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Fürdőinkről.
Nem a dátumot, hanem az ügy 

fi >n t osságát tekintem akkor, midőn 
cikkemet a gőzfürdővel kezdem meg 
I az, hogy épen ezen időpontban nem 
akmális dolog, de azon reményben 
i i n meg már most a nagydobot, 
i a megtörténik a világ nyolezadik 
cs Iája és annak idején, mikor arra 
mar szükség lesz, készen lesz az 
„Első lévai gőzfürdő “

A mai kulturembernek szinte élet- 
szükséglete már egy modern, lehetőleg 
mi Jen kényelemmel ellátóit fürdő. 
Nem nagyon téved az. ki a város 
ki urá'is fokát a létező fürdője után 
it : meg. Ha körülnézünk, láthatjuk, 
ho.v az összes körülöttünk fekvő 
\ i sok pl. Nyitra, Balassagyarmat,
IV'dercehánya, Zólyom, Esztergom 
stb már régen bírnak gőzfürdővel és 
oak Léva volna az, mely nem képes 
egy gőzfürdőt építeni és fenntartani ? !

Érdekes jelenség, hogy városunk 
egyes irányban milyen óriási áldoza- 
• • kát hoz, s midőn a közegészségügy 
ckintetében is oly fontos dologról 

i szó, akkor az elől mereven el- 
kózik.
gy azután rá vagyunk utalva még a 
kisebb igényeket sem kielégitő izr. 

uális meleg fürdőre és a kényel
mien otthoni kádakra. Mert olyan 
ldog halandó, ki fürdőszobával is 

dicsekedhetik, még Léván nagyon 
kevés van.

Figyelemre méltó még azon körül
mény is, hogy városunk közönsége, — 
bér mindenki érzi a fürdő hiányát — 
milyen hallatlan indolenciát tanúsít ez 
ügyben is. Mindenki mástól várja a 
kérdés megoldását és szájtátva lesik 
azt a bizonyos sült galambot. Mert 
hihetetlennek tartom, hogy egy ilyen

• kis tőket igényelő vállalatot ne tud
nánk létrehozni, ha valaki, - ki meg
felelő anyagi helyzetben vin,  azt 
komolyan a kezébe venné. Nagyon 
könnyen megoldható volna ezen terv, 
akár magánvállalkozás, akár részvény- 
társasági alapon. A város kötelessége 
volna persze megfele'ő ingyenes telek
kel, vagy évi szubvencióval pártolni 
ezen vállalkozást. Ismétlem, ha ezen 
az alapon valaki komoly tárgyalásokat 
kezdene, úgy ezen terv még az idén 
valóra válhatna.

A gőzfürdő hevére vonatkozólag 
legalka’masabb \o  na a Züldkect-utca 
jobboddá'ónak ve!.*? ?iyik üres teke. A 
Perec csatorna elegendő vizet adna és 

. mint levezető csatorna is szolgálhatna. 
A másik megfelelő hely a Honvéd 
utcában lévő Osztrieder-fé!e kert. Ezen 
a telken állítólag meleg viz forrás is 
van, de ettől eltekintve a talaj rend
kívül bővizű, a telek fásításra nagyon 
alkalmas és elegendő nagyságú, szintén 
csendes helyen van és a háta mögött 
lévő csatorna, mint vízlevezető teljesen 
megfelel, ügy tudom, hogy e telek 
tulajdonosa tárgyalásokat is folytatott 
fürdő építés céljából, de úgy látszik 
eredménytelenül.

Majdnem így állunk a hideg fürdők
kel is. Lakosságunk 95 százaléka rá 
van utalva a Perec csatornára, mint 
fürdőhelyre. De az a szegény fürdőző 
sohasem tudhatja, hogy mikor és hol 
szabad és lehet fürödni. Ma egész 
nyugodtan megfürdik egy helyen, hol
nap már a föld tulajdonosa káromkodva 
akarja ruháját a patakba dobni. És ez 
igy megy évről-évre. Hát ezt a kérdést 
mikor fogják rendezni?! Szó volt kb.
8 10 évvel ezelőtt, hogy a város a
patak bizonyos helyein népfürdőket 
fog építeni megfelelő számú és nagy- 
ságu kabinokkal. Hát ez a szép terv

is várja, mint Csipkerózsa a mesebeli 
királyfi megérkezését.

Édes Istenem, hány királyfira volna 
nekünk szükségünk, hogy összes csip
kerózsáinkat felébressze!

|  Loidenfrost László j

Szomorú hirt jelentett e hét e éjén 
a távíró: Leidenfrost László meghalt. 
Hogy ki volt ezen férfiú azt talán 
felesleges is fejteget óink. Városunk 
egyik legrégibb családjának tagja, aki 
városunk anyagi és szellemi ícjí édesé
nek éveken keresztül biztos támasza 
volt. Eg#sz élete buzgó tevékenység
ben telt el. Éveken keresztül felügye
lője volt a lévai Schoeller-féle urada
lomnak s mint ilyen az egész környék 
mezőgazdaságára kiterjesztette műkö
dését. Majd midőn a vidék látta az ő 
tevékenységét, akkor a lehető legna
gyobb bizalommal ajándékozta meg 
őt: megválasztotta a lévai járás ország- 
gyűlési képviselőjének és ő ezen ál'ását 
két cikluson keresztiig nagy iigybuz- 
galommal viselte. Azt, hogy a bele
helyezett bizalomnak nem felelt meg, 
még ellenségei sem foghatják reá. 
Később azonban változtak az idők, 
eszméi elbuktak, s ő a régi eszmék 
veterán harcosa eszméiből egy pará
nyit sem engedett s magával vitte 
azokat csendes magányába. Fáradha
tatlan lelke azonban itt sem tudott 
megpihenni, dolgozott fáradhatatlanul 
tovább mindaddig, amíg a halálos kór 
ágyba nem döntötte öt. Annak a fér
fiúnak, a kit éltében a munkakedv 
sohasem hagyott pihenni, élte alkonyán 
mérhetetlen szenvedés jutott osztály
részül. Halála valóságos áldás volt
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reá nézve. Holttestét a gyászházban
áldottak meg folyó hó 15-én, azután

'

hó 16-án délután fel három órakor 
helyezték nyugalomra. Temetése igazán 
hű megnyilatkozása volt az iránta 
érze't szeretetnek. Részt vettek ott az 
összes hivatalok karai, a város intelli
genciája es közönsége egyaránt A 
megszomorodott család a következő 
gyászjelentést adta ki:

Leidenfrost Pál, mint fiú. Leidenfrost 
Tódor, mint testvér az összes rokon
ság nevében szomorú szívvel tudatják 
a legjobb apa. a legjobb testvér 
bursi Leidenfrost László magántiszt
viselő, volt országgyűlési képviselőnek 
f. hó 14 én 50 éves korában, Buda
pesten történt gyász *s elhunytat.

A megboldogultnak hült tetemei 
Budapesten, Szentkirályi-utca 10. szám 
alatt kedden, június 15-én délután 
3 órakor fognak megoldatni s Léván, 
szerdán délután fél három órakor a 
lévai ág. hitv. ev. temetőben az anya
földnek átadatni.

Budapest-Léva, 1909. június 14.
Áldás és béke lengjen porai felett!

Közügyek.
Heti levél.

