
Szépirodalmi-,  Közg'azdasí.gi- es Társadalmi  hetilap.

E g y e s  p é ld á n y  lO fillérért k a p h a tó :  
S c h u lc z  Ig n á ez  la p tu la jd o n o sn a l.

S z e r k e s z tő s é g  é s  k ia d ó h iv a ta l h ova  
a lapba sz á n t  k éz ira to k , h ir d e té se k ,  

e lő f iz e té s i  d ija k  k ü ld en d ő k :  
Léva, Kazinc y-utca 2. sz.

Nyílttéri közlemények soronkint 20 fillér.
Hirdetések egyezség szerint. 

M eg je len ik  m ind en  sz o m b a to n .

3513 1909. szám.
Hirdetmény.

Léva rt. t képviselőtestülete 1909. 
évi május hó 28-án tartott rendkívüli 
közgyűlésében 3613 1909 számú vég
zésével a Mángorló-utcza rendezésének 
az 1886 évi XXII. t. ez. 110 §.-a 
értelmében leendő tárgyalásra az 1909 
évi junius hó 30-ik napjának d. u 4 
órájára összehívandó közgyűlés napi
rendjére tűzte ki, — mi ezennel köz
hírré tétetik s képviselőtestület tagjai 
ezen határnapra jelen hirdetmény utján 
is meghivatnak.

Léva, 1909. évi május hó 29-én
Bódogh Lajos

polgármester.

Városi ügyeink.
Méla csend honol a tájon. Vezetőink ! 

oly nyugodtan alszanak, mintha szénájuk 
a legteljesebb rendben volna, csak j 
akkor riadnak fel néha-néha, ha ve
szélyeztetve gondolják a piadestált, 
melyre a köz bizalma helyezte őket. 
Midőn aztán egy-két üres kiszólással 
pár hangzatos frázissal ismét megerő
sítve látják pozíciójukat, nyugodtan 
feküsznek le ismét és álmodoznak 
tovább. A közügyek, a város jóléte, a j 
<özönség érdeke, ugyan már, hogy j 
ránthatja őket? Hogy is lehetne tőlük j 
civánni, hogy ilyen kicsinyes dolgokkal I
s foglalkozzanak?

ügy állunk most, mintha minden 
/árosunk ellen esküdt volna össze, 
nintha mindenki a város teljes tönkre- 
ételén dolgoznék, s a helyett, hogy 
i legnagyobb erőfeszítéssel ezen áramlat 
íllen küzdenénk, egymást ütik pártjaink 
:sak azért, mert vezetőink úgy találják, 
logy az elvet, nem az elvben magában 
lanem személyekben kell diadalra jut
atni. A személy a fő, az elv, a czcl,

érdekeink, az előttük csak másodrendű 
kérdés.

Hogy ezen áldá í dan állapot mire 
vit e vá osunkat, arra azt hi zeni elég 
sok és szomorú tapasztalataink vannak.

Vegyük mindjárt elő villany világí
tásunkat. Elfacsan Jik a szivünk, ha
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Köziigyek.
A barsnngyei Alt. Tanító Egyesület 

közgyűlése.
F. hó 3-án Újbányán gyű t egybe 

Barsmegye tanítósága rendkívül nagy 
számban, hogy a magyar taxiit >ság és 
tanügy üdv. s eszmeit meg^*szé:je és 
valóra váltsa. Az eln ki bejelentéseket 
és ék terjesztéseket köveit-* Tomcsányi 
János kir. tanfelügye'ó igen szép és ! 
tartalmas beköszöntője, melyben a ! 
tanítóságot segítő társakul hívja fel a 
közös cél el résé e kedves hazánk 
szent nyelvének terjesztésére, mert 
úgymond csak igy remélhető egy újabb 
millenium.

A kir. tanfelügyelőnek nagy tetszéssel 
fogadott bes'éde után Végh István 
egyesületi elnök magas röptű, szívhez 
szóló szavakban emlékezett meg megb. 
dr. Mamos Péter kir. tanfelügyelő el- 
hunytáról. Az emlékbeszéd hatása alatt 
annyira elerzékenyült jelenlevőket dr. j 
Molnár István a „Magyar Gazda Sző- ! 
vétség" kiküldötte vil anyozta fel és ! 
annyira tetszetős modora, kitűnő előadó ! 
képességgé'és kifogástalanhumora által j 
teljesen lebilincselte a jelenlevők figyel- I 
niet. Fejtegette és bebizon\iíotti, hogy j 
iskoláink még mindig nem nevelik a 
gyermeket az életnek. Különösen a ‘ 
természetrajz es természettan helves 
tanítását hangsúlyozta. Rövid néhány 
sz bán fejezte ki kívánságát, hogy á : 
tanítóság hasson oda, hogy a magyar • 
gazda megösmerje a helyes és czélra 
vezető gazdálkodást és ne csík akkor 
vessen ha a „sógor" vagy „koma,*

; hanem mikor annak itt a kellő ideje. 
Ha csupán minden fűszál megkétsze- 
resődik úgymond milliókat hoz a ha
zát ak. A kitűnő és magvas beszédet 
szűnni nem akaró taps követte. Kö
vetkezett a Tanítók-Háza ügyének tár
gyalása.

Térszüke miatt csupán, annyit, hogy 
a közgyűlés a választmány és előké
szítő bizottság által tett javaslatokat 
magáévá tette.

Ezután Missik István áll. isk igazgató 
értekezet a „Tanítók Házáról". Tartal
mas és érdekes előadását a jelenlevők 
sz vesén hallgatták és az általa és az 
elnök által benyújtott javaslatokat egy- 
hangulag elfogadta a közgyűlés. Sós 
Simon helyesen összeállított titkári je
lent sít és Deák Adod pénztári je.’en- 
tését a közgyűlés elfogadta és a fel- J 
mentvényt megadta. Következett az j 
alapszabályok módosítása, különös te- i 
kintettel a Taitók-Házára. A kir. tan- 
fe ügyelő, Bányai Ferencz és Sóós Géza 
hozzászólásaik és módosításaikkal a 
küzgyűles a módosításokat elfogadta. 
Az idő előrehaladására val ) tekintettel 
Bielik Károly értekezése a „Tanitók 
akadémiai képzése" elmaradt.

Flnök indítványára elhatározta a 
közgyűlés, hogy' ncgyedévenkint egy 
értesítőt kiván "kiadni, hogy az egye
sület tagjait ez utón is értesite Délután 
2 óra tele a közgyűlés véget ért és a 
társaság a Casinó nagy termében gyűlt 
e^ybe ebédre, hnf Kedves és szép 
felk szöntőkkel fűszerezték az ebédet. 
Azután cs p irtokban a város neveze
tességeit nézték meg és es e 9 órakor 
kedves emlékekkel gyarapodva elbú
csúztak Újbánya városától.

