l. évfolyam.

Léva, 1910. február hó 5-én.
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ÉVÁI HÍRLAP
Társadalm i-, Szépirod alm i- és K özgazdasági hetilap.
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Deficit a költségvetésben.
olitikamentesen is lehet beszél
ni a költségvetésről, a melyet mint
átvett hagyatékot kényszerű sziik^ »ől terjesztett elő a Khuen kor
mány a képviselőháznak, mert
indemnitást kért és az arra vonat
kozó javaslat elő nem terjeszthető
a nélkül, hogy legalább valószínű
vé ne tétessék, hogy a kormány
minden lehetőt elkövetett arra néz\< hogy rendes költségvetés kere
ti l>en intézze az ország pénzügyeit.
N in tehetett a kormány egyebet,
mint átvette elődének hagyatékát,
az előkészített állami költségvetést,
odadobva azt mérlegelés tárgyául
a különböző pártállásoknak, oda
állítva az országot egy dilemma
I >e, hogy fejtse meg, vajon mii
élvezetben részesül az adófivan e a költségvetésben némi
kély felesleg, a régi szokás
■út, avagy pedig a deficit fedeŐ1 kell gondoskodni,
mérlegszerű összeállítás most
tudja mutatni a csekély be'i többletet körülbelől 21000
nában, de ha mélyére nézünk
dtségvetés számoszlopainak,
1 kell, meggyőződést szerezliogy kölcsönpénzei fedezn a beruházásokra több mint
millió korona a jelentéktelen
teli töblet, a mi az államházis aktivitásának volna fokinémilliomos delicit jelentkezik
államháztartásban, a mi ujdonzámba megy, mert ilyen költ
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hinni, hogy az iiry felgyülemlő
bajokra az ónnál ló berendezkedés
gyorsan gyógyító irt ad, mert ezt
a betegséget nem következményei
ben. hanem alapjában kell g yó 
gyítani.
A gyógy szer m egvan: Magyarország mezőgazdaságának teljes
kifejlesztése, ennek a nagy és a
virág is minden feltételével bíró
nemzeti iparnak a nagy eszközök
kel való fellendítése ina az egyetlen
ut arra, hogy az ország a mutat
kozó deficitet an yag i m eghanyatlás
nélkül elviselje.

A városok segítése és a
belügyminisztérium.
Az a törvényjavaslat, amely a városok
segítésére egyelőre két millió koronát adott,
mostanában nagyon foglalkoztatja a városokat.
A két millió korona, illetőleg annak elosztási
módjával igen sok helyütt elégedetlenek és
ez az elégedetlenség egyre nagyobb mér
tékben jelentkezik. A sérelmeknek ez az
egyik része, a másik az, a mely a tisztvise
lők fizetésrendezésénél történt. Az érdekelt
körök véleménye tehát már teljesen kifor
málódott, aminek eredményeképpen Lukács
György nagyváradi tanácsnok tervezetet dol
gozott ki, amelyet a belügyminisztériumhoz
nyújt E tervezetekben részletesen felsorolja
a városok segítésének hiányos végrehajtása}
és egyúttal megállapítja az orvoslás módo
zatait is, természetes, hogy most már minden,
amit a hiányok orváslásánál várnak, azon
fordul meg, hogy a belügyminisztériumban
a sérelmekkel és a panaszokkal szemben

i milyen álláspontra helyezkednek. Ez az ál
láspont, amennyire ? ' lehetséges örvendetes
a városokra, mert lapunk levelezője fönn
járt a belügyminisztériumban, ahol a városi
ügyekben igen jártas i 1Aelö államitisztviselő
adott információt a kérdésben.
Természetszerűleg a kérdéses dologban
az első nehézség az volt, hogy a belügymi
nisztérium elé hivatalos formában még nem
jutottak el a sérelmek, ezenkívül pedig a
dolog természeténél fogva a minisztérium
ban, ahol minden kérdés az illetékes tényezők
egész során megy keresztül, amig a végle
ges határozathozatal kiformálódhatik, egy
embernek a véleménye, habár mint a föl
fogás egyik jellemzője értékes is, végleges
érvénnyel nem bírhat Az információ szerint
a városok sérelmeiben csudálni való dolog
egyáltalában nincsen, mert az informáló
megjegyzése szerint, nem volt még soha a
világon egyetlen olyan a nagy köz számára
alkotott dolog sem, amelyen a köz egyik
vagy másik része a kisebb, vagy másik Me
föl ne háborodott volna. A városok segí
tésénél is igy van a dolog. A városok se
gítéséről való törvényjavaslat bár a hasznos
ságát és a körülményekhez való okos, opportunus alkalmazkodását senki kétségbe
nem vonhatja, nem tarthat jogcímet arra,
hogy önmagában tökéletes legyen, hogy el
lene alapos sőt jogos kifogást senki ne
támaszthasson.
Azoknak a panaszoknak és sérelmeknek,
melyek magánúton jutottak az informáló
államtisztviselő tudomására nagyrésze olyan
természetű, amelyeknek megoldása ez idő
szerint egyenesen képtelenség. Ám a sok
túlhajtott panasz és a sok vérmes vágyódás
ból keletkezett követelés elmellőzése után
visszamarad egy szilárd mag, amelynek fi
gyelmébe vétele elöl kitérni már egyenesen
lehetetlenség. Ez a szilárd mag úgyszólván

Nem vagyok szerelmes.

