy a városházán álta
lában mindenkinek jut valami segély. A 
rendőrök is csak olyan emberek mint ők, 
(olyik szolga magasabb fizetéssel rendőr 
volt hajdan) s azok magasabb fizetést, még 
jutalékot és ezenkívül még a rendőri állam
segélyből is kapnak bizonyos összeget. Le
gyünk méltányos tk uraira, mert kutya hely
zete vagyon a mai drága világban a sze
gény embernek !

— 4 százalékos kaniatlab A2 Osztrák- 
Magyar Bank főtanács ülése 4 és fél szá
zalékról 4 százalékra szállította le a bank
kamatlábat. Nagy esemény közgazdasági 
életünkben. — Pénzügyi körökben a mult- 
hetekben várták ugyan ezt a ráta leszállí
tást, de mikor megtörtént már nem számí
tott rá senki. Napok óta borús a külpolitika 
ege, félve gondolnak a holnapra. És a külpoli
tikai mozgalmat elsősorban a pénzpiac jelzi, 
mint valami szeizmográf. És mindezek da
cára a ráta leszállítása bekövetkezett. Min
denesetre, annak a jele ez, hogy a piac 
aránytalanul javult és a két évi nehéz és 
súlyos időket egy jobb gazdasági élet vált
ja fel. Ma ott vagyunk, ahol két évvel 
ezelőtt. Most már legyen szabad megyei 
pénzkapacitásainkhoz, a bankdirektor urak
hoz egy kérelemmei fordulnunk. Méltányolva 
a múlt gazdasági életünk egyensúlyban tar
tásával szerzett érdemeiket, kérjük őket, 
már most szállítsák le ők a kamatlábat. 
Tudjuk és méltányoljuk, hogy sok előzé
kenységet tanúsítottak a közönséggel szem
ben, de értjük azt is hogy a magas kamat
láb első sorban a kis embereket a 30—250 
K-ás váltókkal dolgozó kis embereket súj
totta. Már most ott segitsenek, azokon a 
csekélységeken mert, mint közismert, a sze
gény embert az ág is jobban húzza. Ez a

I rátaleszállitás a kis emberek hiteligényein 
is kel!, hogy segítsen.

— Házasság. Takács Samu, a Barsmegyei 
Népbank tisztviselője e hó 29-én lép há
zasságra Kempfner Izidor lévai kereskedő 
leányával, Arankával, Galántán.

— Csomagolt szivarok. A dohányjövedék 
igazgatósága husvéttól kezdve a Britanika, 
Trabukó és Regalitás síivarokat öt dara
bonként kartondobozokban hozza forga
lomba. Ez az intézkedés az ízléstelen szi- 
varropogtatást és tapogatást célozza meg
szünteti, mely veszedelmes is lehet, hiszen 
sokszor beteg emberek Is sorba tapogatják 
a szivarokat válogatás kOzben. De mi lesz
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a többi szivarokkal, hiszen a Kubát, Por- 
torikót, ttbit is végig válogatják A szegé
nyebb ember szivarja persze nem érdekli 
úgy a kincstárt.

— Vásári hírek. Léván a szeptember 30-ára 
eső kirakodó vásár idejét az izraelita ünnep 
miatt október 1-ére helyezte át a keresk. 
miniszter Garamszentgyörgy község elöljá
rósága ezévi vásárainak idejét április 27—28 
és október 12—13 napjaira tűzte ki.

— Tanítások megfigyelése a helybeli kath. 
elemi népiskolában. Városunk tanítóképző- 
intézetének IV- éves növendékei a pedagó
gia tanárának vezetése mellett f. hó 19-én 
meglátogatták a helybeli kath. elemi nép
iskolát a tanítások megfigyelése céljából. 
Ilyen utón akarja a vezetőség a leendő ta
nítóság leikébe átültetni azt a tudatot, hogy 
az intézet pedagógiai elmélete nemcsak a 
gyakorló-iskolában valósítható meg, hanem 
annak elvei más elemi népiskolákban is [ 
realizáltalak. Tehát a fiatal tanitó nem av
val a gondolattal lép ki az életbe, hogy 
csak a gyakorló-iskola követheti az elméle
tileg helyesnek talált követelményeket, ha
nem azok bárhol bármilyen körülmények 
között is szolgálnak zsinórmértékül. A ne
vezett iskola látogatása ezen elv demonstrá
lására teljesen alkalmas volt.

