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LEYAI HÍRLAP.
Szépirodalm i-, K özgazdasági- és Társadalm i hetilap.

Előfizetési ár:
Egrész é v r e  K . 5*—
Fél é v r e  „ 2*60  
N e g y e d  é v r e  „ 1*50

E g y e s  p é ld á n y  lO íll lé r é r t  k a p h a tó :  
S c h u lc z  Ig n ó c z  la p tu la jd o n o sn á l. .

S ze r k e sz tő sé g :  é s  k ia d ó h iv a ta l h o v a  
a lapba 6zá n t k é z ir a to k , h ir d e té s e k ,  

e lő f iz e té s i  d ija k  k ü ld e n d ő k :  
Léva, Kazinczy-utca 2. sz.

Nyílttéri közlemények soronkint 20 fillér.
Hirdetések egyezség szerint. 

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

Előfizetési felhívás.
Vezércikkünkben nagy vonásokban 

vázoljuk programmunk sarkalatos pont
jait, ebből a lap irányával mindenki 
tisztába lehet. Nagy merészség, ‘óriási 
anyagi áldozat kellett, hogy lapunkat 
megindítsuk, de bízunk abban, hogy a 
nagy közönség belátva intentiónkat 
előfizetőink táborába fog gyűlni és 
anyagilag s erkölcsileg is segítségünkre 
lesz nemes céljaink eléréséhez.

Mi Ígérjük, hogy városunk és me
gyénk közönsége érdekeit mindig szem 
előtt fogjuk tartani, igyekezni fogunk, 
hogy lapunk szellemi nívója jóval az 
átlagon felül legyen, nem kiméivé költ
séget és fáradságot minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy minden egyes 
közérdekű dolgokról az igaz tényál
lásnak megfelelően tájékoztassuk az 
olvasóinkat.

Nem személyekért, nem párt klikkek 
érdekében szálltunk síkra, csupán a 
közért és igazságért harcolunk, s ezen 
harcban mellénk kell állani mindenkinek 
kiben csak egy szikra igazságérzet 
lakozik.

Számolva a körülményekkel a lap 
előfizetési árát a legminimálisabbra 
redukáltuk, úgy hogy csak nyomási 
költségeink térülnek meg a legjobb 
esetben.

Előfizetési árak :
Egész évre helyben és vidéken K. 5. 
Félévre „ „ K. 2.50
Negyedévre „ „ K. 1.25

Az előfizetési árakat a lap kiadó- 
hivatalába kérjük küldeni.

Zászlóbontás.
Városunk hírlapirodalma holt pontra 

jutott. Tudjuk, hogy a hirlapirás eredeti 
rendeltetése az, hogy a közönséget az 
aktuális eseményekről, közérdekű dol

gokról értesítse, általános, vagy helyi 
érdekű ügyekről tájékoztassa s hogy a 
modern haladásnak a konzervatív tö
rekvésekkel szemben szószólója, s ha 
kell, harcosa legyen. S e helyen azt 
látjuk, hogy városunk hírlapjai nem a 
közérdek szolgálatában állanak, — nem 
haladnak, mint fegyvertársak egy utón 
egy cél felé, — hanem „irodalmi" mű
ködésűk abban merül ki, hogy egymás 
magánügyeit, jellembeli sajátságait vagy 
fogyatékosságát tárgyalják nagy ko
molysággal, mintha az a közönséget 
annyira érdekelné, mint azt ők hiszik. 
Nyiltterezés, odavágás, visszavágás: 
ez a mi lapjaink fő anyaga.

Ezért tartotttuk mi szükségesnek, 
hogy pártoktól, klikkektől és a többi 
lapoktól függetlenül, igazságos ügyünk 
erejére támaszkodva lapot indítsunk, 
elhagyva a nálunk sajnos már szokássá 
vált kicsinyes érdekek és a személyes
kedést. Érdektelen magasságból szem
léljük beíügyeink vezetését, közérdekű 
ügyeink folyását, hogy a közérdekű 
eseményekből levont konklúziókat, mint 
tiszta, megdönthetetlen igazságokat 
állíthassunk a közönség szeme elé.

Védelmére fogunk kelni minden igaz 
ügynek, de szöges korbácshoz is nyú
lunk, ha azt bűnös kezek által veszé
lyeztetve látjuk. Szivesen támogatunk 
minden nemes, sociális és liberális 
törekvést, de kérlelhetetetlen ellenségei 
leszünk a rákpolitikát űző konservati- 
nizmusnak. Mindenki lehet barátunk, 
mindenki ellenfelünk. Kérjük a veze
tőket, kérjük a lapokat, hogy haladjunk 
karöltve talán közös céljaink elérésére. 
Egyesült erővel kellő kitartással és 
lelkesedéssel el kell érnünk mindazt, 
amiért eddig hiába harcoltunk.

Bűnös gondatlanság pártokra sza
kadva, ádáz gyűlölködéssel, csupán a 
hatalmi vágytól ösztönözve egymás

ellen törni, midőn városunk minden 
oldalról ellenségtől van körülvéve, kik 
kaján örömmel szemlélik ez áldatlan 
harcot. Elvakitva a szenvedélytől nem 
veszik, észre, hogy midőn egyes jelen
téktelen dologban talán használnak a 
városnak, a nagy koncepciójú jövőre 
kiható tervek megvalósításának valósá
gos kerékkötői. Merjük állítani, hogy 
ezen pártharc miatt posványosult el a 
székhely és a törvényszék áthelyezé
sének kérdése. Mi mindent el fogunk 
követni, hogy a közügyek és a tör
vényszék áthelyezése iránti érdeklődést 
folyton ébren tartsuk észászlónkat min
den irányban diadalrajuttassuk, ha lehet 
veletek, — ha kell ellenetek !

Szükségesnek tartjuk még egykét 
odavetett vonással kiemelni a székhely 
kérdésében elfoglalt álláspontunkat. 
Mi a fokozatos deccnnalizálásnak 
vagyunk hívei. A helyzet alapos mér
legelése mellett egyelőre csak a tör
vényszék és pénzügyigazgatóság áthe
lyezése mellett szállunk síkra, nehogy 
fennálljon a jelenlegi megyeszékhely 
azon kifogása, hogy a teljes áthelye
zéssel létalapjában megrendítve, fel
tétlenül a kisebb, jelentéktelen köz
ségek sorába sülyedne le.

Kitérve még a messze jövő zenéjét 
képező azon ideára, hogy Bars és Hont 
vármegyék esetleg egyeztetnek, véle 
ményünk szerint feltétlenül városunk 
lesz földrajzi fekvésénél, vasútjánál és 
kifejlett kereskedelménél fogva megye 
szél helye. Erről bővebben foglalkozni 
még korán volna.

Ez tehát programmunk. „Igazságért 
és közügyekért" jelszavakkal indulunk 
a küzdőtérre szivesen nyújtva baráti 
kezet annak, ki igazságos harcunkban 
soraink között küzdeni akar!

Tehát, fel a zászlót!!!
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Pünkösd.
“ : , * m !cg cs< lkjával, ill tos, 

forr A teleiéül a piros pünk<> . A
belo-

p» 'J/iKik minden kis odúba és alja 
ki az embereket az utczára. A haran
gok ünnepi zúgása mellett dongnak 
boldogan az utcákon, mindenütt meg
elégedettség és boldogság.

