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Vértanuk fö ld jé é r t .
Damjanichné levele a magyar nőkhöz. —

Minden emlékmű, mely nagyja
ink emlékezetét jelöli, a hazafias 
érzelem Memmon-szobrává válik ; 
szava elhat a leghidegebb szívig is, 
hogy bennük e hon, e nemzit iránt 
szeretetet fakasszon. De haszent az 
a hely, mely nagyjaink életére, 
tevékenységére emlékeztet, meny
nyivel szentebb az, melynek porát 
hőseink vére áztatta, hol utolsót 
sóhajtott életüket föláldozó honsze- i 
relmük! . . . Más nemzetek kincsen, i 
aranyon tennék maguk tulajdo- í 
nává az ilyen helyet egv pillanat 
alatt s nekünk magyaroknak, egy 
pár ezer koronánk sem volt egy év 
óta, hogy az aradi vértanuk vesztő
helyét örök nemzeti birtokul meg

nézhessük. Aszégyen pírját kell, , 
hngy arcunkra kergesse az a —
- lid szóval élek csak — tunya 
nemtörődömség, amellyel a vesztő- 

v megváltására alakult bizottság 
hívását fogadtuk, amellyel leti- 

| tűk legnagyobb hőseink iránt
< (V) kegyeletünket. Ök életüket 

ózták ami jelenünkért s jöven-
< okért nekünk, a törpe utódok

ig nincs egy pár koronánk sem, i 
ív ez áldozat nagyságát viszo- 
hassuk, hanem, hogy legalább 
áldozat helyét a jövő számára 
^tarthassuk s esetleg kegyetlen 
ek dulásaitól megőrizhessük.

> ezt a rettenetes nemtörődöm
ét micsoda keserűséggel kellett

végignéznie, nem. végigszenvednie 
annak a nagy, szent asszonynak, 
aki a hősök legnagyobbikához fűz
te élete sorsát viruló ifjúságától é- 
lete végéig. Micsoda kálváriajárás 
lehetett számára, midőn látta, hogy 
a nemzet kegyelete egykedvűen el
fordul az adokozás perzselyeitől, 
holott ő sohasem szűnt meg férje 
emlékét őrizgetve — nemzete ér
dekében küzdeni, dolgozni, alkotni. 
Ragyogó estélyekről, fényes toa
lettekről, ékszerekről hasábszámra 
számoltak be a lapok, de arról: 
megvan immár az aradi szent föld 
megváltására szükséges összeg — • 
mi bántó ellentét — mindeddig 
nem olvashatott . . . Hol van az p 
sokat emlegetett magyar áldozat 
készség, ha most sem birt megnyi
latkozni! ?

Ezek a gondolatok támadtak föl 
vádlólag lelkűnkben, midőn e ne
mes kéz azon levelekre figyelmez
tet bennünket, amelyeket Damja
nichné aláírásával most küldözget 
szét az aradi bizottság. A hősök 
hősének imádott neje, az alkotó 
nemzetéért szive szakadtáig buzgó 
magyar nagyasszonyok mintaképe, 
akit csak hódolatunk illetne, ké
relemmel fordul a magyar nőkhöz; 
terjesszék ismerőseik körében azo
kat az egykoronás sorsjegyeket, 
amelyeknek árából talán össze
gyűlik az aradi vesztőhely meg
váltásához még hiányzó pénzösz- 
szeg, hiszen csillogó ékszer, auto
mobil meg egyéhb nagyrabecsült

holmi kecsegteti a mindig nyere
ségre vágyókat. Magyar asszonyok! 
Ha volt lelkünk egy év óta végig
járatni Damjanich özvegyével a ke
serűségnek ama kálváriáját, le
gyen meg most bennünk az az e- 
rős szándék, hogy ennek a szent 
asszonynak szavát nem engedjük 
a pusztában elhalt szóként elhang
zani és megteszünk mindent a 
magunk körében, hogy a sorsje
gyek egytől-egyik elfogyjanak s 
igy megszerezzük neki azt az ö- 
römet, hogy az ige testté válhas
son. Akinek volt valaha vágya, 
mely tündérszinbe vonta leány
álmait, mely asszony korában meg
remegtette a szivét s verőfényessé 
tette napjait : óh az halgasson an
nak az ezüsthaju, finomlelkű nő
nek könyörgő szavára, akinek e- 
gész életén át egy szent vágya volt: 
a vértanuk földjének megszerzése 
a nemzet számára. — Mi dicsőség 
volna a magyar nőkre, ha azt a 
fönséges gondolatot, amelyet a fér
fiak nem bírtak megvalósítani, lel
kesedéssel és kitartással valóra 
váltanák. Magyar asszonyok, hal- 
gassatok Damjanichné kérő szavára!

A földéhség kuruzslói.
Érdekes, hogy a földéhség kérdése állan

dóan felszínen úszik. A sajtóban nap-nap 
mellett merül fel egy-egy jóakaratu indítvány 
mely ennek megszüntetésére törekszik. Ma
gyar bérletrendszer cime alatt azt javasolja, 
hogy ne parcellázzuk és aprózzuk fel a nagy
birtokot 50—90 évre és 10—25 holdas par
cellákban adja ki kisbirtokosoknak. Tenné-

ttORNIMAN-TEA BAKER
a világ legjobb teája! eredeti angol töltésű jamaika rum!

E három, legjobbnak elismert cikk egy csésze Ízletes teához

; Kertész Lajosnál kapható Léván. = = = = =
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szetes, hogy emeltebb áron és igy nyerész
kedve a kis bérlőkön. Az üzlet lebonyolítását 
községi takarékpénztárak végeznék el. A 
bérlők kötelesek volnának minden 1000 vagy 
2000 holdon valami mezőgazdasági gyárat 
vagy ipartelepet létesíteni és családjuknak 
is alkalmas lakóhelyet építeni s gazdasági 
épületeket is emelni. Szerinte ilyenformán a 
nagybirtokos sok épülethez jutna, idővel 
gyárakat és ipartelepeket kapna, a földmives 
családok pedig termelőszövetkezetbe állva 
nagyban, tehát kevesebb költséggel értéke
sítenek termékeiket.

