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

Sétatereink.

Midőn a nap forró sugaraival szinte 
kiállhatatlan meleget terjeszt, midőn a 
nagy hőségtől majdnem olvad az aszfalt 
és a hójárdák is hatványozott mértékben 
sugározzák vissza a meleget, önkén
telenül is keresünk egy kis zöld zugot, 
egy kis mén helyet, hova ei húzód hatnánk 
a nagy meleg elől, hol a hőségtől 
elkinzott testünk egy kis enyhülést 
találna. De hiába. Azon régi óhajunk, 
hogy a legkisebb igényeknek megfelelő 
sétaterünk legyen, — még mindég nem 
teljesült Jelenlegi sétate-eink abszolúte 
nem felelnek meg. Eltekintve attól, hogy 
gondozva alig vannak, nagyon is ki
csinyek és inkább cselédleányok és j 
lovagjaik randevú helyéül szolgálnak, 
mint üdülő helyül.

Szó volt arról is, hogy a Kossuth 
Lajos teret parkírozzák és a piaczot 
áthelyezik az Ozmán térre. Ezen eszmét 
azonban nagyon helyesen, elvetették.

Úgy még jobb volna, hogy az Ozmán 
téri kis terecskét a körülfekvő 5 ház 
lebontásával kibővítenék és az egészet 

rkiroznák. Ennek keresztülvitele 
•nban óriási anyagi áldozattal járna 

c nem kívánható az amúgy is nagyon 
egterhelt várostól.
Sokkal helyesebb és a jelenlegi 

arhavásártér kiteljesítésével kapcsola
tán könnyen megoldható terv volna 

hogy a vásártér egy részét teljesen 
buásitanák a többi részét pedig az 

n. hatvárós mintájára parcelláznák.
• ettős célt érnénk ezzel el, ha volna 
ugyanis egy tisztességes sétaterünk, 
ngy a parcellázandó házhelyekért feltét
lenül jobb árat tudnánk ígérni.

Mennyivel kedvezőbb benyomást ten
ne városunk egy idegenre, midőn mind
járt a vonatnál egy jól gondozott ligettel

körülvett kis kertvároskát látna maga 
előtt. Mennyivel más képet mutatna 
ez, mint most, mikor végig az egész 
keramit úton egy szál fát nem lát 
az ember.

A város területén .<ivül álló kiránduló 
helyekkel is hasonloképen vagyunk:

A szőlőhegyek a nem szőlőtulajdonos 
előtt hála hegybiráirk bölcsességének 
el vannak zárva. Nmi mondom, hogy 
nem sétálnak azért arra, mert belátva 
a fenti tiltó rendetet abszurdum voltát 
nem nagyon ügyelnek annak betartására 
de bizony könnyen V lehet a gyanútlan 
sétáló téve annak, hogy a szőlőpász
tornak fejébe s?.' b -a  dicsőség és a 
kifüggesztett rendeletre való hivatko
zásával „hatalmának" tudatában kites
sékeli a szőlőből. Ezen absurdiális és 
minden alapot és jogot nélkülöző ren
delet viszavonása érdekében a városnak 
feltétlenül közbe kell vetni magát. Mert 
a gyakori szőlölopásokat ezzel meggá
tolni, mert csak erre céloz ezen rendelet 
nem lehet. Mert az ki lopni akar az 
országúiról is ép oly nyugodtan lesé
tálhat bármelyik szőlőbe, mint a gya- j 
logutról. Ez tehát csak arra jó, hogy 
a város egyetlen sétautját a nagy j 
közönség egy jó része elől elzárják, j 
anélkül hogy ezzel bármit is elérnének. J 
Annál is inkább illuzióris ezen rendelet i 
a szőlőhegyekben lévő borkimérések 
és korcsmák miatt Hisz oda bárki és 
bármikor bemehet, senkinek sincs jo
gában ebben bárkit is megakodá yozni! 
Ezt a hegyközség tudja cs látja és hall
gatólag beleegyezett abba, hát miért 
nem intézkedik, hogy hirdetményét be
vonja.

V a g y  azok az urak, még mindig nem 
tudják magukat beleélni a huszadik I 
századba? Vagy talán hatalmukat akar
ják ezzel fitogtatni, hogy még rende
leteket is bocsáthatnak ki a szőllőtelen 1

szegény filiszterek oknélküli zaklatására 
és boszantására. Bármiképen álljon 
is a dolog ezt a városnak megtűrni 
nem szabad !!

De hát e?en rendelet még fennáll, 
igy az egyetlen sétaút el van zárva. 
Kénytelen az ember a napi fárasztó 
szellemi, vagy testi mnnka után a 
poros, piszkos utcákon, vagy országúton 
üdii’ést szerezni.

Ezen az állapotokon vatainiképen 
segíteni kell. A városi szépészeti bizott
ság úgy sincs nagyon megterhelve, 
vegye kezébe ezt a dolgot, talán ez 
hamarább és jobban fog nekik sikerülni, 
mint a városrendezés. Nagyon kis ál
dozat és egy kis jóakarat kell csak 
hozzá és egy-két év múltán már di
csekedhetünk egy szép sétatérrel.

Közügyek.
A pénzügyigazgatóság visszahelyezése, 

valamint a megyeszékhely áthelyezése iránti 
mozgalom reflexiójánkint a pénzügyminister 
leiratilag érdeklődött a pénzügyigazgatóság
nál, hogy az áthelyezés esetén volna e ele
gendő és megfelelő helyisége Lévának Erre 
állítólag a pénzügyigazgató talán téves in
formációk alapján tagadó választ adott. A 
pénzügyministériuni most direkt Léva város
hoz fordult, és ennek folytán kiküldött ve
gyes bizottság megállapította, hogy nem 
csak a pénzügyigazgatóság, hanem a tör
vényszék és megyeháza is kényelmes otthont 
nyerhet a jelenlegi várépületben. A bizottság 
ezen jelentése a pénzügyiministériumhoz fel- 
kiildetik. Örömmel üdvözöljük az intéző 
körök ezen talán semmit sem mondó lépését 
is, mert ezzel is közelebb jöttünk jogos re
ményeink megvalósulásához!