Majd a kirándulók tarka csoportjai 
tartanak valóságos kivonulást és a 
szabad természet ölében óhajtjuk fára
dalmaikat kipihenni, gondjaikat elvetni 
és egv boldog napot tölteni. Madár 
csicsergéssel és bogár döngéssel teli 
a lég, oly jól esik kéjesen el nyújtózni 
az illatos, zöld gyepszőnyegen édes 
tunyaságban heverészni. Lassankint | 
alkonyodul kezd. A kirándulók, mint 
valami vert sereg vonulnak vissza a 
városba és gondatlan csevegéssel 
mesélik el egymásnak az „úti kaland

! tanúskodnak a sokszor gyászos kimenetű 
] küzdi .vkr : S ha egy ilyen ügy elintéz- 
: teteti. ut kezdődik, ahol elhagyták,
i Hajra, ki nagydob legény!?!

szempontból nézve nagyon szo
kványt nyajt ez a küzdelem, mely a 

s varosunk! an hetenként ismétlődve 
v,k A a!vég t és a felvéget két egymás 

ánt izzó gyűlölettel eltelt párt képviseli.
■ Durva tok. > helyett finom acél toll a fegy- i 

wriiK A kiiz'.ki nőkről nem bevert koponyák, ] 
hanem i.ga 'm a/o  és becsületsértési sajtó- | 

skodnak Szomorú perspektíva!
I i • :g z.iit annyira kifogástalan a közéletünk 

n semmi kivetni valót nem találnak 
* gymas magánéleti intimitásait hozzák, 

nap', i ,.gra és családi szentélyének megtépa- 
z.isra fanyalodnak

Véleményünk szerint ha egymás köz leti 
mű a ;e:.ét bíráljuk, talán mégsem a személyt 
kilí támadni, liánéin csupán kifejtett közéleti 
tevékenységét kellene kritika tárgyává tenni és 
a rendszert támadni, mely a vezéreket szüli.
A korhadt rendszer egy százDjii hidra, mely
nek ha egy fejet levágjuk, száz nő helyebe.
A tes et keli teiiá, niegbén teiii. melyből a 
fejek nőitek.

S ha majd nem lesz klikk, nem lesz klikk
vezér sem

Gamma.

„Barsmegyei Tanitók-Háza.“ |
Irta: Klein Ármin.

Valamely nép gazdagságának megbecsü- | 
lésére nem elég annak földbirtokai kiterjedését 1 
és annak termő erejét, bányai gazdagságát 
tekintetbe venni; ilyféle vagyonnal bírhat ; 
bármennyivel, még sem lesz belőle gazdag j 
ország s nem lesz hatalmas kifelé, ha ezek 
fe!ha>ználásához nem eléggé müveit és tanult. ;

A nevelés és tudomány teszi az embert i 
emberré, a művelt és tanult ember teszi a ' 
földet hasznos földdé. Az értelmes és tanult 
nép a terméketlen földet, sőt ipara által még ! 
a sziklát is képes termékennyé alakítani Az j 
ily 11 gm.-maggá lesz, mert szorgalma és

hanyagságban tespedő és a természettől 
bárminemű gazdagsággal megáldott nép vég
kép elszegényedik. Tekintsünk csak egy 
pillanatra Franczia- Angol- és Németország 
belsejébe ahol milliókat költenek a műveltség 
és tudomány elsajátítására, mily rohamos 
fejlődést tapasztalunk minden téren, mily 
gazdagok ezen országok és mily hatalmasok 
kifelé. Ha saját állapotunk múltjára és jele
nére gondolunk, nem látjuk-e előre is jövőn
ket V t s  ha a felhozott példákon komolyán 
elmélkedünk, akad-e még közöttünk csak 
egy is, Ki ne kivánná a jobb részt választani, 
ki ne óhajtana azon útra térni, melyen saját 
nemzetünk jóléte biztosan elérhető ?

Ha valamely ügy bennünket közelről érdekel 
s ha az igy érdeklő ügy szeretetünk tárgyává 
lészen, képesek vagyunk azért, erőnk meg
feszítésének határáig, minden áldozat ho
zatalára.

Bennünk meg van a térni szettől belénk 
oltott nagylelkűség, magaszvosabb eszmék 
iránti lelkesülés, meg van minden jóravalóság. 
Ide mutat nemes tetteink között a sok-sok 
kultúrintézmény létesítése és fenntartása.

Ha már most ezen áldozatok nem pusztán 
magános személyt i Jetnek, hanem megoszt
hatok azok egy számosakból álló társaság 
között t. i. a társadalom között; elviselése 
a teher apró részletekre való elosztása által 

igen könnyűvé válik.
Ezen lélektani okok vezérelnek engem 

akkor, midőn a „Barsnicgve: Tón tók-Házá“- 
nak Léván való felállításáról van szó. Szó 
van ugyanis arról, hogy népoktatásunk ügyét 
nemzeti fennmaradásunk egvedüli biztositékát 
egy lépéssel előbbre visszük, módot nyújtván 
a „fu  felállítása által a vidéki
gyermekek továbbképzésére. Városunkat gaz
dagítjuk egy kultúrintézménnyel, mely intéz
mény felállítása városunk úgy anyagi, mint 
erkölcsi fejlődésének előrehaladását vonja 
maga után. Végül alkalma nyílik a társadalom 
minden rendű és rangú tagjának, a „Bars- 
Megyei Taniták-HáziT' felállítása által, hogy 
szeretett hazánk iránt táplált hazafiságát, 
felkarolt tan ügyünk iránt érzett iigybuzgósá- 
g ’:t és derék tanítóink, lelkiismeretes népok
tat »ink és nevelőink iránt érzett háláját, úgy 
anyagi valamint erkölcsi tekintetben leróhassa

az ügyvéd k, a válópörök körül teljesített 
fáradságaik- r t ; s nem volnának mpi ren
den a családi c. ivódások.

A i ny vagyis most mama, a legnagyobb, 
léleményesseggel tudta fölhasználni az ozson- 
nai maradékokat, melyeket nemcsak a papa. 
(mint a kinek kötelessége volna a különféle 
szükségletekről gondoskodni) hanem a mama 
is a legnagyobb kézséggel tett félre ebéd- 
iu < melyekből aztán a legexc/entrikusabb 
etelek kerültek ki De azért a papa, habár 
előzőleg torkig beozsonnázott is, — a leg
jobb étvágyai fogyasztott el, természetesen 
a mamával eggyíitt,

Igy éldegélték el azt á kis időt, - a 
legnagyobb boldogság közepette, a melyet 
a nevelő kisasszony jóvoltából élvezhettek, 
amig ö Bourget Pál, Ohnct György és még 
nem tudom mely franczia urak társaságá
ban töltött el.

Történt egyszer, hogy a papa, (már csak 
igy nevezem őket, mert nem akarom meg
fosztani az illúziójuktól) nem tudom egész 
határozottan, hogy a gyomrát e rontotta 
meg attól a sok barack lekvártól, melyből 
az éléskamrában torkoskodott, mikor 
a mamája egy perezre nyitva felejtette 
az ajtót, vagy pedig valami más baja lehe-, 
tett, mert az ebédet, melvet mint már emli- 
tém máskor mindég a 'legjobb étvággyal' 
szokott elfogyasztani, — most pedig a ma
mának, egyedül kelletett megennie.
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„Az én hází.m, az én váram.“
Bizony már ezt a közmondást is egész 

bátran módosíthatjuk épen úgy. mint barmi 
a régi jó világból visszamaradtál. Igen cso
dálom, hogy valami „modern" írónak még j 
ezideig nem jutott eszébe, a régi közmon- ] 
dásokat átírni a mai viszonyokhoz alkalmazva j 
azokat.

így pl. „Az én házam, az én váram" i 
helyett, igen czélszerii lenne : „Az én kávé- , 
házam, az én váram “ Mert ugyan kinek is 
van ma háza? Nem szorosan véve házat 
gondolok, hanem otthont. Mert ma már 
minden ember a kávéházban van otthon. • 
S miért van ez igy? Bizonyára nagy he- I 
f óvással van erre a túlmagas házbér annyiból | 
hogy az illető egyén nem képes oly lakást 
tartani, mint amilyenekre neki szüksége volna j 
melyikben kényelmesen és jól erezné magát. 
Tehát az, kinek Károm szobás lakásra volna . 
szüksége, de a gazdasági viszonyok követ- • 
kéziében nem képes csak kettőt tartani, s i 
hozzá még nagy családja is van, igy érthető ! 
hogy ebéd mán amint kanalát letette, miért J 
siet úgy a kávéházba.

