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LÉVÁT HÍRLAP
Védekezés a kolera ellen.
A belügym iniszter a múlt héten
vármegyénk
törvényhatóságához
is körrendeletét intézett a köztisz
taság fentartása tárgyában, mert
a kolera ilyenkor, nyár elején in
dul hóditó útjára Ázsiából s félő,
hogy minket, ré g elszakadt földiéit
is meglátogat.
A belügym iniszter körrendelet©
nagyon h elyén v a ló és időszerű
figyelmeztetés, m ert az emberek
már elfeledkeztek a m últ eszten
dei koleraveszedelem i ől és elfeled
keztek a köztisztaság fentartásáról
is. Minálunk a köztisztaság kér
désével csak akkor kezdenek be
hatóbban foglalkozni, am ikor már
megalakul a városban a járványbizottság, mert a kolera a szom
széd vármegyében van s bennün
ket is fenyeget, — mint éppen a
múlt esztendőben.
L teáink olyannyira telve van
nak piszokkal, h ogy néha már
azon kezdünk gondolkozni, h o g y
ugyan hol is lehetnek elfoglalva
az utcasöprők. E g y döglött pat
kány, m acska vagy tyuk hullája
napokon keresztül hever az utcán
undort keltő m ódon más egyébb
s z e m é tte l és nem akad aki eltaka
rítsa. Ezt ma már a falukban sem
tűrik meg, mert a csendőrség ott

is szigorúbban ügyel fel a köztisztaságra, mint ezelőtt; ez csak
nálunk lehet igy inég ma is, mert
mi rendezett tanácsú város va
gyunk : rendezett tanácscsal, de
rendezetlen várossal.
Az sinber ebben a gyönyörű
tavaszban— furcsán hangzik de úgy
van — alig mer valamerre kisé
tálni, mert az utcákon orrfacsaró
bűz fogadja bármerre is m egy.
Ha a vasút feló készül: a kálnaiutcai hidtól okvetlen vissza k ell
fordulnia,
mert a patak
vi
zéből — már busz-harminc méter
nyire is, — valószinülegegy kutya
oszlásnak induló hullája áraszt
penatráns illatot, vagy más egyébb
piszokkal van telve a patak medre
s az bűzlik tűrhetetlen módon.
Különben nem is csoda, hiszen
csak nem rég leplezték le lapunk
ban az ott lakók, hogy a gyepmester a pöcegödrök ürülékét
oda hordja, a városban folyó vízbe.
A lévaiak legkedvesebb sétáló
h elye a Káka szőllő. De most
már ezt is elkerülik, mert a kór
ház alatt nem lehet elm enni a
rettenetes bűztől, m ely az ott el
húzódó árokból árad szét.
Már az is furcsa, hogy a kór
ház vezetősége éveken keresztül
megtűrte azt, hogy a kórház kert
jének tövében egy olyan szenny

árok nyitva húzódjék el, megfer
tőzve az ózonos levegőt, amit a
kórház betegei a kertben szoktak
naphosszat élvezni. Már rég oda
kelletett volna hatni, hogy azt az
árkot a város födessebe; de nemcsak
ezt, hunéin a folytatását is, azért,
mert azt pedig a kórház táplálja az
onnét kikerülő különböző bűzös,
szennyes vizekkel, melynek kigő
zölgését mind a kórház betegei
szivják magukba mikor a kertben
sétálnak, vagy amikor a kórház
ablakai nyitva vannak. Most pedig
állítólag m ég az uj tanítóképző
intézet épületének pöcegödréből
is kerül abba az árokba, azért van
ott pár nap óta olyan rettenetes
bűz. Hogy mi igaz ebből azt a
sürgős vizsgálatnak kell kideríte
nie, amit ebben az ügyben a ha
tóságnak — m ivel már feljelentés
is történt miatta — el kell ren
delnie.
A múlt évi kolerajárvány idejé
ben a városban történt köztiszta
sági vizsgálatok alkalm ával egy
vezetőcikkünkben ama óhajunknak
adtunk kifejezést, hogy ezeket a
köztisztasági vizsgálatokat rend
szeresíteni kellene. Most újból azt
kívánjuk, mert nem lesz ebben a
városban kifogástalan tisztaság
addig, inig egy bizottság m eglepe
tésszerűen bizonyos időközökben
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A népek kultúrájának fejlődése, függet
lensége mindig attól függ, hogy mennyire
képes az illető nemzet faji sajátságait,
egyéniségét kifejleszteni és érvényre jut
tatni. A magyar nemzet annyi befolyástól
körülvéve és ezer évnek viharai közepette
csak úgy tudta önállóságát megtartani,
hogy megóvta nemzeti sajátságait, jellegét,
és intézményeiben, irodalomban és művé
szetben igyekezett is azokat annyira, amenynyire kidomborítani.
A nagy Géniusz apostolai, Széchenyi
szellemének hódolva azt vallják, hogy bol
dogságunk alapfeltételei a fejlett ipar és
kereskedelem. Ezt kell magyarrá tenni min
den izében és ennek felkarolására és szeretetére nevelni ifjúságunkat, mellyel meg
kell értetni, hogy ez képezi boldogulásunk
alapját. Ámde vagyonosodást lelki művelt
ség nélkül elérni lehetetlen. Ennélfogva az
ipari és kereskedelmi pályát a tehetségek
küzdőterének kell előkészítenünk s egyranguvá kell tenni a lateiner pályával és fel
kell szabadulnunk végre annak a káros

befolyásnak nyomása alól, mintha iparos
és kereskedő lehetne műveletlen ember is.
Mert ma már csak az igazán képzrtt és
széles látókörű iparos és kereskedő képes
fontos hivatását betölteni.
Ők a nemzeti vagyonosodásnak legelső
faktorai, akik lépten-nyomon azt hirdetik,
hogy „nincs szükségünk nekünk a külföld
utánzására* sőt éppen ez árt nemzeti mi
voltunknak. Mi csak úgy boldogulhatunk,
ha eredetiek, ha magyarok maradunk a
legigénytelenebb „pántlika* elkészítésében
is. És ez az irány lassankint kezd is tért hó
dítani.
A magyar Stylus, a magyar modor mind
erőteljesebben kezd kibontakozni az ide
genesség sallangjából s ezzel együtt az
igazi magyar ipar izmosodását is megállapithatjuk. Egy akadálya van még, amit le
kell küzdenünk és e z : a lekicsinylés és
a közömbösség megtörése. Ezt pedig az is
kolai nevelés van hivatva elvégezni. Éppen
ezért őszinte benső örömmel üdvözöljük
azt a törekvést, melynek az a célja, hogy
az ifjúságot iparművészeti modorra és in
telligenciára nevelje a szabadkézi rajzolás
gyakorlati oktatása által.
Az eszmét dr. Flóris Áron fővárosi tanár
vetette fel ezelőtt húsz esztendővel. Dr.
Flóris az ő univerzális tudásával, rajongó
fajszeretetével megérezte azt, hogy a rajzo
lásnak gyakorlati tanitása által egy egész
uj nemzedéket lehet nevelni.
Ennélfogva kérlelhetetlen ha/cot hirdet a
nálunk divó német rajztanitás ósdi rend
szere ellen, hogy uj látókört és teret nyis
son a művészi nevelésnek és nemzeti va
gyonosodásnak. Tanítványainak mindkét
kezébe ceruzát ad, elébök állítja a lekicsi