*
Ezzel kapcsolatosan röviden refletálok a 

„Barsi Ellenőr44 lapunk megjelenéséhez fűzött 
commentárjára. Nagy tévedésben van ak
kor igen tisztelt laptársunk, midőn azt mond
ja, hogy mi a megyeháza áthelyezéséről le
mondottunk volna. Dehogy kérem, de hogy 
Hiszen elég világosan megírtuk, hogy mi a 
fokozatos decentralizóció hívei vagyunk tehát 
a radikális eljárás mellőzésével egyelőre 
csak a pénzügyigazgatóság visszahelyezése-

KERTÉSZ legjobbak.
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I ( l( test a legkisebb megerőltetésre kidől ?
Mi áll hát utunkban, mi akadályozza meg 
j y  ebbeli célunkat elérjük!? A nemtörő

di. ínségünk !
ha már igy van a dolog, hát nem

lehetiihi* mi semmit ez ellen!'
T n k ! Lássanak hozzá ideje korán 

,1; íek, épitessenek, hiszen az ezzel 
iás a legszentebb eszmének az ifjúság 
ének van szentelve. Van városi mérnök 

el a szükséges alapterveket és e 
jü építsék fel a tornatermet, hisz ez 

is oly nagy megerőltetés, nem is oly 
nag\ kiadás.

Mi nkára hát, hiszen a földön az emberi 
t az úr, és akaratunkkal mindent meg

áink. Vegyék kezükbe a vezetők a város 
s, érni is az ügyet, itt sürgessenek, itt 
mkálkodjanak karöltve a gimnázium ve- 
r ivei és meglátják munkájuk meghozza 

^  nőiesét. Egy erős, egészség edzett uem- 
A-íék fogja áldani nevöket.

Próbálják meg, kíséreljék mega vezetők, 
húzzák fel ez idáig meddő ügyet a képviselő
testületi gyűléseken és meglátják, hogy a 
város nem ellenzi az oly szükséges torna
terein felállítását Nem hisszük, hogy a város 
nem szavazná meg az erre kellő összeget 
ha a vezetők kellőleg ismertetnék az ügy 
fontosságát. Mi szentül megvagyunk győződ
ve, hogy még nem veszett ki teljesen a 
polgárokból az igaz kötelességérzet és azt 
tartjuk, hogy ha eléjök terjesztenék e kérdést 

Léva város polgársága a legkészsége
sebb jóakarattal mondaná rá : ú tg lég gén !

Egon.

Szépirodalom.
A tolvaj.

A, eső és a szél együttes, melancholikus 
íját. majd az eső egyhangú zuhogását 

hint .röhögés zaja törte meg. Az első hintőt 
egymásután sok hintő követte, melyek minél 
előbb iparkodtak a fényesen sikerült bál 
kifáradt, s elálmosodott szereplőit lakásukra 
vinni.

Lévai Hírlap

A hmtök okozta zaj nemsokára megszűnt.
Az eső, mintha kíváncsian bámészkodott 

volna ama tömegre, mely az éjszaka csönd
jét szokatlanul megzavarta: majd látszólag 
erősebben kezdett esni, hogy az előbbi 
hiányokat kipótolja, s ezután már jókedvű 
tombolájában semmi sem zavarta meg.

Ezen esős, sáros, hideg időben egy kis 
utazó bőrönddel, felhajtott kabát gallérral, 
ernyő nélkül, ment végig Dénes Győző a 
kis város csinos utczáján, ahol egy-két 
lámpa szórta csak áldásos fényét a korom 
sötét éjszakába. Emberünknek ez is elég 
volt ahhoz, hogy biztosan haladhasson 
kitűzött czélja felé. Nyugodt kedélyhangu
lattal kissé gyorsított léptekkel haladt, amit 
csakis az eső iránti tiszteletből és szerétéi
ből tett meg.

Udvary Pál alig feküdt le legény lakásá
nak legelső szobájában, hogy a bál fáradal
mait kipihenje, már is idegenszerü zaj ütötte 
meg fülét. Figyelmes hallgatás után rájött | 
arra. hogy a zaj a közvetlen mellette levő 
szobájából érkezett hozLá. ami kellemetlen 
érzelmeket szült lelkében.

Tolvajra gondolt. Kezdetben kiabálni akart, 
hogy a szomszédokat összecsöditse, de ezt 
gyávának tartotta. Inkább várt, mig ijedtsége 
alább száll, s revolverét kezébe véve, rendes 
éjJeli öltözékében egy ajtó felé ment.

Kis idő múlva az ajtót hirtelen kinyitotta 
és fegyverét lövésre tartva a szobába lépett. 
Csak egyet lépett, mert mintha a meg
lepetés lábait a talajhoz szegezte volna — 
további menésre képtelenné vált. Beszélő 
képessége is cserben hagyta és szótlanul, 
meglepődve bámult. Meglepte a kifogástalan 
öltözékü, ismerős arcú férfi, meglepte annak 
hideg modora, meglepte annak tette: látta, 
hogy kedves vendége legértékesebb tárgyait 
bőröndjébe helyezi, s úgy tűnt föl, hogy 
munkáját már befejezni készül.

Midőn Udvary szóhoz jutott volna, Dénes 
cinikusan igy szólt: „Az vagyok, akire Ön 
gondol*, Mielőtt azonban beszélgetnénk, 
tessék kissé felöitözködni, nehogy ezen 
hideg időben áthüljön.4*

3.

Udvary szótfogadott. Mig a kíváncsiság 
ösztönétől ostromolva gyorsan öltözködött, 
Dénes a már nagyrészt elrakott tárgyakat 
bőröndjéből helyeikre akarta viszahelyezni, 
amiben Udvary megjelenése meggátolta.

A rendezés helyett inkább mutatkoznék 
be, beszéljen, mert nagyon kiváncsi vagyok! ’ 

Az vagyok mondja ismét Dénes gúnyo
san — akire Ön gondol: az Ön ismerőse, 
a város egyik tekintélyes tagja, a kaszinó 
kedvelt alakja, akit tegnap este fáklyás me
nettel tüntettek ki. Az vagyok, akivel este 
Ön a bálon találkozott, az vagyok, aki az 
Önök viselkedését; családját, hazudását, 
szélhámoskodását, köpönyegforgatását, ál
szenteskedését utálom, utáltam mindig és 
hiszem, hogy eme érzelmeimet folyton főn 
is fogom tartani, mert nincs reményem abban, 
hogy Önök megváltozzanak.

