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LÉVÁT HÍRLAP
Ipari haladás.

Ha szétnézünk ebben a városban, 
azt tapasztalhatjuk, hogy az rohamo
san épül és fejlődik. Akik egy két 
évi távoliét után kerülnek ide vissza, 
azok csodálattal vannak eltelve. Any- 
nyira elváltozott a város képe az utób
bi rövid idő alatt. Sorra épülnek a 
modern házak és egész utcák nőnek 
a szántóföldek helyén, másutt pedig 
régi utcasorok vetik le ósdi, jellegze
tes kinézésüket.

A város ilyetén fejlődésének per- 
sx valami alapjának is kell lenni. 
És mi lehetne Léva fejlődésének biz
tos alapja, mint az ipar és kereske
delem, amiknek erre n?gy  vidéken 
Léva a centruma

Ami a kereskedelmet illeti, öröm
mel mondhatjuk el róla, hogy örven
detesen fejlődik, hatalmasan föllendült. 
Sajnos, hogy az iparról már nem ál
líthatjuk ezt olyan határozottsággal. 
Iparunk igaz, hogy nagy és bár fej
lett —  aminek csak a minap is kéz
zelfogható bizonyítékát szolgáltatta 
íz iparos tanulók és segédek kiállítá
sa is —  de egyes szakmáknál való
ban stagnálásnak indult.

Tudnivaló, hogy iparosainknak nagy 
része kereskedő is, mert árujának 
maga keres piacot a vidéken s maga 
adja el készítményeit. A  panaszok 
pedig ezeknek az úgynevezett vásá
rozó iparosoknak körében napról- 
napra hangosabbakká kezdenek vál
ni, hogy a vásárok ma már nem ér
nek semmit. Fele annyit sem tudnak 
ma eladni, mind csak a közelmúltban 
is. Mert a földmives és több olyan

vidéki ember, aki azelőtt hozzávolt 
ahhoz szokva, hogy csak azországos 
vásáron vegye n.eg szükségletét, n a 
már nem nagyon köti magát ehhez a 
szokáshoz, hanem bármikor bemegy 
az üzletekbe, a kereskedésekbe és 
megvásárolja ott amire szüksége van. 
^s bizony olcsóbban is megkapja a 
gyári portékát. Egyes kézmüiparosaink 
igy már nagyon észreveszik a gyárak 
konkorrenciáját, ami gazdasági e lh a 
ladásukat nem hogy csak megnehezíti 
de soknak valósággal még a száraz 
kenyeret is kiüti a szájából.

Ezek mind olyan jelenségek, ame
lyek kell, hogy arra ösztönözzék ipa
rosainkat. hogy újabb utakat keres
senek az ipari haladásnak, mert a ré
gi nyomokon már nem tanácsos lia- 
ladniok. mert azokon nem ér oda 
sem az iparos, sem az ipar. ahova 
készül. (Jj utak kellenek amelyen m a jd  
a z  u j g en eráció  már kezdettől fogva 
h a la d h a tn a , hogy igy általuk, velük, 
a jövő ipari élete megtalálhatná a ki
bontakozását.

S ez csak úgy lesz lehetséges, 
hogyha e czélra egyesülnek iparosa- 

S ink és igy egyesülve, öntudatosan 
haladnának egy bizonyc s cél felé, ahol 
iparuk újra révbe jutna. Mert azt már 
beláthatják maguk is, hogy igy szét
szóródva nem sokra, mondhatnánk 
semmire sem mennek. Az öntudatos 
iparos pedig nem csak magával, ha
nem iparával szemben is ismer köte
lességeket. Ha pedig ezeket nem te
szik magukévá iparosaink, úgy egyes 
ma még talán némileg virágzó szak
máknak előbb utóbb az lesz a végük, 
hogy elsodorja őket az idő haladása

és megöli a gyárak konkurenciája, 
amint hogy egyes régente nagyon is 
domináló szakmáknál itt Léván már 
be is következett s amiből példát me
ríthetnek a jövőre.

Sajnos, hogy ezekre még maguk 
az iparosok nem jöttek rá, s nekünk 
kell őket Írásainkkal felrázni tespedé- 
sükböl, holott másutt az efajta moz
galmak mindég az iparosok köréből 
indulnak ki eredményes útjukra. Csak
hogy persze, másutt életrevalóbbak 
maguk az iparosok is, többet törőd
nek magukkal és már régen belátták, 
hogy társulás nélkül semmire sem 
mennek. A mi iparosaink elfelejtik 
azt, hogy bárminemű ügyük, kérelmük 
leg>en, az iparkamara, a minisztérium 
támogatásához, segítségéhez sokkal 
inkább hozzájuthatnak, szavuk ered
ményesebb lehet, hogyha azt nagyobb 
számbeli többség támogatja. Az ipar
társulatok, a szakmánként való tömö
rülések mint most vannak Léván, er
re nem éppen a legmegfelelőbbek. 
Mulatságok rendezésénél és temeté
sek fényének emelésére még csak be
válnak, de, hogy az össziparossag 
érdekein eredményesen munkáljanak, 
arra nem valók, amit most legutóbb 
is oly fényesen bebizonyítottak az 
iparos tanonc otthon visszautasításá
val, aminek elhamarkodását, lesz még 
idő. hogy maguk is megfogják bánni.

Tavaszkor, amikor, a megboldogult 
Hieronymi miniszter, aki nagyon is 
épérzékkel birt az iparosok ügyei 
iránt, kiadta ismert rendeletét a tör
vényhatóságoknak a tanonc otthonok 
felállításáról, a Lévai Hírlap elsőnek 
közölte le ezt a hirt, avval a tiszte-

R „Széni lstuán“  nédjegyii „Dupla maláta sör“ ■ f " * * * * 1 Mli•»i n  ”  r . . .- - - - - - - - - - gyogyhatasn ital is, perszegenyseg, ide-
gesség, stb. esctchben. Különösen ajánlható lébatfezohneli És szoptató nőEntli. Jcgöchöfne upegenhént fillér. 
Egyedüli raktár ás elárusító hely l> « ijo s  fűszer ás csemege kereskedése



2. 26. szám.

letrernéltó célzaital, h >gy iparosaink 
kapni fognak az alkalmon s kérelmez- 
ni fo-rják annak Léván való felállítását 
már csak azért is, mert a miniszter 
rendeletében kifejezette l m egférte a 
kormánytámogatást Igazán csak saj
nálni tudjuk, hogy iparosaink ebben 
a szép dologban csupán csak terhe- 
iknek növekedését látták, de az ipar
ra háramolható, az anyagi terhekkel 
nagyobb arányban álló erkölcsi hasz
not teljesen figyelmen kívül hagyták. 
Pedig a föntebb hangoztatott újabb 
ipari haladásnak utjai ebből az ott
honból valószínűleg megtalálták volna 
kiágazásukat. Az iparosok tehát itt 
elvetettéK a sulykot.

