
VI. évfolyam. Léva. 1914. nájna 16-Aa. 20. m ím

H rilisztóí jog Bi|szirziu.
B a rsvá rm egye  köz igazgatá si bi

zottsága a valJás-és közokta tá sügy i 
m iniszternek a be lügym in iszte rre l 
e g ye té rtő ig  kiadott rendelete a lap
ján  az irni-olvasni tudás igazo lására  
a törvényhatóság területén nyo lc  
á llandó  bizottságot szervezett, m e
ly e k  a rendezett tanácsú  v á ro so k 
ban valam int a járási székhelyeken 
fognak  m űködni. Am in t tudjuk, a 
b izottságok m ár a köze li n apokb an  
m egkezdik működésüket, azért ren- 
k ivü l fon to snak  tartjuk kü lönösen  
a vidéki közön ség , de főként a nép 
figyelm ét erre felhívni.

U g y a n is  eme bizottságoknak je
lentős része lesz abban, hogy  a 
kép v ise lő vá la sztó k  szám a megsza
porodjék. A m in t  köztudomású, az 
irn i-o lva sn i tudás nagy szerepet 
já tsz ik  a vá lasztó i jognak m eg
szerzésénél. M in thogy azonban az 
elemi isko la  IV. vagy V I.  o sz tá lyá 
nak sike re s elvégzését nem m in 
denki tudja b izony ítvánnya l iga 
zo ln i, különösen a falusi nép kö
zül, m elynek isko lá iban  az előme
neteli n ap lóknak  évekre v isszam e
nő le g  va ló  m egőrzése  k ö rü l nem 
valam i példás rend tapasztalható, 
azért szervezték ezeket a b izott
ságokat, m elyek  előtt m inden 24-ik 
évét betöltött férfi jelentkezhetik 
vizsgára. E z  a v izsga  öt nyomtatott 
sornak e lo lvasásából és két sornak

leírásából áll és m indenk i számára 
teljesen ingyenes.

F igye lm eztetünk  tehát mindenkit: 
szerezze m eg választói jogát, h o g y  
az ország  ügye inek  intézésébe 
m inél többen befolyhassanak. A  
k özsé ge k  vezető fórfiai: pap, jegyző 
és a tanitó pedig v ilágosítsa  fel a 
népet, hogy  az uj választójogi tör
vény érteimében miként szerezheti 
meg választói jogát. K ívána to s  to
vábbá, hogy a bizottságok a v izs
gákat olyan időben tartsák, h o g y  
a zo k o n  megjelenni senki ne legyen 
akadályozva.

Az elemi népiskola V I.  osztályá
nak  elvégzéséről szóló  b izony ít
vány  az 1913 X IV .  évi t.-c értel
m ében tulajdonosának a választói 
jogosu ltságot m egadja már az eset
ben ha 1.) legalább 2 K  egyenes 
állami a d óvá ' va n  megróva; vagy 
2 ) iparengedély va gy  ip rr iga zo l- 
ván y  a lapján önállóan ipart fiz, 
v a g y  kereskedést folytat; vagy  3.) 
olyan alkalmazott, aki: a) ipari ü z 
let vagy vállalat körében —  ide
értve a bányászatot, kereskedelm et 
és iparszerben folytatott közieke- j 
dést is, —  bárm ennyi idő óta, de 
nem  csupán a lka lm ilag felfogadott j 
napszámosként van  alkalmazva; va g y  
6.) az őstermelés körében vezető » 
m unkási vagy felügyelői tennivalók 
végzésére bármennyi idő óta van i 
a lkalm azva: va g y  c) a) és b) pont 
alá nem esik, de köz- vagy m agán- 1

szolgálatban ugyananná l a m u n ka 
adónál bármely fog la lkozás kö ré 
ben legalább 3 év óta van állan
dóan a lkalm azva; vagy 4.) valamely 
vá lasztónak  mezei gazdaságában, 
ipari üzletében, vagy vállalatában 
mint segitő családtag; va gy  5.) a 
katonai v a g y  csendőrségi szo lgá 
latban altiszti fokozatot ért el.

A k i irni és olvasni tud, anélkül, 
h o g y  az elemi nép isko la  VI. osztá
lyát elvégezte volua, amely k ö rü l
m ény az elem i népiskola ÍV .  osztá
lyának elvégzéséről szóló  b izonyít
ván n ya l igazolható, tehát akinek a 
népiskola IV. osztályáról szóló bi
zony ítványa  van, az azon esetben 
bír választói jogosultsággal, ha 1.) 
legalább 2 0  K  egyenes állam i adó
val van megróva; vagy 2.) önállóan 
ipart iiz vagy kereskedést folytat és 
legalább t segédet á llandóan  a l
kalmaz. vagy  a ká r  egy adónem ből 
k ü lö n  legalább 10 K, akár több 
adónemből együttvéve legalább 20 
K  egyenes állam i adóval van m eg
róva; vagy 3.) o lyan  alkalmazott 
aki a) ipari üzlet vagy vállalat kö
rében, idértve a bányászatot, ke- 
resk. és iparszerüen folytatott köz
lekedést is, nem  csupán  a lka lm i
la g  felfogadott napszám osként va n  
alkalm azva, ha v a g y  iparostanonc 
volt és a tanviszony befejeztével az 
iparhatóságtól b izonyítványt kapott, 
vagy  az utolsó 5 éven belül akár 
egyfolytában, aká r m egszakítások-
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kai legalább 3 éren át ugyanegy 
•zak inában dolgozott; vagy b) az 
Őstermelés körében vezető munkás 
vagy felügyelő; vagy o) az a) és 
b) pont alá nem esik, de köz- vagy 
magánazoigá latban ugyanannál a 
munkaadónál bármely foglalkozás 
körében legalább 5 év óta van 
állandóan alkalmazva; vagy 4) va
lamely választónak mezei gazda
ságában, ipari üzletében vagy vál
lalatában, mint segítő családtag 
működik; vagy 5.) a katonai vagy 
csendőrségi szolgálatban altiszti 
fokozatot ért el.

Ezekkel szemben az olyan pol
gár, aki Írni és olvasni nem tud, 
csak akkor nyerheti el a választói 
jogosultságot, ha akár egy adó
nemből külön, akár több adónem
ből együttvéve legalább 40 K 
egyenes állami adóval van meg
róva.

Az ipari munkásokra vagy ke
reskedősegédekre nézve a válasz
tói jog megszerzésének egyik fon
tos feltétele, hogy felszabadulási 
bizonyítványát fel tudja mutatni. 
Tehát aki tanonc volt és felszaba
dult, az erről szóló bizonyítványt 
szerezze be, ha ez nincs birtoká
ban. Az iparhatóság t bizonyítványt 
sürgősen köteles kiadni.