nyelt magyar tulipántos ládát, a csikós su
báját, a kalotaszegiek agymgedény díszeit,
megkapó tősgyökeres magyar rajzmotivumaival és az ifjú lélek ízlésére bizza fantá
ziájának lerögiitését. Oktat szimetriára,
egyéni kompozícióra és festésre. Dr. Flóris.
nál a rajz és festés tárgyai egytől-egyik a
magyar háziipar produktumai.
Ma már az egykor idegen stylü rajzokért
rajongók is kénytelenek elismerni, hogy az
ápolt magyar stylü rajz és szinpompa tel
jesen egyedül áll a maga nemében, szép
ség, tetszetőség dolgában pedig nemcsak
páratlan, hanem hivatva van az ifjú nem
zedék érzékét s egyszersmind a világpia
cot együtt meghódítani a nálunk általános
ságban ismeretlen háziiparral együtt, az
élelmességet, vagyonosodást megteremteni.
Mert mégis csak fájó érzést kelt szivünk
ben az, hogy parasztasszonyaink kéktarka
ruha.fi látható magyar stylusu díszítménye
ket, tulipánokat, Prágában, Bécsben és
Linzben gyártják. Ezeknek a behurcolt
iparcikkeknek kutforrásait csak a hazafias
tanítóság kitartó munkássága képes ha
zánkba áttelepíteni, de csak akkor, ha már
az elemi iskolában beleplántálja a gyermek
leikébe a magyar háziipar művészet szeretetét és megértését, 10—12 éves korában
pedig megtanulását. Erre pedig legjobb
eszköznek dr. Flóris a gyakorlati rajzokta
tást tartja.
Bemutatta ugyanis Budapesten az evvégi
vizsgákon és Kolozsvárott a Ferencz József
múzeumban 1400 darab magyar stylusu
rajzát és selyem festését. — Valamennyi
önálló kompozíció !
Az a s z i n p o m p a , a z a z iz lé s é s m a g y a 

A z isten tudja. . .

Budapesttöl-Berlinig.

amennyire más épületanyag a vasbeton a
vályognál.
A vonat Budapestről elhalad é* én fi
gyelem a tájékokat. Nézem, van e valami
nyoma a fővároson kívül is az ország
industrialódásának. Sokáig csak mező
kön nyargal a vonat és csak álmos, földbe
épült falvak tarkítják az egyhangúságot.
Gyárkéménynek, városnak csak a Vágvölgyében kezdenek mutatkozni nyomai.
Itt, közelebb az osztrák határhoz, ahol
sok a német bevándorló, már kezdetét
vette a gyárépitkezés.

meg nem vizsgálja a házak udva
raiban a pöcegödröket, a szem ét
dombokat. De a hatóság sem kí
vánhatja, hogy a házak udvarai
ban kifogástalan tisztaság legyen
addig, inig jó példával ő nem jár
elől a város utcáinak, tereinek
tisztasága tekintetében. Ettől pedig
ma még igen m essze vagyu n k !

A magyar

Stylus ápolása.

így langyos, szép tavaszszal,
Szeretnék megint arra járni,
Mesélő napsugárban
Egy hófehér hajóra várni. . ,
Sem a hajóért, nem a napsugárért,
Az Isten tudja, hogy valami másért.
S lásd, ideköt az élet
Egy elhagyott, kopár szigetre,
Mesélő napsugárból
Gondolatmessze számkivetve. . .
.1* Isten tudja, hogy amerre járok,
Fejüket hajtva sírnak a virágok.
így langyos, szép tavasszal,
Kis nárcistok szerelmi nászán
Bús csündbeyi megsiratlak,
Hogy hasztalan, hiába 'Arsz rám. . .
Egyedül élek ködös alkonyodban,
Az Isten tudja, én nem igy akartam.
D.

— A Lévai Hírlap tárcája. —

Nagy építkezések folynak mostanában
Budapesten, még pedig a modern technika
minden vívmányának felhasználásával. A
Cytyben épül egy nagy bankpalota teljesen
vasbetonból.
Egy ebédutáni sétámon szeretettel néz
tem végig az építkezést, midőn hozzám
lép egy vörös hajú, gyanakvónézésű fiatal
legény és orosz zsidó zsargonban a követ
kező párbeszéd folyik le közöttünk:
O: Was maciit ma da? (mi készül itt?)
Én: ma bánt (építenek).
Elhallgat nézi az építkezést, figyeli a sür
gölődő munkás sereget és nagy csodálkozva
kérdi, hogy miből is építik ezt az épüle
tet. Megmagyarázom neki, hogy homok,
cement és vasból.
Újból hallgat, majd reám tekint és úgy
látszik elég bizalomgerjesztőnek talál, mert
elkísér sétámon és elmondja, hogy náluk
Krakkauban még téglából építenek, pedig
ez, amit itt lát, praktikusabb, erősebb és
gazdaságosabb lehet.
így járok én is szívesen a világban,
hátha látok valami olyat, ami otthon még
nincs és amivel érdemes hazatérni.
Ezért vonzódtam vissza a szőkeszinü
germánok fővárosába, ahol a kultúra olyan
szembeszökően más az otthoninál, mint