T A R C Z A.
Sáfár Gyuri keresztje.

(Történet kísértét is van benne j 
Irta: Kopernicky Cornél

Zimankó > téli este van. A kis falu utcáin 
mar csak na.. :... u ! Kdj.d lehet haladni,

-

felejtik olyan csuuya idő van, hogy még a 
kutya uraknak sem é demes kint sétálni 
\ Hlu vége felé egy alacs<>tiy zsupfedeles házat 
us/ünk észre, mely igyan nem sokkal kü- 
l' i’Ou/ik a többi, mellette lévőtől, mert hiszen 
a .falusi házakhoz nem igen szoktak a fő
városból hozni építőmestert, ki aztán a stílek 
össze-vissza keverésével akarja túlszárnyalni 
a másikat.

1 >tt vannak a szomszédok. Sár meg polyva, 
csak akad s a tudomány ? . . .  . Hát ugyan 
kerem ízt hiszik önök, hogy a fecske is 
^"it .t Sauernél ép t<> inas? (Nem foghatom 
ia. hogy könnyes, mert bizony nincs a há- 
z‘tP‘m: 1 kk. • i ka kö sem minta körmömfeketéje) 
Aztán ez már úgy szokott lenni, hogy az 
egy tanítómester kezei alól kijövő tanítványok 
munkái nagyon szoktak egymáshoz hasonli- 
t-mi. iát a falusi házikók és éppen úgy hason
lítanak egymáshoz, min a fecskefeszkek

Hat mondom, ez a ház éppen olyan volt 
mint a _többi s ha kissé világosabb volna, 
la! .nlé.u azokat az ultramarinnal festett 

tulipánokat is megláthatnánk rajta, amelyek 
szakasztott olyanok, mint a szomszédén.'

Lsup.m csak annyiban különbözött a 
t"bb,tol, mig a többi mind sötét volt s ennek 
abukan gyönge fény sugárzott ki, a mécses 
ten\e I)i/snozsírban égő kócmadzag, cz itt 
C >/ir ui.ícossac Ez a ház az, ahol esténkint 
sszejonnek a lányok fonni.
H. -y ■■ hasznosat mindjárt a kellemessel 

c k"»k- e'zt nem is vehetjük rossz

Heti levél.
— A tanitók és az állam —

Hát mégsem volt szavunk a pusztába 
kiáltó meg nem hallott, észre nem vett szava,, 
hát mégis meghallották, észrevették szóza
tunkat azok az ügyes bajos szegény emberek,, 
kiknek védelmére, mi tollat fogtunk, kiknek 
érdekeiértmiminden erőnkkel készek vagyunk 
sikra szállni Jól esik látnunk, hogy toliunk 

I nem róta hiába azt a számtalan sok betü- 
I sort, melynek minden kis betűje a közjó*
| harcosa meghallottak észrevették és most 
! hozzánk fordulnak a nap-nap irtán érkező 

levelekben, hogy segítsünk nekik nehéz 
munkájukban, hogy nyújtsunk baráti kezet 
és tanácsot, ha oltalomra szorulnak. Mi 
pedig ígéretünkhöz híven teljesítjük köteles
ségünket harcolunk tovább hétről hétre a 
közérdek boldogulásáért.

A minapában hozzánk érkezett panasz, a 
tanitók jogos igazságos panasza melyet 

1 egy derék müveit tanitó-ember igy ír le,
............... az én toliam gyöngébb mint azr
önöké, nekem szak határom az iskola négy 
fala, de önöknek táyterük rmi, hagg szét 
emelhessenek az egész tanít óságot érdeklő abban 
az ügyben, hogy habár mi szenvedünk a leg
többet, bár minket fizet legrosszabbul az állam 
mégis mig másoknak janinak helyzetén, mig 
az összes állami hivatalnokok — bár nemnagy 
de mégis kedvezményben részesülnek, mig azok- 
W'k megadják )d. a félárú vasúti jegyet, ad
dig nekünk mi jut . . . .  semmi! Mi csak 
gyötrődünk, de retünk senki sem gondol . . . . “ 

Íme igy írja ezt egy nehéz munkában 
megedzett derék férfiú, egy tanító, ki életé
nek nagyobb felét nekünk az államnak, a 
köznek szenteli, ki minket és gyermekeinket, 
a gyerekkor naiv világából egy tudósabb 
atmoszférába vezetett, ki megtett mindent, 
hogy mi okosak, leleményesek legyünk, hogy 
megtudjuk állni helyünket az életben, hol 
erőre és annyi kitartásra van szükségünk.

Es mig mi az ő tanitása alatt felcserepedve 
megerősödve, elértük célunkat, addig ö a

iicu. ii acm <x
jövő legényektől.

Pereg az orsó, zörög a rokka, folyik a 
tréfa, a mese. Néha-néha kísértetekről is 
beszélnek. Mint éppen most is. Az öreg Kis 
Tóth András ott ül a búbos kemence pad
káján s nagyokat szippantva szortyogó pi
páján, mely már egy órája is van, hogy nem 
eg, de ő kis ujjával csak nyomkodja, a nagy 
beszédbe bele melegedve nem is veszi 
azt eszre

— ügy történt - kezdé a mondókáját — 
tngy hirtelen rosszul lett a nótárius úr, hát 

lohalalaban kelletett vágtatnom a városba 
doktorért. Éppen é.fél volt, hogy a kóképhez 
értem, hat a rudas csak leereszkedik a két 
elülső terdere. utánna meg a másik is és 
nem moccannak odébb egy tapodtat sem 
Kapom magam, leugrok a kocsirul

Talán az ágybul -  szól bele most
m eSY jóképű hetyke legény,

az öreJT,lírt <1Z ágyri1* ’ k(-*rdi méltatlankodva
— Hat nem álmodta ezt András bácsi ? — 

incselkedik tovább a legény
, tr fiit0 "•*! Ge,rf ?  — fenyili most az öreg 
a találkozót láttám eu amit láttam — kii-
rllnö'l ■! Iá!,á.k mán a fejetlen ha-ratot a kőkepnel misézni.

Hat most is csuk akurát úgy volt, mint 
a múltkor, mikor Cseri Gábor is látta és a 
kutyája mégis ugatta, azóta vonit olyan 
keservesen a szegény pára. y

idiiy uiwui öCIIl
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gondos lelkiismeretes munkás. akinek sike
reinket első sorban köszönhetjük, az az 
ember ki bennünket éln-i tanított, az, részünk
ről csak tapintatlanságot mellőzést tapasztal.

