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LÉVAI HÍRLAP
A kivándorlás.

A múlt héten közöltük a folyó 
év első negyedének utlevélstatisz- 
tikáját, amint azt az alispán a 
közigazgatási bizottságban előadta. 
Ennek a statisztikának hangosan 
beszélő számai megcáfol hatatlanul 
bizonyítják, hogy vármegyénkben 
az Amerikába való kivándorlás 
mennyire emelkedik.

Ha látnánk azt, hogy a kiván
dorlás módosabb, termékeny talajú 
községekben ütötte föl fejét,akkor 
mi is azon a kedvenc vesszőparipán 
nyargalásznánk, amelyen az ország 
sorsát intéző urak szeretnek annyit 
lovagolni, hogy a kivándorlás tit
kos ügynökök munkája, akik a 
hajóstársaságok malmára hajtják 
a vizet, illetve a zsebükbe azt a 
hasznot, amit a kivándorlóktól 
nyernek szállítási dijak fejében. 
Azért nagy a kivándorlás. De itt 
mindenki által tudott dolog, hogy 
vármegyénk ama részéből vándo
rolnak ki az emberek, ahol a ter
mészeti viszonyok legmostohábbá 
tették a megélhetést, legnehezebbé 
a megélhetésnek föltételeit, igy 
önként is rájöhet akárki, hogy itt 
a kivándorlás nem a titkos ügy
nökök csábitó rábeszélésének mun
kája, hanem valóban a kényszerű
ségnek hatása érlelte ineg szegény

tót népünkben azt a gondolatot, 
hogy túl a nagy tengeren gyilkos 
levegőjű bányák mélyében, vagy 
az izzó vizként folyó olvasztott 
vas és acél által át meg áthevitett 
gyárak emberfölötti munkájában, 
életét megrövidítve, számtalanszor 
ott is hagyva, keresse meg azt 
amit itthon meg nem talált: a bol
dogulást, vagy legalább csak a 
mindennapi kenyeret.

A földbirtokos urak, akik jere- 
miádákat szoktak sírni a mun
káskéz hiánya miatt és a vármegye, 
miért nem fognak már össze a 
nép javára és okos intézkedéseik
kel miért nem biztosítják neki 
idehaza azt, amit az újvilágba, a 
másvilágba megy keresni?

A felvidéki kirendeltség pedig 
miért nem terjeszti ki működését 
vármegyénkre is? Jó és kiadós 
munka alkalmakról kellene gon
doskodni, munkáról amin keresni 
és élni lehet. A kormánynak meg jó 
legelőkről, hogy marhákat nevel
hessen a nép, amiért pénzt kaphat.

Csirájában kell a kivándorlás 
meggátlására gondolni és az erre 
szükséges intézkedéseket meg
tenni, nem pedig akkor, mikor 
már a megindult lavinát nem le
het visszatartani. A garamszent- 
kereszti járás szolgainrósága so
rozások előtt még több állitásköte-

lest fog majd köröztetni, mint ed
dig. Azoktól ugyan megszavazhat
ták a „ kétéves katonai szolgálatot*!

A lévai ludmájkivitel.
Országosan köztudomású dolog az, 

hogy városunknak specialitása a jóízű 
„ludfertály" és hogy tekintélyes ludmáj- 
kivitelünk van Bécsbe. Strassburg piacán 
az elszászi gazdák még tiz év előtt öt
százezer libát adtak el, ma meg alig tud
nak évenkint százezer hízott libát érté
kesíteni. Ez azért van, mert Bécs megal
kotta saját libamájpástétom-iparát és a 
máját olcsóbban szerezheti be hazánkban 
és Galicziában, mint azt az elszásziak 
adják.

A „Baromfitenyésztés" című újság fog
lalkozott e dologgal és azt irta, hogy a 
legnagyobb libamájat hazánkban Vácz és 
Léva termeli, mely néha megüti azt a 
mértéket amelyet a híres elszászi. De ez 
nem elég, Írja a nevezett lap, hanem arra 
kell törekednünk, hogy a náiunk termelt 
libamáj általában véve megállja a helyét 
az elszászi és a francia mellett. Elsősor
ban arra nézve kövessük az elszásziak 
példáját, hogy nagyfajta ludakat tartsunk, 
mert ezeknek a mája mindenesetre na
gyobbra növekszik, mint a kisebb állatoké. 
Az elszászi tenyésztő mindig nagy ham
burgi ludat hizlal, amely maga tiz kilo
grammra rúg, a mája pedig hizlalt állapot
ban megüti a másfél kilogrammot. H« 
majd ilyenfajta ludat használnak a váczi 
és a lévai asszonyok, akkor a váczi és a 
lévai ludmáj — úgy lehet — nagyságra 
nézve felülmúlja az elszászit és a franciát 
is. Tömésre azonban a hizóiud nem is
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szorul, azonban arra mégis törekednünk 
kell, hogy a hizólibát ha nem is fosztjuk 
meg máról-holnapra szabadságától, azért 
lassanként sötét magánzárkára kell fog
nunk, sőt helyes, ha a hízásnak utolsó 
hetében rekeszekbe zárjuk, amelynek alapja, 
az állat alakjának megfelelően, tojásdad 
úgy, hogy abban a liba sem előre, sem 
hátra nem mozoghat, mig másrészt az 
alacsony tető által ülőhelyzetre van kár
hoztatva és csak a fejét mozgathatja sza
badon azért, hogy a ketreczre erősitett 
edényből vizet ihassék. Ez azért szükséges, 
mert a májnak szertelen megnövekedését 
az okozza, hogy a szívtől sok vér tolul a 
máj felé. A nagy máj tehát voltaképpen 
betegség, vagy legalább is nem normális 
állapot.

Mindenesetre kívánatos lenne, hogy már 
a lévaiak is okszerűbben foglalkoznának a 
a libamájtermeléssel, nagyobb fontosságot 
tulajdonítanának e jövedelmező kereset- 
ágnak hogy az a mainál még tekintélye
sebb bevételt biztosítson a város népének.

A jelzett lap bizonyára jól van informálva 
mikor azt írja, hogy a magyar libamáj előtt 
nemcsak Bécs, hanem Strassburg piaca is 
nyitva áll, ha ott megfelelő, de az elzászi
nál olcsóbb áruval jelenünk meg. Ezt pe
dig annál inkább megtehetjük, mert mig 
mi a hizlaláshoz szükséges kukoricát 
magunk termeljük, az elszászi gazda pedig 
Magyarországban és Romániában vásárolja. 
Piac tehát volna, fő az, hogy a mainál 
nagyobb mennyiséget és jobb minőséget 
szállítanának libákat hizlaló asszonyaink.