Az iparosok igy szétszórva, felada
tának magaslatán álló vezető nélkül, 
már nőm sokáig fogják bírni úgyis. 
Előbb-utóbb csak oe kell látniok az 
ipartestületbe való tömörülésük «zük- 
ségességét. amit Holló Sándor is 
figyelmükbe ajánlt az iparkiállitás meg
nyitásán —  De hát hol voltak onnét 
az iparosok ? . . .

Jegyzetek irodalmi dolgokról.
Ir ta  : Vesper.

Irodalompártolás.
Pár hónappal ezelőtt egy úr megjelent a 

Nemzeti Színház igazgatójánál és kerek 
összegben ötszáz koronát tett le az aszta
lára egy felvonásos vígjátékok jut dmazásá- 
ra. Ugyanez az űr — ha érdekel valakit a 
neve, Halmos Izornak hívják — újólag öt- 
•záz koronát juttatott az Akadémiához pá-

Lévni H ir lap

lyázat kitűzése céljából; az összegből öt i 
darab, lehetőleg humoros tárgyú novellát, | 
jutalmaznak száz-száz koronájával (Ezek ( 
a pályázatok már le is jártak.) Ugyanez az 
úr — Halmos Izor — a legutóbbi napokban 
újból pár száz korona jutalommal pályáza
tot tűzetett ki a Nemzeti Színház útján víg
játékokra.

Mind a három pályázat összege legfeljebb 
ha kétezer koronát tesz ki. A kártyavesz
teségről, fürdőköltségről, lóvásárlásról, át
mulatott éjszakáról van szó: nevetségesen 
csekély és említésre sem méltón elenyésző 
összeg. De ez az úgynevezett irodalomhoz 
tartozik és igy minden újság tele volt vele | 
és mindegyik kisebb vagy nagyobb mér- ; 
tékben. de mindenesetre himnuszi jellegű i 
hozsannát énekelt annak a — sajnálatos, 
hogy igy van, --  egyedülvaló fehér holló
nak nevére, akinek irodalomra is van 
pénze.

Vasárnapi krónikáját és ezzel leróttam a 
kötelességem az irodalom iránt és iro
dalom isten veled Kinek van itt
pénze arra, hogy alapítványt tegyen,
melynek kamataiból, — de ez ne ötszáz, 
vagy ezer korona legyen, mint a miniszté
riumból e célra juttatott összegek — tehet
séges és komoly ujságirók külföldre men
jenek tapasztalatokat gyűjteni és tudásukat 
mélyíteni. Vagy kinek van itt pénzük arra, 
hogy mélybeható értékű tehetségek ne le
gyenek kénytelenek elköszörülni erejüket 
ujságirói virrasztásokkal, hogy meg bírjanak 
élni, hanem életgondtól menten pusztán ír
hassanak. Nálunk — és ez a jellemzője a 
magyar irodalmának — csak az újságírás
sal szervesen összenőtt és azzal folytonos 
kontaktusban álló irodalom érvényesülhet, 
ezért jelenik meg minden munka könyvélete 
előtt újságban ; ezért nincs nálunk egyedül 
álló, csupán ujságirodalom.

Könyveket nem vesznek. Az olvasóközön
ség szükségszerű irodalmi szükségletét az 
újságok szolgáltatják. És mert a közönség 
és az irodalom organikus kapcsolatának 
legalsóbb mértékű fokjelzője a könyvvásár 
és mert könyveket nem vesznek : hol sza
bad és hol lehet reményleni, hogy az iro
dalom nagyobb méitékű támogatására lel
kesedést, együttérzést és ami a legfőbb és 
legdöntőbb bizonyságú : pénzt áldoznak.

Ezért kell ürüini ennek a kétezer koro
nának és ezért keli elmélázó és egy 
kicsinyt szent szomorúsággal — bánkódni 
rajta Mert van valaki, aki mégis és min
denek dacára példát statuál és mert ilyen 
kevésnek, ilyen csekélynek, ilyen semmi 
pénz kétezer koronának úgy kell örülni, 
csak azért, mert irodalomról van szó.

T A  R C Z A
Emlékezés.

I r ta :  S eb ö k  J á n o s

Akária-lombos csendet falujára 
Mindig szeretettel gondol vissza lelkem ; 
A kedves helyeket sorra végig járja , 
Ahol egykor benne boldogságot leltem.

Bejárja a rétet, hol a gyermekévek 
Táneményés álma szövődött-fonódott,
S hol a e erő fényben vígan szállt az ének 
Ajkamról is, mikor a pacsirta szólott.

Lekerül a Kurcza kanyargó vizéhez; 
Lombos akácoknak árnya borul rája, 
Szőlőfolilem képe látszik tükörébe: 
Rajongó lelkemnek első ideálja.

S megpihen a kertben, ott a eirágóggon, 
Hol a rá: sasz állal szivem együtt nyílott 
8

Melynek m inden perce mérhetetlen ki ne* tolt.

í  gy éreztem akkor: kikeni odanóve; 
Nem is tadna élni, csak e kiesi házban; 
Csak otthon t alól hat csendes pihenőre,
£  hervadva elműt,v, hol nemiig világvan.

S hogy könnyezi' •„ ! Hogy fájt az .első* 
[válási . . ,

Miig remegve nyílott ajkam búcsúszóra: 
ivesim, 11 űrt legym istenáldés .. .* 

•V elnyomta s: >raim anyám bucsucsókja !

He, mióta bábán, tört remények árán 
Sajogó kebellel a világot járom  
‘'' érzem, nem > igédül bolyongok ilgárván, 
íSiratra a múltat s letűnt ifjúságom :

Megnyugszom • endben, vigasztaló szóra 
asu td n  ai (.//•• f

Hiszen nemsok ra elközelg az óra,
Mikor elmehetei örök pihenőre.

— De igen, papa.
— Nem irattalak-e be diáknak ?

Igenis papa.
Belátod tehát, hogy hálával tartozol 

nekem ?
— Belátom papa.
— Most bebizonyíthatod, hogy hálát ér

zel. Már megmondottam neked, Anatole, 
hogy huszonegy éves lettél, nem vágyódol-e 
arra, hogy valami pályán kitüntessed ma
gadat ? Mihez volna kedved, Anatole ? 
Esküszöm, hogy bármilyent választasz, nem 
ellenkezem.

