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LÉVAI HÍRLAP
A  k e re s k e d e lm i m u n k a .

Közgazdasági téren még mindig 
ott vagyunk, hogy felnőttek oktatásá
val kell foglalkoznunk. Sehol annyi 
a téves nézet e téren, mint nálunk.

Nálunk ugyanis még mindig az a 
meglehetősen primitív gazdasági fel
fogás uralkodik, mely a kereskede
lemben egyszerű és gépies közvetítőt 
lát a termelő és fogyasztó között és 
azért a kereskedelmet meddőnek és 
erkölcstelennek tartja. Ha ennek a 
tételnek helyességét vagy képtelen
ségét kutatjuk, akkor kutatnunk kell, 
hogy mi tehát a kereskedelem igazi 
hivatása. Valóban nem volna más 
feladata a kereskedőnek, mint az, 
amit különösen napjainkban, a drága
sággal kapcsolatban hangoztatnak, 
hogy odaáll a termelő és fogyasztó 
közé és mindkettőt megsarcolja ? Mert 
ha csak ebben merülne ki a keres
kedelem feladata, ha igazán nem tenne 
egyebet, mint kisebb nagyobb haszon- j 
ért eljuttatná a termelőnek áruját a ; 
fogyasztóhoz, akkor meg tudnók ér- j 
ter.i, ha gondolkodó emberek ezt a ■ 
munkát improduktivnek tartják és 
gondolkodnak azon a problémán, , 
hogy mint lehetne ezt a merőben fe- j 
lesleges intézményt a gazdasági élet- j 
bői kiküszöbölni.

Azonban ez a tétel csak akkor ál- ' 
lana meg, ha a gazdasági életben j 
mindig adott és változásnak alá nem • 
eső mennyiségekkel lehetne számolni, j 
Ha mindig ugyanaz a termelés ugyan- j 
azzal a fogyasztással, ugyanaz a 
szükséglet ugyanazzal a kielégítéssel, 
ugyanaz a kereslet ugyanazzal a kí

nálattal állana szemben. Más szóval 
ha a gazdasági életben nem volna 
fejlődés és változás.

A termelés változó és fejlődő 
viszonyait felismerni és felkutatni szá
mára a fogyasztó piacot, a változó 
és fejlődő szükséglet számára pedig 
gondoskodni a termelésről: ez a ke
reskedelem tulajdonképeni igaz hiva
tása.

A kereskedelemnek ez a működése 
nemcsak hogy nem improduktív, ha
nem valóságos mozgató és hajtó ereje 
a gazdasági életnek. A termelőt foko
zottabb tevékenységre serkenti és egy
úttal fogyasztóképességét is növeli. 
Áruinak érdekében folyton uj össze
köttetéseket keres, agitál és kapacitál 
és a fogyasztók igényeit és Ízlését 
felismervén, a termelés működését 
irányítja és befolyásolja. A gazdasági 
élet fejlődése a termelés és fogyasz
tás emelkedésében mutatkozik és en
nek az emelkedésnek a kereskedelem 
a hajtóereje.

Sokat vitatják és sokat kárhoztat
ják a spekuláció elemet a kereskede
lemben. Messze vezetne annak a ki
mutatása, hogy a spekuláció, tulajdon
képen alkotóeleme minden önálló 
gazdasági tevékenységnek. Minden 
gazdasági működés kockázattal kez
dődik a többi kevésbbé valószínű, de 
minden körülmények között bizony
talan haszon reményében. Spekulál a 
gazda, mikor elveti a magot és meg
munkálja a földet, mert hisz a termés 
a természet kedvező kegyelmétől függ. 
Spekulál az iparos, mikor megnyitja 
a műhelyét, vagy gyárát, spekulál az 
orvos, az ügyvéd, mikor évekig tanul,

aztán irodát nyit és várja az . ső 
klienst, vagy pacienst. Spekulál a 
képviselő mikor pénzt kockáztat egy 
bizonytalan mandátumért, spekulál az 
iró is, mikor könyvet és drámát ir, 
melynek sikere kétes és bizonytalan, 
sőt még a tudós is spekulál, mikor 
kísérletezik és kutat uj igazságok 
után, melynek a kutatás pillanatában 
nemcsak gazdasági, de tudományos 
értéke is bizonytalan.

Hogy hol vannak a jogos és jog
talan spekulációnak határai, ennek 
megállapítása a közgazdasági élet 
egyik legnehezebb problémája. A 
realitásnak itt épen olyan szerepe van, 
mint a vakmerőségnek. Csak két do
log van, ami kárhoz'atandóbb és ül
dözendő: a másokat megtévesztő tu- 

I datlanság vagy rosszhiszeműség.

A  V ig ad ó  Ogye a  k ö z g y ű lé s  
e lő tt.

Kedden délután Léva város képviselő* 
testületé rendkívüli közgyűlést tartott, mely
nek sürgős összehívását a városi vigadó 
bérlőjének immár befejezéshez közeledő 
ügye tette szükségessé. Ugyanis egv előbb 

; hozott közgyűlési határozat szerint elhatá- 
I rozta a város, hogy Fertikő Józsefnek, a vi- 
I gadó bérlőjének iulajdonát képe/ő kávé- 
| házi-, éttermi- és szállodai berendezéseket 

hatvanötezer koronáén megvásárolja, hogy 
! ebből az összegből aztán Fertikó hitelezői 
• kielégitessenek s a még fölmaradó Összeg

ből pedig az üzlet tovább vezettessék. Fer
tikó pedig a/ ilyen módon a város tulaj
donába kerülő berendezésekért külön hasz
nálati dijat fizetne, illetve ilytn módon vá
sárolná azt a várostól vissza. A közgyűlés 
akkor a polgármestert a hitelezőkkel való 
tárgyalásokkal meg is bízta. Mindenesetre 
Fertikó reuzálása a hitelezőkkel való kiegye-
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E||iii|| raktár ts ilfrasitt kil| Kertész L a jo s  fűszer is csiaigi kmskitisi Léván.
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zés után jobban biztosítva volna a vigadó
ban, mert a hitelezők nem szorongatnák őt 
minden oldalról mint ma, a város pedig 
nem volna kitéve annak, hogy Fertikó el
len hitelezői csődöt kérve, az üzletet lezá
ratják, ami mint az ismeretes, az üzletnek 
több hónapon át való zárvatartását is ered
ményezhetné, ami a városnak anyagi, az üz
letnek pedig még súlyos erkölcsi kárt is , 
okozna. A képviselőtestület tagjai között | 
nagy részben az a fölfogás uralkodik, hogy 
most, amikor az uj üzletben a kezdet ne- ! 
hézségein túl van Fertikó, lehetőleg támo- | 
gassa őt a város a bérletben való megma- 
radhatásában mindannak dacára, hogy j 
ajánlkozik bérlő, aki változatlan föltételek 
mellett hajlandó volna a vigadó bérletét át
venni, de annak biztosítására kellő garan- j 
ciát nyújtani az sem tudna. A képviselő
testület többségének bizalma igy tehát Fer
tikó mellett nyilatkozott meg. úgy fogván j 
föl a dolgot, ho£ry a város a vigadó bérlője 
ügyednek ilyetén való rendezésével nem 
kockáztat semmit, mert a megvásárlandó 
ingóságok az annakidején kiküldött szak- i 
értő bizottság jelentése szerint az érte fi
zetendő árt föltétlenül megérik Ehhez csat- I 
lakozott most a legutóbb kiküldött leltározó 
bizottság jelentése, mely arról számolt be, , 
hogy némi hiányt ugyan konstatált, de a 
vigadó bérlője a szakértői vizsgálat óta 
több ezer korona érték erejéig újabb ingó- j 
Ságokat vásárolt.