S z a ............
Ne tessék kérem még közbeszólni. Hadd 

mondjam el azt amit igazolásomra tartok. 
Önök minden lépésükben csalnak, lopnak. 
Megcsal ák Önmagukat, de megcsalják azokat 
is. kiket legjobban szeretnek és tisztelnek. 
Titokban szemérmetlenül lopnak, nem törőd
ve senkivel, nem törődve semmivel, önzők, 
kik előtt csak az „én“ lebeg, akik legtöbb 
esetben lelki-furdalást éreznek, bár tudják,

| hogy m g sokan cselekszenek hozzájuk 
| hasonlóan.

Én is hasonló tolvaj vagyok Önökhöz,
I csak egyben különbözünk egymástól: amit 

Önök titokban tesznek, azt én nyíltan teszem. 
Ön ük titokban, én nyíltan lopok. Önök lel
kiismerete csak néha, az enyém mindig 
nyugodt, most is ilyen.

Udvary most önkénytelenül fölemelkedett 
székéről, Dénes felé ment aki szintén 
elhagyta ülőhelyét és közeledett a házi gazda 
felé, kezet fogtak egymással, majd Dénes 
szó nélkül távozott.

Udvary felingerült kedélyállapottal leült 
előbbi helyére. Gondolataiba mélyen elmerült, 
merengésében csak a szolga zavarta meg, ki 
a szokásos időben hozta be reggelijét

/ — r.

jának. És érzem, hogy csak akkor lennék 
'gazán boldog, ha öt „megszereznétek* né

ni Egyszer úgy is férjhez kell mennem. A 
.sztás részben tőlem függ, amenyiben a 

/ományom imponálhat bármelyik férfinak. 
Az anyja komolyra vette a dolgot és be- 

bban érdeklődni kezdett Kertész Sándor 
it. Egy délelőtt találkoztak vele a korzón, 
kölcsönös üdvözlés után a mama az 
< nívók csalafintaságával nyájasan meg- 
v/te, miért nem látogat el néha hozzájuk ? 
n az apa vette át a szót Pár lépéssel 
- ment a fiatal emberrel és nyíltan eléje 

a a helyzetet. Hogy az ő lánya fülig 
relnies bele.

Ügyes ember volt az apa valóságos 
ü ti szellem! Mindjárt áttért az anyagiakra, 
mkor látta, hogy valami kelletlen vonás 

ítkczik Kertész arcán. Ezután már fel
üt a fiatalember arca. És egy rövid fél
beszélgetés után Kertész udvariasan Heda 

Vllé lépett s mélységes páthosszal kezdett 
vélni a leányhoz.
A szülök önelégülten mosolyogtak, alig 
ték észre a melletük elhaladó ismerősöket. 

I > da pedig, mikor hazaértek, az anyja nya- 
áha borult és a boldogságtól siró görcsöket 
»pva, mondta:

Ez a férfi szeret engem! Azt mondta 
'jön hozzánk. De nem egyszer. Nem is 
tszer. Hanem sokszor, nagyon sokszor... 
Heda húga, a nyílt eszü tizenkét eszten

dős Pipőke ép francia nyelvtant tanult, 
mikor Anny igy szólt hozzá:

— Mondja kis Pipőke, sajnálna ha meg
halnék ?

A kis leány csodálkozva nézett Annyra.
Maga előtt furcsán hangzik ez, ugye- 

Pipöke? Én nem irtózom tőle. A halálnak 
rettenetes hatalma van. Megfagyasztja a m o 
solyt, elnémítja a szót. megdermeszti a testet 
és viszi, ragadja magával a lelket a mesz- 
szeségbe, ahol elenyészik, semmivé lesz... 
Hány ilyen láthatatlan lélek cirkál a levegő
ben.' hány eltompult sóhaj enyészik el ott...

S mialatt beszélt, tekintete félelmetes 
volt, mint, akinek rétm s víziói vannak.

— Úgy bizony Pipőke, én meg fogok 
halni . . . És aztán .

— Ugyan kisasszony ! olyan furcsán 
beszél, hogy nem bírom' megérteni magát.

Pár nap óta Anny k délyállapotában oly 
tünetek voltak észlel letök, mint akinek 
fantáziája túllépte a normális határt.. Komoly 
szótalan lett Ha pedig beszélt, értelmetlen, 
zavaros volt minden sz iva.

Mondja kisasszony, hogyan ragozzam 
ezt az igét?

Anny felelet helyett megfogta Pipőke 
kezét, magához vonszolta öt és kitágult szem
mel kérdezte:

— Mikor lesz az eljegyzése Hedának.
— Holnap után.
A francia leány szemei még jobban ki

tágultak Valami féktelen, vad fény tört rajta 
keresztül, mialatt lihegve szólt magában: 

Heda nem lesz azé az emberé!..
Pipőke nem értette meg e félhangos sza

vakat, de Anny viselkedése megijesztette.
Kisaszony maga beteg ? kérdezte 

őszintén, minden tettetés nélkül.
Anny megrázkódott. Pipőke tiszta, ártat

lan tekintete pár percre eloszlatták azt a 
dacos ijesztő fényt szeméből:

— Igen. beteg vegyok. Mindjárt ágyba 
fekzsem. De előbb tanuljunk — mondta ren
des megszokott hangján és lassan ragozni 
kezdtek egy francia igét

Nagy sürgés-forgás volt a házban. El
jegyzésre készültek. Mindenki foglalatosko
dott a ház körül, csak Anny nem. Ó bete
gen feküdt.

— Estére majd felkel, ugye kisasszony? 
Ott lessz benn maga is közöttünk, ugye? — 
kérdezte Pipőke, aki hűségesen vigyázott 
a betegre.