Aki ipartestületben szabadult föl, 
az forduljon az illető ipartestület
hez. Aki néni ipartestületben sza
badult az, ha Budapesten szabadult 
föl, forduljon annak a kerületnek 
elöljáróságához, amelyben fölsza
badult, ha törvényhatósági joggal 
fölruházott városban szabadult, for
duljon a városi tanácshoz, ha ren
dezett tanácsú városban szabadult 
föl, forduljon a rendőrkapitányhoz, 
ha községben szabadult föl, fordul
jon a szolgabiróhoz.

A törvény értelmében úgy a be
adványok, mint a bizonyítványok 
bélyegmentesek.

Vármegyénk háziipara.
Az alábbi kimutatásból kitűnik, hogy 

Barsmegyének miiyen jelentékeny háziipara 
van. Ha az illetékesek felkarolnák azt, há
ziipari szövetkezeteket létesítenének, mely 
szövetkezetek gondoskodnának a cikkek 
értékesítéséről, a kész produktumokat át
vennék a néptől, előleget adnának reá, 
fokozottabb munkásságra ösztönöznék a 
népet, bizonyos, hogy különösen szegény 
hegyvidéki népünk jobb gazdasági viszo- 
nyok közé kerülne. Nagyobb lendületet 
venne a háziipav kultiválása, mint jelenleg, 
mikor a kész cikkek értékesítése is nehéz
ségekbe utkösik és a szegény ember sok
kal több időt veszteget el az általa készí

tett háziipari cikkek eladásával, mint azok 
készítésével, aiért természetesen csak na
gyon is minimális jövedelmet biztosíthat 
magának ilyen módon. Nem elegendő csu
pán csak • hátiiparral való foglalkozásra 
ösztönösni vagy oktatni a népet, kanem 
jó piacról, értékesítési lehetőségekről Is 
kell gondoskodni készítményei számára.

Megyeszerte elterjedt háziiparunk a 
kosárfonás, amellyel Ujbars, Marosfalva, 
Apáthegyalja, Garammindazent, Felsöapátl, 
Malonya, Kiskoszmály, Kisfalud, Hecse, 
Alsó- és Felsőszecse, Nagyod, Kis- és 
Nagykálna, Garamlök, Csata, Oroszka, 
Garamszentgyörgy, Zseralér és Újbánya 
községek lakóssága foglalkozik.

Körmöcbánya, Jánoshegy, Jánosrét és 
Vihnyepeszerény községek lakói csipkeve
réssel keresik a kenyerüket.

a garamvölgyi erdővidék lakóssága álta
lában a fafaragást kultiválja, Kunoavágáaa 
népe különféle játékszereket készit. Újbá
nya lakói pedig teknőket, gabonaszóró la
pátokat, fagereblyéket, faviliákat, szénvo
nókat, marófákat, kendertöröket, szószéke
ket és rokkákat faragnak s azonkívül 
nagyban ülik a nyirfasepró, fazsindely és 
szőlőkaró termelést. Hasonló árukat, de 
finomabb kivitelben Kistapolcsány, Újbánya 
és Garamszentkereszt szállítanak a szom
szédos vásárokra.

Vászonszövéssel foglalkoznak Zseliz, 
Dobóberekalja, Garamkeszi, Garamujfalu, 
Garamapáti, Sólymos, Nagymálas, Nyir, 
Aghó, Nagysalló, Vámosladány, Óvár, Fel
sővárad, Tőre, Garamvezekény, Garamda- 
másd, Lekér, Alsó- és Felsőszecse, Nagyod, 
Kis- és Nagykálna, Garamlök, Csata, Orosz
ka, Garamszentgyörgy, Hizér, Kis- és Nagy
ülés, Ebedec, Fenyőkosztolány, Zsitvakenéz, 
Zsemlér községek és a garamszentkereszti 
járás több községe.

Újbányán darócposztókat szőnek, de 
csak házi szükségletre, a lévai és verebélyi 
járások községei pedig kenderzsákokat ké
szítenek, de mellette a vászonszövést is 
kultiválják.

Oszlány földmives családai szitakötéssel, 
Újbánya és vidéke valamint Aranyosmarót 
és vidéke pedig kőedényeket produkálnak.

Heti kérdések.
T e t s z ik  t u d n i

mit nem értek? Nem értem, hogy a 
nB a n  a magyar közművelődésnek ez a 
harmincnégy éven át kipróbált hű csatlósa* 
miért nem emeli fel tiltó és biráló szavát 
most, amikor annak ideje volna, amikor a 
szirház a közönségnek ép erkölcsű és ép 
szépérzékü tekintélyesebb részét megnyeri 
olyan színdarabok számára, melyek éppen 
■em szolgálják a művészetet és erkölcsöt. 
Azt a művészeti és erkölcsi irányt, amelyet 
a Bars vallott és helyt állt érte, s amely 
mellett őrt áll.

Nem csodálkozunk azon, hogy mig a 
komolyabb drámák csak gyér házat tudnak 
szerezni, addig a „csak felnőtteknek" jel
zésű darabok telt házat vonásnak ?

Nem értem, hol van a Bars ostora, mely 
végig vág a művészet és erkölcs ellen 
való merényleten ? Nem értem, hol a 
haszna a Bars művészetet és erkölcsöt 
őrző és védő szolgálatának, ha nem jegyez
te meg magának a közönség és nem tanult 
tőle, a mikor a művészetek céljáról és 
erkölcsi szempontjairól olyan szépen beszélt.

Hiszen azzal i  véleménnyel az EUrtkné 
ónmgytága és a Sztrájkol a gálya  nagyot) is 
ellenkezik. És In sehol sem láttam a S o r t 
ban .az eleket keményen leszóló bírálatot4 
vagy tán ,nem adott neki helyet* ?

A művészet célja az, — idézem — hogy 
•s ember szépérzékét, a [óizlését és az 
erkölcsösségét fejlessze, hogy etikai és 
esztétikai tévedésektől megóvjon és hogy 
javitólag hasson. Már bocsánatot kérek, ts 
Elnökné ónagysága a művészet fenti feladatát 
semmiképen sem szolgálja. Sőt! Ét tetszett 
mindenkinek és telt ház volt 1 Pedig ez a 
közönség nem kávéházak neveltje: egész
séges idegzetű, a modern irodalom sem 
ronthatta el. mert hisz nem is ismeri s 
mégis, mégis szakadásig tapsol az Elnökné 
őnagysága disznóságainak.

Hol a Bonnak, a magyar közművelődés 
34 éves hű csatlósának művészeti és er
kölcsi vétója éa ostora a színház ellen s 
intelme, szemrehányása a közönséggel 
szemben ?