A múlt évben dr. Sztankay Aba, báti 
vegyész azt az eszmét vetette föl, hogy 
jó volna Léván pástétomgyárat állítani. Az

újság, melyre föntebb is hivatkoztunk, a 
hazai pástétomipar megteremtéséről igy ir.

Legtermészetesebb és legmegfelelőbb 
mindenesetre az lenne, ha saját magunk 
gondoskodnánk pástétomiparról, amelyet 
azonban megalapítanunk azért nehéz, 
mert a ludmájpástétomnak legnagyobb 
piacza Angol- és Francziaországban van 
ezekre pedig már rávetette magát Straszburg 
és Bécs, Poroszország pedig saját maga 
fedezi ebbeli szükségletét. Meg kell tehát 
egyelőre elégednünk azzal, hogy a nyers
anyagot exportáljuk a ludmájpástétom 
részére, amelynek nálunk különben sincs 

I valami igen nagy kelendősége, mert fo
gyasztása majdnem kizárólag a fővárosra 
szorítkozik, a vidéki magyar asszony pe
dig. ha ludniájpástétommal akarja meg
vendégelni a családját vagy látogatóit, ak
kor a pástétomot saját maga készíti el.

A ludmájárusitás azonban semmi esetre 
sem megvetendő keresetforrás és pedig 
annyival inkább nem, mert mi a máj mel
lett magát a hízott libát és annak zsírját is 
meglehetős drágán értékesítjük, holott az 
elszászi hizlalónak legnagyobb baja az, 
hogy a májat azért kell drágán értékesí
tenie. mert a libák húsát és zsírját eladni 
alig tudja, hanem többnyire magának és 
családjának kell elfogyasztania.

Megérdemli ez a dolog, hogy azok aki
ket anyagilag is érdekel, behatóbban fog
lalkozzanak vele, mert jólétüket bizonyára 
emélni. A Magyar Királyi Kereskedelmi 
Muzeum Budapesten pedig szívesen ad 
fölvilágositást az érdeklődőknek, hogy hova 
és kinek szállíthatnak külföldre libamájat.

L -  i.

HÍREK.
A lévai népffjülés.

A lévai egyesült függetlenségi pártok 
intéző bizottsága vasárnap délben népgyü- 
lést tartott a Kossuth Lajos téren, ahol a 
polgárság fölemelte tiltakozó szavát a meg
döbbentő képviselőházi események miatt. 
A választó kerület országos képviselője 
Polónyi Géza, szintén ez alkalommal tar
totta beszámolóját, kinek a polgárság 
bizalmat szavazott. Polónyit el
kísérték Lévára Lovászy Márton Zelenyák 
János, Csermák Ernő képviselők és Vámos 
Henrik fővárosi ügyvéd, a választójog or
szágos szövetségének küldöttje.

A pályaudvaron nagyszámú közönség 
élén a függetlenségi pártok vezetősége 
fogadta az érkező képviselőket, akiket a 
közönség hatalmas éljenzéssel, Bódogh 
Lajos polgármester pedig rövid beszéddel 
üdvözölt, amire Polónyi válaszolt. Lovas 
bandérium és hosszú kocsisor kíséretében 
vonultak be aztán a föllobogózott városba. 
A közönség mindenütt amerre elhaladtak, 
lelkes éljenzéssel fogadta a képviselőket.

A választókerületből nagyon sokan vol
tak a városban és a nagy hőségben több 
ezer ember hallgatta végig a képviselők 
beszédeit. A gyűlést fél 12 órakor Levatirh 
Gusztáv pártelnök nyitotta meg, utána 
pedig Polónyi Géza mondotta el beszá
molóját. Nagyhatású beszédben ismertette 
a lezajlott parlamenti eseményeket, a véderő
javaslatok terheit, hátrányait, elitélte a fő
rendiház állásfoglalását és sürgette a vá
lasztói jog kiterjesztését. Végül kérte válasz
tóit, hogy támogassák őt és az ellenzéket 
alkotmánymentő munkájában.

Beszédét gyakran szakította meg a kö
zönség, aki az ellenzéket, Kovács Gyulát, 
Justhot és a szónokot éljenezte, a kormányt 
és Tisza Istvánt abcugolta. Olykor hallani 
lehetett, hogy a valaki a köztársaságot is 
éljenzi.

^JfTihor c fcrcfcf a kctcficf Kapja 
ári i»ég nem fessek,
STomfofó fitutar feffcrditá sajkám . . . 
ás én efmegijek.

^ffdösött a fafsors, és én nem finom ma? 
sok bánatot. . .

Őfme^ck a mcssfi kétes ué t̂eferiSe 
0Kindcnt itt fialok. . .

Ott tafán a fefkem mán nem fakfafja majd 
$efia a Fánat. . .
Ott tafán az éfet nem fest kin, s a fefkem 
Oum fesf ofij fáradt. . ,

tusait cgij kérésem ran miefőtf cfme^ek.. • 
&% af utcfsó. . .
vfjcndofjcn rám néfta, fia már efföd majd a 
9)cstkakaporsó. . .

Sinár roft af éfet —  én csak önt seerettem... 
fia me f̂iafok

tűnnek a neuéoef me^ck ef, s aft fiisfem 
Ofujd, áfmodck. . .

•farhas ^JáSor.

Uj Bábel.
—  A Lévai Hírlap tárcája. —

Az írás mondja: „A földön pedig csak 
egy nyelv és egyféle beszéd vala. És mon
dák Ádám fiai: Jertek, építsünk magunk
nak várost és tornyot, amelynek teteje az 
eget érje és tegyük híressé nevünket, mi
előtt eloszlunk minden tartományokra. Le- 
szálla pedig az Ur és mondá: íme egy a 
nép és egy nyelvök van mindnyájoknak 
és elkezdték a várost és tornyot csinálni 
és nem szűnnek meg gondolataiktól. Jer
tek tehát, zavarjuk össze nyelvűket, hogy 
egyik a másik szavát ne értse. És eképen 
széleszté el őket az Ur Szennár földéről 
minden tartományokra és megszűnnének 
építeni a várost. És azért hivaték annak 
neve Bábelnek.*4 Ami zavart jelent.

