
'• évfolyam.____________________Léva, 1909. julius hó 10-én.LÉVAI
Társadalmi-,  Közgazdaság i -  és Szép i roda lm i  hetilap.

E g é sz  é v r e  K . 5-—
Fél é v r e  n 2*50  
N e g y e d  é v r e  „ 1-25

K v é s  p é ld á n y  ÍO fillér ér t  k a p h a tó :  
> hűl ez lg n á c z  la p tu la jd o n o sn á l.

Szerkesztőség  és k iadóhivatal hova 
a lapba szán t kéziratok, h irde tések , 

előfizetési dija! küldendők: 
Léva, Kazinc7y-utca 2. sz.

Nyílttéri közlemények soronkint 20 fillér.
Hirdetések egyezség szerint. 

M e g je le n ik  m in d en  sz o m b a to n .

í)71 * 19<>9. szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. varos képviselőtestülete f. 

évi június hó 30-an tartott rendes ev- 
neeyedes közgyűlésében 3765/1909. 
szánni véghatározatával Léva város 
határában a vadászati, terület nyilvános 
árverés utján legtöbbet Ígérő Dr. Balogh 
Jenő m. kip. honvéd ezredorvos lévai 
lakosnak 1909. évi julius ho 1-iől 
kezdődő hat evre évi 806 korona ha
szonbér mellett bérbeadta, mely körül
mény netalani telebbezes benyujthatása 
végett azzal tétetik közhíré, hogy az 
iratok a városi iktatóban naponként d.
e. 10— 12 óra közben közszemlére 
vannak kitéve.

Kelt Léván, 1909. évi jul. hó 9-én.

Bódogh Lajos
polgármester.
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Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestülete f. 

évi julius hó 6-ik napján tartott rk. 
^gyűlésében hozott 4269/1909. sz. 
darozatával elfogadta az „Oroszlán 

adó“ telken fölépítendő v rosi szin
ti szálloda és bérház építésére vo- 

tkozó Vas és Morbitzer budapesti 
űépitészek által készített és a Belügy- I 

iinister kívánalmai szerint módosított 
T veket és költségvetéseket, melyek 
ipján az építkezésre 371141 korona 

o8 fillért engedélyezett, az összes költ
őieket pedig 383141 kor. 58 fillérben 
rányozta elő.

Amidőn ezt közhírré teszem, a város 
közönségét értesítem, hogy az épitke-

zesi terveket és a/. . rra vonatkozó ira
tokat a polgármesteri hivatalban az 
1909. évi julius ho 12-ik napjától — 
26-ig a polgármesteri hivatalban — 
közszemlére tettem, ott az érdeklődők 
minden nap d. e. 10 12 óra közben
megtekinthetik, a fenti 15 napon 
át a 4269 1909. sz. határozat e hir
detményi! vei együtt a városkáz hirdető 
tábláján ki van függesztve, ugyanazon 
idő alatt ellene a varos iktató hivata
lában az 1886. évi XXII t.-cz. ertel- 
meben felebbezés adható be.

Kelt Léván. 1909. évi jul. hó 9-én.

Bódogh Lajos
polgármester.

Virágok Léván.
Régi és még ina is vallott igaz

ság, hogy a ki a virágot szereti, 
az nem lehet rossz ember. Régi 
igazság azért, mert a mikor Mátyás 
királlyal együtt az igazság halt 
meg, ugyanakkor búcsút mondott 
a földi életnek a többivel együtt 
azon igazság is, hogy az nem lehet 
rossz ember, aki a virágot szereti. 
Mert ha ez még ma is állana, úgy 
minden ember, aki a virágot nem 
szereti, az rossz ember. Igen ám, 
hisz az emberek legnagyobb része 
igenis szereti a virágokat, honnan 
van tehát az, hogy az emberek 
mégis oly rosszak, ahol csak lehet 
bántják egymást, ártanak egymás
nak, marják, harapják egymást.

Nézzük azonban e dolgot kissé 
virágosabb színben és ne induljunk 
ki abból, hogy csak az jó ember, 
aki a virágot szereti, hanem fogjuk 
ezt fel más szén .pontból.

Minden em ber tapasztalhatta ön- 
i mag,in, hogy egészen  m áskép érzi 
, magát, ha pl. egy szép virágos  
i kertben, szóval a szabad term észet- 
J ben sétál, mint pl. akkor, ha eg y  

szoba négy fala között, vagy vá
rosok szűk sikátoraiban kell ide
jét töltenie. A szabad term észet, a 
virágok szinpom pája o ly  óriási 
hatással van a lélekre, hogy b izo
nyos szelídség  tapasztalható, még 
azon em bereken is. k ikkel legtöbb  
esetben félelem m el érintkezünk. 
Talán érdem es volna stat sztikát 
összeállítani arról, hogy pl1 a pár
ba jo k bíróságnál befejezést .nyerő
sértések a téli hónapokban sok k al 
nagyobb szám ban fordulnak elő, 
mint pl. nyáron, am ikor a termé- 

I szét hangulata m integy át ragad 
az em berekre és szelídedbe, barát
ságosabbá, jobblel köbbé teszi őket.

Ennek igazsága már régen ismert 
tény,'amely fölött ma már fölösleges 
is vitat kozni, a túlhaladott dolgok 
közé tartozik. Ha valaki járt máre 
sorok olvasói közül Pozsonyban, az 
láthatta, hogy alig talál ablakot, 
melyben a szebbnél szebb virágok 
ne gyönyörködtetnék a szemet, de 
tapasztalhatta azt is, hogy mily át
alakító hatással van ez a lélekre. 
Az emberek magaviseleté, egymás
sal való érintkezése szelidebb, fino
mabb, szavai valóságos élvezetet 
nyújtanak.

Ha pedig igy áll a dolog, úgy 
mindenütt első dolog lenne kör
nyezetünket virágokkal ellátni 
Ezek bírták rá Buapestet, hogy 
ma már a házak ezreinek ablakain 
diszlenek a virágok és csakis di
cséret illethetné meg lakosait, ha 
e példát minél előbb és minél 
számosabban követnék.