Ez az ötlet, ha jól megnézzük, kijelöli 
felsegitésr a nagybirtokosokat es gyáripart 
akar alapítani azokkal, akik ma sem tudnak 
megélni. Arról nem is beszél, hogyan tör
ténnék majdan a beruházások beváltása és 
mit kezdene majdan a bérletből kikopott 
apának a fia

Csodálatos naivság. hogy most nálunk 
mindenki egyszerre gyárakat akar alapítani. 
Azt senki sem kérdi, hol van ehhez a forgó
toké, meg az ügyes munkás. De ha ezek 
mint afféle pénzkérdések meg is oldhatók, 
hol van az elhelyezési terület ? Gyárat épí
teni manapság nem nagy tudomány. De annak 
vevőkört kell biztosítani és jövedelmező ilzem- 
bentartásáról gondoskodni; ez a nehézség ez 
a próbakő. Ne feledjük el, hogy egy gyár 
száz meg ezer munkáskéznek a dolgát lát
hatja el. Ennélfogva a gyárak állításának 
bizonyos természetes korlátái vannak. Pél
dául ha a malomipart nézzük, mely bennün
ket a legjobban érdekel, azt látjuk, hogy a 
malmok már is minden untalan leszállították a 
saját munkaidejüket, mert különben lisztter
melésük messze meghaladná a fogyasztást 
és a liszt a befektetett tőkék kamataival 
már a tárházban állva megdrágulna. Nem 
tesz jó szolgálatot az agrárérdeknek, aki

T Á R C Z A.___
OROSZLÁN PUSZTULÁSA.

..Állj elő vén K o b o z , ajazd föl lantod,
Mely már oly rég pihen oldaladon.
Most regéld el nékünk, mi kik itten ülünk 
O r o s z lá n  lebontása, nem-e veszedelmünk?
Hova megyünk mi most jó bort inni.
Bánatot, bút, keservet feledni ?
Mond, oh mond jó K o b o z ,  nem nagy-e bánat.
Nem akadna e bajra, ir tenálad?!“

— Akadni akad, már hogyne akadna,
Hisz’ itt ez benne, mind a lantomba ,-
Csak ki kell csalogatni kedves szóval,
Meg néha napján egy pohár jó borral

A pusztulás fölött, az én bánatom is nagy, 
Különösen ilyenkor, mikor ott künn fa g y ;
S a piacz fekete a varjaktól, . . .
Csodákat várhatunk egy kortvnyi italtól.
Oda mindenünk, oda menedékünk.
Thália papjai hol játszanak nékünk ?
Mert elpusztult a szin is, bent az udvarban,
Hol úgy mulattunk, mint más az operában (!)
Oda lett a szála is. meg a többi más,
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folyton gyáralapitáson jártttja a fejét, kivéve 
ha az a gvár tényleges szükséget pótol, 
vagyis meglevő nyers anyagokat értékesebb 
alakra dolgoz fel. De e részben nálunk majd 
semmi találékonyság sem mutatkozik. Minden 
falu gőzmalmot vagy szeszgyárat akar állí
tani. Viszont más nyerstermények, melyekre 
gyáripart lehetne és kel! ne alapitan , kihasz
nálatlanul hevernek Például itt van a szőlő- 
termelés. A tömérdek szőlőmag mihaszna 
elkallódik, pedig belőle becses olajat és még 
becsesebb fekete festéket lehetne gyártani. 
Borkősavat sem csinálnak az országban sehol 
Hűtőházakkal, esetleg olcsó jégvermekkel, 
ezer és ezer hektó mustot lehetne erjedetle- 
nül, vagyis lefojtva tartani és például ka
rácsonykor a gyermekek és asszonyok örö
mére azon édesen forgalomba bocsájtani. 
Egész országban komisz és ártalmas faece
tet fogyasztunk. Budapesten a borecet • — 
pedig dehogy is borecet. — drágábban ke
lendő, mint a legfinomabb bor. Hanem azért 
egy termelőnek sem jut eszébe: bor helyett 
ecetet gyártani.

Ha mi a népet a mezőgazdaságtól gyá
rakba csábítjuk, minthogy a föld nem verse
nyezhet a gyári napszámmal, előbb-utóbb 
elszívjuk a java munkáskezet a földtől, ennek 
kihasználását még külterjesebbé tesszük, 
közben a gyár esetleg elbukik és akkor rosz- 
szul járt a földművelés is, a vállalkozó is 
a vállalkozó is, meg a gyárba telepedett 
munkás is. Azt se feledjük el, hogy a ma
gyar mezei munkás manapság, ha csak ké
sőbb át nem alakul, egyelőre nem kitartó 
gyári emberanyag. Nekem a szentgotthárdi 
kaszagyárban, a zsolnai és brassói fonógyár
ban a selyemfeldolgozó intézetnél és másutt

«
 egyhangúlag azt mondották a vezetők, 
gy : a magyar legénynek kitartásban, a 
magyar lánynak ügyességben nincs párja az

Nem lesz Itt többé c izmadla lakozás.
Nem ám, de még farstngra toronyóra bál sem, 
(Jövőre az órákat mib jl húzzák majd fel ?) 
Búcsút mond a bandt. is, az omló odúnak,
S a kávéházakba szerte-szét szóródnak.
Nem hallik már víg lárma, kacagás,
Mi zajt csap most, az kőműves kalapács. 
Konfetti, szerpentin s. álai helyett,
A vakolat pora száll az égnek fel.
A jó öreg Oroszlán épületét,
Lebontott falak mutatják szanaszét.
Mi, nékünk még, megmaradt belőle,
Az már csak a víg esték emléke.
Emlékeinken merenghetünk el addig,
Mig épitik az új V ig a d ó  falait.
Mely jóval nagyobb lesz, hozzá díszesebb,
De az öregnél nem lehet kedvesebb.
Lehet hogy kedves lesz unokáinknak,
Ha benne esténkint el-el dalolnak;
Régi nótákat, nagyapáik dalát,
Olyankor majd mi is dúdolunk oda át.

(Nem Demjént gondolom oda át a piacon ; 
Ábrahám kebele jó lesz majd nekünk akkor.) 
De azért nagy néha egy-egy pohár borra 
(Oda már engemet nem hívnak meg torra !) 
Be-be látogatok, ha adnak majd hitelbe,
(A szegény lantosnak csak gyéren akad pénze.)

orsók vagy más gépek körül, mig kint ta
vaszra nem fordul az idő Ekkor azonban, 
mint a vad lúd, ha megnőtt a szárnya, ki
repül és visszavágyik a szabad természet 
ölébe, ahol a munka egyúttal szórakozás is, 
mert vig nótaszó és kedélyes beszélgetés 
tarkítja.