— Hivatást válasszak ?
— Azt fiam, a kedved szerint.
— Erre még nem is gondoltam, édes 

papám.
Nézzük csak Anatole, gondolkozzál. 

Nem volna-e kimondott hajlamod a festé
szethez ?

— Nincsen papa.
— A zenéhez ?
— Valahányszor elmegyek az operába, 

elalszom ott
— A katonasághoz.
— Még kevésbé.
— Az irodalomhoz I
*— Már túlságosan elkoptatott.
— Látod fiam, téged a jogi pálya vonz!
— A jogi pálya ?
— Kétségkívül, nem eléggé nemes hivatás ?

Nem állítom az ellenkezőjét, noha
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Haladók és maradiak. 
Minden fejlődik. Semmi sem marad úgy, 

n int régen volt, hanem idők múlásával 
mindenhez fűződnek uj és átalakító voná
sok. melyek az idő haladásának megfelelő
it azzal szoros és párhuzamos lépést tar
tanak.

Mi (a mi alatt a ma embereit értve) sem 
vagyunk azok, akik voltunk ezelőtt. Olyan 
érzéseinek felbugggyanó hangulataink, távo- 
ba való nézéseink, megsejtéseink vannak, 
amelyek nem voltak meg az ötven eszten
dővel ezelőtt embereiben. Az irodalom kell, 
hogy ezen megváltozással együtt haladjon] 
mert csak az az irodalom érdekel bennün
ket, amely bennünket, mi magunkat fejez 
ki és amelyben mimagunk vagyunk benne. 
Az „új idők új dalait" Páros énekelte szét 
mindenüvé, amint hogy tagadhatatlan, hogy 
bár Páris nem az a Páris, vagy nem azt 
jelenti; amit ezelőtt jelentett, nem az az ér
telem van benne ebben a szóban, mint volt 
ezelőtt, mégis és most is ez a termő — 
humusszá minden emberi újnak. Innen ke
rült ide mihozzánk és lett magyarrá, de 
m is nagyon párisi maradt. (Ez a hibája, 
e? t rossz benne, ezért gúnyolják és gán
csoljak és ezért érdemel gúnyt és gáncsot.) 
Ennek az új, sőt legfrissebb magyar költé

sek tanítványai tömörültek össze abban 
n, amely „Nyugat" néven van elter- 

nrogrammjuk az, amit fentebb is 
mondott,*i. . hogy a ma örömeit, fájdalmait 
és a mai élettől kiváltott érzéseket és han- 
gii )kat mondjanak el. (A dolog politika. 
rés7e kikapcsolódik innen; nem ide tarto
zik.! Pest nagyváros lett; az urak idegei 
elernyedtek és a paraszt sem a Mikszáth 
jói t kaszát vásárlója. A falut elnyeli a

ne: lehet elvitatni, hogy az ügyéd hivatása, 
fel' nő mód siilyedt az utóbbi években. 
Cs kérdezze meg az ügyvédeket, vala- 
mt nyien beismerik majd, hogy üzleteik 
eg lármáddal csökkentek. Én megértem 
az yvéd hivatását akkor, ha e hivatást 
nti folytatjuk, hogy ha csupán a titulussal 
di jiik nevünket, de még az ügyvédi titu- 
lu em jóhangzásu manapság. Még ön is, 
ke* s papa, ha társaságban meglát egy 
hu nöt-harminc éves fiatalembert, aki az 
üg di címmel van felruházva, nem tartja 
öt ságosan fontos személyiségnek. Mit
jel egy ügyvéd, ha nem lehet képviselő, 
vâ  miniszter ? Semmit, egyáltalán semmit. 
Mé ön is, kedves papa, ha meglátná, 
ho fiának néhány rossz pör elnyerésért
ké: iyezni és kilincselnie kell és hogy 
n? it a pás perdusk poros termében kell 
yég élnie — belepirulna ebbe. Ne beszél
jen bbet erről, kedves papa, hogy ügyvé
det karna csinálni belőlem, ne beszéljen 
err nekem.

- Vehetnék neked egy jegyzői állást.
Inkább a halált. Talán oly furfangos, 

8za z, megaszott lénynyé váljak, aki folyton 
csa azzal foglalkozik, hogy mindent széjjel- 
r°n öljön, aláásson, ami még költői meg- 
JJ13; it a házasságban és az emberi társa
sa iban ! Ezt ne remélje kedves papa ! 
!'íl ben is kicsoda ma egy nótárus, olyan 
*Pa \  mint másmilyen iparos ! Miért vá

ltéval H írlap

város, az eke mellől gyárakba dűlnek a 
népek. A lelkünk nem szeret nézni, inkább 
sejtelmekbe burkolódzik és szimbólumokat 
keres.

Ez a költészet új és mert új, nem lehet 
hibától ment. Szörnyen nagy nekibuzdulá
sában még túllő a célon néha-néha, kifor
ratlan és kiformulázatlan. Még inkább csak 
sejt és érez és mert nem tud bizonyosan, 
nem akarhat bizonyosat. De ez még csak 
kezdet, ez csak alapozás és jönni fognak 
— érzem és tudom, sokan fognak jönni, 
akik már világosan látnak és akik tudni 
fogják, hogy ez nem voltak nélkül való és 
ezek a mostaniak, ha egyéb nem, — szép, 
eredményes, megnyugtató szerep ez is — 
legalább útjelző karó voltak azoknak, akik 
csak következnek.

És a másik elem egy más lapot alapított 
ezeknek ellensúlyozására. Azt akarják, ma
radjon minden a régiben ; ne jöjjön semmi 
új. Legyen vége az új formáknak, az új 
igéknek, amelyek csak most kezdődnek, ne 
lássunk a ma szemével, hanem vastag pá
paszemen által a tegnapéval.

Ellensúlyozásnak jó ez. Jó, hogy fék le
gyen egy kicsinyt az ifjúság szerfeletti ne
kilendülésének buzgóságában. Hogy vissza- 
taitson az elhamarkodástól, a túlságbahaj- 
tástól.

De egyébként?
Az újak ügye tisztázva nincs még. Meg

írtam már egyszer ezeken a lapokon, hogy 
ide csak évek kellenek. Évek, amelyek szé- 

i les, terjengős szárnycsapással mennek el a 
fejünk felett; szépen lassan kiformálják a 
biztos elveket ; a salak elmarad és meg
marad az érc; az új költészet megérik for
mában és tartalomban és a szerfelettiség,

3

ami ma furcsává teszi, lehámlik róla.
A ma embereinek a ma kell, nem a teg

nap. És csak az a költészet létjogosultságú, 
amelynek tükrében a ma napja kél fel üde, 
fiatalos hajnalodással.

H Í R E K .