Újra kezdjük megérteni egymást. És a 
nyelv a legkisebb akadálya a meg nem 
értésnek. Ha ez a gondolatzavar fokozó
dik, akkor, mire a világnyelv általános dia
dalra jut, egyáltalán nem fogjuk egymást 
megérteni. Mert arról van szó, hogy 
ugyanazon égövnek, ugyanazon országnak, 
nemzetnek ugyanazon városnak, családnak 
két gyermeke egészen ellenkező világban 
él és a köztünk lévő kapcsolat annyira 
meglazult, hogy gondolati, vagy érzelmi 
közösség nyomai alig fedezhető fel rajtuk. 
A világnézetek oly éles eltávolodása korát

éljük, mikor szinte már le kell mondanunk 
a közeledés lehetőségéről. Ha pedig töb
ben, sokan neki fognak egy ugyanazon 
igazság kutatásának, mindegyik fárad, dol
gozik, mindegyik egész munkabírását bele
viszi, könyvtárakat olvas össze és a 
végén fáradtan állnak ki a meddő mun
kából, még csak nem is találkoztak egy
mással, pedig egy területen dolgoztak. Az 
ember azt gondolná, ha már világnézet 
tekintetében nem tudunk is teljesen egyetér
teni, legalább egyes kérdésekben csak 
közös alapra jutunk. Nem, a legnemesebb 
törekvések egy perc alatt megsemmisit- 
hetők; nem is rosszakaratú, csak meg nem 
értő ferdítéssel vagy meggyanusitással, 
viszont a bűn és a szenvedély oly meg- 
vesztegetőén szép alakban jelenik meg, 
hogy ember legyen, aki vonzásának ellenáll.

Nem az a megdöbbentő, hogy ellen
kezések vannak az emberek között, hanem 
hogy az igazság nevében küzdenek egy
mással ellentétes táborok. Vértanukat, 
elkeseredett harcosokat termelnek a világ
nézetek és mindegyiknek a meggyőződés 
öntudata ad erőt. Köztük pedig a sok 
törmelékember, aki csüggedten gubbaszt 
s az igazság megismerhetésén végképen 
kétségbeesik. így széledünk el újra, igy 
vonulunk vissza önmagunkba. Az első el
választó szer az újkori társadalomban, 
amely a régi osztály, nemzetiségi s vallási
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polónyi beszámolója után Lovászy Már
ton, majd Zelenyák János és Csermák 
Ernő beszéltek Polónyiéhoz hasonló szel
lemben és értelemben. Az általános vá
lasztói jog érdekében tüzes hangú beszé
det mondott Vámos Henriig a választói 
jog országos szövetségének kiküldöttje. 
Ezután dr Kmoskó Béla mondott még lel
kes beszédet és végül a megjelent polgár
ság nevében megköszönte a képviselőknek, 
hogy a népgyülésre eljöttek. Azután Le tá
tiéit Gusztáv terjesztette elő a következő 
határozati javaslatot, amit a népgyülés el
fogadott.

„A lévai választókerületnek a népgyii- 
lésen megjelent polgársága mély megbot
ránkozását és felháborodását nyilvánítja a 
bűnös, sőt részben állampénzen végrehaj
tót vesztegetésekkel Összetoborzott munka
párti többségnek alkotmánytipró eljárása 
felett. Megdöbbenését fejezi ki a merény
let felett, amelylyel a bűnös utón megszer
zett többség lábbal tiporja a nemzet tör
vényhozási felségjogának védelmére a 
törvény alapján megalkotott házszabályok
ban rejlő alkotmánybiztositékot.

Tiltakozik a gróf Tisza István érdekében 
csalárd utón végrehajtott elnökválasztás 
érvénytelen és hamis eredményének kihir
detésé óta keletkezett mindazon képviselő- 
házi határozatok ellen, amelyekkel az el
lenzéki képviselők szólásszabadságának és 
mentelmi jogának botrányos elkobzásával a 
munkapárti többség a világtörténelemben 
példa nélkül álló módon alkotmányunkat 
megsértette és nemzeti népképviseletünket 
meggyalázta. Érvénytelennek és törvény
telennek jelenti ki különben is a véderőre 
vonatkozó és a vele kapcsolatos javas
latoknak elfogadására és a házszabályok 
módosítására vonatkozó határozatokat. Ki
jelenti, hogy az igy keletkezett törvények
nek és határozatoknak engedelmeskedni 
senki sem tartozik.

A hatalmi erőszaknak ezen bűnös meg
nyilatkozása nemcsak a képviselő szemé

tagoltsághoz járult, a munka ezerfélesége. 
Nauta de ventis, de bobus narrat arator, 
mondja a régi szólás; ha a földmives 
apának a fia gyárban dolgozik hétszámra 
s csak szombat este tér haza vasárnapi 
pihenőre, világos, hogy a lelkűkben nagy 
eltolódások fognak jelentkezni rövid idő 
múlva. De a munka sokfélesége csak egyik 
következménye a rohamosan fejlődő kul
túrának s ha a kultúra alatt az ismeretek 
bőségét értjük, akkor az emberek egymás
tól eltávolodásának legfőbb okát mégis 
csak a kultúrában kell keresnünk. Abban, 
hogy az emberi értelem véges voltánál 
fogva képtelen mindazon hatások egy
séges szempontból való felfogására, ame
lyek a mai kultúra tartalmát teszik. Nemkell 
a kultúrát bálványnak megtennünk, nincsen 
végtelenbe fejlődés, de azért lehet a kultúra 
olyan terjedelmű, hogy az egyes ember 
megroppanhat a súlya alatt. Az a baj, 
hogy mi vad mohósággal, válogatás nél
kül szivjíik magunkba mindazt, amit kul
túra néveR kínálnak és nem a szerveze
tünknek megfelelő okos módon táplálko
zunk. Ha tehát minden kultúrát nem fo
gadhatunk be, akkor válogatnunk, bírál
nunk kell; kell az értelmünk befogadó 
képességét is növelnünk, de még inkább 
szükséges, hogy az értelmünkbe kívánkozó 
kulturtartalom fölött kemény bírálatot 
tartsunk.

Hány gyermek van, aki a sok, idő-elött

lyét, hanem magát a választókerületet gya- 
lázta meg, amelynek képviselője ellen az 
alkalmaztatott. A lévai választókerület 
büszkeséggel viseli el a megvesztegetés
sel összetoborzott többség részéről a meg
aláztatásból neki juttatott részt.

Tanitorithatatlan bizalmát nyilvánítja 
képviselője, Polónyi Géza iránt és felhívja, 
hogy a további küzdelemre egyesült ellen
zéki képviselőkkel alkut nem ismerő kitar
tással folytassa a harcot a megsértett al
kotmánynak helyreállításáért, a népjogokért 
és a magyar nemzetnek jobb jövendőjéért."