Lapunkról. %
Mióta egyik munkatársunk merészen és 

bátran kimondotta, hogy „városunk hírlap
irodalma holt pontra jutott" azóta alig múlt 
el egy rövidke hónap és máris múltúnkról
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kell beszélnünk. Ezen parányi, de azért nem 
teljesen dicstelen múlt késztet bennünket arra, 
hogy meggyőzzük, mindazokat a kishitüeket, 
kik azzal fogadták lapunkat, hogy „úgysem 
élsz inég soká4*. Arra késztet e múlt, hogy 
kimutassuk mindazon törekvésünket, melyek 
fényesen igazolni tini k. hogy lapunknak 
megvan a maga szent hivatása, melynek 
zászlajára a közérdek van felírva. Ki kell 
mutatnunk, hogy élünk, hogy jogosan élünk es hogy minden tekintetben megtudunk 
felelni annak a hivatásnak, mit magunk elé 
tűztünk.

NY ni irtunk lapunk els * számában cafran- 
gns eleteket, nem akartuk mézes szalaggal 
na g .nkhoz csalogatni a kétkedőket, hanem 
igenis megakartuk gy» zni a közönséget és 
úgy >zük megfeleltünk feladatunknak.

Azonban jelen czikkiinkben, nem is dicsérni 
akarjuk lapunkat (eléggé dicsérik azt az 

i o lv a s ó k ) ,  hanem azért fogunk tollat, hogy 
rámutassunk mindazon ferde és rosszakaratú 

| dolgokra, melyeket avatatlan kezek igyek
szenek lapunkra rákenni.

Beváltottuk a hozzánk fűzött reményeket, 
tehát joggal vághatjuk vissza ama jogtalan- 

ígo ■ l)ck minké e rö vid idő alatt értek, j 
j Megindultunk. Azzal a szent jeligével, j 
j hogy a közérdeken kivid semmi mást nem 

szolgál mik, hogy minden cselekedetünket a I 
koz javára irányítjuk. Megjelentünk és még I 

! alig száradtak meg a betűk, már felkelt egy j 
í elle.iáramlat, mely lapunknak rontott, mert 

nem nézhette nyugodtan, hogy mi nem szemé
lyeskedünk, hanem csak a köznek hódolunk. 
Avagytalán megbántottunk valakit, vagy 
pedig nem mondtunk von igazat! Igen 
igazat mondtunk és épen ez fájt némelyeknek 
épen ezért támadtak ellenünk, féltették, ami 
igazunktól az <"> hamisságukat.

Szigorú elvünknek vettük fel, hogy eltérünk 
a már Léván szinte meghonosodott szokástól, 
hogy itt csak ez boldogulhat, aki örökösen 
veszekedve tárgyalja az ö, nyíltan mondjuk, 
az ö és nem a közjó érdekét. Sajnos azon
ban ebbeli elvünket már második számunk- . 
bán megkellett döntenünk, megkellett, mert ! 
provokálták azt tőlünk, mert kihívó szátyár- j 
kodásokkal kényszeritettek erre, mert tar- í 
tűztünk ezzel olvasóinknak, közönségünk- | 
nek, mert ki akartunk kerülni minden gya- |
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nusitást. Megkellett ezt tennünk, mivel ha 
hallgatunk, könnyen a beleegyezés látszatába 
estünk volna. Nem hallgathattunk, tehát 
beszéltünk! Beszéltünk, mert nem akartuk 
magunkon száradni hagyni azokat a gálád 
rágalmakat, melyekkel minket illettek. Nem 
bírjuk elhallgatni ezt a vakmerő hazugságot, 
mely lapunkról, a közjónak igaz bajnokáról 
azt meri mondani, hogy az valami titkos 
bandának vak eszköze. Hallatlan! Ezer arany 
annak aki egy parányi banditát is feltudna 
körünkben találni.

Szinte megáll a józan ész, hogy hogy 
lehet minden alap nélkül, csupán hamis 
egyéni következtetésekből valakiről ily gálád 
módon nyilatkoznia egy épeszű embernek!

De hát hagyjuk, nem akarunk végleg 
bele esni ebbe a hibába, mely miatt hírlap
irodalmunk tényleg holt ponton volt, nem 
kívánunk többet mi rólunk beszélni. Mert mi 
nem a saját, hanem az igaz, hamisithatatlan 
közérdekűnek vagyunk lankadatlan szócsövei. 
Most mikor részben, de csak ez egyszer, 
mi is személy illetőleg személyek ügyét 
tárgyaltuk, ezt abban a hiszemben tettük, 
hogy ez kötelességünk volt, mert méltán 
megkívánhatja tülünk a nagy közönség, 
hogy ha igazat mondtunk úgy védjük is 
meg igazságunkat. Tartoztunk ezzel önma
gunknak is, mert megmutattuk, hogy nem 
vagyunk gyávák, hogy (negáljuk helyünket, 
bármint is törjenek ellenünk

Most pedig még egyszer, midőn meg
akarunk válni e ránk nézve igen kellemetlen 
témától felemelt fővel kérdezzük meg közön
ségünktől, vajon kinek van igaza, nekünk-e, 
vagy annak a másiknak. ítéljen az olvasó, 
a nagy közönség s mi hódolattal hajolunk 
meg igaz Ítélete előtt!

Egon.

Mizériák.
Az emberi élet — azt mondhatjuk egy 

mizéria, mely sok-sok mindenféle mizéria 
atomból van összerakva és igy egy tettet 
képez.

Ha már most vizsgálódunk és az egészet 
a testet boncolgatjuk - lelki szem ünket 
szepacatornak képzelve a különböző atóino-
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Drám a.
Irta: MA.

Pipöke körülnézett. Neki hiányzott valaki: 
Annv. sietett felkeresni öt.

A mi a pillanatban, mikor Pipöke be
rnit u a francia leány >. • 'bájába, az ijedten 
rejtett valamit párna a alá.

Miért rc/zent meg úgy, kisasszony? 
Miért tartja a pár a alatt a kezét? kér
dezi a gyerekek kíváncsiságával Pipöke.

A francia leány idegesen fo rd íto tta  el fejét:
Menjen innen Pipöke Menjen innen. 

Ne zavarjon.
Magiéit mm kisasszony. Öltözzék 

fel es legalább pár pillanatra jöj;ön a társa
sig köze. Oly szép odabenn minden. Nézze 
meg. Lássa kisasszony, én úgy szeretem 
magát és maga . .

Pip -e már közel volt a pityergéshez.
- Csak nem akar sírni ? — kérdezte 

most mar melegebb hangon Anny. — Én j 
beteg vagyok Pipökém, ne késztessen tehát, [ 
hogy bemenjek

Anny felült ágyában es homlokon csókolta 
a kis leányt Mikor visszahanyatiott a pár
nára, valami kemény tárgy hangos koppa- 
nással a padlóra esett. Pipöke utána hajolt.

— Mi . . . mi . . ez, kisasszony! Egy j 
revolver! mondta magából kikelve és vi- j 
gyázva felkapva, amily gyorsan csak tudott, 
rémültén kifutott \ de Okos kis leány volt, 
nem vesztette el lélekjelenetét, nem futott 
rémiiltes kiáltozással a vendégsereg elé.

Héda szobájába térve, egy pill natra cl
gondolkozott Ezt meg kell mondani a má
niájának De hogyan? E peicben nyitott be 
hozzá Héda A kontyát akarta megigazítani.

