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Megjelenik minden szombaton.

A kis embernek nincs hitele.
Az általános gazdasági helyzet nem 

mondható nálunk valami rózsásnak. 
Elakadt vállalkozási szellem, tétlenségre 
kárhoztatott erők a mellett bizonyítanak 
hogy valahol hiba van a kréta körül. 
Hatalmas iparilag fejlett államok, mint 
Anglia, Németország, Franciaország és 
Belgium jó útmutató és buzdító példák 
lehetnének pedig sok gazdasági há
nyattatáson és nélkülözéseken átment 
országoknak arra, hogy miképpen kell 
a gazdasági tényezőknek okos és cél
tudatos összefogásával fellendíteni ipart 
kereskedelmet és miként kell igy vég
eredményben fellendíteni Magyarország 
közgazdaságát és gazda
sági erejével utóbb kifelé a világ mind 
a négy tájékán tiszteltté, ösmert és 
elismertté tenni a magyar kereske
delmet.

Okos gazdasági és üzleti politikát kell 
már végre folytatnunk. A magyar köz- 
gazdasági élet vezetőinek széles látóköre 
sok pontőr, biztató kvalitásokkal is 
bir erre tőkeereje meg épenséggel elég. 
Erre akarunk mai cikkünk keretében 
rámutatni.

Az egész európai bankpiaczon a 
pénz most bőségesen elég. Nálunk sincs 
benne hiány. Már t. i. ott, a hová pénz 
forgalom természete követelte módon 
összehalmozódik, a nagybankoknál.

Angliából óriási aranyözönlés volt 
legutóbb Argentinja felé, amely ame
rikai állam az olcsó nemzetközi pénzt 
•kosán és célravezetőén hatalmas nem

zeti beruházásokra használta ki. Fran
ciaországban i bővében vannak pénz
nek, hiszen csak a napokban érkezett 
távirati hire, hogy szerb kormánynak 
francia tőke nyújt átmeneti előleget ál- 
lami kölcsöne végleges perfektuálásáig.

Németországban ami tőkeerő csak 
van, az mind a nemzeti erőgyarapodás 
okos céljait szolgálja a legkülönfélébb 
vállalkozási formákban.

Ausztriában pedig, ahol a velünk 
közösségben élő szomszéd sanda szem
mel minduntalan érdekeink csorbítására 
les feltartózhatatlan erejű a gyarapodás 
ami rovásunkra. Csak a minap kinos 
feltűnést keltett támadást intéztek odaát 
búzánk és borunk ellen és nincsen 
napja az évnek, hogy ki ne találjon 
valamit az osztrák leleményesség, a 
melyet az egészséges önzésen kiviil 
még a gyűlölet is sarkal, amivel a 
magyar gazdasági gyengítését és rom
bolását szolgálja.

Ilyen’ körülmények k o z ö u  a közgaz
dasági vezérférfiak, a tőke nagyhatal
mú irányítóinak, a bankvezéreknek a 
feladatuk, hogy e természetellenes kö
zösség határin belül is szervező és 
irányitó tevékenységgel odairányitsák a 
bőséges tőkeerőket, a hová a legégetőbb 
szükség óhajtja s ahol felhasználásuk
kal nemzeti termelés és annak nyomán 
nemzeti vagyonosodás támad.

Ki mondjuk magyarán, h< gy a ma
gyar bank ügyvitel legtöbb helyen
rövidlátó, hatalmasodó és nagy nem
zeti célok távolát nem is keresi. A kö
zéposztály hitele szervezve nincs, a 
kisiparos, kiskereskedő tengődő életéről 
nem is szólunk. Pedig a nemzeti bank- 
politika az okos erősítés politikája is 
egyúttal és nem csupán egyes érde
keltségek és egyes nagyobb alkalmi 
üzleteknek esetről-esetre való lebonyo
lítását jelenti.

A bankvezéreknek, már akik hatal
mas intézetek élén nagyarányú fluktu- 
álása felett irányitó hatalmat gyako
rolnak, végre is e szempontokat sür
gősen fel kellene ismerniök. Nagyon 
megmunkálatlan mező, óriási tere van

előttük és egyik-egyik céltudatos mun 
kával beírhatná nevét az újkori Magyar- 
ország gazdasági történelmébe is! A 
dolog veleje az, hogy most elég bősé
ges pénzkészletek felett rendelkeznek a 
nagy magyar bankok és a vállalkozás 
alszik, mert tehetetlen, mert nincsen 
hitele. Egy iparilag fejlődő és előretörő 
országnak, mint a miénk, első sorban 
nemzeti tőkéjével kell vállalkozni, mert 

1 csakis igy és csakis akkor Ítél felőle 
kedvezően a jó vállalkozásokra mindig 
kapható és kevésbbé nehézkes külföldi 
tőke is.

Közügyek.
A gimnáziumi „Értesítő" és 

hatása.
j — .4 tanügybarátainak szives figyelmébe. — 

Mint a lévai főgimnáziumnak három éven 
át volt igazgatója azt a meggyőződést sze 

I reztem, hogy a gimnázium 1880 óta v  uj 
épülettől eltekintve alig haladt »alamit 
előre. A haladást késleltették a la<sú alku
dozások, a folytonos állítólagos jobb és 
jobb tervezgetések. Végre oda jutott a sze
gény intézet, hogy az eredménytelenségek
ről is be kellett számolnia. Különösen fan
tartás kérdése volt és van napirenden. A 
fentartásra vonatkozó ministeri rcndcletek 
óta a körülmények nagyon megváltoztak. 
Az intézet fentartása az iskola fentartók 
közt (Tanulmányi alap, kegyesrend, Léva) 
tényleg nem arányosan osszlik meg és a 
jogokat sem gyakorolják arányosan, ami a 
közösség elvével ellentétben áll.

Három évi itt tartózkodásom alatt ezt 
tapasztaltam, hogy a nagy közönségnek a 
gimnáziumi ügyek mibenlétéről nincs kellő 
tudomása s ezért őt a gimnázium közelebb
ről nem is érdekli. Igaz célszerűnek talál
tam, tehát hogy az intézet fejődését, mükö-
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dését és hivatását akadályozó tüneteket, 
úgy amint azok megtörténtek a tanévi ér
tesítőben röviden közlöm.