T Á R C Z A
_ _

——

j

(Magánjelenet.)
Egy ur: (Szőke és szeren
(£t sötot lepke.
csétlen a szőkék rendesen
szerencsétlen teremtések).
Sfiirös aíhoni|PÓ£sáhfóf effödötfeit
Hát szerelmes vagyok ? (mosolyog).
,, Etelém sugároz íitiij az otthonom.
Éppenséggel nem vagyok szerelmes. Nem
tápöhSofijqóh sipáma síp föf Sennem.
a legkevésbbé sem . . . Hiszen ha ez lennék
^tiefi} ita^ij hesenm szivemre fonom.
ha tudnék szerelmes lenni! . . . ez olyan
édes bolondság, olyan egyíigyü boldogság
Síepíiffc^, mint gyötrően édes sejtés
. . . szerelem!, (Nevet) Sajnos olyan józan
vagyok, mint egy . . . mint egy . . (nem
<^z az idevett s méqse messze hin,
talál elég szellemes hasonlatot,) mint egy
uJvvjéta szaft' a mar Ints lepke fefejtés,
börzelovag . . . Pedig mennyire szeretnék
% súgom virágos kertjein.
szeretni . . Szinte vágyom, epedek valaki
után, aki utánam is vágyakozzék csak egy
picikét . . . . csak ennyit . . . . (az ujja vé
Rejtelmesen honduft az óra. SJfafhhaf
gét mutatja.)
^l\’pt esak szivem. 3 űztek assongszemek,
De Margit !. . . . (ijedten néz körül, majd
S \’ inéíg fúngjuk csak ugg vittem magammaf, elmosolyodik) Nos ? . . . Margit ? . . . .
^kint hervadt koszorút aféft kezek.
Semmi 1 biztosítom, hogy semmi . . . .
(Ráteszi a kezét a szivére és hallgatózik)
•Kuthg Rúndop. Lám ! . ! Semmi ! . . .
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reassumolása a követeléseknek ug a segélv
helyesebb elosztásánál, mint a í . , tvPSelók
fizetésrendezéseméi. Hogy melye; lesznek
azok a követelések, amelyek n
tj r a
köztudatba is átment, vélt, vagy
s$gos
és fölötte nagy számú sérelmek k<\ fjgye_
lembe vétetnek, most még megállapitatlan
de egyben teljesen céltalan is lenne minden
ilyen természetű megállapítás. Eg\ 1,jg0t
azonban már most meg lehet
itani
minek a bekövetkezése egy a valószínüséggel, hogy orvosolva lesz minden olyan sére
lem, amely nem ellenkezik sem a j .vaslat
sem a rendelet alapelveivel. Azzal a? alap
elvvel, hogy a segítés kizárólag olyan irányú
dolgok ellenszolgáltatásaként adódik, ame
lyeket a város, mint az állam funkcionáriusa
végez. A segélyt tehát mindenkor az a kö
rülmény határozza meg, hogy a város milyen
mértékben veszi ki részét azokból a szol
gáltatásokból, amelyek bizonyos szempont
szerint állami jellegű funkcióknak tűnhetnek
fel. Tehát a jogos sérelmek közül azok
lesznek orvosolva, amelyek beilleszkednek
a mai keretek közé; ezek meglehet hogy
nem lesznek minden tekintetben kielégitőek, igen helytelennek találhatja minden
józanul gondolkodó ember a vérmes remé
nyeknek oktalan fölkeltését, de minden
esetre a teljesíthetőség határán belül fog
nak mozogni. A sérelmekre vonatkozóan
meg kell
még jegyezni, hogy azok
nagyrészt a mai állapotokból erednek , ezek
automatikusan elesnek, amikor a mostani
két miliő koronás segély a prograinm ér
telmében emelkedni fog
Egyébként minden az uj aerától, az uj
belügyministertől függ.

Követeljünk mindenütt
budafoki F. M. K. E. gyújtót!
Már most hogy érzelmeim felöl eir
nyugodt lehetek, csak arra vagyok kiv
hogy támadt ez a dolog ? honnét v.v
hogy az egész város tele van vele,
Margit és én . . . azaz én és Margit
(körülnéz óvatosan) szeretjük egymás!
. . . hogy én szeretem őt.

íré
.si
az
:y

(Fölényesen mosolyog, megböki a mÉn ? . . . . Én ? . . .
Ha igy is lenne éppenséggel nin.
okom hogy szégyenkezzem miatta, m<
azt illeti Margit határozottan csinos
sőt szép, ő a legfesebb a mi Iá:’
között, szellemes, okos és ügyes . .
mind olyan tulajdonságok, amikbe
külön is szerelmes lehet az ember, (k
lőleg), de azt hiszem, hogy éppen 37.
ilyen nyíltan, ilyen elfogulatlanul beszt
róla, bizonyít mellettem, hogy — (a
mutat és kézével tagadó mozdulatot i
— semmi, sem m i.............
Tárgyilagosan fogom felvetni a k
honnan gondolja a világ, hogy én M
szerelmes vagyok ? . . .
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megalakult a Patrenage.