A közgyűlésről a következő tudósításunk 
számol be :

A polgármester a közgyűlés megnyitása 
után bejelenti, hogy Fertikó József cs neje 
bérlők tartozásainak rendezésével és a hi- i 
telezőkkel való eg\ezkedési megbízásának 
eleget tett s a hitelezők többségi hajlandó j 
is az egyezségre és a tartozásokból való 
leengedé ekre. A bérlők ezidőszerinti beje- : 
lentett tartozásai 96058 korona 48 fülért 
tesznek ki. A hitelezők közül 17-en akiknek 
követeléseik 616ó0 K 72 f. rugn k hajlan
dók 32322 koronával megelégedni. Kilenc

hitelező még nem tett egyezségi ajánlatot, 
négy tartozás, úgymint az egyeztetési költ
ségek, a szállodabér, bélyeg és perköltsé
gek pedig egészben kifizetendők, egy tar
tozás pedig most áll tárgyalás alatt. A pol
gármester számítása szerint az összes köve
telések 62447 koronával kiegyenlíthetők 
lesznek.

Ennek az ügynek tárgyalására egy előbbi 
közgyűlés által kiküldött hattagú bizottság 
pedig megállapította, hogy a leengedések
kel a hitelezők követelései továbbá az adók 
és perköltségekkel együtt 4208 K.-ra tehe
tők, amihez a város 8 >00 K. bérkövetelése , 
és az egyezkedési eljárással fölmerülő 2000 ; 
K. költség jön hozzá adva, igy 64708 K. j 
fedezetre lenne szükség, ami a Fertikótól 
megvásárlandó ingóságok vételárából tel- j 
nék ki Ezt a vásárlást pedig a város a j 
már előbb megszavazott hetvenezer koro- ; 
nás kölcsönből eszközölné. A közgyűlés 
ezután többek hozzászólása u án a hatos 
bizoitság és a városi tanács javaslatából 
összesített ind.tványt 25 szótöbbséggel kettő 
ellen elfogadta és a következő véghatáro- 
za:ot hozta:

Léva r. t. város képviselőtestülete a 
polgármester eljárását helyeslő tudomásul 
véve, annak előterjesztése, a VI os bizott
ság és a tanács javaslatai összeegyeztetése 
alapján, előzőleg hozott határozatai folytán 
névszerinti szavazás mellett 24 szótöbbség
gel elha áro/za : hogy Bódogh La os polgár- 
mester újból is megbízást nyer arra. hogy j 
a város előtt tudvalevő hitelezőkkel Fertikó j 
Józrer és neje Menczel Irén bérlők tartó- í 
zásainak a város által leendő kiegyenlítése ! 
tárgyában előnyös módon kössön egyez- 
ségeket úgy, ho y azok kielégítési össze. ; 
gének az előirányzott fedezetből, ki kell J 
tellenie. Ezen egyezség 8 nap alatt befeje- j 
zendő s ha az sikerre vezet, úgy a', egyez- j 
ségek vagy az ezeket pótló nyilatkozatok ! 
elfogadás végett a képviselőtestület elé j 
terjesztendők s azzal egyidejűleg bemuía- | 
tandók a berlőkkJ kötendő ingó adásvételi i
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és bérleti szerződések. Ha azon nyolez nap 
alatt a hitelezők mind nem egyeznek ki, 
vagy azok összes követelései az-*', előirány
zott összegből nem lenne kielégíthető és a 
bérlőket minden eddigi kötelezettségei alul 
a tanács javaslata értelmében föl nem men
tik, akkor a képviselőtestület miután a 
bérlők viszonyai ezzel nem rendezhetőknek 
bizonyultak, már most elhatározza, hogy az 
1910 évi február 25 én a bérlőkkel kötött 
bérleti szerződést a bérlők Fertikó József 
és neje szerződés szegése m:att megszün
teti és azoknak a városnál letett 12750 ko
rona biztositékát általuk elveszettnek nyil
vánítja és a házipénztár javára a város 
tulajdonának jelenti ki, — s ezennel elren
deli, hogy a bérlők a bérleménytől elmoz- 
dittassanak. Miután pedig e bérlők az 1911 
évi május !-én és augusztus 1-én esedé
kessé vált 2 4 évi 4230 és 4?59 korona 
bérösszegeket máig se fizették le, azok és 
járulékaik iránt a biztosítási végrehajtást a 
bérlők ingóságaira már most azonnal fo
ganatosíttatni rendeli és a hátralékos bér
összegek bírói behajtása iránt a per meg
indítására a polgármestert utasítja, - -  a 
bérszerződés megszüntetési kereset benyúj
tásával együttesen a képviselőtestület arra 
is utasítja a polgármestert, hogy a bérlet
ből kihelyezendő mostani bér4ők helyébe a 
bérleménybe uj bérlőket keressen és állít
son be, velük kössön uj bérleti szerződést 
és azt jóváhagyás végett terjessze be. Ezen 
ügy sürgősségénél fogva a közgyűlési 
jegyzőkönyv e része és eme határozat 
azonnal hitelesítettnek nvilvánittatik s elnök 
e határozatot nyílt ülésben nyomban ki
hirdeti és hitelesítettnek jelenti ki.

T a n i i l m s í n . T i  k i r á i i í i i i l í i s .
A mezőgazdasági haladás  ̂ egészséges 

fejlődésének, az ujabbi tudományos búvár
kodások eredményeinek előnyeit teljes mér- 
tékben kihasználó, intensiven kezelt és ki
váló szaktudással vezetett uradalom gazdái-

T A R C X A

O í s í  n a p s ü t é s b e n .
Sitt a2 5>r. Slíuff, pvi\.\j a sár,]a fateréi, 
(ti teredben a napsugár mii] mefe ,̂
Ű)c a2 cn bús fefhem mán fázósan rerneq : 
&P2Í már, 1k\ji| nincs messze a szomorú téf.