Nincs hálátlanabb önzőbb állat az ember
nél, s hálátlanságunk netovább át leg
többször oktatónkkal szemben mutatjuk 
ki. A tanító az, akit, mihelyt levertük magunk
ról az iskola porát, leginkább igyekszünk 
• elfelejteni, akire úgy gondolunk mint egy 
örökké szigorú mogorva emberre és eszünkbe 
sem jut, hogy ez a férfiú méltó leginkább 
tiszteletünkre és megbecsülésünkre.

Azonban úgy látszik nekünk már vérünkben 
van az oktatóink iránti nem törödömség 
és a tanítók ügyét ngüi igen vészük kezeink 
közé. *

— Amint az egyesek, épen úgy az állam 
sem értékeli, rosszul fizeti a tanítóságot, s 
mig másoknak helyzetén esetleg javít, ad
dig a tanítóság érdekei mellőzésre találnak. 
Pedig vajon kiérdemli meg jobban a támo
gatást a segítséget, mint a tanítók . . .! ?

Az állami .tisztviselők eddig mindent el
követtek. zúgolódtak, irtak fel és le, küldött
ségeket bocsátottak a kiUömböző ministe
rekhez, mig hozzálátott, az állam és 
habár keveset is, de mégis tett 
valamit az állami tisztviselők érdekében. Az 
•összes városi és állami tisztviselők, kezdve 
a polgármesteren, le a legkisebb rangú dij- 
nokig, most már mind utazhatnak, még 
pedig fele költségen féláru vasút jegyen.

A tanítóság is küldött szószólókat Kosuth 
Ferenchez ők is kérik ezt a kedvezményt, 
.azonban az ő ügyük halgat . . . halgat, 
mintha egyáltalában senki sem szólt volna 
érdekükben Hát .a nagy Kosuth Lajos fia 
nem halija kérésüket, hát az ő kasztjuk, mely 
a  leghívebb és legdolgosabb szolgálója az 
államnak, csak a pusztába kiált! ?

— Pedig nem is oly parányi kedvezmény 
lenne ez, a iél áru vasútjegy a tanítók ré
szére, mert mondjuk például, hogy egyikük 
másikuk el akar menni valahová, hogy a 
nagy vakáció alatt tapasztalatokat gyűjtsön, 
mondjuk leszándékszik a magyar tengerpartra 
"avagy az olasz ég alá„akkor utazási költsége, 
a legolcsóbban számítva, mintegy 70 forint,

ez és az ellátás, már nagy pénz ez már 
visszatarthatja útjáról. H i pedig féláron 
mehetne akkor az igy megmaradt 35 írt
ból már megélhetne utizásai alatt és beutaz
va azt, amiről majd tanítványainak kellend 
magyaráznia, akkor egészen más hü, 
képet tárhatna, eléjök, hiszen amiről szó 
van, látta s az elmondottakat saját maga ta
pasztalta

Azért a nagy haszonért, amely így gyer
mekeinkre árad és kulturális fejlődésünket 
nagyban elősegíti méltán megengedheti az 
állam ezt a tanítóknak. Mert az a csekély 
anyagi veszteség, mely igy az államot érné, 
ha tanítóink féláron utazhatnának az igen 
igen csekély ahhoz a nagy előhaladottság- 
hoz melyhez az iskola jut, midőn a 
tanitó saját véleményét adhatja elő növen
dékeinek s miáltal a gyermek jobban meg
őrizheti oktatója, szavát mert az egy hoz
zájuk közelálló személy tanítóhoz fűző
dik mert hogy úgy mondjuk: „a tanitó úr 
is látta." Mit csinál ma olyankor a tanitó, 
ha valamelyik kis tanítványa megkérdezi 
pl hogy milyen a magyar tengerpart ? Mit 
tenne mást, elmondja amit ő is tanult, ol
vasott de szintén nem látott, mint kis nö
vendéke, avagy esetleg képekben ismerteti. 
Mi más lenne ha a tanítók az ilyen kérde
zésekre saját tapasztalataikkal, véleményeik
kel válaszolhatnának ? ?

Alig tudjuk kellőleg értékelhetni a nagy 
hasznot, mely az említetteken kivül a taní
tóknak kellemes és mégis hasznos napokat 
nyújtana, mint méltán megérdemelnének tiz 
hónap nehéz munkája után. Azonban ne 
higyje senki, hogy ezt csak az állami tanítók 
érdekében írjuk mert épen úgy megilleti ez 
a nem nagy sőt mondhatni semmi állami 
kiadással sem, járó de annál szükségesebb 
kedvezmény, a legkisebb iskola minden ta
nítóját is, mint az államét. Hiszen mindnyá
juknak egyforma szüksége van az utazás 
alatt szerzendő tapasztalatokra, mély ember 
és világismeretre, hogy tudásukkal nekünk, 
gyermekeinknek s az államnak hasznára 
lehessenek

Látjuk tehát mindnyájan a kedvezmény 
nagy horderejét ne álljunk meg hát addig

— Hol is hagytam csak el — veszi föl a 
szót az öreg, — hogy ez az ármányos fickó 
megzavart, hogy ennek még ilyenkor is 
tréfára áll a szája, mikor az embernek a 
háta is borsódzik az ijedségtől.

— De hát András bácsi mondjon valami 
tréfásabbat, hogy inkább nyilalást kapjunk 
az oldalunkban a nevetéstől, mintsem, hogy 
a hátunk borsódzon.

— Jó van már no csak szeretnétek kitúrni 
innét az öreget ugye ? No de hát folytatom:

— Leugrok a kocsirúl, háromszor körül 
megyek, keresztet kaparok ostorommal a 
lovak elé, megrángatom az üstöküket el
mondom jó hangosan, hogy a fejetlen barát 
is hallja: minden jó lélek dicséri az urat!

Hát a fejetlen barát csak eltűnik, a lovak 
szépen fölállanak, én meg tovább hajtatok.

Az öreg, úgy látszik, hogy meg volt elé
gedve magával, mert az ilyen emberek örö
mével tömte meg pipáját, de a nedves do
hányból, bizony csak igen apró macskákat 
lehetett eregetni; de ő azért nyugodtan körül 
nézett s ha csupán csak azt akarta, hogy 
meséjével ráijesszen a lányokra, hátaztbizony 
el is érte. Biztos lehet benne, hogy ma 
inkáb egy sertv megy haza ezek közül, 
mintsem hogy a kőkép felé ménjén éjsza
kának idején.

A nedves dohány csakhamar kialudt, hát 
az öreg újra kezdte a mesét a kísértetekről.