Nem értem, hogy miért akar ütni a Bars 
máshová, vagy miért nem flt oda is, ahova 
kellene ? 1

Vagy tán a modern irodalomból csak 
Móricz Zsigmond művészi szempontú és 
célú érzéki részleteitől kell féltenünk az 
ép erkölcsöket, a színház izgató célú disz- 
nóságaitól nem ? Nem értem.

Nem értem, hol marad a Bars kritikusi 
ostora, amikor a színészek érijükét és 
tehetségűket — ilyenekben csillogtatják s 
a klasszikusokat: Kisfaludy : Kérőjét, Mo- 
liere: Á képzelt betegét komolytalanul ját- 
szák -  még ha vasárnap délután is. Pedig 
a kőzöiségük akkor tán lelkesebb s ezt 
úgy hálálják meg ?

Nem lesz ebből baj egyszer ?
Hanem, hogy a mi közönségünkkel — a 

pénzéért — mit lehet csinálni, arról megint 
sokat Írhatnék ! Most csak egyet említek.

Nem értem, hogy s színházban, az ol
dalszékeken, legelöl, a sugólyuk mellett 
ki érzi jól magát. A sok pénzért minden 
illúzióját tönkre teszik. A hangos súgás, 
a vastag festék, az erősen hallatszó ének 
és az, hogy a zenekart nem teljes egé
szében hallja, hanem csak egy közeli hang
szert: kinek tetszik? Tessék elhinni, hogy 
a mozi rendszer itt is jobb. Hátul az első 
és drága hely. Én részemről, ha nem szól
nának meg érte, s magyarázat nélkül tudo
másul vennék : fordított messzelátóval sze
retném a darabot nézni. Tessék csak meg
próbálni, milyen bájosak a messze, s 
mesében mozgó alakok és ez valóban 
illúzió, aminek a szinpadhoa közel nsm 
örülhetünk.

Azután az előtt kevesebb volt a szék is 
és lehstett mozgatni amellett, hogy rézsu- 
tosan voltak. Most a széksor merőleges a 
színpadra, tehát a középen ölé folyton félre 
fordult nyakkal ül, sőt hátrafordulva. De 
hogy legalább helyben se lehessen segí
teni, hát jól összelécezték, ami tsrméssete- 
sea szükséges volt a székek szaporítása 
miatt is.

Nem értem, hogy tudnak ott Ólai. Vagy 
annyira tévútra hagyják magukat vezettetni 
azoknak a helyeknek előkelő látszata 
miatt, hogy feláldoznak érte mindent, illu- 
tiót, sőt egészséget.

De azt sem értem, hogy miért kall a 
pontosan érkező színházi közönségnek fel
áldozni as első felvonást a későn érkezők 
miatt . . .

Koppány.
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A költészet doktora.
Ujabbta mértékadó halyekan tervaiik, 

bo(y a* H uni tudományágakból — mint 
aa a régebbi idókbea szokásban volt — 
lehestcn doktori czimct szertzni. így pl. 
a meglevők mellé a politika, a mezőgaz
daságiam a festészet vagy szobrászat, a 
zene doktora címek is megszerezhetők 
legyenek. 9

Mintha ennek az uj iránynak lenne élő- 
futárja az a két vers, amelyek Dr. Kiss 
Mihály aláírással a múlt hetekben láttak 
nyomtatásban napvilágot. E költemények 
szerzője ugyanis a dr. cimet használta ver- 
sei aláírásában, s minthogy ez eddig — 
legalább is tudtommal nem volt szokásban: 
arra következtetek, hogy a fentjelzett iró a 
doetor poesis cimet is megszerezte, aminek 
annnál is inkább örülök, mert földink a 
költészet első doktora. [

A Petőfi Sándorhoz és Reviczky Gyulához 
intézett segéJykiáltások szerzője, a költe
mény irodalmi értéke alapján meg is ér
demli a dr. poes. cimet, szüksége is van 
rá, sőt ajánlatos is aláírnia.

Szükséges a dr. azért, mert ilyen hon
mentő versek után őt is a költői szenthá
romságba sorozzuk — szentnegyedikségnek.
S akkor, ha csak egyszerűen a vezeték 
név szerint említi meg az utókor, nem 
tudják melyik Kiss költőiől van szó : Jó
zsefről, Menyhértről vagy Mihályról. De 
ha odateszik a dr.-t, akkor mindenki tudni 
fogja, hogy a mi Kiss poétánkról van szó, 
a helyi speciálisunkról.

Ajánlatos is odaírnia a dr.-t. mert a 
sokszor segítségül hivott költők a himnus
szerű versek után talán csak a másik ol
dalukra fordulnának ; ellenben a dr. oda- 
tevése olyan tekintélyt és súlyt ád a felhí
vásnak, hogy úgy, amint vannak, rohannak 
segítségükre — különösen a névszerint 
felszóllitttt Petőfi és Reviczky — és Petőfi 
újra megvívja a segesvári csatát és Dr. 
Kiss Mihály kívánságára még egyszer ele
sik és nyoma \ész. Reviczky pedig — bár 
beteges ember — két karddal fogja az or
szágból kiverni azokat, akik nem a tekin
télyes költészet hívei.

Sejtem, hogy e két felhívás nem lesz az 
utolsó, de az eddigiek eredményét tekintve, 
azt hiszem hiábavaló. Nem jönnek ők, 
mert szerencséjükre már azt a kort nem 
érték meg. De azt megengedem, hogy né
hányszor megfordulnak sírjukban s keserű 
könnyeket hullatnak hazájuk mocsárba 
vesztén és leláncoltan is átkot szórnak az 
esett fejüekre. — ügy értve ezt a két szót, 
a hogy a Doktor ur érti.

Az irni-olvasni tudást igazoló bizott
ságok. Vármegyénk Irözigazgatási bizott
sága a választójogi törvény alapján az irni- 
olvasni tudást igazoló Léva városi állandó 
bizottságot igy alakította meg: Bódogli 
Lajos polgm. elnök, Csekey Vilmos, ifj. 
Klain Ödön, dr. Mocsy Aba alelnökök. 
Bellán Sándor, Fábián Zoltán, dr. Horváth 
Qyula tisztviselők. Deák Adolf, Sárhegyi 
János, Tóth István tanerők. Lévai járási 
bizottság: Ordódy Endre elnök, Benkovich 
Guidó, Bolemán Vilmos, dr. Karafiáth 
Márius alelnökök. Backer Árpád, Belcsák 
Béla, Bogner Gyula tisztviselők. Bányai 
Ferenc, Jaross Ferenc, Kiss Gyula tanerők. 
A bizottságok működési tartama két évre 
terjed, azután újat alakítanak.