£>fctcm útját lícrpjJt tnrávjch sscqih, 
pompás iffafuk mÓ£ a fcíhcmSett cf; 

SJfiára ess, Itiába a szomorú téf :
—  (3? omfehehet tófem cf nem szcilietih! 
2?ct»a, 1911. október

SKopcrnicfhi] {?oritóf.

A z  e ls ő  k ö ltő .
Irta: Dánielné Lengyel Laura

Két óriás hegy állott egymással szemben 
és mindegyik hegyen lakott egy tündér- 
asszony. Az egyik tündér barna volt és 
nagyon szomorú. Odaült néha a meredekség 
szélére, fehér homlokát dús, f.nyes fekete 
hajába rejtve. És mikor az ő szivének 
szomorúsága könnyekben tört ki, könnyei

belehu’h'ttak a kis patakba. Az emberek 
pedig, kik ittak a patak vizéből, mely a 
tűnd^r könnyeit vitte magával, egyszerre 
elfelejtettek napi munkájuk után nézni, szi
vük (V-szeszorult az emberfölötti, földöntúli 
fájdalomtól. A lélek mélyéből feltört az a 
gyógviihatatian mély bánat, melyet némán 
elviselni lehetetlen. És ezek az emberek, 
mivel nem tudták kifej zni a szivüket gyöt
rő érzést — megőrültek.

A másik hegyen lakott a szőke tündér. 
Ha kacirni kezdett: a virágok kidugták 
kiváncsi fejüket és vele nevettek, a madarak 
csókolóztak. A levegő pedig vitte magával | 

1 a tündér ezü>tcsengésü kacaját és amelyik 
| ember ezt a levegőt besz.ivta, annak elkez- 

zett nyugtalanul verni a szive, mosolygott 
az arca, kiprult a szeme. Ment, ment. mint 
egy álomlátó, s amint az első női alakot 
meglátja, ha csúnya volt, ha rossz volt, 
leomlott Iába elé és meg akart halni érte. 
Az öröm a rózsa, a tavasz, mind-mind a 
tündér kacagásából fakadt Es akik besziv- 
ták a ’evegöt, armly az ő kacagó hangját 
vitte magával, mind olyan boldogok voltak. 
Haldoklásuk órájánan is rajongva néztek 
egy női arcot, amely a szomszédasszonyok 
állítása szerint csúf és ragyás volt. Ajkuk
hoz egy hajfürtöt, egy sza'agot, vagy más 
ilyen haszontalan lim-lomot szorítottak. De 
a kcgyeletes szívil öregek ott hagyták ná
luk, úgy temették el Őket, mert hiszen ők

bölcsen tudták, hogy senki sem tehet ar
ról, hogy a levegővel beszivia a kacagó 
tündér hangját A hangot, amelynek halla
tára kinyílnak a virágok és lángba borul
nak a fiatal szivek

Lakott pedig lenn a völgyben egy fiatal 
pásztor, aki egyszer belekóstolt a patak 
vizébe, amely a szomorú tündér könnyeit 
vitte magával. És ime. szivét megszállta a 
gonosz varázslat. Esténként ott tilt a zöld 
gyepen és némán bámult maga elé. A jó- 
szivtt halvány lányok könnyes szemekkel 
faggatták, mi a baja?

Az asszonyok, a szép, p;ros arcú, nevető 
asszonyok oda jöttek hozzá közel, de a 
pásztor nem ügyelt rájuk, csak a szép, 
szomorú asszonyra gondolt, ki ott ül fönt 
a megközelithetetlen sziklán, fehér homlo
kát éjsötét fekete hajába re tve.

Egyszer aztán egészen véletlenül arra 
járt, amerre a kacagó tündérnek hangját 
vitte a szellő. Az ifjú belehelte a kacagást 
és borzongva nézett maga körül.

Az a rejtelmes névtelen szomorúság, 
amely annyi ideig kínozta szivét, nevet ka
pott. Erezte, tudta, hogy mi bántja a lel
két az az érzés, amely elfogta az első 
férfit a paradicsomkertjében, mikor először 
megtudta, hogy az ö lelkének másik fele 
nincs még itt. Mikor sírva könyörgött Al
kotójának, hogy vagy vegye vissza az éle
tét vagy adja melléje azt, akiért érdemes
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kodási rendszerének tanyulmányozásában 
volt részük e hó 16-án a helybeli m. kir 
állami tanítóképző intézet Ill ád és IV-ed 
éves növendékeinek, kik Ács és Frank ta
nárok és az intézeti nevelők vezetése mel
lett gróf Breunner Ágoston örökösei 17 
ezer holdas birtokát tekintették meg. — A 
tanulmányútra kirándulók a déli vonattal 
indultak el Léváról és a kiszállás helyére 
délután Va 2 órakor érkeztek meg. Az ál
lomásnál az uradalmi tiszti kar nagyrésze 
kíséretében Schöpflin Róbert központi ura
dalmi intéző fogadta lelkes szavakkal a 
kirándulókat. Az indóház elé kivezényelt, az 
uradalom tulajdonát képező 16 diszfogaton 
elkelyezkedve, első megállóhelyünk az úgy
nevezett „Dombi major44 volt. Itt volt al
kalmunk megtekinteni a mintegy 700 drb- 
ból álló electoral merinó juh tenyészetet 
és a direct Perzsiából importált karakul 
juhokat. Úgy ezen állatok kiválósága, va
lamint az itteni istállóban és majorban ta
pasztalt rendkívüli tisztaság méltán meg
lephette a tanulni vágyó ifjúságot. Rendkívül 
érdekes és tanulságos felvilágosítással szol
gált és a tenyésztés egész menete, valamint 
a takarmányozási eljárásról bő tájékozta
tást nyújtott e helyen a központi intéző, 
akit a legnagyobb figyelemmel és élvezettel 
hallgattunk meg. Innen az éppen folyamat
ban levő répa munkákat, a cukorrépa ki
szedési eljáiást, a cukorrépa levél és a le
vágott répafejek télire való eltevésének 
módját volt alkalmunk tanulmányozni, 
ugyancsak szakszerű előadás meghallgatása 
mellett. Ezután a prágai kiállításon vásárolt 
20 lóerejü Fovvler féle mozdonyos gőzeke 
munkája szolgáltatott tananyagot mely 
emellett az esti munka alkalmával, amikor
ra ide újólag visszatértünk acetylén vilá- 
ditás melleit szép látványosságot is nyúj
tott Megtekintettük továbbá az őszi vetési 
munkákat és a takarmányrépa téli eltartá
sának helyes módját, amely alkalmakkor a 
fáradtságot nem ismerő uradalmi tisztek
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szintén kimerítő magyarázatokkal szolgáltak, 
i Következett az „alsó m ajo ri stationk. 