— Hát a múltkor pedig hogy jártam a 
Sáfár Gyuri keresztjénél . . . .

— Hát ott bizony nem járt kend sehogy — 
szakítja meg a nekiindult beszédet Gergő. 
Már nem is András bácsizta az öreget. Pedig 
hol volt még ő tőle.

— Látja hogy ez a sok lány mind olyan 
mint a fal, hát mit i esztgeti őket agyon . . . .

— De hát Gergő öcsém, akár hiszed, 
akár nem, de, annál a keresztnél . . . .

— No hát akár hiszi, akár néni, pattan 
föl Gergő de én azt a keresztet tüstént el
hozom ide kendnek, engem bizony kend 
meg nem ijeszt! s azzal szüret nyakába 
kerítvén, már kint is volt az éjszakába. Fél 
óra múlva pedig meg is jött, egy szürkére 
kopott keresztel. De belé is izzadt a sietésbe. 
Ijedtnek éppen nem látszott a fiú.

Nézik a keresztet, valóban Sáfár Gyurié, 
kit tavaly a lovai gyúrtak agyon.

Gergő megtőrülte izzadt homlokát és dia- j 
dalmasan nézett körül.

— De már most csak vidd is vissza, 
szólal valamelyik, a csodálkozó legények 
között mert majd eljön érte a Gyuri, ha 
észreveszi, hogy a keresztje hiányzik Tudod 
jól hogy milyen kapitális egy gyerek volt.

— Viszem is, ne félj nem bízom terád — 
vág* vissza Gergő és azzal kapja is a ke
resztet.
' Éppen a temetőbe ért, hogy a faluban a 

toronyóra a tizenkettőt ütötte A bakter 
nem dudál éjfélt, mert az a lelkek órája, s 
a lelkeket pedig nem tanácsos háborgatni.

Gergő amint meghallotta, hogy az óra

mig célját a tanítóság el nem éri, tegyünk 
meg mindent derék embertársaink érdekébe* 
hogy kívánságuk teljesüljön.

De foglalkozzanak ez üggyel gyűléseiken 
maguk a tanítók is ismertessék meg a nagy 
hasznú intézmény jó, üdvöt hozó és az egész 
nemzet boldogulását, műveltségi színvonalát 
emelő hatását.

Intézzenek szünet nélkül feliratot, felirat 
után hátha megunják odafönn a sok herce
hurcát és végre is megadják amit a tanítók 
oly jogosan kérhetnek — a féláru vasútjegyet 
melyei tanítóinknak kellemes pár napot, a 
hazának pedig mélyre ható kulturális emel
kedést szerezhetnek.

Egon*
Nyári misériák.

Beköszöntött a nap teljes hevével. És a 
meleggel évröl-évre következetesen feltűnnek 
u. n. speciális nyári misériáink Az öntözésről 
és seprésről van szó. Hányszor és hányán 
kérték, követelték a várostól, hogy tegyen 
valamit ezen tarthatatlan állapot megváltoz
tatására, de minden kérés, könyörgés és 
fenyegetödzés süket fülekre talált. Délelőtt, 
délután, mikor a legforgalmasabbak az ut
cáink, nekiáll egy szomorú bácsi és hosszú 
seprűjével busán nekivág az utca piszkának 
és jobb ügyre méltó lelkesedéssel vágja a 
járókelők arcába, ruhájára bűzös, piszkos 
porfelhőt. És a kereskedők, kik egész nap 
üzletükben tartózkodnak a fülledt legvegőjü 
üzletet szellőztetni óhajtván gyanútlanul ki
nyitva tartják ajtajukat egyszerre csak azt 
veszik észre, hogy boltjuk tele van megne
vezhetetlen piszokkal és porral És az utca
seprő rendületlenül kavarja tovább porfelhőit 
és a csatornák piszkát, amig háta mögött a 
keservesen összesöpört piszkot egy szélro
ham, egy arra járó szekér ismét széthordja. 
Ez igy megy napról-napra.

Minden városban úgy van és a józan ész 
is azt diktálja, csak gazdasági tanácsunk 
nem jött arra a bölcs gondolatra, hogy seprés 
előtt talán fel kellene öntözni utcáinkat és 
az összesöpört szemetet pedig rögtön el- 
hordatni.

éjfélt ütött, daczára annak, hogy a kísérte
tekben nem hitt, de az öregnek a beszéde 
mégis fölizgatta hát már majdnem magán 
kivül volt. Melle zihált s arcza mint a tűz 
égett.

Végre a sirdombhoz ért.
Beszúrja a keresztet s Uram Isten 

most . . .  most . . . .  mintha valami őt 
is húzná lefelé a sirba.

Iparkodik szabadulni, de nem bir. Amint 
mélyebbre és mélyebbre szúrja, őt is annál 
inkább húzza — a Sáfár Gyuri keresztje.

*
Ott találták halva másnap. Szive szakadt 

meg az ijjedségtől. A kereszt hegyével a 
szűre csücskét is lefogta s a mint szúrta 
be a keresztet, a szűrét is igy nyomta 
lefelé.

E m lék kö n yv b e
Te is vársz úgy-e egy álom királyfit,
Aki érted jön bíboros hajón,
Aki elvisz majd messze napkeletre,
A hol csak rád vár a királyi trón.

Ne álmodj! — Keleten nincsen álomország 
Álom királyfi sem jő el soha . . .
Ne álmodj óh, mert hamar felébreszt 
A rideg valóság sújtó ostora.

Saentgyörgyi K ároly .
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A másik hasonló, csak nagyobb bűző 
dolog, a p>Vcgmlftr tisztítás. .M J. k-Vön-

.
midőn a bakteruk megindítják dobhártyáink 
cllui irtó ha*: iratuk.it, feltűnik cl méltó
ságtól k-sm hd.,M k -vk. > ládához Hasonló 
kocsi mely a keramura érve s/elid trappban 
rohan az miül. • sétálok k-*ze Irtózatos penet 
rans. bűzt árasztva mindenfele. És az az 
érd ek es, hogy bárhol végezzek munkájukat 
a keramitra'feltétlenül ki kell jönniük, hogy 
megbámultassák és nngszagoltassák magu
kat Hisz van már nekünk egy szagtalanul 
tnfiködö gépiink, amivel nappal is lehet 
dolgi»zni, ni ért nem teszik kötelezővé ennek 
használatát, ils ha már annyira ragaszkodnak 
a copfhoz, miiért nem kezdik éjfélkor, mikor 
már senki sincs az utcán. Ls ha ezért kilin
cselünk. miért nem tesznek meg ily kicsi
végeket. méh a városnak semmi anyagi 
áldozatába nem kerül Avagy talán a fe lső  
hatalmasságtól várják a kérdések megol
dását ?!