Naponta friss TEA-VAJ
K E R T É S Z  L A J O S  főszer- és csemege komkedésében kapható.
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Mi is ez az élet? Mérhetetlen pálya, 
Melynek a cél előtt mélység akadálya. 
Népek a cél felé mindegyre tolulnak,
De vakon rohanván a porba hullanak

Így múlik el aztán század után század . . 
Egyszer a nép között egy próféta támad, Zengő, tiszta szava felhat a nagy égig, 
Hirdeted a népnek: Az cg küldte nékik.
Ö majd áthidalja a tátongó mélyet 
S átvezeti azon célhoz a népet.

Rálép ő a hidra. — Tódulnak utána 
A szakadék másik partját alig várva,
De megroppan a hid s lehullanak a mélybe 
A próféta s az ő kiválasztott népe.

És azóta immár több próféta támadt, 
Lehullott a mélybe az öröm, a bánat. 

Próféták elbuktak, új próféták jőnek,
.......................... De mind beledönek
Mérhetetlen mélyébe, időtlen időknek . . .

Szentgy Károly.

A rettenetes ember.— Rajz. —
Irta : Honti Henrik.

I
Bállá Gyuri szép legény volt, hatalmas 

szál ember, aki után megfordultak a lányok 
és akiről sokat beszéltek a menyecskék.

Hej! pedig szegény leányok hiába fordultak 
utána, mert Gyuri rettenetes ember volt. Nem 
azért, mintha valakit bántott volna, dehogy 
Olyan szive volt, mint a vaj, de nem 
akart nősülni, és ezenkívül elvei is voltak, 
borzasztó elvei.

Ha kévéházban vagy vendéglőben házas 
emberek kerültek az asztalához, avagy ö 
került az övékhez, egyre csak papucsférjekről 
kapukulcs-tilalomról. meg egyéb őket 
izgató — dolgokról beszélt gúnyosan, csí
pősen és szónoklatát legnagyobb részt igv 
szokta befejezni:

Megálljaink, majd megmutatom én ! . . . 
Hogy asszony parancsoljon ?! még mit nem?! 
a mamája boldogságát! . . . .  Ej, ha én 
megházasodom, fiuk! Feleségnek, anyósnak 
haljgass lesz a neve! . . .

Óly, félelmetes beszédek voltak ezek, hogy 
a be nem avatottak azt hihették volna, hogy 
ez a fiú sohasem fog feleséget kapni; de 
a férjek csak mosolyogtak, ha az asztalához 
kerültek, vagy ő került az asztalukhoz és 
csendes gúnnyal mondogatták neki:

Majd fogsz te még másképp is be
szélni megállj! . . .

II.
És képzeljék: Bállá Gyuri, a rettenetes 

ember megliázasodott. Nyíri Piroskát egy 
szelíd szőke leányt, vette el és a be nem 
avatottak búsultak is az uj menyecske 
sorsa felett.

Szegény asszony, szegény asszony! 
mondogatták, be rossz dolga is lesz 

szegénykének! . . .
Az asszonyok meg Piroska mamáját hi

báztatták, hogy miképen tudja leányát ilyen 
harapós, sőt brutális —igen : brutális 
emberhez hozzáadni

Ezt a törékeny, gyönge szőkeséget . . . 
ahhoz a kíméletlen fenevadhoz! .

Még az anyósának is jaj lesz! — vélte 
tudni a női közvélemény.

A Balláék napjai pedig nyugodtan folytak, 
mintha napsugárba, tejbe fürösztödött volna 
meg az éíetük; éltek, mint egy turbékoló 
galambpár. Az asszonyka oltalomkeresve 
simult hatalmas férjéhez, mint egy hűséges 
folyondár és a férjnek mi alkalma sem akadt 
eddig, hogy egykor nagy garral hangoztatott 
„így meg“ ugy-ot megmutassa.

Es a férjek mosolyogtak a Bállá Gyuri 
házásságán és csendes elégtétellel mondták :

— A szájhős! . . .
III.

És a férjeknek igazuk lön. Bállá Gyuriból 
a papucsférjek ideálja vált. Órákig elhevert 
az asszonyka lábainál és ezer apró meg
mosolyogni való bohóságót csinált a nagy



m.

S> ‘..ín ugyanis a póstahivatálban lévő.
r: tón alkalmazott üveg-ablakokról.
n;v!', i keresztül érintkezik a közönség a 
h, személyekkel, ha ugyan élőszóval
eguu:. i érintkezik. Mert a tapasztalat azt 
bizonyít . hogy a postatiszt egyszeri kér
dezés helyett pl. f i z e t  r e  l e s z  '  t i z f i l l é i e a  Y

stb. stb. kénytelen számtalanszor 
a kérőé megismételni, persze mindég ma
gasabb és magasabb skálában gondolván 
es j -san az illető személyt süketnek vagy 
K |i > is olyannak ki nagyot hall. A közön- 

pedig elfáradván a folytonos törzshaj- 
litasból kiegyenesedik ezáltal távolabbra esik 
a hivat i!os személytől, nem hallja annak 
ke tehát vagy nem válaszol, vagy ha 
v negüti a fülét, kénytelen szépen 
tö ijlitást végezni, előre görbülni, hogy 
a beszél azt láthassa is és kérdezni

, ez igy megy mindaddig mig mind a 
ket VI kimerülve a kínos és eléggé bosz- 
s/.antó diskurzustól egymást megérti és az 
ii-\ t lebonyolítja. Egy távolabb álló csön- 
dts szemlélő előtt úgy tűnik ez fel, mintha 
a p o s ta tis z t  és közönség más más nyelven 
bt szelne és nem képesek egymást csak nagy 
d is k u rz u s  után megérteni.

Ezen az anomálián szerintünk nagyon 
e v v szerűen lehetne segíteni.

Az eddig használatban lévő vizszintre 
i Im a z h a tó  ablakokat el kellene távolítani, 

e z e k n e k  felső nyílásán n e m  le h e t  érint- 
; m e rt egymást nem látják hivatalos 

v  . mély és közönség, már pedig ebből az 
k ö v e tk e z ik ,  h o g y  nem is érthetik meg egy
mást o ly  k ö n n y e n .

