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Volt alkalm am  több — nőm nagy, 

csak közepes a m ienknél a 1 ii»* na
gyobb — várost tanu lm ányoznom , 
m elyeket m ind ig  irigy szem m el 
néztem. E gy ik  m ásiknak polgár
m estere k itü ntetéses volt.

Nem ezért néztem  ezeket irigy  
szem m el, nem is az fájnekem , hogy  
ami polgárm esterünk m ellét nem  
disziti se ly em sz a lla g o s  aranyos fi
tyegő és h ogy  a nevéhez nem hi- 
gyeszthetjiik  a n agyságos kir. ta
nácsos cím et. Csak azért ir igyk ed 
tem e városokra, mert városfőik  
buzgó és á ldásos tevék en ységű k  kel 
csakugyan  rászolgáltak , h ogy  írt- 
váltak a többi k özü l, hogy a köz
figyelm et m agukra irányították, 
hogy a közelism erést elnyerték.

S zéles látókör és bölcs előrelá
tással párosult európai gon d olk o
dás, ism eret és tapasztalatszerzésre  
irányuló kom oly tö rek \é s , szám itó  
ész, az á llá su k k a l járó kötelességek  
tudata (m ely nincs paragrafusokban  
megállapítva^, m indé tulajdonságaik  
kielégítették a k özön ség  m űködé
sükhöz kötött várakozását, nem  
csalták m eg azt.

Boldog városok! Jó levegőjük , 
tisztaságuk, a ked élyre üd ilő leg  
ható derűjük ön k én ytelen ü l félé
vén itette bennem  ami városunk  
képét, azt a port, szen nyt és pisz
kot, azt a bolti szemedet, azt a för
telm es bűzt, m ely  annak utcáit és 
tereit ellep i és betölti.

Miért van ez igv V és miért m inta  
városok ez idegen  városok V

Ismerem e m inta városok egy i ke
nuisi kának polgárm esterét és veze
tőit és azt tapasztaltam , h ogy  azok  
városuk jövője b iztosítását csak  
lényeges dolgokb an , reális ténye-

zőkben, o ly  alapozásban keresték, 
m ely évtizedekre, talán századokra  
kihatólag érezteti majd üdvös ha
tását; hogy azok nem fecséreltek  
el időt és erőt m eddő törekvésekben  
szem élyes tusakodással; azok nem 
szalasztottak el egy kedvező a lk a l
mat sem , m ely  városuk em elésére  
szolgálhatott, hanem  erős marok kai 
üstökén ragadták meg azt; hogy  
azok törekvésük kom oly és reális 
voltával im ponálni tudtak m ég a 
m agasabb fórum okon is.

T erm észetes, hogy a feljebb fel
sorolt tulajdonságokkal bíró város
főket nem lehet lányitani. A zok | 
nem állanak küté’’ <*k sem  ennek j 
sem  annak a pártnak. Ily tulaj
donságok m egacélozzák a jellem et 
növelik  a nem es önbecsülést és 
önérzetet, m ely nem hódol m eg  
m ég a tisztujitási eshetőségek  ve
szedelm ének  sem . Ily tulajdon
ságokkal bíró egyén  maga van 
hivatva irányítani. Ily jellem  a | 
város értelm esebb lakóit gondol- , 
kodásukban, törekvéseikben, izlé- j 
síikben lassanként o lyanokká képes 
átalakítani, am inő polgárságra  
szü k sége van ahhoz, h ogy h elyes  
eszm éit a város üdvére m egvaló
síthassa, hogy m űködése a várt 
gyü m ölcsöt m eghozza, szóval hi
vatva van in telligenciát nevelni.

Á ldásos tehát m inden városra, 
ha o ly  férfi kezébe van letéve 
annak legfőbb tisztje, akinek agya  
új és életrevaló  eszm éket m aga is  
tud szülni, akiben a kezdem ényezés  
kedve, a kezdem ényezés köteles
ségének éizete és tudata m egvan. 
Áldásos m inden városra, ha első  
tisztviselője a pártok fölé em elk e
dik és nem engedi, hogy azok ő 
fölötte uralkodjanak, ha egészséges  
eszm éinek  m egtudja nyerni a kö
zönség érdeklődését, helyeslését, 
hathatós közrem űködés. ! és áldo
zatkészségét. Áldásos m inden vá
rosra ha első  tisztviselőjét m egér
dem elt osztatlan szeretet és tiszte
let veszi körül.

Ily ineditálás nyom án rá kellett 
kerülnöm  a lévai főgim názium  
ügyére.

Ez a kulturális intézni n y  o lyan  
m ostoha féléje városunknak. P ed ig  
ha városunk közönségének több 
nemzet — vagy m ondjuk “város" 
— gazdászati érzéke és tudása  
volna, vagy ha annak az illeték es  
ténvezők tárgyilagosan  m egm a
g y a rá z tá k  volna a t gim názium unk  
nagy pénzügyi jelenté < gét, tudnia  
kellene, hogy ez a m ostoha g y er
m eke ötöd félmillió*, a lakosságnak és 
ennek véren közvetlen Léva varosának 
kamatozó tokét képvisel.

Naponta friss TEA-VAJ
K E R T É S Z  L A J O S  Fűszer- és csemege kereskedésében kapható.
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303 szór 600 korona, 181800 ko
rona. azaz száznyolcvaneqyezemyolc&záz
korona : ez pedig (181800x100 : 4  )
45451 n H > korona, azaz n ég ym iU io ö tiza z-  
tieqgvenottz»v ki romi 4 '-os kamatja.

S »* tisztességes, óriási tőkével 
szemben nem iejti ki a város és 
közönsége nem csak a tőle telhető 
minden igyekezetét, buzgóságot, 
tevékenységet, m ellyel azt Léva 
városának m indenkorra biztosít
hatja. hanem m ég azt sem, am ely- 
ivei bizonyságot tehetne róla, hogy 
ennek a kamatozó nagy tőkének  
vváros gazdászati* jelentőséget vala
mire becsülni is tudja vagy egyá l
talában megértette.

A várost sú lyos vadak kai illették. 
Csak hármat' kapok ki közülük, 
am elyek m egítéléséhez nem szük
séges kimivelt jogász ész, am elyeket 
még a paraszti ész is m egbírál
hatja.