HÍREK.
Veglegesités. A \ 1 is és közoktatás

ügyi m. kir. miniszter Hányái Ferencz lévai 
iparostanonciskolai tanítót ezen állásában 
v égi e g m ege ró sitet te.

A tanítóképző tornaversenye A vai 
tanító képz.' intézet e hó 10-én Űrnap,an 
d. u. 4 órakor a katonai lövölde melletti 
gyakorló téren kedvezőtlen idő esetén 13-án 
ugyanabban az időben torna versenyt fog 
tartani A verst y, tekintve a progrninmot, 
nagyobb szabásúnak ígérkezik. Tekintve 
továbbá a jótékony célt, melyet szolgál; e 
két momentum figyelembe vételével kérjük 
a közönséget, hogy ha egy érdekes és nem 
mindennapi kedves délutánt akar eltölteni, 
úgy okvetlen nézze meg. A program a kö
vetkéz.' : felvonulás rövid szabad gyakor
lattal utánuk katonai rendgyakorlatok. Ezek 
után k>.vetkeznek magok a versenyek, magas 
es táv «•* ugrás puszta földről, szertorna/.,s es 
verseny magas korláton, súlydobás, tréfás

Zarnüineaelv A főgimnázium ifjúsága 
f. hó 8-án igen díszes műsorból álló záró 
ünnepélyt rendez melyre a nagy közönséget 
s az iskola minden barátját szívesen látja 
r igazgatóság. Az ünnepély fénypontja a 

páK n/atok eredményéin k kihirdetése leend 
melyben me mutatja az ;tias:ig ebbeli szor
galmát és tehetségét, bog. nemcsak az iskola 
falai közt hanem otthon is szívesen foglal- 
ko k a tudomány minden féle ágával.

IffU ani kirándulás A kegyesrendi féV- 
g piMŰzium ifjúsága f. hó 2 és 3-án kirán- 
, állásra ment. Egy része az ifjúságnak 
R ;ss.»vs/ky Kálmán és Füredi Ferenc tanárok 
wzetése alatt Budapestre ment két napi 
kirándulásra, hol a város összes nevezetes
ségét megfő iák tekint ni. Misik része a 
diáks i n. k Pap Kér. János. Pó/na József, 
Kernéin János és Deák .Miklós tana okkal 
Gr -Szt -Benedekre rándult ki. hogy meg
nézzék a hites benedeki templomot és annak 
nevezetességeit. Bizony el kell az ifjúságnak 
egv ki> üde levegőt és egy kis tapasztalat 
szerzés.

Iskolai Emléklap. Kedves gond latot 
val sitott me : az Athenaeum, művészi kivi
telű I' ' /•’ -/' /. l"i.-ót adott ki, bizony
ít y .1 sok-sok ezer gyermeknek nagy gyö- 
nv u i:<égére. Manpaszeriien összehajt haté) b 
oldal ez az emléklap: szabadalmazott talál- 
máii”. m Ívben nekünk öregeknek is nagy 
r. 'tmünk telik. Az első oldalt felül a magyar 
szent korona ékesíti, alant templomok és 
iskolának képe kát oldalt, közepén pedig 
a t.nitó bácsi a számvetés nehéz tananya
gát magvarázza egy jóképű kis magyarnak. 
A második boríték oldalán a sz zat első 
versszaka s alatta ismét művészi kép az 
iskola életéből: két gyermek sze etetiel simul 
a de ese lő fejű tanító bácsihoz. A harmadik 
borit k oldalán szárnyas és iskolatáskás 
angyalka lebeg fent, alatta a Hymnusz első 
szaka, legeiül pedig Hungária, kezében nem- 
zetiszinü szalag )s arany koszorú, lábainál 
tamiléi • yermekek.

Az Tsk ■ ,'ni em! kl"i> belseje kincsesbánya. 
Örökcletü verssorok, bölcs mondások nagy 
magyariainkt 1 a két szélső oldalon, középen 
az iga/i emlékl p, melyre beírandó a tanuló 
tu* e, alul a tanítóé vagy igazgatóé, közbül 
egv szép emlékmondat. Halhat anjaink közül 
a következők nevével találkozunk: Vörös- 
martv, Kölcsey Arany. Petőfi, Tompa. Jókai, 
D ák, Széchenyi, K ssutli, s végül az első 
alkotmányos kultuszmini zterek és a magyar 
kultúra mai vezére : Eötvös és Apponyi. 
Körülszegik pedig e három oldalt is gyö- 
nv >rü képek, zászlót lengető magyarruhás 
fiú s koszorut vivő kis leányok. S körös- 
kiiriil magyar stilii disziíés.

Igaz örömmel mondhatom, hogy ez az 
!'•»' n, szemet, szivet gyönyörköd

tető, lelket terniékenvitő, a művészi szép 
pánt való fogékonyságot ébresztő alkotás. 
Emlék, melyben élte alkonyán is öröme lesz 
a mai nemzedt kitek.

Ez. az /v'ó.Tőf/, azonban egyéb üdvös 
célt is szolgál A kiadó minden el. d >tt példány 
után (egv példány ára 30 fillér) két fillért 
ad a vármegyei tanítóegyesületeknek, egy 
fillért az Eötvösalapnuk.
Olvasóinknak meleg szeretetébe ajánljuk az 
Emléklapot. A gyermekek és nevelőik iránt 
vulo negv szeretetet sugárzik ki minden 
vonásai). 1, megérdemli e szerint a legtelje
sebb viszonzást.

Meghiúsult qyermekrablas. Már fényes nap-
p á. a nyílt utcán sem biztos az ember E
. :e i kóbor cirkuszusok akarták elrabolni 

‘ ioióstvin Vilmos, nyitrai mészáros Guszti
ni kisleányát. Egy torzonborz, fekete 

ember felkapta a gyermeket és magával

hurcolta A kisleány rúgott, harapott, karmolt 
de eredménytelenül Végre szemébe köpött 
a rablónak, aki kénytelen volt letenni ót a 
földre, hogy kitörölhesse a szemét. A kisleány 
igy megmenekült, de a gonosz embert nem 
síkeriilf kézrekeritenie a közben összecső
dült utcának

Elszokott gyermeke*. Hrablik Gyula 12
és öcscse Lajos 10 éves fiúk Érsekújvárról 
a szülői háztól elszöktek azért, mert valami 
csinyjük miatt apjuk megverni akarta; f hó 
23-án Nyitrára érkeztek s ott a vasúti 
állomáson ácsorogtak. Az éjjeli vonathoz 
kivonult rendőrnek feltűnt a gyermekek levert 
viselkedése, kérdezősködni kezdett s akkor 
bevallották, hogy elszöktek hazulról. A rendőr 
természetesen bevitte őket a városházára s 
onnan a reggeli vonattal hazaküldtek Érsek
újvárrá szülőikhez.