A farmrendszer a kivándorlás kérdését 
legkevésbbé sem oldja meg. ha 20—25 kát. 
holdat utalunk ki egy-egy telepesnek. Ré
szemről négy holdat is sokallok. Mert be van 
bizonyítva, hogy ma egy holdon akárm ek
kora bolgár család vigan megél, még takarít 
is. Hiszen ha minden földéhes embernek 25 
holdat adunk, minél előbb kifogyunk az osz
togatni való földből. Tehát azzal csínján kell 
bánni és csak annak kell juttatni, aki ab
ban munkateret keres. Mert a 25 holdas 
gazda már ur akar lenni és nem munkás. 
Az egyszerűen tovább űzné a mai talajrontó 
és idöfecsérlö szemgazdaságot, mert amellett 
is jól megél a saját igényei szerint Erős 
hitem, hogy hazánkat a kertészetileg müveit 
egyes holdak milliói fogják fölvirágoztatni 
Tömérdek hasznos főzelék és zöldség volna 
elhelyezhető a világpiacon, ha nagyban ter- 
melnök. Erre kell szorítani a kistelepeseket. 
nem gyáriparral, meg 25 hold földdel biz
tatni. Hiszen tekintve, hogy Amerikába éven- 
kint tizezerszámra vándorolnak ki az arany
borjú kalandorai: a hat milliónál alig több 
hazai nagybirtokot adna ki, pedig hát közel 
hárommillió munkás családfő szeretne ma
gának tulajdont szerezni. Gondoljuk meg, 
hogy 20 30 év múlva még rettenetesebb 
alakban fog mutatkozni a földéhség, ha nem 
gondoskodunk arról, hogy mindenkor a 
munka legyen sok és a földterület minél 
kisebb.

Szerintem a földéhséget nem csillapítja, 
hanem inkább szítja mindenki, aki akkora

Ifjú koromban abból is jócskán volt.
Nem rovásra adta, korcsmáros a bort;
Ittuk is mi, mint a vizet,
Soksior többet is, mint ízlett.
S ha valaki közülünk el is ázott,
Nem lármázták tele azért a világot.
(Akkor még kurtábbak voltak a nyelvek,
Az asszonyok nem sokat pörölhettek.)
Vétek lett ma, a borivás 
Ez oka annak és semmi más,
Hogy azóta már megváltozott sok minden, 
Oroszlánra is rájött a katzenjammer.

Léva, 1909. nov. 8. (K. C.)

Egy karéj kenyér.*)
Irta: K á n to r  I s tv á n .

Bármerre tekintünk, mindenütt hó, vakítóan 
fehér hó borit mindent, melyről az ég milliárd 
csillagának reszkető fénye visszaverődve, 
szinte metsző fájdalmat okoz a szemnek. 
Majdnem nappali a világosság, pedig az éj, 
a nyugalom ideje rég beállt. Halotti csend, 
melyet a falubéli éber házőrzők oly hangos

*) . . .  Becses lapjában ma olvastam a „Pat-
ronage egyesület támogatásáról" című cikket, mely 
megragadta fantáziámat és a mellékelt rövid tárca
cikkel óhajtok rá fe le ln i............
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adagokat szán a telepítésnél egy-egy család- 1 
. ak, hogy ezen adagnak nagysága eleve ki- j 

rja egyfelől a belterjes munkára való kí
vánatos áttérést, másfelől pedig az összes 
igényjogosultak kielégítését.

Szenzácziók.
Akit a politika nem érdekel, annak a fi

gyelme Szabadka felé irányul, ahol Haverda 
Máriának és szeretőinek bünpörét tárgyal- 
; ik. A lélekbúvárok előtt is érdekes három 
minősnek: múltja, a gyilkosságban való 
s/.erepe és a főtárgyaláson való viselkedése 
beteg társadalmi életünknek undorító je
lensége.

Akár az asszonyt nézzük, aki még a 
tárgyaláson sem tud igazi nő lenni, hanem 
zajos múltjában szerzett tapasztalatait hatás- 
vadászatra akarja felhasználni, akár a fér
fiakat, akik az asszony kegyéért megölték 
anyját, egyformán azt a konzekvenciát von
hatjuk le, hogy ezek a vádlottak típusai 
annak a társadalomnak, melynek tagjai fér
fiak és asszonyok egyaránt az izgatottság
ul és láztól reszketve lesik az esküdtszék 
előtt álló bűnös minden szavát és valóság
gal kéjelegnek, ha e szörnyű trias valame
lyik tagja zárt ajtók mögött lefolyt jelene
tekről rántja le a leplet.

És amig ezek itt színjátékot játszanak, 
egy másik züllött szép asszony Párisban 
áll bírái előtt mert megölte titokzatos mó
don az anyját és a férjét. A párisi közön
ség cseppet sem külömb a mienknél, hi
szen az érzékiség nemzetközi s ott is 
ugyanolyan izgalmakat kelt a tárgyalás, 
mint Szabadkán, hiszen szép asszony áll 
középpontján, akinek múltja bár gazdagabb 
erkölcstelenségekben, mint Haverda Máriáé 
akinek állandó és ismert lovagjai siralmas, 
züllött alakok.

A két bűnügyről, melynek apró pikanté
riáit, vagy durva és szinészieo jeleneteit 
olyan nagy részletességgel olvashatni a la
pokból, a társadalmat az érdekelheti csak, 
hogy a vádlottak az intelligens osztályhoz 
tartoznak és bünük rettenetességeinek tu

data nem tántorította \Asza őket annak 
elkövetésétől. Ez pedig a nevelés hiányá
nak és közállapotaink megdöbbentően zül
lött voltának tudható be. Intőjeleknek kel
lene lenni ezeknek a társadalomra és ál
lamra egyaránt; uj és gondosabb nevelési 
rendszer létesítésére es közéletünknek uj 
alapokra való helyezésére kell gondolni. És 
mit látunk e helyett?! Ehelyett azt látjuk, 
hogy módot nyújt az állam a társadalom 
erkölcsi perverzitásának kielégítésére a tár
gyalások minél szenzációsabbá tételévél: a 
társadalom pedig akkora érdeklődéssel 
csoportosul a tárgyaló terem felé, mintha 
legalább létérdekét fenyegető veszedelem 
elhárítására kellene sietnie Ez az oka azután 
annak, hogy a Haverda Máriák és Steinhel- 
nék fellépte a Jánossyaknak és Vojtháknak 
tömegét teremti meg, akik azután a társa
dalmi fertőzést fokozzák.

HÍREK.
— Gazdasági egyesület hivatalos helyisége

november hó 1-től Léván Balassa-utca 8. 
sz. alatt a posta közelében van. Felhívom 
erre az igen tisztelt gazdaközönség figyel
mét, hogy kinek bármely gazdasági ügyben 
felvilágosításra van szüksége, szíveskedjék 
az uj hivatalos helyiségben személyesen, 
vagy levélileg felkeresni. Hivatalos idő d. e. 
9 -1 2 . d. u. 2 - 4  óráig. KRAJTSIK JENŐ 

g. e. titkár.
— Házasság. Laufer Ernő salgótarjáni 

nyomdatulajdonos lapunknak volt technikai 
munkatársa, folyó hó 14-én d. u. 1 órakor 
vezeti oltárhoz a lévai izr. templomban, 
bájos aráját Wilhelm Margit kisasszonyt. 
Boldogság és megelégedés legyen kísérőjük 
az élet utain!