1 j  Huszonégy éve van főgim ná
ziumunk és nincs tornacsarnoka.

2J Körülbelül Itt— 12 éve ren- , 
delte el a közoktatásügyi minister 
a testedző játékot és főgim náziu- ; 
inunknak nincs játszótere.

3.| Három éve van m ársziiksége I 
főgim názium unknak uj tantermek- 1 
re, mégtöhh éve nagyobb vagy ' 
több helyiségre a huszonnégy év ! 
óta felszaporodott gyűjtem ények i 
szertárak stb számára, és m ég | 
most is kénytelen szorongni.

A három igen fontos hiány il- 
letve szükséglet pótlására az illető í 
gim názium i igazgatók ism ételten j 
hívták lel a várost, ism ételten | 
sürgették meg a tornacsarnok épi- I

tését, a játszótér megszerzését, a 
kibővítés foganatosítását, Ez ism e
telt m egkeresések és m egsiirgete- 
sek dacára m ég mind eddig nem  
lett segítve e bajokon

Már most azt kérdezzük, k icso
dát terhel itt m ulasztás? Azt kér
dezzük m egtörtént-e a város ré
széről minden aminek meg kellett 
és m eglehetett a bajok gyors or
voslása érdekében történnie? Tet
tek e városunk polgárm esterei ez 
ügyben egyebet, mint hogy ezt 
hébe-hóba a közgyűlés elé terjesz
tették, iitlangym atagon, aztán kellő  
felvilágosítás és m agyarázás nélkül 
előadták és esetleg  fel is terjesz
tették a m inisztérium hoz, ahol az 
azután szépen elaludt? Neki buz- 
dultak-e nem es am bícióval, hogy  
ez az ügy oda fenn hosszú időre 
ne szenderüljön el?  M eg-m eguji- 
tották-e a bajok orvoslását sürgető  
kérelm üket a korm ánynál? Kap
ták-e onnan csak egyszer is azt a 
választ, h o g y : hagyjanak már 
békét untató könyörgésükkel? A- 
vagy igyek eztek -e  csak egyszer isa  
képviselőtestületet a főgim názium  
nagy „város gazdászati* jelentő
sége felől fel világosítani és áldo
zatokra ösztökélni ?

Mind e kérdésre m eg kellett 
volna kapnunk azon a városi köz
gyűlésiül a feleletet, m elyen a vá
ros feje a főgim názium i igaz
gató „ v á d ija iv a l szem ben igazolni 
akarta a várost, illetve önm agát 
De nem kaptuk meg. Azert-e, mert 
ezen kérdésekre talán csak nem 
mel lehet feleln i?

T Á R C Z A.
Leánysorsok.

a
— Mire való ez a rettenetes sok futko- ! 

sás? - mondta zavarral Ilma. Jól tudhat
játok, hogy nem fognak ellopni . . . Mire 
való volt fellármázni a fél várost? Mire 
való ez ? Nevetséges dolog . . .  Ha késtem, 
hát késtem . . . Punktum ! Nem történik 
meg mindennap.

Épp ezért ijedtünk meg. Úgy veszem 
azonban észre, hogy te zavart vagy, Oly 
furcsán rágcsálod a szájad szélét és a sze
meid oly különösek . . .

— Én zavart vagyok? Mesebeszéd. És 
különben is. nem csoda hogy ki vagyok 
magamból kelve, ez nem csoda . . . Annyi | 
teendőm volt ma az irodában, hogy az ret
tenetes . . . Épp most lettem kész a dől- | 
gommal. A főnök ma megbolondult és ir- j 
galmatlanul ellátott munkával . . .

— Jó, jó csak most siess már. Nagyon | 
siess, mert egy kis levélkét szorongat, k a 
kezemben, ami tudom, nagyon érdekelni 
fog, . . .

Milyen levélről beszélsz? -  kérdezte 
ideges nyugtalansággal Ilma és kezét remegve 
nyujtá a levél után:

Add már ide . . .
És ahogy elolvasta a levelet, a szemei 

tisztábban kezdtek ragyogni. A levélkét Barna 
Géza irta, akit oly szorongó szívvel várt 
ma délután. Hazafelé sietve egész utón a 
levél tartalma kavalygott fejében : „. .. Ok
vetlen beszélni akarok magával. Tovább 
már nem halaszthatom. Kilenckor maguknál 
leszek.M

Lélekszakadva futottak hazafelé. Nem lak
tak messzire az irodától és igy jóval kilenc 
előtt othon voltak.

— Mit irt? — kérdezte azzal a nyugodt 
hanglejtéssel az anyja, a miben már benne 
van a biztató válasz is. „Hogy hát bizo
nyára jót, kedvezőt irt a leányára nézve..

Nemsokára itt lesz — felelte kipirult 
arccal Ilma, mialatt gyors sebességgel kapta 
magára teljesen uj fehér vászon ruháját. — 
Itt lesz és beszélni akar velem. Ezt a „velem4* 
szót erős nyomatékkai hangsúlyozta hogy 
megértesse anyjával, hogy ezt a szót a szó 
szoros értelmében kell venni.

12. szám.

Pedig; o ly  k om oly  kérdésben 
a tén yék ként fe lsoro lt vádakkal 
szem ben csak  tén yek re lehet tá
m aszkodni, csak  azok k al felelni. 
Ezt a város polgárm estere nem 
tette s az ő g y ö n g e , szépitgető vé
dekezését a kép viselő  testület tudo
másul vette!

Az elfogu latlan  figyelőb en  e 
tudom ásulvétel daczára is, csak 
annak a m eggyőződésnek  kell és 
lehet m egerősödnie, h ogy  a főgim 
názium i igazgatón ak  van igaza.

A d olog  azonban nem  maradhat 
ennyiben, azt őszintén , férfiasán  
tisztázni kell. Ha a város o ly  sze
gén y, h ogy  a m áris n agyon  fel- 
szaparodott tartozásai m ellett a 
közoktatási törvény és rendeletek  
k övetelm én yein ek  nem  tehet ele
get, akkor hasson  oda, hogy az 
állam vegye át a lévai főgimnáziumot. 
Ha a város fejét bokros irodai 
teendői m ellett már egy nagyobb  
ügy, mint pld- a fogadó kérdésé
nek lebonyolítása  teljesen  igénybe  
veszi, ha nem képes tevék en ységét  
minden fontos ü gyre kiterjeszteni, 
akkor szervezze a város a II. taná
csosi állást és v eg y e  le polgár- 
m estere válláról az irodai nyűgöt, 
hogy az összes m unkaerejét a vá
ros igaz és legfontosabb érdekei
nek szentelhesse.