Te . . .  te . . mondta lihegve, — 
gyere hamar Annv szobájába! Meg akar 
halni . . .

t s  ezzel megragadva a menyaszszony 
kezét, minden erejével vonszolta magával.

— Mit tett maga Pipöke? Miért vitte el? 
Hozza vissza . . mondta krétafehér arccal 
Anny és belerekedt a hangja is. — Mit akar 
mixelni ? — kérdezte elképedve Héda.

Megsemmisülni akarok. El akarok tűnni 
e nyomorult piszkos földiekéről, ahol az 
igazságot gyertyaláng mellett ‘ sün lehet 
fellelni . . .

— Hisz maga szerette az életet. Mi lelte 
hát egyszerre ?

Ott van az asztalomon egy levél. 
Most fejeztem be. Az elárul mindent. Magá
nak szol, Heda kisasszony. Magát érdekli 
legjobban, mert arról a férfiről szól, aki el
találja gondolatait, megérti némaságát és aki 
magával érez.

Erős gúny rezget hangjában. A máskor

oly alázatos, csöndes leány dacosan úrnőjén; 
emelte szemeit, mint a halálra szánt, akit 
nem rettent vissza semmi sem.

— Tépje fel azt a levelet, kisasszony! 
Egy mélységes nagy titkot zár magában. 
Vagy az én ajkamról akarja hallani ezt ? 
Ne nézzen oly gúnyos mosollyal reám. Ha 
sejtené rettenetes lelkiállapotomat, ha tudná, 
mjlv mélységes nagy titkot zár el szivem, 
akkor minden gondolkozás nélkül viszsza- 
dobná a gyűrűt annak, akit életete párjául 
kiszemelt.

Megbolondult? — szólt félhangosan 
Heda és most már érdekelni kezdte a francia 
leány.

— Teljesen helyén van és kifogástalanul 
működik a fantáziám. Csak a lelkem beteg.

Mélyen, fájdalmasan meg van sebezve. Nem 
keresek rá irt A szegény, elhagyott leány 
lelkére nincs orvosság. Csak egy: a halál. 
De mielőtt meghalnék és mielőtt még elol
vasná levelemet, valamit mondani szeretnék 
önnek.

Hedát nyugtalanság fogta el Kinos sejte
lem kezdte szorongatni szivét s e perezhen 
megfeledkezve vőlegényéről a zajos vendég- 
koszorúról, izgatottan parancsokban szólt:

— Beszéljen.
— Ne legyen annak az embernek a fele

sége. Az az ember nem szereti magát. Nein 
szereti! Es nem fogja szeretni soha.

— Anny maga megbolondult? — Maga
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egymástól elválasztva csoportosítjuk —
tapasztalunk?

i) sorban tapasztaljuk és meggyőződünk 
!. hogy a fentebb felállított tetei helyes. 

T< ibbá módunkban áll a szétválasztás 
: zen úgynevezett mizéria-atomok mine- 

t és azok káros voltát megállapita- 
Végül pedig — ha már tisztában 

ik azok előidézőivel és ismerjük a 
t — kereshetünk és valószínű, hogy 

dunk olyan szérumra, melylyel a bajo- 
rvusolni lehet.
sgálódásúk eredménye három ily mizé- 

m a felismerésére vezet, melyek legna- 
mennyiségben fordulnak elő és a 

árosabb hatásnak, s melyek szérumát 
tel is találták a városi hatóság igazga- 

t. laboratóriumában, azonban gyógymódul 
máig nem használták, hogy miért azt 

nem tudjuk.
1/en legnagyobb mennyiségben előforduló 

k,e is mizériacttómok; a lakás-, cseléd-, és 
pmci mizéria atomok. Részletezzük csak
» két szép sorjában.

Ha körültekintünk városunkban a lakos- 
bő százaléka ezen eddig még gyógyit- 

h.- írnak látszó bajnak a lakás mizériának 
inzata. Kérem alázattal, hát nem kész 

a urdum az, ha valaki egy bérházat épit 
es tisztában van a helyi lakbérviszonyokkal, 

hogy lakáshiányban szenvedünk és 
'kihasználva felsrófolja a lakbéreket oly 

tr asra. hogy a fővárosi lakbérviszonyok 
s eltörpülnek mellette.

it tűrni és ezen bajnak az orvoslását 
hala ütni már nem lehet és nem szabad. 
Sz mályrendeletet kell alkotni — akárcsak a f. \ u . mely megállapítaná a lakbé
re, ma.vimiimát és minimumát is esetleg. 
M  k i nyújtani továbbá a tőkéseknek 
az pukez sekre és csak igy nézhetünk egy

i se i d-mizériáról szólva hát ahhoz 
. már egy kevés statisztikai adat és 

sz smeret is kell. Hogy ezen is segíteni 
ki azzal mindannyian tisztában vagyunk 
t. ‘ í ne nézzük tétlenül, hanem mozogjunk. 
< keil hívni egy ankétet és tanulmá- 

a viszonyokat, hogy aztán ezen a 
> is gyökeresen javítani lehessen.

. il a piaci-mizériát ezen kedves spéci

id téri vőlegényemet. Amióta házunk- 
i j r, még csak két szót sem váltott vele. 

indította tehát arra, hogy igy vélekedjék

Lm nem ismerem?! — jajdul fel 
riin Anny. Még a fürdőhelyről is

merem.
egy pillanatra elhallgatott, aztán mint 

félálomban van, lassan, szinte öntudat- 
1 beszélt. Leadott mindent, ami a lelkénOtt . . . ott . . .  a fürdőhelyen ját- 
lott le életemnek első.nevezetesebb mo- 
tuma, mely végzetemmé, jobban mondva 

.'diámmá vált . . . Senki sem sejtette, 
az ő lelkét az én lelkemmel erős köte- 

íiizte össze, mely részemről — fájdalom- 
I bár de felodható lett volna. O azon

ban nem engedte a szabadulást. Erősen, 
ihalaszthatatlanul magához lánczolt, inig 

-\szerre csak arra eszméltem fel, hogy rab 
•k Gyönge, akaratnélküli . . . Mindez 

i v ián, feltűnés nélkül játszódott le. Annyi 
erőm mindég volt, hogy megtudjam tartani 

t a látszatot, melyhez nem fér semmi gyanú , 
semmi folt . . .  És mire ifjú, tapasztalatlan 

Ikemben felébredt az igazi nő, aki világosan 
dja e mocsokkal telt életet, akkor . . .  akkor ..
■ii már veszve voltam . . . Ó, a nyomorult, 
szívtelen teremtés!

Heda rémülten, de mégis valami fölény
nyel szólt:
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alitását városunknak sem hallgathatjuk el. 
Ez már oly mérvekkel ölt, hogy a többi 
bajok káros hatása ahh -z képest kis-miska.

Hogy egy kis idillikus k*>pet varázsoljak 
a t olvasók lelki szemei elé nagy vonások
ban reprodukálok egy ilyen piaci Mcsend
életet.“

A háziasszony kora reggel kijön a piacra, 
hogy a környékről besereglett termelőktől 
napi, vagy heti élelem szükségletét besze
rezze Alkuba bocsájtkozik velők és hosszú 
alkudozás után végre magáénak tekinti már 
a tyúkot, kacsát, libát stb. stb Ekkor köz
belép a hivatásos elárusító, a kofa, ki az 
egész alkut félfüllel végig hallgatta és felül 
igér az Önagysága állal tett árajánlatra és 
persze az árut nem a háziasszony, hanem 
igenis a kofa veszi meg. De azért nem 
fosztja meg a háziasszonyt az árútól, hanem 
nagy udvariajsággal ö ajánlja fel azt meg
vételre persze a kétszeres áron, amit a 
háziasszony kénytelen megadni nagy bosz- 
szúságában, mert hiába a családnak kell 
élnie.