Ip a rk iá llU á s .
A lévai iparos tanonciskola felügyelő 

bizottsága az iskola negyedszázados fenn
állásának emlékére az iparos tanulók és 
segédek munkájából kiállítást rendezett. A 
kiállítás valóban a várakozáson felül sike
rült és anyaga Ízlésesen elrendezve, teljesen 
betöltötte a városháza hatalmas termét. A 
kiállításon képviselve volt csekély kivétellel 
városunk minden iparága és igazán nagyon 
sok figyelemre méltó dolgot láttunk ott.

A kiállítást vasárnap reggel kilenc órakor 
nyitotta meg Holló Sándor, az iparos ta
nonciskola felügyelő bizottságának elnöke. 
A kiállításon megjelentek BódoghpfcLajos 
polgármester, Faragó Samu és Fizély Lajos 
iparkamarai tagok, a besztercebányai keres
kedelmi és iparkamara képviseletében és 
megbízásából ; azonkívül, a kiállító tanulók, 
segédek, több iparos és érdeklődő.

Holló Sándor megnyitó beszédében ki
fejtette, hói y városunk az iparon épül föl 
és a jövőben is az ipara lesz az a bázis, 
amelyen tovább fejlődhetik. Az iparosokat 
a versenyképesség fokozására buzdítja, 
hogyha helyt akarnak állni a külföldi áruval 
szemben s a versenyképességet pedig a 
kiváló szaktudással elkészített kifogástalan 
produktumaikkal érhetik el. S hogy jé) utón 
haladnak, arról élénk bizonyságot tesznek 
a jövő iparos generációnak itt kiállított, 
fejlett szaktudásról tanúskodó iparcikkei. 
Az iparosokat további haladásra buzdítja 
és minden haladás előmozdítóját a társulást

lasszuk inkább a jegyzőséget, mint teszem, 
a szappant, olajat, vagy kávét ! Nincsen 
szükségem reá, hogy drága pénzen vásárol
jak magamnak egy jegyzői irodát, hogy 
telkekben spekuláljak !

— Már csaknem valamennyi hivatást 
végigjártuk, hogyan vélekedelp o. az orvosi 
hivatásról ?

— Az orvosi hivatásról ?
— Arról fiam.
— Ugyanazt, mint a jogiról. Ez egy 

elrekedt karriére, egy abszurd hivatás. Leg
jobb bizonyítéka ennek, hogy most nem 
léteznek nagy tudósok, sem pedig kiváló 
orvosok. Az orvos azon a napon elveszett, 
amikor lemondott a bártttről és a talárról. 
Ebben rejlett egész erőssége. Az orvosnak 
már nincsen meg régi presztízse.

A beteg jogot foimál arra, hogy olyan 
emberrel vitatkozzék, aki egyenlően öltöz
ködik vele, olyan nyakkendőt visel mint ő 
és épp úgy fésíilködik is. Még megbocsát- 
hatatlanabb butaságot követtek el az orvo
sok, hogy lemondtak a latin nyelvről. A 
latin volt főerősségük, azzal tudtak meg
felelni mindenre. Most a műveltség már 
elterjedt a társadalom minden rétegébe, a 
lexikonok a kézikönyvek, encyklopédiák, 
házi gyógyszertárak, orvosság nélküli gyógy
szertárak, stb. révén és nincsen beteg, aki 
nem vitatkoznék a betegsége fölött. Az orvos, 
ha meg akar élni a foglalkozása után,

kénytelen megelégedni azzal, hogy betegé- 
nek szolgája, alattvalója lehessen. Nemcsak 
a ház urának és úrnőjének tetszését kell 

i elnyernie, de a nevelőnő, a gyermekek, sőt 
I még a házi eb tetszését is. Oly nagy lett a 
! konkurrencia, hogy tiz orvos jut egy be- 
1 tegre és egy látogatásért egy frankot, sőt 

ötven centimest kapnak. Nem érezné-emagát 
mélységesen lesulytva, ha a fia egy ötven 
sous pénzt dobna le az asztalra és bejelen
tené önnek, hogy befejezte napi munkáját ? 
Ezért ismerjen be nekem valamit kedves 
papa!

— Mit fiam ?
— Ha — mint már emlitettem, — saj

nálatra méltó benyomást kelt önnél társa
ságban egy fiatal ügyvéd, mennyivel inkább

I történhetik ez egy fiatal orvos láttára. A 
j szegény ördög, jelző, már ott lebeg az ön 

ajkain, kedves papa, ne akarja ezt rejteget
ni előttem Ha azonban egy fiatal mérnök 
— még ha magán mérnök is — bemutat
kozik, rögtön elképzeli, mennyi csatornát 
és vasutat építhetett már és hozzá képzel 
egy csomó részvényt, amit azért jutalmul 
kapott. Nem haragszik, ha táncra szólítja 
a leányát, és az első) mosolyát pazaroljareá, 
ha társalgásba bocsájtkozik önnel. Ez 
könynyen érthető kedves papa. Ilyen kor
szakban, mint a mienk, király a mérnök.

— Hát akkor miért nem iratkozol be a 
műegyetemre ?
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s ipartestület létesítését figyelmükbe ajánlja, 
ami most ha már meg lett volna, — mondja 
tovább — nem történt volna meg az. hogy 
iparosaink vissza utasítják az oly szükséges 
tanon: otthont. Ezután köszönetét fejezi ki 
a varos közönsége képviselőjének, a pol
gármesternek. amiért úgy ő. mint elődjei, 
egy negyedszázadon keresztül mindenkor 
szívesen hoztak áldozatokat az iparos ta
nonciskola érdekében.

Ezután Bulog’i polgármester beszélt s 
megígérte, h )gv a város iparának fejlesztése 
érdekében m ndent el fog követni, mert ő 
is meg v m róla győződve, hogy e varost 
haladásában csak ipara és kereskedelme 
viszi előobre. Az iparos issolát pedig a 
jöv inén éppen olyan jóakarata támogatás
ban fo gj i részesíteni a város, mint eddig 
és méltatta H >116 Sándornak érdemeit, aki 
az iparúi tanonciskola felügyelő bizottsá
gán u  élén immár szintén egy negyedszá
zadot töltött el.

Faragó Simu iparkanarai tag a beszter
cebányai keresk. ésipark imaraképviseletében 
szólt és biztosította az iparosokat törekvé
seikben a kamara anyagi és erkölcsi támo
gatásáról s megígérte, hogy érdekeiknek a 
kamaránál mindenkor hűséges szószólója 
lesz.