Dr. Kurafiáth.

Az anyja megértette őt és fejbólintva 
szólt:

— Helyes. A gyermekekkel majd itt ma
radok ebben a szobában, te pedig a másik 
szobában zavartalanul beszélhetsz vele. 
Ládd lányom, nekem roppant imponál ez a 
férfi! Tudtam azt is, hogy nem fogja cél 
nélkül csapni körülödted a szelet; az in
telligens finom lelkű férfi nem bolonditga: 
hiába egy leányt . . .  És ő is végre idejét 
látta annak, hogy nyilatkozzék . . .  Én na
gyon szeretem ezt a Barna Gézát.

Ilma csak a fejét bólongatta e méltó el 
ismerésre és arcán csakúgy gyönygyözöu 
a verejték, amint elkészült toilettjével.

A puderos dobozom hozd ide mama 
Hamar! Le kell törülnöm szarvasbőrrel a 
arcomat, úgy fénylik, mint a tükör.

— Itt van. Csak ne izgasd fel m a g a d : 
Nagyon meglátszik ez rajtad.

Hogy is ne lett volna izgatott Ilma. Oly 
nyugtalanul várta a percet, hogy szemben 
álljon vele. Hogy könnyek között elmond
hassa neki, mily gyötrő perceket állt ki a 
hiábavaló várakozás miatt . . . Hogy erősen 
a szemébe nézve elmondja, hogy csak ma 
délután érezte igazán, mennyire szereti . . . 
Mily őrülten szereti . . ,
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Közügyek.

Heti levél.
A tüzoltótorony.

Ebben a nagy melegben midőn az emberen 
oly lanyha lustaság vesz erőt, mikor a nagy 
hőségtől szinte alig-alig élünk, mondom e 
nagy melegben csodálhatjuk-e, hogyha a 
mi szegény tűzoltó tornyunk is meg-meg- 
dől néha.

A tűzoltó toronyról van szó, mely a város 
egy igen forgalmas kivezető utján van és 
amely bizony-bizony nem kevéssé fenyegeti 
a mitsem sejtő járó-kelőket.

A minapjában egy kis szeles zivatar volt 
városunkban és e torony dőlöngésével 
annyi ember életét veszélyeztette, hogy kény
telenek vagyunk miatta felszólalni, illetőleg 
felhívni rá úgy a rendőrség, mint az alatta 
járó közönség figyelmét. A torony ugyanis 
az időtől megrongálva oly gyenge alapon 
áll, hogy csak a véletlen óvja meg a kidőlés
től. A legkisebb szélre is versenyezve hajlong 
a szomszédos „sétakert" magas topolyfáival 
úgy, hogy csak egy kissé erősebb vihar kelj 
és tövestől dől ki, hogy az alatta járókat 
esetleg, halállal sújtsa.

Alatta járva nem tudhatjuk, mely pillanatban 
kerekedik, szél mi nyáron igen gyakori eset 
és mi a legnagyobb veszélynek vagyunk 
kitéve.

Az alkalommal is midőn ez figyelmünket 
felhívta, a torony dőlöngése, megakadályozta 
még a közlekedést is, mivel a hazatérő falu
siak nem mertek alatta elmenni. A vészt jósló 
jelenethez hozzájárult az egész alkotmány 
rémitő csikorgása, mely mintha kísértetiesen 
zúgta volna a széllel versenyezve . . . .  
halál . . . halál.

Egyedül lesznek. Zavartalanul panaszol
hatja el szive vergődését, mire a férfi ujja
ival letörli majd forró könnyeit, puha te
nyerével végigsimitja arcát és egy nagyon 
sokat mondó pillantás kíséretében a szerel
mes férfi odahajol a füléhez és beszélni fog 
neki, hogy : A szenvedésnek vége . . . Hogy 
kínos bizonytalanságából kiemeli őt és ma
gáévá tesz, a felesége lesz . . .

Öt perc hiányzottt a kilenchez.
Itt lesz. Mindjárt itt lesz. Boldog leszek 

én is, nemcsak a piros arcú leány ott a
nyes szalonban . . . Mennyire félreismer

em szegény fiút. Mennyire kitörtem ellene. 
A leány lelke túlságosan érzékeny, hamar el
veszti hitét, bizalmát . . .  Ki tudja, miért 
nem jöhetett ? Ki tudja, mennyire fáj neki, 
hogy nem lehetett ott a jelzett időben ? De 
nőst már jön . . . Jön . . .  Itt lesz nem
sokára.

A hiányzó öt perc hamar lepergett.
— Hány óra? — Kérdezte Ilma anyja 

azon a nyomott hangon, mely valami ked
vezőtlen sejtelmet takar el.

Ilma nem felelt, csak maga elé nézett le- 
verten, szomorúan . . .

Hogy ez tényleg igy volt, az olvasó tán | 
el sem hiszi de könnyen meggyőződhet róla i 
mindenki, ki egy kissé szeles időben arra
felé jár.

Mivel pedig az tény és valóság, tehát ezt 
a város oly forgalmas részén, de máshol sem 
szabad eltűrnie a rendőrségnek, mert ez által 
a legnagyobb veszélynek tehetjük ki ember
társainkat.

Felszóllitjuk hát ez utón is a város vezetőit 
vizsgálják meg azt az immár rozoga faal
kotmányt, mielőtt még valami szerencsétlenség 
történnék. Erősítsék meg a tornyot, mert ez 
igy tovább aligha maradhat baj nélkül, mivel 
mi gyakoribb nyáron, mint a vihar mely 
azt kidöntse.

Figyelmeztetjük embertársainkat is, hogy 
óvakodjanak vihar esetén alatta járni, mert 
minden percben reájuk dőlhet a — halál.

Azt hisszük a vezetőség megszívleli e 
sorokat. Avagy bocsásunk meg a toronynak 
ha e nagy melegben egy kissé meg-meg- 
döl . . . ? Helyes a toronynak megbocsájt- 
hatjuk, — az intéző köröknek, azonban nem!