Itt a nagyon sokféle gazdasági gépekkel 
és azok használati módjával ismerkedtek 
meg a növendékek, mely után egy ritka 
helyen látható, teljesen modern istállóba 
vonultunkat láttuk a 80 darab fejőstehén
ből álló innthali allgaui keresztezésü tehe- J nészetet és a tenyészanyagul szolgáló 2 

| drb. kiváló bikát. E helyen szintén hallót- 
tünk okszerű előadást, még pedig a 

j szarvasmarhatenyésztés és takarmányozás 
| köréből. Ezután a teljhatalmú kormányzó, 

gróf Coudenhove Kuno pompás berkschirí 
sertésállományát és az uradalom tulajdonát 
képező importált belga ardenni ménlovat, 
valamint a takarmányelőkeszitő helyiségeket 
és gépeket néztük meg. Innen a központi 
intézői lakba vonultunk, ahol a barátságos 
házi asszony Schöpflin Róbertné a legked
vesebb fogadtatásban részesítvén bennün
ket, ozsonnához ültünk s derült hangulat 
mellett egy felköszöntő elhangzása után 
táviratilag üdvözöltük a családi körülmé
nyek miatt Goldikban időző grófot, az ura
dalom teljhatalmú kormányzóját, ki alkalmat 
adott az ifjúságnak, gazdasági tudásának 
nagymérvű fejlesztésére, 

jóleső érzéssel folytattuk tovább tanul- 
1 mány utunkat, mely ezúttal a vadalmási 
| mürétek felé vezetett. Itt Sírnád Jenő ura- 
{ dalmi intéző és Malomsoky Gyula uradalmi 
j rétmester tartott szakszerű előadást a rétek 
i kezeléséről és a rétöntözésről, melynek 
| meghallgatása után Zseliz egyik nevezétes- 
: ségét a 90o éves tölgyfát néztük meg, ahol 

az ifjúság a „Hymnust* elénekelvén, ko
csikra ültünk és a garamsallói pincénél ál- 

i lapodtunk meg. Itt Kölgyessi István pince- 
! mesternek a borászat köréből vett érdekes 
j fejtegetéseit hallgattuk meg és szüret lévén

I' a must préselését is móduukban volt tanul
mányozni. . .

Az idő már nagyon előrehaladt, amikor 
j is a tudnivágyó ifjuságés a vezető tanférfiak,
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az uradalmi intézők és segédtisztek kala
uzolása mellett egy terembe vonultak, ahol 
a már várakozó cigánybanda lelkes zenéje 
mellett, a legmagyarabb vendégszeretre 
valló, mindenféle -jóval dúsan felszerelt 
asztalhoz ültek, ahol magyar szokás szerint 
számos felköszöntő hangzott el.

A tanítóképző nevében Frank tanár szó
lalt fel, melyre a központi intéző magvas 
tartalmú, az ifjúságot lelkesítő beszédben 
válaszolt. Felköszöntőket mondtak még 
többen, a kirándulók tiszteletére meghívott 
vendégek közül, valamint a tanuló ifjúság 
egynéhány tagja is Vacsora után az ifjak 
néhány hazafias dalt elénekelvén, mely után 
értékes gazdasági tapasztalatokban gazda
godva, felejthetetlen kedves emlékekkel in
dultak el a kirándulók az uradalmi foga
tokon, a központi intéző kísérete mellett a 
zselizi vasúti állomásra, eltelve szivükben 
ama óhajjal, vajha minél több ilyen önzet
lenül lelkes terjesztője volna a mezőgazda
ságnak, mint a milyenek a zselizi uradalom 
birtokosai és tisztikara.

Ács Bódog
gazdasági tanár.

H Í R E K .
Hegedős énekek. Egy piros táblájú 

vaskos könyv jelent meg a napokban, az 
viseli magán ezt a régi-régi korra emlékez
tető címet, mely ebben a mindenfele „iz
m usokkal át meg átitatott levegőjű vi
lágban — különösen pedig egynémely pesti 
szalónokban — most bizony bizarrul hat. 
De nekünk itt a jó vidéken s a kik sze
mélyesen is ismerjük Kcr&Sk Jánost, a ver
ses könyvnek érdemes Íróját — a ki bú* 
őszi alkonyától on, tárogatón régi dalokat 
szokott fújni a hegyen — és éppen ezért 
is, ez a cím* a legtermészetesebben hang

élnie. Akiért kiáH szivének minden dobba
nása, vérének minden csöppje. Az az ér
zés, amely az első férfit elfogta a paradi
csom isteni szépségéi között, mikor látott 
madarat és nem hallotta énekét, tündérsz p 
virágot és nem érezte illatát, midőn dal, 
epcsztő. sóvár dal kínozta szivét, de az 
ajka nem talált az érzésekre szavakat. 
És mikor az Ur mély álmot bocsáta Ad ám 
ra és melléje adta Évát. mikor először 
ölelte magához az erős férfi a s< ép asszonyt, 
akkor megértette a szivében zsongó ver
set, mondván az asszonynak: szeretlek.

A fiatal pásztor megérezte, hogy szerel
mes lett a lelke. És amint az első fiatal 
leányt meglátía, leomlott lábai elé. De nem 
úgy mint a többi fiatal emberek, akik a 
kacagó tündér hangját beszivták, nem lá
zas lobogó szívvel, kipirult arccal, csillogó 
szemmel. Aki egyszer ivott a szomorú tün
dér könnyeiből,az boldog lenni, nem tudott, 
még ha be is szívta a kacagó tündér hang
ját. A fiatal pásztor nem mondta, hogy 
„szeress szeretlek*, mint a többi fiatalem
ber. hanem azt mondta, beteg a szivem, 
halálosan beteg, te szép, te jó leány, gyó
gyítsd meg!

A leány szép, piros arcú, nevető szemű 
leány volt, nem is értette, mit beszél neki 
a pásztor, de tetszett neki a fiatalember 
fekete szeme, dús haja, deli termete, kezét 
nyújtotta neki és nevetve kérdezte:

— Feleségül fogsz venni?

A fiatal pásztor bámulva nézeit a lány 
rózsás arcába és azt kérdezte:

— Akkor hamarabb meggyógyulok?
— Persze — felelte a lány nevetve.
Otthon a lány anyja újra megkérdezte:
— Feleségül akarod venni az én lányomat?
— Ó egyedül, egyedül csak ő gyógyít

hatja meg az én beteg szivem.
Az asszony vállat vont az ostoba beszéd

re és kijelentene, hogy egy hónap múlva 
megtarthatják az esküvőt.