— Eljegyzés. Bercelli Bercelly Miklós tisz
teletbeli főszolgabíró, a garaniszentkereszti 
járán szolgabirója eljegyezte, kishindi W. 
Vincze Tinikét, Vincze (iyula aranyosmaróti 
ügyvéd kedves leányát.

Kinevezés. Barsvármegye alispánja az 
oszlányi járás faiskola felügyelőjévé Árvái 
Ernő nagyugróczi állami iskolai tanítót ne
vezte ki.

Aíheiyezes A m. kir. közoktatásügyi 
minisztérium Mozsári Mihály gyertyánfai és 
Megyesiné Csőri Piroska horoci ellemi is
kolai tanítót, illetőleg tanítónőt a fenyőkosz- 
tolányi állami ellemi iskolához eddigi minő
ségükben áthelyezte.

— Arckepleleplezes Néhai Gutman Lipót 
a lévai izraelita hitközség volt alelnökének 
életnagyságu mellképét leplezték le f hó 7. 
az izr. hitközs. tanácstermében. Az ünnepély 
mely, egy épen e célból összehívott képviselő 
testületi gyűlés keretében folyt le szépen 
sikerült. A megnyitót, mint a testület elnöke 
dr. Szilárd Samu tartotta röviden, megem
lékezve az elhunytról és annak munkássá
gáról. Majd Rosenbaum Adolf hitközségi 
jegyző olvasta fel az 1907-iki, az elhunyt 
haláláról megemlékező jegyzőkönyvet. Ezután 
Liebermann Jakab főrabbi ékes és szivhez- 
szóló szavakban ecsetelte Gutman Lipót 
áldásos munkálkodását és a nagy csapást, 
mely halála által a hitközséget érte. Beszéde 
közben lehűl a lepel a tanácsteremben el
helyezett képről és előttünk ál teljes hüsé- 
gésen az a lankadatlan szorgalmú férfiú: 
Gutman Lipót. Az ünnepi szónoknak és az 
egész közönségnek Gutman Zsigmond az el
hunyt fia, a magyar kereskedelmi bank ve
zérigazgatója mond hálás köszönetét és 
egyben kijelenti azon óhaját miszerint az 
az izraelita aggok menháza javára létesítendő 
egyesületbe alapitó tagként kíván belépni. 
Ezzel az ünnepség véget ért Sürgönyileg 
fejezték ki részvétüket: maróti Fiirst László 
és Boros Mihály.

— Áthelyezés Töiössy Béla posta és 
távirdafelügyclőt. az aranyosmaróti m. kir. 
posta- és táviróhivatal főnökét a keres
kedelemügyi miniszter hasonló minőségben 
Érsekújvárra helyezte át.

— Hazafias ünnepély A lévai izraelita 
iskola tanítótestülete folyó hó 20-án d. u. 
3 órakor hazafias ünnepélyt rendez tetszés 
szerinti belépti díjjal, melynek tiszta jöve
delme a Felső magyarországi Közművelődési 
Egyesület javára fordittatik. A szülőket és 
tanügybarátokat ez utón hívja meg a taní
tótestület.

csaholása sem szakit meg; azok is elbújtak 
• i nni zugban a dermesztő hideg elől.

A falu felől egy erőteljes férfi sietős 
ptekkel közeledik a I óba taposott szűk 

. Kiérve belőle, nekivág a hófödte szán 
k és térdig merülve abba, törtet előre 

icrre neki közelebb.
A nagy, agyagos gödrök mellett elszórva 
három-négy viskó, melyek a nagy hótömeg 
I alig látszanak ki. Az egyik előtt megáll 
nagy igyekezettől izzadt homlokát megtörli 
ttja uj;ával, lábait a viskó falához verve, 

na le a rátapadt havat.
Benyit a viskóba. Jöttére annak két lakója 
gmozdul: egy rozzant ágyon fekvő ci- 
nyasszony és az egyik sarokban, a földön 

ti szalmán és rongyai közé bujt férfi 
•yököl fel fektében. Az alig tenyérnyi 
akban egy pislogó mécses világit a nyo- 
t e tanyáján. Az imént jött lerúgja cipőit 

az átnedvesedett rongyoktól iparkodik 
ait szabaddá tenni. Az erős, intelligens 
ú férfi teljesen elhanyagolt, züllött külse- 
d  még rongyaiban is sejteni engedi, hogy 
az ember úr volt valamikor. A szalmán 
> ő, fejét könyöklő karja tenyerébe hajtva 

aián nézi, olykor egyet-egyet köhint, hörgő 
-■‘lel veszi a nehéz lélekzetet. Kiaszott arcán 

mtra tapadt a bőr és mélyen a szem
ébe beesett szemei a belső láztól féléi- 
1 a csillognak.

Sára, szól a férfi a cigányasszonyhoz

— kelj fel, hoztam kenyeret és egy kevés 
pálinkát

— Berci, - szólal meg most a beteg 
is az Istenre kérlek, adj nekem is egy 
falat kenyeret, meg egy korty pálinkát. Ki
mondhatatlanul gyötör az éhség és egész 
belsőm ég a szomjúságtól az a pálinka 
csillapítani fogja fájdalmamat.

— Ugyan Laci bátyám, minek volna már 
neked az étel és ital. Neked menthetetlenül 
el kell pusztulnod és ne edd el előlünk a 
a keservesen szerzett táplálékot, mely talán 
az éhhaláltól ment meg bennünket, az egész
ségeseket. Különben is Sára kikoldul szá
modra reggel egy pohár tejet; elégedj meg 
ha napjában egyszer jut az evésből

— Neked nincs szived, — nyöszörgi 
a beteg.

— Nincs, ebben igazad van. Kihalt be
lőlem minden emberi érzés. Tudod-e, hogy 
ezt a kenyeret és italt lopással szereztem! 
Igen, nincs máskép: élni úgy kell, mint lehet. 
Te pedig légy nyugodt és várd be a vég
zeted. Hiába, a nagy természet nem tűri az 
elcsenevészedett, nyomorék egyedeket. Az 
ilyeneket megsemmisíti, alkotó elemeire 
bomlasztja, hogy ezek romjain uj életnek 
adjon helyet. Látod, bátyám, az élet filozó
fussá tett már engem is, — szólt cinikusan 
mosolyogva.

— Hát ne lopj, szerezd meg a szüksé

geseket munkával, hiszen oly erős és egész
séges vagy.