Nem csoda aztán ha hazajövet a piacról 
magából kikelve nagy patáliát csap és fér.e 
uramat pipogya embernek nevezi, mert 
nem követeli és nem sürgeti a piaci sza
bályrendelet életbeléptetését oly értelemben, 
hogy a viszontelárusitók bizonyos napokon 
9 vagy 10 óráig nem vásárolhatnak a piacon.

Hogy ez miért specialitása városunknak, 
azért, mert mindenütt módját tudják ejteni, 
hogy ezen bajokon segítsenek csupán nálunk 
nem és ha van is szabályrendelet, az csak 
írott malaszt marad.

Kármin.

HÍREK.
Lapunk szerkesztést'"e felkéri Léva 

város és környéke intelligenciáját, 
hogy az esetleges személyi híreket 
(eljegyzés, házasság, halálozás, ki
nevezés, előléptetés stb.) lapunk szer
kesztőségének közlés végett beküldeni 
szíveskedjék.

Hallgasson Any . . . Hallgasson. 
Eljegyzésem napján ne zavarja meg ily be
széddel a nyugalmat Ne illesse semmiféle 
kifakadással a vőlegényemet. O férfi volt és 
maga bohó, tudatlan leány. — Ennyi az 
egész . . .

Anny leugrott ágyából Olyan volt mint 
egv me-tébolyodon.’ Kezeit ég felé kulcsolta 
és lángragyult arccal rekedten szól:

— Magának nincs szive, nincs érzése. 
Azt hittem, hogy legalább egy parányi szá
nalmat érez irányomban. Elfogult vak lélek ..

— Anny hallgasson.
— Nem hallgatok. Ha még egyszer hall

gatásra késztet, kiaba ni fogok . . . Erősen, 
hogy ídecsődül az egész vendégsereg. Mit 
gondol, megijednék? Nem félek . . Ahhoz 
a férfihez jogom van. Érti? Esküdött, hogy 
hitvesévé tesz. Ennek az embernek nem 
szabad más leánnyal egybekelni. Így kívánja 
ezt a boszum!

Hedát félelem fogta el. A csöndes, szo- 
fogadó, szeretetreméltó Anny helyett, egy 
megfélemlítő, kísérteties, eltorzult alak tárult 
szemei elé Mi tévő legven ? A karikagyűrű 

! már ott fénylett ujján. 0  húzta az ujjara, <>, 
az a férfi, aki életének egyetlen boldogságát 
képezte. Es ő erről lemondana ? Nem, nem,

S0^  Ejh, mit! — gondolta nekibátorodva, 
— Mindennapi dolog . . . Melyik férfinek 
nincsenek jelentősebb élményei.

— Felhívás! Kérjük azon tisztelt 
olvasóinkat, Lik előfizetni óhajtanak 
lapunkra az előfizetési dijat egész évre: 
5 kor. félévre: 2 5 0  kor, negyedévre: 
1*25 knr. saját postahivataluk utján 
beküldeni szíveskedjenek, továbbá kér
jük azon tisztelt olvasóinkat is, kiknek 
a lapot idáig küldtük s kik előfizetni 
nem óhajtanak, azok egyszerűen csak 
Írják rá a czimszalagra „vissza“ vagy 
“nem fizetem elő„ Egyben pedig tu
datjuk a rtiagy. kir. curia azon elvi 
jelentőségű határozatát, melyben ki
mondotta, hogy mindazok, kik valamely 
lapot huzamosabb ideig elfogadnak 
mindannak daczára, hogy arra nem 
is szándékoznak előfizetni; kötelezve 
lesznek annak előfizetési diját megfi
zetni.

1 — Hivatalvizsgálat. E héten végezte
Iór. Gaál Homoky Kálmán aranyosmaróti 
királyi törvényszéki biró, mint elnökhelyettes
a lévai kir. járásbíróságnál a szokásos évi 
vizsgálatot Megvizsgálta az ügyforgalmat és 
a tisztviselők tevékenységét és mindent a 
legjobb rendben talált s a látottak felett 
teljes megelégedését fejezte ki’

Záróünnepély. A lévai irgalmas nővé
rek vezetése alatt álló polgári leányiskola 
a szokásos évi nyilvános tornavizsgáját és 
záróünnepélyét folyó hó 25-én d. u. 4 órakor 
tartja meg Műsor a következő: 1. Kéler, 
M e g n y itó .  4 kézre játszók: Dodek Ilona és 
Medveczky Erzsébet, cimbalmon kiséri 1*0- 
lónyi Anna. 2. Weber: Vadászkar. 4 szó
lamban éneklik a polg. iskola növendékei.
3. Farkas: Meglepetés; Monolog. Előadja 
Frecska Aranka 4. Raff: Valse-lmpromtu. 
2 zongorán játszák: Mácsánszky Lujza, 
Mácsánszky Ilona, Hecht Elza és Teszák 
Erzsébet. 5. Népdal-egyveleg, 3. szólamban 
éneklik a polg. iskola növendékei fi. Takáts: 
Branyiszkónál. Szavalja Mácsánszky Lujza.
7. Liszt: Raphsodia Játsza Mészáros Olga.
8. Tóth-Scharf: Az első orgona. Melodráma. 
Szavalja Izsóf Ilona, zongorán kiséri Herzka

És különben is olyan egyszerű eset. Egy 
kis tudatlan franczia leány és a tapasztalt 

I férfi kalandos meséje . . .
— Anny — fordult most az ijesztő tekin

tetű leányhoz — vessen fátyolt mindenre. 
Ehhez az emberhez többé nincs joga. Ez a 
férfi mától fogva az enyém. Megértette?

Anny fölkacagott, öntudatlan, fájdalomtól 
reszkető kaczaj volt ez, a belső izgalom 
kitörése

Megértettem — mondta fuldokolva.
A hangja sercegett, amint folytatta:

Két napja fekszem itt az ágyban. Testi 
bajom nincs. Csak a lelkem beteg. Két nap 
óta itt szorongattam párnám alatt egy revol
vert, hogy végett vessek életemnek. Pipöke 
megfosztott tőle. De nem baj van még egy 
másik is . . . Az apámé volt mind a kettő. 
Néz/e itt van Ne ijedjen meg. Nem csinálok 
semmit. Ebben a pillanatban megrögzött 
bennem az a gondolat, hogy nem válók meg 
az élettől. Szánalomnélküli, gúnyos hangja 
belemarkolt a szivembe . . . Élni fogok! . . . 
Élni, hogy megszüljem magzatomat Élni 
fogok csak éppen azért, hogy világra hozzam 
őt. hogy aztán ahhoz juttassam, akinek életét 
köszönheti: az apjához És ezt a gyermeket 
magának kell felnevelni, mivel maga lesz a 
felesége az ő apjának. Szép dolog lesz ugy-e? 
Az egész világ tudni fog erről és kacagva . . .