egyesületek E gyüttes Patrenage -át. -És ezen j — Udvari yadátz*t MuH
2$ áq este
határozatról Barsvárraeg>c Főispánját, Bars- érkezett meg Kistapolcsínyba József főIge' szép gondolat volt a Stefánia árvá vármegye törvényhatóságát, az aranyoswa- herczeg több magasrangú Nimród k ís é r
ja °jt fentartó Lévai Nőegylettől, hogy folyó róti kir. törvényszéket, a kir. ügyészséget, tében. A vadászaton, a többek között:
é,i január hó 31-re egybehívja az itt hely- a m. kir. állami gyermekmenhelyek országos Koburg herceg, gróf Esterházy, gróf Üxküll r; működő: Bethlen Katalin kér. Nőegyle- felügyelőjét, a megyében működő kir. járás Gilenband, báró Révay, Keltz csász. és kir.
letet. Lévai izr. Nőegyletet, Erzsébet Fillér- bíróságokat és föszolgabirákat, Léva, Kör- kamarás és Libits Adolf udvari tanácsos
egyletet és az Evangélikus Nőegyletet a möczbánya, és Újbánya r. t. városokat, az is részt vettek. A vadász zsákmány — daczára
c \ : il, hogy a közóhaj és humanismus országos gyermekvédő ligát, minden feleke a kedvezőtlen időjárásnak a múlt évekhez
h-ngos szava által létrejött 1908 évi XXXVI. zet esperességeit. az illetékes ügyvédi kamarát, képest mégis kielégitőnek mondható
t cziknek, illetve a fiatalkorú bűnösökre valamint a vármegyében lévő összes
A sajtónak hivatása és kötelessége olvasóu atkozó büntetőtörvénykönyv és bűnvádi nőegyesületeket. közönségének figyelmét minden oly jelen
perrendtartás módosításából kifolyólag a
Ezek után tehát örömmel jelenthetjük, hogy ségre és vívmányra, különösen az orvosi
bi. tendő cselekménynyel terhelteket közös a legnemesebb czélokért lelkesedő Pátronázs gyógytudoinány terén irányítani, mely a
erővel a jó útra visszavezessék, óvják, al egyesület már városunkban is megalakult szenvedő emberiség javát szolgálja. Eddig
kalmazzák, kereset szerzésben támogassák. sőt egyike az a vidéki városok Patronazs az epilepsziáról (nehézkör,) az általános
l aragó Sámuel titkár előterjesztéséré töb egyesületei közül, a legelőbb megalakultak- felfogás az volt, hogy gyógyithataltan beteg
be .t k hozzászólása után egyhangúlag fogad nak, mi a Stefánia árvaházat föntartó Lévai ség. A szegény betegek fiihöz-fához kap
ta. tt el a következő nemes eszméktől áthatott Nőegylet nemes szivü, a szegények s elha kodva, rendszerint l olmi hangzatos, de ér
határozati javaslat mely szerint:
gyatottak nyomora, szenvedései iránt fogé téktelen készítményekkel hasztalanul pró
egybegyült nöegyestiletek kiküldötteik kony szivü titkára: Faragó Sámuel érdemé bálkoztak. Megbízható értesülésünk van ar
útján kijelentik, hogy átvannak hatva a zász nek tudhatóbe, a kinek fáradhatatlan sönzet- ról, miszerint egy budapesti speciálista orvos
lónkra írott gyermekvédelem magasztos len munkássága előtt újból meghajtjuk az tudományos alapon és bevált módszer szerint
gyógyítja az epileptikus betegeket és e mód
eszméjétől - s miután az emberek, de kü elismerés zászlaját.
szerrel kiváló gyógyeredményeket ért el. Ez
lönösen a gyermekek nagy része nem
orvos dr. Szabó B. Sándor (Budapest, V.
kedvtelésből esik bűnbe, hanem az élet
Nagy korona utcza 18) ki érdeklődőknek
vb/unttagságainak és reménytelen küzdelmé
készséggel nyúl felvilágosítást.
nek kényszerítő hatása alatt, az idézett t. ez.
— Eljegyzés. Lázár Emanuel borkereskedő
— Megégett fiú. Hornyacsek József nagyis a módosított bűnvádi perrendtartás sí eljegyezte Spitz Honorkát Spitz Mór újbá
ké -.s keresztül vitele érdekében velünk nyái kereskedő kedves leányát. Gratulálunk! koszmályi 14 éves siketnéma fiú, ki epilep
sziában is szenvedett, múlt hó 25-én d u.
ege itt testvéresen óhajtanak eljárni, de közös
— Mulatság. A kereskedő ifjak társulata
m /galmat indítanak az iránt is. hogy azon sikeresnek Ígérkező mulatsága a központi mig anyja a szomszédba ment át, addig
f i leányok és fiukat kikre családjuk és kávéház helyiségeiben ma este lesz meg felügyelet né.kül maradt s a tűzhely fölötti
kemenezén, tartózkodott, majd lerúgta a
k ir vezetük erkölcsileg káros hatással van tartva.
— Tudományos előadások A lévai róni. : tűzhely karikáit, minek következtében ruhája
és aggodalomra ad okot, hogy a mindenre
: kony lelkületűknél fogva az élet ingo- kath. főgimnázium és az állami tanítóképző : tüzet fogott. Mire az anyja megérkezett a
v
s talajára ráléptek, vagy rálépni fog- intézet tanárai együttesen tudományos elő ! fiú olyannyira összeégett, hogy égési sei tisztességes társadalomnak részben adásokat és fölolvasásokat tartanak. Az j beibe harmadnap bele is halt. A fiú, mivel
latáskörükben, részben pedig a m kir. első előadás február 18-án d. u 6 órakor nem volt rendes elméjű igen sok gondot
gyermekmenhely vagy más hasonló a gimnázium rajztermében lesz Az előadá okozott szüleinek; egyizben a vonat elé ült,
egyletek támogatásával megmentik sokat vetített képek teszik intenzivebbé. honnét csak nagy nehezen sikerült őt meg
menteni.
minél megalakítják a B arsm egyei Nö- Belépő dij nem lesz.

