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LÉVAI HÍRLAP
Az állami agrárbank.

Nem lehet kétség az iránt, hogy 
igen nagyjelentőségű alkotásnak Ígér
kezik az állami agrárbank, amelyet 
földbirtokoknak parcellázására most 
készül alapítani az állam.

Azonban a magyar földbirtok v i
szonyok rendezését, azt hisszük, hogy 
nem lehet más módon megkezdeni 
és befejezni pedig egyáltalában nem 
is lehet másként, mint a kötött birto
koknak, a hitbizományoknak fölszaba
dításával, illetve azoknak a szabad 
forgalomba való visszakapcsolásával. 
Az az érzésünk, hogy sem az alapí
tási tőke és általában ennek az uj 
állam i banknak a formája nem lesz 
alkalmas arra, hogy ezen a p on ton  
kísérelje meg a megoldást. És igy 
persze csak aféle foltozó munka lesz 
az ami itt készül és nem az a radi
kális megoldást kívánó törekvés, amit 
az ország népe némi joggal már el 
is várhatna.|

Emlékezzünk csak arra a nagyará
nyú szociálpolitikai alkotásra, amely 
Wekerle Sándor nevéhez fűződik s 
a melynek az volt a célja, hogy va
lóságos munkásvárost létesítsen a 
főváros közelében. Az elvi szempont 
ott is helyes volt. De a gyakorlati 
eredmény az lett, hogy a főváros ha
tárában ma van —  nem munkásváros, 
hanem egy homoktéglagyár. —  Ez az 
akció nem volt egyébb mint a hegyek 
vajúdása, ami egeret szült.

És vájjon ez az uj állami agrárbank 
is nem-e lesz éppen olyan egér szü
lője, mint az a másik, most említett 
szociális alkotás, amelyről a koalíció

idején olyan hangosan és olyan szen
vedélyes dicsőítéssel beszéltek ?

Amig nem arról van szó. hogy a 
kötött birtokok fölszabadítása a magyar 
földbirtokpolitika iránya, addig ezek 
a bankszcrü segítőeszközök csak apró- 
cseprő foltozó munkák maradnak, de 
nem olyanok, amelyek az ország vérző 
sebeit alaposan megtudnák gyógyítani.

A javaslat azt mondja, hegy ennek 
az agrárbanknak egyik célja a közép
birtokok alakítása lesz. Középbirtoka
ink pusztulása az idővel természetsze
rűen állott be és nem valószínű, hogy 
mesterséges eszközökkel sikerülni fog 
azokat visszaállítani. Mesterséges utón 
módon vissza lehet állítani azt. amit 
a gazdasági élet következetes törvény
szerű ereje lerombolt, más felöl azonban 
nem látjuk, hogy éppen azok volnának 
a nemzet fenntartó elemei, akiknekaz 
érdekében erre a mentő akcióra van 
szükség. Mert hiszen a magyar kérdés 
nem is ez, hanem a parasztság kér
dése és ha valahol a segítség szük
sége fennforog, az nem lehet más, 
minthogy a kivándorlásra kényszeritett 
parasztságon és a kisembereken se
gítsenek elsősorban, mert hiszen a 
középbirtok visszaállításának is ez 
volna az egyedüli helyes és természe
tes útja. mert hiszen a középbirtok 
normális fejlődése a kisbirtokok ku
mulációja.

Ha úgy volna, —  amiben nem nagyon 
merünk bízni. —  hogy a tervezett 
állami agrárbank mintegy előfutára 
volna a gyökeres földbirtokreformok
nak, úgy elismernők róla azt is, hogy 
valójában szükséges és hasznos alko
tás. így azonban nem láthatunk benne

egyebet, mint egy olyan tessék-Iássék 
intézményt, amely ismét a szociális 
alkotások büszke színével vonul be a 
magyar institúciók közé, miközben 
nem marad egyébb, mint aféle táp
intézet azok számára, akik állami 
segítse g né.kíil sehogy sem tudják már 
tovább játszani a nenizetfentartás cimü 
társasjátékot.

Iskola és egyéniség.
A fórumon egyéniségek tolonganak. Az 

irodalomban egyéniségek vezetnek. A szín
padon egyéni játéka a pálma. Soha egyet
len kor sem váLott ki annyi csodálatos in- 
dividiumot. mint ez a mi szédületes ör
vénylő korunk. Ma mindenki és minden
áron egyéniség. Ma az utánzók csuszó-má- 
szó hada fölszegett fővel áll a piacon, ha 
távol van a — példakép. Minden kis iro
dalmi és politikai féreg egyénien sziszeg, 
minden frizura egyénien borzas, vagy le
nyalt És ez a kiabáló, szertelen és hence
gő egyéniség az iskola padjaiból alig kike
rült ifjak csupasz arcán a legkirívóbb, sőt 
ha benézünk, de jól. erős és tiszta szem
mel nézünk iSKoláink padjai közé, ott ta
láljuk, nem épen csak a legfelsőbb osztá
lyokban, a növendékek blazirt arcán gú
nyos, hideg tekintetükben azt a fensőbbsé- 
ges gúnyt, mely néhanapján szinte ajkunk
ra forraszt némely régi becsületes morális 
szentenciát.

És mégis hangzik uton-utfelcn : a közép
iskola nem végzi hivatását. Tömegnevelést 
ad. Nem nevel egyéniséget. Nem törődik 
vele. Uniformizálja a lelkeket. De hát hol 
van ez az uniformis ? Ki hasonlít manap
ság a másikhoz? Hisz ez közszégyen. Min
denki mindenkinél többet tud. Nincs har
mónia közéletünk egyetlen pontján sem. 
Valahol nagy és végzeies hiba van. Nem 
árt felkutatni.

Az iskolából kikerülő ifjúság legnagyobb 
része egyéniség, de ennek az egyéniségnek, 
alakulásának és fejlődésének semmi köze
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az iskolához. Nem ott esirázott, nem ott 
vert gyökeret, nem ott ápolták, nyesegették, 
öntöztek. Nem az a baj tehát, hogy az if
júság egyéniség nélkül jut ki az életbe, ha 
nem. hogy ezt az egyéniséget nem az isko
la neveit. Neveli az utca, nevelik a már 
nem is titkolt olvasmányok, és a mozik, 
newli a társaság, és neveli sokszor a szü
lői ház is. Neveli a nyílt harc a tekintély, 
a régi erkölcsös hagyományok ellen.