Ha, h a! - nevet az öcs keserűen —
valóban, téged meg a sors gúnya moralistává 
tett. Hát dolgozzam! ? Nagyon szép; de 
azt is mond meg nekem, drága bátya, hogy 
mit dolgozzam és kinél keressem a munkát? 
Mindketten bőségben születtünk, de a köny- 
nyelrnü életmód tönkre tett bennünket: kol
dusok lettünk- Te, mint koldus is megma
radtál azon a korlátok közé vont keskeny 
úton, mit az emberek úgy hívnak, hogy 
becsület és ide jutottál e cigányasszony 
viskójába, akinek nagy hálával tartozol, hogy 
nem az országút árkában fogsz elpusz
tulni Én letértem erről a keskeny útról, de 
előbb mindent megpróbáltam, hogy tisztessé
ges úton megélhessek. Sajnos, nem sikerült, 
mert dolgozni nem tanítottak soha. Te meg 
nem dolgozhattál, ha akartál volna is, mert 
már akkor melledben hordoztad a halált. 
Hogy nyomorult életed tengedhessed, a kö- 
nyörület után nyújtod reszkető kezed, mely 
a munkát úgy sem bírta volna. Azokhoz 
fordultál esdö szóval, akikkel egykor ezreket 
s ezreket költöttéi könnyelműen és esztelenül 
és azok most megvetéssel dobták reszkető 
kezedbe az alamizsna fillérjeit, pedig te 
azért a fillérért nagy árt fizettél: tűrted a 
a megaláztatást. Hanem a könyörület forrása 
nemcsak nagyon vékonyan és gyéren bugyog 
hanem egyhamar ki is apad. Mindenkitől
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Az aradi ve*ztohftly megváltására 
beérkezett adományok nyugtázása.

A Lévai Rom. Kath. elemi fiúiskola: 
I. oszt. Svarba Endre 1 kor. Szilassy 
Aladár, Béres Imre, Major József, 
Hanusz Károly, Jakab Lajos, Sztari 
Ferencz, Bona Ernő, Lovas János, 
S z i la j  Sándor, Belopotóczky György, 
10 10 fill II. oszt. N. N 32 fill.
Kiss Antal 20 fill. Bucsek Gyula, Csete 
Imre, Hermán János, Bártfay Mihály 
10 10 fill Sellinger Gyula 8 fill. Ili.
oszt Jaross Ferencz 1 kor. Gyuris József, 
Cseh Béla, Dékay Endre, Mihalovics 
Rezső 2 ) 20 fill. Agárdy Géza, Be- 
lopotóczky lnne, Rudnyánszky Zoltán, 
Stugel József, Horváth József 10— 10 
fill Karácsonyi István, Lévai János, 
Katona Ferencz, Trizna László 6 6 
fill. Tóth Nándor 4 fill. Chren József, 
Kuldor Gyula 2—2 f. IV. oszt. Sárhegyi 
János 1 kor. Gora Géza 50 fill. B^rky 
Péter 30 fi 1 Riedl Béla Bób Béla 
20 20 fill Fre nmer János 15 fill.
Szokol Béla 12 fill. Tóth Antal, Pet- 
róczy János, Szenessy Gyula, Faragó 
József, Balbach László 10 - 1 0  fill. 
Bartos Lajos, Doleg Ferencz 6 —6 fill. 
Fremmer János 5 fill. Összesen: 8 K. 
76 fill.

A multi gyűjtéssel összesen 82 K. 
86 fillér.

A gyűjtést folytatjuk.
— Közgyűlés. Léva r. t. város képviselő

testülete 1909. évi november hó 11-ik napján 
— csütörtökön — d. u. 4 órakor a városi 
székház nagytermében, rendkívüli közgyűlést 
tartott a következő tárgysorozattal. 1 * Pol
gármesteri jelentés. 2. Jelentés a Kossuth 
Lajos alap kamatai felhasználásáról, 2. Pol
gármester indítványa a 36 év előtt a Kir. 
kincstárnak elajándékozott 2 kát. hold 400

elhagyatva egyik kórházból a másikba ke
rültél, de mint gyógyithatlan beteget onnan 
is kitessékeltek, mert koldusszegény voltál, 
fizetni képtelen Lásd bátyám ez a koldus
becsület útja.

Én egy más utat jártam meg.
Az örömnek, az élvezetnek, a sötét 

bánatnak és keserű lemondásnak, a remény
nek, a vágynak, a szenvedélynek mekkora 
tömegét foglalja magában e rövidke szó : — 
élet Es én élni, mindenekfelett élvezni akartam 
ifjú gondatlansággal. Mindenemből kifosztva 
sem estem kétségbe, mert naivul azt hittem, 
hogy megtudom keresni kenyerem munkával 
is. A jóakarat megvolt bennem, de nem a 
tehetség és nem boldogultam sehogy. Ekkor 
léptem először a bűn ösvényére, melyen 
tovább és tovább haladva, végre rohantam 
a végromlás felé. Elbuktam. És a börtön 
sorvasztó levegője engem egészen átalakított. 
Megtanultam itt a lemondást; a munkát 
pedig nemcsak megtanultam, de meg is 
szerettem : a munka megtisztította lelkemet 
minden salaktól. Mily lelkesülten gondoltam 
arra az időre, hogy büntetésem idejeteltével 
kiszabadulva egy egészen uj, boldog munkás 
életet kezdhetek! De hát az ember tervez 
és az előítéletekkel sziturált társadalom 
végez : eltemeti élve azt az embertársát, aki 
mögött egyszer bezárult e börtön ajtaja. 
Kiszabadulva először azokhoz fordultam, a 
kikkel egykor vig napokat éltem, nem ala