A rend fentartására a hatóság nagy
számú csendőrséget összpontosított a 
városban, de beavatkozásra sehol sem 
volt szükség. A gyűlés a legnagyobb rend- 

, ben folyt le és a közönség nyugodtan 
' oszlott széjjel. A képviselők a Vigadóban 

megebédeltek és még a délutáni vonattal 
visszautaztak a fővárosba.

j — Eljegyzés. Klein Linkát. Klein Náthán 
| nagykálnai izr. hitközségi vezető egyetlen 

leányát eljegyezte Herschkovits Menyhért, 
'Gyöngyösről.

— Frommer Ignác dr. eletveszedelemben. 
A múlt héten majdnem végzetes baleset 
érte dr Frommer Ignác orvost Ugyanis 

! Bogner Gyula állatorvossal, annak kocsi- 
! ján jött be az állomásról. A malomnál 
| egy vidéki kocsi rudjával neki ment Bóg- 
i ner kocsijának olyan módon, hogyha Bóg- 

ner idejében Frommert el nem rántja, a 
rúd keresztül döfte volna. Így csak a 
lámpát zúzta össze. A vigyázatlan kocsis 
az eset után elhajtatott, máig sem tudják, 
hogy ki volt.

Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete f. hó 22-én rendkívüli 
közgyűlést tart.

— Bucsuünnepély. Abból az alkalomból,
hogy Sós Simon helybeli tanítót Budapest 
székes főváros egyhangúlag tanítójává vá
lasztotta, tanítványai, valamint az érdeklődő 
szülök a folyó hó 19-én megtartott és 
kitünően sikerült osztályvizsga befejeztével, 
méltán megérdemelt óváciában részesítet
ték. A búcsúztatót "Ács Sándor III. osztály- 

j beli növendék tartotta, kinek dicséretre 
; méltó ügyes és lelkes beszédét a nagy

számban megjelent vendégek élénken meg- 
• éljenezték. Utána Weisz Vali kis leány 
i beszélt szintén általános tetszés* mellett. E 

beszédek elhangzása után az ünnepelt 
| tanitó búcsúzott el tanitványaitól, kit úgy 
! ezek, valamint a jelenlevő szülők, a meg

hatottságtól könnybe lábadt szemekkel 
hallgattak végig. — Kívánjuk, hogy uj 
állomáshelyén ép oly szeretet és köztisz
telet vegye körül távozó barátunkat, mint 

! amilyenben része volt itteni működése 
i alatt minden körben, ahol őt ismerték. Itt 
| jegyezzük meg, hogy Sós tanítót a napok- 
; bán az ungári nyolc tanerős elemi iskola 
I pályázat mellőzésével igazgatójának meg- 
! hivta, de a kitüntető meghívást nem fo- 
| gadta el.

— A közegészségügyi minisztériumért. A
! fővárosban székelő Társadalomtudományi 

Társulat akciót indított Magyarországban 
közegészségügyi minisztériumnak fölállítása 
iránt, mert az illetékes belügyminisztérium 

l ma nem tulajdonit neki elég nagy fontos
ságot és elhanyagolja ezt az elsőrendű 

j államérdeket, a közegészségügyet. Az or- 
i vosi világ kitűnőségei összehordták már a 
j szükséges adatokat melyek alapján a pro- 
i grammot elkészíthetik és a különböző ja- 
j vasiatokat, mint olvassuk, most egységes

leikébe kényszeritett fogalom miatt végleg 
megnyomorodott értelmében. Hogy nem 
tud figyelni, nem érdekli semmi és nincs 
kedve uj ismereteket szerezni, amelyekre 
pedig igazán szüksége volna Nem korán 
érett ifjú, hanem éretlenül elfonnyadt ér
telem. A tanár emberfölötti erővel kínlódik, 
hogy erős lelki hatást tudjon elérni a diák 
lelkében, — hiába van sokszor a fárad
sága, a szegény már fél minden betűtől, j 
minden tanulástól, a legszentebbtől is, | 
mivel teljesen megcsömöriött a gyakori, 1 
túlságos szellemi táplálkozástól. „Azt | 
gondolja tanár ur, mondja egy fiú, aki 
már fél Európát beutazta s több nyelven 
beszél — azt gondolja, hogy engem ér
dekel ez az unalmas magyar nyelvtan? Jó, 
az ön kedvéért megtanulom.- Ami az 
egyetemi és középiskolai diákságnál mint 
érdektelenség, szórakozottság és figyelmet
lenség jelentkezik, ugyanez többé-kevésbbé 
a legegyszerűbb népnél is megvan. Nem 
érdekli a papja, a tanítója, vezetője be
széde ő már nagyobb, erősebb hatásokat, 
izgalmakat is élt át és idő kell, mig egy- 
egy a nagyvárosból hazatérő ember ke
délye annyira lehiggad, hogy megérti az 
okos, egyszerű szót. Mert őt tekintetes 
urnák szólították, mert nagyságos urakkal 
barátkozott, mert látta a minisztert és 
esetleg moziban vagy színházban szórako
zott. Sokszor a csendesen várakozó türe
lem az egyetlen orvosság, amellyel ezt a

betegséget orvosolhatjuk.
De ha a kultúra bábeli tornyának gő

gös, oktalan építése megviseli az értel
münket, — a kedélyvilágunkat egyenesen 
tönkreteszi. Kedélytelen, nevetni, örülni 
nem tudó emberek siralomháza, ezt lehet 
minden nagy kulturváros végére irni. Nem 
azért járnak az emberek igen sokat szó
rakozni, mert nem birnak a kitörő jóked
vükkel, hanem, mert keresik az elvesztett 
vidámságukat, hátha valahol megtalálnák. 
Iszonyú zűrzavar a legjobb családokban, 
érzelmi eltorzulások, kedélybetegségek, 
nehéz, kellemetlen viszálykodások és ke
gyetlen, erőszakos megoldások. Az össze
tett, a sokfejü kultúra szétvágja a gyengéd 
érzelmek erős kötelékeit. A kulturális kö
telezettségek. kulturális szükségletek átkát 
nyögi az egész családi élet. Nem kell ezt 
bizonyítani, de rá kell mutatni, hogy nem 
az ember és család van a kultúráért, ha
nem az élet javai az egyéni és családi 
élet kifejlesztésére valók.

És az akaratnélküliség, jellemtelenség 
nem éppen mai kulturmagaslatunkon 
aratja-e a legvastagabb rendeket? Való
ságos tömegjellemtelenségnek lehetünk a 
tanúi nap-nap után.