L é v i l  Würlmp

H Í R E K .
— Ntmtsaégadományozás. A király Leva- 

tieh Gusztáv lévai ügyvédnek, dr. Levatich 
Kálmán ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel 
felruházott pozsonyi járásbirónak és Leva
tich Lászó nagykálnai földbirtokosnak, va
lamint törvényes utódaiknak, a közügyek, 
a közgazdaság és a közjótékonyság terén 
szerzett érdemeik elismeréséül, a magyar 
nemességet Nagykálnai előnévvel, díjmen
tesen adományozta. A királyi kitüntetés 
érdemes családot ért.

— Tanárok a Rákóczi-kultuszért. A Lévai 
Hírlap egyik utóbbi száma teljes egészében 
közölte azt az indítványt, melyet Horváth 
Antal igazgató terjesztett a lévai állami 
tanítóképző intézet tanári testületé elé, a 
Szekfü-ügyből kifolyólag, Rákóczi dicső em-

1 lsének évenként való örök megünneplése 
v^ett. A pénteken megtartott tanártestületi 
ülés az indítványt eg yh a n g ú la g  elfogad ta , 
valamint annak indokolását egy szó elle
nében, teljes egészében szintén magáévá 
tette. Ezzel a cselekedettel a tanítóképző 
tanári kara ismét tanujelét adta hagyomá
nyos, nemes elveinek.

— Magyar szó Garamsolymoson. A lévai 
áll. tanítóképző-intézetnek III. éves növen
dékei a pedagógia tanárának vezetése 
mellett ápr. hó 30-án és május hó 7-én 
meglátogatták a garamsolymosi rk. tótajku, 
de magyar tannyelvű népiskolát a magyar 
nyelv tanítására vonatkozó tapasztalatok 
szerzése végett. Az első alkalommal csak 
figyelték a tanításokat, a másik alkalommal 
maguk a tanitónövendékek tanítottak. Nagy 
örömmel láttuk az iskola összes körülmé
nyeiben a rendezettséget, amely Báthy 
Gyuia esperes-plébános kulturérzékét is
merteti meg velünk. Báthy Gyula pedagó
gus mivoltát legjobban demonstiálja az a 
nyilatkozat, amely szerint arra törekszik, 
hogy tanítóiban minden apró érdemet fel
fedezzen. Ezen erkölcsi elismerés megadá
sára való törekvés meglátszik a garamsoly
mosi iskolán is, amelyben Kalapos József a 
modern tanító minden kellékével felvér
tezve terjeszti a magvar kultúrát. Méltóan 
csatlakozik hozzá M o ln á r  Sándor hitoktató, 
aki a hit és erkölcstan tanítása kapcsán 
viszi a nép leikébe a magyar szót.

— Nyugdíjazás. Kovács József kir. ta
nácsos, az aranyosmaróti pénzügyigazgató 
36 évi flgybuzgó munkálkodása után nyug
díjba vonult. Utódja hirszerint Újvári Sán
dor Lajos p. ü. igazgató helyettes lesz.

— Jegyzői értekezlet. Dr. Rudnyánsrky 
Titusz járási főszolgabíró, a minden hó
ban egybehívni szokott jegyzőértekezletet 
folyó hó 9-én a garamszentbenedeki kör
ben Pál Miksa körjegyzőnél tartotta meg.

— Az iskolai előmeneteli naplók hitelesí
tése. Mivel az elemi népiskola IV. és VI. 
osztályának sikeres le végzéséről szóló isko
lai bizonyítványnak az orsz. képviselői 
választójog szempontjából nagy jelentő
sége van, azért a kultuszminiszter elren
delte, hogy az előmeneteli naplók minden 
iskolában a legnagyobb rendbe hozas
sanak és a hatóság által lepecsételve hite
lesítessenek. Léva vámsában a hitelesítés 
már megtörtént. A rom. kath. elemi iskola 
naplói az 1864—6.. tanévre, a tanítókép
zői gyakorló iskola naplói 1871—72. tan
évre, a ref. iskola napiéi az 1883—84. tan
évre és végül az izr. iskola naplói az 
1871—72. tanévre visszamenőleg vannak

meg s lettek hitelesítve. Mindazok, akik a 
választói jognak megszerzése céljából kí
vánnák ki Iskolai bizonyítványukat, azok 
részére díjtalanul adatik ki aa, a hitelesí
tett naplók alapján.

— A Perec halottja. A Perec caatoma 
az idén is megkövetelte az áldozatét. Szom
baton délután három kisleány játszott a
Zugó fölött, miközben Katona Erzsiké, egy 
napszámos hét éves gyermeke a vízbe 
esett és belé fűlt. A rendőrség, amint hí
rét vette a szerencsétlenségnek, azonnal 
elrendelte a csatorna vizének lebocsájtását 
és a hullát rövidesen megtalálta a refor
mátus iskola kertje alatt egy bokorban föl
akadva. Most, amikor a város a rétek fe
lől mindjobban közeledik a Perechez, igy 
a gyerekek jobban rákapnak a szifon kör
nyékén való tartózkodásra, azért tanácsoa 
volna ott keritéssel ellátni a Perecet, mint 
az más forgalmasabb helyen van.

—  A sorozások. Barsmegyében már meg
indultak a sorozások. Aranyosmaróton e 
hó 6-án fejezték azt be. A három korosz
tályból összesen 789 állitáskötelest hívtak 
fel, de csak 570 jelent meg, akik közül 
108 vált be katonának. A távolmaradt 219 
állitásköteles nagyrésze más megyékben 
mezei munkát végez, ezek ott kerülnek 
majd mérték alá. A sorozóbizottság jelen
leg Garamszentkereszten működik.

— Tanítók gyűlése. A verebélyi kerület
» rk. tanítói köre ez évi közgyűlését Kántor 

István elnökletével Verebélyen tartotta meg. 
. Az elnöki megnyitó után Harits József es

peres, kerületi «gyh. tanfelügyelő az egy- 
házliatósági jelentéseket olvasta fel, ennek 
megtörtérte után Miklósba Károly Az is
métlő iskola reformjáról, ifj. Kántor István 
A tanító mint Önkéntes és a testi nevelés- 

! ről, végül id. Kántor István A gyermekne- 
I velésrő! cimü dolgozatát olvasta fel nagy 
j figyelem közben. A két előbbi felolvasónak 
| jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a gyű

lés, id. Kántor István dolgozatát pedig égy 
arany pályadijjal jutalmazta. A jegyzőkönyv 

\ felolvasása és a pénztári jelentés megtételt 
után a tisztviselőknek a felmentvényt meg
adta a gyűlés, a jegyzői tisztségről lemon
dott Porukcez Győzőnek köszönetét fejezte 
ki működéséért és helyébe Miklóska Ká
rolyt választotta meg. A gyűlés után a 
gyűlésen résztvevők társasebédre jöttek 
össze.