n. szögöl vadalmási diilőbeli szántóföldnek 
és az l89)-ik évben 20 évi használatra a 
tanitóképezde céljaira átengedett 688 
n.-szögöl területű kálváriahegyen levő szőllő- 
nek a város tulajdonába és birtokába leendő 
visszaszerzése iránt A 4 pont Az evang. 
Egyház kérelme temetőhely adományozása 
iránt stb. december 20-kára halaszttatik. 5 
A városi szálloda művezetői Vas József és 
Morbitzer Nándor műépítészekkel a 12000 
K. díjra vonatkozólag k tött szerződés szö
vegének elfogadása s az esedékessé váló 
összegek kiutalványozásáról intézkedés Az 
épitési költség fölvehetésé g a vágóhíd épí
tésre készenálló összegnek kölcsönelöleg- 
képen való fölhasználásáról intézkedés. 6. 
Özv Kosztolányi Zsigmondné ellen a per
indítás elrendelése elmarad. 7. Podhragyai 
Károlyné kérvénye a tanit óképezde céljaira 
megvenni szándékolt földre vonatkozó szer
ződés aláírás végett Amerikában tett kész- 
kiadásainak iránt; kiadásai megtérhetnek. 8. 
Levatich családnak a „Stefánia árvaház* 
javára tett 2000 koronás alapítványa ügyé- i 
ben — „Nőegylet* megszűnte esetére szóló | 
intézkedés iránt — határozathozatal Tudó- ; 
másul vétetik 9. Mángorló-utca kinyitásának 
érdemleges tárgyalása elhalasztatik dec 30- 
ára. 10 A kapuközi csatorna átvétele és az 
építésből kifolyólag Uherik József vállalkozó 
részére 2625 K. 70 f. vállalati összeg kiu- j 
talványozása és a kölcsön maradványának 
fölhasználása iránt intézkedés 11. Tanács 
javaslata a lévai főgimnáziumban a tanári j 
kar által kért s az illető szülők és helyette- | 
sitőik által pártolt, a délelőtti egyhuzamban j 
való tanítás, végre valahára hosszú vajúdás 
után elfogadtatott. Hogy mennyit kelletett ! 
érte polemizálnunk, azt olvasóink igen jól 
tudják; de kárpótlásunk a kitűzött cél elé- } 
rése Tehát egy lépés előre . . . .! Dehát 
azért még nem vagyunk készen. Az ügy most 
felsőbb fórum elé kerül. Ki tudja meddig 
fog még ott vesztegelni? 12 Jelentés a 
községi-választók névjegyzékének jogerőre 
emelkedéséről, intézkedés a kilépő képvi- I 
selőtestületi-tagok helyébe uj tagok válasz- ! 
tása és a képviselőtestület megalakítása tár
gyában Ezzel a kzgy. véget ért.

mizsnáért, hanem egy kis jóakaratért, hogy 
szerezzenek nekem valami csekély állást, 
legyen az bármily terhes, én erős vagyok, 
bírom és szeretem a munkát Néhol be sem 
eresztettek. Ahova meg nagy kínnal beju
tottam, ott meg azt mondták, hogy múltom 
miatt minden igyekezetem hasztalan. És 
látszott rajtuk, hogy mint bélpoklosoktól 
igyekesznek tőlem szabadulni. Magam ke
restem tehát a munkát; de az ur a múltam, 1 
a szegény ember meg úri pofám miatt uta 
sitott el mindenütt. Az urnák komisz, a pa
rasztnak meg finom voltam és — újra ott 
kezdtem az életet, ahol börtönbe jutásomkor 
elhagytam Ez meg bátyám, a börtönben 
megtért rab útja. Amint látod, mindkét út 
egy célhoz: e nyomortanyához vezetett 
bennünket.

Egy deszkadarabokból összetákolt ládára, 
mely az asztalt helyettesiti, teszi a kenyeret 
meg a pálinkás üveget.

A beteg egy szívfacsaró sóhajtással erőt
lenül hanyatlik vackára. Még a szemeit is 
lehunyja, hogy ne lásson, mert az evés lá
tása fokozza éhkinját. Azok meg az éhes 
ember mohóságával látnak neki, szinte falják 
a kenyeret, közbe hatalmas kortyokat szíva 
a pálinkásüvegből. És az egykori tékozló 
ur, aki csak a ma gyönyöreinek élt, nem 
gondolva a jövővel, most mint koldus már 
a holnapra is számit: a kenyér felet félre

— Helyettesítések. Rudi Károly simonyi 
volt körjegyzőnek nyugdíjaztatása folytán 
az oszlányi főszolgabíró a simonyi körjegy
zőség ügyeinek ideiglenes ellátására Livora 
Gyula oszlányi jegyzőt, a/ Oszlány közs gi 
jegyzőség iigye.nek ideigle.lenes ellátására 
pedig Bányay István kistapolcsányi segéd- 
jegyzőt helyettesítette.

— Gyászünnepély. Folyó hó 19-én d. e. 
9 órakor a lévai izraelita iskola, megboldo
gult Erzsébet királynénk emlékére, Erzsébet 
gyászünnepélyt rendez melyre a szülőket 
és a tanügybarátait ez utón is meghívja a 
tanítótestület,

— Személyi hír. Múlt hó 30-án foglalta 
el Kraffszky József volt ohaji esperes-plé
bános, Verebélyen hasonminőségben állását. 
A fogadásnál úgy Verebély mint a fiókegy
házak közönsége valláskülönbözet nélkül

nagyszámból resztvettek Másnap pedig 
a hitközségek, valamint a politikai község 
küldöttei tiszteleglek az uj esperesplébá
nosnál

Kohl Medárd dr püspök m. pénteken ülte 
szül. 50-ik évfordulóját. Az áldozatos szívű, 
nemes gondolkozásu püspököt elhalmozták 
az egész országból jókivánataikkal Mi is 
őszinte szívből kívánunk neki sok lelki és 
testi erőt, hogy céltudatos, energikus, bölcs 
munkásságát teljes erőben folytathassa az 
Isten, Haza és Egyháza javára.

— Nyugdíjasok veszedelme. A nyudijas 
állami alkalmazottakat — nagyon közelről 
érintő intézkedést tett a belügyminiszter. 
Szigorú körrendeletét intézett a törvényha
tósásokhoz és ebben azt panaszolja, hogy 
igen sok nyugdíjazott állami tisztviselő és 
katonatiszt van, mint rendes tisztviselő vagy 
napid jas alkalmazásban, akik tehái két 
helyről húznak díjazást. A belügyminiszter 
kimutatást kíván az ilyenekről s a mostani 
fizetési összeget el fogja vonni a nyugdíj 
összegéből.

— Tenyész szarvasmarha díjazás Léván.
A barsmegyei gazd. egyesület Léván no
vember hó 28-án, vasárnap d. e. 10 órakor 
szarvasmarha díjazást rendez. Kiállíthatnak 
lévai járás tenyésztői saját berni vagy sy-

teszi. Aztán eloltva a primitív világot, nyu
galomra tér.

— Laci, — szól lefekvés közben a be
teghez — ne haragudj Ha fölöslegem volna, 
szívesen megosztanám veled; de igy első
sorban magamra gondolok Aludj el békével.

A beteg mozdulatlanul hever fekhelyén, 
csak nehéz lélekzete árulja el, hogy él. Nem 
alszik; gondolatai egy vágyban össze- 
pontosulnak: hogy szerezzen abból a fél
kenyérből egy falatot. Midőn pedig már azt 
hiszi, hogy azok elaludtak, összeszedi minden 
erejét és felül. Jártányi ereje már nincs, 
négykézláb csúszik vágyáinak netovábbja, a 
láda felé. Odaérve, reszkető kezébe veszi 
a kenyeret. Most a kés felé nyúl, hogy azzal 
szeljen belőle egy karéjt. A gyenge, erőtlen 
kéz ezzel zajt okoz, melyre az alvó öcs 
felneszel. Mint a zsákmányát féltő vad
állat ugrik fel és bőszíilten ordítja beteg 
bátyjának :

— Teszed le!
Az pedig hanyatterül a földön és mindkét 

karjával görcsösen szorítja hörgő melléhez 
a legdrágább kincset, a kenyeret. Óriási 
erőt ad beteg testének a vágy: enni, csak 
enni belőle. Az emberi alakkal bíró bestia 
az öcs nem képes azt tőle elvenni Felra
gadja tehát a kést és markotatig döfi bátyja 
mellébe.