Anny értelmetlenül rángatta vállait,
A nagy készülődés közepette eljött a ne

vezetes este Heda uszályos, gyönyörű ruhát 
öltött magára, mely azonban sehogy sem 
illett hosszúkás, csontos arcához. A mosoly, 
mely besugározta arcát, még csak emelte a 
diszharmóniát

Lassan összegyűltek a vendégek. A szobák 
fényesen ki voltak világítva. Ünnepi hangu
latban foglalta el mindenki helyét a fényes 
lakomához. (Folyt, köv.)
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A sátán.
Távozz tőlem sátán,
Távozz gonosz lélek!
Úgy erzein magam jól.
Ha nélküled élek

Gyakran megrontod te 
A gyönge lelkeket.
De gyáva kudarcod 
l'gy-e hogy szégyenled?

Bánt. hogy erős vagyok,
S nem győzhetsz le engem 
Bár senkin ne győznél 
Atkos, szörnyű szellem.

/ — r.

Eljött tehát. . .
Eljött tehát a nem álmodott óra,
A\ikor ködképek válnak valóra.
Mély ismeretlen, ködös, lázas vágyak. 
Sejtelmes vágyai egy ifjúságnak.

Áttörhetetlen volt a lelkem ködje 
A dal gyönge volt, hogy egészen befödje, 
Alig hangzott a jajkiáltás mellett.
De daloltam, mert éreztem, hogy kellett.

Nem volt dal. csak egy csonka szólam.
A tétovaság, tudom, lerítt rólam,
És én lázas vágyban égve, öntudatlan 
Egyik dalból gyorsan a másikba kaptam.

S mikor magamban hitem is meginga 
Te vért leheltél újra tagjaimba.
S a lelki ködbe egy fénysugár tévedt 
S eloszlaltta a régi sötétséget . . .

Világos lett. Megtisztult ködös vágyam, 
Előttem bíbor hajnalhasadás van.
Halk zenét hallok. A lelkem újra él,
Én kedves barátom te vagy a cél.

Yunek Mici.

HÍREK.

Felhívás! Kérjük azon tisztelt 
olvasóinkat, kik előfizetni óhajtanak 
lapunkrj az előfizetési dijat egész évre: 
5 kor félévre: 2 5 0  kor, negyedévre: 
1 *25 kor. saját postahivataluk utján 
beküldeni szíveskedjenek, továbbá kér
jük azon tisztelt olvasóinkat is, kiknek 
a lapot idáig küldtük s kik előfizetni 
nem óhajtanak, azok egyszerűen csak 
Írják ra a czimszalagra ..vissza" vagy 
"nem fizetem elő. Egyben pedig tu
datjuk a magy. kir. curia azon elvi 
jelentőségű határozatát, melyben ki
mondotta, hogy mindazok, kik valamely 
lapot huzamosabb ideig elfogadnak 
mindannak daczára, hogy arra nem 
is szándékoznak előfizetni; kötelezve 
lesznek annak előfizetési diját megfi
zetni.

— Junius 8. Az év ezen időszakának 
annyi szép ünnepe van. Egymás mellé áll 
az Egyház kegyelete és a nemzet kegyelete, 
hogy az oltárt ékítse, emezj pedig hymnuszt 
rebegjen s felemelje szavát áldásért ősz 
királyáért. Aliért fakad e napon lelkűnkből 
forró imával hálaérzelem ? Válságos időben 
szárnyal ma imánk fel az Isten trónusához,, 
hogy tartsa meg, éltesse e hon koronás 
királyát annak boldogitására* E nap junius 8, 
évfordulója a koronázásnak Negyvenhárom 
évvel ezelőtt lett I. Ferencz József koronás 
királyunk. Jelentőségteljes nap ez, midőn a 
nemzet alkotmányát ünnepli. Sok jóban 
rosszban volt részünk. Nézzünk reménnyel 
a jövőbe. A négy folyó s hármas halomnak 
földjén innen és túl a völgyön s bérczeken, 
szivünk, lelkűnkből hangoztassuk: Éljen a 
király! Éljen nemzetünk javára!

Úrnap. Az Oltáriszentség magasztos 
ünnepe csütörtökön volt. A hagyományos 
pompával ülték meg e napot városunk kath. 
hívei. Reggel 9 órakor volt a szent mise, 
melynek végeztével megindult a körmenet 
a virágokkal s zöld galvakkal ékesített oltá
rokhoz, miközben zengett az alkalmi ének 
száz és száz ajakról. A kivezényelt honvédség 
diszszázada csak emelte az ünnep fényét

A tanitóképezde tornaversenye.
E. hó 10 napjának délutánján tartotta meg 
a tanítóképző intézet városunk intelligenciája, 
a majdnem teljes számú tisztikar és a város 
polgármestere jelenlétében az ezidén tornaT 
versenyét. Úgy a menet, szabad és a katonai 
gyakorlatokat, mint a szertornázásban és az 
egyes versenyek lefolyását a nagyszámú 
közönség élén tetszéssel kisérte. A szakava
tott rendezéséért, valamint az elért szép 
eredményért méltó dicséret illeti meg Pazar 
Zoltán, tornatanárt ki fáradságot nem ismerő 
buzgalommal és Mkes kitartással már hetek 
óta dolgozott e nap sikeréért. Az egyes 
versenyek eredménye a kővetkező: 1. Szer- 
tornázás: első Hrdina Gyula 24 5 egységgel 
2. Magasugrás: első Frühvald József 155cm-rel. 
5. Távolugrás I. II o első Farkas József 
4S2 cm-rel. Távolugrás III. IV. o. első 
Faragó Béla 447 cm.-rel 4. Sulydobás: 
első Hrúz Sándor 1592 cm.-rel 5 Zsákfutás: 
első: Farkas József, 6 Staféta futás: első 
Kovács János, 5 csapat. Ezután futball 
következett. A helyzetet és a körülményeket 
tekintve aránylag elég jól játszott mindkét 
csapat. A zsűri tagjai: Bittó Gyula, honvéd
százados. Squor Dezső honvédfőhadnagy, 
Belcsák László körjegyző és Kriek Jenő 
tanítóképzői tanár voltak. A futball bírói 
tisztet Simonovánszkv |enő hon véd had nagy 
vállalta el.