r o s S ty lu s , m e ly e z e k e t a m á s o d i k é s h a r-

Itt már láthatni egy-két csinos, emeletes
és valószínűleg gazdag várost. És ez az
egyetlen biztató az egész vonalon, mert
hisz a természetes fejlődés majd lejjebb
és lejjebb fogja szorítani az üzlet után
vágyókat. És igy karöltve a gyáriparral,
kereskedelemmel, majd otthonossá lesz
nálunk is a nyugat fejlődöttebb kultúrája,
mely szebb emberi sorsot juttat az ország
sok polgárának, mint a kizárólagos, nyers
termelés.
Tisztafajtájú magyar parasztokkal gyakorta
beszélgettem Budapesten és meglepett az
a magasfokú, nyugodt intelligencia, amely
sajátjuk. Munkára Jöttek Pestre, mert ott
hon nem találtak és ők már világosan érez
ték, hogy gyár, sok gyár kellene Magyar*
országnak és akkor nem kellene a legintel-
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maciik, sőt az első polgári osztálybeli mű
vészek rajzait jellemzi, szinte meglepő.
Ebből azt látjuk, hogy az a tanítás,
mely a mindennapi életnek szól, megfogja
a lelket és csodálatraméltó eredményeket
mutat fel és az ő tanítványai lesznak a
magyar iparművészeiben a magyar érzés
és Stylus ápolásának mesterei.

H 1 R_E K.
— Kinevezés. A király Havas Béla, szent
széki ülnököt és nagyugróci plébánost
káptalanon kívüli nyitrai főesperessé ki
nevezte.
— Eljegyzések. Katona István, barsbaracskai földbirtokos eljegyezte Róth Jolánt,
Barátiból. — Ifj. Faragó Gyula, a lévai
osztálymérnökség hivatalnoka
eljegyezte
Kónya Margitot. — Krizsányi Károly szabó
iparos eljegyezte Beluch Margitot.
— Tanítók jubiláns gyűlése. A „Barsmegyei Általános Tanítóegyesület" junius hó
1-én Léván, a városháza dísztermében,
negyedszázados fenállásának évfordulója
alkalmából jubiláns közgyűlést tart, melyre
az egyesület rendes, tiszteletbeli, pártoló s
disztagjai, Barsvármegye és közelebb Léva
város közönsége, a felekezetek, hitközségek,
kulturintézetek képviselői, vármegyénk terü
letén működő társ- és a szomszéd várme
gyei tanítóegyesületek tisztelettel meghivat
nak. Tárgysorozat. Rendes közgyűlés, kez
dete 9 órakor. 1. Elnöki megnyitó, előter
jesztések. 2. Titkári, pénztárnoki jelentés,
az 1913—14. évi költségvetés előterjesztése,
a számvizsgáló bizottság jelentése, ezek
felett határozathozatal. 3, A testi nevelésről
felolvasást ta rt: Dr. Karafiáth Márius tb.
megyei főorvos. 4. A „Tanítók Háza" gond
nokának s orvosának megválasztása. 5. A
jövő közgyűlés helyének kijelölése. Dísz
közgyűlés kezdete 11 órakor. 1. Hymnus.

ligensebb magyar munkásságnak Amerikába
attelepednie.
Mindezt átérzi és átérti az embei, ha
végig néz a homokos porosz határon, hol
rnindeniitt gyárkémények és városok éke
lődnek a zöldelő mezőbe, mely itt nem
olyan félelmetesen csendes, mint nálunk.
Mintha futnék, menekülnék otthonról,
semmi kedvem megszakítani utamat és
yegig nézni a közbenső városokat. Vonat
jegyem lehetővé tenné ezt és célnek is tűz*em ki magamnak, mégis egyfolytában
tettem meg Berlinig az utat.
Láttam azonban a vonat száguldása
közben is légióját a kisebb-nagyobb váro
soknak, ahol gyárkémények és villaépüle
tek mutatták a fejlődés irányát.
Akik ismernek Léván és olvassák soraimat talán csodálkozni fognak, hogy én, a
szocialista világnézletű, ennyire gyárak
ut3n vonzódom és a gyártulajdonosok
vhláit találom a kultúra fokmérőjének.
A dolog igen egyszerű. A szocialista nem
a gyáripart hibáztatja, csak a mai rendet,
mikor neki, mint munkásnak, csak a
munka jut, mig a munkáltatónak villa és
automobil.
De átmeneti állapotnak mégis jobb, mint
a mostani, mikor a cél még távolabb van.
♦
Egész jelenvalóságom óta mindig és
mindenütt az emberek érdekeltek legjobban.

—* Kongregáció ünnepély. A lévai női
Mária-kongregáció áldozócsütörtökön az
irg. nővérek intézetének tornacsarnokában
szépen sikerült ünnepséget rendezett a
Zichy Nándor emlékmű javára, mely a fő 
városban lesz fölállítva. Az ünnepség mű
sora a következő v o lt: 1. Harangszó. 3
hangra éneklik a kongregáció tagjai. 2.
Tokody-Pály: Bűnösök oltalma. Melodráma.
Szavalja: Kozma Vilma, zongorán kiséri
Dodek Ilona. 3. Kelemenné: Este. Juhász
Margit zongorakisérete mellett énekli Tooth
Ilona. 3. Pailler: Két anya. Énekes színmű
négy felvonásban. Felvonások közben: a)
Smith : Robin des Bois. Zongorán tátssza
Csekey Adrienné, b,) V oss: Fantaise. Zon
gorán játssza Dodek Ilona, c.) Kramer:
Jubelfeier 6 kézre játszák: Bogyó Elza,
Kabina Adalberta és Vojnarovszky Lenke,
d.) Flotow: Martha. (Részlet.) Zongorán
és harmoniumon játsszák: Juhász Margit
és Dodek Ilona.