A megnyitás után a jelenlevők körülte
kintették a szép kiállítást, amely fényesen 
igazolta, hogy Léva város iparosai szak
tudás tekintetében bátran felvehetik a ver
senyt az ország bármelyik neves iparos 
városával is, ha már tanulóik is ilyen di
cséretre méltó haladást tanúsítanak szak
májukban. A kiállítás két napig volt nyitva, 
mely idő alatt a közönség szorgalmas in 
látogatta.

A kiállítók jutalmait és az okleveleket 
Pét r-Pál délelőttjén osztották ki az iparos 
tanonciskola év/. ír > ünnepélyének keretében

A kiállítás nagy anyagának fáradságos és 
Ízléseseire idézéséért, az ijaros tanonciskola 
buzgó tanárait illeti az elismerés, akik kü
lönben a kiáilitás rendezésével járó összes 
gondokat s munkákat viselték. A jutalma- 
zottak névsorát részben itt közöljük, a töb

- Már késő kedves papa ; de különben 
is mindig erős ellenszenvet éreztem a hypo- 
tenuze négyzete iránt.

De végtére is, fiam. valami hivatásra 
el keli határoznod magadat.

— Gondolja ?
— Nem lehet a világba folyton csak 

semmit tenni !
— Miéit nem ?
— E felelet hallatára, érzem, hogy fel- 

dühösödhetnék !
— Csillapuljon, papa — mondta Anatole 

és Vî sKáljuk csak nyugodtan az ön hypot- 
hézisét: ..Nem lehet e világon folyton csak 
semmit tenni ! 14 Ez mélységes igazság olyan 
emberek részére, akiknek nincsen pénzük. 
Dolgozni kell. hogy megélhessünk ! Semmi 
sem igazabb, ha nincsen más tőkénk, a 
munkánkon kívül. De ha gazdagok vagyunk, 
akkor minek ? Ön ellenben kedves papa. 
gazd ig. ne hódoljon ennek az előítéletnek', 
amely minden embert arra kötelez, hogy 
legyen, ha csak a látszat kedvéért is, de 
legyen titulusa.

Fütyülök a tömeg tiszteletére, ha azzal 
kell megvásárolnom, íogy megtévesztem, 
amennyiben valakinek látszom, aki pedig a 
valóságban nem vagy ><. Nekem meg van 
a bátorságom arra. hogy semmittevő legyek 
és a névjegyeimre ezt intőm majd:

„Anatole Prudhomme semmittevő ! “

bit helyszűke miatt a jövő számban hozzuk.
1. A 25 korona, ezüstérem és oklevélből 

álló jutalmat kapta: Bugár Kornél géplaka
tos tananc, egy gomoolyitóért. II. 20—20 
korona jutalmat, ezüstérmet és oklevelet 
a következők nyertek: Szeniczey Gyula 
íróasztalért, Aoafy István 1 pár csizmáért, 
Drexler Mihály nadrágért, Benkő János 1 
pír férf. cipőért, Hónig József szíjgyártó 
I szerszámért III. io -10 korona jutalmat, 
ezüstérmet és oklevelet kaptak : Frajka Pál 
női csizmáért, Évinger József géplakatos 
zászlótartókért, Rotyik László nadrág és 
mellényért, Hornyák Pál kónüves szaxraj- 
záért. IV 10—10 korona jutalmat, bronz
érmet és oklevelet nyertek : Paulik László 
gépltkatos szivattyúsaiért, Deine Kálmán 
bognár kocsikerékért, Csuvara István betű
szedő nyomtatványokért, Kőnig István 
köteles kötőfék s t » rt. Laskó vilinán laka
tos vaskerítésért. V. 10 korona jutáim it és 
oklevelet nyert : Krázel János asztalos 
konyhaszékért VI 5 -5 korona jutalmat, 
bronzérmet és oklevelet nyertek: Fleischer 
Lajos betűszedő nyomtatványokért. Bélik 
József asztalos fésű tartóért, Szeleczky Antal 
asztalos, Bócz Vilmos férfinadrágért, Kala
pos József 1 pár férfi cipőért, Kónya 
László pár férficipőért, Balog László 
szobafestő rajzért, Hanszkó András mellé
nyért. VII. 5 -5 koron a jutalmat és oklevelet 
kaptak : Sztrikos János 1 pár csizmáért, 
Rumanka Mihály 1 pár csizmáért. Kokiesz 
János szíjgyártó lószerszámért, Styevko 
Ja<ab kékfestő 2 drb. festett kelméért, Ko
csis S ri lor géplakatos tűpárnáért, Roh ács 
Gusztáv bá.li^os önt >ző karrá t . M tgusin 
Bernát egv öltöny ruháért.

K é rjü k  v 'lé k !  e l ő t e t ő i n k e t ,  h o r y  le já r t  
e lő fize té se ik e t m eg a jita  t i  sz iv e sk ed jen ek , n e 
h o g y  a la p  to v á b b i kü ldésében  fe n n a k a d á s  
á lljo n  e lő . — N y á r i c ím v á lto z á s o k a t is  
kérjü k  id e jében  a  k ia d ó h iva ta lb a n  bejelen ten i.

— Tanitóválasztas. Klein Ármint, a lévai 
izr. népiskola egyik ambiciózus tanítóját a 
a kassai népes izr. hitközség tanítóvá vá
lasztotta meg. Távozása igazán veszteséget 
jelent a lévai izr iskolának, mert Klein 
Árminnal egyik fiatalos tehetségtől duzzadó 
fáradhatatlan, munkás tanítóját veszíti el, 
mert a hitközség négy évi eredményes 
munkálkodását nem tudta, vagy nein akarta 
kellőképen méltányolni. Az ő munkájának 
eredménye s az emlékét fogják dicsérni, 
az ifjúsági istentiszteletek meghonosítása, 
az énekkar szervezése, amiben Deák Adolf 
igazgató is buzgó támogatójává szegődött. 
Enekoktatásaval pedig minden szülő igazi 
csodálatát vívta ki. mert az énekoktatás 
amig ő nem jött az iskolához, bizony tel
jesen elvolt hanyagolva A hitközség őszin
tén sajnálhatja távozását, mi pedig szívesen 
köszöntjük öt szép sikere alkalmából, amit 
Kassán egy félórás tanítása alatt elért.