A feketéért nem, mert „azt otthon" j 
is tudna kapni, néha jobbat is mint a kávé- i 
házban De viszont nincs meg az a nyugalma, j 
ahol végig tudná élvezni az ebéd utáni 
szivarját így aztán szívesen tűrik a füstöt a 
a fülledt levegőt azért a kis nyugalomért, a 
melyet otthon föl nem találnak.

Az ilyen ember aztán a vendégét is a 
kávéházba viszi, mert utóvégre is a pénzéért 
itt valódi úr. Harmincz fillérért meg van a 
finom kiszolgálása, kényelme s ha fölveszi 
jobbik kabátját s a szokott borravalónál pár 
fillérrel többet ad a pincérnek, hát még mégis 
nagyságos urazza, hogyha a levelein csak j 
T. cz-nek szokták is címezni. Így n pincér l 
élelmessége hirtelen nagyságos úrrá léptette ; 
elő. A vendégnek ez jói esik s észrevétlenül , 
megereszti a nadrágtartó át, hogy nagyobb ; 
legyen a — tekintélye. A pincér pedig nem 
fizet rá, sőt ellenkezőleg

A lapok hasábos cikkekben panaszkodnak ; 
hogy pl. mint Bpesten is sok a kávéház Sok 
a kávéház s azért mégis mindég mind telve 
van a nők sem tartják már illetlennek férfi !

kisérő nélkül felkeresni a kávéházat, hogy 
megigyák ozsonna kávéjukat. És ma már 
nincs is ebben semmi illetlenség, senki sem 
fog megbotránkozni azon. Egészen más el
bírálás alá esik az, ha egy nő késő este tér 
be a kávéházba egyedül. Ennyire még a 
fővárosban sem emanczipálták magukat a 
társaságbeli hölgyek.

Azonban a kávéházak azok, amelyek meg
bolygatták a családi életet Mert a városi 
ember ma már nem él családi életet, azáltal 
hogy vacsora után is kávéházba megy. 
Különösen a téli esték unalmát nem tudja 
másutt elűzni, mint a kávéházban. A leg- 
harmónikusabb családi életet már csak falun 
élnek. Itt még tudják élvezni a téli esték 
poezisét a duruzsoló kályha kimül ülve, pi
pázva s mesélgetve, Városi emberek között 
igen kevés ismeri ezt az élvezetet, mert igen 
jelentékeny dolognak vagy eseménynek kelle
ne lenni annak, amely elvonná öt a meg
szokott kávéházától.

így van aztán, az, hogy legtöbben még 
üzleti ügyeiket is a kávéházban intézik el. 
Nemcsak szórakoznak, hanem dolgoznak is. 
llyek az újságíró, a színész, színésznő, kik 
ott olvasgatják szerepeiket stb.

Tehát mi már csak a kávéházban adunk 
találkát barátainknak, ismerőseinknek minek 
is vezetnénk öt lakásunkra, hogy meglássák 
nyomorúságunkat, melyet még. a kávéházban 
igy, amúgy eltudunk palástolni de otthon 
már erre nem vagyunk képesek.

AT. C

Heti levél.
Gimnáziumunk ts a város.

Valami bevezetés féle.
Azzal a szánd kkal vesszük kezünkbe a 

tollat, hogy ez által a k" jónak hastiáihas 
síink Rovatunk felkarol műiden városi és 
társadalmi kérdést, mely hozzászólást igényel 
A i bele szólunk mindaz- 1 ügyekbe, melyek 
nincsenek helyesen m ego: iva, melyek elmei- 
lőztetnek, melyeket elhanyagolva látunk, s 
ann Ivekre csekély személyünk helyes meg
oldást talál. Beszólunk, de nem azon szán

dékból, hogy mi a várossal, vagy vezetőivel 
ujjat húzzunk — bár ha kell a közjóért ezt 
is megtesszük - hanem fázzál az erős 
kötelehségérzettel, hogy midőn toliunkat a 
közérdek javára irányítjuk, légyen bár az 
egyeseknek nem kedvére való, de a közre 
nézve haszuos, akkor mi legszentebb köte
lességünket teljesítjük : az u ságiró legelső 
feladatát: harcolni azért, amit a közjóra nézve 
üdvösnek, hasznosnak cs igaznak vélünk.

A közérdek üdve, ez vezerii toliunkat és 
cikkeinket minden kis betűjében a közjó 
megvédését tarjuk szem előtt még akkor is 
ha saját magunknak, mint egyeseknek kárunk 
lesz belőle. Ami közérdekű azt elhanyagolni 
nem szabad, azt sutba vetni nem engedjük!

Ezért fogunk tollat héiről-hétre, hogy 
cikkeinkéi rámutassunk, mindazon hibákra, 
melyek városunk, megyénk vagy társadal
munk, akár anyagi, akár kulturális fejlődését 
bármely tekintetben megakadályoznák Azért 
nem szűnünk lelkesen agitálni a közjó ér
dekében, mert biztat az a tudat hátha meg
hallja, megszívleli valaki szavunkat, hátha 
mi is orvoslást nyújthatunk a jövőben

Kértük hát az olvasókat, hallgassák meg 
észrevételeinket, tanácsainkat, mert minden 
érvelésünk városunk és társadalmunk javát 
kiváltja előmozdítani. Hallgassák meg mon
dóké inkát hétröl-hétre, hiszen minden cikkünk 
mot ' j : a körnek legdiesóhh di idula teend.

Az ember hónapokig kutathat, búvárkodhat 
a fővárosi lapok között, inig azok an v« 1 ami 
olyat talál, mely mireánk. megyénkre, váro- 
szunkra vonatkozik. No de hát mi csak 
parányok vagyunk a világ nagyságához képes 
s épen ezért a velünk történtek, csak ami 
szűk családi körünkben keltenek viszhangot 
csak ami körünkben találnak résztvevőkre, 
okoznak megbotránkozást, szánalmat, vagy 
örömet. Most azonban abban a szerencsés 
helyzetben, hogy ni vasitattunk magunkról, 
Léváról, Ar.-Marótról, sőt mi több a vár- 
megyéröl. Olvastuk pedig a „Pesti Hírlap" 
keddi számában egy hirt, melyet abból a 
célból, i igv az ölve ó láthassa micsoda fura 
dóig- történnek körülöttünk, hogy megtud
hassa, mily naivakká sót mondhatni nevet
ségessé tesznek bűnünket egyesek, tudtunk 
és akaratunkon kivid. íme közöljük a cikket
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hogy azután levonjuk heh'le az igaz, de 
ránk nem nagy dicsőségét hozó konzek- 
vencziát. ** »

Jelen cikkünk tárgya a város és a gim
názium feszült viszonya, a gimnáziumé.

én egy ti ós, agilis igazgató 
proíessor all és amely gimnáziumba ami 
gyermekeink is járnak, hogy ott elegendő 
s/t liemi es testi táplálékot, nevelést nyerjenek 
mert úgy a testi, mint a szellemi erőre nagy 
szüksége van abban a nagy zűrzavarban, 
melyet közönségesen életnek nevezünk.

Hogy a szellemi táplálékot megkapják 
ifjaink abban nics okunk kételkedni, hiszen 
azt szépen mutatják az ifjúság előrehaladá
sáról szóló értesítők, de hogy testük része
süljön kellő ápolásban, arról már nekünk 
kell gondoskodni. Vájjon részesül e ?

Hát nem olvassuk e folyton az évvégi 
értesítőkben, hogy minden megvan, csak a 
testi nevelésről nincs gondoskodva, hogy 
minden megvan, csak meg tornaterem kellene. 
Sokáig irtak fel is le az igazgatok, senkisem 
hallgatott reájuk, de most azt hisszük már 
mégis végre valahára vajúdni kezd a torna
terem ügye is.