Kezdetben az egyének, mígnem most már
a csoportok is. Á nagy emberek — iránti
érdeklődésem közepette is jutott időm és
alkalmam másfajta élőlényeket, elsősorban
a csoportosan élő állatokat is megfigyelni.
De valószínűleg minden, vagy legalább
is legtöbb, olvasóm látott már méheket,
amint csodálatos életüket élik. Egy-egy
aránylag nem nagy méhkas birodalomban
a méhek ezrei sürögnek-forognak. Mind
egyik siet és mindegyik tudja teendőjét,
így külső megfigyelésre is bámulatra méltó
az a rend, amelynek a kis méh-birodalomban uralkodni kell, hiszen különben elkép
zelhetetlen volna ekkora helyen ennyi
egyénnek élnie.
llyesvalami érzés lepi meg az embert, ha
a nagy, milliós városok életét figyeli és
ekközben éli Is.
Négy millió ember egy városban, körül
belül akkora mennyiség, mint Magyarország
lakosságának egyötödrésze. Mindenki mo
zog és siet, de mindenkinek meg van a
maga külön feladata és a nagy sürgés-for
gás végeredményében nagy rendben folyik le.
Berlin és Budapest között az a leglé
nyegesebb különbség, hogy mig az utóbbi
ma még jóformán csak egy nagy kisváros,
az előbbi már egy nagyvárosnak mutatja
formáit.
Budapestnek lakossága csak kis részben
bennszülött, javarészt faluról, tehát levegő
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a r.agysallói diadalmas ütközet emlékére
állított emlékoszlopot, ahol Dávid és Stoll
tanárok hazafias beszédet intéztek az Ifjak*
hoz. A diákok innét a temetőbe, a hon
védek sírjához vonultak, ahol többen sza
valtak. A nap többi része sporttal és test
edző játékkal telt el. A tanárok Dóka István
ottani tanitó vendégszeretetét élvezték.
— A mi egyetemünk. A pozsonyi egye
temről van szó, melyet a mienkének is
mondhatunk, mert a többi vármegyékkel
Barsvármegye is mellette foglalt állást és
eredménnyel, mert az egyetem meg lesz.
Pozsonyban f. hó 14-én már a kultuszminiszter elnöklete alatt az országos és a
Pozsony-városi bizottság együttesen hely
színi szemlét és értekezletet tartott az
egyetem dolgában.
— Lakodalomból a halálba. A napokban
Zsitvabesenyőn Recska István földmives
egy borjukötélre fölakasztotta magát és
meghalt. Az 55 éves ember életuntságának
okát nem tudják s előtte való nap még
lakodalomban volt.
— Uj iparfelügyelö. A kereskedelemügyi
miniszter az ipolysági kerület — melyhez
Léva is tartozik — iparfelügyelőjévé Kemenes Géza, pozsonyi kir. segédfelügyelőt
nevezte ki.
— Nem államosítják a rendőrséget. A
rendőrség régen óhajtott vágya, hogy ál
lamosítsák, újra düllőre vált. A kormány
véleménye szerint újabb fontosabb pénz
ügyi kiadások hátráltatják az ügy mielőbbi
előrevitelét. Ha pedig bekövetkezne valami
kor az államosítás, mint hírlik, azt csak
vagy néhány nagyobb város kapja meg.
— A tisztviselői kongresszus lévai részt
vevői. Az állami tisztviselők országos egye
sülete által f. hó 19-ére Budapestre öszehívott kongresszuson a helyi kör képvise
letében Holló Sándor elnök, Bódogh Lajos,
Köveskuti Jenő és dr. Heinrich Győiő vá
lasztmányi, továbbá Madarász Ödön és
Demény Árpád köri tagok jelennek meg.

és napfényről elűzött, vagy elmenekült
emberanyag. A legtöbbje még visszavágyik
az akácvirágos faluba az egyszerű emberek
és egyszerű erkölcsök közé. ókét még nem
. lelkesíti az a törekvés, hogy a nagyvárosi
életet kell annyira hygienikussá és kelle
messé tenni, hogy nemcsak pótolja a falusi
természet-adományok
egyrészét, hanem
sokban felül is múlja azokat.
Falun a természet a szép, de a falusi
emberek ezt csak annyira veszik észre,
mint amennyire a többi ember a levegő
élet nélkülözhetetlenségét. Az emberek azon
ban faluhelyen nagyon aristokratikusan tagozódottak és fennhéjjázók egymással szem
ben. A telkesgazda leánya még promenádlizni sem menne olyan helyre, ahol berésleányok is megfordulnak.
Ezzel szemben a nagyvárosi élet demo
kratikusabb és bár természetesen itt sem
egyenlők az emberek, de legalább meg
közelítőleg egyformán emberek. És igy,
ami hiányzik Ievegő-és napfényből, azért
pótolja az embert az a nagyobb öntudatos
ság, amit az egyénnek a demokrácia nyújt.
Tevédne azonban, aki azt hinné, ami
ként én is hittem, hogy a nagyvárosi élet
nek velejárója a por, korom, tüdőtemésztő
mennyiségben és a szűk, keskeny, napfény
nélküli utcákban való barlang-lakás.
Ennek itt Berlinben mindnek nyoma sincs.
Por alig van és azt is rögtön lekötik, 4
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— „A Leányönképzökör“ közbejött akadály jelentkezések f. é. július hó 15-ig, Yégh
miatt f. hó 26-án (pünkösd-vasárnap) István egyesületi elnökhöz (Vámosladányba)
küldendők. Az egyesület tagja fiának teljes
tartja összejövetelét.
— A jtgyzök. A községi-, kör- és segéd- ellátásáért havonkint 32 —, azonkívül egy
jegyzők már évek óta panaszkodnak er évre 10 korona felvételi és orvosi gyógy
kölcsi- és anyagi helyzetük tarthatatlansá kezelési dijat fizet. Aki nem tagja az egye
gáról és emléKiratokban, felterjesztésekben sületnek, vagy nem tanító, annak fia után
kérelmezték a kormánytól ennek a tűrhetet az ellátásáért egy hónapra 45 korona és
len helyzetnek szanálását. Szinte lehetet egy évre 15 korona felvételi, illetőleg or
len, hogy 8 középiskolát, egy évi gyakorlatot vosi gyógykezelési dij fizetendő. Az interés egyéves közigazgatási tanfolyamot vég nátus, melyben a tanulók pedagógus gon
zett segédjegyzőnek a fizetése évi 1000 K. dozása alatt szeretetteljes nevelésben és
mig a vezető jegyzőé 1600—2000 K. és ez felügyeletben fognak részesülni, a tanulás
utóbbiaké lakás és némi mellékes jövede ban pedig kellőképpen ellenőriztetni, —
megfelelően,
lem. Emiatt a jegyzők kongresszus egy- modern követelményeknek
behivását határoztak el. A magyar társa Villány világítással, vízvezetékkel, fürdőszo
dalom minden esetre érdeklődéssel és ro- bával stb. van berendezve. Kelt Vámosladánykonszenvvel kiséri ennek a munkás tiszt ban, 1912. május hóban. Az elnökség.
viselői karnak a törekvéseit és reményű,
— Faragó Samu súlyos beteg. Faragó
hogy a törekvések illetékes helyen is fel j Samu, az első m. ált. biztosító társaság
keltik azt a figyelmet, amelyre a jegyzőikar í titkára, társadalmi és közéletünknek egyik
teljes joggal tarthat számot és amelyre agilis tagja súlyos beteg és az orvosok
több évtizedes komoly egyesületi működé véleménye szerint élete menthetetlen. Kedden
sével is teljesen rászolgált.
reggel amikor bement hivatalába, arról pa
— Tanulmányúton. Krajtsik Jenőnek, a naszkodott, hogy görcsei vannak s postája
a barsmegyei gazdasági egyesület titkárá átnézését is Madarassy István másodtitkárra
nak vezetésével e hó 15-én mintegy húsz bízta. Később valami ügyben tárgyalása
megyénkbeli kisgazda utazott Brassóba, a |; volt a járásbíróságon, ahol tárgyalás közszász gazdák által rendezett gazdasági i| be i olyan rosszul lett, hogy kocsin kel
kiállításnak megtekintésére. Brassóból a letett lakására szállítani. Rögtön orvosokat
kirándulók Romániába, a határhoz közel hívtak hozzá, akik megállapították, hogy
fekvő Szinajába utaznak, ahol a román ! érelmeszesedés és tüdővizenyője van,
királynak nyáii udvara van.
* amely utóbbi baj föltétlenül halálos beteg
— A Barsmegyei Népbank r. t. Igazgató j ség. A tevékeny férfiú — kinek közismert
sága ez évben is 25 koronát adományo- | sokoldalú tevékenysége és mindenkit meg
zott a lévai áll tanítóképző—intézet Ifjúsá nyerő modora révén messze földön nagy
gi Segélyegyesületének Fogadja e nemes népszerűsége van — súlyos betegsége a
adományáért ez utón is az int. Igazgató legszélesebb körben őszinte és nagy rész
ságának hálás köszönetét.
vétet keltett.
— Felhívás. A „Barsmegyei Ált. Tanító
— Gyilkosság vagy öngyilkosság. Annakegyesület elnöksége értesíti az érdekelte idejében jelemet!ük, hogy Tóth András
ket, hogy a Léván felállított „ Tanítók Háza* (göbő), 71 éves nagysallói földmives inárc.
az 1912—13. tanévre, f. é. szeptember hó 30-án agyonlőtte magát. Az öreg ember
1-én megnyílik. Az internátusba első sor egyik fiával rossz viszonyban volt s azért
ban olyan középiskolai tanulók vétetnek azt kezdték suttogni a faluban, hogy az
fel, akiknek atyja Barsvármegye területén apát a fiú tette el láb alól. Detektívek is
levő tanító és az egyesületnek rendes tagja, nyomoztak ebben az ügyben, kiknek jelen
másodsorban nem tagok fiai. Amennyiben tésére szerdán a vizsgálat megejtése céljá
a kitűzött határidő alatt a létszám be nem ból a kir. ügyészség kiszált Nagysallóban
telnék, felvételre számíthatnak a nem taní és amint értesülünk, a mende-monda alap
tók gyermekei is. A felvétel iránt való talannak bizonyult.