A gimnázium ügye szomorúságot kelt. Az 
intézet nem halad a korral, hiányos és szűk 
az épület stb. Nem akarom a dolgokat is
mételni, pusztán ezt jelzem, hogy a bajok 
őszinte feltárása az egyik iskola fentartónak, 
Léva városnak nem tetszik.

Az iskolafentartásról szóló pont szerint a 
gimnáziumra legkevesebbet áldoz, (mondjuk 
az épületet kivéve semmit), Léva városa, 
mig például az intézet ifj könyvtárának 
képviseletétől meg akarja fosztani úgy a 
másik két iskola fentartót, mint az intézet 
fejét, a gimnáziumi igazgatót; az ifjúság ál
tal könyvtárra és értesítőre fizetett dijakat 
magáénak vallja, pedig csak a 24 frt. tan
díjhoz van joga és a 2 frt. felv. díjhoz.

Ezen eljárással szemben az egyik iskola- 
fentartó, a kegyesrend ilyen állást foglal el 
(1621 1908) „A gimnázium fentartásához a 
városon (Léva) kívül az állam is jelentékeny 
összeggel járul, a rend pedig évenkint 18-19 
ezer koronát fizet e célra, ennélfogva az 
állam sem a rend nem fosztható meg ön- 
kényüleg a fentartói címtől és jogtól. Ha a 
város maga akar fentartó lenni, ahhoz a 
rend és bizonyára az állam is szives kéz
séggel hozzájárul, de természetesen csak 
úgy, ha a város a címmel együtt a terhe
ket is átveszi, de a mig ezt megtenni nem 
hajlandó, a rend sem mondhat le fentartói 
címéről és jugáról"

A fentartói jogból folyó többi dologra 
nem térek reá. A helyzetre különös fényt 
vet az „Értesítő" nyomán keletkezett moz
golódás. Szégyen érte a várost, kipellengé
rezték mondogatják Persze az okozott seb
re flastrom kell, és pedig jó lesz annak 
képviselőtestületi határozat az értesítő és a

volt igazgató ellen. Csakhogy evvel az ügy 
nem lett elintézve annál kevésbé tisztázva.

A gimn igazgató egy középiskola feje, egy 
fögimnáziumi tanári testület elnöke stb. tehát 
az általa kiadott „ értesítő" felett nem lehet 
„napirendre térni*.

Állítólag vádakkal illette az cggyik iskola 
fentartót, Léva városát. Léva város, mint er
kölcsi testület, nem tűrhet el magán semmi 
féle alaptalan vádat. Tehát el kell járni a 
vádaskodóval szemben. Fegyelmi vizsgálatot 
kell ellene követelni, s a vallás és közoktatási 
ministeriwnnál a „sérelemről“  jelentését ten
ni. .4 város mint érdekelt fél egyoldalulag 
nem hozhat semmiféle más határozatot, mint 
hogy a „vad*-ak (?) visszautasítása mellett 
orvosiist kér, a „támadás4* (?) miatt.

Vagy talán attól fél valaki, hogy Léva 
várost azért hálátlansággal stb-vel fogják 
vádolni. Ez volt a köszönet azért, hogy az 
igazgató a gimnáziumot magasabb nívóra 
emelte, stb.

Mint gimnáziumi igazgató csak egyszer 
vártam köszönetét, amikor saját költségemen 
leutaztam Budapestre hogy az első párhu
zamos osztály felállításához szükséges rend- 
főnöki engedélyt megszerezzem. A sikeres 
megoldás után a v. képviselőtestület intéz
kedéseimet „tudomásul vette". 6069 1906 
sz. Ekkor szállt meg a hiúság ördöge először 
és utoljára Léván.

Az értesítő kifogásolt pontjainál föll kell 
tenni a kérdést: igaz ez, vagy nem ? és 
felelni igennel vagy nemmel. Magyarázga- 
tásnak, kerülgetésnek s más ily nemű szé- 
pitgetési eljárásoknak határozott állításokkal 
szemben nincs helyük. Tehát vagy fegyelmi 
vizsgálat, vagy sajtó per.

Remélhető, hogy a fegyelmi vizsgálat vagy 
a sajtóper, vagy mindakettő, a gimnázium 
ügyét napirenden tartva nagyban hozzá

járulnak ahhoz, hogy a főgimnázium doigai 
mielőb rendeztessenek.

A gimnázium felvirágzását szívből óhajtom. 
Léva, 1909. aug. 1.

Cserhelyi Sándor.

Városunk fejlődéséhez.
Honnan is kezdjem ? . . . igen, most már 

tudom, a gyermek koromtól kezdem, amely 
bizony nagyon régen volt akkor még városunk 
is másképpen nézett ki, imitt amottt a város 
belsejében még szalmakunyhókat is lehetett 
látni tehát jó régen lehetett, mégis mintha 
most volna előttem ama jelenet amikor atyám 
— miután falun laktunk — elhozott Lévára 
hogy megismerjem ama helyet ahol majd 
iskoláimat kell megkezdeni, egy régi jó ba
rátját a jó Szitkei piarista bácsit kerestük 
fel, s annak társaságában megmutogattak 
minden látni valói, — hát bizony nagyon 
hamar kimerítették a látni valót, de én leg
kevésbé sem voltam a látottakkal megelé
gedve. A legtöbb időt a piarista épületben 
töltöttük, s igen szomorú voltam, hogy az 
én othoni erdős, rétekkel környezett falumat 
ezzel a rideg falakkal beépített labirintussal 
kell felcserélnem, gondolataimnak kifejezést 
is adtam, s megkérdeztem a bácsit, hogy 
llát tulajdonképen hol fogunk tanulni nyáron, 
ha Léván még kert sincsen --  (megjegyzem 
falun nyáron a szabadban tanultunk.) — A 
jó Öreg bácsi teljes igazat adott nékem, s 
tisztán emlékszem, hogy a panaszok se szeri 
se száma jött ajkairól, s a régiek bűnét em
legette, mert úgymond néki Léva volna 
legkedvesebb tartózkodási helye, ha csak 
egy sétáló kertje volna vagy valami ligete, 
ahol a szép virágos zöld helyen gondjaitól 
szabadulna és napi sétáit megtehetné, de 
mind ennek hiányában csakis a Bát felé

A szeme már káprázott az erős nézéstől, 
a szivében pedig mindnagyobb mérveket ölt 
a keserűség.

*Ssem j('n • Nem jön . . . susogta 
és csalódtan jött el az ablaktól. De csakhamar 
visszaszaladt.