Egon.

Városunk fejlődéséhez.
II.

Amikor atyan az idő eljöttével 
Lévára hozott és beadott az iskolába, 
első dolgom nem a tanulás volt hanem 
az, hogy hol találok valami zöldet? . . . 
Végre felfedeztem a kakák alatti szőllő 
aljat; hogy mily kellemes érzés fogott 
el mikor oda bementem, azt kimon
dani és leírni nem lehet, pedig akkor 
még csak egy kis gyalog utacska ve
zetett a most kissé kiszélesített út

A nagy fali óra pedig nyugodtan ketyegett, 
buzgón teljesítette hivatását. Ilma minden 
kis mozzanatra heves szivdobbanást kapott, 
és nem sok hiányzott hozzá, hogy hangosan 
fel ne zokogjon mikor az óra ütni kezdett. 
Tizet ütött . . .

— Ez a Barna Géza a legnagyobb gaz
ember a világon. A legnagyobb svihák. A 
legnagyobb bitang. Ez az ember megérde
melné . . .

— Miért bántod öt ennyire mama ? Miért 
bántod . . — Szólt lehajlott fővel, sírásra 
álló hangon Ilma, mialatt lassan, szinte 
élettelenül vetette le fehér ruháját.

— Hogy miért bántom ? Miért kérdezed ? 
Ez eljárás ? teszi ezt egy jóravaló lélek ? . .. 
Nem, ezt nem teszi egy rendes teremtés. 
Csak olyan arcátlan alak, mint amilyen a 
te drágalatos diplomás gavallérod . . .

— De mama kérlek. E szavaiddal engem 
is sértegetsz.

— Azt kívánod, hogy megválogassam 
most a szavaimat? Most, amikor majd meg
fulladok a méregtől. Menj a konyhába, 
aztán tisztába jösz az én haragommal . . . 
Az egész kredenc tele van mindenféle finom 
ennivalókkal, amit a „vendég" számára

helyén, de az ott felnőtt dió és egyéb 
gyümölcsfák oly kellemes benyomást 
tettek kedélyállapotomra, hogy leczkéi- 
met csakis ott tudtam jól megtanulni. 
Ah de a végzet!

Történt, hogy egy napon ismét 
könyveimet véve, hogy leckémet szo
kott helyemen megtanuljam, alig azon
ban, hogy a latin igeragozásba bele 
fogtam, hátam mögött egy kilencpró- 
bás rekedt korhely hang rám ordított, 
de egy idejüleg ujdonat uj kétfüles 
sapkámat fejemről levette, állítólag zá
logba. Könyörgésemre nem reagált, 
sírásomnak semmi hatása, oda volt a 
sapkám, oda volt jó tanulásom, a kitű
nő helyett, ezután csak sekundákra 
feleltem és ami legborzasztóbb volt a 
kákái szőllő diákságom alatt többé 
nem látott s még ludfertálylval sem 
csalogathattak oda, pedig megkísérelték 
de nem — nem akartam, hogy még 
egy sapkám a pásztor kezeivel érint
kezésbe jöjjön, tessék kérem elhinni, 
ha belépek véletlenül azon helyre, 
hát még ma is bizonyos félelem 
fog el és amennyire lehet öreg kala
pot teszek a fejemre, vigye el azt.— 
E2zen eljárást mindenkinek ajánlhatom, 
mert hisz nem is oly régen egy köz
szeretetnek örvendő tanítónkat vonta 
ott kérdőre a hegyőre, hogy tud e az 
úr olvasni; rámutatva az éppen ott 
levő tilalmi táblára, — hogy pedig 
valami nagyobb kellemetlenség őt ne

készitettem. A legfinomabb a legdrágább 
dolgokat összevásároltam, nem sajnáltam 
az egyszer a pénzt, mert azt hittem . . . 
igenis azt hittem . . . hogy . . .

- Hátha még tudnád anyám, hogy e nap 
már a második csalódással gazdagodik lel
kem. Hátha még ezt tudnád ? . . . zokogott 
magában szegény Ilma

Az éjjelt álmatlanul töltötte. Csak hajnal 
felé szenderedett el addig mindig gondol
kozott . . . gondolkozott. Megfejthetetlen 
volt előtte az egész dolog. Kétszer egymás
után Ígérte jövetelét és min d a kétszer 
váratott magára. Ez csakugyan nem férfias 
dolog. De mégis, hátha valami rendkívüli 
dolog jöhetett közbe mind a két esetben? 
De ekkor meg előzetesen értesíthette volna 
öt, hogy nem fog jönni.

Délelőtt oly kábult volt, hogy nem is 
ment irodába. Délután álmosan, színtelen 
arccal ment el. A feje fájt, szédült, minden 
negyedórában az ablakhoz szaladt, hogy a 
friss levegő kissé éberré tegye. De hiába . . .  
A szédületét nyugtalan szive okozta, és hogy 
e szédülete elmúljék, a szívnél kellett volna 
alkalmazni orvoslást.

(folyt, köv.) Lia.
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érje hamarjában rá mondotta, hogy 
olvasni biz ü nem tud, igv azután a 
hínárból valahogyan kiszabadult.

Lehet hogy n ásképen gondolkoznám 
akkor, ha nekem is volna ott szőllőm, 
de nem hiszem, mert önző soha nem 
voltam, sőt valószínű, hogy én m utat
tam volna meg az utat arra, hogy 
mikepen lehetne megoldani nálunk egy 
igazan nélkülözhetlen séta utat a kákák 

alatt es pedig fogadok hogy más város 
megirigyelné tőlünk ezt a kis paradi
csomot. No ne ijedjenek meg kérem a 
tnlajdonos urak, mert hisz na tervem 
— amit nem sokára bátor leszek 
javaslatba hozni — elfogadtatnék, úgy 
nem hogy veszítenének ertekben szol- 
leik, de nyereséggel zárhatnák le az 
azon évi házi mérlegüket.

K ó b o r .

A ratási képek.
Forrón tó: le >•z érlelő napsugár Erik aqabna 
Arcnykalászos mezők környezik a faliakat. 
Munkáim siet mindenki . . .