— Tízéves találkozó. Szép és lélekemelő 
ünnepség színhelye volt jun 29-én a lévai 
fógymnasium, hol tízéves találkozóra gyűl
tek össze családjukkal mindazok, kik az 
1893—1901 években az intézetet látogatták 
illetve 1901-ben érettségit tettek A tanári 
kar üdvözlése után alapítványt tettek a fo
gy mn. önképzőköre számára, majd két el
hunyt tanáruk sírját koszorúztak meg. A 
sikerült és lelkes ünnepélyt, mely mindvé
gig a legjobb hangulatban folyt le, társas- 
fnéK.-•lCÖVottc A megjelentek névsorát itt 
közöljük: Barsi Mihály, hivatalnok Léva 
Berger Gyula földoirtokos Perlep, Bojsza 
József pénzintézeti tisztviselő és neje Léva

dr. Gergely Jenő ügyvéd Budapest, Harká
nyi Gyula szolgabiró Aranyosmaróth, Ko
vács Alfréd gépkereskedő Léva, Laczkovich 
Imre körjegyző és neje Pencz (Nógrádm.) 
di Laufer Lipót orvos Léva, dr. Petőimre 
vezértitkár Aranyosmaróth, Spitz Jenő fa
kereskedő és neje Lekér, dr. Szenior Ar- 
thur, ügyvédjelölt Vágszered, Sirneg Ottó 
földbirtokos Vámosmikola és Weisz Gyula 
szeszkereskedő és neje Léva — Távolma
radásukat kimentették: dr. Prónai Lajos 
tanár Budapest, dr. Rosenbaum Jenő ügy
védjelölt Trencsénbán, Stosius Károly tü
zérhadnagy Komárom és Verő Béla adó
tiszt Nagyszécsény.

— Beiratások a főgimnáziumban. A lévai 
r. kath. főgimnáziumba a következő 191 12 
iskolai évre már július 1 , 2. és 3. napjain 
délelőtt 9 órától 12-ig lehet beiratkozni az 
igazgatói irodában. Az igazgatóság.

— Uj jogtudor. Konkoly Thege Endrét* 
Konkoly Thege Sáidor hontszántói földbir
tokos fiát a budapesti tudományegyetemen 
jogtudomány tudorrá avatták.

— Halálozások. Berger Lipótné, Berger 
Lipót építési vállalkozó felesége junius 
26-án hosszas betegeskedés után 41 éves 
korában Budapesten elhunyt. Temetése 
csütörtökön délelőtt volt Léván — Kuliffay 
Gyuláné, volt garamszentgyörgyi ref. lelkész 
neje Budapesten meghalt. Temetése junius
29-én vo.t Giramszentgyörgyön általános 
részvét mellett. — Ifj. Tóth József szigorló 
állatorvos, Tóth József garamvezekényi 
tini tó fia, 24 éves korában a fővárosban 
rövid szenvedés után elhunyt. Nyugodjanak 
békében !

- Értesítő kiosztás a főgimnáziumban. A
helybeli főgimnáziumban Péter-Pál napjának 
délelőttjén osztották ki az értesítőket. Az 
értesítő kiosziást ünnepélyes Te Deuin 
elölte meg. nuiyen Tóth Sándor igazgató, 
celebrált. Ugyancsak ő mondott szép bú
csúbeszédet az értesítő kiosztás előtt az 
ifjúsághoz s kiosztotta a jutalomkönyveket. 
— Itt említjük meg, hogy 20-án az érettségi 
vizsgálatok a lehető legszebb sikerrel nyer
tek befejezést. A 18 jelentkező mindegyike 
letette a vizsgát.* Jelesen érettek : Hubert 
Pál, Laufer Oszkár, Rácz Zoltán, Springer 
József és Szedlacsek Tivadar. Jól érettek : 
Berger Károly, Üyarmathy László és Schoen 
Géza. Érettek : Behula Gyula, Csepela Ist
ván, Csóka József, Knapiit József, Konkoly 
Thege Aladár, Kosa L íjos, Lehoczky Ti
vadar, Pózna Ferenc, Riedl István és Spbz 
Aurél. y

Azért telnek meg a n a g y  fürdők ezer
nyi ezer magyar beteggel, mert a ma
gyar ember még mindig keveset törő
dik a gyomrával A nagy nyugati ál
lamokban már rég tisztában vannak 
azzal, hogy a valódi Ferencz József- 
keserűvizet mindig a háznál kell tar
tani s ha bármily csekély indispoziciót 
éreznek a gyomorban vagy a belekben, 
azonnal előveszik ezt a megbecsülhetet
len, szuverén gyógyszert reggelenkint 

borospoliárnyit megisznak. A ^Fe
renc József„-viz gyomor és a belek 
működését csak hamar helyreállítja. 
Magyarországon sokkal kevesebb gyo
morbajos ember volna és a nagy für
dők is kevésbbé hangzanátiak a ma
gyar szótól, ha itt is követnék a mü
veit nyűgöt példáját.
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— Hivatalvizsgálat. Leyrer László kir. ügyész, 
az aranyosrmróti kir. ügyészség veze
tője f. évi junius hó 28— 30 napjain a lé
vai kir. járásbíróság büntető ügykezelését, 
fogházát és az ügyészségi megbízott tevé
kenységét megvizsgálta és a tapasztaltak fe
lett megelégedését fejezte ki.

— Nem lesznek számozott poharak. Hire 
járt és a lapokba is bekerült, hogy a bel
ügyminiszter rendeletet fog kibocsájtani, 
amely a vendéglőkben számozott poharak 
használatát akarja elrendelni. A belügyminisz
ter kedden egy nála tisztelgő küldöttség 
előtt kijelentette, hogy egyáltalában nem 
szándékozik ilyen rendeletet kibocsájtani. A 
vendéglősök ijedelme tehát egyelőre korai 
volt.

— Terméskilátások és a mav. A kedvező 
termés kilátások következtében várható tö
meges áru- és terményszallitások, továbbá 
a folyamatoan levő beruházási munkálatok
hoz szükséges anyagoknak állandóan nagy 
tömegekben való szállítása a vasút teljesí
tő képességét előreláthatólag nagy mérték
ben fogják igénybe venni. Minélfogva a ke
reskedelmi és iparkamara felhívja a nagyobb 
kereskedelmi és iparvállalatokat, hogy a ré
szükről elszállítandó szállítási időhöz nem 
kötött tömeg áruk (épület és tűzifa, szén, 
kő só, stb.) zömét még a nyár folyamán, 
minden esetre azonban az erősebb őszi for
galom beállta előtt, folyó évi szeptember ha
vát megelőzőleg elszállítsák.