— Mily határozóban mondta, hogy itt lesz. 
Hngy várni fog. Hogy kettesben beszélhessen ! 
velem. Miért nem jön hát?

Pár lépéssel hátrált az ablaktól. De nem 
tudott elmenni. Úgy érezte, mintha valami 
gúnyos szellem ingerkednék vele: „Ládd 
amaz mily boldog! Mily könyed, friss mo
solygással néz kifelé. Már a kezével is integet 
valaki felé . . . Nézd, nézd az arcát . . . . 
Hogy dagad a keble a boldogságtól. Mily 
üdén nevet valakire. Látod ?"

Igen, Ilma látta és ez az üde nevetés 
nagyon fájt szivének . . Kimondhatatlanul.

A fehér blousos leány arca hirtelen teljesen 
egyenlő lett a keblére tűzött rózsa színével. 
Es Ilma tudta, hogy mi okozta azt a hirtelen 
változást: Egy daliás férfi jelent meg a kö
zeli utcasarkon és finom kalapemeléssel felelt 
integetésére. Ilma sápadtan figyelte a kedves 
jelenetet és amint átnézett a leányra, a sze
mével igy beszélt neki: „Boldog vagy ugye? 
A\c gjelent az, akit vársz . . . oly nagyon 
vársz! Ez nagy boldogság! Ládd én hiába 
várok . . . .«

A fiatalember befordult az átellenben lévő 
ház kapuján. A pirosarcu leány elment az 
ablaktól. Ilmát mintha odaszögezték volna, 
mozdulatlanul nézett át, csak a melle li
hegett kétségbeesett aránytalan pihegéssel. 
Es ahogy a fehérblousos leány elment az ab-
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vezető poros országutra van utalva, s azzal 
miáatatja magát, hogy hány lépésre van a 
várostól Kácsató, hányra Nyúlvölgy és hányra 
Bát? ha jól emlékszem ő odavaló szárma
zású volt de bizonyosan nem tudom. Elég 
az hozzá, hogy városunknak sem akkor de 
még mai napig sincsen semmiféle sétatere, 
pedig minden modern város azon iparkodik 
lakóinak s az idegen vendégeknek kellemes 
szórakozást szerezzen, és egy ligetet léte
sítsen egy oly közhelyet, ahol minden ember 
üres óráiban kellemesen elszórakozna, igy 
talán nem kellene felkeresnie a város terü
letén engedélyezett korcsmák bűzös levegőjét. 
Kérem tessék csak körülnézni, hogy Léván 
aránylag nagyon sok az ilyen nyilvános 
mulató hely persze egyik másik helyen humi 
kaszimők is vannak alkalmazva, s megdöb
bentő, hogy minden ilyen hely esténkint tele 
van mulató vendégekkel; s vasárnap délelőtt j 
egy-két pohár sörnek elfogyasztása jobb, 
mint a templomba való járás — persze 
folytatása van a mulatozásnak hétfőn reggelig 
s még el is dicsekesznek azzal, mily nagy
szerűen züllöttek. Már most kérdem, hogy 
igy van-e az más városokban is ? Oh nem! 
vegyük csak Pozsonyt ahol annyi kiránduló 
hely van, az úgynevezett „Bimbó házak." 
Vasárnap délután kimegy a városnak apraja 
nagyja nem azért ugyan, hogy ott dőzsöljön 
hanem a zöldben elfogyasszon nehány garas 
ára élelmet és italt de este 8—9 órakor már 
hazamegy, s másnap nem tart blaumontágot 
hanem a jó levegőjű kiránduló helytől meg- 
könnyebülve vígan végezi napi munkáját. 
Mi itt Léván még sétát sem tehetünk anélkül 
hogy egy bizonyos adag port le nem nyel
nénk és nagyot néznénk ha házi orvosunk 
megmutatná esetleg kimosott gyomrunk tar
talmát, lehetne ott sok mindenféle utcai port 
és egyéb kimondhatlan^alkatrészekből álló 
anyagokat találni.

Elismerem hogy városunk szerencsétlen 
helyre épült és olyan területe sincsen, hogy 
egyhamar meglehetne valósítani az általam 
fentebb említett ligetet, de igen is egy kis 
jó akarattal meglehetne teremteni egy nagyon 
szép sétahelyet, amelyről azonban a 
helyszűke miatt értekezletet most nem 
irhatok, de most csak arra kérem a város 
igen tisztelt hatóságát, hogy addig mig ezen 
talán álomba illő sétahely megvalósulna, 
tegye kényelmessé legalább azon utcákakat 
ahol már szépen kifejlődött fákat találunk; 
például a Széchényi és Deák Ferencz utcákat 
nem lehetne talán néhány csinos vaspadott 
ott lerakni illetve elhelyezni; — tessék csak 
a járásbíróság előtt megfigyelni, hogy a 
gyalog bejött vidéki felek akik idézésükre 
korábban megérkeztek ahelyett, hogy kényel
mes helyet találnának s fáradalmukat kipi
hennék, kénytelenek ott álldogálni vagy a 
legjobb esetben a földre telepedni, s gyö- | 

I nyörködhetünk bennük mint valami vándor 
karavánban.

Most még egyet vagyok bátor a tekintetes 
hatóság nagybecsű figyelmévé ajánlani, hogy 
a már annyiszor hangoztatott utczai öntözést 
kérem szaporítani s az utcaseprő munkásokat 
kitanitani, hogy csak akkor söpörjenek ha 
az utca már megvan öntözve, s az ott levő 
trágya és csatorna vizének necsak 2 3-ad 
részét de 3 s-át takarítanák el. Akkor majd 
városunk fog talán haladni, s az idegenek 
nem mondják azt, hogy jaj milyen bűz van 
ebbe a maguk városába.

Kóbor.

(Folyt, köv.)

Éj az erdőn.
Késő alkonyba vész a hegyek örve 
Vad sziklavárak omladékain 
Kiégett már az esti fény sugára,
Enyelgő szél zörög repkényein.

A bérei csermely álmos suttogással 
Siet a völgybe vágyva fekhelyet,
Hol hév madárdal zengi be a bokrot 
S jánosbogár ragyog sok rejthelyen.

A harmat hull a csillagok kigyulnak, 
Ezüstös holdnak fénye megrezeg . . . 
Benépesül az ür titkos homálya,
Mint sejtő lélek s álmodó szivek

Amott a völgyben kis falu fehérük,
Kis kápolnának estharangja cseng . . .
A szálló éjben erdők némaságán 
A pásztor ember hosszan elmereng.