-4 turulból szergos munkás kaszája csillog 
s e/J!l 1ágasával ezernyi életet ont ki.

Megszűnt a zápor, elállt a szél.
Az azúrkék égről biztatón tekint le a szivárvány 
.4 fák büszkén emelik fel üde leveleiket az 
erdő madarak dalától hangos . . .
Újra éled minden.

A megrettent munkások össze rakják a 
szétszórt félkereszteket, s uj munkához látnak. 
.4 gazda nyugodtan tekint szét, elsimul redős 
homloka . . .  hisz kár nélkül állta ki a 
vihart . .

. . . í  jra szép lesz az élet ismét hangzik a 
pacsirta vig dala.

HÍREK.__
4486 1909 szám.

Hirdetmény!

Léva r. t. város képviselőtestülete 
1909 évi julius hó 30-án tartott rend
kívüli közgyűlésében 4486 1909 sz. 
alatt hozott határozatával a Mángorló 
utcza rendezése és a Nyitray Ferencz 
és társai elleni ingatlanok kisajátítása 
s területrészek vétele és eladása iránti 
ügynek érdemleges tárgyalását az 1886 
évi XXII. t. ez. 110. §-a értelmében 
a tagok számának csekély volta miatt 
az 1909 évi augusztus hó 31-ik nap
jának d. u. 4 órájára tűzte ki, mely 
körülményt ezennel közhírré teszem s 
az ügynek tárgyalására a képviselő
testület tagjait jelen hirdetmény utján 
is meghívom.

Kelt Léván, 1909 julius hó 30-án.

Bodogh Lajos
polgárm ester.

4371 1909 szám.

Hirdetmény!

Léva város képviselőtestülete f. évi 
julius hó 30-án tartott rendkívüli köz
gyűlésében 4371 1909 számú végzésé
vel a képviselőtestület tagjainak csekély 
száma miatt Zilay András és neje Veres 
Julianna telekvételi ügyének tárgyalását 
az 1886 évi XXII. t. ez. 110. §-a 
alapján 1909 évi augusztus hó 31 -ik 
napjának d. u. 4 órájára összehívandó 
közgyűlés napirendjére tűzte ki, mely 
határnapon ez ügyben tagok számára 
való tekintet nélkül érdemleges hatá
rozat fog hozatni s ezen körülmény 
ezennel közhírré tétetik s az ügynek 
tárgyalására a képviselő testület tagjai 
jelen hirdetmény utján is meghivatnak.

Kelt Léván, 1909 julius hó 30-án.

Bódogh Lajos
polgármester.

11. szám.

Esküvő. Balog Sándor helybeli fiatal ügy- ■' 
véd, amint értesülünk, folyó hó 22-én es-
kiiszik örök hűséget menyasszonyának,
Engel Óigának. ; ^

— Az Országos Orvosszövetség barsme- l'S
gyei fiókja f. é. aug. hó 12-én tartotta ren- f f  
des évi közgyűlését. Dr. Frommer Ignácz $  
elnök a szép számmal megjelent tagokat 
üdvözölvén meleg szavakkal emlékezett meg jff 
dr. Dómján Lajos,a szövetség volt titkárának 
haláláról Az elnöki előterjesztések után a 
titkár olvasta fel jelentését, a mely szerint 
a szövetség tagjainak száma 32. A központi 
leiratok tárgyalása után a betegpénztári ügy 
képezte tanácskozás tárgyát. Végül elhatározta 
a közgyűlés, hogy időnként tudományos gyű
lések tartassanak s erre vonatkozó javaslat 
készítésével a titkárt bízta nieg. Ennek be
fejeztével pedig ugyanott a „Gyógyszerész 
Egyesület tartotta közgyűlését.

— Meghivó. A zselizi tanuló ifjúság folyó 
hó 19-én V*6 órakor a zselizi nagyfogadó 
kerti helyiségében tánczmulatságot rendez.

— A F. M. K. E. nagygyűlése. A Felvidéki 
Magyar közművelődési Egyesületet az idén 
Ruttka turóczmegyei nagyközség fogadja 
vendégéül. Az egyesület ugyanis aug. X6-an 
ott tartja’jneg ez évi nagygyűlését, Dessewffy 
Emil gróf elnöklete alatt. Ruttka nagyközség 
máris nagy előkészületeket tesz az egyesület 
méltó fogadására Görgey László, a mávi 
miskolezi üzletvezetője és ruttkai Ráth Péter 
udvari tanácsos, a kassa-oderbergi vasút 
vezérigazgatója elrendelték, hogy a vasúti 
állomás, a Felvidék az ünnepe alkalmából, 
megfelelően földiszittessék. A nagygyűlés 
rendező bizottsága, Bnvczkg Kálmánnal, 
turóczvármegye alispánjával az élén, lelkes 
agitácziót fejt ki, hogy az egyesület ezúttal 
is azzal az erkölcsi súllyal lépjen föl, mely 
huszonhét éves múltjánál és eredményes 
működésénél fogva megilleti. A megállapított 
programm szerint, a F. M. K. E. vezetősége 
és tagjai aug. 25-én az esti, éjjeli és aug. 
26-án a reggeli vonatokkal érkeznek Rutt- 
kára, a hol a nagyközség ünnepélyesen 
fogadja őket. Aug. 26-án d. e. 9 órakor a 
F. AV K. E. igazgató választmánya tart ülést, 
hogy a nagygyűlés tárgyait előkészítse. A 
nagygyűlést délben 12 órakor tartják a Rund
féle vendéglő nagytermében Dessewffy Emil 
gróf elnöki megnyitója után, Gyürky Géza 
dr. ügyvezető alelnök beszámol az egyesület 
1938-1909. évi munkásságáról, majd tárgya
lásra kerülnek az 1908 évi zárószámadás, 
az 1910. évi költségvetés és az igazgató 
választmány vonatkozó javaslatai A nagy
gyűlés után társasebéd lesz a vasúti vendég
lőben. Ruttka nagyközség anynyira forgalmas 
vasúti központ, hogy a F, M. K. E. nagy
gyűlésén az idén előreláthatóan az összes 
felvidéki vármegyék képviselve lesznek.