És a szép, piros arcú leány napról-nap- 
ra halványabb lett. Mert az ő vőlegénye 
nem járt utána, nem kisérgette sétáiban, 
hanem ott ült a hegyoldalon és énekelt 
örökszép verseket az életről, mely szomorú, 
mint a tündér könnye és a szerelemről, 
amely édes, mint a kacagó tündér hangja. 
És a* szegény leány borzadva látta, hogy 
mégő ott ül vőlegénye mellett, annak sze
me a távolban révedez és arról dalol, 
milyen boldog volna, ha menyasszonya 
mellette lehetne. Ha piros, forró ajkát rá
nyomta kedvesének ajakára, az nem viszo
nozta csókját, ellenben arról énekelt, mi
lyen édes volna menyasszonya ajkáról egy 
csók. Tündérszép, epedő versekben éne
kelte meg annak a képzelt csóknak isteni 
mivoltát és az illúziók közepette nem érzi 
az igazi csók édességét.

Lassankint rájött a boldogtalan leány, 
hogy vőlegénye nem is őt szereti, hanem 
az ő képében szeret egy képzeletbeli elér
hetetlen asszonyt. Nem boldogság kell an

nak. hanem vágy. Annak csak az a csók 
édes, amely el nem csattan soha, az az 
ölelés, amely elérhetetlen, az a szerelem, 
amely kielégíthetetlen. És a szegény leány 
sápadt, hervadozott, mert ó emberi módra 
akart boldog Knni, mint a többi asszony.

És napról-napra hervadt a szép r zsa. 
És ment 1 haiaványabb lett, annál jobban 
szerette a vőlegénye. Mikor pedig ott fe
küdt a koporsóba, akkor szerette I gjob an. 
Tündérszép versekben siratta el a drága 
halott emlékét És a Versekből fölsirt a 
vad, keserű bánat, hogy ez a drága leány 
ime elveszett és soha sem lehet az övé, 
pedig mig élt, ott ült mellette és neki soha 
eszébe sem jutott, h>gy májáévá tegye.

Mert, aki egyszer ivott a szomorú tündér 
könnyeiből, az nem tud többet boldog len
ni. még ha a kacag tündér hangját be is 
szívta. A kacagó tündér megóvta az ifjút 
az Őrüléstöl. mikor hangokat adott neki, 
hogy bánatáról dalolhasson. Szerelmessé 
tette a szomorú embert és hangok t kapott 
az emberiséget kinzó örök bánat. De bol
dog lenni, boldogítani nem tudott soha, 
bár szivében ott élt a vágy. Mindig csak 
keresett, keresett valakit, akiben megtalál
ja, nem lelte meg soha, ellenben elpusztí
tott minden leányt, aki megszánta, szerette 
és hallgatott esdeklő szavára. A leányok, 
a szép. fiatal, rózsás arcú leányok elpusz
tultak, de emléküket örök szép versekben 
siratta el vőlegényük, az első poéta.
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zik. Éppen olyan természetesen, mint a 
milyen természetesek a maguk egyszerű
ségében azok a versek, melyek ebben a 
könyvben foglaltatnak s a melyek más
különben is rávallnak írójukra, a ki a reális 
életben is egyszerű, minden póz nélkül 
való ember, a ki mintna csak a régi, com- 
possessor világból maradt volna ránk. Ér
zelmes gondolataiban — ha olvassuk ver
seit — épp igy adja magamagát elénk, ott 
áll előttünk, vele merengünk romantikus 
ízű verseinek történetein, vagy vele viga
dunk csöndes mulatozásaiban, a szordinás 
muzsikaszó mellett. Ezek a versek minde
nütt megkapják az olvasó lelkét őszinte 
közvetlenségükkel, akár ha a költő szerető 
szivével meghalt édes anyjáról emlékezik 
meg, akár pedig ha az őszi avar zörrené- 
sére melankólikus hangulatba mélyed el. 
Még a szerelmei is olyan csöndesek, ma
gamódja szerint valók, minden erotikuin 
nélkül, a mi minden esetre magasra emeli 
őt azok fölé a költők fölé, akik írásaikkal 
nagyobb hatás kedviért az érzékekre is 
számítanak E kötetével megmutatta a köl
tő, hogy olyan a lelke mint egy rendkívül 
érzékeny finom hangszer, mely a leggyün- 
gédebb érintésre is rezonál s hangot ad. 
Kersék Jánosra is minden behatással van, 
minden kicsiség megkapja lelkét és Írásra 
inspirálja. Nagyon érzékeny ember ez a poéta, 
szentimentális és mégis fölötte bátor; bá
tor mert sok a lírai verse, s ez pedig 
bátorságra vall, mert ma már az írók iga/i 
érzelmeiket nem igen merik a profán világ 
elé vinni Ezek a versek pedig igazi szí
nektől, igazi érzésektől duzzadoznak A „Ha
zádnak rendületlenül** című fejezetben pe
dig erős hazafias érzelmei nyilatkoznak 
meg. de ezekben itt-ott kicsillan a maró 
szatíra is, mely néha szöges korbács mód
jára vág. A kötetben összegyűjtött csaknem 
háromszáz versnek az utolsója az a pro
lógus, a mit a költő a lévai városi színház 
fölavatására írt, melyről ezt a könyvét is 
elnevezte De a többi versek is .hegedős 
énekek*, telve magyar motívumokkal, dalla
mos melódiákkal, csak meg köti őket ze
nésben1.

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Bar- 
tos József aranyosmaróti kir. törvényszéki 
dijnokat, a körmöczbányai járásbírósághoz 
Írnokká kinevezte.

— Tanítók jutalmazása. A kultuszminisz
ter Kiss Sándor nagykálnai. Kántor István 
valkházi. Torma János nagysárói és Pász
tor Elek garammikolai el. iskolai tanítók
nak a népnevelés terén szerzett kiváló ér
demeik jutalmazásául kétszáz korona fi
zetés természetével bíró személyi pótlékot 
engedélyezett.

— Pdtery Lajos halálához. A múlt szám
ban megemlékeztünk id. Pétery Lajos ha
láláról, amiről egyik napilap most a kö
vetkezőket írja: Idősb Pétery Lajos, nagy
sarlói birtokos, ny. postamester, a dicső 
emlékű nagysarlói győzelmes csata idejé
ben községi bíró, nemsokára pedig nem- 
zetőrtiszt, 91 éves korában, elhunyt. A ma-
Í;as kort ért aggastyán 1820-ban született, 
skoláit a pápai ev. ref. kollégiumban vé

gezte, hol iskolatársa volt Kozma Sándor 
volt főügyésznek Hivatalra nem vágyott, 
csak mikor helyben uj postahivatal nyílt 
meg, vállalta el 1870 ben a postamesteri 
állást, mit 75 éves koráig közmegelégedés
re viselt Ezután birtokán nyugalomba vo
nult s 1904-ben nejével aranylakodalmát 
ünnepelte. Az elhunyt rokona volt Pétery 
Károly volt orsz. képviselőnek s Pólya Jó
zsef egykori barsmegyei alispánnak. Ha

t é v a l  H ír lap

lálát özvegye szül. Dalmady Amália, Dal- 
mady Győző nyug. árvaszéki elnök, ismert 
költőnk, s kiss /trón volt debreceni ref. 
püspök rokona, néhai Török Pál pesti 
ref. püspök nővérének gyámleánya s 3 fia: 
Gyula, volt ref. főgimn. tanár. Béla kir. 
adótárnok s Lajos birtokos, jjpstamester 
utóda, és 2 menye s 4 unokája gyászolja.