— A rendőri államsegély felosztása. A ! 
belügyminiszter Léva város rendőrségének j 
ötezer korona államsegélyt utalt ki az 1914. i 
évre. Az államsegélyt a rendőrkapitány ter
vezete szerint a város közgyűlése igy osz
tod i ló i: 500 K a tanítási alapra. 100 K 
pótlék a rendörőrmesternek a detektivi teen
dők ellátásáért, 3ö0 K a rendőrkapitányi : 
rendelkezési alapra, a fennmaradó 41oO K
a rendoriegénység fizetésének kiegészítésére 
fordittatik, olyaténképen, hogy öt évi szol
gálati időt mé*, bt nem töltött rendőrök 
évi 700 K fizetést és 240 K lakbért kapnak, I 
az öt éven felül szolgálók 800-at, a tiz j 
éven felül szolgáló 1 rendőr 900-at, a tiz éven j 
felül szolgáló őrmester loüO-at s mindany- | 
nyian 240 K lakbért és a rendőrtizedessé 
most kinevezett Bartók Béla volt kézdivá- 
sárhelyi rendőrtizedes 1100 K-t szintén 
240 K lakbérrel. 3 rendőri állásra most 
hirdettek pályázatot.

— A Lovai Apolló Mozgószinhazban va
sárnap a Dollárkirályné cimü 3 felvonásos 
kitűnő vígjáték kerül bemutatásra, a fő
szerepben a világhírű mozimüvész Psylan- 
derrel, igy ez a darab lesz az érdeklődés 
központja.. A másik színdarab dráma lesz, 
Életveszélyben címmel. Egy természeti fel
vétel az amerikai katonák életét fogja a 
közönség elé tárni, a bohókás képek, mint 
rendesen, úgy most is igen derült hangu
latot fognak kelteni. Szerdán ünnepi elő
adás lesz, Ásta Nielsen és Psylanderrel az 
Égő vágyak c. nagyhatású dráma főszere
peiben Harangszó címen egy pompás 
színmű lesz bemutatva, egy kép pedig Egyip
tom érdekes vidékét fogja bemutatni. Amint 
látszik, mindkét műsor figyelemre méltó.

— Gyümölcsfák az országutakon. A föld- 
mivelésügyi miniszter a komárom—kálnai s 
garamberzencei állami közút barsmegyei 
szakaszán való uj ültetésre 569 szilvafa 
csemetét a régebbi ültetések pótlására pe
piig 102 alma, 106 cseresznye, 22 dió és 
450 szederfa csemetét engedélyezett.

— Vörös kakas. A Barsbaracskt község
hez tartozó s Singer Lipót érsekujvári vasúti 
vendéglős tulajdonát tevő Barakmsjorban 
kigyuladt az ökrök istálója és a bent levő 
állatokkal együtt leégett. A kár meghaladja 
a .35 ezer koronát. A tűi keletkezésének 
oka eddig még nincs kiderítve.

— Aki takarékoskodik és mégis jól, diva
tosan szeret öltözködni, kérjen azonnal ma
radék mintákat Kari Kasper posztógyárától, 
Innsbruck 440. E hírneves cég ugyanis a 
felhalmozódott szövet-maradékokat, melyek 
elegendők teljes férfi öltönyökre, nadrá
gokra paletokra, női kosztümükre, aljakra 
stb. most óriási árengedménnyel, jóval a 
rendes áron alul adja el.

— Az iparossegédek bejelentésének köte- ■ 
lezettsége. A kereskedelmi miniszter lég- j 
újabban kimondotta, hogy az iparos, segéd- A 
jét csak a munkába lépéstől számított két 
hét leforgása alatt köteles bejelenteni és ha 
két hit múlva, tehát nem a munkába lépés
től számított két heti időben, hanem később 
jelenti be, akkor esik büntető kihágás alá. 
De ki van mondva az is, hogy csak az a 
segéd jelentendő be, aki állandó alkalma
zásban van, továbbá azt sem kell bejelen
teni, aki csak két heti próbaidőre volt al
kalmazásban s ; zután otthagyta az állást.