— Tűz. Folyó hó 11-én este tűz ütött ki 
Vámosladány községben. Eddig ismeretiéi1 
okból kifolyólag kigyulladt Gál János (Gödri) 
háza, amitől a szomszéd Csáki István háza. 
valamint mindkét gazda mellék- és gazda
sági épületei valamint sok széna és nagy 
mennyiségű összehalmozott gabona meg- 
gyulladt és a tűz martalékává lett. A kár 
körülbelül 12000 korona. A kivonult csen
dőrödnek a tűz okát eddig még nem sike
rült megállapítani. — Ugyancsak tűz volt 
szerdán délután Barsbessenyőn is. Nagy 
vihar vonult el a falu felett és egy eltévedt 
menykő leütött Misiák Emil földbirtokos 
keresztekbe rakott gabonájába. Dacára an
nak, hogy az eső ugyancsak esett, a ga
bona meggyulladt s az egész tömeg (600 
kereszt árpa) elégett. A kár 24000 korona, 
amely biztosítás utján megtérül.
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— Gyilkos villám. Rózenberger Lajos 
bakabányai lakos 11-én délután hazafelé 
tartott a mezőről feleségével és két gyer
mekével együtt. Útközben sebes vihar lepte 
meg őket s mielőtt menekülni tudtak volna, 
Rózenbergert és feleségét a villám agyon- 
sújtotta, a gyermekeknek azonban, csodá
latosan, az ijedtségen kívül semmi bajuk 
sem lett. A szerencsétlen emberek iránt a 
részvét általános.

Tánczvizsga. Igaz ugyan, hogy a tánc 
a mai társadalomban egy kissé idejét múlta 
mert hiszen — ki táncol már ma — mond
ja a blazzirt fiatalság, azonban mégsem, 
mulaszthatjuk el, hogy meg ne emlékezzünk 
Kreutz Gyuláról, aki városunk fiatalságát 
már évek óta oktatja a tánc művészetére. 
Az ő kitartó munkájáról, agilis működésé
ről tett tanúságot a folyó hó 8-án meg
tartott főpróba is. amelynek egyik száma a 
remekül betanított (12 fiatal pár által tán
colt) körmagyar igazi műélvezetet nyújtott 
a szemlélő közönségnek. Elbúcsúztunk a 
derék táncmesíertől, hogy egy esztendő múl
va ismét találkozzunk.

Életunt suhanc. „Immár harmadszor 
kísérlem meg az öngyilkosságot és nem 
sikerül!" sóhajt fel keservesen (Gabányival 
eggyütt) Hrasko Imre 17 éves, fiatal nap
számos. Makacs természete van neki. Egyet
len vágya az, élni ne kelljen. Folyó hó 9-én 
revolvert vásárolt s délután mellbe lőtte 
magát, azonban nem jól talált s a golyó kb. 
10 centiméterrrel fúródott a testébe a szive 
alatt A golyót mindezideig nem sikerült el
távolítani. Tettét berúgott állapotban követte 
el. o maga pedig életuntságot emleget.

Veyyes/eti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű 
ve^'vtiszta 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.

Női kalapverseny lesz Pőstyénben. A vigal- 
bizottság szenzációs dijakról gondos
ig. A verseny végeztével a pályanyertes 
Aj>s gyümölcsös és állatkerteket elfogják 

rverezni, melyből befolyó összeg az uralko- 
t“ kalapdivat által tönkretett férjek fölsegé- 
' cséré fog forditatni Reméljük városunk- 

' 1  is részt kíván venni hölgyeink egyike 
ka e versenyben s részt kér a férjek 
il is nem egy, de számtalan! De csak 

titokban!
Nimródok öröme a vadászati idénnyel 

elérkezett. Hogy teljes-e az örömük, nem 
"/iik , mert a fogoly-állomány a vidéken 
n a legkedvezőbb. Bár vannak, akik azt 

T'ják, hogy nincs okunk panaszra. Durrog-
— a puskák, a szegény foglyok hullanak, 

de ki haragszik ezért? Különösen ha
‘kran kerül a tányérra belőlük ?
Rablás es lopás Folyó évi augusztus 8-án 

^e fél 10 óra tájban a Nagysáró községen 
sijával keresztül haladó Sztibula Mihály 
neje a falubeli cigányok közül Banda 

yréz és négy társa megtámadták összever
ek és nevezettektől 8 kor. 60 fill. értékű 
agyakat elloptak. A vakmerő cigányok 

( ilen a bűnvádi eljárás meindult.
— A lévai áll. tanítóképző intézet évkönyve

a napokban jelent meg Köveskuti Jenő az 
intézet igazgatója szerkesztésében. Az érte- 
Slt° beszámol minden az intézet életében 
jelentőséggel biró eseményről, fájdalmasan