No de ezt hagyjuk. Ezzel most nem kí
vánunk foglalkozni, hanem van egy más 
panaszunk. Ugyanis a gimnázium törekvő 
igazgatója megkérte a várost, hogy engedje 
meg, illetőleg kérje ki a katonáéktól a „lövöl
de- melletti helyet játszótérnek, melyet idáig 
bir, mint megtürtett használhatott a gimná
zium ifjúsága. És most mit gondolnak kérem 
tálán megengedték?! Nem! Nem enged
tek meg!

Nem engedték meg, hanem azt az utasítást 
adták a gimnázium igazgatójának, hogy a 
vasúttól innen levő helyet, ott ahol csupa 
szenny, piszok, por a térség és ahol ez van 
kiírva, hogy „beteg állatok számára fenntart
va" azt a telket átengedhetik az ifjúságnak. 
Nem tudnák elhinni, hogy a város nem tudta 
volna azt a kérdést helyesen megoldani, 
nem hinnök, hogy katonáék nem adnák oda 
a gimnáziumnak azt a helyet arra a kis időre 
hiszen ha jól tudjuk csak kedden, csütörtökön 
és szombaton 4— 6-ig van szüksége az 
ifjúságnak. Oda akarják küldeni gyermeke
inket, ahol a legnagyobb por, piszok van, 
ahol a vasút es az örökíts kocsizörgés nem 
hogy hasznára nem lennének a szervezetnek, 
hanem az amúgy is az iskola padjain síny
lődő diáknak még csak nyugodt pihenőt 
sem nyújtanak.

Vájjon igy maradhat e ez? Vájjon nem 
kötelessége e a varosnak ifjúságunknak testi 
neveléséről tiszta szívből gondoskodnia. 
Vájjon nem kötelessége e a városnak, ifjú
ságunknak tiszta, a közlekedéstől távol lévő 
helyet adni, hogy akkor midőn egyszer egy 
hétben pihenni is van ideje, ha testét edz- 
hetné ne zavarja az ifjút a vonat rikoltása 
az örökös lárma, kocsizörej.

Igen, kötelessége. Kötelessége még akkor 
is. ha semmi kö/e nem volna városnak a 
gimnáziumhoz, még akkor is éber szemmel 
kellene < rk -.l:;ie a városnak ifjaink testi 
épsége, egészsége fölött.

L)e erre hala Istennek nincs szükségünk, 
mert gimnáziumunk élén oly férfiú áll, ki 
tudja mi a k-tdessége az ifjúság nevelése 
terén. De ige iís arra volna égető szükségünk, 
In c\ a város végrehajtaná az igazgatónak 
ifjaink. gyermekeink megóvására irányuló 
minden kérését es tanácsát Azonban mit 
tapasztalunk itt is: hiába kéri a gimnázium 
a várost, ez nem tesz meg érdekében semmit, 
legföljebb elutasítja.

Hogy ez így nem jól van ez tény, de hát 
hol van akkor a hiba. mi és miért nem 
engedi azt. hogy ifjaink teljesen megtalálják 
szükségleteiket az iskola falai közt is — ki

nem engedi ezt? A város?! Nem hisszük! 
Hisz ami gyermekeink azok, akiknek nincs 
játszóterük sem. Gondoljuk meg kérem ezt, 
hiszen fiaink igy elcsenevészednek, elpu- 
hulnak és elerőtlenednek Nem elég, hogy 
tornateremben nem edzhetik magukat, hát 
még játszóterük se legyen ?

Pedig a városnak csak egy kissé humá
nusan kellene gondolkoznia és akkor gyer
mekeink gyakorolva magukat a tornában, 
megedzve, megerősödve nemcsak maguknak 
erőt, egézséget, hanem esetleg, ha eljárnának 
az egyes tornaversenyekre, a városnak di
csőségét, örömet is szerezhetnének Ugyebár 
milyen boldogan, büszkén mondaná minden 
szülő „a fiam aranyérmet hozott iiaza.M Ám 
mikor lesz ez meg nálunk, mikor fogunk 
javíthatni ezeken a ferde és sziik látókörű 
felfogásokon, vagy talán nekünk ez a vég
zetünk és mi már nem is tehetünk semmit 
ez ellen ?

Egon.

Jóslat.
Én hiszek a világban,
Én hiszek a jövőben,
A szeretet hatalmát 
A jóság diadalát,
Hiszem és hirdetem előre!

Lessz e még, idő mikor majd,
Az embersziv belátja:
Hogy gyűlölködni vétek,
Hogy szeretet az élet 
Hogy ez az ő igaz világa!

. . Oh majd ha ez az eszmény 
Ül egyszer diadalt,
Pedig meg lesz, tudom jól,
Az én haló poromból 
Éltető virágok fakadnak!!!

Af. B.

Epilóg.
hu már megálltam. nem megyek tovább 
Dalát elzengte nékem már az élet 
•S twlom betér< minnenik sorát.

.1. ey r<>rid L 12 álmok nem fakadnak 
Izzó szieembe)i. Tiizét már nem érzem 
.-1 csókrakivö nyárt alkonyainak.

Nyugodtan diók a vad örvény felett, 
Amelybe halkan sodor be a szellő 

l'.ay korán hervadt sárga levelet
Ssentgyörgyi Károly.

HÍREK.
Személyi hir. Bogner Gyula, lévai járási 

m kir. állatorvos, junius hó 16-ig terjedő 
szabadságra ment nejével Cirkvenicára. — 
Helyetteséül a földmivelésügyi ministerium 
Horák Ottó, m. kir. állatorvost küldte ki.

Esküvő. Weisz Mór helybeli szesznagy
kereskedő kedves leánya Camilla kisasszony, 
június hó 1-én tartja esküvőjét Golbneí 
Miksa Nagytapolcsányi bank igazgatóval. 
Gratulálunk.

•j* G yászhir. Május 26-án súlyos 
j veszteség érte megyénket és a bírói 
! kart Simonyi Elemer, aranyosmaróti 
törvényszéki elnök halálával. Mély 
megdöbbenéssel értesültünk a hirtelen 
történt haláláról, mely váratlanul érte 

j családját és közéletünket. Már régóta 
szenvedett ugyan szervi szívbajban, 
de a katasztrófa ily gyors bekövetke
zésére senki sem gondolt. Élete 
derekán ragadta el körünkből a kér
lelhetetlen halál és halála az igazság
ügynek is élénken érzett vesztesége. 
Temetése f. hó 23-án délelőtt 11 óra
kor volt Aranyosmaróton, honnan be- 
szenteles után a Simonyi család sír
boltjába szállították. Halálát kiterjedt 
előkelő rokonság, köztük megyénk 
főispánja és Huberth Vilmos lévai 
ügyvéd gyászolja. Nyugodjék békével. 
Svarba Jozsefné született Kriek Etelka 
úrnő, Svarba József tanítóképző inté
zeti tanár, neje, folyó hó 26-án hosz- 
szas szenvedés után 57 éves korában 
elhunyt. Temetése 28-án d. u. félöt 
órakor volt, nagy részvét mellett. 
Legyen áldott emléke!