— Hallgasson! — rikácsolt felindulva
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Erzsébet. 9. Tausig. Ungarische Zigeuner- 
wciscti. 2 zongorán játszák : Fekets V i 1 ma 
és Rohnvi Caesu 10. Kossovits: Vasúton. 
4 szólamban éneklik a polgári iskola 
növendékei.

Közgyűlés. Barsvármegye Törvény- 
• irtotta 

sét. Néhai
Illyés Béla árvaszéki iiln-k helyett, Kraft 
Dézs..vei szemben d szavazattöbbséggel 
nn gválasztatott Dr. Ra/c:i Kannán aranyos- 
manói járási számve V" Nyugalomba vonult 
Truszka Antal Gr.-szentkereszti szolgabiró 
helyett Gáldv Kálmán másodosztályú szol- 
gabiró elsőosztályúvá. Gáldy Kálmán'helyett 
pedig Molnár Dezső szentkereszti közigaz
gatási gyakornok másodosztályú szolgabi- 
rová választatott meg. A vármegye főispánja 
pedig H ffmann Pál lévai, Spengler Jenő 
maróti és Gasparecz Béla szentkereszti 
közigatási gvakornokokat t. b. szolgabirókká 
nevezte ki. A jól megérdemelt előlépteté
sekhez igaz szívvel gratulálunk.

Gyerrnekcsiny. Könnyén végzetessé vál
hatott volna a múltkor egy fiatal gyermek 
csinvtevése Stefánek János 9 éves tanuló es 
Stefinek Sándor 5 éves fiúcska, vasárnap 
halászni indultak, de valami csekélység felett 
összevesztek, mire az idősebb János becsé
nek rohant s a néhány cm -rés halászó 
horgot ajkába döfte. Az előhívott orvos 
csak ugv tudta a horgot eltávolítani, hogy 
felmetszette a kis fiú ajkát. A fiatal gonosz
tevő egészen jól kezdi pályáját. Valamikor 
még sokra viheti.

Öngvilkosság Boldis János lévai 
ácsmester folyó hó 18-án kamrájában egy 
gerendára felakasztotta magát, mire kis 
lánya észrevette már halott volt. A megejtett 
orvosrendöri hullaszemle, semmiféle bűn
cselekményt nem látott fönn forogni. Való
színű, hogy a különben is iszákos ember, 
ily állapotban követte el tettét, amit hozzá
tartozói előtt úgyis gyakran hangoztatott.

— Öngyilkosság. Folyó hó 16-án a 
nagysallói vasúti állomás közelében egy 
ismeretlen férfiú főbelőtte magát. A hely
színen megjelent orvos már csak a beállott 
halált állapíthatta meg. Az illetékes hatóság 
a boncolást mellőzve, a temetési engedélyt 
megadta. A vizsgálat megindult.

Heda es egy pillanat alatt heves vita fejlő
dött közöttük.

. Hangos csörömpölés, kacaj szűrődött 
a szói áb.i Valaki hangosan kiáltotta a me
nyasszony nevét.

H 1 van Heda a menyasszony? — 
kérd tek. amikor már feltűnt elmaradása.

Az anyja Heda szobájába nyitott remélve, 
hogy itt toilettiet 'gazitja. Nem talalta itt 
A szomszéd szobából — mely Anny szo
bája volt ny »szörgés, majd halálos hörgés 
szűrődött át. Ide nyitott. Ijedten állt meg az 
ajtóban Mi gfagyasztotta benne a vért az a 
látvány, mely eleje tárult.

A franci leány átlőtt mellel feküdt a padlón 
Heda hófehér, halálrarémült arccal nézte a 
vérében fetrengö leányt.

— Mi ez? . . .  mi ez? — rémüldözött 
az anya.

-  Megh tte magát . . . — mondta sírásra 
vált hangon Heda Aztán mint, akit üldöznek, 
minden'további szó nélkül kifutott a szobából.

— Nem . . nem . . .  én . . akartam
igy • Heda . . .  a gyilkos - mondta 
hörögve es végsőt sóhajtva a szegény kis 
francia leány.

De ezt már senki sem értette . . . 
iVége.)

— Meghívó. A lévai ág. hit ev. egyház
község f. hó 20-án d e 1 *.>12 órakor köz- 
gyülést tart, melyet 11 órakor tanácsülés 
eíóz meg Tárgysorozat: 1 . Elnöki jelentések 
2. Egyházmegyei közgyűlési m e g h ív ó . 3. Egy
házmegyei gyámintézeti közgyűlési meghívó.
4 Tárgyalás végett leérkezett ügyek. 5. Kér
vények. 6. Körlevelek, átiratok. A tanács
ülésre a tanács tagjait, a közgyűlésre az 
egyháztagokat tisztelettel meghívjuk. 1 est
véri üdvözlettel: Bándy Endre lelkész. 
Lei de nfrost Tódor felügyelő.

— Atlétikai verseny. A magyar Atlétikai 
Club (MAC) folyó hó 13-án tartotta évi 
nemzetközi versenyét, amely minket, lévaia
kat közelebbről 'is érdekel, amennyiben 
Haliizsinszky József, városunk fia, a lévai 
főgimn. volt tanulója 184 cm.-es magas
ugrásával első lett es igy egyletének, a 
Magyar Testgyakorlók Klubjának (MTK) 
megnyerte a József főherceg által adomá-

j nyozőtt Szt.-György bronzszobor vándor-
! díját Haluzsinszky neve különben is jó 

hangzású a sportvilágban, amennyiben a 
közelmúlt olympiaí versenyen a világ összes 
magasugrói között hetedik lett s ezüstérem
mel tünteti etett ki. Reszt vett ezután folyó 
hó 6-án a Budapest Egyetemi Atlétikai Club 
(BEAC) budapesti versenyén, a hol a 
második dijat nyerte el 175 cm.-rel. Amint 
értesülünk a fiatal atléta folyó hó 20-án 
Magyarország bajnokságáért fog küzdeni. 
Kívánjuk neki. hogy visszatérve, mint Ma
gyarország magasugró bajnokát üdvözöl
hessük.

Betörés. Nagyon megúnta Gápel Gyula 
mohii kovácslegény a pörölyemelgetést s 
azért elhatározta, hogy könyebben fog pénzt 
szerezni. Belopódzkodott tehát Sebestyén 
Andrásné. szül. Jakab Jolán ujbarsi lakos 
konyhájába és álkulccsal felnyitotta az ott 
lévő ládát. Azonban Kevés siker koronázta 
működését, mert összesen csak 18 fillért, 
egy kést és egy acél órát talált. Azután, 
mint aki dolgát jól végezte tovább állt. A 
mint értesülünk folyó íio 16-án Ujbarson a 
csendörjárőr elfogta és beszállította a lévai 
járásbíróság börtönébe.

Figyelmébe ajánljuk a gyiigyi gyógy és 
borvizet s az erre vonatkozó hirdetés fi
gyelmes elolvasását!

Rabló cigányok. Ügyes fogást tett a 
napokban a lévai csendörörsparancsnok. A 
varsányi határban elfogta Bilai Vig József 
lévai cigányt és a vele vadházasságban éló 
Jónás Mária cigány asszonyt. Bilai Vig 
József nemrég szabadult ki a pozsonyi fog
házból, ahol egy rablás elkövetése végett 8 
évet ült. A vizsgálat kiderítette, hogy Bilai, 
szövetkezve Jónás Máriával, folyó hó 12-én 
este 9 és 10 óra között feltörte Sebó Mihály 
dobóberekaljai lakos házának ablakát s 
azon behatolva mintegy 50 korona értékű 
vánkost rabolt el. A cigány tagad, a leány 
azonban beismerésben van. Mindkettőt a 
lévai járásbíróság tömlöcében őrzik. A bűnös 
cigány lelkét még más vétek is terheli. 
Mordinyi Ágoston lévai bádogosmester u.i. 
Bilai és Jónás Mária személyében felismerte 
azokat a rablókat, akik őt a múlt év októ
ber havában megtámadták s a földre teperve 
elraboltak tőle 2 darab 20 koronás bank
jegyet. Ki tudja meddig űzte volna még 

| „mesterségét4* e két elvetemült lélek, ha a 
j lévai csendőrőrs oly hamar végére nem jár 
; a dolognak.

A rendőrkapitányság figyelmébe!
| Egy nem várt és alig remélt tünemény 
i szemlélésében volt része vasárnap délután 
I a Kohári-utca közönségének: megjelent az 
I utcán két rendőr. Azonban nem örülhettünk 
I sokáig, mert a rendnek éber őrei amilyen

gyorsan jöttek, ép oly gyorsan el is tűntek 
a Lutovszki féle nyári mulató árnyas fái 
között és ott rendíthetetlen buzgalommal 
iiritgették poharaikat önmaguk, egymás és 
felebbvalóik egészségére. Amíg a rendőrség 
két díszpéldánya ezen nemes foglalkozással 
volt elfoglalva, addig a mindég zajos Kohári 
utcának szenzációja akadt. Egy berúgott 
cigány tántorog végig az utcán, egyik kezébe 
egy karó, a másikban egy fél tégla és kövek, 
körülötte pedig harminc negyven gyermek.
A cigány üti-veri, dobálja a gyermekeket, 
de nincs senki, aki ezen ocsmány tettében 
megakadályozza őt. Hol vannak a rendőrök ? 
Mulatnak a Lutóvszkinál a más kasszájára! 
Hát lehet ezt tűrni egy rendezett tanácsú 
városban?! Erre a gyalázatos állapotra 
akarjuk felhívni a rendőrkapitányság szives 
figyelmét, remélve, hogy, ha másban nem 
is, de legalább ily kis "dolgokban, meghall- 
gattatást találunk

A honvédség köréből A magyar 
királyi I. honvéd gyalogezred az elmúlt 
napokban ünnepet ült. Zászlószentelésének 
ülte 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
az ezred minden egyes tisztje egy domború 
képet és egy aranygyűrűt kap emlékbe, a 
melyben a Habsburg és Vittelschbach ház 
egyesitett címere van bevésve. A tisztikar 
elhatározta, hogy ezen emléktárgyaknak egy 
példányával Ö Felsége I Ferencz Józsefet 
fogja megtisztelni, a mit Ő Felsége a lég- 
kegyelmesebben el is fogadott, annál is 
inkább, mivel a zászlóanyai tisztet annak 
idején boldogult Erzsébet királyné Ö Felsége 
fogadta el. Az emléktárgyakat tisztiküldött
ség vitte a királynak, nagy-solymosi Koncz 
Henrik ezredes, ezredparancsnok vezetése 
alatt, akinek beszédét, valamint O Felsége 
válaszát itt közöljük: „Felség! Legkegyel
mesebb engedelmével, midőn Felséged 1. h. 
gyalogezrede zászlószentelésének 40. évfor
dulója s Felséges anyjának Istenben boldo
gult tv es. és kir. Felsége Erzsébet királynénk 
kegyelettel őrzött emlékére veretett plaquet- 
tet és gyűrűt legalázatosabban átnyújtom, 
Felséged azon legmagasabb kegyét, hogy 
azt elfogadni méltóztatott, legalázatosabban 
köszönöm.“ Ö Felsége válasza: „örvendek, 
hogy fogadhatom. Köszönettel fogadom a 
nekem felajánlott emléktárgyakat és mély 
megelégedésemre szolgál, hogy első honv. 
gyalogezredem, Istenben nyugvó szeretet 
nőm emlékét kegyelettel őrzi. Köszönöm."

(Ha<ls, (M). 4 2®)
— Kérelem a zongorajátszokhoz. „A ma

gyar nemzeti zene műformáit és sajátszerű
ségeit" szándékozom megírni és ezért haza
fias tisztelettel felkérem a zongorajátszók 
közül azokat, akik cigányos modorban vagy 
naturalista-módon játszanak, hogy a magyar 
nóta játékmodorát, zamatos, szenvedélyes 
karakterét ne hagyják elveszni elrejtve az 
ismeretlenség homályában, hanem akár kó- 
tába foglalva, akár az általuk használt ma
gyaros futamokat, átmeneteket stb ismertetve 
örökítsék meg Ha más népek nemzeti 
zenéje oly sajátszerűségeket tüntet fel, ami 
faji karakterüket büszkeséggel tölti el, a 
magyar is joggal követelheti, hogy zenéjét, 
a délibábos rónák csapongó, sirva vigadó 
nótáit, a magyar lassú és friss csárdás 
játékmodorának nemzeti jellegét egész Euró
pával elismertessük és az utókor számára 
megmentsük. Kéziratokat, kótákat vagy szí
vességből átengedett saját szerzeményeket 
méltóztassék címemre (ErdösTivadar tanár, 
Beszterczebánya küldeni. Hisz minden 
városnak megvan a maga nótaköltője és 
cigánya, aki a dalt megzenésíti. Ne hagy
juk elveszni nemzeti kincseinket! Gyűjtőknek 
megküldöm viszonzásul: „Uj és briliáns 
zenei hatások a zongorajátékban" cimü 
népszerűén megirt és hangjegymintákkal 
ellátott müvemet.
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— Rajzkiállitás az iparostanonc iskolbáan.
A helybeli iparostanonciskola növendékeinek j c/idei rajzmunkálati f. hó 19-töl 29-ig a j 
ri,m. kath. elemi fiúiskola helyiségében megtekinthetők. Felhívjuk erre iparosaink és a
t. érdeklődő közönség figyelmét.

Egyről-másról.
Kávéházi jelenet

Ivárosi-kávéházban két huszártiszt egy 
i uány és egy főhadnagy karamboláznak Remek játékuk megragadta figyelmemet s a 

biliárdasztaltól néhány lépésnyire megállva 
elmerültem az élvezetes játék szemlélésében. 
K ; szerre csak a kapitány odafordul felém 
efordítja magát, minthacsak a puczczerját 
abrichtolná:

Kérek cigarettát!!
Azután tovább játszott.
Néhány perc múlva ismét felémordit:
— Kérek cigarettát!!!
Erre magamban már én is méltatlankodni 

ke/dtem a hiányos kiszolgálás miatt, de azért 
v >ak hallgattam és bámultam rendíthetetle
nül tovább.

Eltelik megint néhány perc s azután az én 
kapitányom megáll az orrom előtt s rám- 
kiirtöl, mint egy ezredtrombitás:

Mondtam már pikkoló adjon cigarettát, 
vagy talán imátkozzak érte a menykőbe 
is . . . . s már kezdett hullani reám a 
huszáráldás.

— Parancsoljon kapitány úr — feleltem 
mosolyogva s megkínáltam a saját cigarettám
mal — különben X. vagyok, Léváról.

A kapitány bámult egy darabig, majd pedig 
udvariasan folytatta :

Bocsánatot kérek, Weisz kapitány va
gyok, de elnéztem az urat Hanem legyen 
szives és tegye el az űr a zsebkendőjét, mert 
m.ijd más is asztalkendőnek találja nézni.

Kivett a tárcámból egy cigarettát, rágyújtott 
udvariasan szalutált, azután sarkonfordult s 
karambolázott rendületlenül tovább.

* *
*

Szineszvilágból.
L . . . vidéki városkában Thália papjai

„A peleskei nótáriust* adták vasárnap dél
utáni előadásul. Lassan következnek egy
másután a felvonások, még végre elérkeztünk 
azon felvonáshoz, amelyben a peleskei nótá
rius a nézőtérről szemléli „Othelló* egyik 
jelenetét. Felgördül a függöny s a pamlagon 
fekszik Desdemona, majd nemsokára jő a 

’or Othelló is és annak rendje, módja szerint 
ütlenséggel vádolja nejét, Desdemonát, 

itán pedig, előírás szerint, megcsókolja őt. 
vei pedig Othelló módfelett be volt kor- 

s zva, Desdemona ajkán egv köralaku fe- 
l' • vonal maradt, ami szörnyű jókedvre 
1 igolta a publikumot. Nevetés, tapsolás, 

•bogás uralkodtak, ami bizony a darab 
elleniéhez nem nagyon illett. Ami prima

donnánk azonban nem zavartatja magát, 
hanem erősen készül a legpatetikusabb 
Menetére nem is tudva elképzelni, hogy 
dinek örül oly nagyon a közönség. Közben 

látyólával letörli az izzadságot arcáról és 
ekkor veszi észre a nagy öröm okát. Kacag 
mindenki, ő sem tudja visszafojtani nevetését 
' s a legvehemensebb kitörése közben elneveti 
magát. Erre megint kitör a kacagás s percekig 
szűnni sem akar. Már-már elakad a játék 
menete, midőn egyszerre csak megszólal a 
zongora tetején ülő nótárius:

— Lássa kisasszony, úgy van az, akinek 
kéményseprő szeretője van !

A közönség tapsol, kacag és azután a 
színészek, mintha misem történt volna — 
folytatták tovább az előadást.

Kerékgyártó.

Egy kérés .
Ha megszakadtak a húrok
Dobd el a lantod is.
Hiszen a kínnal szerzett dal
Fajdalmai súlyosbit.

Ne kösd össze a húrokat
Tiszta hangot többé úgy sem a d !
Fáj a lelkem, mégis kérlek:
Törd össze lantodat.

A vég.
Üz . . , hajt, kerget . . .
Szivem végtelen, határtalan szerelme.
Oh én szegény.
Izzó szerelmem
Szétpattanja gondolataim förgetegje.

Te szerelem te vagy a s z ív  durva.
[vad gyilkosa

Aljasságnak
Gonoszságnak
Mindentudó és kegyetlen cinkosa.

Vissz magával
A bánat tengerének rohanó árja
Hová? Merre?
Az egekbe?
Nem, oda, oda . . a csendnek honába.

Vanek Mid.

— Anyakönyvi kivonat, 1909. junius 
10-17-ig.

Szülelesek. Hoffmann Árpád Kern Vilma 
fiú, Ferenc Oszkár Aladár; Herda Mihály 
Bogdán Julianna: leány, Rozália; Iván János 
Obecki Paula: leány, Mária; Haniszkó János 
Vojnarovszki Margit: leány, Margit Jolán; 
Lóderer József Festbaum Amália: fiú, Lajos.

Házasság. Ifj. Madarász János és üaál 
Rozália református.

Halálozás. Ifj. Dohány Sándor, 8 napos, 
tüdőgyulladás; özv. Adler Józsefné Hoeh- 
berger Rozália, 94 éves, aggkori végkime
rülés; Vaszaráb Fülöpné szül. Sebó Mária, 
49 éves, hashártya gyulladás; Dobrotka 
Sándor 2 hó, bélhurut; Moravcsík Mag
dolna 1 hó, orbánc és tüdőgyulladás; 
Konecsny Tivadar 2 éves, vízkor; Iván 
Mária, 8 napos, veleszületett gyengeség.

Szerkesztői üzenetek.
Leveleket és kéziratokat nem ád vissza a szerkesz

tőség. Névtelen levélre nem válaszolunk.
A. A. Levelét vettük, de sajnálattal érte

sítjük, hogy helyszűke miatt nem válaszol
hatunk, Mirtus. Olvassa el a „Lévai Hírlap* 
2. és 3. számát. Ott megtalálja, hogy név
telen levelekre nem válaszolunk, ha még oly 
jók is a közleményei. Ha esetleg valami jó 
dolga van, küldje be egész bátran a saját 
neve alatt s ha megüti a mértéket, akkor 
szívesen közöljük. Kövesdi. Az előfizetést 
megkaptuk. A kéziratokat is megkaptuk, majd 
nyárra, ha terünk lesz hozzuk. Csata. Kér
jük szépen ne keserítsen el bennünket ily 
remségesen rossz tákolmányokkal. Gizi. A 
hadnagynak 60 ezer korona kaució kell. 
D.-Berekalja. Megindítottuk, köszönet.

4*14 végrh s7.
1909.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel kö«- 

hirré teszi, hogv a lévai kir jbíróságnak 1909. éri 
V. 266 1 sz. végzése folytán D r .  S t e i n e r  O s z k á r  
ügyvéd által képviselt Kakodi György felperes ró- 

1 szere 192 kor. 64 flll. követelés s jár. erejéig elren

delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől le- és  
felülfoglalt és 1427 koronára 10 fillérre becsült 
ingóságokra a lévai kir. jbiróság 1909 V. 266/2 számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, amennyi
ben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, Szó
don leendő megtartása hátáridőúl 1909. évi júnuius 
hó 28 és következő napján délután V* 8 órája ki
tűzőnk, amikor a biroilag lefoglalt bútorok, italok 
s egyéb ingóságok a legtöbbet igérőnok készpénzfize
tés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak miudazuk, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben 
részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdésig alulirt 
kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni 
el ne mulasszák

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá- 
mittatik.

Kelt Léván, 1909. évi junius hó 12. napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

Eladd
3 szob ás lakás m ellékhelyi
ség g e l  és nagy  kerthelység-  
gel augu sztu s 1-re, e se t
leg  eladó. Bővebbet Boros  
Gyulánál

Alberti Géza
szobafestő, czimfestö és mázoló

Léván. Ladányi-utcza 21. szám a la tt
Elvállal minden e szakmában tartozó 

munkákat, u. m. szobafestést, czimfestést 
mázolást és tapétázást.

Mindezen munkákat különböző stílusban 
a legegyszerűbbtől a legszebb kivitelig 
szakszerűen szolid árak mellett pontosan 
készíti el.

jftlbrecht Sándor
szobrász Xéván, Xálnai-utcza. 

Elvállal épület díszítési s egyébb szobrász 
munkákat. Azokat igen jutányos áron, a 

legtisztább kivitelben készíti el.

Lutovszky Lajos vendéglője
ez idószerint a legkellem esebb

kiránduló hely.
Kitűnő italok és hideg ételek olcsó áron. 

Figyelmes kiszolgálás! Kitűnő tekepálya!

Vasárnap délután cigányzene.