Mindent összevéve, mennyi okunk van 
arra, hogy fönnen hirdessük a régi igaz
ságot: Ha csak az Ur nem épiti a házat, 
hiába fáradnak, akik azt épitik . . .
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és áttekinthető memorandumba foglalják 
Össze. Hogy milyen szükséges a közegész
ségi állapotok gyökeres orvoslása az ab
ból is kiviláglik, hogy ma kétszáztiz kör
orvosi állás nincsen betöltve, ami azt 
jelenti, hogy kétszáztizszer negyven-ötven
ezer ember orvos nélkül van ebben a 
kulturországban, mert a kör nem bir tisz
tességes fizetést adni a doktornak, az ál
lam meg nem mutat hajlandóságot a fize- 
tés kiegészítéshez hozzájárulni. A közegész
ségügyi minisztérium talán ideálisabb álla
potokat fog teremteni ha ugyan valamikor 
meglesz.

— A városok fejlesztése. A  belügyminisz
ter e héten a képviselöházban benyújtotta 
a városok fejlesztéséről szóló törvényja
vaslatot. E célból a javaslat nyolcmillió 
koronáig emelkedő államsegély felosztását 
tervezi, de érintetlenül hagyja a múlt év
ben már kiutalt kétmillió koronás hánya
dot A nyolcmillióból elsősorban négymillió 
fordítandó a városi rendőrségek fejlesz
tésére, 3.8 millió évenkint szétosztandó a 
városok közt különböző közmunkák elvég
zésére, 150 ezer K. pedig évről-évre a 
belügyminiszter rendelkezésére marad a 
a felmerülő rendkívüli szükségletek elinté
zésére. A javaslat szerint a rendőrség or
szágosan fog szerveztetni és a belügymi
nisztériumban felállítandó országos rendőri 
központból fog intéztetni. Az átszervezés 
minden városban nem egyszerre, hanem 
fokozatosan fog történni. A javaslat a 
közigazgatás egyszerüsitése érdekében, kü
lönösen a vagyonkezelésre vonatkozólag 
tartalmaz fontos újításokat.

— Háziipari tanfolyam. Az országos 
kézimunka nevelő egyesület megkereste a 
barsmegyei gazdasági egyesületet, hogy 
egy famegmunkáló háziipari tanfolyamnak 
rendezéséhez járuljon hozzá kétszáz koro
nával. A tanfolyam julius hóban tartatnék 
meg. A gazdasági egyesület a hozzájárulást 
azzal a föltétellel adta meg, hogy a tan
folyam Léván tartassék. Ezen a tanfolya
mon mezőgazdasági berendezések és kü
lönféle házieszközök elkészítését tanulná 
meg a földmives ifjúság.

— Halál a kutban. Paull Ferenc óbarsi 
körjegyzőt csütörtökön reggel [udvarának 
kutjában holtan találták. Lehet, hogy éjjel 
kiment és véletlenül esett bele a kútba 
ahol halálát lelte, de valószínűbb, hogy 
önként ugiott bele elkeseredésében, mert 
már huzamosabb idő óta betegeskedett.

— Járásbirák szabadsága. A lévai kir. 
járásbíróság biráinak szabadsága: Pogány 
Virgil vezető járásbiró augusztus 7—17-ig; 
helyettesíti Hoffmann Árpád jbirö. Heinrich 
Győző julius 15— aug. 25-ig; helyettesíti 
Cscpány Elemér jbiró, kinek szabadsága 
junius 22— julius 13-ig és szept. 2—21-ig 
szól; helyettesíti Heinrich Győző. Hoffmann 
Árpád aug. 10— szept. 28-ig; helyettesíti 
Pogány Virgil.

— Évzáró ünnepély. Az irgalmas nővérek 
lévai intézetében junius 21-én d. u. volt

az évzáró ünnepség a következő műsorral: 
1. Weber: Felhívás táncra. 2 zongorán 4 
kézre játsszák: Csekey Adrienné és Juhász 
Margit. 2. Cservenka—Resch: Szent Thar- 
cisius, melodráma. Zongorakisérettel sza
valja Lévai Ilona. 3 Barth-Erlensteg: 
Haarlemi tulipánleányok. 3 hangra éneklik 
a polg. isk. növendékei. 4. Székely ; Magyar 
ábránd. Zongorán játssza Csekey Adrienné.
5. Gabányi: A fuzsitus muzsikus, tréfás 
monológ, átalakítva. Előadja Szanyó Etelka.
6. Lányi: Népdalegyveleg. 3 hangra ének
lik a polg. isk. növendékei. 7. Poor: Az 
Alföld rózsái. Zongorakisérettel, cimbalmon 
játssza Moravek Margit. 8. Antal: Két ván
dor a Szaharán. Szavalja Adamcsa Apol
lónia. 9. Meyerbeer : Koronázási induló a 
prófétából. Két zongorán 8 kézre játsszák: 
Juhász Margit, Vojnarovszky Lenke, Adler 
Gizella és Bogyó Elza. 10. Nil: A kerek 
asztal mellett. Szavalja Frecska Irén. 11. 
Kossovits: A kovácsmühelyben, tréfás kar. 
Négy hangra éneklik a polg. isk. növen
dékei. 12. Az igazgató záróbeszéde. A mű
sor után tornaünnepség az intézet kertjében 
levő játszótéren. A női kézimunka tanfolyam 
kiállítása 1912. junius 28 és 29.-én tekint
hető meg reggel 8—12-ig, délután 2—6 
óráig.

— Jótékony alapítvány. Dukesz Lipót és 
neje a Lévai Izraelita Nőegylet javára két
száz koronás alapítványt tett le; elismerésre 
méltó cselekedet.

— A főispán fia öngyilkos lett. Súlyos 
csapás érte bárő Kürthy Lajost, vármegyénk 
főispánját. Ugyanis mint a napilapok meg
írták, fia, báró Kürthy László, a pozsonyi 
jogakadémia hallgatója, e hó 18-án a leobers- 
dorfi gyorsvonaton agyonlőtte szerelmesét, 
gróf Alberti Alicet és aztán önmagára lőtt. 
Wiedenben akadtak rájuk a vasúti kalauzok 
egy kupéban. A nő már halott volt, de a 
férfiban volt még némi élet, kórházba szál
lították, ahol rövid idő múlva ő is meghalt.

— Barsmegye a kormány mellett. Várme
gyénk törvényhatósági bizottsága csütör
tökön közgyűlést tartott, mely alkalommal 
104 szavazattal 9 ellenében bizalmat szava
zott a kormánynak. A javaslat ellen Simonyi 
Béla nyugalmazott főispán emelt szót, Bclicza 
Pál ügyvéd pedig elfogadásra ajánlotta. Az 
ellenzék a szavazásnál tartózkodó volt.