— A Tanitok Házának kibővítése. A Lé
ván levő barsmegyei Tanítók Háza szűknek 
bizonyult. Ugyanis az internátusba a múlt 
évben is annyian jelentkeztek felvételre, 
hogy sokat vissza kellett utasban!. Az in- 
ternátust fentartó Barsmegyei Általános 
Tanítóegyesület elnöksége azért mosttervba 
vette az épületnek olyaténképeni kibővíté
sét, hogy abban 40 növendék legyen elhe- 
lyeztetö a mai 22 helyett. A terv fölött a 
jövő hónapban Körmöcbányán megtartandó 
közgyűlés fog dönteni.

— A falragaszok védelme A falragaszok 
rongálóit. letépőit eddig nagyon enyhén 
büntette a törvény. A most életbelépő 1914. 
XIV. t. c a falragaszokat nagyobb véde
lembe veszi és igyik paragrafusában ki
mondja, hogy kihágást követ el és hatszáz 
koronáig terjedhető pénzbün'etéssel sújtan
dó az, aki falragasznak megengedett kifüg
gesztését megakadályozza, vagy jogosan 
kifüggesztett falragaszt jogtalanul letép. Jó 
lesz ezt megjegyezni különösen nálunk, ahol 
a kiragasztott plakátokat még azon nedve
sen szokták letépni a falakról, hogy helyé
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be másikat raj asszanak. De jó volna egy - 
sser már megfelelő hirdető helyekről is 
gondolkodni a városnak, amit a közkívánat 
régen sürget.

— Zsidé liturgikus hangverseny. Három 
országos hírű főkántor: Schlam, Mazavecki 
és Fenickel eljöttek Lévára, hogy bemutas
sák azokat a zsidó liturgikus énekeket, 
amelyeket évszázadok előtt teremtettek. A 
hangversenyt vasárnap délután 6—1 *8 óra 
között tartják a hitközségi tanácsteremben, 
illetve a pótimaházban. Előadásuk, melyek
ről kielégítő dicséreteket olvastunk az 
ország több lapjában, főleg a régi hagyo
mányos énekek remek motívumokkal ékes
kedő egyházi dalok keretében mozog. 
Schlam főkántor nem ismeretlen előt
tünk, minthogy már két Ízben gyönyörköd
tette a lévaiakat remek hangjával. Az élve
zetesnek Ígérkező előadás iránt városszerte 
nagy az érdeklődés.

— A lévai kerületi munkásbiztositó pénz
tár évi közgyűlése f. hó 3-ára volt kitűzve, 
de a közgyűlési kiküldöttek nem jöttek 
Össze határozatképes számban, igy azt 
10-ére halasztotta az elnökség. Az érdek
lődés ekkor is nagyon minimális volt. 
Kár, hogy a kiküldöttek: a pénztári tagok 
képviselői a pénztár autonómiáját, még 
most is, mikor a pénztárakat annyi táma
dás éri, csak ennyire becsülik s nem gyakorol
ják ellenőrzési jogutcat. A közgyűlés egyéb
ként a beterjesztett jelentésekhez és javas
latokhoz hozzájárult. Az igazgatóság jelen
tése szerint a pénztár taglétszáma az 
utóbbi években fokozatos emelkedést mutat 
s 1913-ban betegség ellen biztosítva volt 
3964, baleset ellen pedig 3015 alkalmazott. 
A taglétszám és a járulék emelkedésével 
természetesen lépést tartott a segélyezés 
mértéke is. A pénztár teljes erejével igye
kezett tagjainak jogos igényeit kielégíteni s 
igy táppénzben kifizetett 17 850 K 39 fill.-t, 
gyógy, ellátásra 16.867 K 12 fill.-t, kórházi 
költségre 4169 K 47 fill.-t, orvosi költség 
14^09 K. 15 fillér, gyermekágyi és szülész
női segély 735 K., temetk. segély 755 K., 
fürdő és szanat. 1467 K. 76 fillér. A jövő 
évi költségvetést 79.831 K. kiadás és 85. 
200 K. bevételben állapította meg. A köz
gyűlés az igazgatóság ama tervét, mely- 
szerint székház építését határozta el, tudo
másul vette, úgyszintén hálás köszönettel 
vette tudomásul, hegy a székház építés 
céljára Léva városa ingyen telket adomá
nyozott. Végül megem’itendőnek tartjuk, 
hogy a lefolyt évben 162 balesetet jelentet
tek be a pénztárnál.

— A barsmegyei általános tanitóegyesülst 
rendes évi közgyűlését junius hó 4-én dél
előtt fél 10 órakor tartja Körmöczbányán 
a városi iskolák nagytermében, melyre az 
egyesület tagjait, valamint a tanügybaráto- 
kat tisztelettel meghívjuk Végh István el
lök. Bányai Ferenc titkár. Tárgysorozat: 
1) Elnöki megnyitó s ennek kapcsán meg
emlékezés Br. Eötvös Józsefről és Bethlen 
Gáborról. 2) A hangjegyutáni énektanítás 
módszere Előadó: Hadd N. Lajos énekokt. 
orsz. szakfelügy. 3. Népoktatásügyünk és az 
iskolai reformok. Előadó: Ivnovich  Győző 
polg.isk. tan. 4) A Barsmegyei Tanítók Háza 
fejlesztésének ügye. Előadó: Misiik IsWán 
áll. isk. igazgató. 5) Választmány előterjesz
tése lovag Kelts Gyula Barsmegye főispánja 
és Mailáth István Barsmegye alispáajának 
disztagokul és Dr. Kmoskó Béla lévai ügy
védnek tiszteletbeli tagul leendő megvá
lasztása Iránt. 6) Titkári jelentés. 7) Pénz
tári jelentét. 8) Tisztujitás. 9) Indítványok.