Szavára viszhang riad tompa durranással 
S egy pillanatra zörgő lárma kél . . . 
Futó vadak szőkéinek át a bokron, 
Nyomukba kelve árny s riasztó szél.

Majd csönd marad . . Ijesztő némasággal 
Borongó árnyak szállnak nesztelen ;
A bérctető a fejét az égbe nyújtja,
S hallgatva állja a végtelen időket.

Az éj felére já r ; az ég űrében 
Magányos felhővándor tévedez;
A völgybe lenn cirippek szólása 
S jánosbogárkák fénye révedez.

Körül az éj komor felhőkbe veszve 
Olykor kigyul és lomha fényt szór-hint 
Mig messziről döbbentő mormogással 
Közelgő vész bús hozsonnája int. —

M. B

laktól, Ilma belátott a szobájába. Halvány 
rózsaszínű leányszoba volt az. ízléses és
elragadó.

Már majd eltelt egy félóra, de a fehér- 
blousos leány még mindig nem tért vissza 
^/ •bájába. Sötétedni kezdett, a halvány ró
zsaszínű szoba mindnagyobb homálybaveszett 
Ilma előtt. Nemsokára megjelent a leány
szoba ablakánál egy fehérbóbitás szoba leány 
és egy aranyos virágvázban két szál rózsát 
helyezettel. És ez a fehérbóbitás szobaleány a 
leányszobától közvetlen jobbra lévő ö tablakot 
sorjában kinyitotta, felgyújtotta a csillárokat. 
A leányszobától közvetlen jobbra lévő abla
kukra esett hirtelen Ilma tekintete. Ez a 
szalon volt. Fényes, gazdagon berendezett 
szalon. Egyik sarokból hatalmas ébenfa 
o*ngora húzódott végig majdnem a fél 
szobán. És ennél a zongoránál ült vígan a 
pirosarcu leány. Valami andalító dalt játszott 
és közbe-bözbe kedves pillantásokat vetett 
a mellette ülő férfire. A szobában kivülök 
senki sem volt. A leány egyszere abbahagyta 
a játékot és fejét féloldalra hajtva pajkosan 
nézett a férfire, aki most a leány keze után 
nyúlt és a másik percben a kis fehér kéz 
ott volt a férfi ajkánál és az ujjak hegyéről

az ajk felkuszott a leány válláig, a nyakáig 
az arcáig, végre ajk ajkon pihent . . .

„Menj, menj el innen, — beszélt Ilma 
bensőjében egy hang. — Mit gyötrőd magad. 
Mit nézed, amint mások szeretkeznek? Mit 
kínozod a lelked mások boldogságával? 
Menj el innen . . .“
És Ilma most lassan elvánszorgott, de még 
nem tartott hazafelé. írógépe mellé ült, egy 
tiszta papirt helyezett a gépbe és busán 
kopogtatta a betűket:

. . . „Vártam. Hat órára Ígérte, hogy itt 
lesz. Most nyolc felé jár az idő, ahogy e 
levelet írom magának. Még mindig várom. 
Pedig érzem, hogy úgy sem jön, de azért 
csak várom . . . Abért nem jött el ? Ha tudná 
mennyire fáj nekem ez!! Már kora délután 
nem volt nyugtom az irodában, azt sem 
tudtam mit dolgozok. A szivem repesett előre, 
hogy találkozni fogok magával, hogy meg
tudom, vájjon mi az a fontos dolog, ami 
végett négyszemközt akar beszélni velem. 
Nyugtalanul vártam a hat órát. Eljött, és el 
is m últ. . . Elmúlt 7 óra is, nemsokára nyolcat 
üti az óra, és . . .  és most itt ülök szomo
rúan, nagyon szomorúan Írógépem mellett 
és legjobban szeretném, ha most mindjárt

meghalnék . . .  M ert.. . Átért.. . tudom, hogy 
nem szeret. Ha szeretne, nem feledkezett 
volna meg oly könnyen Ígéretéről. Ebből 
látom, hogy nem is gondol rám, hogy csupán 
annak a csóknak hatása alatt történt ez az 
ígéret, amit bizonyára megbánt. Az a csók 
fáj nekem . . . Megalázva érzem magam. 
Miért erőszakolta ki ezt a csókot? Abért 
űzött játékot a szivemmel ? . .

Az iroda előszobájában erősen megszólalt 
a csöngő. Ilma sietett ajtót nyitni e rémes 
csöngetésre.

— Ilma az Istenért hol maradsz ? — nyitott 
be kétségbeesetten a lány húga. Nem tudtuk 
elképzelni, hogy hol vagy. Az összes ba
rátnőidnél kerestelek, a rokonoknál is. Egész 
véletlenül jött az a gondolatom, hogy idea 
hivatalba is felszaladok.

L ia %

(folyt, köv.)
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megfellebbezhetőséget. Ezután a közgyűlés 
végét ért. íme tehát, úgy látszik, hogy a 
fogadó régen vajúdó ügye végre valahára 
dűlőre jutott. Elhatározta tehát végre a 
képviselőtestület a lerombolást s most ezen 
határozat szeptember közepén a vármegye 
elé kerül s ha ez is elfogadja; akkor egy 
év leforgása alatt megvalósul egyik hőn 
óhajtott ábrándunk : felépül a lévai vigadó!

