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A nemzeti erő forrásai.
A magyar földet s a magyar föld 

művelőit, gazdasági, politikai és tár
sadalmi tekintetben arra a piedestálra 
emelni, melyet megérdemelnek, meg
védelmezni és megtisztítani őket a 
szándékosán reájok halmozott vádak
tól : ez a feladat, melyet hosszú évek
kel ezelőtt magunk* elébe tűztünk, 
amelyre áldoztuk a férfikor legszebb 
és legtöbbet érő munkáját. El kell 
ismernünk, hogy az eredmények tár
sadalmunk közmondásos közömbös
sége mellet sem maradtak el, habár 
kétségtelen, hogy ez a nagy nemzeti 
feladat, még a felsőbb rétegekben 
sem tudta kivívni azt az általános 
helyeslést és támogatást, a mit eleve 
várni lehetett volna.

Haladó, emelkedni kívánó, öntu
datosan hazafias polgárok előtt sem
mi sem lehet fontosabb annál a fel
adatnál, hogy tisztába jöjjünk azzal : 
mik lehetnek a nemzeti erő forrásai, 
hol buzognak legkielégitőbben, mit 
kell tennünk arra nézve, hogy el ne 
apadjanak. A nemzet fizikai, de sok 
tekintetben erkölcsi erejének is egyik 
mértéke a természetes szaporodás, a 
születések többlete a halálozásokkal 
szemben. Általános fontosságú kérdés 
tehát, vájjon igaza van e annak a 
sajtónak, a mely Beksicsnek müvei 
alapján azt állítja, hogy az ország 
magyar vármegyéiben apad, vagy 
pang a születések száma és ez kizá
rólag a földbirtok helytelen megosz
lásának köszönhető?

Vizsgálódás tárgyáva tettem e kér- 
ko dva azokra az

i állításokra, melyeket ezelőtt tizen- 
i öt évvel Beksicscsel szemben han

goztattam, vizsgálódásom eredményét 
a Magyar Tudományos Akadémiában, 
tehát a legkomolyabb és legilletéke
sebb helyen pár héttel ezelőtt elő is 
adtam. Ezek az eredmények megér
demelték a nagy közönség figyelmét 
s igényt tarthatnak arra, hogy hazánk 
hazafias érzésű és a munkától nem 
iszonyodó polgárai figyelmökre mél
tassák.

A legutóbb közzétett adatok szerint 
Magyarország a lefolyt évtizedben 

| gyengébben szaporodott, mint Auszt- 
j ria s az apadásnak főtényezője nem 
I a falu, nem a vidék, nem a nemzeti 
i társadalomnak azcá a régiói, a hol 

el van hanyagolva a közegészség, 
szűkösen, sőt nélkülözve élnek az 
emberek. A faluban a szabad levegő 
a napfény, az egyszerű életmód hely- 

: reüt mindent. De a városokban, főleg 
| a nagyobb városokban nagyon esc- , 
; kély a természetes szaporodás. Ha ! 
| mégis azt látjuk, hogy a városi la- ; 
! kosság mindennek dacára növekszik 
■ könnyű bebizonyítani, hogy a városok í 

a közelebb és távolabb vidékekről 
vonzzák magokhoz az embereket. ! 
Ezen odavonzott tömegek nélkül a 
városok legtöbbször pangásnak, sőt 
hanyatlásnak volnának kitéve. (így 
Székesfehérváron a természetes sza- 

' porodás kerek 5 százalékkal kisebb 
! mint Fejérmegyében. Győrben e kü- 

lömbség közel 6 százaléka, Sopron
ban 4 és fél százaléka. Mindezeknél 
azonban sokkal rosszabb Pozsony 
városának helyzete szemben a vár
megyével, mert ennek a városnak a

természetes szaporodása 9 százalék
kal marad el a vármegyéé mögött. 
Pozsonyon is túl tesz Komárom, a 
hol a külömbseg közel 11 százaléka; 
Aradban, Temesben, Torontálban, sőt 
az ország minden vármegyéjében ha
sonló eredményre találunk.)

Ilyen körülmények között a Beksics- 
téle soha be nem bizonyított állítás 
egyenesen félre vezeti a nemzeti köz
véleményt, hamis diagnózist állapítva 
meg, eltéríti a közvéleményt az igazi 
bajoktól. Ez által meggátolja azok 
orvoslását. Jogosulatlan és alapnélküli 
támadásoknak teszi ki a birtokososz
tályt. a helyett, hogy reá mutatna a 
bajok igazi forrására és a munkabíró 
és munkára vállalkozó elemeket egye
sítené.

A városi élet fejlesztése, az állam
tól kieszközlendő segítségek a tiszt
viselők fizetésének rendezése és eme
lése hónapok, sőt évek óta, állandó 
tárgya a közvéleményben folyó esz
mecserének. Az idevonatkozó pana
szoktól hangos a sajtó. E mell t nem 
látjuk sehol a kellő erélylyel folyta
tott, városaink erkölcsi és egészségi 
restaurációjára irányuló munkát. Lé
tesülnek ugyan itt-ott vízvezetékek, 
megcsinálják, hosszú huzavona után 
az egyes helyeken a csatornázásodé 
alig mutat valami arra, hogy városi- 
ink erkölcsi légkörének is tisztulni, 
nemesbiilni kell, ha ezek valódi fel
adataiknak megakarnak felelni. Enél
kül reájuk nézve nincs igazi, tartós 
boldogulás.

A felvetett kérdés egyébiránt újból 
mutatja, mennyire szükségük van a 
városoknak a faló jóllétére Mennyire

Minién fűszer, csemege árú, óriási választékban és jutányosán 
Kertész L a jo s  ifiszír is csinege kereskedésében Lévén. —

Rumok, teák, teasütemények



L éva i H ír lap 3. szám

nélkülözhetetlen reájuk nézve az a 
friss vér és eleven erő, melyet a vi
déktől kapnak. Azt hisszük, hogy ezt 
belátva, a magyar politikának is mó
dosulnia kell. Fel kell karolnunk már 
csak a városi ólet érdekéből is a ki
sebb helyeknek, a faluknak testi és 
lelki emelését. — Ehhez azonban — 
és itt ismétlem előadásom szavait 
szükséges, hogy a vezetők több el
fogulatlansággal és erélyessebben 
szálljanak sikra a vidéki nép, a nagy 
tömegek érdekeiért. Igyekezzenek a 
város és falu közötti egyensúlyt hely
reállítani, mert ezt nemcsak a humá- 
nizmus, hanem a józan fiemzeti poli
tika is követeli. Erős a meggyőződé
sem hogy e nélkül nemesebb törek
véseink kiszáradnak, mert a nemzeti 
erő forrásai el fognak apadni. Maga 
a ragyogó főváros is hanyatlásnak 
indul, ha megszűnik annak a lehető
sége. hogy a vidék ép erőiből táp- 
lálkozhassék.