— Csendőrök letartóztatása. Május 22- 
én az Adler kávéházban üldögéltek Haizer 
János csendőrörmester, örsparancsnok ennek 
helyettese, Maiinka Barnabás őrsvezető és 
Deák József nyugalmazott járásörmester. 
Közeben kijött a másik helyiségből B. M. tb. 
föszolgabiró, ki mint a csendőröknek, hiva- 
talbóli ismerőse vélük beszélgetni kezdett. 
De a különhelyiségben, a föszolgabiró társa 
Simonovanszky hadnagy, helyőrségi ügyeleti 
tiszt kijött, hogy a főszolgabirót beszólitsa 
s ekkor mivel álitólag tiszteletlenül visel
kedtek volna iránta a Csendörök, s ezért a 
hadnagy éles hangon oda szólította az őrs
vezetőt s rákiáltott: mi a neved, hogy hívnak?! 
Majd az örsparancsnok neve után érdeklődött 
s <’ bejegyezte zsebkönyvébe s a külön 
helyiségbe távozott. Pár pecz múlva egy 
polgári egyén jött az örsparancsnokhoz 
azon szavakkal, hogy a hadnagy úr hivatja 
őt az utczára. Az örsparancsnok kiment, de 
a hadnagy már nem volt ott. Erre ő visszaült 
helyére s éppen fizetni akartak, amidőn a 
kavéhazba bevonult a katonai készültség; 
föltiizött szuronynyal 14 ember 1 őrmesterrel 
a hadnagy vezetése alatt. S a honvéd őr
mester letartóztatta a csendőrörmestert. A 
csendörönnester kérdezte az okot, s mivel 
a honvédörmester az okát nem tudta meg
mondani, csupán annyit, hogy ez hadnagy 
űr rendelete folytán történik. A csendörör- 
mester tiltakozott a letartóztatás ellen. Erre 
odalépett a hadnagy (szemmeláthatólag ittas 
volt) s vállon ragadva a csendőrörmestert 
megismételte, hogy levan tartóztatva Majd 
oda szólt a készültségnek: ragadjátok meg. 
Az őrsparancsnok fölhívta a kávéházi ven
dégek figyelmét a történtekre, hogy szükség 
eseten ártatlansága mellett tanúskodhas
sanak. A két csendőr altisztet aztán a készült
ség bekisérte a honv. laktanyába, hol 8 és 
félórán át lezárva tartották. Már jó ideig 
voltak lezárva, mig eszébe jutott valakinek, 
hogy az oldal fegyvereket elvegyék tőlük. 
A nevezett hadnagy akkor mint helyőrségi 
ügyeleti tiszt volt szolgálatban s szolgálat
közben alaposan beborozva tette ezt a lépést 
amelyet csupán annyival tud indokolni, hogy 
a csendőrök a honv. tisztekkel szemben 
mindég tiszteletlenül viselkednek. S ez esetben 
pedig megsértett reputációját kelletett meg
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védeni a civilekkel szemben. A tiszta tény
állást, a megindított vizsgálat van hivatva 
kideríteni.

— Angyalcsinálás. Május hó 13-án Ra- 
jeczky Mihályné óbarsi lakosnő négy hónapos 
méhmagzatát, Kindricz Józsefné segélyével 
elhajtotta. A gyermeket a temetőben elásták 
de tettük a csendőrség tudomására jutott s 
az eljárást megindították. A lelketlen anya, 
a műtét óta, élet-halál közt lebeg.

— Tüzeset. Gr.-Ujfalun Lipthay László 
földbirtokos 1200 kor. értékű szalma kazla 
Kiczka János vigyázatlansága és gondatlan
sága folytán leégett. A kár biztosítás utján 
megtérül.

— Lopás. Barsi Lőrincz g.-szőllősi 17 
éves suhancz az egész országot, sőt még 
Bosznia-Herczegovinát is bekóborolta, még 
pedig saját állítása szerint, igen regényes 
módon. Ugyanis a vasúti kocsik alatt lévő 
tartájokra szokott föllopózni s ott, aztán fekve 
elhejezkedett. Legújabban pedig Gr-Szőllősön 
egy háznak a tetőzetét bontotta föl, onnét 
a padlásra hatolva a husnemiit dézsmálta 
meg. A csendőrségnek sikerült hosszabb 
hajsza után a községbéliek segítségével el
fogni. A kihalgatás alkalmával, hét esetbeni 
kisebb-nagyobb lopást bizonyítottak rá, ki 
már úgyis többször büntettetett az ország 
különböző hatóságai által. Átadatott a helybeli 
járásbíróságnak.

Veszettség. Szódóról jelentik, hogy ott 
nagyban grasszál a veszettség. A veszett 
kutyák több embert megmartak, köztük 
Magyar Károlyt, kit a Pasteur intézetbe 
szállítottak. Az illetékes tényezők részéről 
ideje volna az erélyes beavatkozásnak.

Állatkiállitás. A Barsmegyei Gazdasági 
Egyesület f. évi június hó 13-án díjazással 
egybekötött állatkiállitást rendez Garam-
szőllősön.

Bosszú? Idősb. Rácz Jónás lévai lakos 
szőllőjében f. hó 26-án virradóra, mintegy 
1500 drb. szőllőtökét kivágtak. A tettest, ki 
valószínűleg bosszúból követte el tettét, a 
rendőrség nyomozza.

Az aradi vértanuk vesztőhelyé
nek megszerzésére Léva város e hó 
19-én tártott rendkivüli közgyűlésén 
100 koronát szavazott meg.

Telefon ügyünk. Lesz is, nem is, mert 
azok kik a postaigazgatóságnak nem előle
gezik a kért költséget azoknak éveken át 
kell várniok mig a sor rájuk kerül. Tudtun- 
kal legalább 40 jelentette a telephon beve
zetését, előre azonban összesen 5 fizette 
meg a bevezetési költséget, persze azok is 
csak olyanok, kiknek könnyebb pénzük van, 
például bankok, hivatalok. Már pedig Léva 
város kereskedelmi forgalma mindenkor 
felülmúlja a márótit és ott városi hálózat 
van, van is ott telephonja boldog boldog
talannak, miért is nélkülöznék azért 
a csekély használati díjért. A postaigazga
tóság jobban megtalálná a számláját, ha 
Léván is' városi hálózatot vezetne be. Ugy- 
látszik itt is, a mostohák vagyunk, ajánljuk 
a helybeli póstafőnöknek, hogy járjon közbe 
az illetékes helyen, mert sok függ a vezető 
élelmességétől.

Nyári hivatalos órák. A lévai m. kir. adó
hivatal, valamint a lévai városháza hivatalos 
óráit június 1-től szeptember 15-ig reggel 
7 órától délután 1 óráig tartja.

Mulatság. A zselizi iparos ifjúság május 
ho 31 -én konfetti és szerpentinnel egybe
kötött, zártkörű tánczmulatságot rendez a 
nagyvendéglőben. Tiszta haszon saját ipar
társulatuk czéljaira lesz fordítva Kezdete 
este 8 órakor.

Születések. Kalocsai Gyula Neubauer 
Mária Vilma rkath. Chren Mátyás Frajka 
Katalin Ferencz rkath. Petneházy Julianna 
halva született rkath Vargha Károly Vágner 
Flermina Károly rkath. Kronk Sándor Zatykó 
Hona Mária rkath. Koczman Lajos Csalóka 
Anna Mária ág. h. ev.

Házasság. Ifj. Bogdán Gáspár Iván Ilona 
rkath. Prikril János Ujfalusi Karolina rkath.

Halálozás. Kiszela Julianna rkath. 4 hónap 
Bélhurut Juhász Gizella ref. 3 éves. Agy
hártyagyulladás Svarba Józsefné Krick Etelka 
ág. h. ev. 57 éves Gutaütés.

Férfi és női divatezikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Divatos lakberendezések Steiner Józseí 
kárpitos és asztalos butortermében Léván.

Mulatsági meghívók, esketési és eljegyzési 
jelentések

Schulcz Ignácz könyvnyomdájában Léván,

Ruhakelmék úri- és női divatezikkek 
Blumenthal Jónásnál Léván.

Elsőrendű úri szabóság 
Hamburger Józsefnél Levan.

Vegyesek.