— Közgyűlés. Léva város képviselőtestülete 
július 30-án közgyűlést tartott Az elnöki 
megnyitó és a polgármesteri jelentés után 
rátértek a közgyűlés első pontjára: a ke- 
gyestanitórend vezetése alatt álló főgimnázium 
1908 9 tanévi értesítőjében foglalt „vádak“-ra 
vonatkozó polgármesteri jelentésre. Hangsú
lyozva a polgármester, hogy még a mostani 
igazgató elődei az értesítő lapjait arra hasz
nálták, hogy egyes tanügyi értekezéseket 
hoztak benne, addig Cserhelyi Sándor a Város 
elleni kifakadásokra használta fel azt. A 
polgármester részletezi a kérdéses cikket s 
affelett megbotránkozását fejezi ki megtorló 
lépéseket azonban nem javasol, mivel a rend
kormány „bölcs" intézkedésére Cserhelyi 
Sándort más városba helyezte át. (Ezen 
ügyről beszéljen bővebben Cserhelyi Sándor 
ur közleménye, amely lapunk mai számában 
jelent meg.) A gimn. igazgatósága kérelmet 
intézett a Város tanácsához, hogy a jövő 
(1909 10) iskolaévben a 8—1-ig való tanítás 
hozassék be. A tanügyi szakosztály elhatá
rozta, hogy megkeresést intéz a gimnázium 
uj igazgatójához s az ügyre nézve hozzászó
lását fogja kérni, valamint megkeresi a többi 
iskolák igazgatóságát is, hogy azoknak ö s s z - 

v éle mén ve alapján oldhassa meg az ügyet. 
A képezde ügyének tárgyalása után, Tokod) 
Litvánnak, a fizetésére fölvett előlege tár
gyalására tértek át. A lévai köbánya.\ír. Böck 
Húg.) által való ingyenes megvizsgálását a 
képviselőtestület élt-.gadja. A piaristák 20 
kút holdnyi rétjének megvétele tárgyában 
nem történt érdemleges megállapodás, mivel 
a képviselőtestületi tagok kellő számban 
nem jelentek meg. Monaco Mose leszámo
lási, a pénzügyi szakosztály javaslata alapján 
meg nem állapított id re szintén elhalasztatott. 
A gazdasági munká'diázak felállítása, a Kollár* 
utcai teleknek éld srabolása, továbbá Vi ia

Több képviselőtestületi tagnak érdemleges 
hozzászólása alapján, Belcsák László veze
tése alatt bizottságot küldtek ki amely bi
zottságba a református egyházatyák is részt 
vesznek s megbízták a bizottságot, hogy 
tapasztalataikról a képviselő testületnek szá- 
móljának be. A Brach-kert megvétele elejtetett 
mivel azt a tulajdonos időközben másnak 
adta el, A városi csatornázási ügy kiadatott 
a pénzügyi és az építészeti szakosztálynak, 
javaslattétel végett. A Kapuközi csatorna 
ügyre nézve a városi mérnök azt javasolja, 
hogy p 2600 koronás (betonburkolat) tervet 
fogadja el s ezt a képviselőtestület el is fo- 
gadota. A polgármester a főgimnáziumra 
vonatkozó Vas-féle tervet és 151000 koronás 
költségvetést bemutatja s felveti az eszmét 
egy új gimnázium építése ügyében, amely 
épület a piaristák telkére és aViatoriss féle 
ház helyére volna építendő. Erre nézve a 
képviselőtestület megbízza a polgármestert, 
hogy a rendkórmányt erre nézve keresse 
meg s kezdje meg az ügyre vonatkozó tár
gyalásokat. Más tárgy nem lévén, a polgár- 
mester az ülést berekeszti.

— Rajtacsipett tolvaj. Múlt hó 29-én a 
lévai vásárról hazafelé tartott a nem épen 
józan Szikiinka Tamás, mankóéi lakos. Ko
vácsinál találkozott Engel. ar.-maróti föld- 
bérlő kocsijaival, a melyeknek egyikére föl- 
kéredzkedett, a melyen Hraban János kocsis 
hajtotta a lovakat. Hraban beszédközben 
megtudta, hogy Szikiinka a vásáron 490 
koronáért eladta ökreit Ez rögtön szeget 
ütött a ravasz kocsis felyébe és a mikor 
Szikiinka elaludt, az alvó embernek nyakába 
akasztott pénzes zacskót levágta és a pénzt 
elrejtette. Maróira érkezvén a két ember elvált 
egymástól. Szikiinka csak később vette észre 
hogy pénze eltűnt. Rögtön feljelentette az 
esetet az aranyosmaróti csendörségnél. Tímár 
Kálmán őrsvezető és Surányi János csendőr 
azonnal nyomozást tartottak és a pénzt az 
ügyes csendőrök rövid keresés után az 
Engel kertjében a burgonyában elásva meg- 
találták.

— Hirtelen halál. Gyúróvszky Mihály, 
garamsz.illősi lakos a lévai vasúti állomáson 
amikor a vasútra akart szállni, hogy haza
térjen, hirtelen rosszul lett s szívbenulás kö
vetkeztében meghalt. A temetési engedélyt 
megadta a lévai kir jájásbiróság. Boncolás 
mell őz letett.

Baleset. Bállá Pál ga/dus -\r\ munkásé 
héten Pólya András nagyszecs i birtokos 
szolgálatában cséplőgép mellett dolgozott. 
Mialatt kötelességét teljesítette a gép elhúzta 
az egyik karját s leszakította azt. Felelőség 
senkit nem terhel, a sértett pedig a munka
adóval kiegyezett. Ezen a helyen hívjuk fel 
a munkaadók figyelmet arra, amire őket a 
törvény is kötelezi, a munkások biztosí
tására.
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— A F. M. K. E. köréből. A F. M. K. E. 
barsvármegyei választmánya Mailáth István 
választmányi elnök elülésével megtartott rend
kívüli közgyűlésében elhatározta, hogy a f, évi 
tisztújító nagygyűlésének a központi igaz
gató választmányban megürült kilenc vár
megyei helyre báró Ambrózi Istvánt, Finka 
Sándort, Hubert Vilmost, Klobusicky Jánost, 
Nedecky Vincét (uj) Ordódy Endrét, Pintér 
Károlyt, (uj) dr. Persay Ferencet és Zongor 
|ánost hozza megválasztás céljából javaslatba.

— Uj ügyvéd Verebélyen. Dr. Kovács Gyula 
bpesti lakos ügyvédi irodáját Verebélyen, 
néhai dr. Nécsey Mihály ügyvéd házában 
megnyitotta, kinek örököseitől ügyvédi ira
tait" is átvette.

—  Harmadik pénzintézet Verebelyen. A
mint jól informált helyről értesülünk a leg
rövidebb időn belül, Verebélyen egy harma
dik pénzinténtézet fog létesülni, szövetkezeti 
vagy részvénytársasági alapon. Hogy mily 
reményekkel mennek az uj intézet vezérfér- 
fiai ezen intézmény elejébe, azt nem tudjuk, 
mi azonban, a kik a helyi viszonyokat né
mileg ismerjük nem jósolunk rózsás állapo
tokat, mert a már Verebélyen régibb idő 
óta fennálló két pénzintézet és egy váltó
üzlettel a versenyt kiállani aligha lesz képes, 
kivált ha szövetkezeti alapra fekteti jövőjét,

— Sörárpa és komló vásár Pozsonyban. A 
nyugatmagyarországi gazdasági egyesületek 
sörárpa vásárja a folyó évben Pozsonyban 
augusztus hó 22-én fog a Bellevue helyisé
geiben a termelők nagy érdeklődése mellett 
megtartatni. Az árpák kitűnő minőségekkel 
le s z n e k  képviselve. A rendező egyesületekhez 
a folyó évben a sopronmegyei és bácsbodrog 
megyei egyesület is csatlakozott, mely utóbbi 
1908 évi termésű kitűnő komlójával fog a 
vásáron megjelenni.