HÍREK. ____

Figyeltem, hogy mással miképp táncol és
úgy sajnáltam léha, haszontalan táncosaitól
minden szavát, minden pillantását s moso
lyát.
ját mesésen merészen fésülte ki ez ! Egészen komolyan mondhatom, hogy
ira még sohasem láttam igy . . . .
nem érdemlik meg e/ k az üres legények,
csak semmi mosoly, lehet hogy más akiknek egyedüli érdemük, hogy hajukat el
ír úgy, de én nem . . . Ízléses fehér választva fésülik és nadrágjuk vasalva van,
i volt rajta — különben ha őszinte
bizony Isten nem érdemlik meg. hogy
lenni, kénytelen vagyok beismerni olyan leány mint Marit, a karjaikon lejtsen
indig rendkívül Ízlésesen öltöz k — az ő együgyüségeiku mulasson, az ő . .
csinos fehér ruhácskája volt, amely ti- (meghökken). De miéri ne mulasson ? Hiszen
iva mutatta teste lágy körvonalait. Ha leány. Könnyelmű és ha mint a többi aki
inék tőle. hogy elfogultnak mondanak, talán nem is érdeme rá, hogy utána gon
tanám, hogy a termete csodaszép, doljanak ábrándozz a ; felőle és elsóhajtják
•zikus
. . de nem megyek olyan a nevét, igy!
őre . . . mert . . . (zavart) hasztalan
- Margit! . . . (sóhajt: Margit! . .)
’yognak kérem . . .
Nem lehet semmit sem tudni. Talán a
rcán csókolni való rózsákat fakasztott legszebb lelkű leány, .kit csak ismerek, de
és szemében ezer ingerlő kis ördög mi haszna, ha nem ndol vele senki . .
A minap arra mentem az ablakja alatt. A
'anyát . . . pajkos szellemes volt és
üg szóltam néhány szót . . . Ez a fő- szobát takarította és ehhez illő háziruha
viselet, azt hiszem : imponált neki. .. volt rajta . . . Más leány ilyenkor rendetlen,
ben ha nem úgy van — hát mit tö- a dolgozó ruhája pi- os, önmaga elhanya
golt; de a kis Marg olyan volt, hogy —
ri'ö m vele ? . . .
\ ültkor - - egy bálon — egy négyest
oltam vele. Ugy-e bár ez még nem

bizony Isten — az ember önkénytelenül is
kiszalajtotta a száján.
— Milyen édes volna ilyen kis feleség !
Kár hogy n m érdeklődöm úgy iránta.
1 Beszélnék vele. Megfognám kis kezét, meg| szorítanám gyöngén és ha úgy érezném,
j hogy visszaszorítja, vagy azt tudnám, hogy
! nem egészen idegen hozzám egy alkalmas
í pillanatban megkérdezném tőle:
1 — Édes Margitkám ! . . . mondja nem
találná maga türhetőnek ezt az életet az én
I oldalamon ? (M gijedt körülnéz, megzavaI rodik és a zsebkendődével megtörli hom
lokát)
Az én oldalamon ? . . . . Mi köze az
oldalamnak hozzá, avagy neki az oldalam
hoz ?
Ha nem tudnák, hogy ennyire sem (mu
tatja a körmét) érdekel a kislány, még bi
zony gondolnának valamit, de így (bizal
masan) azt hiszem — gyanútlanul beszél
hetek.
— Ahá megvan ! . . . (a homlokára üt.)
Ez az ! Most jut eszembe, hogy táncoltam
én vele még egy négyest azóta Termesze-
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f 1909.-ben 29535 1.590 8fi0 érték K. tényleges később annál kelemetlenebb lesz, mikor majd
eredmény. Takarékp. és Cheqúe 1908.-ban a normális állapotok helyreállanak, mert ak
18049 5346 251 érték K. 1909.-ben 18717 kor annál többet kell fizetnie a hátralékosok
5218-688 érték K. tényleges eredmény. nak. De a pénzügyi hatóságok valóban
Távirat 1908.-ban. 11385 1909-ben 11803 komolyan veszik az exlex állapotot. Egy
tényleges eredmény Közöns levél p. külde fizetési meghagyás került a kezünkbe, amelyen
mény 1908-ban 686868 1909.-ben 657384 felhívják az adóst, ennyi meg ennyi illetéket
7 napi számlálás átlagos eredménye. Ajánlott fizessen meg, de csak a költségvetésen kí
levél 1908.-ban 22243 1909.-ben 22068 vüli állapot megszűntével. Tehát maga a
tényleges eredmény. Pénzes levél 1908.-ban pénzügyi hatóság is figyelmezteti a feleket
2378 1909.-ben 2440 tényleges eredmény. hogy nem tartoznak ám adót, illetéket stb.
Csomag. 1908-ban 33626 1909-ben 37499 fizetni; talán még el sem fogadnák attól,
tényleges eredmény. Utalvány 1908-ban aki önként oda viszi. Meg kell próbálni.
Az exlex és az italmórök A pénzügymi
23307 1-601 321 érték K. 1909-ben 24541
1*773 957 tényleges eredmény. Takp. és nisztériumnak egy régibb rendelete kimondja,
Cheqúe 1908-ban 1434 1-598733 érték K. hogy az italmérőktől, mint kincstári jogosit1909-ben 1530 1*339 843 érték K. tényleges ványosoktól, akiknek az italmérési engedél
eredmény. Távirat 1908-ban 12917 1909-ben lyel existenciát ad az állam, teljes joggal
1366 tényleges eredmény. Megbízás 1908- megkívánható, hogy adójukat és egyéb
ban 968 1909-ben 924 tényleges eredmény. köztartozásaikat pontosan fizessék s egyút
Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel Ajánlott levél 1908-ban 12364 1909-ben 12411 tal ebből folyólag meghagyja a pénzügy,
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama si tényleges eredmény. Pénzes levél 1908-ban igazgatóságoknak, hogy a köztartozások
kereiről, melyeketlegujabban kitűnő minőségű 1637 1909-ben 1668 tényleges eredmény. lerovása körül fizetéskészséget egyáltalában
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom Csomag 1908-ban 22818 1909-ben 22998 nem vagy nagyon csekély mértékben tanú
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. tényleges eredmény. Távirat 1908-ban 8578 sító italmérőktől az italmérési engedélyt
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat ; 1909-ben. 10572 tényleges eredmény. Jöve- vonják meg. Most kijelenti a pénziigyminiskozata szerint e szappan hivatva van az i déki bevétel 1908-ban 8 2832 25 1909-ben ter, hogy az italmérőktöl az adóhátralékok
összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 8517594 érték K. tényleges eredmény. az exlex tartalma alatt nem hajthatók ugyan
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló Forgalmi bevétel 1908-ban 7 653 310 1909- be, de italmérési engedélyük feltűnő hanyag
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé ben 7 387 285 érték K. tányleges eredmény. ság esetében most is megvonható.
be ajánljuk.
— Tizenkétezeröt magyar. Ezzel a tizen
Forgalmi kiadás 1908-ban 7*396 315 1909Osszehasonlitó kimutatás
A lévai ben 6974728 érték K. tényleges eredmény. kétezeröt magyarral ment ki több Fiúmén
m. kir posta-távirda-távbeszélő hivatal Távbeszélések : Fizetett beszélgetés távolsági keresztül Amerikába 1909-ben, mint az előző
1908 és 1909 év; forgalmáról. Helyben fel forgalom 1096. Fizetett beszélgetés helyi esztendőben, összesen pedig huszonöt ha
adatott: közöns. levélp küldemény 1908.-ban forgalom 6 Előfizetők közt általányért vál jóval mentek az uj hazába, de főképpen a
593892 1909.-ben 588328 7 napi számlálás tott beszélgetés távolsági forgalom 19552 kenyeret kereső magyarok és 37.924-en vol
tak, akik Fiúméból indultak útnak a tenge
átlagos eredménye. Ajánlott levél 1908.-ban helyi forgalom 1950. összesen: 22604.
22848 1909.-ben 21972 tényleges eredmény.
Nem muszáj adót fizetni. A magyar ember ren túlra, az újvilágba. Majdnem harminczzzá,
Pénzes levél 1908.-ban 3231 1909.-ben 3013 -- sajnos — nagyon könnyen megbarátko nyolczezer ember ! És most vegyük
tényleges eredmény. Csomag 1908.-ban zik olyan törvényen kívüli helyzettel, aminő hányán hagyták el titokban, lopva az őrs got,
19665 1909 -ben. 21132 tényleges eredmény. a mostani, sőt még haszna is van belőle : hogy Németországon keresztül jussán
ki
Utalvány 1908.-ban 28625 1 570390 érték K. az, hogy nem kel! adót fizetnie. Igaz, hogy Amerikába!
— Halálozás. Vass József fővárosi mű
építész, a lévai uj Vigadó munkálatainak
műszaki vezetője múlt hó 29-én Raguzában,
hol üdülés czéljából tartózkodott, várat
lanul meghalt.
— Hófúvás. A múlt hó 25-én hirtelen be
következett zord idő beálltával a zsitvavölgyi h. é vasútvonalon forgalmi nehézségek
állottak be, a szelepcsényi bevágásnál, hó
fúvás következtében. Aranyosmarót felöl
egy napig szünetelt a forgalom
— Harmadik osztály a gyorsvonatokon.
Hir szerint az államvasutak igazgatósága
újból foglalkozik azzal a reformmal, hogy a
gyorsvonatokhoz harmadik osztályú kocsikat
is csatoljanak. A legtöbb külföldi vasutak
nál a gyorsvonatok már régen visznek IIIosztályu kocsikat is. Nálunk ez a dolog még
csak a kisérletezgetés stádiumában van.