A ezukor és a fogak Ki ne hallotta volna azt 
az állítást, hogy „ne adjunk a gyereknek 
ezukrot, mert az édességtől romlik a foga.“ 
Sokan azt tartják, hogy maga a ezukorevés 
vezet a fog szuvasodására, Mind a két ál
lítás téves, mert nem az édes iz, nem is 
maga a ezukor ártalmas, de a czukorfélék- 
nek savakat termelő bomlása, erjedése, az 
ártalmas Míiller szerint a fogszuvasodás 
keletkezése a következő : A fogyasztott étel
részeknek a fogakon maradt részei a száj
ban állandóan tanyázó erjesztő mikroorga
nizmusok tevékenysége folytán erjedésnek 
indulnak. Az erjedés folyamata alatt savak 
termelődnek, melyek a fogzománcz és fog
csont mész alkatrészeit mintegy kioldják. A 
visszamaradó puha szerves anyag a fehér
oldó baktériumoknak lesz áldozata. Mint 
látjuk, nem az édesség, de a savanyúság 
vezet a fogszuavasodásra. A fenlemlitett ál
lításnak csak annyiban van igaza, hogy
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főzzük és a habot a f zés közben leszeduik. 
Paine/kokba töltve, légmentesen beduga
szoljuk és a kamrába teszs/tik : C sak esi , p- 
etlényben s tbad ♦ zni. mert órczedeuyben 
nagyon romlik a szint*.

Szamocza telfn A s ain. v ; i m lt;g- 
finoir.abb gyümölcseinek. Imidig O'bb mint 
40(1 fajtáját ismerjük - oh a dás n vény. 
hogy keli- ápolás mellett minden hónapban 
friss szamóca kerülhet az asztalra. A téli 
szamóca azonban kissé drága > a francia 
üvegházakból kikerülteknek télen minden 
egyes szeme egy koronába Kerül. 1. g)ii~ 
niöles üvegházi tenyésztését Paris kornyé
kén emelték legnagyobb fokra s e finom 
gyümölcsnek Paris a főpiaca, mint ahogy a 
többi gyümölcsé is. A francia főváros kör
nyékén remek gyümölcsöket termelnek meg 
télen is. de — mint mondtuk nagyon 
drágák Volt tél, mikor egy szem cseresz
nyéért 22 frankot, egy szem szamócáért lő 
s egyetlen barackért 20 frankot fizettek \ 
porosz udvarnak Sanssouciban levő üveg 
háza egész télen át ellátja az udvart friss 
szamócával, cseresznyével. sz» lóvei, barack 
kai s ananásszal. Lrdeink kis szamoczájat 
azonban nem lehet üvegházakban termelni, 
pedig ennek illatját és zamatját az iivégit.ü 
termék meg sem közelíti.

Közgazdaság.
ÁllatbiztO'itó szövetkezetek.

Azon törekvések között, melyek allatte- 
nvésztésünk fejlesztését célozzák, előkelő 
helyet foglal el az állatbiztosítás Csak az 
utóbbi években történtek ezen irányban 
lépések, de a tanúsított közöny hosszú időre 
elvette a vezetésre hivatott tényezők kedvét 
S csak az ország azon részeiben, hol az 
állattenyésztés magas színvonalon állt, ki
került egyes gazdáknak. kivételesen állat*fo
soknak az állattartók tömörítése állatjaik biz 
tositása érdekében. Ezek sikerdús működése 
eredményezte, hogy ma már több helyén a/, 
országnak alakulnak biz! *sit<» szövetkezetek 
különböző formákban Sajnos azonban, 
hogy a terjedés még sem történik oly arány
ban. mint azt ily üdvös intézménynél várni 
lehetne. Ennek oka talán az lehet, hogy 
sok helyen az állami kötelezés állatbiztosi 
tás életbeléptetését várják a k -/el jövőben. 
S ha ez pár éven belül be is következnék 
mit alig hiszek addig sok ezernyi korona 
károsodástól lehetne megmenteni egy eseket 
helyi jellegű állatbiztositási intézmények lé
tesítésével

Az állatbiztosítás által nyújtott előnyök 
ismertetését feleslegesnek tartjuk, mert az ál
dásos hatás kézenfekvüs. Hisz csak az el
hullások esetében nyújtott kártalanítás em
lítése is érthetővé teszi mindenki előtt, mily 
üdvös v* ma gazdnközönségiink tömörülésé 
biztosítási szövetkezés céljából. Mielőtt 
azonban a megvalósításhoz fognánk, a kér
dést magát kellene népszerűvé tenni kisgaz
dáink körében úgy, hogy népies gazdasági 
előadás* »kon a vezetésre hivatott birtokosok, 
vagy ái;atorv*-'-k mtven érthet" előadás 
keretében magyaráznák meg a- intézmény 
célját és hasznát Természetes azonban, 
hogy kellő ismeretekkel és statisztikai ada
tokkal kell az előadása tk ü !\gyverke/.ui, 
hogy a., intézmény praktikus hasznát reális

számadatokkal megvilágítani és igazolni 
tudja Pár évi összehasonlítás alapjai! 
ismernie kell az éveokinti átlagos elhullások 
s/ániár. s az ily módon szenvedett karok 
pénzbeli értékét tudnia kel!, hány állattartó 
gazdának hány különbőz* > fajú állat van 
birtokában. S még sok ilyen kérdés isme
rete szükséges ahhoz, hogy megértsük és 
megértetni tudjuk, mily formája a kivitelnek 
legalkalmasabb a hclvenkint változás speci
ális viszonyok köz t. Elkeli készülve lenni 
arra is, hogy' sok nehézséget kell leküzdeni, 
mig a meg' valósításba foghatunk, de az 
üdvös eredmény mindenkit rövid idü 
alatt meg fog győzni az állatbiztosítási 
szövetkezés gazdasági állattenyésztési és 
állategészségügyi hasznáról.

Néhány vezért kellene megnyerni az esz
mének s a közkatonák majd maguktól fog
nak sorakozni az intézmény áldást hozo 
zászlója alá.

— / —

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Szerkesztői üzenetek.
Leveleket és kézirab . .it nőm á«l vissza a szerkesz

tőség Névtelen lövőire is válaszolunk.

Egy bánatos leány Bizony , bizony ez már 
olyan régi história, mely soha sem megy ki 
a divatból, mig lesznek szerelmes leányok s 
még az uniformis hódító, sőt mondhatni hódító 
halászai bir az olyan kis lányokra, mint ma 
gaeska. No-no, ne sértődjék meg, hiszen még 
elég ideje van nagy lánynak lennnie, habár 

( mint írja mar hosszú szoknyát visel. Még elég 
ideje van arra. hogy egynéhányszor elkeserítve 

• s « jé! * g .'-v g y szép bajuszu, bár 
! kévés dohányu - - illetőleg tudománya uracs, 

kinek egyébb dolga nincs tálán, minthogy a 
fiatal lányok szőszke fejét elcsavarja. Aztán 
meg a magacski baja még nem is olyan 
súlyos eset, hogy azért egy fiatal, üde és 
valószínűleg s/ép Ica v ilyen, még a legmo- 
g-rvabb férfihez sem lő sötét gondolatokkal 
foglalkozzék Az tény, hogy helytelen és jellem- 
télén dolog volt attól az „uniformisos" fiatal 
embertől, hogy magát fa kénnel hagyta. Higyje 
azonban el, hogy annak az urnák nem az volt 
az első „kalandja- es talán az utolsó sem.

Másrész.' pedig azt gondoljuk, hogy ma- 
gaeska is bizonyara hibás a dologban. Ugyebár! 
N em de! 1 ’gyebármagacskais kacsintott néha- 
neha o,:a . . arrafelé. No de mi azt véljük 
eléggé alapos ok lesz ez a kis kiábrándulás 
i jövőre nezve. Legalább tartózkodni fog ezek
től az úgynevezett leányvadászoktól.

Hogy az egesz város beszel önről azon a 
legkevésbé sem csodálkozunk, hiszen ez mar 
életszükséglete a kisváros népének Minden 
esetre ajánljuk, hogy éljen egy kissé szeré
nyebben, aztán meg ne vegye olyan zokon 
ezt a „szörnyűségét** mert ez nem :s olyan nagy 
eset. mint amilyen súlyosnak niagácska véli. 
Azokat a > *ti't gondola: >kat pedig dobja sutba,

■ 1/- en csekély-cg minden leány életben 
előfordul, csak nem kell elkeseredni, hanem 
• V luen, okulni kel a dologból,
mer ha tényleg nem :iallg.,t a jó szóra, még 
megjárhatja.