Inditványok a közgyűlést megelőzőleg 8 
nappal az elnökséghez küldendők. Köz
gyűlés után társaeebéd a .Szarvas szálló" 
nagytermében. Egy teríték ára 3 korona. 
A közgyűlésen résstvenni szándékozó ta
gok elszállásolásáról gondoskodva lesz, ha 
ezen óhajtásukat a közgyűlést megelőzőleg 
legalább 8 nappal közük Mohapel Antal 
közs. igazgató ürral. — Társasebédre 
ugyanitt leket jelentkezni junius 3-ig. A 
gyűlést megelőző este az egyesület hang
versennyel ás ssinlelőadással egybekötött 
táncmulatságot rendez a Szarvas szállóban, 
a barsmegyei Tanítók Háza javára. A mű
sor itt következik; 1. a) Liszt Ferenc: Ta
rantella Di Bravura b) László Gusztáv: 
Concert Brilliant Walzeri. Zongorán elő
adja Mihályi László úr. 2. A Kis kadét 
operett. Irta Farkas Imre. Személyek: Ez
redes: Baumann Győző, Josefine: Misáik 
Istvánná, Kadét: Petőc Sándor, Tisztiszolga: 
Kölcsey Rudolf, Zongorán kiséri Riszner 
Jolán úrleány. 3. Lányi Ernő és Szent- 
Gály Gyula: Három magyar dala. Éneklik 
Missik Istvánná úrasszony, Riszner Jolán 
urleány, Baumann Győző úr és Riszner 
Arthúr úr. 4) A Kis lord. Életkép három 
felvonásban. Irta Burnett Hodgson. Ren
dező Ivanovich Győző úr. A darabban fel
lépnek Budinszky Sándor, Goldner Melánka, 
Schehovics Imre, Szántó Ignác, Wieder- 
manu Gyula, Ország Rezső, Ember Ilonka, 
Húzóczy Lajosné, Mohapel Antalné ás 
Zsuffa Jolán.

— Gyújtogatások. Kissáró községben 
Pólya István gazda háza kigyuladt, minek 
következtében két ház melléképületeivel 
együtt leégett. A csendőrség kiderítette, 
hogy a tüzet Pólya szándékosan okozta, 
égő gyertyát helyezeti el éjszaka a takar
mányban, azért, hogy sralmafödeles házát 
cserepesre csináltathassa át. A beismerés
ben levő tettest letartóztatták és az ar- 
marótl kir. ügyészségnek átadták. — Bars- 
endréden Horn Jakab földbirtokos kazalba 
rakott takarmánya leégett. A csendőrség 
kinyomozta, hogy itt is gyújtogatás történt.
A gyújtogató egy gyöngeelméjü legény, aki 
— mint bevallotta — fázott, azért felgyúj
totta a takarmányt és megmelegedett mel
lette.

Színészet.
Az elmúlt hét színházi estéiről beszámol

va önkéntelenül is kizökkenünk n krono
logikus sorrendből és legelőször Is az ese
ményszámba menő előadásokról emléke
zünk meg.

Szombaton ünnepi esténk volt. Az első 
telt ház az idei színi évsdban. Gyönyörű 
volt n darab : Tímár Liza, a Vígszínház 
nagyhitü újdonsága. Bródy Sándor legújabb 
színmüve. Darabja a budapesti lipótvárosi 
plutokráda életéből vett milieuben egy el
nevelt, agvoakényeztetctt, túlfinomodott s 
környezetéből fensőbbségesen kinőtt leány 
hatalmas alakjának rajzát adja — nagy drá
mai erővel. De, mi még Tímár Liza egyé
niségében a fölserdült enfant terrible s a 
hiszterika vakmerő esztelenségeinek külső 
leple alatt a mindjobban fejlődő uj magyar 
nőitipust is meglátjuk: az értelmileg, akarati- 
tag nagkorúvá lett s női öntudatát mélyen 
érző és érvényesíteni is tudó nőt. Egyelőre 
ugyan még szertelenségekkel kapcsolatban ... 
s csak az újabb irodalmunkban szaporodó 
női típusát. A gyönyörű darabot gyönyörű 
egyéni és együttes játékban élvezhettük. Sz. 
Hervai Erzsiké mesteri játékban csillogtatta 
nagy művészi tehetségét. Dicséretére említ
jük, hogy beszéde, mozgása, temperamen
tuma: egész játéka Varsányi Irént jutatta e- 
szünkbe, épugy mint Baranyai orvosában 
Fenyvesi játékára emlékeztünk. Legnagyobb 
elismerésünket csak igy tudjuk kifejezni. 
Remete is gyönyörűen játszott. Kár, hogy 
tökéletes játékából kiríttak örjöngési jele
neteinek színésziét, egy csöppet se termé
szetes mozdulatai, bár hangja, arcjátéka 
itt is nagyszerű volt. Aldori az altábornagy- 
nak irodalmi lomtárból való alakját még 
jobban kiélezte s a darab egységes tónu
sát a nevetségesbe való átbillenéssel majd
nem veszélyeztette. Szilágyi Rózsi beszédé
nek csengésével, kedves természetességé
vel hatott. Arcjátéka, mozgása fejletlen : de 
Szilágyi hangjával játszik, azzal színez, azzal 
jellemez. P. Szepesi Szidi, Káldor játékáról 
is csak elismeréssel szólhatunk. Szombat 
este színészeink érett művészetet adtak. 
Kár, hogy művészetük élvezését a szerény 
keret: a kopott, Ízléstelen diszletezés nagy 
mértékben csökkentette De igy is bebizo
nyosodott, hogy jó  drámával is lehet Léván 
telt házra szert tenni. (F. J.)

Megértő, lelkes közönséggel telt ház 
előtt két estén keresztül vendégszerepeit 
színházunkban Pethes Imre, a bpesti Nem
zeti színház országos nevű művésze, akit 
tajos ovációkban, meleg ünneplésben ré
szesítettek mindkét fellépése alkalmával. E 
hó 13-án A vasgyáros címszerepét játszotta. 
Érzelmes, majd erős, talán mondanunk is 
felesleges, hogy mindvégig elragadó hatás
sal, művészi módon adta Dsrblayt. Sz. 
Hervay Erzsiké méltó párja volt Claire 
szerepében. Hervay kiforrott, tökéletes, 
meggyőző erejű művészi játéka és teljes 
fölénye a színpadon, kétszeresen ragad 
meg bennünket, mikor igy valamely nagy 
színésszel szerepel együtt. Baranyai szép 
stílusáról, jó beszélő tehetségéről napról- 
napra nagyobb a meggyőződésünk. Feleki 
humora a jobbak közül való. Szepesi Szidi, 
Szilágyi Rózsi, Berdáet Rózsi, Káldor és 
Aldori szintén jók voltak. A többi szerep
lők igyekezete is hozzájárult ahhoz, hogy 
ezt az előadást emlékezetessé tegyék szá
munkra.
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Másnap, 14-én Lavedán:A párbaj c. szín

müve került előadásra, az egyik vezető- 
szerepben Pethessel. Nagyon jól esett a 
közönségnek, hogy a sikamlós francia da
rabok után egy nívós, mély tartalmú fran
cia darabbal is megismerkedhetett. Amint 
a tegnapi, úgy a mai estének is nagy mű
vészi sikere volt. Pethei Dániel abbét ben
sőségesen, hű jellemzéssel kreálta, mimi
kája, szemének játéka, hangjának vibrálása 
bámulatos volt. Sz Hervay Erzsiké a her
cegné szerepében drámai tehetségének min
den erejét küzdelembe vitte az elmarad
hatatlan sikerért. Erről a minduntalan fel
hangzó vastapsok tanúskodtak. Baranyait 
általában dicséret illeti meg jól felfogott 
játékáért, de ha némelykor kissé erőtelje
sebben játszik, nagyobb hatást ért volna 
el. Egyébként sikerét, nehéz volna meg- 
döntenünk. Aldori mintha túlságosan fia
talos mozgású és hanghordozásu lett volna 
püspöki külsejéhez képest.