A renaissance egyéniségeit vagy közéleti
ről a mi reformkorszakunk egyéniségeit az 
iskola nevelte naggyá. Azok a régi jó szür
ke professzorok gondos, szerető szeme 
előtt nyilatkoztak és büszkeségükre szórták 
szét tevékenységük ragyogó és termékenyí
tő suga: iit. Az iskola ment párhuzamosan 
az élettel és Deák Ferenc tanárai bizonyá
ra nem éreztek hideg, riasztó megdöbbenést 
midőn hatalmas egyénisége betölté az or
szágot. Világos, hogy vannak kivételek, de 
a kép sötét valóságán ez semmit sem eny
hít. Itt tehát keresni kell komolyan a baj 
gyökerét és keresni az orvosságot.

Természeiesen könnyű a könnyelmű fe
lelet Az osztályok zsúfoltak. 50—70 gye
reket egyénileg nevelni abszurdum. Ez 
igaz. Tömegnek csak tömegnevelést adha
tunk Amíg itt nincs radikális orvoslás, ad
dig a nevelés reformja is meddő papírfor
ma. Még az arcokat is alig van ideje a ta
nárnak megismerni, még a nevek megjegy
zése is fáradság, hát még a lelkek megis
merése.

Az internátusok nagyfokú elszaporodásá
nak és fölvirágzásának ez is egyik oka Ha 
a legtöbb család képtelennek érzi magát a 
nevelésre. H >1 a szülök nagyvilág élete, 
hol munkás elfoglaltsága nem enged időt 
a magasztos munkára. Az iskola képtelen 
pótolni, az internátus annyira, amennyire 
teheti. De az internátusok csak részleges 
munkát végezhetnek és a tanulók zöme 
mégis csak kivíil marad rajtuk. Lelkitámasz 
és erkölcsi felügyelet nélkül. Ezért van 
annyi torz. félszeg, önmagát nem ismerő 
egyéniség. Ezért tombol a vad eredetiség

az egész vonalon és e. rt vau mindenfajta 
egyéniség, épen esik morális egyéniség 
nincs. Való igaz telni hogy a modern if
júságnak van külsőleg s egyénisége, mely
nek jóformán semmi I >ze az iskolához, de 
éppen ez a baj gyök- e. Senki sem mond
hatja, hogy iskoláin szelleme radikális. 
Talán egyik legkon ervativebb intézmé
nyünk. És konzervár s.igaban nem talál 
olyan tért, ahol egy iségeket nevelhetne. 
Kezd körülöttünk minden sablonná átala
kulni, holott az élet és az ifjúság irtózik a 
sablontól. Hisz a sab’on nem más, mint a 
kényelemszerető ember lelki pongyolája. 
Akadály van előttem ? Kikerülöm. Vagy 
visszafordulok.

A sablont megszüntetni a tanárok hiva
tása volna A mai if uság már semmit sem 
fogad el készpénznek Meg kell győzni 
reális tudással és érezhető szeretettel. Ez 
utóbbi soha sem megy ki a divatból és 
nélküle ma is meddő a nevelés Egyéni 
nevelést azonban cs ik egyéniség végezhet. 
Vájjon kialakult-e a modern tanár egyéni
sége már?*Világos, hogy a tanárképzésnek 
is haladni kell, de gondoltak-e a hivatalos 
körök arra, hogy ez milyen legyen ? A jö
vő komoly, nehéz, küzdelmes nevelői fel
adataira előkészülnek e a jövendő tanárok? 
Hol és kik által ? Holott bizonyos, hogy 
nincs igazi egyéni nevelés addig, mig tart 
a zsúfoltság, de nem lesz sohasem, ha 
nem alakul ki a jövő tanárának komoly, 
tartalmas nevelői egyénisége. És itt, ennél 
a fontos, talán legfontosabb nevelési prob- 
lámánál teljes a mozdulatlanság és félelmes 
a közöny.

Ipari haladás.
— Refleksziók. —

A föntebbi cim alatt a múlt számban 
közölt vezetőcikkünk amint tapasztalhatjuk 
élénk megvitatásra adott okot iparosaink 
körében. Az említett cikkre refleksziókat is 
kaptunk. Az egyik ilyen reflekszió velünk 
együtt sürgeti az ipartestület felállítását,

mert szerinte is a mostam lévai ipari tömö
rülések. az ipartárfculatok, egyenlöek az 
iparos körrel, mert ipari ügyekről szólni 
sem hallani bennünk s ezért nem csak Lé
ván. de minden száz iparossal biró város
ban szükségét látná ipartestiiletek felállítá
sának Továbbá több bajok okát azokban 
a vásárokban találja, amelyek ma már 
számtalan apró cseprő községben tartatnak 
s valósággal c\->ak arra alkalmasak, hogy 
tönkre tegyék az iparosokat. S ezért az 
ipartestületeknek állást kellene foglalni a 
további ilyen vásárengedélyezések ellen. (Hir 
szerint a budapesti keresk. és iparkamara 
már foglalkozik e kérdéssel. A szerk.) A 
tan *nc otthon felállítására vonatkozólag 
pedig azt az ironikus megjegyzést kockáz
tatja meg, hogy iparos otthont állítsanak.

A másik relleksziót, mivel fölkérettünk 
annak közreadására, alább közöljük :

Örömmel olvastuk a közel-multban a 
helyi lapok dícséretét, amely szépen haladó 
iparunkról szólt, aminek méltó bizonyítékát 
adta különben most az iparostanoncok ki
állítása is. És ezt szintén csak a mesterek 
áldozatkészsége valósította meg. Bírálatokat 
olvasunk magunkról a dicséretek mellett, 
— sajnos, hogy mi nem gondolkozhatunk 
úgy mint a cikkírók, ám a korral azért 
haladni akarunk, mert hiszen a haladás 
korszakában vagyunk és mi is megtudjuk 
érteni a kor intő szavát.