Drága, de nagyon drága lett már a ke
nyér : egy karéj ára egy emberélet.
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múltú individiumok, — hogy végre jó időre 
meg is szabadulnak ezen mételytől. — Kele- 
csánvi Ráfael dúsgazdag barsbaracskai föld- 
birtokos tulajdonát képező Sötétkut pusztá
ján eddig ismeretlen tettesek lucern imagot 
loptak el 280 kor. értékben. A nyomozás 
folyik.

— Tüzek. E héten Kisgyékényes község
ben déli 12-kor tűz ütött ki Kurucsin Pé
ter kéményéből kirepült szikrától Szerencse 
hogy nappal történt s igy csak 5 ház fedél 
és néhány melléképület lett a tűz m irtaléka 
s csekély gazdasági eszköz, a kár a'értigy 
is meghaladja a 10.000 koronát — Alsó- 
györödön pedig mig Mihályik Márk ottani 
lakos a helybeli szolgabiróságnál tárgyalá
son volt, Batyalik Pálné alsógyőrödi lakos 
5 éves János nevű kisfia Mihályik Márk 
szérüs kertjében gyufával játszott, miközben 
a széna és szalma kazla tüzet fogott s az 
teljesen leégett. A kár 800 korona. Bizto
sítva nem volt. — Felsögyőröd községben 
Chlup Mihályné szalmafedeles kocsiszínje 
ismeretlen okból kigyuladt s úgy a fedél,

I mint a bennelevő gazdasági eszköz >k oda 
j égtek. A kár 600 kor. Biztosítva volt.

! E la d ó  ház.
A Honvéd-utcában levő csinos 

Sveiczi ház egészben és hozzá egy 
darab gyümölcsös kert jutányos árban 
megvehető OSZTRIDER GYÖRGY 
tulajdonostól.

Vegyesek.
—  A „Telekkönyv1 cimü szaklap uj mellék

lapja. Káplány Géza ny. kir. ítélőtáblái bí
rónak 14 év óta fennálló „Telekkönyv" cimü 
folyóirata, amelyet a m. kir belügyininszter 
már 1896. évi julius hó 22-én 64,766. sz. 
alatt és később 1606 évi junius hó 23-án 
65,953 II. c. 1906. sz. alatt — a m. kir. 
igazságügyminiszter pedig 22,7341. M. E. 
1906., 15,381 I. M. E 1907. és 212 11. Eg. 
1908 sz. alatt — megrendelésre ajánlott, 
újabban „Felsőbirósági határozatok rend
szeres gyűjteménye" cimü, 16 oldalas, igen 
becses és hasznos melléklappal jelenik meg, 
amelyben elsősorban a végrehajtási törvényt 
és novellát az évtizedek óta gyűjtött és 
keletkezésük ideje szerint rendezett felsőbi
rósági határozatokkal és döntvényekkel együtt 
közli úgy, hogy e melléklapot beköttetni és 

I kézikönyvül használni lehet. E közhasznú 
és hézagpótló szaklapnak - -  mely a telek
könyv, végrehajtási eljárás, birtokrendezés, 
telekkönyvi átalakítás és betétszerkesztés 
köréből vett kérdésekre a legnagyobb gond
dal kidolgozott szakszerű szerkesztői üze
netekben és önálló csikkekben adott vála
szaival megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz 
— előfizetési ára a melléklappal együtt egész 
évre csak nyolc korona. Azok az uj előfi
zetők, kik e folyóiratot még nem járatták és 
akik arrra folyó 1909. évi december hó 
15-éig 8 korona összegnek a lap kiadóhi
vatalába (Budapest, VIII, Gyöngyúk-utca 
14. sz.) beküldésével 1901-ik évre előfizetnek 
az 1907. 1908, és 1809-iki évfolyamokat 

amig a készlet tart -  igyen kapják meg. 
A legmelegebben ajánljuk a megrendelést.

Különös fogoly-vadászat. H. német grófnak 
egyedüli szenvedélye a vadászat volt, dacára 
annak, hogy módfőlött rövidlátó volt.

Egy alkalommal azt az óhaját fejezte ki 
I fővadásza előtt, hogy szeretne foglyot lőni.
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A fő vadász tudta, hogy ez bajosan fog si
kerülni a grófnak és folyton azon töprengett, 
hogyan lehetne valami ártatlan csínnyel 
megörvendeztetni a grófot. — Gondolt egyet 
s a vadászat napján korán reggel kiment 
egyedül egy buzatarlóra, s lőtt egy pár foglyot, 
amit aztán átadott egy hajtő-gyereknek, hogy 
mássztk fel velük egy fára, s ha majd hallja, 
hogy az öreg gróf lő, dobja le a fáról a 
madarakat. A fiú beletette a foglyokat vászon- 
tariszm ajába, s az utasítást tudomásul véve, 
fölmászott a mondott fára. Az erdész pedig 
hazament, várva, hogy mikor fog indulni 
a gróf.

Az nem sokat váratott magára, s egy-ket 
hajtó, erdésze és vizslája kíséretében elindult. 
Az erdész igyekezett a fa felé felé vezetni 
a grófot, s hajtókát is úgy rendezte, hogy 
azuk aira felé hajtsanak. Végre egész közel 
jutottak a fához, midőn az erdész így 
szólt urához:

— Amott van, méltóságos uram, egy csapat 
fogoly, itt balfelöl fog egész közel felrepülni, 
csak jöjjön méltóságod közéjük, mindenesetre 
fog esni egy-kettö.

Avval a kutyával felhajtatta a foglyokat, 
s azok hangos rebbenéssel repültek fel, mit 
a gróf hallva fölemelte puskáját s lőtt.

Alighogy a lövés elhangzott, pár lépéssel 
a gróf előtt lezuhant két szép fogoly — egy 
hatalmas tarisznyában.

Billardozó asszonyok. A billiárdozás nem 
újonnan kitalált szórakozás, de Angliában 
még sohasem volt olyan divatos, mint 
mostanában, Ez a mulatság egészséges, mert 
mozgást kíván, nem lármás, érdekes, és nem 
túlságosan izgató sport s nem szerencsejá
ték, mert tisztára az ügyesség dönt benne. 
Londonban még a jobbmódu középosztály
beli ember lakásának is immár szinte rendes 
helyisége a billiárd szoba és a tekeasztalok 
gyártása az utolsó három esztendőben óriási 
módon fellendült.