Vegyesek.
Bornyilvántartás. A bornyilvántartás 

kötelezettsége junius hó 1-én lépett hatályba. 
De csak azokra nézve, akik egy tagban 50 
paiaczknál nagyobb mennyiségben, tehát 
nagyban szoktak bort eladni.

Veszélyes koibászáruk. Közeledik a 
nyári szezon, amikor a húsból készült élel- 
miczikkek gyors romlásnak vannak kitéve. 
Számos megbetegedés fordul elő, amelynek 
a nagyközönség eredetét nem. tudja, amely 
azonban nagyreszt az élvezhetetlen kolbász- 
aruk fogyasztásában találja kutforrását Egy 
budapesti adoma szerint valamely itteni 
hentes, akinek a gyermekét Deák Ferencz 
az elgázolásiól megmentette, ezt a nagy 
hazafinak azzal a tanácscsal hálálta meg, 
hogy: sohase egyen szafaládét! Bizonyosan 
tudta a lientesmester, hogy a szafaládé és 
más a tömeges fogyasztásra szánt olcsó 
kolbászáruk nem mindenkor tartalmazzák 
azt a tápszert, amelyet tartalmazniuk kellene 
és sok oly romlott, kiázott es mesterségesen 
szagtalanított husmaradványok kerülnek a 
kolbászárukba, a melyeket emberi fogyasz
tásra többé nem volna szabad használni. 
Most tehát gondunknak kell lenni arra, 
hogy a kolbászárukat feltétlenül csak telje
sen megbízható hentes ezégektöl vegyük 
eadásra, nehogy vevőinknek egészségére 
káros hatással levő kolbászárukkal szolgál
junk Feltétlenül követeljük meg, hogy csak 
egészséges friss húsból k szült áru kerül
jön bolthelyiségünkbe, nehogy egészségtelen 
kolbászok eiárusitásában legyen részünk.

Borhamisítók italm érési engedélyének 
elvonása. A borhamisításnak és hamisított 
bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról 
szóló uj törvény, a dolog természetéből 
kifolyólag, különösen szigorúan bánik el a 
kincstári jogosítványok birtokosaival, a ki
menőkkel és a kis mértékben való elárusí
tókkal. Ezeket, ha bort hamisítanak, vagy 
hamisított bort hoznak forgalomba vagy 
tartanak készletben 8 naptól 3 hónap g ter
jedhető elzárással, továbbá 10 koronától 
100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
végre az itelmérési engedélynek feltétlen 
elvonásával sújt,a, kimondván még azt is, 
hogy az italmérési engedélyt öt éven belül 
vissza nem kaphatják. A kimérők és kis 
mértekben elárusítók a borhamisítási tör
vénybe ütköző, kevésbé súlyos kihágások 
miatt is elveszthetik italmérési engedélyüket, 
de ezeknél a kihágásoknál nem kötelező az 
engedély elvonása, a  pénzügyminiszter most
ft gye 1 irt ezteti a p é n z ü gyigazgatóságokat, hogy 
az italmérési anyakönyv függelékeként ve
zessenek nyilvántartást amaz egyénekről, a 
kiknek borhamisítás miatt elvont italmérést 

, engedelye öt éven belül vissza nem adható.
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Tífusz terjedése szennyezett tej által.
Egy németországi városban tifusz-epidemia 
ütött ki. Kutatták annak okát és azt találták, 
hogy a tejeskannákat oly kút vizével öblö
gették, amelyben ugyan tifusz-baczillusokat 
nem sikerült találni, amely azonban a vegyi 
vizsgálat szerint annyira szennyezett volt, 
hogy a tífusz terjedésével okozati összefüg
gésbe kellett hozni. A kutat lezárták és 
megtiltották ezen házból származó tej eláru- 
sitását. A legelőn levő tehenek tejét áruba 
engedték ugyan bocsátani, azonban fejés 
előtt a tőgy lysollal és szappanoldattal való 
alapos lemosása rendeltetett el.

A tehéntej e ltartása . Köztudomású, 
hogy a tej egyike a leggyorsabban meg
róni ló anyagoknak Ennek okát a tejben 
már eredetileg meglevő természetes élesztő- 
csirákban. valamint a levegőből belejutott 
erjesztő gombák sokaságában kell keresni. 
Az első már a tőgyben benne van a tejben, 
de nem érvényesülhet abban csak akkor, 
ha a tej a levegővel érintkezésbe jut. Az 
erjedés megakadályozására vezet a -tej pas- 
teurizálása, azaz a tejnek mintegy 80 fok 
C. hő alatt körülbelül 1 2 óráig való tartása, 
továbbá 108 112 fok hő mellett ugyan
annyi időn át történő sterilizálása. M nJen 
esetben azonban megfelelő gépek, illetőleg 
edényekre van szüksége s ezen költségek 
megnehezítik a tejfogyasztást Ht nem rom
lott is a tej, nem érhet fel többé a friss tej el, 
mert a tej fenti módon kezelve összetételé
ben sokat szenved. A sterilizált tej nehe
zebben emészthető; a csontképződésre nincs 
elég jó hatással, mint a friss tej Különösen 
gyermekeknél, akiknek táplálkozásánál a tej 
oly fontos anyag, a lehetőségig friss tej 
vétessek fogyasztásra A kellőleg lehűtött 
tej eltartható hosszabb ideig, de ne feled
jük, hogy a fogyasztás által eltartott tej is 
változást szenved összetételével.

Szerkesztői üzenetek.
Leveleket ős köziratokat nőm átl vissza a szerkesz

tőség Névtelen levélre nem válaszolunk.