Az iparkiállitás megnyitásának keretében 
igazán szép eszméket hallottunk elhangzani, 
amiket azonban mi nem tehetünk magun
kévá az iparos tanonc otthon megvalósítá
sát És hogy talán tévesen gondolkoztunk 
volna, most, hogy ezt az eszmét elutasí
tottuk, erről szerintünk most még nem lehet 
határozott bírálatot mondani, mivel ennek 
az intézménynek a kipróbáltsága felől még 
sehonnan hirt nem kaptunk. Továbbá pedig 
mostani anyagi helyzetünket tekintettük, 
amely már nem birná még a tanonc otthon 
felállításának s föntartásának csupán miránk 
háramló költségeit, mivel az alispáni leirat, 
amelyet mi iparosok kaptunk igen ridegen
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Kirándulás.
Irta : Korvin Ottó

Még halovány volt a reggel a felszaba
duló ködtől, még embertelenek az utcák a 
vasárnapi nagy pihenéstől, mikor szürke 
Duna fölött hajóra szálltunk.

Öten mentünk és közöttünk csak egy 
leány volt.

Széjjelfésült haja volt, a füle alig látszott 
ki alóla, inkább csak a függők vörösen be
szélő köveikkel. Egyenesen előretóduló orra 
fölött, kék karikák között égsziirke szemek 
néztek. Érdekes vonások közt piros vonalú 
ajkak nevetően szóltak, a levegőbe fúródó 
áll alatt fehér nyak versenyzett villogóan a 
visszaverődő nappal. Korallánc csalogatott 
csókra rajta. Vékony dereka karolásra hi
vott — ez volt Rózsi.

Mi négy fiuk . . . fiukat igy leírni nem 
lehet.

Visegrádra mentünk. Alattunk nagyon kis 
domborulatokban futott a viz, a parton 
hosszú sor uszályhajókon álmosan dűltek 
előre a daruk Azúrkék volt a világ, csak 
néha csillantak meg benne lecsapóan és 
fölivelöen újra egyes sirályok, Duna fehér 
madarai. Fényes napsütés ölelt át mindent. 
Én csak ott ismerkedtem meg velük. Sorra 
kezet fogtam mind a négygyei, Rózsival is 
csak idegenkedő, lágy fogásban érintkezett 
fehér kezem. De mgyon a szemébe néztem 
s ő nagyon a szemembe nézett.

Aztán vasárnapi napsütéses vigság ömlött 
el rajtunk. Körülültük Rózsit, én melléje ke
rültem. Beszélgettünk, én néha mutattam 
valamit, amit taián csak az én ideges érzé
kem tudott meglátni, ilyenkor rám figyeltek, 
néha ő is mutatott valamit, vagy kinyújtotta 
a karját valami után és ilyenkor mellemhez, 
nyakamhoz ért a könyöke és nekem — vil

lamosszikrára kellett gondolnom.
Nagyon meleg lett. Lomhán úszott a hajó 

s a hullámok is bágyadtan nyaldosták ol
dalát. Fesztelen volt a hangulat nagyon, 
összevissza beszéltünk mindenről, föl-föl 
csillant néha egy-egy dalsor is, de a meleg 
hamar rávetette magát és megfojtotta.

ügy ültünk a kényelmetlen székeken és 
mi ketten Rózsi, meg én, mindjobban egy
másmelle szoktunk. Nézésünk is egymásba 
sülyedt néha, de csak egy-egy pillanatra, 
mert vígak voltunk nagyon. Es csúszott a 
vizen a hajó, lassan elügettek fák és faluk 
a parton és láttam, a nap egyformán csó
kolt mindent : fát, falut, vizet, hajót, embert. 
Rózsit, mindent.

Sugarával csókolt a nap s mi türtük a 
csókját, odaállottunk testünkkel a sugár ut- 

I jába, és hagytuk, hogy a nyakunkat körül
fogja és türtük, hogy le-leszaladjon bizser
gő érintésével testünkön. És szívtuk be a 
levegőt és örültünk, hogy elhagyhattuk a 
várost, bóditó füstjével, émelyítő szintelen- 
ségével. Mennyivel kékebb volt itt a lég
határ, mennyivel zöldebb a fa, mennyivel 
ragyogóbb a nevetés. Nem fanyar, kény
szeredett elmosolyodás volt, de nagy, han
gos, nyiltszáju nevetés, melynél nyomott 
agyak és lelkek felszabadultak.

*
Megérkeztünk. Keveset mentünk és nagyon 

sokat pihentünk. Gyönyörű földre feküdtünk.
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hangzik s abban semmi kedvezmény és tá
mogatás nem igértetett, sőt határozottan 
kifejezésre volt juttatva, hogy a törvény- 
hatóságnál támogatásra nem számíthatunk. 
Pedig a tanonc otthon létesítését igenis jónak 
látnánk (Tehát a vélemények itt meg
egyeznek ! A szerk.) el is fogadnánk, ha 
azt az állam állítaná föl nekünk. És igazán 
kívánatos is volna, hogy intéző köreink 
egyszer már ne csak szép szavaikkal, de 
haihatós anyagi támogatással is jönnének.

A mi véleményünk az volna hogyha az 
inas othonokat létesítik is, a kívánt ered
mény nem lesz elérve; úgy látszik Magyar 
országon még ma sem tudják, hogy az 1 
iparban nem csak fizikai erőre de szellemi ! 
képességre is van szükség, sőt ha fejlődni 
akarunk még anyagi erő sem az utolsó 
feltétel.

A tanítóknak és tanároknak oda kellene 
hatni, hogy a középiskolát jól végzett ifjakat 
is az ipari pályára buzdítsák. Csepegtessék 
bele az iskolában, hogy az ipari pálya biz
tos exisztencziát nyújt a lateiner pálya túl
zsúfoltságával szemben. Bele kell nevelni a 
fiatalságba, hogy ipari pályák iránt szere
tettel és meleg érdeklődéssel viseltessenek, 
úgy, hogy ha pályaválasztás előtt áll, habo
zás nélkül és kedvvel induljon az ipari pá
lyára. A tanoncztigy mai állapota szinte 
tarthatatlan; rá vagyunk utalva a négy-öt ele
mit végzett fiukra.

Pedig fejlett ipart csakis anyagi és szel- 
■ mi erő mellett lehet elképzelnünk. Ezt

Inunk kell, de tudniok kellene azoknak 
kik jól dotált fizetéssel a kormány és 

ri intézményeink élén állanak.
Nagy baja az is a magyar iparnak, hogy 

többnyire hozzá nem értők akarják vezetni.
Lévai iparosok.

H I R _ E K .

— A József kir. herczeg Szanatórium Egye i 
sülét lévai fiókja folyó évi julius hó 2-án |

tartotta meg közgyűlését, Dr. Frommer 
Ignáez megyei tb. főorvos elnöklete alatt. Az 
előző ülések jegyzőkönyveinek fölolvasása 
és hitelesítése után, elnök előterjeszti hogy 
a lévai fiók által ingyenes szanatóriumi ke
zelésre utalt beteg. 3 havi ott tartózkodás 
után gyógyultan hagyta el a gyulai sza
natóriumot; előterjeszti továbbá hogy köz
gyűlési határozattal eltörölt alapszabály 
változtatás folytán a helyi bizottságok, te
hát a lévai is, a „fiók* nevet veszik föl. 
Ezek után elnök a Léván felállítandó dis- 
pensaire-re vonatkozólag teszi meg terje
delmes jelentését ; indítványára mindenek
előtt Lukács György v b. t. tanácsosnak, 
mint a József kir herczeg Szanatórium 
Egyesület elnökének üdvözlő és köszönő 
táviratot küld a közgyűlés. Majd ismerteti 
elnök az egyesület központjával, a tüdőbe
teg gondozó intézet érdekében folytatott 
tárgyalásokat, ismerteti az ilyen intézetek 
czéljait, berendezését, működését és a ke
zelés módját. A közgyűlés lekötelező figye
lemmel hallgatta az elnök előterjesztéseit 
és megbízta az elnököt hogy a dispensaire 
czéljaira megfelelő helyiségről gondoskodjék 
s azt bérbe vegye, hogy a dispensaire fel
szerelésére szükséges bútorok laboratóriumi 
tárgyak, nyomtatványok egyáltalában min
den az intézet részére szükséges anyagok 
beszerzéséről a rendelkezésre álló összeg 
erejéig gondoskodjék. A közgyűlés meg
bízza továbbá az ügyvezető elnökét 
a dispensaire vezetésével, segítő társául 
pedig megválasztja Dr. Laufer Lipót 
lévai orvost. Felkéri az elnököt, hogy 
egy ügyrendet dolgozzon ki ; a leltár föl
vételére és a bevételek és kiadások ellen
őrzésére bizottságot küld ki, melynek tagjai: 
Bódogh Lajos polgármester elnöklete alatt: 
Faragó Sámuel. Dr. Lakner Zoltán és Dr. 
Medveczky Károly. Faragó Sámuel indítvá
nyozza, hogy a helybe i jótékony egyesüle
tek is járuljanak hozzá az intézet fönntartá
sához. mely indítvány örömmel fogadtatván 
a közgyűlés fölkéri Faragó Sámuelt, hogy 
ez iránt a helybeli jótékony egyesületekkel

Nagy fü volt, buján nőtt virágokkal beszór- 
. a, meseszép mező terült el alattunk. Szót
lanul feküdtünk ezen a mezőn és bámultuk 
a fenn úszó felhőt és bámultuk a virágo
kat, megcsodáltuk csodás színüket egyen
ként, mert itt kékebb a kék, és zöldebb a 
faág, mint benn a városban. És aztán elfá
radtunk nézni és mellre feküdtünk, füvet 
vettünk száraz szánkba, még a szemünket 
is behunytuk, csak a tüdőnk járt szabadon, 
mert levegőt talált. Nem mertünk szólni. 
Néha feljött szánkra egy csukló dal, de el- 
halón hamar letört róla.

Aztán felugrottunk és szilajon futkostunk, 
virágon füvön gázolva, kifutni akartunk 
volna a világból, végig az egész természe
ten, végig mindenen, de elhagyott az erőnk, 
és végigterültünk a zöld föld felett, tán 
sírni is tudtunk volna, ha nem kellett volna 
nézni a csendes semmiséget.

Már bukott lefelé a nap, nehezen mert 
fájt neki itthagyni minket, de az est jött, 
hogy nagy csatát vívjon a nappal. És mi
kor mind vörösebben vérzett a nap, föl
szakadt lelkűnkből egy dal. Végigfutott a 
mezőn a felrebbenő madár, tücsök és 
szökő nyúl, tudom arra hallgattak, mert 
csodásán csengett, hisz Istent talált néhány 
városi zajban elfáradt ember.

A dal elhangzott és lebukott a nap. 
Régen rakott porló kövek között némán 
álltunk. Uj dalba nem fogtunk, mert nagyon

szép volt és nagyon fáit az este győzelme. 
Az ajkak nem szóltak, a szemek kezdtek 
beszélni, nagyra nyíltak, fénylők voltak.

Azt mondta Rózsi:
— A szemek mondását de jó volna tudni.
Nem nekem mondta, de nemsokára mégis 

I feleltem.
I — Ne akarja Rózsi. A szemek csak néha 

beszélnek mikor nagy melegtől, pompás 
természettől elfáradtak parancsolni az idegek. 
De akkor sem szabad hinni nekik, Rózsi, 1 
mert igazat mondanak, azért nem szabad i 
hinni nekik

Ezt mondtam és úgy hiszem, fájón cseng- I 
hetett a hangom, mert egy nagyon mélyről 
jövő rámnézés után nagy hallgatás követ
kezett.

Azután nehezen jött az éjjel és lassan 
elfoglalta az est csodás szinii helyét. Lassú 
sóhajtás kélt a fákból, csendes reszketés 
és jött a feketeség.

*
Újra hajóra szálltunk, de most szorosab

ban ültünk egymás mellé. Ének nem fakadt 
az ajkon, de komoly szemek néztek a vizre, 
felfedni a mély titkot, a mely abban lappang, 
majdnem oly mély a viz, mint egy szem.

A szinek változását néztük, a part és a 
viz lágy ölelését, csendben álló fekete fákat, 
és fájt, ha ezt a harmóniát egy lámpasugár 
megbontotta.

Már az árnyékok se látszottak lefelé tar

magát érintkezésbe tenni sziveskedjék. 
Végül utasítást ad a közgyűlés a választ
mánynak, hogy minden a felállítás, beren
dezés, üzembehozatal körül esetleg szük
ségessé váló teendőket foganatosítsa és 
fölhatalmazza az elnököt, hogy egy szolgát 
és egy gondozót, vagy gondozón* t megfe
lelő fizetéssel felfogadjon. A közgyűlés minek 
után még az ügyvezető elnök Dr. Frommer 
Ignác: megyei tb főorvosnak akinek érdeme 

i a tüdöbeteggondozó intézet felállítása, elis- 
: mérését fejezte ki, sikeres és minden körben 
j nagy elismerést kiváltó fáradozásaiért, — 

az elnök éltetésével befejezést nyert.
— Kistapolcsánybol Auguszta főherceg

asszony a kis fenségekkel a múlt héten 
érkezett Kistapolcsányba.

— Az újbányái polgarmesterválasztás Új
bányán kedden volt megtartva a polgár- 
mester választás. Kotiers Emil nyugalmazott 
polgármestert választották újból a város 
polgármesterévé, aki Koperniczky József 
előtt volt Újbánya polgármestere.

A verebelyi járás jegyzői egyesülete a 
napokban tartotta évi közgyűlését, amelyen 

| elhatározták, hogy az egyesület tagjai csat- 
1 lakoznak a tervezett lévai jegyzői fiuinter- 
i nátus létesitéhez.

— A borjuvagás szabályozása A földmi- 
j velésügyi minisztérium újabb rendeletet

bocsátott ki, amelyben a borjuvágást még 
; jobban megszigorítja. A miniszter rendele

tében a négyhetesnél fiatalabb borjuk levá- 
i gását tiltja el és felszólítja az összes tör- 
| vényhatóságokat, hogy szigorúan utasítsák 
| az állategészségügyi hatóságokat, hogy a 

visszásságok megszüntetése dolgában eré
lyesen intézkedjenek, továbbá szakközegeik 
utján folytonos és hathatós felügyeletet gya- 

| komijának, végül minden szabálytalanság 
megtorlása céljából a büntető eljárást fo
lyamatba tegyék és példás büntetéseket szab
janak ki.

tani, a viz mélyének, oly szomorúak lettünk, 
a fiuk is, miért?

Egyszer szétszéledtek a fiuk a hajón, 
akkor egyedül voltam Rózsival, akkor szóltam: 

— Rég kerestem egy alakot, aki lázas 
éjszakáimban megszokott látogatni, most 
elém jött maga, most elfeledtem azt. Csak 
magát látom s úgy érzem, mintha régóta 
ismerném már magát nemcsak ma láttam 
színeket néző szemeim előtt legpompázób- 
ban felbukkanni, de fáj, hogy ez is, most 
is csak álom mert i amar elmúlik és aztán 
ujia beleveszünk a város zajába, jaj, kár 
találni, ha elveszítjük, mindjárt.

Többet nem is beszéltünk. Azon igyekez
tem, hogy csodás vonalakból felépített arcát 
magamba zárjam, ó nem tudom, mire gon
dolt, de ő is nagyot nézett 

Pipacsot árult egy asszon). vettem neki. 
Aztán ránk tört a város, ezernyi lámpá

jával, aztán kikötött a hajó, aztán kezet 
fogtunk, nem kulcsoló fogadkozással, hanem 
csendes aligmegérintéssel. s aztán elnyelte 
őket, őt is, a város és énrám is rám tört 
szörnyű fojtogatással az éjjel, a városi éjjel- 

*
Másnap levelet Írtam neki:
„Csak addig emlékezzék rám, Rózsi, amig 

a pipacsok el nem hervadnak. A pipacsvi
rág hamar hervadó. És ha majd Összeros- 
kadtak azok, akkor felejtsen el, magához is 
mást sodor az élet, énhozzám is."
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— A F M. K r . tanítói jutalmai. A fel
vidéki magyar közművelődési egyesület 
lévai választmánya Báthy László elnöklete 
mellett tartotta meg ez évi közgyűlését. A 
közgyűlés, az iskolákat látogató bizottság 
jelentés.nek előterjesztésére a magyar nyelv 
tanításában kiváló eredményt elért tanítók 
illetve tanítónők megjutalmazására 840 ko
ronát kiosztani elhatározta. Ebből Behula 
Mária garamkelecsénvi. Behula István, Pi- 
vonka István óbarsi, Hlaványi János garam- 
keszii 75 75 K.. Pelczer István garamke
lecsényi, Lehoczky Márton mgykoszmályi, 
Nyitray János és Nyitray Irén berekaljai 
6 ) - 6 0 K ,  Csorba Cyőző nagykoszmályi, 
Tóth Zoltán óbarsi, Orgonás Antal, Jurek 
Antal g iramszőlősi, Hering István tolmácsi 
és Gerőfi Henrik csejkői tanítók illetve 
tanítónők 50—30 K jutalmat kapnak szép 
eredményű hazafias irányú pedagógiai 
munkálkodásuknak némi elismeréseképpen. 
(A garamujfalusi és solyinosi iskolák a föllé
pett vörhenyjarvány miatt megvizsgálha
tok nem voltak, igy tehát az ottani ered
ményekről a bizottság meggyőződést nem 
is szerezhetett.)

—  i i s jii i p a r i j a i /  e/igadalyezese. —
A kereskedelemügyi m niszter Estist és 
F ru iner budapesti ftter.nelő cé ' által a 
garamberzencze—lévai helyi érdekű vasút
vonalán lévő Zsarnócza állomásból kiága
zókig a n. kir. kincstár tulajdonát képező 
terü eten létes te idő fűrésztelepig tervezett 
iparvágánynak megépítését s ezzel kapcso
latban az állomási vágányhálózat Garam
berzencze felől való vágások átalakítását, 
kö igazgatási bejárás mellőzésével engedé
lyezte.

— Kamarak gyűlésé. A magyar szent ko
rona kereskedelmi és iparkamarái a besz
tercebányai kamara meghívása folytán jú
nius 33-án és julius 1-en országos gyűlést 
tartottak Besztercebányán. A gyűlésen szo
ba kerültek a harmadosztályú kereseti adó 
kivetésénél tapasztalt nagymérvű emelkedé
sek is és indítvány tétetett aziránt, hogy a 
kamarák közös felterjesztésben szólaljanak 
felez ellen a pénzügyminiszternél. A gyű
lés ez ügyben úgy határozott, hogy az egyes 
kamarákra bízta a szükséges intézkedések 
megtételét.

— Halálozás. Somogyi Lajosné, Somogyi 
Lajos k skáinai ref. leUész neje, e hó 8-án, 
hoszas szenvedés után 61 éves korában 
elhunyt. Halálát nagy kiterjedésű rokonság 
gyászolja. Nyugodjék békében!

— Bulapöst lagiagyobl magánpalotaja lesz 
a Generáli épülete. Erről a budapesti „Az 
Est“ a napokban a következőt irta: A Ge
neráli trieszti általános biztositó társulat 
megvette a Mária Valéria-u 19.szám alatti 
Heinrich-féle házat, úgy hogy most egy 
tömbben 6 ház felett rendelkezik; mert az 
övé az Eötvös-tér 1 sz a. és 2. sz. a. a. 
Ferenc József-tér 2. sz. a és a Dorottya- 
utca 14. sz. a , 12. sz. a. és 10. sz. alatti 
házak. Ez a tömb együttvéve 1505 jö lnyi 
terület és 5 és 1 2 millió korona értéket 
képvisel. A társulat ezen a nagy telken egy 
egységes intézeti palotát kíván felépíteni 
és pedig úgy, hogy előbb lebontatja az 
Eötvös-tér 2. sz. a. és Dorottya-utca 14. 
sz. alatt lévő féltömböt, azt felépíti, azután 
lebontásra és felépítésre kerül a tömb 
másik fele, úgy hogy körülbelül 8-9 év 
alatt el fog készülni az a díszes palota, 
amelynél nagyobb magánkézben Budapes
ten alig lesz. Az első lebontást a társulat 
1914. év november havában fogja meg
kezdeni. Az uj épületben el lesznek helyez
ve a Generáli irodái 4oO nál több tisztvise

lővel, továbbá a Magyar jég- és viszont
biztosító r. t , az Els< o. ált. baleset ellen 
biztositó társaság, a linerva ált. biztosító 
r. t , az Universaleál népbiztositó-társulat, 
az Európai utipod vászbiztositó r. t. és 
a bizalmi bank r. t . így hogy ebben az 
épületben több mm 600 tisztviselő fog 
működni.

— Talalt hulla. A múlt hó 29-én a bars- 
baracskai katolikus temetőben a sírásó 
egy csecsemő hullát talált. A csendőrség 
a nyomozást megindította.

— A drágaság és a termes A drágaság 
még nem is olyan régen állandó témája 
volt a lapok hasábjainak. Országszerte 
gyüléseztek ellene, szóvá tették a parlament
ben is, de a kormány mit sem tett ellene. 
(Az az hogy még is tett, amint látjuk fölemel
te a dohánygyártmányok árát. Szeptember 
elsejétől pedig majd húsz koronát szednek 
a szesz hektoliterje után is. de persze ez 
sem annyira az alkoholellenes kii/.delem, 
mint az állampénztár illetve a hatvan mil
liós dreadnoughtok szempontjából kívána
tos.) A különböző drágaságellenes akciók
nak már vége, de korántsem azért mintha 
a drágaság is megszűnt volna. A drágaság 
az ép úgy grasszál mint azelőtt, pedig 
most az ország egy átlagos jó középter
més reménysége előtt áll és méltán őrülhet 
a gazda, mert hiszen a búza vármegyénk
ben is kát. holdanként 8.03 métermázsás 
hozamot igér. De nézzük, h >gy ugyan min 
is tapasztalhatja ennek a szép termésnek a 
reménységét a szegény kiuzsorázott fogyasz
tó? Semmin, semmire sincs ez hatással, 
ami mind csak azt van hivatva bizonyitani, 
hogy a drágaságot még is csak mestersé
gesen tartják fönn és akik ezt csinálják, 
jobban vannak szervezkedve mint a sze
gény fogyasztók, akik teljesen tehetetlenek 
ezzel a szemérmetlen drágasággal szemben.

Orvosi vizsgálatok a bécsi Allgemei- 
nes Krankenhausban beigazoltáK, hogy 
a természetes Ferencz József-keserüviz- 
zel a székrekedés legkülönbözőbb ne
meinél nagyon kiváló eredmények ér
hetők el. Mert: 1) A  Ferencz József 
keserüviz oldó és hashajtó hatása k i
sebb adagoknál következik be, mint 
bármely más hasonnemü víznél. 2) A 
Ferencz József-keserüvizet a betegek 
szívesen isszák és állandó használat 
mellett is jól tűrik.— Kapható gyógy- 
tárakban és füszerüziete<ben. A  Szét- 
küldési Igazgatóság Budapesten.

— Cirkusz Lévan E hó 4-étől működik 
Léván Brabanti cirkusz társulata s naponta 
szép közönség nézi meg a művészi pro
dukciókat. Szombaton 8-án, nagy Sport 
előadás lesz, mikor Mrc Thurn a bilincs
törő is fellép. Továbbá első fellépte Mis 
Ella kisasszonynak, a híres Crotes lovár- 
nőnek. (Paródia). Vasárnap két ünnepi 
előadás d. u. 4 és este fél 9 órakor. Bő
vebbet a falragaszok.

— Rövid hírek Egy korcsmái összeszó- 
lalkozásból kifolyólag Holza István és Mé
száros János nagysallói legények haragot 
tápláltak Demeter Lajos ellen. E hó 2-án 
este pedig meglesték és amikor elfogták 
leteperték a földre, mig egy harmadik tár
suk Mészáros József, kaszáért szaladt haza 
és a kaszával ósszevagdosták a szerencsét
len legényt, akit súlyos sebeivel a lévai 
kórházba szállítottak. — Sz. R. egy 13 
éves cselédleány panaszolta e hó 4-én a 
nagysallói csendőrségen, hogy gazdája,

Katz Lázár hajkereskedő, éjszaka mikor ő 
aludt, erkölcstelen merényletet kísérelt meg 
ellene, de állatias tettét az orvosi vizsgalat 
szerint nem sikerült neki befejezni. Katz a 
leánynak máskor sem hagyott békét, gyak
ran a padlásra s fáskamrába küldte minden 
ok nélkül s aztán ö is utánna lopudzott. 
Egyszer már pénzt is adott neki, de a 
leány eldobta. A hajkereskedő jelenleg 
eltávozott Nagysallóból, hogy üzlete után 
nézzen, igy még nem is tudja, hogy mi
lyen meglepetés várakozik rá itthon. — E 
hó 4-én Garainkelecsényben betörtek a 
község és lovag Schöller közös tulajdonát 
képező malomba és onnan 420 K. értékű 
gépszijjat elloptak. A tetteseket a csendőr
ség nyomozza. — Máthé András párkány- 
nánai vasúti fékező, e hó l-en a Léva felé 
haladó vonathoz volt beosztva és Génye 
kitérőnél tolatás közben az ütközők közé 
került, az ü közők jobb csípőjét teljesen 
szétroncsolták, és a szerencsétlen ember 
egyébb sérüléseket is szenvedett Hogyha 
föl is épül sérüléseiből, ölökre munka- 
képtelen marad. A lévai kórházban ápolják. 
— Kácser József garainszőlösi napszámos 
e hó 6-án Léván, a városi homokbányában 
dolgozott. Amint az egyik gödörben a ho
mokot lapátolta egy meter magasságból az 
agyag ráomlott. Veszedelmes helyzetéből 
két társa á;ultan szabadította ki. A ráomló 
agyag a szegény ember ballábát eltörte. A 
kórházba szállították.

— Az iparos tanonckiallitas jutalma- 
zottjainak névsora. Folytatás a multhétről.

Vili. Bronzérmet és oklevelet kaptak : 
Stanga József kovács lópatkóért, Gőbel Kál
mán géplakatos, kávé-őrlőért, Bús József 
géplakatos virágtartóért, Anűrovics László 1 
pár férficipöért, Klein Lajos kárpitos z s ö l
lyeszékért, Pavol János 1 pár női cipőért, 
Kulcsár András géplakatos mozsártörőért, 
Valach Gábor 1 pár női cipőért, Gyuriás 
Mátyás férfikabátért, Bandzi András 1 pár 
férfi cipőért, Bartos József géplasatos 
mozsártörőért, Koszecz József cipész 1 pár 
férficipöért, Mihályka Béla 1 pár női csiz
máért, Sztruhár Béla l pár női csizmáért, 
Horváth Imre 1 pár csizmáért, Kakas András 
1 pár kis cipőért, Tunák Gyula 1 pár férfi 
cipőért, Lehoczky Dániel íróasztalért, Szlusni 
Mark egy kabátért, Deutsch Ferencz betű
szedő nyomtatványokért, Gáspár Sándor 
géplakatos tüzszerszámért. IX. Munkáikért 
elismerő oklevelet érdemeltek : Klincsok 
Ferencz borbély, Puszti Bálint kékfestő, 
Tóth Lajos betűszedő, Viczián Alajos cipész, 
Bandler Sándor kárpitos, Rotyik Gyula, 
Hikkel Vilmos cipész, Gilányi László szo
bafestő, Bartos László órás, Goldstein Béla 
betűszedő, Szarka Ferencz asztalos, Régi 
András asztalos, Repiczky Antal cipész, 
Szabó Béla cukrász, Martinka István cuk
rász, Boldis Béla csizmadia, Kiss Ernő 
borbély, Jamrich János szabó, Keil Lajos 
bádogos, Preska János cipész, Cservenák 
János kefekötő, Vörös Béla szabó, Magát 
András csizmadia, Gasparik János szabó, 
Ondrejka György csizmadia, Frtúz János 
szabó, Mihálycsat Vilmos szabó, Lipták 
Rezső csizmadia, Szentkereszty Lajos asz
talos, Bóna János csizmadia, Beniczky 
József csizmadia, Kiss János szabó, Kalo- 
csay Gyula szitás, Eisler Jenő fényképész, 
Juhász Lajos lakatos, Hamaljar János szíj
gyártó, Doleg Lajos cipész, Varga László 
szabó, Pompos István szabó, Bélák József 
szobafestő, Demeter Dezső asztalos, And- 
rovics László cipész, Valasek László gép
lakatos. Segédek : Dóczy István nyomdász, 
Hanszkó Péter szabó, Bella János szabó, 
Trga János csizmadia, Turián József csíz-
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madia, Kupecz János csizmadia, Rakovszki 
József csizmadia, Csuvara László szabó 
Hagony István cipész, Katzbck István ke
fekötő, Brakó János cipész, Kari Márton 
cipész, Kéry József csizmadia, Ondrejka 
Mátyás csizmadia, Poszpischil Tivadar ék
szerész, Bartos Sándor asztalos. Bronzérmet 
kaptak emlékül : Léva város, Takarékpénzt., 
Schoeller Gusztáv, Főgimnázium, Tanító
képző, Irgalmas nővérek intézete, Keieskedő 
tanonciskola, Iparostanonciskola, Holló 
Sándor, Pazár Zoltán. Ghimessy János, 
Jaross Ferencz, Svarba Endre, Bányai 
Ferencz, Frecska István, Sós Simon.

— A szőlők állapota. A jiyitrai szölőszeti 
és borászati felügyelő legújabb jelentése 
szerint a szőlőből Nyitramegyében közép, 
Bars és Esztergommegyében pedig jó közép 
termés várható.

— A reklám vége. A Schicht szappangyár 
két ügynökének nálunk még szokatlan rek
lámozó ötlete támadt. Csütörtökön d. e. 
fiákerbe ültek s úgy járták be a város ut
cáit, szappant és reklámcédulákat szórva. 
A kocsi nyomán persze nagy csődület tá
madt és volt lökdösödzés az elszórt szappan 
miatt. így nem is csoda hogy a város sze
metet szállító lovai megbokrosodtak, elra
gadták a szekeret s eltörték a rudját. Még 
jó szerencse, hogy komolyabb baj nem 
történt. A rendőrség erre a reklámozásnak 
ezt a veszedelmesnek mutatkozó módját 
ami egyébként sem volt bejelentve, betiltotta.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Krammer Antal Süketi Mária : István ; 

Halász István Fekete Mária: Antal István; 
Kovács Rozália: István; PetrásJánosObert 
Jolán Sándor; Chren Mátyás Frajka Ka
talin : Julianna; Halálozás: Veres Etel 3 hó 
g>ermekaszály Mihalik Pál 88 éves agg 
kori végkimerülés, özv. Bobok Györgyné 
Nyirák Mária 74 éves aggkori végkimerülés.
Szerkesztésért a lapkiadótulajdonos felelős.

i|| modern

V I LLA
mell éli 4 szoba, 1 noegezett oeranda, 
fürdőszoba, pinczébdl niznzitéb és 
lillaninílégitissal, azonnal étnebetö. 

Bőoebbet a biadébinatalban.

Ügynökségi iroda.
Ablak redőnyök rolletták vászonból, 
szövött nádból, megrendelhetők nálam, 
mintákkal szívesen házhoz megyek, ügy
nökségeket elfogadok gyárosoktól és nagy- 

kereskedőktől százalékra.
Üzlet vagy bármi közvetítést elvállalok.

Tisztelettel
Csillag Jenő Léva.

Kosuth utcza 16.

Lévai H írlap

Heimann Mór, tiszte
lettel értesíti az utazó közön

séget, hogy

b é r k o c s i  v á l l a l a t o t
rendezett be, és béri, bogi bocsi szűk- j 
ségletéf Szipessg-ufcza 4 szén alatti 
nendégidban megrendelni szineskedjék. !

Autogén licgyeftziéN.
Mindenféle fém valamint tört öntvények és 
gépalkatrészek, csak Autogén forrasztással 
végezhetők úgy, hogy a sérült gép üzeme 

csak a legrövidebb ideig szüneteljen.
M adarász Jónás lakatos 

m este rné l Léván, Zúgó utca 6.

521/1911. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíró
ság 1911 évi V. 337 1 és sz. vég/.ése foly
tán Dr Wertheimer Árpád üg\ v éd által 
képviselt Felsőmagyarországi termény tőzs
de felperes részére /5 kor. köv telés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperestől felülfoglalt és 7 ») kor — 
fillérre becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbiróság 1911 V. 337/2 számú v gzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is 
amenynyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna Léván leendő megtartására 
határidőül 1911 évi julius hó 11 és követ
kező napjának d. e. 9 órája kitüzetik. a 
mikor a biróilag lefoglalt összes bolti áll
ványok és áru asztalok s egyébb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáro.i alul is 
el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetésíiez jogot 
tartanak, amennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem t inik, el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél irásb in vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesz ősét kö
vető naptól számittatik.
Kelt Léván, 1911 évi junius hó 2) napján.

Karácsonyi Pál.
kir. bir. végrehajtó.

A z o n n a l b ó rb o a d ó

egy földszinti m a;d  Ar 
Kazinczy u tca  3. szám ú ház 

udvarában. K ülönösen alkalm as 
rőfös és d ivatáru  kereske löknek

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva. Szepessy-utcza.

templom-, szoba-, cim festest m áz o lá s t; továbbá 

'ta p é tá z á s t  a legegyszerübtöl, a  legfinom abb 

kivitelig  ju tán y o s  á rak  m ellett.

Vidéki m egbízásokat pon tosan  eszközö l!

Dús választékot t a r t  a legújabb m in ták b an ; k ívánatra  

költségvetéssel szolgál.

Ugyanott egy ügyes fiú  tanulónak felvétetik.
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Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi s/álloda épületébe helyeztem át.

Üzletemben raktáron tartom a leg- 
divato abb és a legegyszerűbb óra és 
ékszei arukat, úgymint valódi lirilián* 
ékmi n*kél. anaolelteket. sz ű r ü 
ket, tiilliévnlókal. arany láneo- 
kat «•* karkötőket, nagy raktár 
valódi és china ezüst disztárgyakban 
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 jut, yosan számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfc; isát kérve, mély tisztelettel

ST i:i\E K  H YMHHt
órán é* ékszerész.

Kézimunka! Előny omda!
Hölgyek figyelmébe!

Tisztelettel értesítem a m. t. hölgy közönséget, hogy 
újonnan berendezett női- es u rid iv a tá ru  üz le tem 
be a ké/.imunkaeikket bevezettem és egy
modern liimzű előn,vom«lsit berendeztem
Raktáron tartok smirna, gobelin, madeira, congré, 
lile stb. munkákat kezdve, vagy csak előrajzolva 
és az ezekhez szükséges összes hozzávaló pamut, 
selyem és hímző aranyakat. — Amidőn a m. t 
hölgy közönség szivesfigj elmét fentemlitctt cikkekre 
is felhívom, vagyok magamat továbbra is b. jóin
dulatukba ajánlva — kiváló tisztelettel

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

Léva, Calvin-palota.
Jutányos árait! Figyelmes kiszolgálás!



—
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

I lo l'f'h er  é s  S e h r a n tz  
U la y la r th  P h .  és  I s  a. 
Mc% € o r m io k  #  #  #

( t ia n z - f é le  m o t o r o k  
á l la n d ó a n  ü z e m b e n  
l A l k a X k  «  «  *  *

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.

Községi és kerti fecskendők.

Asztalossegédet
keresi nk ki körfűrészen dől-' 
gozni tud. állandó munkára, j 
ládaszabáshoz. Havi fizetés 
megegyezés szerint.

Bekpési idő junius I. Jelent
kezés a Kabina-gyárban.

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült kö

zönségét tisztelettel értesítem hogy Julius 
l-én a V. rosi szálló dísztermében

Tánckurzust nyitok.
Beiratko/ isok Junius 26-tól kezdve a Vá
rosi száll > termében. Beiratkozást kéretik a

W E I 5 Z  S I / T O N
NÓRINBERQI- E5 RÖVIDÁRU NrtQTKERESKEDÉSE

-------  LÉVA, P E T Ő F h O T C Z A .--------

Hús választékú rak tá rt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberendezések , m elyek  sa já t  

m űhelyem ben készülnek, nagy  választékban  és szolid, 
á rak  m ellett kaphatók

8 T E I 1 E B  J Ó Z S E F
bútor kereskedő , k á rp ito s  és aszta losnál.

Léván, Báti-utcza 1. W erth e im er-fé le  ház.
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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