— Palyazat. A pozsonyi postaigazgatóság 
értesít bennünket, hogy a m. kir. posta több 
napidijás inérnöKi állásra pályázatot hirdet. 
Mindazon magyar állampolgárok pílyázhit- 
n ik.  a kik valamely műegyetemen tanultná-

uiak befejezése után a budapesti királyi 
J -.'.seí műegyetemen gépészmérnöki okleve- 
et ayeitek, vagy ezen műegyetem áltil ho
nosított ily oklevéllel birn »k; fedhetetlen elö- 
életüek, testileg, egészségesek és postatá- 
virda távbeszélő szolgálatra minden tekintet
ben alkalmasak. Azok a pályázók, akik ta
nulmányaidat az 1910 11. tanévet megelő
zőleg végezték, tartoznak igazolni, hogy az
óta hol voltak alkalmazva, illetve mivel fog
lalatoskodtak. A pályázat alá bocsájtott ál
lásokat a postatávirda vezérigazgatóság fog
ja betölteni. A sajátkezüleg irt és születési, 
orvosi, erkölcsi, iskolai esetleg az eddigi 
működéséről szóló egyéb bizonyítványokkal 
felszerelt folyamodványokat a m. kir. posta
távirda vezérigazgatósághoz címezve Buda
pest, II. kér. Albrecht ut 3 julius hó 15-ig 
nyújtandók be.

— Gnndatlanságanak áldozata. Breuner 
Kálmán nemesoroszii korcimáros junius 21 -én 
spirituszból pálinkát készített a pincéjében. 
A sötétben gyertyával világított és az égő 
gyertya valahogy aztán belesett a spiritusz- 
szál telt hordóba és azt felgyújtotta. Breu- 
ner az oltáshoz látott, de a spiritusszal 
összelocsolt ruhája csakhamar tüzet fogott 
és a szerencsétlen ember veszedelmesen 
összeégett. Súlyos sebeivel a lévai kórház
ba szállították, ahol most meghalt.

— Halálos szerencsetlensey. Vizi Ferenc, 
sándorhalma-pusztai kocsis junius 23-án 
kavicsért ment Ujbarsra. A majorból kocsi
ja után ment a kis fia egy hét éves másik 
fiúval és unokaöccsével a négy éves Styev- 
ko Istvánnal. Vizi a gyerekeket feltette ko
csijára, nehogy a határban eltévedjenek. Út
közben aztán egy zökkenőnél Styevko Ist 
van oly szerencsétlenül bukott ki a kocsi
ból, hogy pár perc múlva meghalt. Agy és 
idegrázkódtatás okozta hirtelen halálát 
azonfelül még kulcscsonij it törte, bordarepe
dést szenvedett és mindjét tüdeje megsé
rült. A kocsis ellen a hatóság gondatlanság 
miatt megindította az eljár ást

Tüzeset. Vasárnap éjszaka tűzvész 
pusztított Nyitrán. A hatalmas lángok mesz- 
szire bevilágították az éjszakát, úgy, hogy 
még Léván is föltűnt, mert többen érdek
lődtek inár nálunk, hozzuk e nyitrai hirt. A 
Tóth Vilmos utcában egy asztalosmühely- 
ben keletkezett a tűz, amely lángbaboritot- 
ta a tetőt is és átcsapott a szomszéd ház
ra, melynek egyrészét szintén elpusztította. 
Komoly veszedelem fenyegette az apácák 
templomát és a most épülő zsinagógát is.
A tűzolt ók hiányos fölszerelésükkel csak 
nehezen birkózhattak meg a pusztító elem 
mel. A mentésben a katonaság is résztvett.
A kár ötvenezer korona, ami biztosítás ut
ján meg fog téi ülni. A tűz valószínűleg gyúj
togatás műve.

— városi közgyűlés. Léva város képvise
lőtestülete pénteken délután tartotta meg 
rendes féléves közgyűlését. A polgármester 
szokásos jelentéseinek során előadta, hogy 
a városi színháznak állami támogatása 
iránt beadott hetvenezer koronás kér
vénynek tárgyalása kitüzetett s arra a pol
gármestert meghívták. Erős reménye lehet 
a városnak a főispán Ígérete szerint, hogy 
ezt a színházi segélyt megfogja kapni. To
vábbá a polgármester bejelentette a Vadas 
és Vilheim fővárosi cég kérelmét, amelyben 
mint már említettük, Léván alapítandó női 1 
kézimunka gyáruknak ingyen helyiséggel, i 
villamosárammal és adókedvezménnyel va
ló támogatását kérik A közgyűlés kimond
ta, hogy elvben és erkölcsileg támogatj i a 
tervet s a többi tárgyalásos megtételére a 
polgm. meghatalmazza. Kriek Jenő tkp. 
igazgató — tanár Léva város dombormű
vű térképét a városnak ajándéKozta. A köz
gyűlés a szép adományt hálásan fogadta j 
és írásbeli köszönetét mondani rendelt érte. 
Holló Sándor és neje a tanítók házára tett 
ezer koronás alapítványáról szóló alapító
levelet, miben egy passzus a városra is 
vonatkozik, elfogadta. Jauson Adolfné vá
rosi szülésznőnek kérelmére hatheti szabad
ságot és száz korona győgysegélyt meg
szavazott. A szenkénegraktár további főn 
tartását a gyűlés elhatározta. A legtöbb 
adótfizetö kpv. tagok jövő évi névjegyzé
kének összeállítására Levatich Gusztáv el 
nöklete mellett Jónás Imre és Tokody Ist
ván kpv. tagokat kiküldte. A városi szállo
da építése után még fennálló kiadások fe
dezésére a gyűlés százharmincezer koronás 
kölcsön fölvételét elhatározta.

A Fertikó József és neje a városi vigadó 
bérlőinek ügye úgy intéztetett el, hogy a 
gyűlés elhatározta a bérlők összes beren
dezéseinek hatvanötezer koronáért való 
megvételét, úgy. hogyha ebből a bérlők hi
telezőit ötvenezer koronával kielégíthetik, 
hogy a fennmaradó összeg forgótőkét ké
pezhessen. így a bérlők lemondanának a 
vigadó későbbi elkészülése miatt a város
sal szemben támasztott kártérítési igénye
ikről is. A berendezés szakértőkből álló bi
zottság vizsgálata szerint ezt az összeget 
föltétlenül megéri A város által megvásá
rolt berendezések után a bérlők évi 66ő0 
K. bért fizetnének és azt 15 év múlva az ela
dók visszavásárolnák. Ennek az ügynek az 
elintézhetésére a gyűlés 64 évi törlesztésre 
hetvenezer koronás kölcsön felvételét elha
tározta.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések : 
Missik Antal Mezényi Mária : leány ikrek, 
utónevet nem kaptak ; ifj Sinkovics János 
Sztribula Teréz : József; Tóth Nándor 
Gimessy Anna : Gyula Pál ; Horváth János 
Oravecz Mária: István. Háláló* is: .Missik, 
ikrek utónevet nem kaptak koraszületés 
Búr Júlia 4 éves, angolgór. Homola Sándor 
2 hó, hevenybélhuruí. Vojtek Rozália 8 éves,

agyhártyagyulladás. Koczman Mártonná 
Burgula Mária 78 éves, gutaütés Fábián 
József 44 éves, tüdőgiimökór BrvanerKál
mán 3s éves, égésisebek.
Szerkesztésért a lapkiadótulajdono > felelős.

vn sá rn ap ,
jun ius hó  
.25-én este  

7 és fé l 8 ó ra  köatttt a ra n y ó ra  lá n c c a l.
| r | | M  ju ta lm at adok annak, 

* ak i v issza ad ja , vagy  
nyom ra vezet. C im  a k iadóh ivata lban .