Bernát István.

Humanizmus.
A dermesztő fagy, a farkasorditó hideg 

kizárólag a szűkös viszonyok között élők 
ellensége, mert hát a jómódú, a tehetős 
kevéssé érzi a kemény tél rettenetességeit, * 
sót kellemes előtte a fogvacogtató hideg, 
mert künn az utcán jó meleg bundájába 
burkolódzik, odahaza meg a kandalló tiizénél 
melegedik.

A gazdagok, a vagyonosak tehát nem 
tudják megérteni, mily nyomorúságos a 
szegény ember helyzete. Fütetlen, rideg la

kásban húzódik meg soktagu családjával, 
melegebben nem áll módjában öltözködni, 
tehát nem védekezhetik a téli fagyok ellen; 
de még csak meleg ételre sem telik; szóval 
minden tekintetben reá nehezül a rémséges 
tél megannyi borzalmaival.

Ez az idő a jótékonyság, az irgalmasság, 
a könyörületesség gyakorlásának legalkal
masabb ideje. Ilyenkor kellene a dúsgazda
goknak megnyitniok sziveiket és erszénye
iket; ekkor kellene valamelyes áldozatot 
hozniok embertársaik érdekében, ebben az 
időben kellene gyakorolniok az igazi fele
baráti szeretetet, a humanizmust.

Talán nem is áldozat az a vagyonosak 
részéről, ha koronákkal enyhítik a szegények 
nyomorát, csillapítják a földhöz ragadottak 
éhségét és megmentik a megfagyástól.

Ha már nem tudják megérteni a tél bor
zalmait a szegény ember szempontjából, 
azok a dúsgazdagok, kik belécseppentek a 
jómódba, kik örökségképen átvettek belát
hatatlan földeket és tengernyi pénzt; talán 
több érzékkel és érzéssel bírnak a nyomo
rúság iránt azok, kik szegény sorból küz- 
dötték fel magukat. Ezek jól tudhatják, 
hogy minő fájdalmas érzés, minő emésztő 
tudat a nyomor és nélkülözés között való 
élés,-ha meg nem feledkeztek vagy tudni 
nem akarnak róla, hogy minő is volt a 
szegénység, a nyomorúság. Vagy azt is 
mondják az ilyen meggazdagodott fennhé
jázok, hogy dolgozzék szakadatlanul az 
istenverte szegény ember, dolgozzék 10- 
gyásig, mint ők tettek, akkor majd valami
re viszik minden támogatás és segítség 
nélkül. Ilyes félével elütni lehet az adako
zásra való hajlandóságot, a jótékonyság 
gyakorlásának készségét, de célra nem

vezet Mert nem a munkakerülőkről, a 
naplopokról van szó, hanem a kenyérhiján 
évlő vagy silány javadalmazásu tisztességes, 
becsületes polgárokról, kik dolgoznának 
örömest, ha volna mit; kik meleg ételt 
és lakást nyújtanának nagyszámú család
juknak, ha jövedelmükből és keresetükből 
telne.

A tél nyomorának enyhítését sem erköl
csi prédikációkkal, sem szép szóval, hasz
nos tanácsok adásával, sem jóakaratu biz
tatással elérni nem lehet; hanem igenis a 
humanizmus gyakorlása által. Adni kell, 
mégpedig szaporán; adni kell szívvel, lélek
kel, önzetlenül, mert a ki kényszerből vagy 
reklámhajhászásból ad, az nem is gyakorol 
könyörületességet és annak adományát nem 
kisérheti áldás.

Nemcsak egyesekre, a társadalomra is 
bízzuk a tél nyomorának enyhítését; maga 
az állam, a kormányzat is vegye kezébe 
ezt a nagyfontosságu ügyet, mert a nemzet 
erősbödését jelenti a szegények segítése. 
Hisz számos oly dolgot, intézményt talál
hatunk nálunk, mely sok pénzt emészt fel 
és vajmi kevés értelme van. És itt a far
sang, megkezdődnek a mulatságok, bálák, 
dáridók, melyek hasonlóképtn tekintélyes 
összegeket visznek el Miért nem lehetne 
ilyen pénzeket, ilyen kidobott, eltáncolt, el
duhajkodott összegeket földhöz ragadt 
embertársaink gyámolitására fordítani? Csak
hogy a mai emberiség egoista, vajmi ke
véssé törődik a mások bajával, bánatával, 
nyomorúságával.

Ha a tél nyomorúsága agyonsanyargatja 
a szegény embereket, kik sajnos, elegen 
vannak, egészében a nemzet érzi, sínyli 
meg ezt. Már pedig sokan vannak, kik

T Á R C Z A

Levél a falumba.
v.

— Menyasszonyomhoz. —

Néma merengéssel száll lelked — írod — e
1 tájra

S a heves ifjúkornak gyermeteg álmai közzül 
Visszaidézget sokszor engem is vágyva- so-

| hajtva :
Azt a lelkesedő, bizalommal bízó fürge le-
-w [génykét,
Távol a gondoktól, hahotázva játszi kacajjal;
S kérded: a homlokomon szaporodnak-e 

(még is a ráncok ? 
Vannak-e víg napok itt? s hova járok őszi

[vasárnap ?
És ugye, jó vagyok itt ? — Mert arnak 

, [mindig örültél:
Itt a sok pap közt hogy a lelkem tiszta ma

radhat.

Tiszta maradhat... igen... De a lélek 
| „önmaga* tisztul 

Mmtegy mennyei lángtul, amelyet az égi ma-
[laszt önt

S árasztszét bőven, hautánavágyikalelkünk. 
Ám, ha saját sugarában s nyájas fényözönében 
Nem tisztulhatna szakadatlan mint a légi

[mezőben
Lengedező szellő, lomb illatasestiharangszó: 
Könnyen el is merülhetne biz lelkem „itt a 

[papok közt*,
Mint a földestül kiszakított parti virágszál. 
Melyet a mélybe sodor tovazűgó gyors vi-

[zek árja.