Többeknek Mi >ziv >en nyújtunk minden

dologra jó tanácsot, mert aoban a biztos 
tudatban tesszük, hogy megfogadják szavain
kat. ös.ak kérdezzenek bátran, ez a rovat az 
Olvasóké. No persze nem valami gyrreksé- 
geket, mert az idő, papír, munka az pénz. 
Vili. oszt Érettségi kell, hozza doktorátus is. 
Kezdőfizetés 24 *0 korona. Ilonka Minden 
leány tisztában van azzal az örök igazsaegal, 
hogy sokkal jobb- férjhez menni, mint vén 
leányunk maradni, tehat csak rajta, mig nem 
késő. Boldogulás. Aligha fog valakit, találni, 
aki a főnök eljárását helyeselné. Azzal azonban 
ha az ecetet a lapokban megírná, aligha se
gít me mag in. Emánuel. A nevmagy irositas. 
kérvényhez a születési, az illetőségi és az 
erkölcsi bizonyítványt kell mellékelni A fo
lyamodványra egy koronás bélyeg jár. Sz 
A mai ság Vili. R *zsnyÓ Nem szabad. Nem 
hisszük, hogy kívánságát teljesítenék. Oda 
nagy protekci ■ kell, bz Gy. K* >i.jfik, kö
zöljük M jus. Kgyik'e a legrosszabb verseknek 
melyek valaha rossz perceket szereztek nekünk. 
Sz. M Nagyon tendenciosus és nem érdekes 
Aranyos M-tli Elolvastuk cikkét, az eszmével 
mit fel hoz nem foglalkozunk. Aba. Ha van 
valami jo hát kérünk. Vámos. Hirdetéseket 
közzé teszünk mi is szívesen, persze a keliö 
díjszabás szerint. Panaszos. Forduljon bajával 
kitűnő munkatársunkhoz Egon-hoz az foglal
kozik minden közérdekű dologgal. Panaszát 
levélileg küldje be, szerkesztőségünkbe és 
írja a levél csücskére „Egon" mi majd kéz
besítjük. Ha közérdekű, bizonyára szóvá teszi 
a Heti levél ben. H V. Nem közöljük. Sági. 
Nem vált be. Losonci. Megjöttek, köszönjük, 
közöljük.

468 vőgth. s /.
1909.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bir. ezennel közhírré teszi, hogy a 

bpesti VII k<*r. kir j bíróságnak 1900 óv; Sp IV. 
1424 12 sz. végzése folytán Dr. Briiglcr Bertalan 
ügyvéd által képviselt „Imiustria-* takarok és Hitel- 
intózot stb. felperes részére 1200 kor. üli. követelés 
s ár. c éjéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől felülfoglalt és 1200 koronára becsült 
ingóságokra a lévai kir. jhiréság 1909 V. 00 j */.ámu 
végzés vei az. árverés elrendeltet vén, annak a korábbi 
vagy feUilfnglaltatók követelése erejéig i--, amennyi
ben az..k törvényes zálogjogot nyertek volna, Léván 
leendő megtartása hátáridőül 1909 évi május hó 29 
és kővetkező napján délelőtt 11 órája kitüzetik, a 
mik >r a btróilag felülfoglalt Ürmén ékek, csapok, 
lámpák, különb, ző csövek s egyéb ingóságok a leg
többet Ígéroii'-k készpénzfizetés mellett szükség esetén  
becsáron alul is el fognak adatni

Felhivatnak mind..zak, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését ineg- 
elo/ö kiel.'gútetéshez jogot tartanak, amennyiben 
rés/ükre a foglalás kornhbnn eszközöltetett volna és 
ez a véo-ivnajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, el- 
sőbb-egt b.-j.Mentéseiket az árverés megkezdésig alulirt. 
kikid'i 'tinói Írásban vagy pedig szóval bejelentem  
el ne mulasszák

A tojvenyes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól szá- 
mittnük.

Kelt Léván, 1909. évi május hó 17 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.
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Jiyilt tér*)
Köszönet nyilvánítás.

Alulírott ez úton nyilvánítom köszönetéin 
úgy a magam valamint tanítványaim és azok 
szülői nevében t. Lutovszky Lajos urnák, 
azon udvarias és előzékeny vendégszerete
téért, melyet velünk szemben tanúsított mi
dőn felajánlotta, hogy újonnan átalakított 
kertjét (Szakmáry kert, népliget) bármikor 
a tanulósereg rendelkezésére bocsájtja és 
minden lehető kényelemmel ellátja, mit 
többnyire kirándulásunk alkalmával már is 
tapasztaltunk.

Klein Ármin
izr. tanító.

*) E rovat alatt közöltekórt nem vállal felelőséget 
a szerkesztőség.

___________„Kobrák" cip6k egyedflli raktára.

POLLAK ADOLF LÉVA.

Játék  á r u k !

A jánlja rendkívüli Jó m inőségű  
cipőit igen ju tán yos árakban.

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

K épkeretek minden kivitelben.

Épület üvegezés! vállalat!

K osár áruk!
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

t i s z t e le t t e l  ér tesítem  a p. é. 
k ö zö n ség et, hogy sa já t term é
sű  jó  za m a to s  fehér é s  Vörös, 
új é s  ó b o r a im n a k ; — a nyert 
en ged ély  a lap ján  — a „Kákái* 
la k á so m o n  é s  házon  kiVül Való 

k iip érését m egkezdettem .

Forgács Mihály
szöllóbirtokos.

m m m m m m m w m m  

Legfinomabb szivarka hüvelyek 
lOOdarab ára :20 ,3 0 ,4 0  fillér 
kapható: Schulcz lgnácz papír- 

kereskedésében.

Kürti Gusztáv
Férfi-, gyermek ruha, valamint női confektió 

= =  áruház =-■

Léva, Központi kávéházzal szemben.

Férfi öltönyök-, női kabátok és körgallérok. 

Óriási választék.

Olcsó árak! Szolid kiszolgálás!

Vételkényszer nélkül.
MindenWevő egy czélszerü ajándékot kap

V N i P P h l V l h  mezÖ9azdasá9Í' és varrógepek raktára Van szerencsém najíyér- 
M ia r r  u a i i u  -  Léván. = = = = =  demü közönség szives tudó-

mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg
első rendít
ALFA SEPARATOR R T 

budapesti czég
képviseletét bírom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda
közönség figyelmét a köze
ledő cséplési idény alkalmá
val legjobb hazai gyártmányú

Hoffher és 
Schrantz-íéle

cséplőgépekre.

Ganz-főle
locomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

lathatók.
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KLLIN SÁNDOR
o ras  ér tk s z e ré *z

LÉVAN Petőfi utca 2. sz. alatt.

B á m u la to s  o lc só  á ra k o n
ajánlja dúsan fcls ereit óra-, ékszer-, 

arany- es ez istáru i:tar\it. 
Templomi felszerelések minden 

— felekezetitek nagy v lasztékban. — 
Mindennem i e szakmához tartozó 

javítások átvétetnek. 
Fonográf és Grammodon b?széló- 
gépékből állandóan nagy raktár. 
Vidéki megrendelések gyorsan és 

lelkiismeretesen teljesittetnek 
Képes árjcL’v/éker 'kívánatra ingyen 

küldök.

KERN TESTVÉREK, LÉVÁN.
Ajánlják dúsan felszerelt vas-, 

fűszer, finom kávé, ezukor, tea. rum, 
likőrök, cognác. fehér es vörös bor, 
csemege, liszt, fedték, kefekötö áruk, 
gazdasági és kerti magvak, vadászati 
eszközök, hangszerek, igen finom 
húrok, varrógépek öt évi jótállás 
mellett.