Öt éves találkozó A polgári leány 
iskola 1903-4-ben végzett növendékei e hó 
*>-án tartották meg igen kedélyes kirándulás
ban ötéves találkozójukat. Az ünnepség a 
következő programból állott, ugyanis a 13 
tagból álló csapat reggel 9 órakor kiment 
az egyes temetőkbe es megkoszorúzta Gy 
Natália főnöknő, Richter Ferencz tanár sírját. 
Majd megkoszorúzták Szmiesko Irén és Yeisz 
Zvlma elhunyt osztálytársuk sirdombját. E 
kegyeletes tett után kis de ked .lyes csapat 
szét oszlott, hogy délután 1 órakor a zárdá
ban összegyűlve kirándulhasson a csánki 
uradalmi erdőbe. Kit ve igen csinos mulat
ságot rendeztek, persze Léváról vive maguk
kal ennivalót. A kiránduláson részt vettek. 
Editha volt fonökno Alerina volt osztály 
t. és Donata nővér a tanítványok* 13-an 
mégpedig: Adler Etel, Csekei Mária, Denta 
Margit, Engel Janka. Hoffmann Ilonka, Kern 
Eleonóra, Klain Aranka, Liptai Lujza (Fakó- 

vezekény) I owy Ilona (Sólymos) 
Novotny Mariska, Steiner Debórá Szluka 
Margit (Bakabánya) Wtisz Ludmilka Este

felé kiment hozzájuk volt igazgatójuk Báthy 
László is. Ez kedvesen eltöltött nap után 
ismét öt éves fogadalmat tettek az 1913-15 
évre.

— Vizsgalatok a fői imnáziumban. Íme elér
keztünk az év végéhez midőn tiz nehéz hónap 
után végre pihenés adarik a diáknak. 
Azonban mielőtt teljesen szabadon bocsáj- 
tanák a diákságot egy nagy megpróbáltatás 
a vizsga elé állítják őket. Ez a régi idők 
átkos maradványa, ijesztő gnánként riasztja 
most a diákságot. Drukkolva szorul most 
minden diák, mert a vizsgák ideje immár itt 
van, elérkezett. . vizsgák sorrendje a követ
kező: Július 15-én I —VII. Hittan; 16-án I. A) 
latin, földrajz, szépírás 1. B) számtan, rajz 
szépírás II. földrajz, számtan, szépírás III. 
Latin, magyar 17-én IV Latin, számtan. 
V. Számtan, latin, német. VI. Magyar, latin, 
német, görög. VII. Magyar, latin, gp. iroda- 

‘ lom. 18-án Í. A) Rajz, számtan I. B) Latin, 
magyar. II Magyar, rajz. Ili Számtan föld
rajz. rajz 19-én IV. Történelem, rajz, magyar.
V. Gp. rajz, természetrajz, magyar. VI. lat n, 
történelem, természetrajz VII. Természettan, 
mennyiségtan, történelem 21-én I. A) Atagyar 
természetrajz I B) Természetrajz, földrajz. 
II. Természetrajz, latin. 22-én IV. Természet
rajz, német. V.Görög történelem gp. irodalom.
VI. Gp. irodalom, gp. rajz, számtan VII. 
Gp. rajz, görög, német ezzel a rendes vizs
gálatok véget érnek, 22-én van még a ma
gántanulók írásbeli 23-án a szóbeli vizsgája 
21-én torna és a rendkívüli tantárgyakból 
lá-én Te Deum majd a bizonyítványok 
kiosztása. Az irtjalnmi* uorémk intézetében. 
Elemi iskola hittan vizsga: 16-án d. e. Ata- 
gán vizsgák: 16 és 18-án. I és II. osztály 
17-én d. e. 111. oszt 17-én d. u. IV. oszt. 
19-én d. e. V. és VI. oszt 19-én d. u. A 
polgári iskolában: I. oszt. 22-én d. e. II. 
oszt 22 d. u. III. oszt. 23 d. e. IV. oszt, 
23 d. u Zene vizsga: 24-én d. u. 3 órakor.
25- én d. u. tornavizsga és záróünnepély.
26- án reggel 8 órakor Te deum. Délután
vizsga az óvóban. A vizsgák mindég reggel 
8 és d. u. 2 órakor kezdődnek. Á-r h. ee. 
va lástani vizsgák júni 14. képezde I. III. 
évfolyam d. e 10 11-ig, elemiek 11 -12-ig,
polgári 2 3-ig, gymuásium 3—4-ig, tanonc
iskola 4 — 5-ig, képesítő júni 21-én d. e. 
8 9-ig. Az ág. h ev. elemi iskola vizsgája 
janius 21-én 9-12-ig . .1 , ú„. kart,. ,>lem, fiú 
iskolában: június hó 14-én d e. az I. és II. 
osztályban, — délután a lll-ik osztályban, 
15-én d. e. a IV. és d. u. az V. és a Vl-ik 
osztályban, 26-án Te Deum után az értesí
tők kiosztása s a tanév befejezése, (razdns. 
isw. fiúk rizsi fii ja : jun. 12-én d. u. 2 órakor 
1\ [ népiskola tanulók vizsgája: az I. és 11 
osztályé jún 24-én d. e. 9 órakor; a 3 - 6  
osztályé d. u. 2 órakor Ívsz megtartva. 
Az 190$-9. tanévi vizsgálatok sorrendje a 
lévai ál/, tanítóképző intézetben Május hó 
24-én a IV. éves növendékek osztályvizsgá
lata, a IV. éves magántnnulók magán vizs
gálata, I III. éveseknek szünet, (unius hó 
1 -én és 2-án Írásbeli képesítő vizsgálat, II—III 
éveseknek rendes tanítás, I, éveseknek te
kintve, hogy a tanterem közvetlen a vizsgá
lati terem mellett van szünet. Junius hó 7-én 
d. u 5 6 ig tanácskozmány a képesítő 
Írásbeli dolgozatok felett. Rendes tanítási 
nap Junius hó 10-én, rossz idő esetén 13-án 
d u. 3 és fél órakor tornaverseny Junius 
, . 1-“*  ̂ gyakorlóiskolai magánvizsgálat. 
Junius hó 14-én hittanvizsvgálat, mindegyik 
felekezet részéről 8—1 Óig a gyakorlóiskolá
ban. 10 12 ig és d u. 2—4 ig az áll. tanító
képzőben. A gyakorló iskolai növendékek 
rendszeresen tovább járnak, amíg bizonyít
ványaikat ki nem kapják. D. u. tanárszéki 
gyűlés a képző intézeti növendékek előze
tes osztályozása felett Junius hó 15-én 8
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akor Te-Deum, utánna osztályvizsgálat a 
KpZő 1. évfolyamában. (Szünet,) Vizsgálat 
utin osztályozó gyűlés. Junius hó 16-án 
t■ sztályvizsgálat a tkpző II. évfolyamában. 
(Szünet,) Vizsgálat után osztályozó gyűlés. 
Június hő 17-én osztály vizsgálat a tkpző III. 
évfoly íban (Szünet.) Vizsgálat után osz
tály gyűlés. Junius hó 18 és 19-én I-III 
..Vés magántanulók magánvizsgálata. 19-én 