Gondtelt homlokomon immár a redők is
[elülnek,

Mint asötét hullámok atengerenéji viharban, 
Hogyha a szirtek közt enyelegve elindul a 

[hajnali szellő
És biborsugarat szór rájuk a ragyogó nap. 
Ámha szegény lelkem sok bánat bústeme-

[tője
Es a redők szomorú fejfái a tünde napoknak : 
Lelked arany derűjével e sírokat is bera-
c ,  , [gyogja,
b megszépül a redő s mosolyogszíved me-

[legénél,
Mintha az ég csókolná rájukszűzi szerelmét,

— S vannak-e víg napok itt ? A vigság 
[égi ajándék,

Nyájas istenkéz, ha leszórja szivünkre ke-
[gyessen

S benne az égi esőben, lelkünk hogyha
[fürödhet:

Könnyű s tisztáválesz,mint az estiharangszó, 
Mely a virágillattal enyelg a holdsugaránál; 
Ám örömek kelyhét ha sokan csordultig

[ürítik
S szép fiatalságuk viruló bimbóját sárba

[tiporják,
Nem számítva a lassú öregségcsendesölében 
Hogy a lélek még egyszer melegedni szeretne 
Majd ha az ifjúság s az öröm mind rég

[tovaszállott:
Én ezeket sajnálom mindig,szánva szivemben, 
Mért hogy ezek nem élhetnek soha ember

[eszökkel ?
S nem szállnak soha lelkök mélyibe kincs-

[keresésre ?
Mert az ifjúkorban a lélek a kincsek hazája, 
Sárga kalásztenger, csak okossan arassunk, 
Míg a szemünk a zimankós télben is enyhe

[tavaszt Iát
És viruló rózsát azavarköztsgyenge virágot. 

•
Hervadozó ágról levelek sárgulva ha hullnak 
- Erről is kérdel hova járok őszi vasárnap?
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nagy hazafiasságukkal szeretnek kérkedni; 
emellett megadatott nekik a korlátlan jómód, 
vagyon; nos tehát valódi hazafi akkor, ha 
igazán gyakorolja a honfitársi és felebaráti 
szeretetet. E ténykedésével elévülhetetlen 
érdemeket szerez magának nemzete jóvol
tának előmozdítása körül és ez békében 
felér oly érdemekkel, mint háborúban a 
hazáért való mártiromhálál.

H IR_EK.
— Házasság. Tóth Antal Léva városi 

irodatiszt, e hó 9-én tartotta esküvőjét Pal- 
kovics Ilonkával, özv. Palkovics Nándorné 
leányával, Újbányán. Sok boldogságot kí
vánunk nekik!

— Tanítói kinevezések. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Hrüdina Józsefet Kék- 
ellöre, Vető Flóriánt Kunosvágásra, Frics 
Józsefet Zsarnóczatelepre és Gottl Emmát 
Garamkovácsiba tanítókká illetve tanítónővé 
kinevezte.

— Fogházvizsgáló küldöttség. Vármegyénk 
főispánja Levatich Gusztáv közig, b tagot, 
és dr. Karafiáth Márius járási orvost, az 
1912. év tartamára a lévai kir. járásbiró- 
sági fogháznak megvizsgálására kinevezte.

— A József kir. herceg szanatórium egye 
sülét lévai fiókja január 21-én d. u. 3 óra
kor a városház tanácstermében közgyűlést 
fog tartani.

— A nyitra—lévai vasúti vonal. A nyitrai 
kereskedők és iparosok a pozsonyi ipar
kamara kiküldötteivel a héten ülést tartot
tak, ahol határozattá emelték, hogy a léte
sítendő nyitra—lévai vonal tárgyában akciót

Hulló sárga levél... hüs szél.. veled él lelkem,
[ha regélget

Hervadozó, hideg ajkatok a kikelet derűjéről 
És a derűs kikelet minden báját, ragyogását 
Szórjátok pazarul édes szép emlékeinkre ; 
Őszi verőfényen lelkünk már nem melegül felf 
Őszi veröfényhátelküld melegedni szi vünkhöz^ 
Mert a tavasz izzó melegétől lángol a lelkünk, 
Orgonanyíláskorha szivünk is ébredés nyílott. 
Őszi vasárnap hát le-leszállok régi szivembe 
S régi szerelemmel melléd simulva becézlek 
S régi szerelmessen fejemet kebledre lehajtom 
Estenden kimegyek mélázva a parti füzeshez j 
S kint a patak partján, susogó hab halk 

[szava mellett J
Elmerül a lelkem e csodáslágyharmoniába; 
Sminthaarétekenés vizeken túlakarnarepülni: 
Bontja fehér szárnyát s induina a végtelen

[űrbe,
Mint egy bánatosan búgó kis gerle madárka, 
Mely a párja után szálldos,deaz útra sosem lel. 
Közben lanyha fuvallat lebben az alkonyi

[pírban
S csókomat, sóhajomat viszi szárnyán messze,

[Te hozzád,
S arcodon eltűnik szendén, mint angyal az

[égben.
Léva, 1911. dec. 3. Sebök János

indítanak s első lépésként is ennek támo
gatására a nyitrai tőispánt és alispánt kérik 
fel. A főispánt ebben az ügyben később 
küldöttség kereste fel, amely emlékiratot 
nyújtott át neki, mely a vasútépítés szük
ségességét világítja meg. Craus főispán 
hosszabb beszédben köszönte meg a kül
döttségnek a bizalom megnyilatkozásait. 
Kifejtette, hogy a nyitra—lévai vonal ki
építését ő is szükségesnek tartja, mert ha 
más vonalak épülnek ki, Nyitra városa 
helyrehozhatatlan károsodásnak tétetik ki.

! Utalt a léva—surányi és az aranyosmarót—
1 nyitrai tervezett vonalakra, melyek mind 

alkalmasak volnának arra. hogy a nyitra— 
lévai vonal kiépítését emberemlékezetig ki
tolnák. Megigérte azután, hogy érintkezésbe 
fog lépni az érdekelt közönséggel a hozzá
járulás tekintetében, összeköttetést fog sze
rezni az előmunkálati engedélyessel és re
méli, hogy néhány hét múlva kedvező ered
ményt tud majd felmutatni. A küldöttség 
ezután Gyürky alispánt kereste fel, aki 
szintén jóindulatú közreműködést ígért.

— Csatornaépítési engedély. Az alispán 
Hlóska Samu, lévai kékfestőnek megen
gedte, hogy a kékfestő telepén elhasznált 
víznek levezetésére, a Bottka utca alatt a 
Perecbe torkolló csatornát építhessen.

— A zselizi gazdakör január 28-án könyv
tár alapja és uj berendezéseinek javára, a 
Lutovszky-féle nagyvendéglőben táncmulat
ságot rendez.