— Jubélium Az elmúlt héten egy tiszteletre 
méltó házáspár Wilhelm Jakab és neje tartotta 
meg ezüst lakodalmát és egyben 35 
évi szolgálati és vendéglős jubéliumát. Ezen 
alkalomból a lévai vendéglősök testületének 
küldöttei, Tokody Imre egyleti elnök vezeté
sével tisztelegtek a jubilánsoknál, kikhez 
Shmidt József egyl. titkár, egy szép csokor 
átnyujtása után, szívhez szóló szavakban 
méltatta a nap jelentőségét, majd Tokody 
elnök az egyesület megbízásából üdvözölte 
derék kartársukat. Az ünnepélyes aktus a 
ubilánsokat és családját könnyekig hatotta 
s megköszönve a kitüntetést, luku Husi la

komával látta el a vendégeit (Bekiildve.)
— Gyászhir. Egész Nyitrát meglepte e 

yászhir, mely szombat este Budapestről
H'orváth Sándor nyitrai fögimnáziumi igaz

ító halálát hozta. A boldogult már hosz- 
ib idő óta gyengélkedett. Ilyen állapot- 

utazoii Budapestre, hogy a kegyes ta- 
űtórend tisztviselőválasztó gyűlésén részt- 
vi gyen. F. hó 24-én hirtelen roszul lett s 

vid idő múlva agyszélhiidésben, életének 
' évében elhunyt. Tetemeit f. hó 26-án 
isérték örök nyugalomra a budapesti kere

si temetőben A boldogultban Nyitra város 
gyik agilis tagját vesztette el.

A lévai kath. kör f. évi augusztus hó 
15 én saját helyiségeiben dijkuglizással egy- 
ekötött nyári mulatságot rendez. A meg- 
ivók már szét is bocsájtattak, szövege a 

>v'Vetkező. Meghívó. A lévai kath kör 1909 
augusztus 15-én a saját helyiségeiben sze- 
encsehalászattal és egyébb tréfás játékokkal 

egybekötött jótékonycélu zártkörű táncmu- 
uts.'igot rendez, melyre t címet és b. csa- 
ádját tisztelettel meghívja A vigalmi bizott
ság. Belépti d ij: családjegy 2 K. személy
jegy 1 K. A táncmulatság este. 8-kor kez
dődik. Jegyek Borcányi és Csornák uraknál 
előre válthatók.

— Tanítók magánfoglalkozása. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter határozatilag mon
dotta ki, hogy ha a tanító magánfoglalkozást 
vállal, köteles a tanfelügyelőnek bejelenteni.

— Öngyilkosság. Garaniszentbenedeken 
múlt hó 21-én Benics Kálmán festő-segéd 
mellbe lőtte magát. A kevésbé sérült fiatal
embert a lévai közkórházban ápolják.

— Plebánosi eskütétel Krafszky József 
volt óhaji esperes plébános Verebélyre 
neveztetett ki. Múlt hó 22-én tette le az esküt 
Esztergomban Rajner Lajos., püspök és ált. 
érseki helynök előtt. A verebélyiek őrömmel 
fogadják új plébánosukat, aki a nép igazi 
atyja s a hívők jó lelkipásztora lesz. Ehhez 
adjon az Isten neki sok lelki és testi e rő t!

Vegyészeti iparunk újabb sikereiéi. Örömmel 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 

! összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánjuk.

— Rablótámadas : Folyó hó elsején 
Glauber Bernát, neje és Jenő nevű fia Keres- 
kényben voltak búcsún. Este 9 órakor gyalog 
szerrel hazaindultak s alig voltak 100 lépés
nyire a faluból, midőn három tót aratómunkás 
Glauber Bernátra rohant, a ki csomagokat 
vitt a hátán, s a tehetetlen örepr°t az űtszéli 
árokba dobták kövekkel megdobálták. Ekkor 
esett ki a zsebéből mintegy 20 koronát 
tartalmazó pénztárcája. Eközben a többiek 
segélykiáltásait meghallotak a szerencsére 
arra menő Gajder János és felesége s el
riasztották a lopni akaró brutális tótokat, 
Említésre méltó a kis fiú, hogy aki látta, 
hogy atyja veszélyben forog, a nála lévő 
vasbottal az egyik tótot szemén súlyosan 
megsebesítette. (Beküldve)

Anyakönyvi kivonat, 1909 julius 29-től. 
aug. 5-ig.

Születések : Petráss János übert Jolán : 
leány : Jolán ; Huszár Pál Duchuti Mária : 
fiú : Lajos ; Csepe János Buhovinszky Mária : 
fiú : Ferenc Béla ; Krencsán János Frejka 
Julianna: leány: Mária; Fraka Mihály Tur- 
csan Julianna: leány: Margit; Tajnai János 
Csajka Mária; fiú: István ; Tétényi István 
Rak Erzsébet: fiú: J széf; Kovács Ilona, 
leány: Mária;

Halálozás. Jesko Mihályné szül Ürge 
Magdolna, 53 éves. /ser szívbaj; Kovács 
Mária, 3 óra, v e le s z ü le te t t  g y e n g e s é g ;  Gyu- 
rovszky Mihály 27 eves, sz’ivbénulas : Jeli
nek Mihályné szid. Weisz Kamiin, 32-éves, 
szív bénulás

Javító es pótló érettségi vizsgalat. A
pozsonyi tankerületi kir. főigazgatóság te
rületén levő gimnáziumok tanulóinak pótló 
és érettségi vizsgálata szeptember hó 6. |7. 
9. és 10-én lesz" a pozsonyi kir. kath. gim
náziumban a avitó vizsgálat pedig 11. és 
12-én. Az érdekeltek Kötelesek okmányaikat 
s/ept. 3-uig t fenti gimnázium igazgatósá
gainak beküldeni.