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a lévai kir. j irásbiró- 
ság 1911 évi V. 33 1 es V. J4 1 >z vég
zése folytán L)r Rohonyi Gyuláiévá ügyvéd 
által képviselt Pólya János pompos és Kiss 
Dávid felperesek részére 432 kor és 460 
kor. követelés s jár. erejéig elrei deli biz
tosítási végrehajtás folytán alpere* »l lefog
lalt és 2792 kor — fillérre becsült 
ingóságokra a lévai kir jbirós g 1911 
V. 133 és 134 számú végzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 

| felülfoglaltatok követelése erejéig i ameny- 
! nyiben azok törvényes zálogjo >t nyer

tek volna Alsóváradon leendő meg artására 
határidőül 1911 évi julius hó 6 ê  követ
kező napjának d. u. 2 órája kit izetik, a 
mikor a biróilag lefoglalt két malo a. teljes 
berendezéssel és felszereléssel, egy sertésól, 
egy tehén, 8 forsni, egy első bio *ny ki- 
faragva, egy nagy ladik, egy dr t kötél 
kerékkel és egy átjáróhid s egyél ) ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készp izfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az iirvere- 
zeudö ingóságok vételárából a vég hajtató 
követelését megelőző kielégittetcslu z j got 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem ti iik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árveré > meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásba i vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes* határidő a hirdetnie lynek a 
bíróság tábláján történt kifüggeszti .ét kö
vet* naptól számittatik 
Kelt Léván. 1911 évi junius hó 22 napján.

Karácsonyi Pál. 
kir. bir. végrehajtó
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Úzletáthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

óra és ékszer
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer árukat, úgymint valódi briliáns  
ékszereket, amoletteket. gyűrű
ket, fülbevalókat, arany lánco
kat és karkötőkéi, nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander. mahagóni, diófa és 
fényes polírozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját műhelyemben készülnek 
és jutányosán számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfogását kérve, mély tisztelettel

s i i :i \ i :i{ s á v  d ó k
órás és ékszerész.

Kézimunka! Előny omda!
Hölgyek figyelmébe!

Tisztelettel értesíteni a m. t. hölgyközönséget, hogy 
újonnan berendezett női- es u rid iv a tá ru  üz le tem 
be a k é z im u n k a c ik k e t  bevezettem és egy
modern liimzó elónyonadót berendeztem
Raktáron tartok smirna, gobelin, madeira, congré, 
fiié stb. munkákat kezdve, vagy csak előrajzolva 
és az ezekhez szükséges összes hozzávaló pamut, 
selyem és hímző aranyakat. — Amidőn a m. t 
hölgy közönség szives figyelmét fentem litett cikkekre 
is felhívom, vagyok magamat továbbra is b. jóin
dulatukba ajánlva — kiváló tisztelettel

S Z I L Á É .  D J Ó Z S E F
női- és u rid iv a tá ru h áza

Léva, Calvin-palota.
Dotányos árak! Figyelmes kiszolgálás!
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L e g ú j a b b  t a v a s z i  ú j d o n s á g o k
Ruhakelmék gyapjú és mosó delinek crettonok, 

ing és blúz zephirek. Női, és leány felöltök
igen jutányos áron kaphatók:

I Használjunk |
KABlNÁ-féle *

in inszappant
A/ osáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri áldörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros átdörzsö-
éssel. - ..................... -

Tisztaságért szavatosság!

„M-i-i-t?“ Papa megengedte! Hisz* valódi JAC0B 
féle Antinicotin-cigarettahüvelyek fadobozban !*

Vigyázzon! Csakis a „JACOBI* jelzéssel valódi.

3------------------------- S

WE1SZ ÁRMIN
C é g v e z e t ő :

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
készítője. •—« 

Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélbeni megkeresésre mintákkal 

személyesen teszem tiszteletem et.
J_________________Sí

Kokét, lil iket. Antracit
szükség le té t

a pontos szállítás érdekében későbbi 
határidőkre már most feladni kérem
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

i i  o flTlier ón io h ra n lz  
M in la r lli  IMi. ó n  T n« .  
K i  . C o rm ic k  *  *  *

gépeinek vezérképviselete. <*anz-f*óle m o t o r o k  
á l la n d ó a n  ü z e m b o n  
l á t h a t ó k  #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. ♦*—«€«• Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.

Asztalossegédet j
keresünk ki körfűrészen dől-! 
gozni tud. állandó munkára, | 
ládaszabáshoz. Havi fizetés 
megegyezés szerint.

Belepni idő junius (.Jelent
kezés a Kabina-gyárban.

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült kö

zönségét tisztelettel értesítem hogy Július 
l-en a Vmosí szálló dísztermében

Tánckurzust nyitok.
Beiratkozások junius 26-tól kezdve a Vá
rosi száll > termében. Beiratkozást kéretik a 
kurzust megkezdése előtt eszközölni.

Tanítás naponta:
Gyermekcsoport: 5 év. 12 év. délu. 4—6-ig. 
Deák csoport 12 évestől kezdve 6—8-ig. 
Felnőttek csoportja este 1 >9-től 7t 11-ig. i 
Plasztikai testkepzes a gyermek csoportoknál | 
Szalon és látványos tanezok tanitasa. Bős ] 
tón rendszeres tanitasa minden csoportnál ,

Különórák!
Szives pártfogást kér

Kreutz 6>ula
v. hadapród iskolai tánctanár 

Bpest Vili. Kemény Zsigmond u. 12. 1 e.

H űm v á la s z t é k ú  r a k t á r t  t a r t

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

Házas i jyelmébe!
A le g m o d e r n e b b  la k b e r e n d e z é s e k ,  m e ly e k  s a j á t  

m ű h e ly e m b e n  k é s z ü ln e k ,  n a g y  v á la s z tó k b a n  é s  s z o l id  
l ír á k  m e l le l !  k a p h a tó k

N T E IX E R  J Ó Z S E F
bútor kereskedő , kárp ito s és a sz ta lo sn á l 

L e n in ,  H á t i-u te z a  I . A V e r th e im e r -fó le  h á z .
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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