Az ulsé) nyíláson lehetne ugyan érintkezni, 
de • ' meg a közönségnek kell előre 
s ‘ '"'híve könyökölnie és ez kérem rendkívül 
K. n ellen és fokép egészségtelen. Mert a 
1 ikrán jár a postára és persze jó sokáig 

►re görbülve áll még megjárja, hogy 
<• g r majd kedves meglepetés éri és hát- 

/. görbüléssel távozik a postahivatal
b a .  .1 r . s  t i t c s  a b l a k o k a t  t e h á l  m i n d e n  a n m  

a l a k í t a n i ,  o l d t i a l t ,  l e  r a i / i f  f e l  f a l h a t ó

•/ - . úgy hogy közönség és postatiszt 
ymást láthassák mikor egymással érint-

gyerek. A tásaság pedig busásan fizette 
-■•'a az egykori csipkedést, még kamatot 

ott a gyávákért és papucsért és Bállá 
t tehetett mást — mosolyogva állta. 
Mit csináljak ilyen gyönge asszony- 

:.i ? — kérdezte, — hiszen olyan jó, olyan 
•s szegényke! . . Hanem az anyósnak! 

• k megmutatnám! . . .
Gúnyolódtak incselkedtek vele:

Ugyan mit mutatnál ? te szoknyavitéz! 
Eh! . . .

’iihösen otthagyta őket. Mit értenek ehhez 
i nyomorultak. Hiszen arra sem méltók, 
y a felesége czipőszalagját csokorra

^sék.
ö sélte a dolgot az asszonykának, aki 
•katlanul felingerült miatta.

— És maga hagyta, maga tíirte, hogy 
leségét szapulálják úgy-e ? . , . ő, maga 

1 ;‘ga . . . gyáva! . . .
Az aszszonyka arca pírba gyulladt. Két 

‘■ezét harcziasan a csípőjére tette és az 
gesz nöcske olyan hatást tett Gyurira, mint 

- gy berzenkedő kis tyuk, hogy legszi- 
v sebben nyalábra szerette volna kapni az 
apróságot és össze-vissza csókolni, ha nem 
1 it volna olyan, hogy is mondjam? — 
'lyan komoly, vagy mi? . . .

Szó szót követett és mikor Gyuri még 
indég nyugodtan védekezett, a tehetetlen 

menyecske földhöz ütötte a kézi tükröt, 
pozdorjává tört két virágcserepet, rátaposott

L é v a i  H í r l a p

keznek, anélkül, hogy egyik vagy másiknak 
többször kérdeznie vagy felelnie kellene 
vagy pedig meggörbülve ott állana, néha jó 
hosszú ideig is. 1

A mi a szigorú hivatalos formát illeti az
által hogy a közönség betekinthet a hivatalba, 
azt hisszük nem árul el sem a postatiszt 
sem pedig nem tud meg a közönség sem- 
nutél hivatalos titkot, legfeljebb az az előnye 
lehet hogy meggyőződik a pénzfeladó kö
zönség arról, ha szemmel kisérheti midőn 
a postatiszt a pénzt átveszi és átolvassa, 
hogy nem a postatiszt olvas kevesebbet és 
nem tüntet el a hivatalos személy semmit 
az átvett összegből, hanem igenis a feladó 
tévedett midőn nagy sietséggel összeolvassa 
odahaza a pénzt és rohant a postára fel
adni Mert kérem ennek a jogosulatlan csúnya 
vádnak és téves felfogásnak is ki van téve 
a postatiszt mert a feladó meg van győződve 
arról, hogy ő olvassa meg jól a pénzt és a 
postán pedig ezideig nem ellenőrizhette 

| eléggé az átolvasást és igy a legnagyobb 
l kellemetlenségeknek voltak kitéve a pósta- 
! tisztek.

Ezek után ismételve szives figyelmébe 
ajánljuk postahivatalunk t. főnökének ezen 
anomáliákat és kérjük, hogy mihamarább 
legjobb belátása szerint cselekedni mél- 
tóztassék.

K árm in .

HÍREK.
— H iszhir*. Fájdalmas veszteség érte 

f Szabó Sándor polgártársunkat, volt hideg
pincei vendéglőst, mi ívnyiben egy rövid 

! távirat jelenti, hogy i János, tótgurabi 
(Pozsony me , ) pléb i ios. e hó 9-én Tót- 
gurabon meghalt H testét haza szállítják 
Lévára, s itt helyezik örök nyugalomra. A 
fájdalmas szivíi apa, leljen megnyugvást a 
Mindenható akn; dáb t!

Olvasóink figyelmébe ajánljuk Loserth 
Dezső fils/er és csemege üzletét s legújabban 

! készült ízléses kirakat it, melynek készítője 
> valóban dicsé1 etet érdemel

3.

— Elköltözés. Dr. Pártos Vilmos léva1 
ügyvéd, a lévai ifjúság rokonszenves tagja 
Párkányban nyitott irodát, ahol e hó 1.-én 
kezdette meg az uj kir. járásbíróság mű
ködését.

- A duna ipolyvölgyi vasút. Kereskede
lemügyi miniszter elrendelte a duna—ipoly- 
h. é. vasét műtadrendőri bejárását. Az eljárást 
folyó évi julius hó 10-én tartják meg.

— Egy milliárd. A Trieszti általános biz
tositó társulatnál (Assicurazioni Generáli) 
biztosított tőkék átlaga elérte az égy milliárd 
(ezer millió) korona összeget. Ez az első 
eset, hogy egy magy.-osztr. intézet ily állo
mányt képes felmutatni, amilyent különben 
csak nagyon kevés európai biztositó társulat 
ért el eddig. Ezen eredmény nagyfontosságú 
közgazdasági eseményt képez, mert ez egy
részt biztosítási intézményünk versenyképes
ségét, másrészt pedig azt a nagy bizalmat 
igazolja, amellyel a közönség ezen legnagyobb 
biztositó társulatunkkal szemben viseltetik.

— Törvenvsziinet. Folyó hó 20-átóI au
gusztus 10-ig törvényszünet lesz a lévai 
királyi járásbíróságnál azonban nem teljes 
mértékben, mivel Hoffman Árpád albiró úr 
ezen idő alatt is permanenciában marad 
amikor is csak a legsürgősebb ügyeket fogja 
elintézni.