— Megszüntetett sajtóper. Körülbelül egy 
év előtt Frankó Ferenc nyomdavezető, a 
Lévai Hírlapban egy nyílttéri közleményt 
adott közre, amelyet Birtha József sértőnek 
talált magára nézve és ezért Frankót sajtó 
utján elkövetett becsületsértésért perbe

fogta. Az aranyosmaróti kir. ügyészség 
azonban a vádat a hó 8-án elejtette. Ennek 
következtében, továbbá azért is, mert Birtha 
József a törvényben meghatározott idő
ben a vádat át nem vette, a törvényszék 
vizsgálóbirája a folyamatban levő vizsgála
tot szintén beszüntette.

— A dohányjövedék bevétele emelkedett. 
A pénzügyminiszter spekulációja nagysze
rűen bevágott, mert a most megjelent sta
tisztika szerint 1911. júliustól december 
31-ig a dohányjövedék összes bevételei 
(1910. második feléhez képest) 15 százalék
kal emelkedtek. A kecses alakú Cigarelló- 
kat, ezeket az apró szivarokat, melyeket 
eddig olyan előszeretettel hozattunk ma
gunknak Bécsből, pár nap múlva már ná
lunk is fogják készíteni.

— Összeégett gyermek. Csiffáron a napok
ban egy négy esztendős gyermek, név- 
szerint Gyurcsek Rozália, a kemencéről a 
tűzhelyre esett, ahol annyira összeégette 
magát, hogy rövid kínlódás után meghalt.

— Drágább lesz a cukor. Az egyesült 
osztrák cukorfinomitók választmánya elha
tározta, hogy a nyersanyag drágulására va
ló tekintettel, a finomított cukor árát mé
termázsánként másfél koronával fölemeli. 
Ez az áremelés annál meglepetőbben hat, 
mert a választmány értekezlete előtt olyan 
hírek szállingóztak, mintha a választmány 
a cukornak már amúgy is magas árát le
szállítani akarná.

— Farkasok a városban. Igazi farkasor- 
ditó hideg van, mint mondani szokták s 
ilyenkor az ordasok, ha nagyon hajtja őket 
az éhség is, bemerészkednek a városokba. 
E hó 18-án éjszaka Nyitrán láttak három 
farkast a városban. Léván körülbelül

A tánc.
Farsang van, a bálok évadja. A tánc

kedvelő ifjúság siet, hogy szenvedélyét ki
elégítse.

v Hajdan a tánc az egészség fenntartója 
volt. A legrégibb táncok legtöbbnyire szó
lótáncok voltak és minden táncmozgás arra 
való, hogy a izmokatgyakorolja, mély léleg
zést és erőteljes vérkeringést idézzen elő.

I A régi népies táncokban, az összes né- 
í pék szóló táncaiban fellehet fedeznrazokat 
: az elemeket, melyek ezt a testedző célt 
1 szolgálták.
I A modern táncforgatag, az esztelen for- 
! gás, dobogás és topogás, a poros és gő

zös zárt báltermekben, az egészség meg- 
rontója.

A táncosok milliói közt nagyon kevés 
akad, ki a tánc jelentőségéről komolyan 
gondolkodik. A tánccal járó testgyakorlat 
egészségi és esztétikai részével éppenséggel 
nem törődnek, innen van az, hogy a vad 
körtáncok divatja mindjobban elharapódzik.

Pedig hát a tánc hivatása az volna, hogy 
a legmagasabb rendű és esztétikai köve
telményeknek is megfelelő testgyakorlat 
legyen, nem esztelen hajszából, hanem ke
csesen kimért mozdulatokból álljon, c  te
kintetben az elegáns és egészséges régi 
táncok utolérhetlenek. Úgy azonban, ahol 
ma táncol a világ, a báltermek kórcsirákat

rejtenek magukban és nem lehet tagadni, 
hogy legtöbbet az egészség ellen a nők 
vétik e téren.

Hányszor megesik, hogy egy fiatal leány 
keríngőzés közben ájultan esik össze, hogy 
a báltermek egyik-másik hősnője azt, hogy 
nagyon is darazs derekat csinált magán k 
a fűzővel, életével fizette meg.

Épp a táncnál, ho! a gyors és tart s 
mozgás a báltermek fülledt, forró atm< sz
férájában, a s z ív  és a tüdő működését 
kétszeresen teszi próbára, ügyelni kellene 
arra, hogy a táncosné ruhája lehetőleg 
könnyű és szellős legyen, hogy a lélekzó 
szervek munkáját a szoros fűzés ne aka
dályozza.

Nagy hiba, hogy a hölgyek lábaikat a 
táncestélyre lehetőleg keskeny s hegyes 
orrú szűk cipőkbe szorítják, jobban mondva 
belepréselik, a melyek persze nagyon csi
nosak, de hányszor megesik, hogy a szűk 
cipő feltöri a szép táncosnő lábát s tán
colni alig képes és heteken át papucsra 
vagy ágybanfekvésre kárhoztatja.

Minthogy táncközben a tüdő és bőr mű
ködése fokozott és a nagy forróság a tán- 
colókat megizzasztja, a kiválasztott folya
dékot italokkal kell pótolni, inni tehát szabad 
sőt kell táncközben, de ne legyen az a 
frissítő jéghideg és ne igyunk azonnal a 
tánc után, hanem várjuk be, mig az erősen 
felizgatott tüdő kissé lecsillapodik.
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esztendő előtt tettek ilyen látogatást. Akkor 
a rendőrség amint tudomást szerzett róla, 
rákövetkező éjszaka fegyvenel lesett rájuk* 
de többször és azóta sem mutatkoztak.

— Kisiklott vonat. Csütörtökön Körmöcz- 
bányán a József gözfürész állomáson a 
vegyesvonatnak öt teherkocsija kisiklott, 
két kocsi megrongálódott és az áruk egy- 
része elpusztult. Emberéletben nem történt 
kár. A vizsgálatot megindították, de még 
nem sikerült megállapítani, hogy a kisiklást 
mi okozta.