tesen . És ez a nagy szerelem oka hogy
Adtam, adtam volna mást is, mert mint
ne ! . . . Ha valaki két hét alatt egymásután már azt előbb is említettem, nagyon édes
két négyest táncol egy leánynyal . . . .
gyermek. Örömest beszélek, szívesen tán
persze, persze . . . (Mosolyog). Szegények, colok vele, de még nem ok rá, hogy teleha tudnák, hogy el is felejtettem már az kiirtöljék a várost:
egészet. De hadd beszéljenek . . . (Vállat
— Balog Péter szerelmes a Bérczy Margitba
vont). Hát nem úgy van?
fülig . . .
Egyébként ennek a négyesnek kedves
Nem bizony, mert Balog Péter nem az a
története van. Hallgassák csak! . . . Látom legény, akit egy pár ragyogó szem, néhány
hogy a kislány, már mint Margit, magányo kézszoritás levegyen a lábáról.
san áll az anyja oldalán. Kicsit busul is,
Újra ismétlem, hogy nem vagyok szerel
vagy szórakozott Megszólítom :
mes, de ha szerelmes tudnék lenni, hát in
— Van már négyes táncosa Margitka *?
kább Margitba szeretnék, mint másba . . .
— Igen — mondja bizonytalanul.
j Mert elképzelni a jelenetet, mikor az ember
— Kivel táncolja ?
nyaka köré fonja gömbölyű karját és engedi,
Kissé habozott majd az unokabátyja nevét hogy megöleljék és szépen lesüti ábrándo
mondta. Láttam, hogy nincs kedvére a sán a szemét, amikor a fülébe súgják :
táncosa és szerettem volna megszabadítani
— Ó be szeretem!
tőle.
Azután ráfelel az ő behízelgő, dallamos
— Nem hagyhatná őt ott ?
hangján :
A kis lány szeme felvillant, ragyogott és
— Én i s ! . . .
alig rejtett örömmel mondta:
Lám egész költőt csinál belőlem ez a
— De nem ingyen ám ?
leány, hogy olyan dolgokat képzeljek, ami
— Hát mit akar érte ?
lángra gyújtja az ember vérét. . . De nézzük
— Adjon egy gombostűt . . . .
csak! . . hát ha más is ilyen ábrándokat

szöveget és ha ő, is másról szövi a!m üt ?
. . . Mert az könnyen meglehet,
iái
könnyebben, mert Vári Pista sokat k veskedik körülötte és ő is csinos legén
Vári Pista! (kicsinylőleg mosolyog' Hát
mit bánom én ? . . Mit törődöm vei' , aő
ha más ? . . . Mit nekem a leány bár
bosszantana, ha olyan semmi ember .<?aritaná el, mint Pista, de hát mit tegyek
Én érzem és tudom itt belül, hogy v sz
érdektelen vagyok az ügyben, de a
ros
azt beszéli, hogy fülig vagyok vele
Nem adtam és nem is adok az eg» vá
rosra semmit és éppenazért megmutató:
jó
nyelveknek, hogy nem vagyok egészei >iig.
(Fel és alá jár : izgatott,) Jó lenn, ha
egy csokrot kíildenék neki! . . . taln le
velet is irok hozzá! . . . Tudja az ten,
mit és hogyan ? Mert igy van az
ver,
ha nem ért ez ilyen érzelmi bolondság hoz
. . . (zsebkendőt vesz elő és a ho kátörli. Ingerülten). Talán nem jó lesz
kor . . . avagy a le v é l?! . . . Egy Ként
hiába mosolyognak, mert nem vagy< sze*
relmes M argitba............. nem! . .
Irta: Honfi H nrtk-