— Beírás a lévai gimnáziumba. A jövő 
1912/13. iskolai évre a beiratkozás a gim
náziumi igazgatóságnál már jul. 1., 2. és 3., 
folytatólag pedig szept. 2., 3. és 4. napjain 
d. e. 9 órától 12-ig történik. Előjegyzés 
nincs. A tanulók szüleik vagy ezek helyet
teseinek kíséretében jelennek meg a beírás
kor mind az igazgatóságnál, mind szeptem
berben az osztályok főnökeinél. Beíráskor 
minden tanuló fizet 4 korona felvételi, 2 
korona értesítő és 1 korona ifj. könyvtári 
dijat, összesen 7 koronát A második osz-

' tály zsúfoltnak Ígérkezik, azért ajánlatos, 
hogy a helybeliek ebbe az osztályba már 
júliusban beiratkozzanak. Az igazgatóság.

— Bolgár pénzek veretése Körmöcbányán. 
Egy osztrák és egy magyar bank meg
bízást kapott a bolgár kormánytól két
millió frank értékű aranypénz veretésére. 
A pénz felét Körmöcbányán, a másik felét

pedig Ausztriában fogják elkészíteni.

—  Hetzer Adolf, 21 éves műegyetemi 
hallgató a fővárosban öngyilkosságot köve
tett el és meghalt. A szép reményekre jo
gosított fiatalember: fia Hetzer Adolfnak, 
az első magyar biztositó lévai pénztárno
kának, aki társadalmunknak egyik általán 
tisztelt és kedvelt tagja, igy a családját ért 
nagy csapás széles körben őszinte részvé
tet keltett. A tragikus véget ért fiatalember 
holttestét ma, pénteken szállítják haza és 
vasárnap temetik él. Az öngyilkosság okát 
a család még csak nem is sejti.

— Polgári fiúiskola Léván. Már régebben 
jelentettük, hogy mozgalom indult meg Lé
ván egy polgári fiúiskolának fölállítása 
iránt. Amint most értesülünk, az iskolának 
mielőbbi fölállítása érdekében legközelebb 
már értekezletet fognak tartani.

— Rövid bőrgyógyászati útmutatót min
denki kaphat, ha azt a Kolozsvári (Hein
rich) gyógyszappangyár részvénytársaság
tól (Monostori-ut 54) levelező-lapon kéri.

— Városi uszoda. Most kellene gondos
kodni egy nyári népfürdő felállításáról. 
Terjedelmes, célszerű uszodáról, ahol a sze
gényebb néposztály ingyen, vagy mérsékelt 
díjért élvezhetné a napontai üdülés áldásait. 
Mindennapi fürdő — az egészség szem
pontjából is megbecsülhetetlen, a forró 
nyári napokat elviselhetővé teszi és tiszta
ságra szoktatja a népet. Meg van itt min
den feltétel a szükséges intézmény létre
hozására s csak egy kis jóakarat kell 
hozzá, egy kis áldozatkészség és egy pár 
a közjóért tenni tudó néhány lelkes ember. 
Miért nem valósul meg ez az eszme, mely 
nyár idején mindig felvetődik, nem tudjuk, 
talán azért, mert túlságosan kézenfekvő és 
csöppet sem komplikált. Pedig érdemeket 
lehetne szerezni vele — könnyen és gyorsan, 
tisztelt társadalmi és városi faktorok, ez 
már csak csalogató és csábitó valami.

— Világraszóló felfedezés az, melyet 
Loeb tanár tudományos kutatások alapján 
felderített, hogy az emberi szervezetben 
villamos áramok keringenek és igy az 
élet maga nem egyéb mint villamosság, a 
betegség pedig ezen veleszületett villamos
ságnak megfogyatkozása. Ezért tudunk 
tehát villamos árammal oly bajokat is 
gyógyítani, melyek a többi gyógyeljárások- 
kal dacolnak. Kötelessége minden ember
nek a villamos gyógymód alapelveit is
merni. Most jelent meg erről egy nagyon 
érdekes könyv, mely fényes kiállításban 
80 oldalon tárgyalja a villamosság áldásos 
hatását a különféle betegségek ellen. Ezen 
könyvet bárkinek ingyen és bérmentve 
küldi az Elektro Vitalizer orvosi rendelő 
intézet,BudapestVI. Teréz-körut 7. Lem. 50.

—  V érszegénység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle „Tokaji China-Vasbor". Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg

3.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban.
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póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz Jelö
l é s  beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

_  Dr. Frommer Ignácz ünneplése. Azon 
alkalomból, hogy a barsmegyei orvosszö
vetség elnökét a királyi kegy a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjével tüntette ki, 
pályatársai meleg ovációkban részesítették 
kitüntetett elnöküket. A tisztelgés ma, pén
teken történt s a vármegyebeli orvosok 
i<ren szép számmal vettek ott részti szó
nokuk. dr. Medveczky Károly, a szövetség 
alelnöke szívélyes szavakkal s igaz kartársi 
szeretettel köszöntötte a kitüntetett kollegát, 
aki negyvenhárom évi önzetlen, fáradhatat
lan buzgólkodásával nemcsak betegeinek, 
de kartársainak is igaz szeretetét, ragasz
kodását és tiszteletét vivta ki. Dr. Frommer 
Icmácz rövid válaszában meghatottan mon
dott köszönetét az üdvözlésért; ismételten 
kiemelte, hogy miért oly becses előtte 
pályatársai ragaszkodása és barátsága s 
arra kérte az egybegyűlteket, hogy őszinte 
szeretettel s jóindulattal álljanak mellette a 
jövőben is. A társaság a leglelkesebb han
gulatban maradt együtt s a legjobb sze- 
rencsekivánatokkal búcsúzott el szeretett 
elnökétől.

— Halálozás. Részvéttel vettük a hirt. hogy 
LaneBernátné, Láng kávés felesége, f. hó
21-én ^0 éves korában váratlanul meghalt. 
Temetése vasárnap lesz. Nyugodjék békében.

-  Rflqqflli ás esti tanulás. Igen gyakran 
kételkedtek már abban az általános nézet
ben, mintha a reggel való tanulás, amikor 
friss és oihent a test, könnyebb és mara
dandóbb hatású volna, mint az esti. Egy 
folyóirat foglalkozik ezzel a fontos kérdés
sel és határozottan arra az álláspontra he
lyezkedik, hogy az esti tanulásnak a mara
dandó eredménye kétszcrannyi, mint a reg
geli magolásnak. Állítása bizonyítására a 
következő érveket hozza fel : a psichologiai 
jelenségek nemcsak az elmúlt és egyidejű, 
de a következő psichologiai és fiziológiai 
processzusok is befolyásolják. Valamely 
psichologiai képzeletet az események vál
tozásai, vagy egy mélyreható, a kedélyben 
nvomot hagyó eset, többé-kevésbbé gyön
gíthet, esetleg teljesen el is törülhet. Tudjuk, 
hogy néha egy képzet, vagy eszme, ha 
azt nem keresztezi más gondolat, öntudat
lanul is foglalkoztatja az agyat, amely 
munkának legalkalmasabb ideje az éjszaka. 
Az egyéb gondolatok teljesen kikapcsolód
nak : az agy, amelyet az álom felüdit, za
vartalanul működhetik. Ellenben nappal 
egvik esemény kergeti a másikat, egyik be
nyomás eltörli a másikat, a változatos tarka 
képek valóságos chaosszá egyesülnek. így 
hát érthető, hogy az este tanultak jobban 
megmaradnak emlékezetünkben, mint a 
reggel vagy nagpal tanultak, amikor az agy 
nem, pihenhet meg munkája után.