-  A villámviiagitás. A keddi rendkívüli 
közgyűlésen egy előadói jelentés során a 
villám világításról is szó esett és azt egy- 
pár városatya alapos kritika tárgyává tette. 
A kifakadások a társaság ellen akkor kez
dődtek, amikor az eladó bejelentette, hogy 
a város fölszólitására a villamos társaság 
ingven nem hajlandó bevezetni az uj taní
tóképzőbe a villamvilágitást, mert hogy 
oda direkt vezetékre van szükség, mert 
direkt vezeték nélkül az arra felé fekvő 
városrész világítása rósz lesz Erre azt je
gyezte meg egyik-másik képviselő, hogy a 
mai világításnál már rosszabb nem lehet, 
mert hiszen ez a világítás kritikán aluli, 
aminthogy igaz is. Egyik k'pviselő erre 
azt mondta, hogy ennek egyik oka abban 
leli magyarázatát, hogy a társaság a leg
ócskább körtékkel szereli föl a lámpákat. 
Mi ehtz még azt vagyunk bátrak hozzá 
toldani, hogy ezek az ócska körték is tele 
vannak porral, piszokkal ami szintén nagy- 
ran gátolja a világosság terjedését. A p<kok 
keresztül-kasul fonják hálóikkal a körtét 
védő üvegburkot, ami aztán úgy néz ki, 
mintha valami selyem kendővel volna le
takarva. S amint megfigyeltük, ezeket a lám
pákat csak akkor törülgeűk meg némileg, 
amikor a körtét kicserélik, de akkor sem 
szántszándékkal. Pedg úgy emlékszünk 
rá, hogy erre a körülményre már egyszer 
voltunk bátrak fölhívni az illetékesek figyel
mét. mint az utcai világítás intenzivebbé 
tevésének egyik biztos szerére. Ezeknek a 
kifak,adásoknak hatása alatt a gyűlésen Báthy 
László prépost-plébános kijelentette, hogy 
legközelebb dr Frommer Ignáccal minden 
napidij és kiküldet si költség nélkül a ke
reskedelmi minisztériumba utaznak, ahol 
útbaigazítást fognak kérni ezeknek a mize- 
rábilis dolgoknak a szanálására, mert hi
szen ott vizsgálták fölül s hagyták jóvá a 
városnak a villamos társasággal kötött 
szerződését. Az előadó je’öntésre áttérve, 
dr. Mocsy Aba tanácsnok bejelentette, hogy 
a társaság által benyújtott költségvetés 
szerint a képzőbe való villamvilágitás be
vezetése C080 koronába kerül. Ebben az 
ügyben a tanácsnok Budapesten értekezett 
a társasággal, ahol azonban nem engedtek 
álláspontjukból, ami azt jelenti, hogy ezt 
a munkát a várossal kötött szerződésre 
való hivatkozással nem hajlandók ingyen 
elkészíteni A tanácsnok föntjárt még a 
kultuszminisztériumban is, ahol a beveze
tés költségeit szintén nem akarták elvállal
ni. igy a közgyűlés a 2080 koronát a jövő 
évi költségvetés terhére megszavazta.

— Epilepszia ellen sokféle gyógyszer van 
forgalomban. Bizonyos azonban, hogy a 
hány epilepsziás beteg van, annyi féle a 
betegség változata, ami természetes is, 
tekintettel arra, hogy az egyes betegek 
mennyire különböznek egymástól nemre, 
korra és testalkatra nézve Ebből önként 
köveikezik, hogy csak oly gyógymód ered
ményezhet tartós gyógysikert, mely minden 
egves betegnek egyéni természetéhez al
kalmazkodik. — E követelménynek az a 
gyógymód felel meg leginkább, melyet a 
himeves speciálista orvos Dr Szabó B. 
Sándor honosított meg, a mely több ezer 
esetben fenyesen bevált és a szakirodalom 
részéről is elismerő méltatásban részesült.
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E gyógymód azért oly nagy értékű, mivel 
az epilepszia gyökeres gyógyítását teszi 
lehetővé, mit a gyógyult esetek nagy száma 
is bizonyít. Gyógyulást keresők forduljanak 
felvilágosításért Dr. Szabó B. Sándor or
vosi rendelő intézetéhez (Budapest, V. 
Nagykorona utca 18)

— A világ népessége. A legújabb nép
számlálási adatok szerint a világ népessé
ge 15.678,510.000 lélek, ami az egyes föld
részek szerint így oszlik meg: Európában 
434,783.000; Ázsiában 831,226.000; Afriká
ban (27,331.000; Észak-Amerikában 119, 
645.000; Dél-Amerikában 47,915.000; Ausz
tráliában 34,530.000; Óceánia és Űj-Seland- 
ban 25,850.000; Grönlandban és Észak- 
Amerika szigetein 13.000 lélek lakik.

— Életunt kereskedő. Mumiard László 
kereskedő, nyugalmazott pénzügyőri fővi
gyázó. hétfőn Zsarnóczakohón fejbelőtte 
magát és meghalt. A szerencsétlen ember
nek felesége nemrég halt meg és azóta 
buskomor volt s ez adta a gyilkos fegyvert 
is kezébe.

— A Bioscop folytatólagos előadásai a 
városi színházteremben ma szombaton és 
vasárnap lesznek. Az előadás slágerdarab
jai a touloni rémes katasztrófa áldozatának, 
a Liberté hadihajónak bemutatása a robba
nás után és Aida, egyiptomi tragédia lesz.

— A segéd fizetése szolgálatképtelcnség 
esetére A budapesti Ítélőtábla a napokban 
hozott ítéletében kimondotta, hogy midőn 
a segéd munkájának teljesítésére betegség 
vagy véletlen baleset miatt ideiglenesen 
képtelen, illetményeit a munkaadó csak hat 
héten át köteles kiadni, még akkor is, ha 
a segéd felmondási ideje három hónap.