— A passiojatek Városunk közönségének 
mint azt már jeleztük vasárnap folyó hó
21-én nyílik alkalma megismerkedni a nagy
hírű Oberammergau passiójátékokkal. Az 
előadások a nagyközönség részére délután 
4 óra és 6 órakor tartatnak a városi nagy
szálloda dísztermében. Száz színes művészi 
kivitelű kép tárgyukhoz méltó felolvasással, 
egy 3000 gyertya fényű modern vetítőgép 
segítségével lesz bemutatva. A budapesti 
Uránia színházban napokon át óriási kö
zönségnek mutatták be ugyanezt és aki 
látta elragadtatással dicséri az előadást. 
Úgy halljuk miszerint az ifjúságnak dél
előtt 9 és 11 órakor mutatják be a hatá
rozottan tanulságos és ismeretterjesztő já
tékokat. Helyárak a délutáni 4 órai elő
adásra: üllőhely 1 kor. állóhely 50 fill. 
karzat 3o fill, A 6 órai előadásra: üllőhely
1.20 kor. állóhely 60 fill. karzat 40 fill.

— Reformálják a vadászati jogot A va
dászati törvény hiányai miatt nagy az elége
detlenség nemcsak a vadászterületek tulaj
donosai, hanem a bérbeadó községek gaz
dái között is. Mint tudjuk a gazdáknak 
semmi hasznuk sincs a vadászterüieti bér
letekből, de annál nagyobb a káruk. A

Mint minden testmozgásnál, tánc közben 
is követni kell a bölcs mérsékletet. Aki 
gyöngének érzi magát, táncoljon keveseb
bet, de a legerősebb szervezetnek is köny- 
nyen megárthat, ha órák hosszan át tartott 
szilaj tánc után külsőleg és belsőleg felhe- 
vülve, hirtelen hűvösebb légáramlatba megy 
át, ami a meghűlést elkerülhetlenné teszi.

Hány ember szerzett már a bálteremben 
komoly bajt. Ne bészéljünk azokról a szív
bajokról, melyeknek a bálterem valóságos 
melegágya. De gyöngébb, vérszegény és 
könnyen ájuldozó leányokra a valcer, galop 
és gyors polka kész veszedelem

A cortue-dance, négyes és menuet nem
csak ártalmatlan kimért mozgásaival, de 
sokkal kecsesebb is. A fődolog azonban 
az, hogy azok. kik estétől reggelig tánclé- 
pésben mértföldeket tettek volna meg, ne 
rohanjanak ki izzadtan és fölhevülten azon
nal a szabadba és gondoskodjanak róla, 
hogy otthon, amikor hazaérnek, a háló
szoba fütve legyen.

A szilaj, lármás, hejehujás zártáncot 
pedig soha se várják be, mert ez a leg
veszedelmesebb. Hazamenet közben pedig 
még ha nincs is nagyon hideg, jó meleg 
cipőt húzzanak lábaikra és felsőruháikba 
burkolódzva induljanak haza.

községek a vadászterületi bérjövedelmeket 
közigazgatási közrendészeti célokra fordítják. 
Ellenben a kisgazdák ennek fejében tartoz
nak tűrni, hogy földeiket a vadászok és 
kutyáik gázolják, a vadak pedig a növény
zetet, a termést pusztítják. Viszont a va
dásztársulatok panaszkodnak, hogy a va
dásztörvény nem védi őket. A vadállományt 
bárki pusztíthatja a területből Vannak olyan 
szomszédos vadászterületek, ahol az egyik 
röl a másikra menekül a vad és még a 
puskacső előtt sem szabad lelőni, mert 
már idegen vadászterületen van Ezenkívül 
az orvvadászok annyira elszaporodtak,hogy 
a mostani vadászati törvények a vadállo
mány kímélésére, védelmére adott rendel
kezéseit végrehajtani képtelenség. Az orvva
dászokat pedig pártolják. Mindezeken a 
visszaéléseken segíteni fog az új vadászati 
törvény amely most van készülőben a föld
mi velésügyi minisztériumban.

— Az uj ipariörvények elökészitö munká
latai. Már korábban megírtuk, hogy az 
ipari törvényhozásunk revíziójának keretén 
belül több üdvös törvényjavaslat van ké
szülőben. melyek hivatva lesznek azt a 
hiányt pótolni, melyet gazdaságifejlődésünk 
következtében oly régóta érzünk Politikai 
viszonyaink alkulása azonban eddig nem 
engedte meg, hogy ezek a munkák befe
jezést nyerjenek, még kevésbbé azt, hogy 
a már eddig is elkészült javaslatok a tör
vényhozás elé terjesztessenek. A közel 
jövő, kormányunk ezirányu működésének 
állandó folytatása mellett, előreláthatólag 
meghozza a régóta várt revízió munkálata
inak befejezését. Az uj ipartörvény, vagy 
helyesebben ipari törvények előkészítésére 
Matlekovits Sándor elnöklete alatt alakította 
bizottság serényen folytatja munkálkodását, 
amelynek már legközelebb látható ered
ménye lesz. Az előkészítés alatt lévő tör
vényjavaslatok közül az első kettő: az 
építő iparról és a vándoriparról szóló már 
teljesen kész és egy- két héten belül nyil- 
ványosságra kerül. Hamarosan fogja követ
ni ezeket az ipari bíráskodásról szóló 
tövényjavaslat, amelyet az uj perrendtartás
sal kell összeilleszteni. Sorra következnek 
ezután a magántisztviselőkről, továbbá a 
fiatalkorú munkásokról és nőmunkásokról 
szóló törvényjavaslatok.

— A palackok ürméretének megjelölése.
A hivatalos lapban a kereskedelmi mi
niszternek rendelete jelent meg. a bort, 
sört és más szeszes italt tartalmazó zárt 
palackok megjelölése tárgyában. A rendelet 
szerint, amely 1913. január elsején lép é r
vénybe, az ilyen szeszes italt tartalmazó 
zárt palackok csakis a tartalmazott ital
mennyiségének s az azért felelős személy 
nevének megjelölésével szolgáltathatók ki 
a közönségnek. Aki zárt palackokban, de 
a követelt jelzés nélkül bocsát forgalomba 
szeszes italt, azt 1893. évi 34 te. 4. szakasza 
szerint büntetik. A rendelet 3. szakasza 
szerint büntetik azt is, aki a palackon 
feltüntetett italmennyiségnél a valóságban 
kisebb mennyiséget ad el. Nincs büntetés
nek helye akkor, ha a zárt palackban eladott 
szeszes ital mennyisége s a palackon jel
zett mennyiség között az eltérés: sörnél öt 
százalék, bornál négy százalék, pálinkafé
léknél tiz százalék.

Állatvédelem télen. Gondoskodjunk elsősor
ban munkás állataink s ezek között kivált 
lovaink védelméről. Patkoltassuk a téli si-

kos útra éles sarkú patkókkal. Jeges ut- 
havazás esetén, kisebbítsük a rakományt. 
Minden túlterhelés, állatkínzás s ez 8 napra 
terjedhető elzárással és 200 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel sújtható. Ne hagy, 
juk munkás állatainkat a hidegben beta- 
karatlanul hosszasabban vesztegelni, ha
nem munka után igyekezzünk velük az 
istállóba. Hűséges házőrzőinket, a lánczos 
kutyákat is vegyük védelmünkbe. Tatarozzuk 
ki télire ólját, hogy szél, hó ne járhassa át 
a benne meghúzódó állatot, almozzunk jól 
benne s védjük meg lehetőleg kívül is a 
hidegtől, szalma borítékkal. Segítsük a téli 
fagyos világban, a hóval borított területe
ken eleséghez alig iutó madarakon is, 
állítsunk fel számukra védett helyen etető 
asztalkákat s lássuk el azokat valamely 
oly olcsó keverék eleséggel. amelyben 
minden ott megforduló madár- faj fellelheti 
a neki alkalmas ételt. Jó e célra a rosta 
alj gabona keverve olajt tartalmazó mag
vakkal, asztalról lekerült huladékokkal 
hús-, szalona-, zsir-, faggyú darabokkal. 
Végre, ha állatkínzásnak vagyunk tanúi, lép
jünk közbe s kérjük a kihágót embersége
seb viselkedésre, amelylyel védtelen panasz
kodni nem tudó állatainkkal mit szintén 

i érző lényekkel szemben is tartozunk és 
ha nem reagál felszólításunkra az illető, 
akkor hívjunk rendőrt.

— Biróválasztások. Az óbarsi körjegyző
ség körletébe tartozó három községben f. 
hó 11-én tartották meg Boleman Vilmos 
tb. főszolgabíró dlnöklete alatt a biróvá- 
lasztástást. Garamkelecsényben egyhangúlag

; Kollár Jánost, Nagykoszmályon szótöbb- 
( séggel Tusán Gergelyt és Óbarson (ahol a 
i kedélyek nagyon izgatottak voltak és a 
i csendőrség majdnem a fegyverét használta), 
j szótöbbséggel Hajkó Istvánt választották 
! meg.

— Vicinálison. Szegény gróf Tisza István- 
j nak be sokat kelletett hallgatnia azon or- 
| szághirü tettéért, hogy nemrégen megállí

totta a haladó vonatot. Pedig ugvlátszik, 
hogy ebben ma már nincsen semmi külö
nös, mert egy hir szerint a verebélyi — 
nagysurányi vonalon a minap a Betekints 
csárda előtt egy liter borért egy molnár- 
mester kérésére a kalauz szintén megállí
totta a vonatot, amely mindaddig vesztegelt, 
mig a kalauz a bort ki hozta a csárdából. 
A ..kávédarálóról“ szóló egészen elfelejtett

: kedélyes viccek ime megint dőszerüekké 
válnak, mert még ma is történnek hozzájuk 

; hasonlók!
j — A finánc és katona. A hadsereg Ren- 
I deleti Közlönyének híradása szerint ezen- 
f túl a m. kir. pénzügyőrök is katonaiam ba 
i mennek s ezért a katonák, csendőrök sza

lutálni tartoznak nekik.
— Királyi kastély Újbányán. Sokan nem 

tudják olvasóink között, hogy Újbánya vá
ros és annak kastélya, a mostani városhá
za, mily történeti nevezeteségü hely volt kü
lönösen Nagy Lajos, Mária, Zsigmond és 
Mátyás király korában. Hogy gazdag bá
nyaváros is volt, látszik abból hogy Mária 
királynő nagy Lajos leánya már 1485. év
ben egy tekintélyes épületet emeltetett a vá
ros alsó részén, ahol férjével Zsigmonddal 
huzamosabb időn keresztül tartózkodott
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1393-ban különféle privilégiumokkal látjael 
a várost, mert igen bízott a város gazdag
ságában. 1395-ben már az egész nyarat itt 
töltötte a királyi pár. Maga a királyi épület 
eredetileg góth stylü 3 emeletes kőfallal 
megvédett és várszerüen megerősített hely 
volt. Teteje udvar felé lejtett. A 3-ik eme- 
leien lőrések és csatakigyók voltak. Föld
szintjén volt elhelyezve a pénzváltó hivatal. 
Az épület alatt óriási pincék, alagutak vol
tak építve, amelyek legfőbbje a főtemplom
ba, de földszinre is vezettek veszély esetén. 
A kastély udvarán egy hatalmas hárs állott, 
amelynek árnyékában a város vénei (a ku
paktanács) tanácsüléseiket .tartották. Kutya
bőrön irt jegyzőkönyveik, (protocollum) és 
halálos ítéleteik csak 1482-től vannak meg 
épségben avárosi levéltárban. A terebélyes 
hárs ágai közt lócák voltak elhelyezve, ahol 
a polgárok szórakoztak. Sok erkölcstelen 
dolgokat vittek véghez ezen helyen, amint 
külömben Bél Mátyás történetírónk igen 
bőven megirt (Tóm. pag 2l9.) Hogy a 
hárs létezett és az orgiák valóságos szo
kássá váltak, bizonyítják a régi évkönyvek 
is, (annalesek) amelyek az újbányái városi 
levéltárban vannak meg e cim alatt: „Dátum 
sub tilia nostra“ vagy : „Concessio sub 
tilia nostra‘\  A hajdani királyi kastély még 
máig is megvan teljes épségében. Jelenleg 
a város tulajdonát képezi és benne vannak 
elhelyezve a városi hivatalok, a járásbíróság, 
telekkönyv, az erdőgondnokság. Múzeuma 
és levéltára, amely igen érdekes elhanyagolt 
állapotban leledzik. 1700-as években 
tornyot építettek reája, és benne van
nak elhelyezve a város nagyobb haran
gjai. Idegen jövevények templomnak 
tekintik. A régi kastély legérdekesebb ter
me a tanácsterem és a tárgyalási, egykori 
trónterem, mely a királyok falfestményeivel 
van diszitve Külső falai egyszerűek, meg
látszik rajtok az idő vas foga és az enyé
szet. de azért büszkén néz le a Garam 
völgybe a százados épület és hirdeti Új
bánya egykori fényét és gazdagságát.

— Vadászat. A nagysárói uradalomban 
f. hó 11-én tartották az ez évi első nagyobb- 
szabásu vadászatot. Vármegyénk e közked- 
veltségü családja, a Franki család, ez al
kalommal is, — mint ahogy ezt a múltban 
is láttuk, — maga köré gyűjtötte a társa
dalom kiválóságait. Jelen voltak: Lits Gyula, 
Beöthy Balogh Frigyes, Báró Lévay, Schoen 
Géza, Schoen Ernő kapitány, Hoffmann já- 
rásbiró, dr. Franki Imié ügyvéd, Franki 
Róbert (Bécs) Hocli Reischerberg lovag, 
Molitórisz Béla, Nemecsek Frigyes. Terí
tékre került f)86 drb. nyúl. Az utolsó haj
táson a nagymiveltségü házigazda dúsan te
rített asztala mellett ült a vidék intelligenciája 
!s, hol szép pohár köszöntőkben ünnepelték e 
kiváló mintabirtokosunkat úgy is mint öröm 
*pát. A kedélyes vadásztársaság vig han
gulatban a hajnali órákig maradt együtt.

A városházáról leesett a címer. Pén
teken délután a városháza épületének a 
piac felőli homlokzatán elhelyezett gypsz

és agyagkeverékből készült címernek egy- 
része levált és leesett, közvetlen az arra 
haladó Schulcz Ignác papirkereskedőmellé. 
Csupán egy másodpercen múlt, hogy Schulcz 
Ignác nem lett a levált címernek áldozata.

— Óvás! A Brády-féle gyomorcseppeket 
(ezelőtt Máriacelli cseppek) kedveltségük 
miatt sohan utánozzák és több hamisítvá
nyuk van a forgalomban. Ezeket a vissza
éléseket megakadályozandó, a Brady-féle 
gyomorcseppek ezentúl csak rózsaszínű 
kartonban kerülnek forgalomba, melyen a 
máriacelli Szűz Máriát ábrázoló védjegy 
és a „C. Brady* aláírás látható. Ennél
fogva más csomagolású csöppeket, mint 
hamisítványokat, utasítsunk vissza.

--  A vendéglősök bálja. A Lévavidéki 
Szállodások, Vendéglősök és Kávésok 
Ipartársulata e hó 25-én, csütörtökön mű
soros táncestélyt rendez. A vigalmi bizott
ság nagyban fáradozik az est sikere érde
kében. Tekintve azt, hogy a vendéglősök 
ma igen szimpatikus emberek a közönség 
előtt, a siker nem is maradhat el A vigalmi 
bizottság csütörtökön este a vigadó külön 
helyiségében értekezletet tartott. Az érte
kezleten cigánybirót is választottal^ Bellán 
Sándor személyében. Az est műsora ez:

Zöllner : Étlap. (Férfikar.)
Felolvas Tokody István.
Zongorajáték: a) B ahnert: Polonaise. b) 

Gaál F .: Első magyar ábránd. Előadja 
Kleiszner Pál. Monolog. Előadja Kozma 
Vilma.

Révfi : Népdaegyveleg. (Férfikar.)
A férfikarokat Duschek Ernő zer.etenár ve
zeti. Tánc virradtig!

— Hibaigazítás. A múlt héten a kálvi- 
neum ünnepélyről szóló tudósításunkban 
elírás következtében bosszantó hiba volt. 
A műsor egyik kiváló szereplőjének : Grimm 
Györgynek neve Grün Dezsőnek volt irva, 
amit itt kiigazítunk.

— A magyar aviatika száz év előtt. Régi 
feljegyzések kerültek elő a száz év előtti 
magyar repülésről, melyek igy szólnak: 
„Azok a híres magyar levegőhajósok, úgy 
mint Menner és Krasskovics urak, a kik 
a természeti tudományokban való ismeret
ségeknek és jártasságoknak Pesten is igen 
szép tanúbizonyságát adták, e folyó szep
tember 15 napján Pozsonyban számtalan 
néző sokaság jelenlétében, délután hatod 
fél órakor a levegő égbe felrepültek. — 
Ennek nézésére minden kar, rend és nem
béli személyek közül sokan mentenek. Jelen 
voltak a fels. cs. kir. FŐ és Hercegek és 
Hercegek Asszonyok, a midőn a maguk 
mesterséges szálló alkotmányát egy levegő
beli golyóbissal összekötvén és a főidről 
fölemelkedvén, oly magasan felrepültek a 
levegő égbe, hogy alig lehetett őket szem
mel látni. Fő Csász. Kir. Fenségek teljes 
megelégedéssel nézvén ezt az uj találmányt, 
a találóknak tapsoltak, s őket fejedelmi 
bőkezűséggel öt aranynyal mégis aján
dékozták*.

— Budapest legújabb és legmodernebb 
szállodája Aczél Miksa által pazarul beren
dezett Excelsior Szálloda Rákóczi-ut 72 sz. 
alatt. Minden szobában meleg és hideg 
víz, minden emeleten telefon, központi fű
tés, lift. Szobák naponta 5 koronától fel
jebb kaphatók. Az árakba foglaltatik az 
angol reggeli, ruhavasalás, beretválkozás 
és ásványvíz. A pályaudvarok és színházak 
közelében. Villamos közlekedés minden 
irányban.

—  Harcz a hozomány ellen. Ameri
kában egy harezrakész liga ala
kult, mely a hozomány elleni küz
delmet irta zászlajára és elveit a 
következő érdekes pontokba fog
lalta: 1. Minden nő, aki férjhez 
megy, olyan értéket képvisel, 
melyet sémi féle hozomány meg 
sem közelíthet. 2. A nő lelkében 
temérdek a kincs, amiből a férfi
únak egész élete során át kijut.
3. Az asszony a világ gazdagsága, 
az a gazdaság, mely a menny 
tisztaságát, a tenger szűzies po- 
ézisét a nap lángoló tüzét rejti 
magában. 4. Minden gazdag nőnek 
a házasság küszöbén önként le 
kellene mondania kincseiről, mert 
minden csókot, minden gyöngéd
séget, sőt még a legszentebb es
küt is a hozomány kilátására le
hetne visszavezetni. 6. Csak most 
fogja a férfi választott hitvestár
sának igazi becsét, igazi világítás
ban felismerhetni. A hozo rnány meg
szüntetése minden erénynek és az 
örök szerelein diadalmának ősi 
jogaiba való vissza helyezését jelen
ti. (A legkevesebb amit e liga meg
alapítója megérdemel, az, hogy 
egész életére — kiházasitsák).

Itamberger tanár, a bécsi 
orvosi iskolának örökidőre kima
gasló oszlopa, következőképen 
nyilatkozott: „A természetes F c -  
rencz •fózsef-keserüviz egyike 
a leghathatósabb hashajtóásvany- 
vizeknek, a melynek még hosz- 
szabb használatnál sincs semmi
féle káros mellékhatása.* Gyógy
szertárakban és füszerkereskedé- 
sekben kapható. A szótküldési- 
Igazgatóság Budapesten.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születé
sek. Hegyi József, Hütter Julianna: 
Julianna; Molnár Vincze, Szunyogh 
Erzsébet: Lenke ; Gurszki Katalin, 
Jolán; Nyíri Pál, Popellár Ilona : Er- 
szébet Anna; Ferenczi János, Chren 
Ilona. Mária Magdolna. Házasság. 
özv. Bagócsi Mihály özv. Vrska Ka
talin rkath. Halálozs özv. Tóth And
rás 80 éves tüdőlégdaganat.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

N YILT-TÉR .*)
Nyilatkozat.

Alulírott, hivatkozássala „Lévai Hirlap* f. 
évi 2. számában lfj . Kriek Jenó úr által 
közzétett m Nyilatkozat*-ra, kijelentem, hogy 
magamnak az abban foglaltakért lovagias úton 
elégtételt szereztem, melyről száló jegyzőkönyv 
birtokomban van.

Kacsenyecz Gyula. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem felel a szerkó



Használjunk I
KABlNA-féle ■ 
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szinszapp ant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
ezappanal való 3-szoros atdörzsö- 
éssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság! 
m- - - - - - - - - - - - - - - - - - a

WEISZ ÁRMIN
Cégvezető:

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÖCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. •—■ 

Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélbeni megkeresésre mintákkal 

személyesen teszem tiszteletem et.
m  &

6.

L o s e r th - fé le  | ■ ■ űszer és csemege
Ü z le t h e ly is é g  W* berendezés Léván,

azonnal kiadó 1  * Kossuth-téren
Bővebbet MAJDNEM UJ

' irliában a  OLCSÓN ELADÓ11 U L .a J a U a l  I L .C V < llli az üzlethelyiség is át.ehető. Bővebbet

m am a*** Mtfc oaskeresitedésében, béoán.

Egy utcai lakás, Eötvös
mely 3 szoba, helyiség azonnal kiadó. Bőveb- 

konyhaés mellékhelyisé- bet Handler Ármin mészáron ál 
gekből áll febr. 1-től kiadó ------------------------

dcNfiert-HUtemén.Tok, le g jo b b  k it . fiRiomtorták, teasütem ény  
és saiidivieliakülőnli^go^^égek I r i ^ e n ,  nagv  válamztékhan

• ■ r B a  r t o s  H e n r i k
Készülnek. I le l é^küH  ühli rukorkn kü lőn lege fiK égck  g azd a g  

^ v á ía w íé k k a n ,  — PariáitakéiNzitm én.reim  e lső ren d ü ek
Házhoz szállítandó megrendelések pontos Kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

.%il»»a«g<rn;n f r i s s  tassb l e i  s z i l t  k s ip ü ia tó . . ___ —

f*C I& |7 I r S n é l 7 P I N I f  a ■egtökéletesebbek és nagy munkaképesség mellett tisztábban csé- w L "  L U V I L r  L .II i l \  pelnek mint bármey más gyártmány. Kérje árjegyzékünket

Felér mm%gépgyár rt. Budapest, Váci-ut 0.
* ts s a ? * * *" "  K L E I N  J A K A B .  L E V A N

6 lőerstöl kEsáiE 

Bámulaté: olcsó ű z ik ! 

(lein álí pénzügyőri ellen- 

űrzés alatt!
imir S lőerőtől kezdve !

Szerkezete a legmodernebb
Kezelése meglepően egy szer ü

REFOKD’ n5ersDi3í‘cséplöitéS2lef
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II«rn»or éH Schrantz | , , , , , , . , , í «anz-réle motóroki* x  é« TSa. j gépeinek vezerkepviseiöte. j í i l í í í í f V # ^ #
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

2

Házasulandók figyelmébe!
A legmodernebb lakberendelések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid 
árak mellett kaphatók

8 T E I 1 E B  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, üáti-ntcza 1. Wortheimer-félo ház.

I
Steiner Sándor |

ó r á s  é s  é k s z e r é s z . J 
Léván. Városi szálloda épületében. I

Dús arany és ékszer
raktár. J

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

! kel órákban.

Nagy rsktárOmega óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
clifna ezüst dísztárgyai
mat, úgyszintén ezüst 

|i evőeszközeimet.

Szép választék  
inga ó r á k b a n .  I

Interurban telefon szám 1%.

Tűzifa porosz kőszén és pir- 
szén megrendelést elfogad

és házhoz szállít.
BRAUN JÓZSEF ES FIA

(Ilonvéd-utcza, Wertheimer-ház).



8. Léva i H ír la p 3. szám.

THost érkeztek olcsó és elegáns

leeélpapir újdonságok
Kiváló minőségű levélpapírok rendkívül olcsó 

árak mellett kerülnek eladásra. 
Levélpapírok vétel kényszer nélkül megtekinthetők

S c l i u l c z  I g n á c z
papiráruházában, Léván Kazinczy-utca 2.

R ie s s n e r - K á ly h á k ,
a  n la g  leglobb e* h aszn á la tb a n  le g tak a ró ' 
kosabb folytonégót Eqészségi szem pontból
a legideálisabb rendszer.

Egyszeri b r tú ic lc ss e l e0ÉSZ télCQ ÍQ, 
m iditől o sok fá rad ság g a l és költséggel ja ró  
m indennapi b e tü te lés  m eg takarita tik . Lé*
thitö tQz eredeti biztonsági szabályozó 

Gázömlés vagy robbanás telesen k i
t in r e .  elienbeo mindig egyen letes és egéss- 
séges m elegség, különösen o szoba a lsó  
légretegeibeo Is
Egyedüli • la n t i i t a t .  aaqy  v álasz ték  és rak tár*

Rét h fii.
S ^e va  F ő - í é r .

n_mj Farsangi ocassio 1! Idám Bódog
mást nsyi). ' itott úri és női dinstániíiáz^r* nmcRbcr bó 30-án részi kezdetét. me:y eiksEvmmzi összes 
téli érek, egyéb úri és női diDSIujdenságek ~

m e l y e n  l e s z á l l i í s t t  s r ü a n  K e r ü l n e k  e l a d á s r a .
Rz ezidei ocassiöt nagy arányokban rendezem és tekintettel az árak rendkinül olcsó noltára a oásárlás nagy
becsű Deoőim részére nagy pénzmrgtakariiást jelent, amiről mindenki meggyőződést szerezhet.

WST Maradékokat teljesen kiárusítom.
Nyomatott Schulczlgnácz könyvnyom dájában, Léván
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