füst pedig oly aránylagosan osztódik el, festői tavak vannak, amelyeket nem lecsa
hogy alig észrevehető, holott gyár az ren poltak, hanem csak gondoznak. Tágra nyílt
geteg mennyiségű van.
szemmel és gyermek-módra tátva maradt
Ellenkezőleg annyi napfényt és olyan jó szájjal járom ezeket a helyeket és a sok
levegőt még akácvirágos falumban sem ! változatos természeti szépség és emberi
élveztem, mint itt a négy millió ember alkotás oly lelkesitőleg hat reám, hogy a
között.
sváb atyafiakat különösen megbecsülendő
Mosolyogni fog a hitetlen olvasó, pedig tanítómestereknek tisztelem.
Értem már, amin oly gyakorta elgondol
tiszta igaz, amit irok. Az utcák olyan szé
lesek, hogy ugyanannyi helyet foglalnak koztam, hogy miért élnek a nagy erdőren
majdnem el, mint a beépített területek. getegben bolyokban a hangyák. Az egész
Fák, zöld füszegélyek és lépten-nyomon tágas erdő nyitva áll a kis hangya-emberi
kisebb-nagyobb parkok, tagozzák a ház ség előtt és ők mégis nem szerteszélednek,
rengeteget.
hanem összehívódnak. Bizony, úgy kell
t s minden nem boszorkányság, csak annak lennie, hogy az ösztönös hangyák
céltudatos
várospolitika következménye, már jöttek, hogy egy hangya-élet rövid egy
olyannyira, hogy a legfüstösebb gyárnegyed teljes élet megtervezéséhez és keresztül
ben ezerszer tisztább levegő van, mint a viteléhez. Itt már a socialisálódás olyannyira
elöhaladott lehet, hogy uj boly-alapitás is
csöppnyi Léva csatornamentes utcáiban.
Amint a város fejlődésnek indult okos, úgy történik, hogy a nagy hangya-város
sőt tudálékos, német épitész-professzorok gyermekei csoportosan és a régi boly tá
kidolgozták a terveket. Kihasították a szé- mogatásával alapítanak uj városokat, fi
lesútcákat, parkokat és ennek ellenében gyelembe véve mindazokat az eredménye
utcákat köveztek, illetőleg aszfaltoztak és ket, amit elődeik kipróbáltak.
vízvezeték és csatorna hálózatokat fektet
Dr. Csánki Aladár.
lek le.
|
Benn a város szivében egész erdőségek, I
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— Nyilvános köszönet. A helybeli főgimn
Segítő Egyesületének a Lévai Takarékpénz
tár 100 K-t, a Lévai takarék és Hitelinté
zet 50 K-t, a Barsmegyei Népbank 50 K-t
adományozott, amely kegyes adományokért
hálás köszönetét mond az igazgatóság.
— Védekezés a kolera ellen. A belügy
miniszter valamennyi törvényhatósághoz
körrendeletét intézett a köztisztaság fentartása tárgyában. A miniszter azzal kezdi
hogy a kolera az országot ez idő szerint
közvetlenül ugyan nem fenyegeti, mégis
megokoltnak tartja, hogy a köztisztaság
fentartására fokozott figyelem fordittassék
s már most foganatosíttassanak azok a
köztisztasági rendszabályok, a melyek a
koleia fellépésének meggátlása és esetleges
elterjedésének korlátozása érdekében is
jelentőséggel bírnak. A miniszter felhívja a
törvényhatóságokat, hogy a rendelkezések
lelkiismeretes végrehajtására az illetékes
hatóságokat haladéktalanul
utasítsák s
egyúttal intézkedjenek a felől, hogy a szo
bán forgó rendelkezések pontos végrehaj
tását illetékes közegeik annak idején minél
kiterjedtebb körben behatóan ellenőrizzék
s minden, e téren tapasztalt mulasztás
megtorlása iránt soron kívül intézkedjenek.
— Földkölcsönök becslésének ellenőrzése.
A Magyar Közvetítő Bank Részvénytasaság
mely az elmúlt első üzletévben bőséges tartalékolás dacára 6% osztalékot fizetett
részvényeseinek, éjtesülésünk szerint a tőkefelemeléssel kapcsolatban minden vár
megye területén bizalmiférfiakat keres. Ezek
nek, mint a bank választmányi tagjainak
feladata volna a környékükön előforduló
birtokbecsléseket illő díjazás ellenében ellen
őrizni. Akik ezen bizalmi küldetés iránt
érdeklődnek, közelebbi felvilágosításért for
duljanak a bankhoz, Budapest, VI., Teréz
körút 46.
— Vizsgák a tanítóképzőben. A lévai áll.
tanítóképző intézetben a tanévi vizsgálatok
f. hó 18-án a IV. éves növendékek hittan
vizsgálatával kezdődnek meg. 21—22-én
pedig szintén a IV. éveseseknek írásbeli
osztályképesitő vizsgálata, 24—25-én ugyan
csak a IV. éveseknek szóbeli-, osztály- és
osztályképesitő és a magántanulók gyakor
lati vizsgálata lesz. Június 1-én írásbeliképesítő vizsgálat, I—III. éveseknek rendes
tanítás. 5-én gyakorló-isk. magánvizsgálat
d. u. 2 órakor. 7-én d. u. 5 —6-ig tanácskozmány a képesítő Írásbeli dolgozatok
felett. Rendes tanitásinap. 11-én Te Deum;
hittanvizsgálat, mindegyik felekezet részé
ről, 8—10-ig a gyakorló-iskolában, 10—12
és d. u. 2—4 ig a tanítóképzőben. A
gyakorló-iskolai növendékek rendszeresen
tovább járnak, amig bizonyítványaikat ki
nem kapják. D. u. tanárszéki gyűlés a
képző-intézeti növendékek előzetes osztá
lyozása felett. 15 én 8 órakor osztály vizs
gálat a tanítóképző 1. évfolyamában.
(Szünet). Vizsgálat után osztályozó gyűlés.
D. u. 2 órakor a gazdasági ismétlő iskola
vizsgálata; 5 órakor I—IV. évfolyamnak
tornavizsgálata. 17-én osztály és osztály*
képesítő vizsgálat a tkpző II. évfolyamában.
(Szünet). Vizsga után osztályozó gyűlés.
18-án a III. évfolyam osztály és osztály*
képesítő vizsgálata; a III—IV. éves magán
tanulók próbatanitása. 19-én 8—12 ig
gyak. iskola vizsgálata. 20-án d. u. 5 óra
kor tanképesitő előértekezlet. 21-én kezdőd
nek a tanképesitő vizsgálatok a hittan
vizsgálattal. A többi tárgyakra nézve a
jelentkezőket csoportokba osztja a vizs
gáló bizottság; naponkint egy csoport
teszi le a képesítő vizsgálatot. 25-én d. u.
2 órakor kántori vizsgálatok. 26-án d. e.
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az oklevelek kiosztása és tanári záróérte
kezlet.
- Állatdijazás. A Barsmegyei Qazd.
Egyesület idei első tenyészszarvasmarha
díjazását f. hó 12-én Oszlányban tartotta
meg, amely azonban nein járt a kívánt
eredménnyel A fölhajtás olyan gyenge
volt, hogy a bíráló bizottság a díjazásra
előirányzott összeget teljesen ki sem osz
totta. Á gazdáknak ez a megnyilatkozó
közönye arra fogja késztetni az egyesület
vezetőséget, hogy az Oszlányban rendezni
szokott állatdijazásokat beszünteti és h e
lyette is ott tart majd díjazást, ahol na
gyobb érdeklődés mutatkozik iránta. A
díjak k iosztása után Dombay Vilmos, az
egyesület elnöke szép beszédben buzdította
nagyobb érdeklődésre a
gazdákat és egy
ben ism ertette az állattenyésztés nagy gaz
dasági érdekeit is.
— Padok az utcán. Egyik ötletes olvasónk
a következőket írja: A közönség sokszor,
de különösen ilyenkor, virágszagu tavaszszal hiányát érzi a padoknak az utcán.
Van ugyan egy két zöldes folt a városban
két-három rozoga paddal, mely csak arra
jó. hogy kóbor éjjeli lepkék szerelmi idilleiket végezzék el rajta, de arra nem való,
hogy az ember lepihenve rájuk, élvezze a
levegőt és a város ezeket a foltokat — de
talán csak csúfságból — nagy komolyan
sétakerteknek nevezi. Pedig ezekben a he
lyekben senki sem sétál, mert vacsora
előtt leginkább nem érnek rá, vacsora után
pedig fölfordulna annak a gyomra, aki oda
menne üdülni De a most befásitott korzó
mentén vagy a Széchényi utcában egy pár
csinos pad sokaknak volna örömére, de
persze a város figyelme ilyen apróságra
már nem terjed ki, azért igen ötletes gon
dolat volna, ha praktikus észjárású keres
kedőink reklámpadokat helyeznének el ittott a hatóság engedelmével. A városban
úgy sincsen egy hely, ahol reklámozni
lehetre valamit. A reklámokkal tartósan
ellátott padok célszerűek és a reklámozó
nak eredményesek is volnának, mert aki rá
juk ülne, önkéntelenül is figyelembe venné
azok hirdetéseit.
— A Fmke látogatása az iskolákban. A
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesü
let lévai választmányának bizottsága a
múlt héten meglátogatta a környék tótajku
községeinek iskoláit, Berekalja, Garamszőllös, Tolmács és Csejkő kivételével,
melyek járványos betegség miatt zárva
vannak. A bizottság az iskolákban tapasz
taltak fölött teljes megelégedésének adott
ktfejezést.
— Bezárt iskolák. A főszolgabíró a nagykoszmályi iskolákat kanyarójárvány miatt
sürgősen bezárotta.
A fagyos szentek. Pongrác, Szervác
és Bonifác, a gazdáknak ez a három réme
vasárnap, hétfőn és kedden vonult kérész
ül »az idők téréin4*. Hála istennek, minámnk minden veszedelem nélkül múltak el
? kritikus napok, bár a levegő hétfőn és
Jedden alaposan lehűlt. Szervác és Boniis járt, ez azonban semmi sem
j? nálunk, azokhoz a nagy viharokhoz
J p£s_t» amikről az ország különböző ré
geiből hozott hirt a táviró.
r~ Vérszegénység, étvágytalanság, idegesg gyógyítására és gyenge gyermekek
. J . ' l 1 felnőttek, sápkoros fiatal leányok
kri* esére a legkitűnőbb készítmény a
lnH?gi?er“íéIe -Tokaji China-Vasbor*. Vaírvn i pVttonos tokaji borból készül, na3 2n V e emes izü» hatása biitos. Kis üveg
‘
üveS 6 K. a gyógytárakban.
tán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
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zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer
tar, Budapest Kálvin-tér.
— Tanitógyülés. A „Barsm. Ált. Tanítóegyesület* választmánya, f. hó 7-én a vá
rosházán, Végh István elnöklése mellett
gyűlést tartott, melyen a választmány ör
vendetes tudomásul vette, hogy József fő
herceg a fővédnökséget elfogadván meg
engedte, hogy a Barsm. Tanitók Háza Jó
zsef főherceg nevét viselhesse. Egyúttal el
határozta a választmány, hogy az egyesület
25 éves fenáilása alkalmából f. évi junius
hó 1-én, a Tanitók Háza javára rendezendő
mulatság napján — jubiláris közgyűlést
tart. E közgyűlést rendes közgyűlés előzi
meg, melyen a Házgondnokot is megvá
lasztják. A választmány a gondnoki állásra
Jaross Ferencet, városunk ezen köztiszte
letben álló pedagógusát, ki kiváló egyéni
ségénél tanítói pályáján évtizedeken át
szerzett tapasztalatainál fogva e díszes, de
nagy körültekintést igénylő állásra legmél
tóbbnak találta és őt a közgyűlésnek aján
lani elhatározta.
— A beteg ember vigasztalója az a fé
nyesen kiállított orvosi mü, amely a villa
mosság áldásos hatását tárgyalja a külön
féle bajok leküzdésénél. Sok reményvesz
tett betegnek adták vissza életkedvét és
egészségét az ezen könyvben foglalt bölcs
tanácsok és útmutatások. Mint halijuk
ezen értékes könyvet most teljesen díjtala
nul kaphatja mindenki, nők részére külön
kötet is van, csak 10 fillért kell beküldeni
portóéit. Kérjék az érdeklődők az Elektro
vitalizer orvosi rendelő intézettől Budapest
VI. Teréz-körut 7. I. em. 50.
Javában zaka
I F a r a g ó S am u
tolt már a gyors
sajtó, mely la
punkat nyomta, amikor hozzánk jött a le
sújtó hir, hogy Faragó Samu, a Ferenc
József-rend lovagja, rövid szenvedés után
52 éves korában pénteken d. u. meghalt.
Egész élete önzetlen, munkás tevékenység
ben mullott el, a legszebb nekrológot érde
melné meg e rövid hir helyett, melyet
őszinte részvétünk jeléül — megállítva a
gépet — hamarjábán emlékének szentelünk.
Szerkesztésért a kiadó felelős.