A házi használatra készült billiárdasztal 
nincs akkora, mint a milyen nagyok a klub
ban, kávéházban vannak, ezeknél körülbelül 
egy harmadánál kisebb. Híveinek rohamos 
megszaporodását a billiardjáték főként a 
nőknek köszönheti, akik újabban nagy pasz- 
szióval hódolnak ennek a szép, egészséges 
viaskodásnak, amely semmiféle áldozatot 
nem követel a testtartás és a mozdulatok 
esztétikájától. Az uj divat nagyon kapósak
ká tette a billiárdtanitónöket, mert a hölgyek 
szívesebben tanulnak tőlük, mint férfimes- 
terektöl. Akik ügyesek ebben a mesterség
ben, azokat háromszor olyan jól fizetik, 
mint akár a zongoratanitónöket, akár a 
nyelvmesternőket.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel ; 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű ‘ 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. j 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat- | 
kozata szerint e szappan hivatva van az I 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására - 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b figyelmé
be ajánljuk

Pacsirtadalok.
A nagy hullámos buzatenger 
Tele van dalos szerelemmel. 
Ezeréves melódiákkal,
Ös ugarak nagy, érző lelke, 
Beszédes hite, lángszerelme 
Ölelgetödzik a virággal.

Kék ég alatt, szárnya kitárva,
Dalol a róna poétája 
S a nap aranysugárba vonja,
Ég mindenütt a dal varázsa 
S belepirul a hallgatásba 
Vándorfelhok fehér korongja.

Ös rithmusok lágy csengése 
Magasraszáló büszkesége 
Ott lobog a pacsirtadalban,
Mintha keleti rengetegből, 
Valahonnan, őrtüzek mellől 
Szállna ide egy siró dallam.

Nem érti azt meg avatatlan 
Szomorúan szép mi van abban 
Hallgatni a pacsirtaszóra,
Hogy amerre ez a dal elszáll 
Mért szebb az ég, a föld, a fűszál, 
A pillangós, virágos róna.

Miénk e dal. Ez a mi vérünk . . 
Rokon szivével száll elébünk 
Pipacsos, ringó buzaszélen,
E dal, ez a sirva csattogó 
Nagyapáink szivéből való,
Ott buzogtak valaha régen . . .

Miénk e dal. Ezekben égnek 
Nagy álmai a szittya vérnek,
A zord erők, a diadalmak,
Álmok, amik törnek az égig 
S pacsirtadalba szállnak végig 
Göröngyein az ös ugarnak . . .

Kató József.

Adakozzunk az aradi vesztőhely 
megváltására.

Egy teljesen jó karban levő, hatos 
lóerejii Magyar állami

cséplő garnitúra
jutányos áron eladó Hirschberg Gézánál 
Szetén (Hont megye). Bővebb felvilágo
sítást ad Braun Adolf szállító Léván.

Xqrpitos műhely 
áthelyezés

Lövinger Henrik tisztelettel tu
datja a n. é. közönséggel, hogy

kárpitos és diszitö — —  
műhelyét

Mártó nffy-utcába, a József esek-féle 
házba, volt Vörösmarty m észá

ros helyiségébe helyezte át.

Elvállal minden a szakm ába  
vágó javításokat, jutányos árak  

mellett

Ezennel van szerencsém a n. é. 
utazó közönség figyelmét a hűvös 

idők beálltával

z á r t  k o c s i m r a
felhívni. A kocsik használatához 
bundát és lábzsákot csekély díjért 
kölcsönzők.

teljes tisztelettel

ertler Henrik
bérkocsi tulajdonos LÉVA. 

Zugó-utca és Szepesi-utca sarok.

mmm Díszdoboz 
levélpapírok ge^ í  

névjegyek 
e m l é k k ö n y v e k  
ALBUM O K, csakis 

Schulcz Ignácz
papirárúházában, Léván 

szerezhetők be, hol naponta érkez
nek újdonságok, ágy képeslapok 
bán, mint papirkülönlegeségekbew
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Látszerek és optikai áruk nagy választékban 
kap k Greiner Zsigmondná! Léván. 
K>. in-tér. Javításokat is elfogad.

Kézii inkák és női kalapok Ízléses kivitel
ben Pintér Jozsánál Levan

Koháry utczában huszonött 
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó 

bővebbet
Józsefcsek Géza

Lévai takarék és hitelintézeti 
főkönyvelőnél.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Férfi és női divatczikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Kóser füstölt húsáruk
u. m. felvágottak, virstli, veroneser 
szalonna győri, szalámi bécsi gyártmány, 
minedn időben frissen kapható. Virstli 
kedden, szerdán és szombaton frissen 

érkezik.

Hochberger Berta üzletében 
Léván, Teleky utca 23.

go  — 0 0

KOHN N Á TH Á N
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. •—m

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal

7.

Schulcz lg n á c z
papirüzletében

a legizlésesebb és legújabb 
levélpapírok érkeztek, 

naponta ú jd o n s á g  —
—  k é p e s la p o k b a n  

Szivarkahüvelyek!
1(X) darab 20 fillér. 

I n te r u r b á n  telefon sz. 24.

___________ »Kobrak“ cipók egyedüli raktára.

POLLAK ADOLF LÉVA.
A já n lja  r e n d k ív ü li jó  m in ő sé g ű  

c ip ő it ig e n  ju tá n y o s  ára k b a n .

Ó riási v á la s z té k  ü v e g , p orezel-  
lan, lám p a  é s  j á té k  árú k b an .

K é p k e r e te k  m in d en  k iv ite lb e n .

É p ü le t  ü v e g e z é s i  v á lla la t!

J á té k  á r u k ! ----- -----  K o sá r  á r u k !
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

Knapp ])ávid Séva, varrógépek raktára.
Van szerencsém nagyér

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővitettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg-
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R. T. 
budapesti czég

képviseletét birom.

Raktáron állandóan láthatók.

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

H o ffh e r  és  

S ch ra n tz -fé le
cséplőgépekre.

G a u z -fé le
locomobilok

m e ly e k  r a k tá ro n  
á lla n d ó a n  ü z e m b e n  

lá th a tó k .
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Községi és kerti fecskendők.

W E I 5 Z  5 I H O N
NÓRINBERQI- ÉS ROVIbdRM N4QTKERESKEbÉSE

—  i t t  A, PETŐFhUTCZrt. —
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.
3 D E

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

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

Tisztaságért szavatosság! 
A  l é v a i  f o g a d ó

bontásából kikerülendő használt 
ajtók, ablakok, ledélfa és egyéb  

anyagok jutányos áron eladók. 
Értekezhetni:

S zau er  Izidor e s  Mór
cégnél Lévan.

S t e i n e r  J ó z s e f

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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