Gyujtogatas Körülbelül 2 héttel ezelőtt 
ismeretlen tettesek felgyújtották az alsópéli 
gőzmalmot. Arról, hogy bűntény forog fen 
tanúskodik az a körülmény, hogy a malom 
körül kőolajba áztatott rongyokat találtak. 
Egy héttel később pedig Horn Jakab csurgói 
gőzmalmát gyújtották fel valószínűleg ugyan
azon tettesek.

— Baleset. A folyó hó 5-én megtartott 
1 nagysallói vásárban súlyos baleset érte 
i Stadler Mihály lévai lókereskedő feleségét. 
f Az áldott állapotban lévő asszony u. i. 
í egy sárói földműves elszabadult lova el

gázolta, aminek következtében az asszony a 
balkarján csonttörés és súlyos zúzódást 
szenvedett.

a macska farkára, — és e nagy dörgést 
hosszantartó zápor követte.

Persze Gyuri csakhamar megszökött és 
olyan hangulatban ment járni egyet, mint 
a hajdan kigúnyolt f rj urak. akik ilyen 
lélek állapotban a legnagyobb amhiczióval 
törekedtek le a sárgaföld színvonaláig

De ö felé se nézett a korcsmának. Sétált 
egy napot, ami alatt azzal a gondolattal 
tépelödött, miképen fogja kiengesztelni az ő 
duruzsoló kis cicáját.

Más férj. még a legpapucsabb is, — 
meggörbíti ilyenkor az estéjét, de ö, a hős 
a legény‘ a gáton, ’ esurrant egy ékszeres 
boltba és kiválasztott egy csinos, Ízléses 
kis melltüt és nagy örömmel — bár szivé
ben sötét aggodalmakkal — tartott vele 
hazafelé

A nyári zápor hamar megszikkadt és a 
inenyeckse mosolyogva fogadta, csak a 
homlokán látszott még valamelyes bárány 
felhő.

Haragszik még, cica ? — kérdi ked
veskedve.

Az aszszonyka tré isan fintorította el az 
arczát.

— Nézze, békülj >n ki . . hoztam ám
valamit magának!

Piroska örömmel, sőt büszkén vette el a 
béke-ajándékot, s miközben a tükör előtt 
próbálgatta, illesztette, — bohókás eréllyel 
szólt hátra :

— Hanem oszt’ máskor jó legyen!

IV.
Egy délben táviratot 1 >bogtatva fogadta 

a menyecske az urát.
„Az esti vonattal jön szerető anyátok.*
Ez volt a távirat kurta tertalm i és az 

asszonyka ürömében egészen élvezhetlenné 
sózta a levest, maga vevén a főzőkanalat 
kezébe, hogy megtegye az i.»gyak<fiiatokat 
ha a kedves es szigorú mama szakácsmii- 
vészete iránt érdek; őiék.

Boldogan ugrott György nyakába es uj
jongva mondogatta:

Jön a mama! . . . .  Jön az édes 
mama! . . .

Mint valami kis lány, úgy pajkoskodott 
és Bállá vele bár leiké* /.• n >ru sejtelmek 
gyötörték egy bizony,, lötirtamu kény
uralom előérzetétöl

Anyós!
A lelkén az életében hallott nagy tömeg 

rossz anyós-vicc, — a testén pedig hideg 
vonult át.
Meg is mondta aggályait hízelgő feleségének 
amint az kedveskedve hozzásimult.

— Csak aztán ne akarjon a kedves (!) 
mama zsarnokoskodni felettem, — azaz . . . 
felettünk! . . .

A menyecske harag m ránczolta össze 
fehér homlokát.

— Te! . . . már megint kezded ?! . . .
A férj elhallgatott es lemondón azzal vi

gasztalta magát, hogy úgyis ő az okosabb.
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— Szakiskolai végzett munkásak alkalma
zása L hó 15-én nyolc asztalos hagyja el 
segéd képesítéssel az iglói m kir állami 
faipari szakiskolát, kik elsajátított iparukban 
mint munkások megélhetést nyújtó foglal
kozási óhajtanak kipni Amennyiben vala
mely i s/akbeii munkaadónak ily munka
erőre s. j k s v o l n a ,  szíveskedjek e czél- 
bó l  k. vétlenül  az iglói m. kir áll. faipari 
szakiskola igazgatóságához fordulni.

— Pesti tréfa ügy meghívót kapott egy 
lévai fiatalember (M. jó Budapestről, melynek 
szövege szószerint a következő:

A „Budapesti Jász (Csibész) Egylet folyó 
hó 27 -én. vasárnap este a váresligeti vurstli 
dísztermében iótékonyc hí előadást rendez 
a Vácon is Illaván üdülő Collégák javára, 
b címedet, mint a rendezőség által egyen
rangúnak elismert kitűnő munkatársat tisz
telettel meghívja a rendezőség. Mősor: 1.) 
Nyitány zongorán játsza Kecskeméty Győző. 
2 ) Akasztófa humor, nmnolog. előadja: Húsz 
Ábrahám, zongorán kiséri: Báli Mihály. 3.) 
Katonai egzecirozás, bemutatja: Köpenicki 
kapitány. 4 ) Bűvész mutatvány és gyors 
rajzolás, előadja: két jász gyerek. A műsor 
után tánc reggelig A zenét kolompár Balog 
Tuta híres bandája szolgáltatja. Ételekről és 
italokról gondoskodva van, a felszolgálást a 
közkedvelt Trokár Marcsa végezte Ezen 
meghívó egyszersmind belépő jegyül is 
szolgai.

Nagy idő* tanúja. Gyakori dolog, hogy 
egyik-másik újság beszámol arról, hogy egy 
egy férfiú, aki végig küzdötte a szabadság
harcot, meghalt. Most egy hölgyről ád szá
mot a heti krónika, aki végigkiizdötte a 
dicsőt 4S-as szabadságharcot, nem ugyan 
karddal, hanem a kedvderitő pálinkás büty
kösei! a kezében. Özv. Sóder Józsefné 
szül Kölniekéi Borbála az illető amazon, 
aki mint markotányosnö szolgálta valamikor 
a nagy idők nagy embereit Most azután 91 
éves korában gutautés következtében elhunyt.