— Tüzek a vidéken. Elmúlt már a forró 
nyár a tüzek szokásos ideje s az elmúlt 
héten mégis hat helyről jelentettek tüzet. 
Alsópélen Éliás Juditnak kigyuladt a háza 
mitől a szomszédos épületek is tüzet fog
tak. T íz ház, számos melléképülettel, gaz
dasági eszközök, házi állatok és nagy
mennyiségű gabona készlet lett a lángok 
áldozata A kár meghaladja a tizenötezer 
koronát. — Tildén több pajta égett el, a 
kár tizenkétezer korona — Kisvezekényen 
Bottka Zoltán és Bottka Árpád tízezer ko
ronát érő takarmánya lett a lángok márta- 
léka. Tüzek voltak még az Ambró pusztán 
ahol kétszáz szekér takarmány égett el. 
Baracskán és Zsitvabesenyőn kisebb tüzek 
voltak.

— Az általános választói lóg ellen. A
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
hontmegyei választmánya Ipolyságon gyű
lést tartott a belügyminiszternek a választói 
jogra vonatkozó körirata tárgyában. Az 
ülésen gróf Wilczek Frigyes főispán elnö
költ. Herczegh József határozati javaslatot 
terjesztett elő, mely szerint a FMKE. hont
megyei választmánya nem híve az általános 
választói jognak, azonban a választói jo
gosultság széleskörű kiterjesztését maga is 
helyesnek tartja Az indítvány pótlásául 
Csermák Ernő képviselő azt indítványozta, 
hogy csak a magyarság érvényesülésének 
és a magyarság szupremáciájának biztosítá
sával hajlandók a választói jog kiterjeszté
sébe belemenni. A választmány a határozati 
javaslatot ezzel a pótlással fogadta el.

A kisipar tamogntása külföldön és nálunk.
A külföld iparilag fejlett államaiban sohasem 
szűntek meg a kisipart támogatni, sőt ma is 
egyik legfőbb gondját képezi az illetékes té
nyezőknek ezen értékes társadalmi osztály 
fölsegitése, Nálunk pedig már egy év óta 
teljesen szünetel a kisipar állami támogatása,



Lévai H írlap

Tllost érkeztek olcsó és elegáns

leoélpapir újdonságok!
Kiváló minőségű levélpapírok rendkívül olcsó 

árak mellett kerülnek eladásra. 
Levélpapírok vételkénysze r nélkül megtekinthetők

Kchiilcz Igiutcz
papiráruházában, Léván Kazinczy-utca 2.
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Riessner-Kályhák,
o világ legjobb és használatban legtakaré* 
kosabb folytonégői Egészségi szempontból
a legideálisabb rendszer.

Egyszeri betüzelessel eQéSZ télen ég, 
miáltal a sok faradsággal és költséggel jaró 
mindennapi betúzelés megtakaritatik. l í -
tbatú tűz eredeti biztonsági szabályozó. 

Cazűmlés vagy robbanás teljesen ki*
zarva. ellenben mindig egyenletes és egész
séges melegség, különösen o szoba a lsó  
légretegeibeo Is
Egyedüli d a ru s ítá s , nagy választék és ra k tá r t

Itéfh li.
vaskereskedése, Léva Fő-tér.
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holott az erre szükséges összeg valóbán cse
kély. A kisipar segélyezésének több célra
vezető módját ismerik úgy 1azánkban, mint a 
külföldön s ezért alig lehet ok a sok fon
tolgatásra A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara a legutóbb az Ausztriában erőteljessé 
vált kisipari segélyakciót tanulmányozta s 
most egy feliratot intézett a kormányhoz, 
hogy a kisipar erőteljes támogatását ismét 
és sürgősen vegye folyamatba.

A  f o r r á s n á l  palackozott és 
kereskedésekben árusított i g a z i  
F e r e n c i  «IóMef-keserüviz meg- ! 
felelő adagolásnál sohasem fog le- j 
hangoltságot előidézni, mint az has- , 
hajtőknél gyakran előfordul. Általá- j 
nosságban egy fél boros pohárnyi is ; 
elegendő. Érzékenyebb természetű 
egyéneknél már ennél kisebb adag 
is előidézi a kívánt hatást. — Kap
ható gyógytárakban és füszerkeres- 
kedésekben. A Szétküldési-Igazgató- 
ság Budapesten.

—Interurbán beszélgetlek biztosíték nélkül.
A posta és távírda vezérigazgatóság meg
engedte, hogy a távbeszélő állomások elő
fizetői a távbeszélő állomásokról biztosíték 
nélkül is folytathassanak interurbán (hely
közi) beszélgetéseket abban az esetben, ha 
a beszélgetési di:akat a távbeszélő hivatalnak 
előzetesen beküldik vagy a dijat a hivatal
nál előre lefizetik.

— Öngyilkosság. Tóth (faragó) János, ga- 
ramlöki lakos e hó 19 én az ágya fölött a 
mestergerendára fölakasztotta magát és meg
halt A 82 éves ember életunt volt és már 
töbször megpróbálkozott az öngyilkossággal, 
de nem sikerült neki. Most éppen nem 
volt otthon senk , az ajtót magára zárta, 
amikor a házbeliek hazajöttek, úgy feszitet- < 
ték ki az ajtót a községi kovácscsal, de 
ekkor már keresztül vitte borzalmas szán
dékát.

— Az idei terméseredmény. A földmive- 
lésflgyi minisztériumhoz beérkezett hivata
los jelentések az ország idei búzatermését 
48 millió métermázsára, rozstermését pe
dig 12.6 millió métermázsára teszik E sze
rint a számítás szerint ebben az esztendő
ben a búzából két millió, a rozsból pedig 
félmillió métermázsával kisebb termésünk 
volt mint tavaly. Ez a csökkenés pedig 
azért állt be, mert az idén kevesebb volt 
a learatott terület, mint az elmúlt évben, 
amit az időjárásnak és a hatalmasan el
szaporodott mezei egerek pusztításának 
lehet betudni, mert sok tönkretett vetést a 
gazdák kiszántottak.