Pénteken Az éjj«li ügyvéd ment. A vidám 
darab állandó derültségben tartotta a kö
zönséget, a szereplők iparkodtak jót pro
dukálni. Vasárnap este a Katona dolog 
került színre, telt ház előtt, ügy az előadás, 
mint a rendezés a jobbak közül való volt. 
A főszerepekben Jászai Mari. Budai Ilonka 
és Káldor lendületesek voltak és szépen 
énekeltek. Remete, Áldori, Szepesi és So
mogyi szintén jól játszottak. A közönség 
gyakran adott tetszésének hangos kifejezést.

Hétfőn A mérföldkövek volt szinen. A 
saép darabot a szereplők nem tudták kel
lően érvényre jutatni és a rendezés is 
felületes volt.

------------ — --------------------------------------  I
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Hirdetmény.

gyűlési termébe f. évi Május hó 25 napját 
(hétfő) tűzöm ki, mely napon d. e. 8—12 
és d. u. 3—7 órák között, 100-nál több 
jelentkező esetén a folytatólagos napokon 
ugyanezen órákban tartatnak a vizsgálatok.

Az Írni és olvasni tudás igazolására bo- 
csáttatik a férfinemhez tartozó minden ma
gyar állampolgár aki huszonnegyedik élet
évét betöltötte. E kérdésben az első fokú 
közigazgatási hatóság határoz. Határozatá
val szemben felebbvitelnek helye nincsen.

A vizsgálatra a polgármesteri hivatal ik
tató helyiségben a hivatalos órák alatt sze
mélyesen vagy levél utján a vizsgálat meg
kezdésének napjáig lehet jelentkezni.

A vizsgálatra bocsátottakat a hatóság 
jelentkezésük sorrendjében jegyzékbe fog
lalja s az ekként megállapított sorrendben 
folynak a vizsgálatok, melytől a bizottság 
csak méltánylást érdemlő esetekben tér
het el.

A vizsgálat rendszerint nyilvános, de a 
vizsgázó kérelmére a nyilvánosság kizáratik.

Különösen kiemelem, hogy a vizsgálat 
iagyenes s az arra való jelentkezés kiváló 
fontossággal bii, mert sikeres vizsgatétel 
esetén az erről szóló bizonyítvány birtoká
ban levők írni és olvasni tudásuknak az 
összeíró küldöttség által való megállapítása 
mellőztetni fog.

Az írni és olvasni tudás egyébként az 
albizottság előtt a magyaron kívül Léván 
tót nyelven is igazolható. Más élő nyelven, 
ha a bizottság két tagja azt érti vagy hites 
bírósági tolmács bizonyítványával.

Midőn mindezeket közhírré teszem, fel
hívom a város lakosságát arra, hogy az 
állami élet Irányításában legkiválóbb köz
jogi jogosultság, a választói jogra nézve 
oly fontos kellék igazolására s erről egy
mást felvilágositva, erre egymást buzdítva 
a jelzett határidő szem előtt tartásával 
minél többen jelentkezzenek.

Léva, 1914 évi május hó 14-én
Bódogh Lajos 
polgármester.

úgy is mint bizottsági elnök.

Az országgyűlési képviselők választásáról j 
szóló 1913: XIV. t. ez. értelmében az Írni 
és olvasni tudás a választói joghoz meg- i 
kívánt különös kellékek egyik legfontosabb ■ 
alkatelemét képezvén annak igazolása azok- ’ 
nál a kiknél ezt a törv'-'y megkívánja ki- I 
váló jelentőséggel bir

Azok a kik az ekmi népiskola VI. ősz- 
tálya vagy ezzel a választói jogosultság 
szempontjából más egyenértékű iskolai 
osztály vagy tanfolyam sikeres elvégzéséről, 
illetőleg ha Írni és olvasni tudnak, ezen 
körülménynek az elemi népiskola IV. osztálya 
elvégzéséről bármely okból (melyek közé 
az iskolai feljegyzések netáni elkallódása 
vagy hiányossága is tartozik) bizonyítványt 
nem tudnak felmutatni: azok az írni és ol
vasni tudásukat az első fokú közigazgatási 
hatóság kebelében e célra szervezett ál- , 
landó bizottság előtt a vizsgát kivevő al
bizottság elnöke vagy valamelyik tagja ál
tal megjelölt nyomtatott szöveg legalább öt 
sorának az albizottság előtt való elolva
sása és a nevezettek által tollba mondott 
két sor szövegnek az albizottság előtt való 
leírása által igazolhatják, miről siker ese
tén az egész országra s egyszersminden- 
korra érvényes bizonyítványt kapnak.

A Léva városi állandó bíaottság albizott
sága előtt teendő ezen vizsgálatok meg
kezdésének hajárídejéfll a városháza köz
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Közhírré teszem, hogy a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamara a folyó évben 
kiosztás alá kerülő két, egyenként 100—100 
koronás állami ipari munkásjutalomra és 
elismerő oklevélre hirdet pályázatot.

A jutalomra való igény előfeltételei:
1. Magyar állampolgárság.
2. Tényleges ipari munkában való állandó 

alkalmaztatás Művezetők, munkavezetők, 
pallérok, előmunkások csak kivételes, mél
tánylást érdemlő esetekben vétetnek figye
lembe, kapus, kccsis. szolga stb. a juta
lomra igényt nem tarthat.

3. Legalább 15 évi megszakítás nélküli 
működés az ipari munka körében.

4. A rendes munkabér évi 2000 koronát 
meg nem haladhat.

A felsorolt feltételeket igazoló okmányok
kal (munkakönyvvel) felszerelt bejelentések, 
melyeknek a munkás korát, családi (bős, 
nőtlen, gyermekek száma) vagyoni és kere
seti viszonyait (napibér, fizetés) továbbá 
múlt és jelen ipari foglalkoztatását is fel 
kell tüntetniük folyó évi május hó végéig 
a kisiparosok részéről az iparhatóság utján, 
a gyárak részéről közvetlenül a kamarához 
beterjesztendők. Később érkeaő bejelentések 
figyelembe nem vétetnek.