Árverési hirdetmény.
Vb. Csillag Lajos csődügyében a csőd
választmánynak 1912. évi május hó 8-án
megtartott ülésében hozott határozat értel
mében a csődleltár 904 - 908 tételei alatt
felvett következő vagyontárgyak, u. m .: \)
Egy darab dupla fedelű, 14 karátos arany
remontoir óra 60 K kikiáltási árban, 2) egy
darab 14 karátos, egysoros férfi aranylánc,
20 gr. 80 ctgr súlyú 37 K kikiáltási árban,
3) egy drb. 14 karátos 3 20/100 gr. súlyú
arany láncgyürü 5 K 60 f. kikiáltási árban,
4) egy drb. hibáskövü brilliánsgyürű, köve
ezüstbe foglalva, keretje 14 karátos arany,
40 K kikiáltási árban, 5) egy drb. angol
fasonu gyűrű, 2 drb. brilliánssal és egy
kicsorbult smaragddal, 14 karátos aranyba
foglalva, 36 K kikiáltási árban, f. 1912. évi
május hó 21-én d. u. 3 órakor megtartandó
nyilvános szóbeli árverésen dr. Klein Jakab
csődválasztmányi elnök ur irodájában a
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett
kikiáltási áron alul is el fognak adatni. Az
eladásra kerülő fenti vagyontárgyak az ár
verés napjának déli 12 órájáig nálam meg
tekinthetők.
.
Léván, 1912. május hó 8-án.
Dr. Steiner Oszkár, csődtömeggondnok.