A Lévai Kath Lejenyegyiet folyó hó 
4-én a Népliget-ben nyári mulatságot ren
dezett. amelyből érdekes tanúságokat von
hatunk le. Nevezetesen látjuk azt, hogy a

város által feltartott iparos tani ncz iskola 
mily áldásos működést fejt k Ezen áldásos 
működésnek eredménye az, hogy az iparos
segédek immár annyi kvalifikál-.óval rendel
keznek, hogy társaságukban t müveit világ 
tagjai is, minden megs/öilás nélkül, megje
lenhetnek. Világos dokumentuma volt ennek 
az a körülmény, hogy ezt egysek belátva, 
nem átallották az egylet ezer mulatságán 
megjelenni, kifejezték evvel azt hogy ők 
túlteszik magukat mindenféle elválasztó 
korlátokon. A műsor minden számanevetésre, 
újrázásra fakasztotta a közönséget A mu
latság dijkuglizással kezdődött, amelyet 
Ghimessi Mihály szabó mester vezetett 
Hosszú 5 órai mérkőzés után az első dij- 
jat (egy felsallangozott bárányt) Dóka Károly 
vitte eí. Ezután a közönség kifejezett óhajára 
egyesek monológokat, szavalatokat kuplékat 
adtak elő, amelyet a közönség, minden eset
ben tapssal jutalmazott. Ekközben a gyö
nyörűen feldíszített nyári tánchelyen táncra- 
perdült a vig fiatalság s táncolt tűzzel, lel
kesedéssel, jókedvvel egész reggelig. Dicsé
ret illeti meg e helyen is az egyesület veze
tőjét, Kaveggia Kálmán s. lelkészt aki sem 
költséget sem pedig fáradságot nem kiméit 
hogy a város közönségének egy ilyen mulat
ságot rendezzen. Dicséret illeti meg továbbá 
a Népliget tulajdonosát Lutovszky Lajost is 
aki azt a régi Szakmáry kertet egy valósá
gos paradicsommá varázsolta. Amint érte
sültünk a kath. kör is itt akarja az augusz
tusi mulatságát rendezni.

Gyilkosság. Zsidó István nagysallói lakos 
a múlt hó 29-án Scheffer Jakab, nagysall i 

| korcsmáros üzletében pálinkázott. Úgy dél- 
| tájban bevetődön a korcsmába Nagy István 

(czifra), aki Zsidónak régi haragosa volt s 
aki Zsidót tavaly meg is szúrta. A két férfi 

; efölött összeszólalkozott, miközben bejött a 
korcsmába Zsidó István öcsé, Zsidó Lajos a 
ki a bátyja védelmére kelt s most már 
egyesült erővel támadták meg Nagy Istvánt. 
A dolog vége az lett hogy Zsidó Lajos arcul- 
ütötte Nagy Istvánt, aki az ütés következté
ben eszméletét vesztette, s a földre zuhant. 
Erre a testvérek az immáron tehetetlen em
bernek nekiestek s Zsidó István kétszer

A mama hál’ Istennek! — egészsé- 
ségesen érkezett meg és Bállá György, a 
M  enetes ember, a borzasztó elvű férfiú, 
magas, s/int** elérhetlen magas szegre akasz
totta csakhamar az elveit és feleségével azon 
vitatkozott, ki tartsa az édes mamának a 
pamutot, ha gombolyítani akar.

A győztes rendszerint Gyuri volt és az 
asszonyka könnyén vigasztalta magát azzal, 
hogy enged, úgyis ö az okosabb.

V.
Szép tavaszi reggel volt; a napsugár fris

se ' ,  ragyogntt még a levelek ezüst harmatján 
a madársereg csicseregve énekel és a kelő 
mmdenségböl lüktetve árad ki az életerő.

Piroska az erkélyről lobogtatta fehér ken- 
dőcskéjet, Gyuri pedig az utcán lengette 
kalapját

Ny le heti itt tartózkodás után elutazott
a mama.

A rett netes ember minek tagadni — 
s.máin • ez úgy talála, hogy hijját fogja 
éré, .. Ki . k fogja ezentúl a pamutot tar
tani ' kihez megy panaszra, ha a felesége 
megbontotta? ki fog neki ezentúl igazat 
adni? . . .

Az anyosviccek egykori szorgalmas olva
sója es lelkes hive szomorúan ismerte be, 
hogy a humor keserű szájú és beteg májú 
mesteri igaztalanok és elfogultak a társadalom 
azon  tiszteletre méltó tagjai iránt, akik nekünk 
a. ideálokat adják és valóban jól esett neki 
mikor a felesége sírva fakadt.

Elment a mama! . . . elnfent . . . el . . .
Csendesen peregtek a menyecske könyei, 

ahogy egy jó gyermeknek illik siratni búcsú 
után az édes anyját. A férje csititgatta. 
babusgatta és amikor erre sem állt el a 
zápor, — bizony isten! egyszer csak 

I ö is környékre f ikadt és vresenyt sirt a 
feleségével.

Elment a mama! . . elment . . . e l . . .
' Jobban birta-e hanggal, mint az asszony 

vagy mi? de Piroska egyszerre esek el
hallgatott, ránézett a férjére és csodálkozva 
kérdezte:

— Te sirsz, Gyuri?! . . . te is?! . . .
Nagyon tetszett neki a dolog és hirtelen

hangosan, vidáman nevetni kezdett:
Siratod az anyósodat, Gyuri! . . . Hát 

nem szégyelled magad?! . . .
Gyuri csakugyan elrösteli magát, mikor 

a menyecske ragyogó, ingerkedő szemébe 
néz és mentegetőzve füllent:

— Az anyósomat?! . . Dehogy . . bele
esett a szemembe valami . . hát könyez

No, ne sírj azért, Gyuri, — pajkos- 
1 kodik a menyecske, — hiszen ha akarod, — 
i vissza is hívhatjuk!

fejberúgta, aminek következtében a szeren
csétlen ember koponyarepedést szenvedett 
s július hó 3-án meghalt. Zsidó Istvánt és 
és Zsidó Lajost a csendörség elfogta és 
beszállította őket a kir. járásbíróság fog
házába.