Szerszám: asztalos, bádogos, gé
pész, kovács, Oda-, kerékgyártó, 
ács, esztergályos, czipész, házi vagy 
gazdaság részér tengelyek,ekerészek, 
rés íök és rás >lyok, lóször-, afrik, 
\trip.;o és teli ige: fű, épület- és bútor- 
vas . síik. vask Jyhák. koszorú fa,- 
érek «p<»rsó- és síremlék keresztek
kel felszerelt raktárukat 

Kerékpár Stíriai valódi Dürkopp ára 
14 ! ugyanaz szab donfutó 180korona.

Tánctanitási értesítés!

B raun A d o lf
Léva

szállítási, beraktározási és 
butorszállilási vállalat.
Saját szara/ raktar helyis

p i p i /  p n p  borbély, fodrász és 
t IV. IV ii atszertára,

—  L É V Á N .  —
Angol es franczia illatszerek, szappanok,

; púderek, kefeáruk u m haj, fog, köröm és 
í bajusz kefék. Fejvizek a hajhullás ellen. 

Hajregeneratur amelytől az ősz haj három 
hét alatt visszanyeri az eredeti színét Fog- 

! créntek, u. m. Kalodont, Odol, Odontine és 
Brázay-féle Kalogén fogvizek. Úri és női 
írane/ia ka önleg^ssépek. Brillantine, pomá- 
dék, bajuszkötök, úri ás női fésűk, női haj- 
lu-tétek, továbbá a iti es Indaszesz főraktára.

Léva város és vidéke nagyrabecsült 
közönségének szives tudomására adom, 
hogy Léván az
„Oroszlán fogadó nagytermében"

1909. évi július hó 1-én

tánctanfolyamot
nyitok!

Beiratkozások: junius hó 26-ától a 
teremben.

Lelkiismeretes tanítás az összes 
modern táncokból!

Délutáni Gyermek tanfolyam! Boston 
tanítás! Külön órák! Felnőtteknek esti 
csoport! Léva közelében külön cso
portok tanítását elfogadom;

Szives pártfogást kér
KREUTZ GYULA

• f("v. oki. tánc é4? illemtanító 
tiszteletbeli tagja a Pórisi táncművészeti

FSj
Hirdetések!

felvétetnek

SCHULCZ 18NÁC.Z
papir^ereskedesében

LÉVA ti.
Hirdet- s áltól ieíiet a mai korban 

cz.lt el-rni !
Híj Hirdessenek! *  Hirdessenek!

ROTH K
vaskereskedésében V

V ó n -  ■
k u ö té a  so .L o ií 

legjut un

ad
di

g 
n 

re
kl

ám
 d

ol
go

zik
:
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Szauer Izidor és Mór
épületi* kereskedők és építési vállalkozók 

=  LÉVA.  ------

Ideál ablak gyári képviselete. 
Eternit pala és cserép tégla  

raktára.

Uj építések, átalakítási 
munkálatok.

Saját asztalos műhely.

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

L É V Á N ,  Petőfi-uícza 13. szám.

Kárpitos munkák gyors és 
pontos kivitele.

Modern lakberendezések.

Női Confektió! 

Holzmann Bódog, Léva.
Legnagyobb férfi és női 

divat áruiiáz.
— Szövet és selyem áruk. —
Sephirek, Cretonok, mosó árúk 

óriási választékban.
Legjobb gyártmányú --------------
—— -------------------  férfi kalapok.

Nyakkendő újdonságok.

Lá n g  Kö z p o n t i  Ká v éh á z

Naponta frissen készült fagylalt 
és jegeskávé. 

Csütörtökön és vasárnap 
--------------zene estély ---------------

figyelmes kiszolgálás!

KOVÁCS SÁNDOR
Czipő áruk:

íe&e£yszerübb kiviteltől 
a legfinomabb kivitelig 

Óriási választékban.

Megrendelések 
elfogadtatnak. 

Csizmák, sárcipök, por- 
cipők, házi cipők.

BLUM GYULA
fűszer és liszt nagykereskedő
---------- L É V A . ------------

Pátria kávé és Erő sósborszesz 

egyedüli képviselete.

Tej házhoz szállítása iránti meg

rendelések elfogadtatnak.

Kiadd
3 szobás lakás mellék- 
helyiségekkel augusztus

l-re . E s e tle g  a  ház e lad ó . 
B ő v e b b e t Boro3 G yulánál

Saját bognár műhely.
Ajánlja saját készitményü ló

szerszámokat, nyereg felszerelé
seket, utazó bőröndöket, és táska 
különlegességeket.

Kocsi mosó szivacs, szarvasbőr, 
bőrtisztitó és puhító szereket nagy 
választékban tart raktáron.

Uj valamint javított kocsikból 
állandó raktár! Használt kocsik 

1 becseréltetnek.

STEINER SÁNDOR
órás és ékszerész 

LÉVÁN, Kossuth Lajos-tér.

Mindennemű óra 
és ékszer javítá
sok jótállás mel
lett elfogadtatnak

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

Ezüst és cliina ezüst evőeszközök és 
gyertyatartók raktára.

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

Jó házból való fiú
ki néhány gim názium i osz

tá lyt v égzett a helybeli 
drogériában gyakornoknak 

telvétetik.
8°  °8

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések
készítője.

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levéltem  megkeresésre mintákkal
személyesen teszem tiszteletemet, 

o oOO 03

Uj fűszer üzlet nyílt
Léván, a

I í T  városháza épületében 
Amstetter-féle főtőzsde mellett. 

Kitűnő aruk és olcsó árak. 
Szolid kiszolgálás! 

Tisztelettel Loserth Dezső.

Kávéház átvétel.
A mélyen tisztelt vendégek szives 

tudomására adom, hogy a Steiner-féle 
„Nemzeti" kávéházat átvettem és azt 
elegánsan berendezett külön teremmel 
kibővítettem.

B. látogatást kér tisztelettel
Szügyi János*



10. „ L é v a i  H í r l a p * 4 1. szám.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

H olTher é s  S e h r a n tz  | , . . , , , . , . I G a n z - l'é le  m o to r o k
M ’.y ia r ih  Ph. e s  T sa. £6fl6Ín6K V8ZérK6PVlS6i6tC. á l la n d ó a n  ü z e m b e n  
Me. C o rm iek  *V I 0  1 r I la th a tó k . #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. ~ Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.
— ■ - ő
-------- -- ----"" " ' ' --------------- DÓD

5£WEIf15 és TRESIT5<tl j
= = = = = = =  L é v a. = = = = =

Kossuth-tér, városháza épület.

V á szo n -, posztéi-, s z ö v e t-  e s  r ö v id á ru k  

n a g y  ra k ta ra .

S z a b o k e lle k e k  n a g y b a n  é s  k ic s in y b e n . |
---------------  ------------,o n q ̂  o

Róth K.
vas-, szerszám- és 
festék árú üzlete 

az „Óriás kaszához*
Léván,

Konyhabrrendezési czikkek. 
Vadaszfeciyverek nagy 
választékban. * * * 
Román és Portland * 
* * czcment raktara. 
Stukaturnad Carbid.

OJTÓ I S
— szal l ag.

JJ/brecht Sándor
szobrász Séván, Xá/nai-utczcr. 

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

legtisztább kivitelben készíti el.

Lutovszky Lajos vendéglője
ez  id ó sz e r in t  a le g k e l le m e s e b b

k ir á n d u ló  h e ly .
Kitűnő italok és hideg etelek olcsó áron. 

Figyelmes kiszolgálás! : Kitűnő tekepálya! 

Vasárnap délután cigányzene.

Alberti Géza
szobafestő, czimfestö és mázoló

Léván. Ladanyi-utcza 21. szám alatt.
Elvállal minden e szakmában tartozó 

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

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

Nyomatott Schulcz lgnácz könyvnyomdájában, Léván.
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