8

Van szerencsém Léva város és
vidéke tisztelt közönségének szi
ves tudomására adnif hogy Léván
Kossuth-tér és Báti-utca sarkán
(Blum-féle házban)

borbély és
f o d r á s z
termet nyitottam.
Az ország nagyobb városaiban
és itt Léván, szülővárosomban
is folytatott hosszú gyakorlatom
és a jövőbeni kitartó igyekezetem
reményiem hogy biztosítanifagja
számomra a t. közönség jóaka
rata pártfogását.
Amidőn pontos, tiszta és elő
zékeny kiszolgálásról biztosítom
a t. közönséget, szives jóindu
latába ajánlom magamat,
kiváló tisztelettel
Ó b e r th T iv a d a r
borbély és fodrász.

6

Lévai H ír la p

20 szám.

H a s z n á lju n k

WCI5Z

KABlNA-féle

5IHO N

, ÓRINBERUI- á s RÖVIDÁRU NDQTKERESKCDáSE

=--------------- LÉVA, P E T C f h U T C Z fl. --------------D ú s v á la s z t é k ú r a k t á r t ta rt

fa érez koporsókból
koszorúk és az
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri Átdörzsölése ezzel, felér más
szappanal való 3-szoros atdörzsöéssel. - - - - - - - - - -

összes temetkezési czikkekből.