,.. s órakor gyakorló-iskolai növendékek 
r vS.n fognak járni iskolába D. u. 2 órakor 
a g, dasági ismétlő iskola vizsgálata. Junius 

-én kezdődnek a tanitóképesitő vizs
gálatok a hittan vizsgálattal A többi tárgyakra 
nézve a jelentkezőket csoportokba osztja a 
vizsgálóbizottság; naponkint egy csoport 
tt s/ 1 le a képesítő vizsgálatot. A képesítő 
vizsgálatok befejeztével junius hó 24-én, 
setleg 25-én lesznek a kántori vizsgálatok. 

Junius hó 25-én d. u az oklevelek kiosztá
sa. Junius hó 26-án tanári záróértékezlet.

Évzáró vizsgálatok az izr. népiskolában.
Jun. 17 (csütörtök) d. e. 8 órakor a II. III. 
IV. V és VI, osztály hittani vizsgálata 20 
(vasárnap) az I. osztály vizsgálata d. e. 9 
urakor 21 (hétfő) a II osztály vizsgálata d. 
e. 8 órakor 22 (kedd) d e. 8 órakor a III 
osztály 24 (csütörtök) d e. 8 órakor a IV. 
V VI. osztály évzáró vizsgálata 24 d. u. 
3 órakor, torna és ének vizsgálat záró-ün
nepély, jutalmak kiosztása. 13. d. u. 3 
órakor a polgári leányiskola izr. növendé
keinek hiitani vizsgálata. A vizsgálatokra 
úgy a t. szülőket mint a tanügy barátokat 
meghívja a lévai izr. iskolaszék. A vizsgála
tok tartama alatt megtekinthető a növendé
kek (slöjd) kézimunkája.

Merénylet. Múcska Mihály csuda 
pusztai uradalmi hajdú hétfőn, a szőllőbe 
menet az őrhegyi csősszel szóváltásba ele
gyedett mire a csősz lekapta válláról söréttel 
töltött, fegyverét s azt 15 — 20 lépés távol
ságból a hajdúra sütötte, melyből 16 sörét 
a hajdú jobb vállába fúródott. A sebesültet 
beszállították a helybeli közkórházba, a csősz 
ellen pedig meginditották a bűnvádi el
járást Felhívjuk a hatóság figyelmét arra a 
körülményre, hogy a csőszök kezébe még 
sem kellene olyan hatalmat adni és kitanitani 
őket, hogy mikor szabad nekik a puskát 
használni. Mert már többször megtörtént, 
h »gy békésen sétálókra is minden ok nélkü, 
rá fogták puskájokat, csupán azért; lévén 

- esküdt emberek, mely szerint ne cik nagy 
tisztelet dukál.

Pinczetüz Folyó hó 8-án este Láng 
B - nátnak a városháza épületében levő 

/éjében tűz volt A tűz keletkezésének 
a pincze ablakában levő s szalmával 
ütött zsák volt, mely valószínűleg az 
i eldobott szivarvégtől meggyulladt s 
/.tán a pinczében levő szalmafonásu 
ikarók s más éghető, anyagok is tüzet 

A kitóduló füstre az utcza közönsége 
« imeztette a házbelieket, mire aztán a 

•eházban billiárdozó Weisz Gyula hely- 
szesznagykereskedő is letette a dákót 
tüzeseteknél, a már tőle megszokott 

uvériiséggel és bátorsággal a tűz eloj- 
' 'hoz látott, mely rövid idő múlva mielőtt 

‘/ komolyabb arányokat ölthetett volna, 
érült ÍS.

M egbokrosodott lovak Szerdán d. u. 
rs/ágos vásár lezajlása után, egy motor- 

'•eiklitöl megvadult ló vágtatott le a Báti 
^/ írói maga után vonszolva a kocsit is. 

mielőtt még valami szerencsétlenség 
t tént volna: Fuchs Izidor helybeli lakos 
 ̂ »ban dicséretre méltó bátorsággal s hi
hetetlen ügyességgel ugrott föl a kocsira 
s nagy erőfeszítés árán sikerült a megbok
rosodott lovat megfékeznie s igy elejét vette

egy igen könyen bekövetkező szerencsét
lenségnek. Szabó Károly felsőszecsei lakos 
szerdán haza felé iparkodott Nagykálnáról 
kocsiján. A garam folyó hidján dolgozó 
gőzhengertől lovai megbokrosodtak, s a 
kocsi felborult Szabót zúzódási sebeivel 
bevitték Kálnára, hol is az orvos kötözte 
be sebeit. A lovak pedig iramodásbán ro
hantak haza és csak gazdájuk háza előtt 
álltak meg.

— Kifogott hulla. Folyó hó 4-én Felső
várad határában a Garam folyóban egy 40 
évesnek látszó középtermetű fekete hajú, 
bajúszú és szakálú férfi hullát fogtak ki, 
mely hulla teljesen ismeretlen egyéné meg
nehezíti a személy megállapítását azon körül
mény, hogy a hullát teljesen mezítelen álla
potban találták, karján szivalakban a követ- 
kőzetkező tetoválás volt látható 1891. 11D.
J. vadász Z. A. A megejtett nyomozás csen
dőri s orvosi boncolás alapján minden bűn
tény kivan zárva.

— Italmérők és borfogyasztók figyel
mébe. A földmivelés ügyi minister legújabb 
erre vonatkozó rendeletét a jövő számba 
hozzuk, ajánljuk, a lap figyelmes olvasását.