— Felhívás! Kérjük azon tisztelt 
olvasóinkat, kik előfizetni óhajtanak 
lapunkra az előfizetési dijat egész évre: 
5 kor. félévre: 2 5 0  kor, negyedévre: 
1*25 kor. 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 
irják rá a czimszalagra „vissza“ vagy 
“nem fizetem elő* Egyben pedig tu
datjuk a magy. 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 előfizet, sí diját megfi
zetni.
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}v .yv.kban fog ideiglenesen, az építési 
»k idejére áthelyeztetni. Minthogy 

;y:in;r; a törvény ezen határozat megho- 
30 napos határidőt szab meg s 

, . annak, hogy ezen 30 nap már tavaly 
Joy 1/.1 n kiszabatott, mégis a polgármester 
nehogy akadjanak egyesek, akik ebbe a 30 
napba sínét belekössenek) azt javasolja, 
hogy e:en 30 napi határidő újra tűzessék 
ki A Közgyűlés ezen javaslatot a megokolás 
crttlnu en elfogadta és ezen ügy tárgyalását 
ai;: is / • us 5.-ére halasztotta el.

Kálvin ünnep Genfben Kálvin János 
halálának négyszáz éves évfordulója alkal
mából nagy ünnepségek vannak Genfben, 
nu \  ul. 2-átol, júl 10-ig tartatnak A 

a református egyház küldöttségét Antal 
‘ püspök vezeti.

A bolgár király Körmöczbanyan. (Telefon 
jelentés.) Ferdinand bolgár király, hétfőn 
délelőtt 11 órakor automobilon Körmöcbá
nyára ér’ zett. A városházán felkereste 
Huzóczy Lajos rendőrkapitányt, ki előtt azon 
.diájának adott kifejezést, hogy a pénzverő 
hivatalt szeretné megtekinteni. Azonnal érte
sítették a pénzveröhivatalt a király látoga
tásáról. A királyt a pénzverdében Reitzner 
Miksa min. tanácsos, igazgató fogadta. A 
király később még a város többi neveze- 
tességeit is megtekintette s közben egy 
ékszerész üzletben apróságokat vásárolt s 
délben a Szarvas szállóban ebédelt Délután 
;> levéltárt és a múzeumot tekintette meg s 

un visszautazott a hontmegyei Szentantalra 
hol jelenleg nyaral.

Anyakö lyvi kivonat, 1903. julius 
1 -tol július 7-ig.

3 füietesek Karácsonyi István, Zelenák 
Anna: leány: Margit ; Mihály István Bakai 
Eleonóra: leány: Etel, Mária: Albrecht 
S >r Kozma Mária : leány: halva született;

ács András Dühön Julianna : fiú : István; 
itj. Halász Károly Lieskovszky Ilona: fiú: 
Mátyás, Lajos; Nyíri Pál Popellár Ilona: 
fin: István; Mihályka István KotruszMária: 
leány : Margit; Kónya Pál Szenesi Mária : 
leány; Erzsébet Aranka.

H izassag Ferenczi János Chren Ilona, 
rom hath.

Halálozás. Madarász Jónás, 43 éves, 
tiidövész; Brichta Samu, 67 éves, kiz lágyék 

kimerülés; Özv. Sóder Mihályné, szül. 
lnicker Borbála, 91 éves, gutaütés; Kovács 

J nos, 20éves,tüdőgümőkór ;Koncz jánosné, 
d. Kardoss Mária, 34 éves, szervi szívbaj.

Vegyesek.

reklám. Egy amerikai újságban olvassuk 
vetkező ezópusi m esét: Egy szamár,

. i dő .en futva, beleesett egy mély gödörbe 
nden erőlködése ellenére se tudott onnan 
cineregni. Csaknem elpusztult már az 

égtől, mikor egy rókát látott arra haladni. 
;itségül hívta azt.

Én nem vagyok elég legény ahhoz,
' gy rajtad segíthessek mondta a róka 

de szolgálok neked egy jó tanácscsal. 
cm messze innen egy nagy elefánt tartoz

óik Hivd öt segítségül s ö menten ki fog 
szabadítani.

— Én nagyon gyönge vagyok, mert már 
; nem jutottam táplálékhoz. Minden moz

dulat, melyet teszek, erőveszteséget jelent 
mi nézve Ha megerőltetem a hangomat, 
ogy az elefántot segítségül hívjam, akkor 
ég gyöngébb leszek. Az elefántnak köteles
be, hogy hozzám jöjjön, a nélkül, hogy 

hívjam őt.

L é v a i  H írlap 5.

így végezte a szamár s kimúlt éhség 
miát Nagysokára azutan ismét arra ment a 
róka s megpillantotta a szamár ott heverő 
csontvázát.

Ha igaz az, hogy az állatok lelke 
átvándorol az emberekbe — igy bölcsekedett 
a róka -  akkor ennek a szamárnak a lelke 
át fog költözni ama kereskedők egyikébe, 
kik nem tudják magukat elszánni a hir
detésekre.

Az amerikai református egyháznak balti- 
morei nagygyűlésén egy lelkész erősen 
kikelt az ellen a szokás ellen, hogy a la
pokban a színházak és mulatságok hirdetései 
foglalják le a legjobb helyet, s igy nem 
csoda, ha a statisztikai adatok a mellett 
bizonyitatnak, hogy a színházaknak tízszer 
annyi közönségük van, mint a templomoknak, 
noha a színházakban átlag naponta kétszer 
van előadás, inig a legtöbb templomban he- 
tenkint rendszerint csak egyszer vagy leg
feljebb kétszer tartanak istentiszteletet. A 
gyűlés figyelmébe tehát azt ajánlotta, hogy 
az egyházak az isten országának terjeszté
sében használják eszközül a reklámot, mely 
— úgymond -  csak javára válhat a vallá
sosságnak Ha a templomokon villámos fényű 
föliratok hirdetik, hogy mikor van az isten- 
tisztelet. Ha ugyanazok a transzparensek 
hírül adják, hogy ki és miről mondja a 
szentbeszédet s ha úgy az istentiszteletek 
sorendjét, mint a prédikáló papok nevét az 
újságokban is rendszeresen hirdetni fogják: 
akkor az olvasóközönség érdeklődését a 
társadalom legszélesebb rétegében is fölkeltik 
s az is eljár majd a templomba, aki addig 
alig, vagy egyáltalán nem járt oda. A bal- 
tiinore-i lelkész föls. ólalisa vitát provokált. 
Sokan érveltek a lelkész fölfogása ellen és 
még többen mellette. A gyűlés ugyan nem 
foglalt állást a kérdésben, de szinte bizonyos 
hogy a reklám a vallásosság terjesztésének 
is egyik leghasznosabb eszköze lesz, amint 
hogy már ma is számtalan egyház, köztük 
magyar egyházak is, jóformán egytöl-egyig 
állandó hirdetői az amerikai napi-lapoknak.