Érdeklődő helybeli. Kérdezi tőlünk, hogy 
válaszolunk e az „Aranvosmaróti Oralló” ama 
szellemes megj •gyzésére, amelyben a „Lévai 
Hírlap” megjelenését regisztrálja. Elsősorban 
is megjegyezzük, hogy a lap czime még 
mindég csak a r *gi. Ugyanaz, mint akkor 
volt midőn még itt helyben készült. Tehát 
„Lévai Orálló44. Másodsorban pedig kijelent
jük, hogy egyáltí .Iában nincs szándékunkban 
hálás théinát szolgáltatni az Önállónak, 
mert nem akarunk senkivel sem kikezdeni, 
nem akarunk senkivel sem polemizálni, mert 
mi megígértük, hogv nem szemelyeskedünk, 
De a „Lévai Orálló“ szerkesztője minden lében 
kanál szeretne lenni, mi föl sem vettük volna az 
illetéktelen beavatkozást, de hogy ön kerdez, 
hát mi felelünk e helyen.mert másrovatunkban 
nem tartjuk érdemesnek ezzel foglalkozni. 
Az „Öralló” nagy'tiszteletű szerkesztője natívon 
felületesen nézhette át lapunkat, h t igy nyilat
kozik róla, hogy: „Se szerkesztő, se vezető 
sehol” . . .  No ugyan, az szép szerkesztő, 
aki így beszél, mert azt minden szerkesztő

nek tudnia kell. hogy a lapban kell, hogy 
fel legyen tüntetve a szerkesztő. Tehát a 
szerkesztő úr ha figyelmesebben megnézi a 
lapot, ott találhatja, hogy az a lap nemcsak 
Schulcz nyomdájában koszi. . h inéin a Sehulcz 
saját kiadásiban jelenik meg s a szerkesztő 
maga a kiadó tulajdonos S ha a „Lévai 
Hirlap“ mint azt az h-.'tlló* szerkesztője 
hirdeti: „magától csináló lik” is mégis tar
talmasabb és jobb 1 ip lesz, mint az ő Ara- 
nyosniaróton megjelenő „Lévai Őrállő“-ja, 
mely szerdán jelenik meg s hétfőn délben 
már teljesen kivan nyomva; de azért a ked- ; 
den történő esküvők ma oly gyönyörűen 
megvannak benne írva, milyen fényes volt 
az esküvő, milyen szép beszédet tar'ot:ak a 
házasulandók fölött, milyen sokan jelentek 
meg!! A „Lévai Őralló“ szerkesztője bizo
nyára jósoló képességgel is hir. Azért pedig, 
hogy a „Lévai Hirlap“ fején nem tündököl
nek oly fényes nevek, mint az „Orálló“-én, 
azért nem ami szerény lapunk az oka, hogy: 
Városunk hírlapirodalma holt pontra jutott. 
Csinálták ami nyomdánkban az Orállót, tehát 
jól tudjuk miként vannak ott a dolgok folyása, 
'fessék most megmondani, hogy melyik lap 
az, a mely magától csin dódik a Hirlap-e, 
vagy pedig az ()ráll«>. A Hírlap itt készül, a 
kiadó s a szerkesztő nyomdái ibnn, tehát a 
szerkesztő szükség esetén mindég a nyom
dában lehet, tehát még a technikai kivitelre 
is jobban felügyelhet, mint az ,.Öral!ó‘‘ szer 
kesztője, kinek lapja Mar :on sésziil ő pedig 
Léván lakik Hogy adhat be m< st kedden 
este kéziratot a szedőnek Miként állítja meg 
most a gyorssajtót? Csak nem telefonicze ? 
Tahin ;i revíziót is igy n -zi at. Vagy csupán 
csak azért van a marőti ;?(munkatárs ? Meg 
azután a mi szerkesztőnk- nem utazik ma 
temetésre Selmeczre és holnap van a lap 
megjelenés ideje Sebaj! Majd megjelenik a 
lap pénteken. Mint az gyakori eset volt, a 

1 mikor a lap a Schulcz ny< indájában készült. 
Tehát legyen csak ő nyugodt, mi is azok 
leszünk mind annak daczára, hogy az őrálló 
szerkesztője személyeskedést provokált, de 
mi bizony csak csöndben akarunk dolgozni, 
a mi szerény kürünkbe Ha esetleg valaki 
veszekedni akar velünk, azt elküldjük Tihanyba, 
ott a viszhang jól érti a feleselést s a 
veszekedő ott akar meg is pukkadhat.

Kiváncsi, .lökni M »r a doktu-átust az akadémiától 
nverte ötven év.*s ina mii ^ .leséé-t Uj előfizető. 
M ind-nben igyekszünk k(elégíteni kívánságát. A 
lapot megindítottuk ld v !  Egy leány. Hogy a vő 
legény még eljegyzés ■dőlt megcsókolja a leányt 
nem illik. Azonban a fiatalok nem igen kérdezik 
ezt. Tavasz. < >ti szerényen írja, hogy ..az öm>k 
papírkosarában talán 1 sz he.ve.” Nem ! a mi papír 
kosarunkban > kkal j.• 'v>ak annak. Lévai cikkíró. 
Tegye le kérem a tői lat ! \  rn az ón kézébe való. 
A versekből . . . Nem ke: mk ! Tanító. Megkap
tuk a levelét és átadnia munkatársunknak Egonnak 
amint látja foglalkozó* lev• •1 ve!. Zseliz. Budapesti 
Hírlap kritikusa Alexander l’> rn t. Lévai. A ..tanítok 
háza" iigvcvel a bar-várm>*gmm tanítóegyesület fog- 
lalkozi k. Kim.ke : Végii Is ni Titkár: S.'.s Simon. 
Kérdezősködő. Az. illetőm a/.*rt V ti lel álnevét, 
hogy aztán a kdeiét eláru Vidéki iró. Levelet 
s a mellékelt küldeményt megkaptuk. Dicséretét 
szívesen fogadjuk de verseit a papírkosárnak adtuk 
át Igric.. Versei |>.k. I’n./.á > azonban még nagyon 
kezdő. Átdolgozzuk ha terünk enged: li >z./uk, de 
hogy mikor az még kérd >s. Török. Cikket kis-.* 
megsimitva, mihelyt terünk engedi hozni fogjuk. 
Csak rajta! Sic itu'r. . .N em  közölhetők. Tavasz-

, éji alom. vers. A mi kálváriánk feikk.) P. L. Nagy

szombat. Az. Ígért kéziratokat várjuk. Szabadjon
remélnünk hogy a lap, megnyerte tetszését. F. L. 
Hogy lapunk megnyerte tetszését, annak igen örven
dünk. »/. elismerést köszönjük s az előfizetési pénzt 
IS megkaptuk. Egy ismeretlen. Kritizálni nagyon
könnyű. Csak egy árnyoldala van a kritizálásnak, 
hogy könnyen ráhúzhatják azt a régiközmondást, hogy 
„s*/. _  _  r a kritikus *. Többeknek Dehogy ma
gukra vonatkozik, dehogy.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Demjéa Jenő jonevü vendéglősünk, 
holnap este nyitja meg kerthelyiségét. 
Czigányzene és friss Dréher sör csa
polás !

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Divatos lakberendezések Steiner Józse. 
kárpitos és asztalos butortermében Léván.

Férfi és női divatezikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Mulatsági meghívók, esketési és eljegyzési 
jelentések

Schulcz Ignácz könyvnyomdájában Léván,

Ruhakelmék úri és női divatezikkek 
Blurnenthal Jónásnál Lévan.

Elsőrendű úri szabóság 
Hamburger Józsefnél Levan.

Jó házból való fiú
ki néhány gim názium i o sz 

tályt vég zett a helybeli 
dro áriában  gyakornoknak 

(elvétőlik.

3 szobás lakás mellék
helyiségekkel a u g u s z t u s

l-re .  E s e t le g  a  h á z  e 'a d ó .  
B ő v e b b e t  B a r o s  G y u lá n á l

Diskrét £ f i  1 doboz K 1.
l ó v é i  p a p í r  m ■
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KLEIN SÁNDOR
órás es ékszerész

Lé v á n  Petőfi-utca 2. S7. alatt.

Bám ulatos o lcsó á ív .kon
1 - ív, j\ , - olt éra-, ékszer-, 

arany- és ezüstáru raktárát. 
Templomi felszerelések minden 

— felckezetnek nagy választékban. — 
Mindennemű c s.v.km.ihoz tartozó 

javítások átvétetnek. 
Fonográf és Grammofon beszélő
gépekből állandóan nagy raktár. 
Vidéki megrendelések gyorsan és 

lelkiismeretesen teljesítetnek 
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen 

küldök.

KERN TESTVLREK, LÉVAN.
Ajánlják dúsan felszerelt vas-, 

fűszer, finom káv . czukor, tea. rum, 
ük' >r< >k. cognác, ■ !iér es vörös bor, 
csemege, liszt, fes ! efekötö áru!;, 
gazdasági és kerti . * a';, vadászati 
eszközök, hangs. ■». .<. igen finom 
húrok, varrógépt öt évi jótállás 
mellett.

Szerszám: asztalos, bádogos, gé
pész, kovács, k lár, kerékgyártó, 
ács. esztergályos, ,/ipész. házi vagy 
gazdaság részére tengelyek.ekerészek, 
reszeh>k és ráspoh >k, lóször-, afrik, 
Afripuo és tengeri fii, épület- és bútor- 
vasalások, vaskályhák, koszorú fa,- 
érckoporsó- és síremlék keresztek
kel felszerelt raktárukat

Kerékpár Stíriai valódi Diirkopp ára 
140 úgy anaz sza bad on f u tó 180 ko ro n a.

B raun  A d o lf
Léva

szállítási, beraktározási és 
butorszállitási vállalat.

— Saját száraz raktár helyiség. — 
+ □

p i p i /  P T Á P  borbély, fodrász és 
* lv^ f \  L L / L  ibatszertára,

—  LÉVÁN. —
Angol és franczia illatszerek, szappanok, 

púderek, kefeáruk u. m. haj, fog, köröm és 
bajusz kefék. Fej vizek a hajhullás ellen. 
Hajregenerator amelytől az ősz haj három 
hét alatt visszanyeri az eredeti színét. Fog- 
crémek, u. tn. Kalodont, Odol, Odontine és 
Brázay-féle Kalogén fogvizek. Úri és női 
franczia különlegességek. Brillantine, potná- 
dék, bajuszkötők, úri ás női fésűk, női haj
betétek, továbbá a hires Indaszesz főraktára.

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült 

közönségének szives tudomására adom, 
hogy Léván az

„Oroszlán fogadó nagyterm ében"
1000. évi július hó 1-én

tánctanfolyamot
nyitok!

Beiratkozások: junius hó 26-ától a 
teremben.

Lelkiismeretes tanítás az összes 
modern táncokból!

Délutáni Gyermek tanfolyam! Boston 
tanítás! Külön órák! Felnőtteknek esti 
csoport! Léva közelében külön cso
portok tanítását elfogadom;

Szives pártfogást kér
KREUTZ GYULA

főv. oki. tánc és illemtanító 
tiszteletbeli tagja a Párisi táncművészeti 

akadémiának
' Fővárosi tan'nt. Vili. Kemény Zsigmond u. 12. . 

^  -------  ' — £ /

felvétetnek

SCHULCZ I6NÁGZ
papirkereskedésében

L É V Á N .
Hirdetés által lehet a mai korban 

czélt e lem i!

Hirdessenek! *  Hirdessenek!

R O TH  K.
vaskereskedésében

------  Léván. ------
Minden mmósegii es meretü

kerítés sodrony
legjutányosab árban 

beszerezhető.

NYOMTATVÁNYOK
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Györgyi Lajos |
szíjgyártó nyerges és kocsifényezö, |

Léván, Szepessy-utcza 5-ik 4 
és Kálnai-utcza 3-ik szám alatt. 4

Saját bognár műhely. j
Ajánlja saját készitményü ló- f  

szerszámokat, nyereg felszereié- $ 
seket, utazó bőröndöket, és táska $ 
különlegességeket. i

Kocsi mosó szivacs, szarvasbőr, t  
bőrtisztitó és puhító szereket nagy I  
választékban tart raktáron. |  

Uj valamint javított kocsikból t  
állandó raktár! Használt kocsik $
becseréltetnek. *

£

t is z t e le t t e l  ér tesíten i a p. é. 
k özön séget, hogy sa já t term é
s ű  jó za m a to s  fehér é s  Vörös, 
új é s  ó b o ra im n a k ; — a nyert 
en g ed ély  a lapján  — a „Kákái* 
la k á so m o n  é s  házon  ki Vili Való 

k iip érését m egkezdettem .

Forgács Mihály
szöllöbirtokos.

„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

POLLAK ADOLF LÉVA.
A jánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen ju tán yos árakban.

Óriási vá laszték  üveg. porczel- 
lán. lámpa és já ték  árúkban.

K épkeretek minden kivitelben. 

Épület ü vegezési vállalat!

Játék  áruk! : =  K osár áruk
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

Kürti Gusztáv
Férfi-, gyermek ruha, valamint női confektió 

■ =......... = áru h áz----

Léva, Központi kávéházzal szemben.

Férfi öltönyök-, női kabátok és körgallérok. 

Óriási választék.

Olcsó árak! Szolid kiszolgálás!

Vételkényszer nélkül.

MinderT vevő egy czélszerü ajándékot kap.

KNAPP DÁVID me2Ö9aZda8á9Íf  és ,varrógép* raktára Van szerencsém „agyér-
; * demü közönség szives tudo

mására adni, hogy

mezőgazdasági gép-
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü
ALFA SEPARATOR R T. 

budapesti ezég
képviseletét bírom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda- 
közönség figyelmét a köze
ledő cséplési idény alkalmá
val legjobb hazai gyártmányú

Hofher és 
Schrantz-féle

cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.
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