emlékszik meg dr. Hámos Péter és dr. Dómján 
Lajos haláláról Beszámol: az iskolai és 
nyilvános ünnepélyekről a növendékek ta
nulmányi kirándulásairól. Nagyobb tanulmány 
utat, anyagi eszközök hiányában ez évben 
sem tettek. Azonban meglátogatták a hely
beli különböző felekezetű iskolákat, hol a 
tanítók kézséggel mutatták be tanításuk 
eredményét és tanítói eljárásukat is. Bencze 
Imre gazd. szaktanár pedig a III és IV évés 
növendékeket vezette ki többizben a vidékre 
gazdasági és szociális tanulmányok czéljá- 
ból. Majd jelenti hogy: Földes Ede müpitész 
tervét, a tképzö intézet uj palotájára a mi- 
nisterium elfogadta. A tképzö még hiányá
val van az intézeti nevelés leghathatósabb 
eszközének : az internátusnak. Azonban ennek 
hiányát alig érzi az intézet, mert a növen
dékek a legtöbb esetben tanítókhoz illő 
komolyságot s érettséget tanúsítottak s a 
lefolyt évben egyetlen komoly fegyelmi eset 
sem fordult elő, mely a nevelői intézmény 
javára tudható be. Az intézet kebeléhez 
Kaveggia Kálmán r. k. hitoktató a kultusz 
minister rendelete alapjan megalakította a 
Mária kongrációt, mely 35 tagot számlál és 
május 9 én egy hazafias vallásos ünneppel 
mutatkozott be a közönségnek. Az egész
ségi állapotok kedvezőek voltak, habár 
hosszantartó vörheny járvány uralkodott s 
az intézet ennek következtében 3 napig 
zárva is volt, máskülönben a járvány igen 
enyhe lefolyással jelentkezett s a tanítás 
munkáját csak minimális mértékben zavarta. 
Haláleset nem fordult elő. Az évvéggi vizs
gálatok szabályszerű időben megtartván, a 
növendékek teljesen megfelelő sőt sok 
esetben jeles készü tsigrö. teltek bizonyságot. 
Különös gond forditatott a gyakorlati kikép
zésre, melyből az egész tanári kar kivette 
részét, úgy az igazgató, mint a szaktanárok 
minta tanításokat és demonstrációkat tart
ván a növendékek előtt. Sajnálattal emlék
szik meg az igazgató az ifjúsági könyvtár
ról, miután az nem mutat fejlődést mert az 
az összeg, mit az ifjak úgyszólván csak a 
saját tudásukkal és ügyességükkel szereznek 
az önképző kör számára, nem elegendő 
újabb befektetésekre, ezért a kötetek száma 
csak kevéssel gyarapodott. Az ifjúsági ol
vasókör azonban megállja helyét, mert eb
ben, a hírlap irodalom irányjelző képviselőit 
megtalálhatja a növendék. Az olvasókör 
minden délután nyitva állt s a növendékek 
szorgalmasan látogatták. A fentartására 
szükséges költség, az ifusági hangverseny 
jövedelmének egy részéből telik ki. Az if
júsági zenekar 35 tagot számlál s komolyabb 
czélokat szolgált a lefolyt évben is. Erről 
tanúskodnak a begyakorolt és nagyobb 
részben nyilvánosan is szép sikerrel elő
adott müvek. A segélyző egyesület már 
már második éve hogy meg van bénítva, 
mert a kultusz minister eltiltotta az egye
sületet alapszabályadta jogától, melynek 
értelmében tagja csak az lehet, ki 1 korona 
tagdijat fizet annak péntárába. így aztán az 
egyesület a társadalom adakozására s a 
pénzintézetek nagylelkűségére van utalva. 
Nem mulaszthatjuk el, hogy meg ne em
lékezzünk „A lévai ifjúsági egyesületiről e 
nagyfontosságu szociális intézményről, mely
nek tagjait a lévai földniives ifjak teszik s 
az intézmény közvetlen vezetését az igaz
gató a lefolyt évben, Bartha Jenő int. ne
velőre bízta, kinek lelkes munkásságáról 
szintén meg kell hogy emlékezzünk. Azon
ban kivették a vezetés munkájából részüket 
a tanitónövendékek is, hogy jövendő szo
ciális hivatásukra előkészüljenek. Az egye
sület czéljai a legtágasabb körű ismereteket 
nyújtani, a lélek nemesítésére és a min
dennapi életre. E kulturális czélokból kiin
dulva egy négyeskaru dalos kört alakítottak

s több ünnepélyt is tartottak, jövőre pedig 
hazánk fővárosába, melyet minden magyar
nak illik ismerni, több napos kirándulást 
terveznek rendezni. Az ifjúsági népkönyvtár 
is szép missziót végez. 1898 9-év folyamán 
átolvastak: 866 drb. könyvet. Az előző év
hez képest 69 drbbal többet. Az intézet ta
nárai négy cziklusban, szabad tanításokat 
is tartottak még pedig úgy, hogy ők keres
ték fel a közönséget a Legényegyesületben 
és az Iparoskörben. A tanító képesítőre 
összesen 22-en jelentkeztek. A képesítettek 
száma: 22 kiadott 8 jeles; 12 jó és 2 elég
séges minősítésű oklevél, ami a vizsgák 
sikerét igazolja. A kántori vizsgálatra 7 jelölt 
jelentkezett; ezek közül a bizottság 4-et 
kitűnő; 2-őt jeles és 1 jó minősítéssel 
kántorságra képesített. Ezekben ismertetjük 
a tképzö évkönyvét, olvasóinkkal, s ezeket 
olvasva, csak elismeréssel adózhatunk a 
tanári karnak s az intézet, agilis igazgató
jának, fáradságos, de valóban, eredményes 
munkájáért, melyet oly nagy kitartással és 
akaraterővel teljesítettek a leendő „nemzet 
napszámosai* nevelése körül.

Anyakönyvi kivonat, folyó hó 5—11. ig.
— Születések. Jelinek Miksa Weisz Ka

rolina: fiú: Leopold; Lipták Ferenc, Lülei 
Mária : fiú : — ; Kalentin Ferenc, Bátovszky 
Anna: fiú : László ; Láng Gyula Hán Róza : 
leány: Margit.

Halálozás. Csernák András, 7 hó, bél
hurut; Lipták —, 5 perc, korai születés.

Vegyesek.
Valami a divatról. . . .  És kalandozásaim 

között elvetödtem olyan országba is, hol 
az emberek, minden okoskodás, minden 
gondolkodás nélkül utána mentek azután 
az egyután, ki azt mondotta, hogy a leg- 
vékony abb jégréteg is megtartja az embert. .. 
És mitörtént? Biz az szépen beszakadt. De 
talán ha előre okoskodtak volna, hát arra 
maguktól is rájöhettek volna, hogy ez lesz 
a vége . . .

De ez megsem történt Ezt csak igy ál
modhattam egyszer az utczán menve, va
lami divatos ruhába öltözött hölgy után. 
De ezért ma holnap ez is meg fog történ
hetni épen igy, mint ezt én előre megál
modtam.
Mert minálunk bizony senki sem szeret gon
dolkodni. Minek is az ? Ezt a dolgot min
denki szívesen másra bízza s szívesen el is 
fogadja másnak a gondolkodás menetét, 
azzal a különbséggel, hogy a neki nem tet
szőket, (talán ezek volnának a legegészsé- 
gessebbek) szépen kihagyja. Mert ha ez nem 
igy volna, akkori bizony igen sokan nem 
válnának oly nevetséges figurákká, mint 
azt napjainkban tapasztalhatjuk, az elfajult 
divat következtében.