— Anyakönyvi bejegvzések. Születések : 
Varanudj Lajos Juhász Margit: Julianna, 
Fejes János Szkokanovics Mária: Mag
dolna. Juhász Lajos Zólyomi Erzsébet: La
jos. Pázmán Vincze Kaspar Ilona: Valéria 
Gizella. Vaszaráb Fiilöp Stiglincz Mária: 
Szidónia. Mordinyi Lajos Malya Erzsébet: . 
Erzsébet Margit, Halálozás', özv. Mészáros 
Józsefné Szekesváry Mária 86 é, aggkori- i 
végkimérülés. özv. Nagy Istvánná Györy | 
Eszter 83 é, agyvérömleny, ifj. Tergina 
Béla 14 é, genyvérüség. Novotnyi Józsefné 
Nehnevaj Máiia: 52

nem rég nyílt meg
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odrás; Senne
és a közönség máris 
meggyőződött annak 
elsőrendű voltáról.

S z ö v e t -

mar adéhof t at
melyek nálam felhalmozódtak, áron 
alul, óriási árengedménnyel adok el.
E z e n  s z ö v e t - m a r a d é k o k  e le g e n 
d ő k  t e l je s  f é r f i - ö l t ö n y ö k r e ,  n a d r á 
g o k r a ,  p a t e t ó k r a ,  n ő i k o s z t ü m ö k r e  

a l j a k r a  e tb .

U e a é lp a p iro k
érkeztek  
alkalmi vétel árban 
1. doboz 1.20 
és 2 . -

SCHULCZ
pipirizltte, bilin
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Eladó fák és csemeték: I
Vékony héjú nemes diófa 2—3 méter ma

gas darabja 1 korona
Kanadai nyár (topolyfa) 2Vs—37*

méter magas darabja 80 fillér.
2 éves akácz csemete 1000 drb 10 kor. 
Amerikai szil átiskolázott 1000 drb 20 kor. 
Tölgy 1 éves csemete 1000 „ 10 kor.
Csomagolás önköltségen számítva s az árak 
Zselizi vasútállomás a szállítva értendők.

Gróf Breunner örököseinek 
Erdöhivatala, Zseliz.

Eladó üzlet.
Jóforgalmi korcsma és mészárszék, 

fűszer üzlettel dohány és béJyegela- 
dási engedéllyel egybekötve, összes 
felszereléssel nagyobb községben, 
nyugalomba vonulás miatt kedvező 
feltételek mellett május 1 -töl vagy I 
azonnal is I

eladó,
esetleg bérbeadó. Az üzlettel kap
csolatban szép lakás van, nagy kert, 
pince, jégverem és sok melléképü
let. Az üzlet hentes vagy mészáros
nak különösen beváló volna.

Értekezni lehet Steiner Hermann 
tulajdonosnál, Kissáró (posta Nagy- 
sáró, Bars-in.)

199/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 188l.évi 

LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a gvöri kir. járásbiróság- 
■ak 1914 évi Ip II 75;s és 76/s számú végzése 
következtében Krausz Miksa és Dr. Pogány 
Imre györ ügyvéd által képviselt Jákob 
Schreiber cég javára b4l K 43 fill. és)458 K 
57 f. s jár. erejéig 1914. évi március 
hó 2-án foganatosított Kielégítési végrehaj
tás utján le foglal: és 793 kor. 80fill.-re 
becsült következő ingóságok, u. m. 
bolti berendezés, b jlti árúk és egy szekér 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíró
ság 1914-ik évi V. 110/1 számú végzése 
folytán 641 K 43 f. és 458 K 57 
fill. tőkekövetelés, ennek 1914. évi Január 
14-érői járóhó 5 #/o kamatai, és eddig összesen 
felmerült biróilag már megállapított költségek 
erejéig Léván leendő megtartása 1914 évi 
március hó 30-ik napjának dél előtti V* 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1381 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai ér
telmében készpénzfizetés mellett, legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron 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, 1914. évi március hó 18 napján 

Karár jonyí Pál 
kir. bt . végrehajtó.
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T A N U L Ó  TW I
felvetetik Kertész Lajos 
füszerihüzletében, Léván.

Salpálnr
sör idény tart naponta 
friss csapolás és palacz- 

kénti árusítás.

T easütemenyek,cukorkák,-^ ®
ss desert sütemények, torták eisőrendüek, 

Prafait k?íegjo8bbakm “̂ 3? B a r t o s Henr i k  á̂t“oní“.u.%
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékié is.

gépeinek vezérképviselete. ,
°  * 1 ( l á t h a t ó k  i f .  <V

Műkőlapos jégszekrények. V ilághírű Bapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése ésfelállitásajutá ny os árakban
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