— Születések. Huszár Mihály Bongya 
Zsuzsanna rkath. János. Néh: Urbán István 
Baranyik Erzsébet Anna Paulina rkath. Alksza 
András Surányi Erzsébet halva született rkath. 
Dohány Sándor Kuczmin Anna Sándor rkath. 
Weisz Márk Schwitzer Gizella Pál izr. Blőd 
Dávid Schveiger Rozália Regina izr. Madarász 
Jónás Silingi Rozália Olga Margit ref.

— Házasság özv. Tövises János özv. 
Szabó Istvánné Dóka Julianna ref. Pilnik 
János Hornyák Teréz rkath. Elbert Benjámin 
Hirschler Kornélia izr.

— Halálozás Újhelyi Mihály ág. h. ev. 61 
éves Májrák özv. Reisz Mórné Hermann 
Fáni izr. 78 éves Aggkori végkimerülés.

— Vásár, folyó évi 7 én tartott barom 
vásárra felhajtatott szarvasmarha 2188, drb. 
ló és csikó 2645, Juh. 1650, sertés 160,

1 kecske 13, szamár 2. Ebből Eladott: Szarvas- 
marha 884 drb. ló és csikó 344 drb. juh 
773 drb. sertés 97 drb. kecske 8 drb. szamár 

összesen: 2078 drb.
— Betörések ellen a legjobban lehet 

védekezni, ha valódi Brauning fegyvert 
veszünk, kapható Róth K vaskereskedésében.

— Lopás. Szerdáról csütörtökre virradó 
éjjel Pachinger József lévai lakos kácsatói 
földjéről egy szekér lóherét elloptak a nyo
mozás folyamatban van.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Szerkesztői üzenetek.

Köszönet nyilvánítás.
József kir herceg Őfensége a Léván létesí
tendő „Tanítok Háza“ javára kiutalványozott 
100 kor. nerneslelkü adományáért fogadja 

az egyesület leghálásabb köszönetét. 
Deli István Zselizi tanító egy általa készített 
kép-keret értékének 75" át 75 kor. összeg
ben a „Tanítók Háza“ javára adományozta. 
Fogadja ezen adományért az egyesület 

leghálásabb köszönetét.

Végh István Deák Adolf
egy. elnök. egy. főpénztáros.

— Adakozás. Mordinyi Lajos egy becsület 
sértési ügyből kifolyólag 2 koronát adomá- 
nyozott a lévai izr Poel Zedek egyesületnek.

Leveleket és kéziratokat nem ád vissza a szerkesz
tőség. Névtelen levélre nem válaszolunk.

Dr. Silberfeld Jakab, Aranyosmarót, — Ezer 
bocsánatot kérek a múltkori szerkesztői 
üzenetemért, de én igazán ártatlan vagyok, 
mert hogy nem is gondolhattam azt, hogy 
ha valakinek fejét itt Léván ütöm, akkor más 
fog helyette Aranyosmaróton jajgatni. Mert 
hogy Önnek miért fáj azon „sötét gyűlölet 
embertelenségtől fertőzött anyaméhében szü
letett” szerkesztői üzenet, azt — bármilyen 
figyelmesen olvastam át újra az inkriminált 
részeket — nem tudom felfogni. Azért nagyon 
kérem, hogy raktározza el müharagját majd 
alkalmassabb időkre. — Most engedje meg, 
hogy nyilatkozatának egyes részeivel foglal
kozzam. — Azt állítja rólunk, hogy mi szer
kesztőjét sárral fecskendeznénk be ? Ezt hatá
rozottan tagadom, mert sem időnk, sem ked
vünk, hogy felesleges dolgokkal foglalkozzunk. 
Szemünkre veti azt, hogy lapunk egy „nem
létből létrehozott lap„. Hát a mi bűnünk az, 
hát tehetünk mi arról, hogy lapunkat a világ 
teremtésekor az Úristen nem teremtette mind
járt, mint a „Lévai Őrálló”-1 tudom is én 
micsodából. Arra a kitételre vonatkozólag, 
amely olyan nagyon fáj Önnek is,szerkesztőjé
nek is, t. i „Városunk hírlapirodalma holt 
pontra jutott”, csak utalok a „Lévai Örálló” 
különösen a lapunk megjelenés előtti 4—5 
számaira melyben annak szerkesztője ahelyett 
hogy a közjót szolgálta volna vehemens 
temperamentumával, folyton “személyes ügy„ 
a köztéren működő férfiak állandó lecsepüzé- 
sében nyilatkozott. Hát nem holt hírlapiro
dalom ez ? ! Engedje hát tisztelettel kérdeznem 
a jó Ízlés színvonalán álló hirlap-e, vagyrek- 
lámdob ? Közérdekű hetilap-e, vagy református 
felekezeti újság? Ismétlem, hogy ezeket min
den mellék és utógondolat nélkül csak kér
dezem. Mielőtt a nyilatkozat többi részeire 
kiterjeszkednék, engedje meg, hogy még egy 
kérdést intézek Önhöz. Ugyanis ha nem tud
ják Ön és szerkesztője papi hivatásukat ujság- 
irói működésüktől elválasztani, miért foglal
koznak újságírással is? Miért nem alapítanak 
egy református-zsidó s felekezeti újságot, 
ha már végképen nem tudnak lemondani 
arról a kétes dicsőségről, hogy nevük 
egv lap fejen legyen?! Mert megengedem azt, 
hogy az „üldözött református pap” meg 
hasonló maszlagok «s nagyhangú frázisokkal 
talán nagy hatást értek azokon a bizonyos 
tárgyalásokon, de itt Léván, hol ismerjük a 
viszonyokat, inkább bizonyos erkölcsi undort 
ébreszt, mint szánalmat. Mondjon csak egy 
embert is, ki szerkesztőjében.nem az embert, 
nem az újságírót, hanem a református papot 
támadta? Valamint nekünk sincs eszünk ágá
ban sem, hogy nyilatkozat ízetlen felekeze- 
tieskedése végett Önoen a zsidó papot bánt
suk ! Komolyan szólván, nem tartja-e legalább 
is nevetséges helyzetnek, hogy amikor mi 
annak a papnak, mint újságírónak alaptalan, 
otromba támadásai ellen jogosan védekezünk, 
akkor ő kelme a papi talár védő bástyája 
mögé vonulva, letagadva, vagy elferdítve 
mindent, bántatlanul üthessen bennünket ? I ? 
Azért tehát legyenek papok ott, hol annak 
helye és ideje van és ha tollat vesznek 
a kezükbe vessenek számot azzal, hogy itt 
ujságiró áll újságíróval szemben.