K eresk ed elm i irodai tee n d ő k  
e lv é g z é sé r e  k eresek  valakit, 
a ki lehetőleg napközt dolgoz

nék. Cim a kiadóban.

Színészet.
Sajnosán kell megállapítanunk, hogy a 

közönség nagyon közönyösen viselkedik a 
színtársulattal szemben, holott megérdemelné 
a pártolást, hiszen a társulat nagyobb részt 
kiforrott tehetségekből áll, kik jól megállják 
helyüket a színpadon, ellenük tehát nincsen 
panaszra ok. A múlt szezonban nagyobb 
színházi közönség volt, az igazgató-pár 
föllépte pedig mindég eseményszámba ment 
és akkor zsúfolásig megtelt a nézőtér. Ma 
ha föllépnek, ők is majdnem csak a puszta 
falaknak játszanak. Hol rejlik tehát a hiba ? 
A farsangban, a sok bálban, mely hosszú 
időkre érezteti hatását a pénztárcákban. 
Nem hinnénk! Igazabb az ok, amit már 
sokan fölfedeztek a színházterem gyalázatos 
akusztikájában, amit már tavaly is szóvá 
tettünk. Á multi szezonban azért volt na
gyobb a színházi publikum, mert uj volt a 
színház, nagyobb volt az újnak ingere és 
a kíváncsiság. A kíváncsiság már ki lett 
elégítve és amint mondják, hosszú időre. 
Mindaddig, amig a terem akusztikáját valami 
módon a város meg nem javíttatja. Nem a 
közönség közönye miatt üres a színház, 
hanem annak rossz akusztikája az ok, mert 
a közönség nagyobb része kidobott pénz
nek tartja, ha elmegy a színházba és nem 
élvezheti a darabot a terem hibája miatt, 
ezért inkább el sem megy. Utóvégre halló
csövet nem szokás vinni a színházba a 
látcső mellé. Gondoskodjék tehát a város, 
hogy ez a hiba lehetőleg reparáltassék, 
akkor a közönség is sűrűbben tölti meg a 
nézőteret. Hiszén Léván mindég tekintélyes 
szinhzi publikum volt.

A szereplőkről és a darabokról szólva, a 
múlt hét péntekjénél hagytuk el, amikor a 
Lénynél menyecske került színre. A darabról 
kevés jót mondhatunk, mert tartalma sivár, 
az egész inkább csak pár vidám epizódra 
vun fölépítve, az mulattatja a közönséget. 
Fátyol Hédi a címszerepet a tőle megszo
kott színpadi közvetlenséggel játszotta ineg, 
Honti Elma egy leányszerepet adott ügye
sen. Tímár és Baghy mulattató komiku
mukkal szereztek maguknak tapsokat. Lebeda, 
Havasi Szidi, liadvdnyi és Antal tudásuk 
javát értékesítették szerepeikben.

A szombati darab már jobb volt, iro- 
dalmilag is értékesebb, azért nézték meg 
oly kevesen. A bibliai tárgyú Judit, Hebbel 
tragédiája került előadásra, összevágó elő
adásban, A cimszerepet Sz. Harag 
Erzsiké megkapó drámai készséggel adta. 
Szabó Holofernese erőteljes volt. Czakó ki
fejező játéka is, melylyel a némát adta, el
ismerést érdemel. Tímár a főpap szerepé
ben tűnt ki, Lebedának nem neki való sze
rep jutott, azért egyéniségéből szerepébe 
nem önthetett semmit. Havasi Szidi, Szath
máry, Radványi, Radnai és Baghy biztosí
tották a darab sikerét. Ebben a darabban 
lépett föl egy kisebb szerepben először 
Ihász Gizi, akit a direktor most szerződte
tett. Mirza, judit szolgálója szerepét adta 
és tiszta szövegkiejtésével tűnt ki.

Vasárnap a Leányvásárt adták elő má
sodszor és újból megtelt a nézőtér. A sze
replők szintén a múltkori nagy sikerrel 
játszottak. Hétfőn A millió, francia bohózat 
ment, melyen a kis közönség jól mulatott. 
A főbb szerepeket Czakó, Radnay és Le
beda kitünően adták. Tímár és Radványi 
eminensek voltak. Baghy és Szathmáry 
nagyszerűen alakított Ihász Gizi nagyon 
kedvesen adta szerepét, úgyszintén Göncey 
Margit is. Havasi Szidi, Antal Lajos és a 
többiek is ügyesek voltak.

Kedden A Babuska, operette került szinre

a címszerepben Göticzy Margittal, aki 
azonban nem bírt megbirkózni szerepével. 
Fátyol Hédi temperamentumos játéka, ( zakó 
és Tímár jóizü alakítása a küzönség nagy 
tetszésével tatálkozott. Havasi Szidi, Baghy, 
Lebeda és a többiek is dicséretet érdemelnek.

Szerdán A csitri, vigjáték ment a közön
ség tetszése mellett. A cimszerepet Sz. 
Hervay Erzsiké kedvesen játszotta meg és 
sok tapsot kapott Czakóval, aki szintén ki
tünően adta szerepét. Ihász Gizi, Havasi 
Szidi, Gönczy Margit, Lebeda ügyesek vol
tak. Tímár kenetes pap volt. Szathmáry és 
Baqhy tűntek még ki.

Csütörtökön rendkívül kis közönség je
lenlétében A cirkusz Bodánszky és Thelen 
igazán szép operettje ment kitűnő előadás
ban. A cirkuszigazgató szerepében Czakó 
valóban szépet produkált. Fátyol Hédi já
téka és csinos énekeivel hóditott. A többi 
főszereplők is, mint Hönti Elma, Lebeda. 
Baghy, sok tehetséggel adták szerepeiket. 
Radványi, Tímár, Havasi Szidi, Ihász Gizi 
most is kiváltak. A közönségnek nagyon 
tetszett a csöpp Kádár Mancika és Fenyó 
Gazsi ügyeskedése.