Igazi amerikai fogás az, melyet az I. L. 
Holland E. Co. newyorki cég alkalmaz. /\ 
különböző helységek lakóihoz körlevelet 
küld, amelyben elmondja, hogy 8 33 dol
lárnyi bevásárlás esetén a vasúti költség 
háromnegyedét a vásárlónak visszafizeti. 
Húsz helységre nézve áll az a kikötés és 
minél messzibb fekszik Newyorktól a helység 
annál nagyobb összegű bevásárlás esetén 
téríti csak vissza a cég a Newyorkig szóló 
vasúti költség háromnegyed részét

Közgazdaság.
I ----- —------—------------

A ragadós betegségek ellen 
való védekezés

A ragadós betegségek felöli ismeretek 
tekintetében kisgazdáink annyira tájékozat
lanok, hogy nemcsak a hatóságot netn tá
mogatják Vbbeli nehéz munkájában, hogy e 
betegségek ellen eredménnyel küzdhessen, 
hanem kezdetleges és ferde ismereteik alap
jain, néha tudatlanságukban, de sokszor 
palástolási szándékból kibújni igyekeznek a 
betegségek hatósági bejelentése elöl. Nem 
tudják legtöbben még felfogni sem, mily 
fontos a bejelentések időben való megtétele. 
Igaz ugyan, hogy a bejelentés elmulasztására 
büntető határozatokat alkalmaz a hatóság 
s ezen körülmény csökkenti is az eltitkolá
sok számát, de valójában mégis igen sok 
elhullás történik, mely nem jut a hatóság 
tudomására. Pedig sokszor csak 1 2  napi

késedelmes bejelentés elégséges ahhoz, hogy 
a kezdetén még helyhez kötött ragály köz
vetlen, vagy közvetett érintkezés által minden
felé elhurcoltassék miáltal nagy anyagi vesz
teségek okozójává válik. Ezért volna szük
ség arra hogy kisgazdáinkat népszerű for
mában felvilágosítsuk a ragadós betegségek
ről, a fertőző anyag és a fertőzés minemü- 
ségéröl, megértetni vele az idején való 
bejelentés fontosságát azzal a figyelmezte
téssel hogy az elrendelt zárlati és egyébb 
óvó intézkedéseket azután pontosan be is 
kell tartani, nehogy illuziórussá váljék a 
hatóságoknak a ragadós betegségek leküz
désére irányuló törekvése.

Igaz ugyan hogy az elrendelt intézkedé
sek terheket is rónak az állattulajdonosokra 
(legeltetési tilalom, fertötlenitési költség, stb) 
de sokszorosan megtérül ezen csekély vesz
teség, ha az elrendelt intézkedések gyors és 
pontos végrehajtása által a ragály anyag el
hurcolása megakadályoztatik, meggátolva 
ezáltal első sorban a fertőzés leggyakoribb 
módját a közvetlen érintkezést. Fokozott 
erővel ügyeljen ne csak az elöljáróság, hanem 
minden községi lakos, mint érdekelt állat
tulajdonos, hogy a hullák kellően denatu
rálva és ásassanak el, ne hogy a cigányok 
által kiásva elhurcoltassanak és a talajt fer
tőzzék.

—  i. —
(folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
■

Lfvolfkct ős köziratokat nőin áil vissza a szerkesz- 
I őség Névtelen levélre netn válaszolunk.

G. K. Tiszolcz Lóvéiét vettük, de sajnálat- 
I tál kell tudomására hoznunk, hogy kérését 
I ezúttal nem teljesíthetjük. Költeméjének 
‘ tárgyául szép eszmét v álasztot t,  ugyananyira, 

hogy ez tálán még a Loveley eszmél v ével 
is vetekedhetik s épen ezért ezen eszme 
gondosabb kidolgozást is igenyelhetne. Az 
ígért tárcát és szociológiai értekezést várjuk s 
ha céljainknak megfelelők, akkor örömmel 
fogjuk hozni. Karmin. Cikkét vettük, ime itt 
hozzuk. Szives érdeklődése jól esett, jó 
nyaralást üdvözli Sz. u  Dr. A. l.-ne Losonc. 
Hiába volt minden mesterkedésem, kereszt
kérdéseimre csak azt az állandó választ nyer
tem, hogy nagyon fess, nagyon csinos es 
nagyon kedves. Amihez persze magam is 
hozzájárulok. Kézcsókom. 0. I. Léva. \ ersét 
a jövő számban feltétlenül hozzuk. Bocsánat 
a késedelemért. F. A. Léva. Tekintve hogy 
cikk más lapban már megjelent, igy azt nem 
közölhetjük. M B Léva Verset legnagyobb 
sajnálatunkra jelen feldolgozásában nem kö
zölhetjük. Ha a megjelölt strófákat átdolgozza 
ügy jövőre készséggel hozzuk. V. M Léva. 
Beküldőit verseiben az elsőt a jövő számban 
hozzuk. Mi is vigyázunk arra, hogy olvasóink 
magácskáról meg ne feledkezzenek Üdv. 
N B Költeményét megkaptuk. Tárgya régi, 
a tüzes hang azonban meglepő. Azonban 
vannak helyek, amelyek a poétika legelemibb 
követelményeinek sem felelnek meg. Legyen 
szives dolgozza át alposan (különösen ügyeljen 
a rímekre és a jó hangzásra) sazután küldje 
he újra Alkalomadtán hozni fogjuk. Arra a 
Tinódi féle versre Ismeri ön azt a hősköl
teményt, hogy itt nyugszik Puki János bukón 
sat. Bankfiu. A kérdezett kották és zanemüvek 
bármely budapesti zenemű kereskedésben 
megkaphatok. Különben ezeket kiadóhivatalunk 
utján is megrendelheti. De mióta lett ilyen 
szenvedélyes zenész ! ? Toncsika. Csak türelem. 
Még magára is rákerül az — De mikor ? 1 ?
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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.