Szinte már gondolom, hogy szépszemü s 
mosolygós ajkú hölgy olvasóim dühösen 
csapják le a „Lévai Hírlapot* „hát még itt 
is a divatot szapulják* gondolván durcás 
képpel. No de hát ez eszemben sincs, meg 
aztán jó magam is szívesen vissza fordulok 
egy divatosan öltözött nő nemű egyéniség 
után . . . hopp! . .. egyéniség . . .  itt ál
lapodjunk meg egy kissé. Erről talán jó 
volna kissé beszélgetni, máskor ugyan ezt 
az egész cikket nem mertem volna meg
írni, de most kissl mégis csak neki bátor
kodtam, gondolván : hölgyeink most úgy is 
fiirdőznek, hát igy csak kevesen forgatják 
e lapot s igy legalább a szitokból is kevesebb 
jut ki nekem. (A mosolyokat én is szives- 

| sebben fogadom mint a szitkot.
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Nos igen beszéljünk kissé az egyéniség
ről, vagy jobban mondva: az egyéni divat
ról. Mert ez az épen ami nálunk hiányzik 
Ettől, vagyis a megszólástól félnek minálunk 
s ezért nem merik egyéniségüket belevinni 
a divatba. Pedig hát kérem ez igen hely
telen dolog, amennyiben igy a saját egyéni 
divatjuk hiányában kénytelenek másokat 
utánozni s igy válnak igen sokan azokká, a 
nevetséges figurákká, a kik után az embe
rek mindég mosolyogva szoktak viszafordul- 
ni s ezek azok, kik ebben az uborka saison- 
ban ezt a thémát szolgáltatják az ujságirók- 
nak. Különben, az utóbbi időben igen sok 
és valóban sikerült viccz köszönheti világ- 
rajöttét a mai divat kocsikerék nagyságú 
kalapjainak s az azokhoz szükségeltető 
tűknek.

Én valóban nem szégyellem bevallani, 
hogy itt cserben hagy a gondolkodási ké
pességem, hogy micsoda Ízlés lehet az, oly 
kalapot viselni, mely a rajta lévő külön
féle diszekkel épen úgy néz ki mint egy 
kitatarozott gólya fészek . . .  S ez csupán 
a divat szeszélye!

S aztán még hagyján volna, ha ez a divat 
megállapodott volna saját medrében, de hát 
kérem ez még az árvíznél is roszabb, mert 
túlhágja a gátat, s hölgyeink egymást hezi
tálják körül kalapjuk karimájának nagysága 
dolgában úgy hogy én szeretném érezni 
azt a boldogságot, a melyet a legnagyobb 
kalappal biró hölgy érez tudatában a töb
biek fölötti nagy előnyének.

(Folyt, köv.) Nicky.

Színház.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Hirdetések jutányos áron 
felvétetnek a kiadóhivatalban.

■ KABIN Afféle J- - Viasz - -
színszappant
M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb: 
egyszeri á t r i n r z s ü l é s o  ezzel. f e l é r  más 
szappanul v a l ó  3-szoros á t c l ö r z s ó -  

l é s s e l . .........................................................

T i s z t a s á g é r t  s z a v a t o s s á g !

hnulatsza el megizlelni a természetet 
alkálikus aulfatos

„gyügyi forrás"
legjobb savanyu gyógy- ee borvizót.

J)r. len g ye l l é l  a 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 h e ly e t-------------- .
Jónak bizonyult az emésztési zavarok, 
gyomorsavanyuság, gyomor hurut, gyo
morégés, aranyeresbántalmak, ai/uisi- 
pozsga, sárgaság, elhízottság, vese- és 
hólyaghurut eseteinek gyógykezelésénél.

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

-M*-

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

Schőnstein Henrik, férfi- és női divatáruk 
nagy választékban.

Engel József és fia
csemege és fűszer üzletében, naponta 

friss felvágott, sonka és kolbász aruk.

Kézimunkák és női kalapok Ízléses kivitel
ben Pintér Jozsánal Levan

Menyasszonyi kelengyék 
Grotte Vilmosnál Léván.

Férfi és női divatezikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Látszerek ésoptikai áruk nagy választékját 
kaphatók Greiner Zsigm ondnál Léván, 

Kálvin-tér. Javításokat is elfogad.

SCHULCZ IGNACZ LÉVA,
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Györgyi Lajos
s z íjg y á r tó  n y e rg e s  és k o cs ifé n ye zö , 

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

Saját bognár műhely.
8  ? Ajánlja saját készitményü ló-
■  f  szerszámokat, nyereg felszerelé-
■  |  seket, utazó bőröndöket, és táska 
|  f  különlegességeket.

Koicsi mosó szivacs, szarvasbőr 
bőrtsztitó és puhító szereket nagy 
választékban tart raktáron.

Uj valamint javitott kocsikból 
£ állandó raktár! Használt kocsik 

| £ becseréltetnek.
! -<1*1 z-sfrí 4*,

t i s z t e le t t e l  értesítem  a i*. é # 
közönséget,  hogy saját t e r m é 
sű jó z a m a to s  fehér é s  Vörös, 
ú j é s  ó b o r a im n a k ; — a nyert  
engedély a lapján  — a „Kákái* 
lakásom on  é s  házon kiVül Való 

kimé rését  in egkezd ette m .

Forgács Mihály
sző llő b irtoko s .

FOLLAK ADOLF LÉVA.
Ajánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen  ju tán yos árakban.

„Kobrák* cipók egyedüli raktára.

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

K épkeretek  m inden k ivitelben. 

Épület ü vegezési vállalat!

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

W E I S Z  S i r i O N
NÓRINBERQI- ÉS ROV1BÁRU N4QTKERESKEDÉSE

—  LÉVA, F E T Ő F I-U T C Z A . —

J(ncpp j)ávid Séva, 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. 
budapesti 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 elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.



8. L é v a i  H í r l a p 12. szám

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Dávidnál, Láván.

HolTher Sehrantz i 
Mayf'arth Ph. ps Tsa. 
Me. Corm ick i j g é p e in e k  v e zé rk é p v ise le te , G anz-féle  m otorok  

állandóan üzem ben  
láthatók.

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

S TE I NE R J ÓZSEF J(tadó szobás  ,
kárpitos-, díszítő és butorkereskedése

L É V Á N ,  Petőfi-utcza 13. szám. 5

Nyomatott Schulcz Ignicz könyvnyomdájában, Léván.
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