Végül arra kérem még, hogy a raktáron 
lévő villámokat és szóvirágokat tartogassák 
kérem a jövő tárgyalásra, mert mi leszünk 
annyira udvariatlanok, hogy semmi további 
nyilatkozatra, vagy támadásra még ezen a 
helyen sem fogunk reflectálni.________
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$ *) L nak Val.tmmt más szakmáknál is csak 
sakel«clükh<*l lehet elöljáró, ügy a tanfelügyeletre 
is ’.-sak tat.it ■!••••; lett tanltdugyciöt. jobban mondva 
szaktanffliiflyelot : alkalmazni Kit gondol tulaj* 
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S f . - s a s  tanító lehet nem tudomá
nyosán k fp z e tt tanügyhöz ertö: n t „ ta n  ig y i  s z a k é r tő "  
c s a k  a io l iH .  k i  v  s z a k m á r a  k - s / ü i t  és  s z e r z e t t  
s . > . g y a k o rla tb a n  s é r v é n y e s ít e t t e
A .tanú So lett tanfe.ügyelő- egészen más szom- 
•

B
a tamtas szakszerű \ zctesét fürkészi, addig emez 
csak k i is'- henye::,á októl vezéreltetve, talán cg szén 
lér \ _telén ■■ j . altul 'éli m-g a tani’ást s annak 

A .nem szaktaníelm:vel-V besorozott kato*

Schőnstein Henrik, férfi- és női divatáruk 
nagy választékban.

Engel József
csemege és fűszer üzletében, naponta 

friss felvágott, sonka és kolbász aruk.

Női kalapok ízléses kivitelben 
Pintér Józsanal Levan

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Férfi és női divatezikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Látszerek és optikai íruk nagy választékban 
kaphatók Grein^r Zsigmondnál Léván 

Kálvin-tér. Javításokat is elfogad.

Jó házból való fiú
ki néhány  g im náziumi osz 

tá ly t  végze t t  a helybeli 
drogériában gyakornoknak 

lelvétetik.
Jó karban levő zongora

jutányos árban eladó, czim a
kiadóhivata lban.

Azonnal felveszek egy 14-15 éves 
tisztességes fiút kéményseprő 

tanulónak
teljes ellátssal vagy anélkül, cím 

Havas Sán d o r  
kém énysep rő  m. Zseliz.

(? . , , ^  
Tánctanitási értesítés!

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

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

főv. oki tánc és illemtanító 
tiszteletbeli tagja a Párisi táncművészeti 

akadémiának
l Fővárosi tan ul. Vili. Kemény Zsigmond u. 12. .

ltom k.
vaskereskedéseben

------  Léván. ------
Minden minőségű e$ meretu

kerítés sodrony 
legjutányosab árban 

beszerezhető.

SCHULCZ IGNACZ LÉVA,
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Györgyi Lajos j
szíjgyártó nyerges és kocsifényezö, £

Léván, Szepessy-utcza 5-ik $ 
és Kálnai-utcza 3-ik szám alatt. $

Saját bognár műhely. |
Ajánlja saját készitményü ló- f  

szerszámokat, nyereg felszereié- |  
sokét, utazó bőröndöket, és táska t  
különlegességeket. I

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

Uj valamint javított kocsikból |  
állandó raktár! Használt kocsik 'i 
becseréltetnek. |

vis-A íföjtfjíí * ^  H it* x ^ i f i x - f c í  Tíjt; £

:| ’isztelettel értesítem  a o. é # 
közönséget, hogy sa já t te rm é
sű jó za m a to s fehér é s  Vörös, 
áj e s  o boraim nak ;— a nyert 
engedély a lap ján  — a „Kákái" 

som on é s  házon  ki Vili Való 
ti ínérését m egkezdettem .

Forgács Mihály
szőllőbirtokos.

Lévai Hírlap 7.
= * *  "• r  — ' = "

__________ wKobrak“ cipők egyedüli raktára. ________________

POLLAK ADOLF LÉVA.
A jánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen ju tá n y o s árakban.

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

K épkeretek m inden kivitelben.

Épület ü vegezési vállalat!

Játék  áruk! = = -  K osár áruk!
„Kobrák** cipők egyedüli raktára.

ipp J)ávid Sévcr, mezőgazdasági- és 
varrógépek raktára.

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a lég- |  
elsőrendű

ALFA SEPARA TOR R. T. \ 
bud apesti ezég

képviseletét bírom.

Raktáron állandóan láthatók. I

Schrantz-;éie
cséplőgépekre.

Ganz-i'éle
locomobiiok

m elyek  r a k t á r o n  
á l landóan  üzem b en  

lá tha tók .
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Hollher es S ch ran tz  i 
Maylarth  Ph. es Tsa. 
Mc Cormick í? #í  I

g é p e in e k  v e z é r k é p v ise le te , | Ganz-Í*éle m otorok  
állandóan üzem ben  

I lathatók. *

Mükőlapos jégszekrények. Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

g o ------------------------cg

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lak berendezések  
»—• készítője.

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

G 0 -------------------------- 08

BLUM CYULA
fűszer és liszt nagykereskedő
=  LÉVA.  =====

Pátria kávé és Erő sósborszesz 

egyedüli képviselete.

Tej házhoz szállítása iránti meg

rendelések elfogadtatnak.

...... ...............— ... J

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

az „Óriás kaszához*1
Léván.

Konyhaberendezési czikkek. 
Vadászfegyverek nagy 
választékban. *  *  *  
Román es Portland *  
*  *  czement raktára. 
Stukaturnad Carbid.

OJTÓ S. - szallag.

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.

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

L É V Á N ,  Petőfi-utcza 13. szám.

Kárpitos munkák gyors és 
pontos kivitele. 

Modern lakberendezések.
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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