Mulatsági megliivók, esketési és eljegyzési 
jelentések

Schulcz Ignácz könyvnyomdájában Léván.
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Schőnstein Henrik, férfi- és női divatáruk
nagy választékban.

Erivel József és fia
csemege és fűszer üzletében, naponta 

friss felvágott, sonka és kolbász aruk.

Női kalapok Ízléses kivitelben 
Pintér Jozsanai Lev. n

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Férfi és női divatczikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Jó karban levő zongora
jutányos árban eladó, czim a 

kiadóhivatalban.

Azonnal felveszek egy 14-15 éves 
tisztességes fiút kéményseprő

tanulónak
teljes e llá tssa l vagy  anélkül, cim 

Havas Sándor 
kéményseprő m. Zseliz.

Látszerek és optikai.iruk nagy választékban 
kaphatók Greiner Zsigmonditól Léván 

Kálvín-tér. Javításokat is elfogad.

Jó házból való fiú
ki néhány gimnáziumi osz

tá ly t  végze t t  a helybeli 
drogériában gyakornoknak 

letvétótik.

. IÍO T H  K.
vaskereskedésében 

Minden minőségű es meretü

kerítés sodrony
1 égj után y o sabárban 

beszerezhető.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Ne mulassza el megizlelni a Hontmegyei

„$yügyi “
legjobb gyógy es borvizet.

J)r. Sengyel £é!a egyet, tanár véle
ménye szerint kiv.iló alkalikus sulfátus 
savanyú viz, mely a konyhasón, sziksón 
és súgótokon kivel figyelmet gerjesztő 
mennyiségben lithium ut is tartalmaz. 
Az elemzés szerint a gyiigyi viz az 
alkalikus sulfátos savanyu vizek közé 
tartozik Főalkató részei a nátrium 
bicor honát, o dilornótriurn és a sut fátok. 
F mellett kevés kénhidrogént és nagy 
mennyiségű szabod szénsavat tartalmaz. 
Clu n iai alkotásánál és a feloldott sók 
jelentékeny mennyiségénél fogva a - - 
gyiigyi viz az értékes gyógyvizek közt 
foglal helyet. — Jónak bizonyult az 
emész tési zavarok gyomorsavanyuság, 
gyomorhurut, gyomorégés, aranyeres- 
bántaimak. alhasipozsga, sárgaság, el
híz ottság, vese- es hólyag hurut esetei
nek gyógykezelés nél. - - - - -  

Kitűnő borviz.
A nagyin, magy. kir Belügyminister 
53931. sz. a. kelt magas rendeletével 
a gyiigyi savanyuvizuek a „Gyógy
forrás" czimer es jelleget megadta. 
Kapható Lé\;'n Weisz Ignácz kere- 
kedésében. - - - - - - - - -

Május 15-én ny \t meg a természetes 
szénsavas es kénes szabad fürdő, mely 
rchumás, iitiiit gyu lladásokra , s z ív -  és 
idegbajosoknál ajánlható. - - - -

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsiilt 

közönségének szives tudomására adom, 
hogy Léván az
„Oroszlán fogadó nagyterm ében"

1909. évi július hó 1-én

táctnanfolyamot
nyitok!

Beiratkozások: június 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.

fe lv é te tn e k

SCHULCZ IGNÁCZ
p a p irk e re s k e d é s é b e n

L É V Á N .
Hirdet-8 által lehet a rrai korban 

czelt elemi!
H ird e s s e n e k !  sj: H ird e s s e n e k !

“  » " * 1  —— —  g — mm— j

SCHULCZ IGNÁCZ LÉVA,
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; Jyörgyi Lajos |
I  szíjgyártó nyerges és kocsifényezö, *

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

Saját bognár műhely.
f  Ajánlja saját készitményü ló- i
* szerszámokat, nyereg felszereié- t
|  seket, utazó bőröndöket, és táska i  
v különlegességeket. i

Kocsi mosó szivacs, szarvasbőr, i
* bőrtisztitó és puhító szereket nagy í
* választékban tart raktáron. jt
> Uj valamint javított kocsikból f  
f állandó raktár! Használt kocsik í
* becseréltetnek.

t i s z te le t t e l  ér tes ítem  a o. é. 
közönséget, hogy sa  ját te r m é 
sű jó za m a to s  fehér é s  Vörös, 
ú j e s  o boraim nak ; — a nyert 
engedély a lapján  — a ..K ákái’* 
lakásom on é s  házon  lel Vili Való 

kim érését m egkezdettem .

Forgács Mihály
szőllőbirtokos.

___________ ^Kobrák1* cipők egyedüli raktára.

PO LLIK  ADOLF LÉVA.
Ajánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipóit igen ju tányos árakban.

Óriási választék üveg, porezel- 
lán. lámpa és já ték  árúkban.

K épkeretek minden kivitelben.

Épület üvegezési vállalat!

Játék  áruk! : = = .  Kosár áruk!
„Kobrák" cipők egyedüli rak tára .

J(napp J)ávid varrógépek raktára.
Van szerencsém nagyér

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

m ezőgazdasági gép- 
. . . raktáraim at . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R. T. 
budapesti ezég

képviseletét birom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

Hoffher és 

Schrantz-féle
cséplőgépekre.

Gauz-féle
locomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

K n n  Dávidnál, Léván.

Közsé i és kerti fecskendők.

i  la d ó  i á i  í
Léván, a piacztérhez közel Part-ter ut- 
czaban 3. számú ház és mintegy 420— 
460 □ öl telkevel szabad kézből eladó. 
Bővebbet ugyanott a háztulajdonosnál.

Jó há/.b.ól való fiú 
zobafest tanoncznak

felvétetik Albei i Géza szobafestő  

mesternél Lévái Ladányi uteza 21.

------------------ ------------------------------------------------------------------------

U j!csemege és fűszer üzlet.
Tisztelettel értesítem Léva város és vi< éke n. é.

5  közinist _*vt. Íidli v Léván. Kossuth Lajos-téren a városháza ^a  ^
t épületében Aiiistt*uer-lele dohány nagytőzsde mellett ú jo n n an  £
? berendezett es friss arukkal felszerelt •;*

>  5

*  fűszer-  csemegeliszt- és ásványvíz
^  üzletet  ny i to t tam.  .§
^ Kzen egészen újonnan alapított üzlete nben kitűnő ^
|  Iliimé mi. teljessen friss arukkal és szolid jutányos árakkal ^

£  vevőim bizalmát és pártfogását törekszem  kiérdem elni. ^

Kiváló tisztelettel Loserth Dezső. * I
K e v e k ö t é l  első m inőségű a legolcsóbb árban.

STEINER SÁNDOR
órás és ékszerész 

LÉVÁN, Kossuth Lajos-tér.

Mindennemű óta 
és ékszer javítá
sok jótállás mel
lett elfogadtatnak

Nagy választék arany-, ezüst- és inga 
órákban, valamint mindennemű arany- és 
ezüst árukban.

Ezüst és cliina ezüst evőeszközök és 
gyertyatartók raktára.

Tört arany és ezüst tárgyak valamint régi 
pénzek a legmagasabb árban megvétetnek, 
vagy becseréltetnek.

S t e i n e r  J ó z s e f
kárpitos-, díszítő és butorkereskedése

L É V Á N ,  Petöfi-utcza 13. szám.

Kárpitos munkák gyors és 
pontos kivitele. 

Modern lakberendezések.
Nyomatott Schulcz Ignác: könyvnyomdájában, Léván.
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