Tisztaságért szavatosság!
BUBLETZKY ISTVÁN
szo b a fe stő L éva, S z e p e ssy-u toza.______________
K É SZ ÍT : tem plom -, szoba-, c im fe s té st m á z o lá s t ; továbbá ta
p étá z á st a leg eg y szerű b b tő l a legfin om ab b k iv ite lig jutányos
árak m e lle tt.
VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PO N T O SA N ESZKÖZÖLI
Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

ha egy doboz levélpapírt vásárol SCHQLCZ papiráruházában
d e s s e r t -s ilt e m é n y e k , l e g j o b b
é s s a B id w ie h -k iilö n le g e s s é g e

k iv .
k

fi n ő m t o r t á k , t e a s ü t e m é n y

f r is s e n , n a g y

v á la s z t é k b a n

jp se~ B arto s hlenr i k L é v a , M á r t o n ffy -U . 3
k é s z ü ln e k . D e l é s k ü lft t ld i c u k o r k a k ü l o n l e g e s s é g c k g a z in g
■ v á la s z t é k b a n .
—
P a r f a i t - k é s z i t i i i é n v c f m első ren d ű d *

Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre Is.__

■"""

=

Á lla n d ó a n friss hali tejszín kapható*
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

20 szám.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Dóridnál bénán.
•

®

T e le fo n szám 33.

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

In te ru rb a n telefo n szám 13. Ann_

BRAUN

kapható 6 és 7
éra Közü
JÓ ZSEF

ES

FIA

(Ilon véd-u tcza, W e rth e im e r-h á z ).

A já n lo m v a ló d i ezüst és
china ezüst d ís z t á r g y a i
d a t, ú g y sz in té n ezüst
evőeszközeim et.

Szép választék

inga órákban.

Házasulandók figyelmébe!
A legm o d ern ebb la k b e ren d ez ések , m elyek v a já t
m űhelyem ben k észü ln ek , n agy v á la sz té k b a n és szo lid
á r a k m ellett k ap h ató k

IT E IIE K JÓZSEF
bútor k eresk ed ő, kárpitos é s asztalosn ál.
Léván, B áti-n tenn L W e r t h e im e r -fé le ház.

—
—
—
—

Egy okos fej
minden alkalommal
Dr. OETKER süíiporát basnálja á12 f.B

I

Teljesen tiijiénikiis, ormok által ajánlott e'lesztópólló.1

M

.■■

i .i

U

OZLCT/ÍTHELTEZÉ5 5 Q O Q Ö S
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudó- $ 3
x j g mására adni, hogy évek óta a Petőfi-utczában levő üzletemet f. u *
évi május hó 7-ik napjától
*

& Kossuth-tér 1 sz. városház épület Q
A j k alá helyeztem át. Dúsan berendezett uj üzletemben tartani fogom |f #

g

az összes

füSZCF BS CSBÜIB^B

árukat |

|

f | vajat, nagy mennyiségben
M uradalmi tejet, tejtermékeket és a §
ö szántói savanyu víz főraktárát, 8

| l úgy, hogy a nagyérdemű közönség igényeit minden tekintetben
J p s kielégíthessem. Miként a múltban, úgy a jövőben is minden tö# J § rel(vésern oda fog irányulni, hogy az összes áruk kifogástalan
Használata által minden tészta nagyobb, H
7Z% minősége, az árak jutányossága, úgy pontos és előzékeny kiszollazább és könnyebben emészthetővé lesz. H
gálás tekintetében is a nagyérdemű közönség megtisztelő bizalmát
Dr. Oetker-féle Vanilincukor áI2f.l XTS
áRS
és Pártfogását mindenkor a legteljesebb mértékben kiérdemeljem
a legnemesebb fűszere minden tésztának, H

a Tanács és segítség!

kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf, ^B
torta, pudding és tejszín, továbbá finom H
vagy porciukorral
vegyítve
mindennemű
H
■ azoknak,
akik
bármily
okból
süt meny
behintésére.
Pótol
2—3
cső támadt
va- H

B emésztési
zavarokban,
gyomorniliát. Ha
félcsomag Dr.
O etker vanilinH
ti?
*
•■ ^“
Itongésbon
és gyo
cukrot I l morfájásban
kgr.
cukorral
keverünk
és ebből
H
és ezekkel kapcso
i vagy két teáskanálnyit
1 csésze
teára ön- H
latos bajokban
szenvednek
tünk, úgygyógyulást
egy kitűnő
teljes
H
hoznak aarómáju,
már több mint
30 év
óta bevált
italt kapunk.
H
B R A és
O Yvanilincukra
-fé le
Dr. O etker sütőpora
H
minden füszerkereskedésben itb. kapható. H
Kimerítő használati utasítás minden csomag ^B
mellett van. Receptgyűjtemény ingyen ! H

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy
u’ eK ■ *-®0, kis üveg *gO fillér, Ó UveK«t N 6.40, 3 nagy üveget K 4.80, be
küldése után küld franco
BRADY K. gyógyszertára a „Ma
gyar K ir á ly ih o z Béos, I. Heischmarkt 2. Depot 5.

I

M

Teljes tisztelettel S i n g e r

¥■
52
( I

51
52

IZ Íd 01\ &

MŰHELY ÁTHELYEZÉS!

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca
1 szám alatt levő g é p ja v ító é s la k a t o s műhelyemet

Báthi utcza 2. szám

alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, melyet meg
zsaroltam. Műhelyemben mindenféle gazd asági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengők felszerelését, valamint a
k Vzit>ÖmSZa*Cm^ a Va^ munkákat a legpontosabban és jutányos árban
Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal

Ügyeljünk a védjegyre, amely a máriacell
Szűz Máriát ábrázolja, a vörösszinti csórna •
golásra,—s az
— aláírásra,
— — amely az oldalt
levő kép másolata és utasítsunk vissza
minden utánza ot.

Mordinyi

Tanuló azonnal lelnótetikl
rx\,\

l uc i i r ^j a v uo

___ JC_ a.A.

Lajos,

_•

*11 i .
co ianuiu«

l>ú.s v á la s z té k .
G y á r i á r a k . __R köztlgö szezon alftalmábál bátorkodom a t. kör A m m a ♦* ü jl A «
Mkioni z s á k i s ponyva*
i r O m m 0 r
IVI 0 r k ö lc s ö n z ő in t é z e t e m r e , zsák ponyoa
kévekötél és jutaáru raktáromra.

ponpaés zsákftölcsönzö intézete, jutaráru raktára bénán e iő r e ^ gbiztos*tomak legpontosabb teljesitését

úri és női divatáruháza L t V Á N, városi vigadó épület
——

A jánlja az újonnan n agyob b itott áruházában uj b e v e z e te tt .

.

.

j ész női ruhák, {.ongijoláh, falusok is coslötnekef, női I lin lehérnemtieh
és kész

m enyasszonyi

k e le n g y é k e t

a legolcsóbb a legfinomabb kifliiéiben igen m é r s é k e l t

árban.