Kézimunkák és női kalapok i/léses kivitel
ben Pintér Jozsanál Levan

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 év e s  
t isz te ssé g e s  fiút Kém ényseprő

tanulónak
teljes ellá tása i vagy anélkül, cím 

Havas Sándor  
kéményseprő  m. Zseliz.

Látsz erek t's optikai áiuk nagy választékban 
kaphatók Greiner Zsigmondit ál Léván 
Kálvin-tér. Javításokat is eltagad.

Jó házból való fiú
ki néhány gimnáziumi osz

tá lyt  végzett  a helybeli
d r o í  riiílnm írj a korunk nal»

Kivétetik

A szerkesztésért a lapkia lajdonos 
felelős. ______

Hirdetések jutó os áron 
felvétetnek a kia

fl H aszn á lju n k
!  K A B I N A - f ó l e

Ne mulassza el megizlplni a természetes 
alkalikus suifatos

„$yügyi “
legjobb savanyu gyógy s borvizét.

T)r. lengyel £é/a  egyet, tanár és az 
elemzés szerint ezen gyógyvíz- chémiai 
alkotásánál és a feloldott sók, továbbá 
a nagy mennyiségű szabad szénsav 
tartalmánál fogva, a nagyin, magy. kir. 
Belügyminiszter 531*31. szán alatt kelt 
magas rendeletével, az értékes gyógy
vizek közt foglal helyet - - - - - - -
Jónak bizonyult az ernés: tési zavarok, 
gyumorsavanyusűg, gyomorhurut, gyo
mort gés, arany eresbúntalmak. alhasi- 
pozsga, sárgaság, elhizottság, vese- cs 
hólyagfiurut eseteinek gyógykezelésénél.

P á r a tla n
Kapható Léván, Weisz Ignácz fiiszer- 
kereskedésében Peti i-a. pa/aczkanként 
S fillér árban, palae he sere ellenében.

Május h 15-én ny it nug Gyügyön. 
Hont-me^ye 1 nás Kgeg-Szalatnya a 
természetes szénsavas *. s kénes szabad 
fürdő, mely rheumás, kiült gyulladások, 
s z í v -  é s  iát y  bajosoknál ajánlható. - -

- - Viasz - -
színszappant

I
' M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb;

egyszeri átdörzsölésr ezzel, feléi* más
s/,;i{)|).i" il való 3-szoro3 átdürzsö-

T i s z t a s á g í r t  s z a v a t o s s á g !

RÓTH K
vaskereskedésében 

------  Lévan. ------
Minden mmnserju , s mrretü

kerítés sodrony
legjutanyosab árban 

beszerezhető.

SCHULCZIGNÁÜZ LEjü ,
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Tisztelettel értesítem  a a. é. 
közönséget, hogy saját  te r m é 
sű jó za m a to s  fehér é s  Vörös, 
iij e s  ó b o r a im n a k ;— a nyert 
engedély a lapján — a ..| \á k a i  
lakásom on é s  házon kiViil Való 

kim érését m egkezdettem .

Forgács Mihály
szőllőbirtokos.

__________ „Kobrák* cipők egyedüli raktára.

POLLdK ADOLF LÉVA.
C Ajánlja rendkívüli jó  m inőségű  
cipóit igen ju tányos árakban.

Óriási választék üveg. porezel- 
lan, lampa és játék  arukban.

Képkeretek minden kivitelben.

Épület üvegezési vallalat!

Játék aruk! = =  Kosár áruk!
— „Kobrák" cipők egyedüli raktára.

Lévai Hirlap

W E I S Z  S I H O N
NÓ^INBERQI- ÉS RÖVIDÁRU NdQTKERESKEDÉ5E

— =  LÉVA, PETŐFhUTCZfl. —
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
3I3E

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

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és]JJezen 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

Hoffher és 

Schrantz-féle
cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilo

melyek raktáron 
állandóan üzemben 

láthatók.
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Mezőgazdasági- és varrógéj klegnagyobb raktára:

Knapp Dávidnál, Léván.

Községi és kerti fecskendők.

Eladó ház.
Mangorló-utca 23. számú ház, úgy- 

szintés Ó-Lévan szőlőnek alkalmas föld 
szabad kézből eladó

U j! csemege és fűszer .
. Tisztelettel értesíteni Léva város és vidéke n. é.t s!

5 közönségét, hogy Léván. Kossuth Lajos-téren a városháza  ̂
^ épületében Amstetter-féle dohány nagy tőzsde mellett újonnan § 
? berendezett es friss arukkal felszerelt

§

« fűszer-, csemege-, liszt- és ásványvíz I
<  üzletet nyitottam.
5 Ezen egészen újonnan alapított üzletemben kitűnő ^
^  minőségű, teljessen friss arukkal és szolid jutányos árakkal -j*
£  vevőim bizalmát és pártfogását törekszem kiérdemelni. 1

Kiváló tisztelettel Loserth Dezső.
Kévekötél első minőségű a legolcsóbb árban.

Eladó ház.
Levan a piaczterhez közel Part-ter ut- 
czaban 3. számú ház es mintegy 420 
460 □ öl telkevel szabad kézből eladó. 
Bővebbet ugyanott a háztulajdonosnál.

S T EI NE R SÁNDOR
órás és ékszerész 

LÉVÁN, Kossuth Lajos-tér.

Mindennemű óra 
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 teiner József
kárpitos-, diszitö és butorkereskedése

L É V Á N ,  Petőfi-utcza 13. szám .

Kárpitos munkák gyors és 
pontos kivitele.

Modern lakberendezések.
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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