He.,hivő \ 1906 évi augusztus hó
8- án (vasáru - az „Oroszlán" fogadó nagy
termében kotdiónnal egybekötött tánezvizs- 
gára melyre az érdeklődőket tisztelettel meg
hívja Kieutz Gyula föv. oki. tánctanitó 
Kezdete: Deákok részére d. u 4 óától 1 2
9- ig. Felnőttek részére este 1 29-től reggel 
3 óráig. Zenét Balog Jenő cigányzenekara 
szolgáltatja. Beléptidíj 1 korona. Kotilion 
kapható olcsón a tánctanitónál.

—  A bortermelők szervezkedóce. A „Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete* 
kezdeményezésére és a m. kir. földmivelési 
ministerium támogatása mellet megindult 
mozgalom folytán végre a szőlősgazdák is 
szervezkednek. Egyes vidékeken a borter
melők pinceszövetkezeteket létesítettek és 
saját cégük alatt hozzák forgalomba saját 
termésű boraikat. A fogyasztó közönségre 
nagy előnyt jelent ez a mozgalom, mert bárki 
minden közbeeső közvetítő közeg nélkül 
közvetlenül a forrásból szerezheti be a leg- 
jutányosabb árban borszükségletét. Elsőnek 
a „Czeglédi Bortermelők Első pinceszövet
kezete" alakult meg és működését már meg
kezdette. A pinceszövetkezeteket megalaku
lásuk után állami felügyelet alá fogják he
lyezni.

Az esztergomi sz. István napi ünnep
ség ez idén arányaiban fölül fogja múlni 
az eddigieket. A rendezöbizottság mindent 
elkövet, hogy e napon ne csak nagy idegen 
forgalmat létesítsen Esztergomban, hanem 
úgy az úri osztály, mint a köznép számára 
sok élvezetet szerezzen. A várban tartandó 
ünnepség főrendezője Bogisich Mihály v. püs
pök. A Dunán lesz regatta-verseny, verseny 
halász evezés és ezenkívül még sok más 
szórakozás és mulatság.

— A falu tisztasága. A belügyminisztérium
ban szigorú intézkedéseket készítenek elő a 
falvak köztisztaságára vonatkozólag. Kötele
zővé akarják tenni az udvarok, utcák és terek 
hetenként legalább egyszeri kisöpretését, a 
miért a felelősség a községi elöljáróságot 
fogja terhelni. Az ellenőrzést a csendörség 
teljesiti s a mulasztókat első Ízben legalább 
25 korona birsággal büntetik.

A tartalékosok segelyezese. A Boszniába 
behívott tartalékosok segélyzése ügyében 
kiadott miniszteri rendelet már leérkezett a 
vármegyékhez. Most írják össze mindenütt 
azokat a tartalékosokat, a kiknek családja 
a kenyérkeresö családfő távolléte miatt anya
gi károkat szenvedett. Az összeírás fogana
tosítása után fog intézkedni a miniszter a 
segélyek kiosztása végett.

Kiíüntetett tanító. A vallás- és k" ok
tatásügyi miniszter Klepács István nagykálnai 
r. k elemi iskolai tanítónak a népnevelés 
terén szerzett kiváló érdemei jutalmazása
képpen 200 korona fizetés természetével 
biró személyi pótlékot engedélyezett.

A tréfás szinlaposzto. Az Érsekújváron 
inegjenö Kis Magyar Alföld közli Szabó 
Lajos színtársulatának eltávozása alkalmából 
a szinlaposztó tréfás búcsúszavát, a melyet 
mi is itt eredetiségénél fogva reprodukálunk, 
íme a szövege :
Ma van a/ utolsó bejárása a szinlaposztú- 

nak, s ennek jutalmául adatik 
A borravaló

Vígjáték édeskés pénzcsengéssel. 
Személyek :

A bökezii adakozó A n. é. közönség. 
A borravaló hálás elfogadója A szinlaposztó.

Történik : ma.
Bármily nagy bank", legkisebb ezüstpénz 

köszönettel dfogadtatik.
Jelszó : minél több, annál jobb.

Fenti játék a n. é. közönség sikerült ada
kozási kedvétől függ.



Lévai Hírlap

Színház.
Szombaton a „NapfogyatkozástM hozták. 

Az előadáson úgy a jelenlevő kevés számú 
közönség, minta szereplők a lehető legjobban 
mulattak. Sebestyén Mariska mint tengerész 
hadnagy nagyon sikkes volt Erdélyi Anna 
is igen kedvesen játszott. Jók voltak még 
Szabadhegyi, Ács, Szigeti, és Kovács Ilona 
Csak kár volt a darabot annyira megrö
vidíteni.

Vasárnap a „Helyre asszonyt" adták, mely 
méltó keretül szolgált Kápolnai Irén kabarét 
előadásának. A szereplők minden erejüket 
megfeszítették, hogy elfogadható előadást 
nyújtsanak, ami várakozáson felül sikerült is. 
Határozott dicséretet érdemel Gáspár Anna, 
ki kedves játékával valósággal elragadtatta 
a közönséget, Erdélyi Anna, Szigeti és 
Szabadhegyi. Kápolnay Irén a felvonások 
között előadott kupiéival frenetikus hatást 
ért el. Sokan véresre tapsolták tenyerüket. 
Köszönettel tartozunk az igazgatónak az 
élvezetes estéért.

Kedden „Az erdész leány* ez. kedves 
zenéjű operett-újdonság került színre. A darab 
romantikus meséjét igen csinosan egészítették 
a kellemes fülbemászó melódiák. A szereplők 
általában derekasan megálltak helyüket, csu
pán egyes karrészletek veszítettek szépsé
gükből a hiányos összetartás miatt. Különösen 
áll ez az első felvonás kardalaira, hol sok 
hang zavarta meg az éneket. A címszerepet 
Sebestyén Mariska kreálta; hangulatfestö já
téka osztatlan elismerést keltett, s különös 
tetszésre ragadták a közönséget ügyetlen, 
falusi mozdulatai. Jó cigányleány volt Gáspár 
Anna. Ács ma igen szimpatikus megjelenés 
volt, s finoman, mély bensöséggel játszotta 
a császár szerepét. 111. felvonásbeli pá:je
lenetét Sebestyénnel nyílt színen megtapsol
ták. Jó intrikus udvar"MC"k voltak Kálni és 
Szabadhegyi. M ilatságosan kedves figurát 
személyesített Komáromy, ki groteszk fellé
pésével soks. <»r megkacagtatta a közönséget.