6. szám.
Iijz ez szomorú statisztika, de még szomojubb az, hogy politikusaink üres szófecsérléssel töltik az időt, a helyett, hogy a nem7 >:i vagyon gyarapításán a közgazdasági éle minden ágának fejlesztésén és ezekkel
a munkáskéz foglalkoztatásával törődnének.
l4y. de csakis igy fog javulni ez a szomorú
statisztika.
Országos szövetkezeti kongresszus. A
Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége,
melyet Károlyi Sándor gróf utolsó kezdemé
ny ezésére a nagy szövetkezetek és szövetkezeti
ve/érférfiak egy esztendeje alakítottak csak
meg, fontos és minden szövetkezetei érdeklő
terv keresztülvitelére készül. Arról van szó,
hogy ezen év tavaszán lehetőleg az összes szö
vetkezeteket összegyűjti Budapesten orszá
gos szövetkezeti kongresszusra. A szövet:
amely a Magyar Gazdaszövetséggel
szaros kapcsolatban működik, a szövetke
z e k erkölcsi központja s igy első sorban
hi vatott arra, hogy ilyen kongresszust össze
hívjon. A kongresszustól már csak néhány
hónap választ el. Egy időbe esik az Or
szágos Központi Hiteszövetkezet áprilisi
\: >/.gyűlésével.
Keretem a vidéki hírlapírók érdekében.

A vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége,
ma mintegy 300 rendes taggal, a vidéki
n . és időszaki sajtó legkiválóbb hivatásos
munkásait egyesíti magában, — a Budapesti
Újságírók Egyesületének példáján felbuzdul
va. szintén elhatározta, hogy tagjai részére
b gsegélyző pénztárt létesít.
a budapesti intézmény alapitói a pénztár
iptőkéje gyanánt a fővárosi pénzintézetek
jzüségéből néhány nap alatt közel 50000
rónát gyűjtöttek össze. Mi ebben is sze>k követni a központi pályatársak pél< i t, személyesen keresvén fel a vidéki
izintézetek vezetőit, hogy támogatásaikat
Ncrjük, hogy áldozatkészségükre, ember
éltükre apelláljunk, de ezt, sajnos le
hetetlen akadályok teszik lehetetlenné,
utón kopogtatunk pénzintézeteink fejéarnidőn hazafias bizalommal kérjük : tol
ulják intézetük vezető testületéi előtt
esedezésünket, hogy a Vidéki Hirlapl )rszágosSzövetségeBetegsegélyzőPénznak alaptőkéjéhez a lefolyt üzleti év
!menyéből némi adománnyal, illetőleg egy
zer s mindenkorra szóló alapitó tagjáruhozzájárulni kegyeskedjék. (Az alapitó
tg dija legalább 150 korona, az adomány
ege az adakozó belátására van bizva. A
iemények a Szegedi Kereskedelmi és
•rbankhoz cimzendők.)
Mnzintéizeteink vezetőségében a vidéki
/pontok gazdasági és kulturális életének
nyadó egyéniségei foglalnak helyet. Ezek
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méltányolni fogják abbeli törekvésünket,
hogy a vidéki sajtó munkásainak testületi
tömörítése által a vidéki sajtó általános er
kölcsi nívóját emeljük, segélynyújtásunk ál
tal pedig a zsurnalisztikái proletáriátust
csökkentjük és az ínségbe jutott kartársakat
a zülléstől megóvjuk, aminek a vidéki városok
közviszonyai és intézményei talán legelső
sorban érzik meg üdvös hatását.
Bizva kérésünk sikerében, előre is hálás
köszönetét mondunk az adományért, illetőleg
alapítványért, melyet annak idején a nyilvá
nosság előtt fogunk nyugtatni.
Szeged 1910 január elején.
A Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége
nevében:
Szávay Gyula (Debrecen), elnök.
— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Bajtai János, Mocsári Anna : Julianna ; Bállá
András, Faragó Julianna: András. Jakab
Sándor, Kúcs Zsófia: Erzsébet ; Brunczlik
István, Gubó Apollónia: Mária; Halász
Lukács, Matejovics Julianna: Mária. Halá
lozás: Herczog Lili 20 napos veleszületett
gyengeség. Kanzler Kálmán 34 éves tüdővész
özv. Juhász István 68 éves agylágyulás.
Gál Sándor 21 éves tüdővész. Karmazsin
Károly 79 éves heveny bélhurut.
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az úri műkedvelők sikerült játékát s leg
többször nyilt szinen is megtapsolták azokat
és zajos ovációt rendeztek tiszteletükre a
hölgyeket pedig szép csokrokkal lepték meg.
A darab sima gördülékenységét nagyban
elősegítette az, hogy a szereplők mindannyia
tisztában volt szerepével és csodálatos
biztossággal mozogtak a színpadon.
Valóban zavarban vagyunk, mert nem tudjuk
hogy kit említsünk előbb annyi bájos hölgy
közül, mert hiszen mindannyia valóban rá
szolgált az elismerésre mindannyia csodá
latos módon sikerültén oldotta meg fela
datát ; úgyszintén az urak is. Banálissá
válnánk ha a szereplőknek névszerint is
próbálnánk kifejezni elismerésünket s ezért
csak Tuskó László tanítóképző int. növen
déket említjük föl e helyen, mert az ő sze
replését multi számnkban még nem jelez
hettük, ki az előadáson kitűnő szalon ko
mikusnak bizonyult.
Az előadás után a közönség terített asz
talokhoz ült mikor is elsőnek dr. Frommer
Ignácz a Szanatórium egyl. elnöke szives
szavakban üdvözölte a Dombay müvészpárt
a műkedvelő szereplőket s a jelenvoltakat.
Ezen kívül még számos szebbnél szebb fölköszöntő hangzott el. Éjfél tájban már vígan
ropták a táncot Sárai és Bartos zenekará
nak hangjai mellett A mulatság késő hajnaSzínészet.
liórakig a legfesztelenebb hangulatban tar
(Műkedvelői előadás)
j tott. Valóban sajnáljuk, hogy a jelenlevők
Vasárnap este volt az utolsó előadás neveiket nem jegyezhettük föl.
hogy aztán a színpadot a tapsokat áten
Lapunk zártakor még az elszámolás nem
gedjék a publikumból lett színészeknek.
volt megejtve, s igy nem tudhattuk meg,
Vasárnap estére a szinlap a B arát sáskái hogy mennyi jutott a szanatórium czéljára.
vígjátékot jelezte, de közbejött akadályok
miatt E gyik olyan mint másik szintén víg 645 1910 szám.
játékot adták, sőt békéltetőnek egy magán
Hirdetmény!
jelenettel a Boldogtalan asszony- nyal meg is
Ezennel közhírré teszem, h ogy
toldották. Ezt követte a Kolostorhál melynek
fráter Bláziuszát Dombay igazi művészettel Léva r. t. város képviselőtestüle
adta, olyannyira gyönyörködtünk benne, tének f. évi január hői 20-ik nap
hogy szinte elfeledtük, hogy egyszer már ján tartott közgyűlésében hozott
360 1910. számú határozatával a
ezt is láttuk.
Dombayék a színpadon vannak otthon s városi szálloda, színház és hérnáz
az ingó deszkák egy csöppet sem teszik építésére szükséges költségek fede
bizonytalanná lépéseiket; ez oka annak zésére a M agyar .leizálog hitel
hogy oly szives pártolásban részesültek, no banktól 4350(1) korona kölcsön
meg hozzá járul ehhez az előadásnak az a fölvételét határozta el s a kötvényt
könnyed, művészi módja, a meylyel az jóváhagyta ; figyelmeztetem a város
egyes jeleneteken átsiklanak.
j adófizető polgárait, hogy az 1886.
Csütörtökön este volt a műkedvelői elő évi XXII. t. ez. 25. J;-a értelmében
adás, mint már élőn :s jeleztük Csiky Gergely ezen határozat ellen a városi iktató
színmüvét a St<>mf< <alád ot adták, részben hivatalban — 15 napon belül —
a
barsmegyei tnő betegek szanatóriuma benyújtandó felebbezéssel lehet
I
élni. • javára.
Kelt Léván. 1910. febr. hó 1-én*
I A csinosan földi.-: tett terem zsúfolásig
megtelt helybeli és vidéki előkelőségeinkéi
Bódoqh Lajos
p o lg á rm e s te r.
| kik mindvégig éléi érdeklődéssel kisérték
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Közgazdaság
A tagosításról.
Az 1908 évi XXXIX t. c. nemkülönben
ezen törvénycikk életbe léptetése alkalmával
kiadott rendeletek a birtokrendezési mun
kálatoknak, főleg a tagosításnak uj rendjét
állapítják meg és igen sok oly intézkedést
léptetnek eleibe, amelyek biztositani fogják,
hogy a földbirtokosok, elsősorban pedig a
kisbirtokosok a tagosítás révén ne káro
sodjanak.
Legfontosabb intézkedése a törvénynek
kétségtelenül az, hogy a tagosítást a bíró
ság csak akkor rendeli el, .ha azt a földmivelésügyi miniszter által kinevezett gaz
daság: szakbizottság a községre hasznos
nak és célszerűen kivihetőnek mondja és
a tagosítást kivánó birtoka a község tagositandó területének egy negyedét teszi ki.
Abban az esetben, ha a gazdasági szakbizottság a tagosítást kedvezőtlenül véle
ményezi, a bíróság ezt csak úgy rendeli el,
ha az ez iránt folyamodók birtoka a tagositandó területnek fele részét teszi ki.
Az uj tagositási eljárás különös figyelem
mel van a mezőgazdasági érdekekre is, főleg
az állattenyésztésre. Nevezetesen az új ta
gositási eljárás szerint módjukban van a
község birtokosainak uj közlegelőket ala
kítani, viszont a meglévő legelöterületeket
a tagositási eljárásból kifolyólag semmi kö
rülmények között nem szabad elvonni ren
deltetésétől
A törvény ezen ujitásai közül különösen
jelentős az előbbi, mert hiszen régente a
tagosítást tlrendelö bíróság pusztán csak
azt nézte, vájjon a tágositandő terület fele
részének a birtokosai kérik-e az eljárás meg
indítását, most azonban, előzetes vizsgálat
tárgyává teszik, vájjon, hasznos-e a tagosi
tás az illető község gazdálkodási viszonyaira.
Épp ily fontos újítása a törvénynek az is,
hogy a tagosítást végző mérnökök tényke
dését szigorú felügyelet alá helyezi. A mérnökökt I külön képesítést kíván és munká
jukat az e célra felállított kataszteri felmérési
feliig el 'seggel ellenőrizteti. Régente a tago
sításnál ezen a ponton történt a legtöbb
visszaélés. Ami panasz volt a tagosítás ellen
az mind ide vezethető vissza, nevezetesen
a mérnök annak kedvezett, akinek akart,
aki e-kedvezést külön megfizettette, és a
mérnök munkája a legtöbbször szentirás,
volt.
A birtoktestek osztályozásánál és becs
lésénél is uj eljárást honosított meg a tör
vény. Nevezetesen az osztályozás és becslés
a tagosítást vezető biró személyes vezetése
mellett, egy bizottság végzi, amelynek el
nökét a földmivelésiigyi miniszter által ki
jelölt gazdasági szakértőkből a biró nevezi
ki, míg egy rendes és egy pót tagot a bi
zottságba a különböző érdekcsoportok vá
lasztanak
A tagositókra nézve azon' an kétségtele
nül legfontosabb újítás a tagositási eljárás