Azok a munkások, kik az 1913. évben 
pályáztak jutalomra, de azt nem kapták 
meg, munkaadóik utján, kisipari munkások 
az iparhatóság utján egyszerűen jelentsék 
be a jutalomra való igényűket. Munkakönyv 
és okmányok beküldése ezeknél nem szük
séges.

Léva, 1914 évi május hó 12.
Dr. Mocsy h. polgármester.

Közgazdaság.

Az Anker Élet- és J&radékbiztositó-Tár-
saság Bécsben 1914 április 25-én tartotta 
gróf Prokesch Osten Antal úr elnöklete 
alatt 55-ik rendes közgyűlését. A lefolyt 
űzletév számadási jelentése a gazdasági 
viszonyok ismert kedvezőtlen volta dacára 
a folytonos fejlődésnek és virágzásnak ked
vező képét mutatja. Kiállíttatott 9583 köt
vény 70,544.761.46 K tökére és 226,540 K 
járadékra. A biztosítási állomány 1913. év 
végén 92,929 szerződésben 619,946.123*30 
K tőkére és 2,099.915 64 K járadékra rú
gott. A számadási évben a bevételek 37, 
265.448*21 K-t tettek ki. Az összes vagyon 
210,835.767 08 K; ennek elhelyezésénél a 
társaság a hagyományos szigorú szolidság
gal járt el, melyet a felügyelő-bizottság el
ismerőleg hangsúlyozott. Akifizetések 1913. 
évben biztosítási összegekben, visszavá
sárlásokban, járadékokban és nyereségosz- 
talékokban 22,544.360 81 K tekintélyes ösz- 
szeget, a társaság fennállása óta teljesített 
összes kifizetések kerek összegben 488 
millió K-t tesznek ki. Az évi felesleg az 
egyes osztalékkategoriák üzemszámlájának 
eredményével együtt 4,095.291*41 K-t tesz 

i ki; ebből a halálesetre nyer séggel bizto- 
j sitottak javára 2,868.969*88 K jut. A rész

vényesek 48,000 K-t kapnak (részvényen 
ként 240 K-t mint a múlt évben). A kü
lönféle tartalékok javára 500.000 K utalta
tott át. A nyereségrészesüléssel kötött ha 
láleset és vegyes biztosítások üzemszám- 
lájának feleslegéből a biztosiiottak részére 
nyereségosztalék gyanánt az 1913. évre ki
fizetésre kerül és pedig „AM osztalékterv 

. szerint (régi számla) agy évi díjnak 40o/0-a.
I „A* osztalékterv szerint (uj számla) egy 
j évi díjnak 22#/o-a és „B* osztalékterv sze- 
’ rint a biztosítás tartamának mérvéhez ké

pest egy évi díjnak 468°/?-ig terjedő ösz- 
szeg. Tekintettel a biztosítottaknak maga* 
nyereségrészesülésére, nem tagadható meg 
az Anker vezetőségétől annak elismerése, 
hogy rendkívüli gondosságot és bőkezű
séget tanúsít és a részvényesek érdekeit a 
biztosítottak érdekével összhangba tudja 
hozni.
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íro résl hirdetmény kivonat
A Birsm egyel Népbank r. t. TÓgrehajU- 

tónak Benkovica Béla dr. Benkovica István 
és öi?. Benkovica Istvánná, szül. Nyiry 
Borbála úgy is mint kk. Benkvics Irén tt. 
gyámja végrehajtást stenvcdök ellen indí
tott végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság 
a végrehajtási árverést 2000 korona tőke
követelés és járulékai behajtása végett a 
lévai kir. járásbíróság területén Léva város
ban fekvő s a lévai 75 sztjkvhez A f  1 sor 
749 hrszám alatt foglalt 687. ö. i. siámu 
ház, udvar és kertbeni ingatlanukra 1600 
korona kikiáltási árban elrendeli.

Az árverést 1914 évi junius hó 17 nap
ján délelőtt 10 órakor Léván a tlkvi ható
ság irattárában fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő iágatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el 
nem adható.

Az árverelni szándékosók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ár 10 °/o-át készpénz
ben vagy az 1881 évi LX t.-cz. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapírban a kiküldöttnél le
tenni vagy a bánatpénznek elöleges elhe
lyezéséről kiállító letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverési feltételeket 
aláírni.

Azon árverelő, ki a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki 
sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa igért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegésziteni.

Léva, 1914 évi március hó 10.
Pogány s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül
Dodek kir. tlkvvezetö.

Vízmentes ponyvák, lópokró
cok, tömlők és gazdasági

k ö t é l á r u k
jutányos árban, n a g y b a n  6s kicsiny- 
—  ben kaphatók. —

Ablakredönyök és napellenzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. = =  i

Napellenzők javítása 
— eszközöltetik. —

Tisztán kezelt 40 kiló 

K Ó S E R  
l i b a z s í r  e l a d ó  

Cím a kiadóban.
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M agyar házi ipari kézimunkák.
A legizlésesebb kivitelben elvállal minden

nemű kézimunkát, alkalmi ruhákra való hím
zést, arany és ezüst himzést, menyasszonyi ke
lengyék hímzését, olcsó árban

T réger Sándorné
Magyar-Gurab, (Pozaony-m egye) P osta  Réthe.

m e g te h e tő k :  özv Fricska Istvánnénál, Léván.
-------------------  Ugyanott felvilágosítással is szolgálnak. ------------------ -

Kiadó bolti helyiség: 1
Kálvin-téren a város kellő közepén, 

üveg kirakattal igen a lka lm as 
bárm ily üzletnek.

Bővebbet Forgács M ih á ly  tulajdosnál. j

L a k a t o m  t a n o n c n a k  I

két jóravaló fiú fölvétetik • 
Tsilassay Józse fné l j

L  É  V  A  N .

ÜZLET ELADÁS. N s
H 60 One fennálló rőfös és paraszt 
dioaláru üzletein esetleg házzal egg- 

ggütt szabad házból átadom. 
Kimutatható nagg forgatom, csihélq 

raktár, előnyös fettételek 
RDbER VIKSOR

______________ ZSEL1Z.

ÜZLETBERENDEZÉS
fű s z e r  szak m a  részére  

olcsón eladó N==e-

Wilheim Mórnál  
a- *  b í u d n. z  %

K i a d ó  ü z l e t h e l y i s é g e k

a város kellő közepén a 
legforgalmasabb helyen.

Bővebbet nyújt

Weisz Miksa
m észárosnál 

V á ro s-ház köz.
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H ol lite r én üchrautz  
May farO i P h . és T «iu  
D Acher & ^lollcftuir. . . . . . .  , épeinek  vezérképviselete, j E 2E :
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és desert sütemények, torták elsőrendüek,
r  L r •• f • f
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