A többi szereplők is buzgón igyekeztek a 
darab sikere érdekében. A karhü jelmezek 
igen tetszettek, s fontos szerepüket az illú
ziókeltésben be is töltötték, hanem a szereplők 
máskor pucolják ki a csizmájukat.

Szerdán ismételten a „V aráz sk éri ngö“ Csü
törtökön az „Erdészltánv" ment.

Szerkesztői üzenetek.
N. Szombat. Ez sem vált be. Hja kérem, 

az irás mestersége nem csak abból áll, hogy 
hangzatos frázisokkal s közhelyekkel addig 
nyújtjuk a mondani valónkat, amig az a 
kis igazság is elvész benne, a mely miatt 
Íródott az egész. Próbáljon irni röviden, de 
velősen és ne dobálódzon a frázisokkal.

H-y L s Körmöczbanya. Az előfizetési dijat 
megkaptuk, köszönjük. Szives érdeklődése 
jól esett, kérdezett, jelenleg nincs Léván, 
oda van kissé nyaralni. Szives üdvözlet 
És bocsánat, hogy elfoglaltságunk miatt csak 
itt válaszolunk. L. E Salgótarján. Ha időd 
lessz, gondolj ránk is Üdv.

Szőke asszony, Léva Azt kérdi, hogy mit 
csináljon, mert az a barna fiatalember tőle 
megszokott hidegvérrel faképnél hagyta. Az 
esetben, ha megírja azt is, hogy mily viszony
ban volt vele s miért esik oly fájdalmasan 
Magácskának az a kis hűtlenkedés, nagyon 
szívesen szolgálunk tanácscsal.

Micike. Lássa-lássa milyen rosszak ezek 
a fiatalemberek.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

H ir d e té s e k  ju tá n y o s  á ro n  

fe lv é te tn e k  a  k ia d ó h iv a ta lb a n .

I  H a s z n á l j u n k  j

KABIN A-féle 1

’ Ne mulassza el megizlelni a természetes 
, l alkálikus sulfatos

„ G y ü g y i
legjobb savanyu gyógy- es borvizét.

J)r. lengye l Béla egyet, tanár és az 
elemzés szerint ezen gyógyvíz chémiai 
alkotásánál és a feloldott sók, továbbá 
a nagy mennyiségű szabad szénsav 
tartalmánál fogva, a nagym. magy. kir. 
Belügyminiszter 53931. szám alatt kelt 
magas rendeletével, az értékes gyógy
vizek közt foglal helyet - - - - -  —  
Jónak bizonyult az emésztési zavarok, 
gyomorsavanyuság, gyomorhurut, gyo
morégés, arany eresbántálmák, alhasi- 
pozsga, sárgaság, el bizottság, vese- és 
hólyaghurut eseteinek gyógykezelésénél.

Páratlan borviz.
Kupható Léván, W eisz Ignácz fűszer- 
kereskedésében Petöfi-u. pa/aczkonként 
8 fillér árban, palaczkcsere ellenében.

11. szám.

Május hó 15-én nyílt meg Gyügyön. 
Hont-megye állomás Egeg-Szalatnya a 
természetes szénsavas és kénes szabad 
fürdő, mely rheumás, idült gyulladások, 
szív- és idegbajosoknál ajánlható. - -

színszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb; 
egyszeri átdmzsolése ezzel, felér más 
szappanul való 3-szoros átdürzsü-

Schőnstein Henrik, férfi- és női divatáruk 
nagy választékban.

Engel József és fia
csemege és fűszer üzletében, naponta 

friss felvágott, sonka és kolbász áruk.

Kézimunkák és női kalapok Ízléses kivitel
ben Pintér Jozsanál Levan

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Férfi és női divatezikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Látszerek és optikai áruk nagy választékban 
kaphatók Greiner Zsigm ondnál Léván. 

Kálvin-tér. Javításokat is elfogad.

SCHULCZ IGNACZ LÉVA,



11. szám.

t i s z t e le t t e l  értesíten i a n. 
közönséget ,  hogy sa já t  t e r m é 
sű jó z a m a to s  fehér é s  Vörös, 
új é s  ó b ora im nak  ; — a nyert 
engedély a lapján  — a „Kákái* 
lakásom on  é s  házon  kiViil Való 

kim érését  m egkezdettem .

Forgács Mihály

Lévai Hírlap 7.

„Kobrák* cipők egyedüli raktára.

POLLAK ADOLF LÉVA.
A jánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen  ju tá n y o s árakban.
» o »

Óriási vá laszték  üveg, porczel* 
Ián, lámpa és já ték  árúkban.

K épkeretek  m inden k ivitelben.

Játék  áruk!

Épület ü vegezés! v á lla la t! 

= = .  K osár á r u k !
„Kobrák* cipők egyedüli raktára.

W E 1 5 Z  5 I H O N
NÓRINBEKQI- És  RÖVIDÁRU NdQYRERESKEDÉSE

—  LÉVA, P E T Ő F h U T C Z A . = =
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

J{napp J)ávid£éva, varrógépek raktára.
Van szerencsém nagyér

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R. T. 
b u d ap esti ezég

képviseletét bírom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

Hofíher és 
Schrantz-féle

cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilok

m e ly e k  r a k tá r o n  
á l la n d ó a n  ü z e m b e n  

lá th a tók .
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

HoITher es Sehrantz  
Maylarlh Ph. es Tsa. 
Mc Corm ick

, . , ' i - • t . I G anz-féle m otorokg e p e in e k  v e ze r k e p v ise le te . | j ^ ^ o a n  ü z e m b e n

Mükőlapos jégszekrények. Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

STEINER SÁNDOR
• ó rá s  és éksze rész

LÉVÁN, Kossuth Lajos-té

Mindennemű óra 
és ékszer javítá
suk jótállás mel
lett elfogadtatnak

^ 1 laszték arany-, ezüst- és in:
órákban, valamint mindennemű arany
ezüst árukban.

E/áist és cliina ezüst evőeszközök 
gyertyatartók raktára.

I<M t arany és ezüst tárgyak valamint ré 
pénzek a legmagasabb árban megvétetne 
vagy becseréltetnek.

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Lévén.

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
készítője. « 

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.
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