Ma, pénteken zónaelőadásul, félhelvárak- 
kal A leányvásár kerül szinre, szombaton 
pedig Stuart Mária, szomorujátékot adják elő.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Két jonevelésü és ügyes fiút, akik 
legalább hat elemi osztályt végeztek

asztalos tanulónak
felvesz Csákányi Sándor asztalos 

mester, Léván.

Ti szt i g
és világosan úgy kérje és fo
gadja el, ha szappant vesz, hogy

K O LO ZSVÁR I
(Heinrich-féle)

<>}lycerin szap p an  
Tojás  
Mandula 
Márvány „

A ko lozsvári gyógyszappan-gyár 
azért lett világhirQ,> iert a legdrá
gább ée teljesen árta lm atlan anyag
ból készíti azappanait.
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Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült közön
ségét tisztelettel értesítem, hogy 1H2. julius 

1-én a Városi szálló dísztermében

ncsr tánckurzust nyitok,-Ka
B e i r a t k o z á s o k  j u n i u s  2 4 - t ő l  a  d i s z t e r e m  
m e i e t t i  i r o d á b a n .  E l ő j e g y z é s e k e t  s z i v e s é g b ö l  
S c h u l c z  I g n á c z  p a p i r k e r e s k e d é s e  f o g a d  el .

Az összes divatos szalon és látványos táncok tanitása. 
Boston. Twostep! Úri társaságok részére külön zártkörű

Boston és Two stcp kurzus!  
Kéretik a beiratásokat a tanfolyam 

megkezdése előtt eszközölni. 
Gyermek kurzus! Deák kurzus !

Felnőttek esti kurzusa !
Szives pártogást kér  

KREUTZ GYULA
több fővárost leányiskola tánctanára. 

Fővárosi tanintézet Vili., Kemény Zsigmond-u. 12

5 & 3 F  f i n  lói és olcsón 
f l l l f l l  I l i i  öltözni? Tessék 
i leikeresni

Á'B'RAHÁM PÁL
3 uriszabót

béna, Botlka-u. IS,
J aki a legjobb honi é*
■J angol szövetekből

megrendelésre divatos 
öltönyöket készít

Idényszöveiek már megérkeztek
M intagyüjteményével 
kívánatra házhoz is 

megy.

I________________________________

Steiner Nándor
órás és ékszerész. 

Léván, Városi szálloda épületében.

Dís arany- is  ékszer
raktár.

Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
t*liina ezÜNt dísztárgyai- 
mát, û yNzintón ezüst 

etőeszliözeimet.

Sízáp választék
inga órákban.

25 szám.

Házasulandók figyelmébe!
A ietfisiodernehb lakborondezések , m elyok saját 

m űhelyem ben készülnek, nauy vá lasztókban  és szolid 
á rak  mellett kaphatók

« T i : i 5 E R  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál 

Láván, Itáti-iateza 1. W e rth e im er-fó le  ház.

W E I 5 Z  5 1r t ON
rfÓRINBERQI- ÉS RÖVIDÁRU NAQTRERESKEDESE
--------  LEVfl, P É T <_ . i 'U T C Z fl. -

IIúm válawztrku raktárt tart
fa érez koporsókból 

koszorúk és az 
összes temetkezési czikkekből.

kapható reggel 6 
és 7 éra között

BRAUN JÓ Z S E F  és fiánál
(Honvéd.utcza, Wcrtlirimcr-ház).
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íiüüíl I f l o l x i i i a i i n  B ó d o g :  —
úri és női divatáruháza L t  V Á N, városi vigadó épület
Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett

Kész női ruháit, pongyolái!, kiások és costiimehet, női ftesz leliéraeinneh 
és kész menyasszonyi kelengyéket

a legolcsóbtól a legfinomabb Mailéiben igen m é r s é k e l t  á r b a n .

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

Hoffher és Schrantz I , . , í Oanz-féle motérok
Mayfarth Ph. és Tsa. ffepeiDfik Y6Z6Pk6pYlSel6te. linandéan üzeznbM.
A lfa  Separator „ #  ) 0  r r I láthatók «  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láneoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Most érkeztek Schulcz papiráruházába szép képeslapok



H a s z n á l ju n k  I

KABlNA-féle ■ 
V i a s z

szinszappanf
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
•gyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanal való 3-szoros atdörzsö- 
ésscd. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!

ím O D E R n s i
\— munKHK I{ WEISZ ÁRMIN }
^  C é | ( v e i e t ó :  f

• KOHN NÁTHÁN $
 ̂ l iu to r ir u h Á /á h a n  v z r r r z lio tő k b o  /
* ZSARNÓCZÁN. 4

^ .Megbízható bevásárlási forrás. J

8

Steiner Ernő X 'fiS K  £
tartási cikkek üzlete

villany felszerelési cikkek és különféle villanykörték raktára.
junius hó közepén nyílik meg Léván
a Boleniann gyógyszertárral szemben.

Képkeretek nagy választékban. 
Mindennemű üvegezési munkák elvállaltalak

R T JB L E T Z K Y  ISTVÁN
szobafestő  Léva, Szepessy-utcza.______________

KÉSZÍT: templom-, szoba-, c im festé s t m ázo lá s t; továbbá ta 
p é tázást a legegyszerűbbtől a  legfinom abb k iv ite lig  ju tányos

a rak  m elle tt.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!
Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

Q Z L E T rfT H E L T E Z É S
k J  Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudó* jh L
JQ 8 mására adni, hogy évek óta a Petőfi-utczában levő üzletemet f.

évi május hó 7-ik napjától > J

Kossuth-tér 1 sz. városház épület
alá helyeztem át. Dúsan berendezett uj üzletemben tartani fogom É [x

^  az összes lllSZCr 6S árukat

fr i vajat, nagy mennyiségben H  
Ö  uradalmi tejet, tejtermékeket és a f j  
c i  szántói savanyuviz főraktárát, ÍJ
x j x  úgy, hogy a nagyérdemű közönség igényeit minden tekintetben xJÉ 

( U r  kielégíthessem. Miként a múltban, úgy a jövőben is minden tö- 
j JT® rekvésem oda fog irányulni, hogy az összes áruk kifogástalan 
I minősége, az árak jutányossága, úgy pontos és előzékeny kiszol- > J
i gálás tekintetében is a nagyérdemű közönség megtisztelő bizalmát x j f
j V J  és pártfogását mindenkor a legteljesebb mértékben kiérdemeljem

I Te,jes tiszte|ette| Singer Izidor, jwí

________ L é v a i  H í r l a p ______  25 szám.
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