— A háztartás megdrágulása. Sok szó 
esett már e lapban is a hatalmasan meg
növekedett drágaságról, amelynél mint meg
mondtuk csökkenésre nem, csak emelkedés
re számíthatunk. Most megint több, a ház
tartásban nélkülözhetetlen cikkek árainak 
emelkedését tapasztalhatjuk. A tej literje a 
a lévai piacon húsz fillérről huszonnégy 
fillérre szökkent, amit az elárusítók a szar
vasmarhák között a vidéken uralkodó ra- 
gálvos száj és körömfájással indokolnak. 
A kereskedésekben a cukor ára nem hogy 
csak feltűnően emelkedett, hanem alig le
het kapni belőle. Ennek oka pedig a nagy 
szárazság következtében rosszul sikerült 
répatermés és a cukor készletek váratlan 
kimerülésében keresendő. A nyári nagy 
szárazságot különben igen erősen erezzüK, 
mert ez még a híres lévai specialitás, a

ludfertály árakra is befolyással van a ku
korica-drágaság révén, mert a szárazság 
következtében kicsi volt a kukoricatermés 
s ezáltal megdrágult a libahizlalás is Az 
idei kevés essős nyár a zöldség, burgonya 
és babtermésre is csökkenőig hatott s 
így az áremelkedés itt is észlelhető. To
vábbá az éléskamra egyik fontos téli cik
kének, a káposztának ára is sokkal maga
sabb ebben az évben mint máskor, mert 
a szárazság visszatartotta a káposztát fej
lődésében, sőt a fejeket valami káposzta- 
barkó nevű rovar is megfertőzte, tehát 
az idén a káposztatermés sem sikerült úgy 
mint máskor. A káposztából rendkívül 
nagy mennyiséget szállítanak most a fel
vidékre, hol a rossz burgonyatermés miatt 
a télen több káposztára lesz a népnek szük
sége mint máskor. Hír szerint a szecsei 
káposztatermést már le is foglalózták.

— Az 1912. évi állami költségvetés. A
pénzügyminiszter a képviselőházban a múlt 
héten nyújtotta be a jövő évi állami költ
ségvetés előirányzatát. Alaki berendezés 
tekintetében az 1912. évi állami köitségve- 
tés előirányzata — egyes lényegtelenebb 
változásoktól eltekintve — egészben véve 
megfelel az 1911. évi állami költségvetés 
berendezésének. Az 1912. évi költségvetési 
előirányzat mérlege a következőképen alakul: 

1.580,378.496 K rendes kiadással 
1.^67,091.211 K rendes bevétel áll szem

ben, vagyis a rendes kezelésnél 86,712 715 
K felesleg mutatkozik.

A rendkívüli kezelésnél:
272,316.502 K átmeneti és beruházási 

kiadással
185,656.450 K rendkívüli bevétel áll 

szemben, vagyis 86,660.052 K hiány jelent
kezik.

Együttvéve a rendes és rendkívüli kezelést: 
1.852,694.998 K összes kiadással szemben 
1.852,747 661 K összes bevétel áll, vagy

is végeredményben 
52.663 K felesleg mutatkozik.

— Anyakönyvi bejegyzések Születések :
Havetta Mátyás Drozdik Mária : Erzsébet; 
Vajczik Vilmos Szíj Mária: Hedvig Amália;

„ „ „ „ Hajnal Piroska;
Krajtsik Jenő Ádám Erzsébet : Erzsébet 
Mária; Hauran György Csenger Anna: Mária. 
Halálozás : Balog Mária 6 hó, tüdőhurut. 
Tóth Emília 5 éves, tüdővész. Bártfai Lász- 
lóné Kurtavi Anna 77 éves, aggkorivég- 
kimerülés.

Termenypiacarak a szerdai hetivásárrél
Búza 23 — 23 10 K
Árpa 16.40 17.20 K
Rozs 19.— 20.— K
Zab 18 — 19 -  K
Bab 26— - . — K
Tengeri 16.— 17.— K
Árak métermázsánként értendők.

A cigány.
Faluvégi szalmaviskó a háza,
Rossz födelét egy gyönge szél lerázza. 
Hó és eső szakad rajta keresztül, 
Vakolata néha-néha be is dűl.

Az udvarán gyereksereg rikoltoz,
— Ruházatuk nincsen szokva a folthoz — 
Az asszony az eresz alatt pipázik,
S füstöt fuj a tenyerébe ha fázik.

így a család, a gazda meg az alatt, 
Vályogot vet az alvégi kert alatt, — 
Térdig tapos a polyvába, a sárba,
Mely nem egyszer belefecscsen arcába.

Meg se mossa, le sem törli s estére 
Úgy megyen el a legények elébe!
S mig vonója a hegedűn sir, szalad! 
Lecsókolják az arcáról a sarat.

Bállá Miklós.

Szerkesztésért a lapkiadótulajdonos felelős.

Üzlet áthelyezés
Cipőkészítő üzlete
met 1911 november 
1-én a Kossuth-téri 
Blum-féle házba 

helyezem át. 
teljes tisztelettel

D tinré li mark.

R a g a d j a
m g

az alkalmat én tekintse meg;
Dn)|| n s to m M b ü n  az aluminium konyhádén)

kiállítási.
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Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

óra és ékszer
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer árukat, úgymint valódi brit ián* 
ék szereket, nm otelteket gyiirö- 
kot, fitlkeia lók at. arany lánco
kul é* karkötőket, nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander. mahagóni, diófa és 
fényes polirozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját műhelyemben készülnek 
és jutányosán számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfogását kérve, mély tisztelettel

k t i : i m : u  S Á M I O R
ó s  ó s  éH é k s / r r ó * / .

Kézimunka! Előny om da!
M egérkeztek

m ar az őszi ujfloiiNitgok!
Angol costümkelmék blousszövetek. gyap- 

juflanellck szövött és fianellbarcheíok.
Legújabb rubadiszek. úri nyakkendők, sap

kák, keztyük. harisnyák, stb. legolcsóbb be
szerzési forrása.

S Z I L Á R D  J Ó Z S E F
női- és u rid iv a tá ru h á z a

Léva, Calvin-palota.
Hutáníjcs érák! Figyelmes kiszolgálási
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Költs, Briket, Antracit
szükségletét

•  p o n to s  s z á l l í t á s  é r d e k é b e n  k é s ő b b i  
h a t á r id ő k r e  m á r  m o s t  f e la d n i  k é r e m
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
I  Telefon szám 33.

Hornier és Schrantz I 
Hayfarth Ph. és Tsa. 
He. Cormick #  *  # \

G anz-fé le  m olérok  
állandóan üzemben 
láthatók 0 0 0 0gépeinek vezérképviselete.

Műkőlapos jégszekrények. Világhirü láncoskutak.
K özségi és kerti fecskendők.

Erdélyi-féle

U  H  k
Alsóváradon eladó.

Értekezni lehet
Wilcsek Salamon kereskedé

sében Lévén.

WEI5 Z S i n O N
NÓRINBEKQI- ES RÖVIDÁRU NdUTKERESKEDÉSE

—  LÉVA, PETŐH-UTCZA. ---------
Hús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

Drezdai mstorg^árBászD.Társ. I  Házasulandók fjqyelmébe!
N é m e t o r s z á g  l e g r é g i b b ,  l e n -  H  ■ ■ b #  /

\ legmodernebb lakberendezések, melyek saját 
műhelyemben készülnek, választékban és szolid,
ilrak mellett kaphatók

S T E IA E B  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

________Lévén, Béti-uteza 1. W erthelm er-féle héz.
Nyomaton schulczlgnacz könyvnyomdájában, Léván
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