6 szám.

nál az, hogy az elrendelt tagosításnál a
költségeket a kincstár előlegezi és azt a
költségek viselésére kötelezettektől 8, illetve
10 éven át közadók módjára hajtja be Sőt
ezentúl is jelentékeny kedvezményeket nyújt
még az állam. Annak, aki a költségek ki
vetése után 3 hónapon belül fizet, elengedi
a tartozásának 15o °-át, 1 éven belül való
fizetés esetén pedig a 10o °-át. Ha pedig a
tagosittató a tagositó földmérővel a község

D

O

H

f

l

belsőségének térképét megcsináltatják, azállam viseli a költségeknek egész 20,) ®-ájo
terjedő részét. 10%-ot t. i. minden egyes
esetben az állam vállalja magára.
(folyt, köv.)

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos
felelős.

n

y

z

O

R

Saját érdekében áll, minden
szivarkahiively fogyasztónak,
hogy egészségét kímélje és
csak jó hüvelyt használjon

a Sorompó és Bizlabin
szivarkahiively a legjobb, egy
szeri m eggyújtásnál végig ég,
nem bűzös, nem glizerines miért
is a legjobban ajánlható.

100 darab ára 24 fillér, t
1000 „
n 2 kor.
Kapható: SCHULCZ IGNÁCZ papiráruházában, Léván, Kazinczy-u. 2.

■
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7.

legnagyobb választék báli cikkekben!
% íjabb női szövetek, selymek, tüllek, batisztc* madeira hímzések, selyem, gáz- és tülleecharpok, k e z t y 7 legyezők

LEQUJflBB

TÉRTI

DI VATCI KKEK

■;ider, smokking ingek, keztyük, nyakkendők, gallérok, kézelők, harisnyák és gombok

llolzmanii

Bódog

férfi és női divatáruliázában Léván

SI Iasználjunk I

Interurban telefon 12.

I KABlNA—
féle■

T Ű Z I F A ,
porosz szén
és

pirszén
rendeléseket
elfogad és
házhoz szállít ^

szinszappant

Braun József és Fia

Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb;
egyszeri á(dörzsölése ezzel, leiéi* más
s/appanal való 3-szoros atdörzsöléssel. - - - - - -

(Honvéd-utca, Wertheimer-ház.)

v v v v v v v v v v v v v v v v

*!■:?; *-*! •:*

l í .\■?!■'■t i •;,*? :*"•?*•? - t f ü í l á

H á z
Hont megye Bitba.ii 294. sz. 3 szoba,
konyha, kamra, fáskamra, pincze, 2
konyhakert május 1-től bérbe adó,
esetleg eladó. Feltételek Lévár.
Tokody Imrénél tudhatok meg.
á á

Tisztaságért szavatosság!

Á

á á á á

A A A" A A' A A A A"

Motorerőre berendezett

I,

tMedvegy Lajos
czukrászata Léván.
Ajánlja naponta frissen készült

itemenyeit, desserteket. bonbono-t. fagylalt, parféé és crémeket.
wlen e szakmához tartozó cikkeket

Rendelések
víóra alatt készülnek.
toe kiszolgálás!

■■ Olcsó árak!

v*
w
n üzleti ínynek, naplók, lökénynek, pénztár kénynek,
i n n a H 9 n f f slrazzék, ■ *» **■ !■ ** kioálé tartós kötésken,
■f U l I f l I U u U l l linóm, jé papirosból, tiszta, gondos munka,
kellemes kezelés. Dús választok, olcsó árak mellett kaphatók
»

|

>

■

m r o c h u lc z Ignacz
§

|inpftráruházában és

I 1 n 1 n

I ő n yfn jo m d á já b a n

L-

C

V Q ll.
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8.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktári. :

Knapp Danidnál bénán.
H offher és S eh ra n tz
Mayl’a rth Ph. és Tsa.
Mc. C orm ick Jf # Jf

,

.

,

, -,

. , .

í G a n z -fé le m o tó ro k

gepeinek vezerkepviselete. il állandóan
üzemben
lá th a tó k . # # *

Műkőlapos jégszekrények. »»-■
<*<• Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.
KOHN NÁTHÁN

WEI 5Z

ZSARNÓCZA.
Modern lakberendezések
• készítője. •—*

SiriON

NÓRINBEKQI- ÉS RÖVIDÁRU NdQTKERESKEbÉSE

—

LÉYd, P E T Ő H -U T C Z fl. = — =

M e g b íz h a tó b e v á s á rlá s i fo rrá s .

Dús választékú raktárt tart

L e vélb en i m e g ke resé sre m in tá k k a l
szem élyesen teszem tis z te le te m e t.

fa érez koporsókból
koszorúk és az
összes temetkezési czikkekből.

S

teiner

J

ózsef

k á r p it o s - , d ís z ítő és b ú t o r k e r e s k e d ő

L ÉVÁN, Petőfi-utcza 13. szám.
Kárpitos és díszítő munkák a legújabb kor k<
tel menyei szerint a leggyorsabb idő alatt ponté
készülnek.
Saját asztalos műhelyemben a legmodernebb
berendezéseket készítek. Helyben, hívásra házlio
megyek!
Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván

