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Gazdasági népoktatást.
H og^ löb be t termelés eszméje szé- 

leskörti megvalósulást nyelhessen, 
annak előfeltétele az,hogy eis3 sorban 
a szellemiek, a kultúra és pedig kü
lönösen a mezőgazdasági kultúra 
terén többet, a jelenlegi állapotnál 
sokk;11 többet termeljünk. A magyar 
népoktatás mai állapotával éppen néni 
M ietünk megelégedve, az isko'ába 
nem járó tankötelesek igen nagy szá
zaléka, az irni-olvasni cs magyarul 
beszélni nem tudók nagy száma stb. 
egalább is szomorúan bizonyítják 

hogy a népoktat sterén nkg  igen 
uiis tere nyílik a munkának <s a ha- 
adisnak s a sürgős és font s fe la

datoknak egész tömege vár mielőbbi 
mcgvalósitást. M ár pedig a nép isko
lák rendkívül fi ntes kulturmiszsziót 
t: je-i ének é> ezért a mai cs gaszeríi 
fej ödcst céltudatos és tekintélyes 
eredményt felmutató, tevékeny népok
tatási politikának kell 1 elváltania mi
hamarább.

Ha a népoktatás állapota s^omoiú 
képet tár elénk, hátramaradottabb a 
magyar mezőgazdasági népoktatás 
kérdésé Pedig a magyar földbirtok 
nagy része kisgazdák kezén van, 
a kisbirtokok száma az utolsó évii
zedben tekintélyesen megszaporodott 
s a jövőben a középbirtokososztály 
pusztulása, a nagyszámú parcel ázás, j 
a birtoknélküliek erős földéhsége foly- I 
tán mindenesetre csak d  elkedni fog j 
és ha ez az állapot és irányzat 
eltekintve a középbirtokososztály er
kölcsi és anyagi súlyának erős meg- 
togyásától —  úgy szociális, mint

nemzeti szempontból kedvező és he
lyeselhető, de gazdaságilag sem kifo
gásolható, annyiban azonban elég 
szomorú, hogy a kisbirtokokon kevés 
kivételtől eltekintve, igen kezdetleges 
gazdálkodás fo.yik. M ig  a gazdasági 
élet minden más ágazatában az utolsó 
évtizedekben óriási, nem remélt a 
haladás, a magyar kisbirtokoson a 
régi, elavult gazdálkodás folyik s 
hozzá a mai kisgazdaközönség nem 
szereti a nyomtatott papirost, lenézi a 
tanult ember s tudományát igy a 
konzervatív, ósdi felfogásban nevelt 
le.külete nagy átlagban nem is fogé
kony a haladás, a tanulás iránt. De 
ebben nagyrészt nem a kisgazdák a 
bűnösek, nis en sok se, » volt részük 
gazdasági neveKsber, ha látták is az 
iskola fo.air, tulzsiiiolt vagy más 
fogyatékossá-ii iskola kevés művelt
séget általános tudást adhatott 
nekik s a legelemibb mezőgazdasági 
szakismerteket sem volt alkalmuk 
elsajátítani.

A magyar mezőgaz.lóság erőteljes 
továbbfejlődésének az alapja egy ta- 
n ülni vágyó, a haladás iránt érdekődő, 
a gazdálkodás alapelveivel tisztában 
levő, gyakorlatilag is képzett, értel
mes és munkaszerctő kisgazda nem
zedék nevelése, mert addig nem fo
gunk többet termelni, amíg nem lesz
nek olyanok, akik többet termelni 
tudnak és akarnak is. És ennek a 
gazdaságilag is képzett kisbirtokos
osztálynak a nevelése a mezőgazda
sági népoktatás ion os feladata, amiért 
annak mielőbbi törvényhozási szerve
zése, gyors lépésekben való kifejlesz
tése és hasznos munkára alkalmassá

A F. NI. K. E. elnökváisága.
Tudvalevő' dolog lapunk olvasói előtt, 

hogy gróf Dessewfty Emil, a Felvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesület elnöke le
köszönt állásáról Az uj elnököt a jövő 
hóban Léván tartandó közgyűlésen fogják 
megválasztani, mz elnökválságról az egyik 
nyitrni újság (a Ny. N.) munkatársa beszél
getést folytatott Craus István nyitrai főis
pánnal, akit a választmány a Emke elnö
kévé jelölt. Crausz István főispán a F. M. 
K. E. eluökválságáról igy nyilatkozott :

..Sajnos, a \á!ság megvan s ez. bár az 
elnökök lemondásai ak elfogadásával elsi
mult s a szeptemberi thökvalaszio gyűléssel 
véget fog érni, alkalmas arra, hogy nemze
tiségi részről kihasználják ellenünk Termé
szetes, hogy a valóságot kiforgatják, gú
nyolódnak íajta s kárörömet ereznek és 
mulatnak. Pedig nincs fölfordulás nálunk 
mint ellenségeink hirdetik.

Az történt, hogy főtitkárunk, Claii Vilmos, 
aki tizenkét év óta ritka buzgalommal és 
eredménnyel dolgozott a F. M K. E. é pü
letén, hetilapjában Bende püspök halálakor 
egy olyan cikknek adott helyet lelyet 

elismerem jobb lett volna közzé nem 
tenni. Ebben a cikkelyben a ko idjutorból 
megyés püspökké lett Batthyány Vilmos 
grófról is szó volt és célzás történt bizo
nyos jótékonysági szokások megszünteté
séről, egy szóval ez uj egUiázfö takarékos- 
sági rendszerérő .

A cikkely megjelenése után ismérv* 
Batthyány gróf érzékenységét mielőtt 
még á püspöki aulából panasz, hangzott 
volna, igazgató tanácsülést hívtunk össze, 
hogy önként elégtételt adjunk az egyházfő
nek.'Hangoztatnom kell, hogy a F. M. K. F.
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mint olyan, soha, tehát ezúttal sem sértette 
meg a püspök urat és a F. M. K. E. fő
titkára részéről sem történt sértés, csakis 
Clair Vilmos szerkesztő tapintatosságát 
lehetett bírálat tárgyává tenni.

Csakhogy emberi természet dolga, hogy 
ezt a disztinkciót nem igen alkalmazzak. 
Mondom, elégtételt akartunk adni a püspök 
urnák s ezért elhatároztuk, hogy főtitká
runkat megkérjük, szüntesse meg a lapját, 
nehogy inaskor is ilyen félreértés támad
hasson. Ez meg is történt. Bár fopászto- 
runk erről tudomást szerzett, sajnos, nem 
elégedett meg az elégtételnek ekkora mér
tékével s levélben bejelentette lemondását 
tiszteletbeli elnökségéről és kilépését az 
egyesületből minden megokolás nélkül.

Messzebbmenő elégtétellel nem szolgál
hatunk, bárhogy fájt is nekünk, hogy a 
püspök ur nagy tekintélyét és addig ta
pasztalt buzgóságát a jövőben nélkülöznünk 
kell. Csak néni "csinálhattunk felfordulást 
egy kis személyi séités miatt ? Az incidens 
nem látszott akalmasnak arra, hogy fe
gyelmi eljárás tárgyává tétessék. Mi nagyon 
ni g voltunk és vagyunk elégedve Clair 
Vilmos kiváló adminisztratív és kulturális 
munkájával s ezért nem igen nélkülözhetjük 
közreműködését.

Válság már többször volt a F. M K. E. 
életében, de mindig kiheverte. Ez annak 
köszönhető, hogy van az elnökségben egy 
ritka érdemes férfiú, akinek a Felvidék 
magyarsága igen sokat köszönhet. Szerény 
ember, aki érdemeivel nem hivalkodik, pe
dig szobrot étdemelne itt a végeken. Ez 
G/ürky Géza vármegyei főügyész, az egye
sület alelnöke, aki csaknem harminc éve 
önzetlenül, lelkesen, sohasem csüggedve 
dolgozott a F. M. K. E. érdekében Ö az 
a sziklabástya, amelyen megtört a válság 
minden hulláma.

Nagyon fájlaljuk elnökünknek, Dessewfíy 
Emil grófnak a távozását is. Valószínűnek 
1 úszik, hogy az ö lemondása összefüggés
ben van Batthyány gróf esetével. Megpró

bálkozott, hogy az ellentéteket, amely a 
püspök ur és F. M. K E. közt támadt, 
kiegyenlítse s mivel ez nem sikerült neki, 
bizonyosan elkedvetlenedett s ő maga is 
itt hagyta elnöki székét, amelyet n?g/ am
bícióval, egy magyar four tekintélyével és 
bőkezűségével töltött be. Érzékeny veszte
ség ez nekünk**

A jövendő elnökről nem nyilatkozott 
Craus István főispán s tartózkodása annál 
érthetőbb, mert a felvidéki vármegyékben 
őt szemelték k a F. M. K. E. elnökévé.

A nevezett lap munkatársa még dr. Gyiirky 
Gézával is folytatott beszélgetést, aki a 
Frnke tb. elnöke és annak ügyvezető igaz
gatója. Dr. Gyiirky Géza nyilatkozat igy szól:

„Elnökünk és tiszteletbeli elnökünk le
mondó levele már több mint három hónapja 
ide érkezett, de mivel csak a minap tar
tottunk igazgatósági ülést, most került tár
gyalásra. Illetőleg nem is tárgyaltuk, mert 
az igazgatóság a lemondásokat egyszerűen 
tudomásul vette s Dessewffy elnök érde
meit jegyzőkönyvbe iktatta. A püspök ur 
levele nem tartalmaz kommentárt, Dessewffy 
gróf két okot is említ. Etső sorban, hogy 
nem sikerült neki bizonyos ellentétek ilsi- 
mitása, másodszor pedig azt, hogy messze 
lakván (Ujszász Szolnok megyében), nem 
foglalkozhatik annyit az egyesület ügye
ivel, mint kellene.

Hangoz':ttom kell. hogv a püspök urat 
soha sem sértette meg a F. M. K E., sőt 
mindig nagy tisztelete; tanúsított iránta. A 
mikor például k( aüjut rrá nevezték ki, a 
F. M K. E tisztelgett nála s e küldöttsé
get é;t vezettem s i enne volt Clair Vilmos 
főtitkár is. Arra kérdő az üdvözlő beszéd
ben, hogy pártolja kulturális törekvéseinket. 
„Meg lehetnek győződve, válaszolta a fő- 
pásztor. hogy u in. T-u el fogok követni a 
F. M. K E. érdekében.

Nagy anyagi ves/'eség nem éri az egye
sületet a püspök ur kilépésével, i>.kább 
csak erkölcsi Pendes tagunk volt, évi négy 
korona illetékkel. Hogy a püspök ur azért

mégis jóindulattal van a F. M. K. E. iránt, 
bizonyítja, hogy egyházmegyéje papságának 
és egyesületünknek egymással való jó vi
szonyán nem óhajt váí'oztatni. Mindössze 
két fiatal pap lépett ki a F. M. K. E -bői, 
de viszont néhány uj paptagunk is akadt.u 

*
A mai napon a FMKE elnökségétől a 

következő meghívó érkt zett a Lévai Hírlap
hoz : A FMKE közpon'i igazgató választ
mánya Budapesten, 1911. augusztus 30-án 
d u. 4 órakor, az Országos Közművelő
dési Tanács hivatalos helyiségeiben IV. 
kerület, Ferencziek tere 3. szám, II. eme
let , értekezletet tart, hogy a FMKE meg
választandó elnökének személyére nézve 
megállapodjék. Miután az elnöki kérdés 
megoldása életbevágó kérdése az egyesü
letnek, tisztelettel kérjük az igazgató vá
lasztmány taghit, hogy az értekezleten mi
nél nagyobb számban m.gjelenni kegyes
kednének.

A no hivatásáról.
A nap fényéhez hasonló világosságban 

ragyog ez az igazság. „A nőnek magas 
küldetése, hogy anyja és boldogítója legyen 
az etnb riségnek.** Az egyed, a család, a 
társadalom, a nemzet cs az összemberiség 
fogalmához úgy reális, valamint normális 
értelemben feltétlenül hozzátartozik a nő 
fogalma. Ismerni akarjuk a nőt? Nem kell 
őt kerekünk! ott van 6 az élet minden 
mozzanatánál^: ott a kenyérkereset kiizdel- 
nus harcaiban, ott a társadalom változatos 
fordulatainál, ott van ö ama nemes törek
véseknél, amelyekhez az események adják 
meg az irányt s.b De ha mégis úgy akar
juk a nőt ismerni, mint a milyen ő valójá
ban, akkor ama csendes magányt, az em
ber békéjének, örömének, jólétének, boí 
dogsága összességének forrását, a családi 
tűzhelyet kell felkeresnünk. C^ak ott talál
juk öt igazi f ínségében, valódi lényegében 
s ha ott nemes lénye által megszentelt kö-
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A gyermek.
Irta: Radj István.

Homályos szoba. A szürkéskék, kopott 
függönyön keresztül szitál az alkony és 
egybeolvasztja a tárgyakat. Csak az ablak j 
i lellett ülő asszony energikus arcéle vet 
fe :e:e árnyat a szürkeségbe. Az egyik sarok

élyéből belefut a szoba szürkéníiomályos 
levegőjébe a pici vaskályha fel-fel tüzelő 
fénye, amint az alsó rekeszbe sustorogva 
• sik le egy-egy izzó széndarab Amint a 
fény végigfut a szobán, rátüzel az asszony 
gyorsan mozgó kezeire és arcára, amely az 
összehúzott kivakult szemekkel is megelé
gedettséget tükröz. A kis szobában csak a 
tűz pőfékelése, meg egy apró mell halk 
pihegése hallatszik. Az ajtó halkan nyílik 
cs egy férfi lép be rajta. Amint az asszony 
meghallja, hogy jön, kézi munkáját maga j 
mögé dugja s meghökkenve ugrik fel. Egy j 
pillanatig mozdulatlanul állanak, azután az j 
asszony a falon hosszan clpei cegtetve egy 
gyufát, azzal egy kis petróleumlámpást 
gvujt meg. A kis lámpa sárgává olvasztja 
át az előbb szürkéskék tárgyakat, de a sö
tétséget csak a sarkokba űzi, el nem osz
latja. A mozgások alatt elhal a beteg mell 
pihegése. A férfi nem hall semmit. Mikor

a lámpa felgyűl, a férfi körülnéz, de a 
sötét sári k mélyére inast sem hat a tekin
tete. Kopottas, de lendes a ruháj.*1, Mikor 
körülnézett, leid az egyik székre. A. asszony, 
mióta meggyujtntta a lámpát, mereven ki
séri szemmel a féifi minden mozdulatát.

A FÉRH : (hogy leült, megszólal) Eljöttem 
magához

Hosszú csend.
A FÉRFI : Eddig még nem voltam ma

gánál. (Csend ) Eddig még csak a gyáiban 
találkoztunk. Meg haza is kisértem magát 
egy párszor.

AZ ASSZONY: némán bólint.
A EÉRFI : Innen tudtam a maga lakását 

is. Hát feljöttem, megnézni, mit csinál 
ilyenkor itthon egyedül?

AZ ASSZONY: ijedt gyorsan kapja fel 
a szemeit.

A EÉRFI (ránéz): Üljön már le. Nem tu
dok beszélni, ha áll.

AZ ASSZONY : leül.
a FÉRFI: Hát mit csinált most?
AZ ASSZONY : Dolgoztam.
A FÉRFI: Ilyen sötétben? Látja. . . . (Visz- 

szanyeli, amit mondani akart.) És miért 
dolgozik?

AZ ASSZONY: Boltokba___ (Ránéz a
férfira kérő tekintettel, hogy az értse meg )

A FÉRFI: Látja . . . /újra meggondolja 
magát) . . .ilyen sötétben már nem volna 
szabad dolgoznia.

AZ ASSZONY (esdő tekin eltel, magya
rázó hangsulylyal mondja): Boltokba...

A FÉRFI (ránt egyet magán) : Hát én 
elmondom magánam miért jöttem. Maga itt 
szegényes, kopott függönyt', picikályháju 
szobában lakik, dolgozik. Amit a gyáriro
dában fizetnek magának a másolásért, az 
nagyon kevés. Rendesen tisztán. Ízlésesen 
kell öltözködnie, hogy az irodába bejöhes
sen, takarékoskodnia kell világításon, fűté
sen, messze olcsó lakájt kell venn e. 
Mindezt azért, hogy rendesen öitözködhes- 
sék.

A férfi lassan vontatott hangon, egyhan
gú beszéddel mondja végig mindezt, be
lenézve az asszony szép szemébe, amint 
az két könyökére támaszkodva mozdulat
lanul né7 rá.

A FÉRFI: Azután én? Hát én se járha
tok lyukasan, piszkosan. Nekem is rende
sen kell öltözködnöm. Enni is kell vala
hogyan. Enni pedig csak drágán lehet. 
Hát eszem. És lakom egy apró lyukban. 
Lássa, ha mi kelten összeadunk a pénzün
ket, ha. . . . Legyen a feleségem! E/ért jöt
tem.

Az asszony, mintha nem ezt várta vol
na felemeli a fejét könyökéről és ijedt 
szemmel néz a férf.ra.

A FÉRFI: Nem kutatom, ki, mi maga. 
Tudom, hogy nemes, jó Özvegyasszony, 
mással nem törődöm. Legyen a fe le s é g e m !
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rében nyilt szemmel tekintünk szét s ta
pasztalatainkból önzetlenség nélkül vonunk 
le igazságos következtetést, akkor értjük 
meg majd igazán, miért lehet öt az embe
riség jótevőjének, dajkájának, nevelőjének 
s a szó legnemesebb értelmében véve any
jának nevezni.

Egy nőnek életfeladata nehéz, de a gond
viselés egy nagy, nemes és tágas hatalom
mal ruházta fel, melynek mindeméi enge
delmeskedik. Ez a hatalom a szeretet A 
nőnek világrendi szerepe van. mert anyja 
az emberiségnek, éppen ezért öt illeti a 
telelősség az emberek testi és erkölcsi fo
gyatkozásaiért. E hatalom erkölcseit az er
kölcs törvényei szabályozzák. Korunkban 
sokat gondolkoztak már a fölött, hogy hol 
és mibe lehetne a nőnek munkaképességi 
kört kijelölni akkor, ha természetes életcél
jukat, a férjhezmcnelelt, vagy el nem ér
hették, vagy pedig hosszabb időre nem 
volna kilátásuk azt elérni. Bár a tanítónői 
pálya részükre sok tekintetben alkalmasabb 
az ipari, kereskedelmi és forgalmi intézmé
nyeknél való alkalmaztatásuknál, mégis 
kétségbe vonhatlanul és ezer példával meg
okolható tény az, hogy a nő egyedül és 
kizárólagosan a családanya fogla kozásaira 
való. A férfivilágban is azt tapasztaljuk, 
hogy tehetségeinket, testi és szellemi erő
inket csak a hivatásszerű foglalkozás köré
ben lehet kellőleg érvényesítenünk és min
den hivatásunkkal ellentétben álló foglalko
zás csalódásokra vezet, úgy különösen áll 
ez a nőkre nézve, kik az önfentartás igen 
nehéz feladatával szemben végre is beval
lani kénytelenek természetes női gyengesé
geiket A mint a tapasztalat bizonyítja, mi
helyt alkalom kínálkozik rá, a nő k szség- 
gel helyezi jobbját a fér'i munkában edzett 
kezébe, hogy osztozzék annak örömében, 
bánatában . . . .

„Munka-képesités kell a nőnek* — szok
ták erősen hangoz atni — mert nem tudnak 
fétjhez menni. Ez kérem, nem egészen igy 
van. Munkaképesitésre ugyan szükségünk 
van, de a férjhezmenetel akadályaihoz né
mileg szó fér.

Ámbár ismerjük mi a közélet ama kény- 
szeihelyzeteit, ama természetellenes állapo
tokat, melyek a nőt sok esetben redeii 
hivatásától elszólitják, de egyúttal más kö-
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rülményben is találunk okokat, melyeknek 
elhárítása pedig tőlünk, a nőktől függ leg
kivált. A férjhezmenetel akadályainak jó 
részét nem tagadjuk — abban is rejlik, 
hogy egyfelől az állam honvédelmi célokra 
vonja el a családi élet legiidebb elemét,

! másfelől az existentiák megállapítása, ko 
runkban az érdekháboruk sok, változatos 
és mindig küzdelmesebb csatáinak hősies 
áthareolásával jár és a fő az ideális szín
vonaltól igen a.acsonyan lenni, itt a hit
köznapi életben, fájdalom, a nőnek igen 
sokszor nehéz sors jut osztályrészül. A férj 
oldala mellett, sokszor már a mézeshetek 
után, majd ettől elváltán, vagy özvegy ál
lapotában a csal' dások ezerféle változata, 
a keserű megpróbáltatások viharai, a meg
élhetés kétségbeejtő küzdelmei, a gyermek 
és betegápolás száz meg száz átvirrasztott 
éjjelei, az epés komoly férj bossznnkodásai 
stb stb. oly súlyos helyzetet teremthetnek a 
családi életben a nőnék, a melyet még a 
legelevenebb fantáziával is alig tekinthetünk 
át. Csak a vidám kedély lehet ama szines 
pajzs, a melyről az élet nehéz harcainak 
nyilai lesiklanak.

(folyt, köv.)
B H.

H Í R E K .

— Házass ig. Halász Lipót, a Lévai Ke
reskedelmi Bank pénztárosa aug. 29-én 
tartja meg esküvőjét Klein Rózsikéval, 
Szatmárnémetiben Sok boldogságot kivá
rniuk nekik!

— Uj ügyved l)r. Szilányi Aurél arról 
értesít bennünket, hogy Aranyosmaróton 
ügyvédi irodát nyitott.

— Tanítói kinevezések az államnil. A köz- 
oktatásügyi miniszter az állami tanítók ki
nevezésénél újítást léptetett életbe, anieny- 
nyiben az azeió.t az év folyamán egyen
ként történt kinevezéseket egyidőre halaszt 
va, tömegesen tűzött ki pályázatot az üre
sedésben levő állásokra. A ké; hónap előtt 
kitűzött pályázatokra beadott kél vények 
alapján a miniszter vármegyénkben most a 
következőket nevezte k i: Korentál Sándort, 
Gress Andrást ésCsernó Máriát a kistapol-

Együvé adjuk a pénzünket, egymáséi 
leszünk s jobban fogunk élni kettesben, 
de csakis kettesben, nekem gyerek nem kelt. 
Nincs pénzem gyerekre.

Az asszony felugrik.
A FÉRFI: Nos mi az? Legyen a felesé-

gem! .. . ..
Az asszony egy lépést tesz a férfi fele. 

A sarokból mozgolódás hallatszik, s halk 
sikolyhoz hasonló hang szól : Anyukám. 
Az asszony megtoppan, megáll azon 
helytt, a férfi kérdőn ugrik fel. A sarok 
felöl mégegvszer kiszól az a keserű, fajo 
kérő hang: Édes anyucim! Az asszony mel
lére valami nagy bu ereszkedik. Ránéz, a 
férfira, aztán fejét dacosan felvetve, oda
fut a sarokban heverő rongycsomóhoz, 
amelyben egy piciny rozogacsontu test 
fekszik: Mif akarsz, pici leánykám.

A GYERMEK : Anyucikám, oly könnyű 
vagyok. ..  .nem fáj semmim anyucim. . . 
semmisem. . . .jaj de jó meleg van itt.

A férfi kidülledt szemekkel mereven 
néz egynéhány pillanatig a sarokba, aztan 
egy gyűlölködő pillantást vetve az asszonv* 
ra, lassan megfordul, s nesztelen léptekkel

indul kifelé. Az asszony semmit sem vesz 
észre, csak nézi a halvány pici a kákát, s 
hallgatja a róluk lefolyt) halk szavakat.

A GYERMEK : Hüllőd anyucim, hogy 
dalolnak. . . .  De itt a mellemen nyom va
lami. . .már nem . . .már semmi... (Nagy. 
mély, fullasztó csend. A férfi is megállt 
leeresztett fe jel )

A GYERMEK : Anyucim, csókolj meg. ..
Az asszony szeméből kicsordulnak a 

könynytk, úgy csókol forró anyai csókot, 
a pici ajkakra.

GYERMEK : Köszönöm.. . .anyu . .cím. ..
A kis fej hátrahanyatlik. A szem meg

törik. , .
Az asszony egy pillanatig mereven nézi, 

aztán felveti a fejét és mikor látja, hogy a 
férfi már az ajtónál van, felugrik :

Meghalt! A tiéd vagyok!
És beleszalad a két izmos, kitart karba.
A lámpa kihuny, a vaskályha tüzére 

rácsuszik az ajtó, s halált és az életet, a 
kis testet és az ölelkezőket mély sötétség 
borítja el. el is választván őket egymás
tól. ‘ ______

csányi, Práger Istvánt, Murgas Bélát és Je 
lenffy Stefániát a zsarnócai, Heringné Ha- 
schek Erzsébetet a szarvastekpi és Mártzky 
Jánost az ujbányairtványi áll. elemi iskolá
hoz tanítóvá

—- Uj udvari tanácsos. A király Pirchala 
Imre nyugalmazott pozsonyi tankerületi fő
igazgatónak, a tanügy terén kifejtett buzyó 
és eredményes munkássága e’ismeréseiil, a 
magyar királyi udvari tanácsosi címet díj
mentesen adományozta.

— városi közgyü'és. Léva város kép
viselőtestülete e hó 19-én rendkívüli köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal:
1. Polgármesteri jelentés. 2. Értesítés a 
F. M. K E. közgyűlésének Léván szeptem- 
be 17-én leendő tartásáról. 3. Jelentés a 
Bogdány cs Tarsa átal indított per álla
potáról. 4. A fögymnásiumi játszótér ré
szére szerzendő területre vonatkozó ügy 
tárgyalása. f>. A Márkly-féle 5) m. hold 
terület megszerzése, b. Az 19i2 évre ér
vényes esküdtszéki lajstion bemutatása.
7. Fertikó Józ*e és nejével kötendő ingó 
vételi szerződés 8 Ugyanazokkal az in
gók és fölszerelések s berendezésekre 
vonatkozólag kötött bérleti szerződés. 9. 
Fertikó József és neje bérlők hitelezőivel 
kötött egyezségek. 0 Bnitay Jánosné és 
Mel’.v József kérelme az Árok-utca végén 
levő telekre vonatkozólag Bajtay Jánosné 
helyett Melk József és nejének wvökül 
leendő elfogadása s velük a szerződés 
megkötése iránt 11. A lévai uradalom 
ajánlata az uszoda megvétele iránt. 12. 
Schvarcz Bernáttól a Honvéd utcában meg
vett 3 ölnyiterii etre vonatkozó adásvé- 
;e i ügy érdemleges tárgyalása 1?. özv. 
Tóih Jánosné szül. Lovászik Julianna 
örököseinek tulajdonát képező ház meg- 
vételi ügyének érdemleges tárgyalásra leen
dő kitűzése. 14. Jakab István tűzoltópa
rancsnok kérelme némi segély iránt

' Szerencsétlenség vadaszat közben Lé-
I ván e hó 15 én Hollo Sándor, a lévai ta- 
i karékpenztár igazgatója, a „Bais s/erkesz- 
! tője, vejévcl, Berkó István 'óhndmgy- 
; gyal három hajtó kíséretében foglyásr 
i gátolt a Vadalmásban Már épen befeje 

zőben volt a vadászat, a midőn egy ine
redek párt élről Holló nyúlra tett 1 «vést. 
Ebben a pillanatban az egyik műkedvelő 
hajtó. Obert Gusztáv, a takarékpénztár 
szolgája baljáról közvetlenül mellett . a 
meredek árokparton termett. Megcsúszás 
folytán Holló fegyvere elsült és a lövedék 
Oberten életveszélyes sebet ejtett. A se
besültet a legközelebbi vonattal Budapest
re szállították, a hol dr Kuzmik orvospro
fesszor azonnal megoperálta. Úgy tudjuk, 
hogy a nemesebb részekben sérülés rém 
történt és igy a felépüléshez remény van. 
Nagy részvéttel vagyunk eltelve a mindkét 
irányban mélyen sújtó szerencsétlenség 
iránt.

— Szent István napja Esztergomban. Esz
tergom városa az idén is egyházi és hazafias 
ünnepségekkel üli meg dicső saülöttjének. 
Szent István királynak napját. A két napra 
tervezett ünnep kiváló alkalmid szolgál az 
ősrégi város tömeges felkeresésére és 
nevezetességeinek megtekintésére A pro
gramúi szerint augusztus 19-én este Szent 
István születési helyét nagyszerűen kivilá
gítják, a várbástyán toronyzenét és tűzijátékot 
adnak Az ünnep reggelén a város polgár
sága diszfelvonulást rendez a várba, mely
nek az idén is különös fényt és jelentőséget 
fog adni d.csöült nagyjaink: Szent István* 
Szent László és Szent Imre ereklyéinek egy-
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házi pompává! történő körülhordozisa A 
körmenetet Feliér Gyula d \ praelatu>-kano- 
nok tartja. Majd Yimmer Imre polgármester 
a közönség nevében megkoszorúzza Szent 
István születéshelyét, a Srnior János herceg
prímás áltál korhűen és művésziesen resta 
ura t várkápolnában. Kiemelkedő !esz az 
egyházzenetörténeti hangverseny is melyet 
a kiváló zenemüértő Bogosich Mihály v. püs
pök. a Magyar tudományos Akadémia tagja 
rendez a bazilikában. Délután sportverse
nyek, népmu'atság, este a Nagy-Dunán lainpi 
• •nos csolnakverseny, tűzijáték és dalosver
seny lesznek. Az ünnepen a varos, a fó-zékes- 
egyház és a primási palota öszes nevezetes
sége; megtekinthetők. A kereskedelmi minisz
ter Budapest nvug. pályaudvar — Esztergom, 
Észtéi gom — Csavargőzös és Párknny-Nana 
közötti vonalakon ugyanazon 30 százalékos 
menettérti kedvezményt engedélyezte, mint 
Szent István napján az ország bármely ré
széből Budapestre A kedvezményes jegvek 
fo'yó év augusztus 18. 19 és 20 an délelőtt 
adatnak ki Esztergom városa ötömmel kéri 
és varia n nemzeti zarándoklat ünneplő 
kö zűr séget.

— Feirata* ok a fögimnáiiurr.b'1. A léva 
r kath. főgimnáziumba a fo’ytntéűgos be
hatások az 19.1 12. iskolai évre szept. 1.. 
2. és 3 napján lesznek délelőtt 9 órától 
12 órá!̂ . Minden tanuló tartozik bemutatni 
az előző osztály elvégzéséről szóló nyilvá
nos iskolai bizonyítványt; a más intézetből 
jövő, valamint az első ’ osztályra jelentkező 
tanui -k az iskolai bizonyítványon kívül be
mutatják születési és uirao tásl bizonyítvá
nyukat. Az első osztályban 9 évnJ fiatalabb 
nuul) nem vehető ftí. A beírásnál mlrden 
tanuló fizet 4 koronát felvételi. 2 korona 
értesítő és 1 korona ifi könyvtári dijat.
' -z-^en 7 koronát. A tandíj' -8 korona, 
ne!v félévi részletekben a félév első két 
hónapjában fizetendő. Tandíjmentességért 
Lc;j varos tanácsához lehet folyamodni: a 
folyamodványt sz pt 15-ig a gimnáziumi 
igazgatóságnál ke l benyújt ni. Első osz- 

ővu tanulók csak a második félémben fo
lyamodhatnak. A behatásokat megelőzőleg, 
n; c 3i-én d. e. 8*: 1 12-ig t irtainak a 
J ; Vití> felvételi és magánvizsgálatok, 
de igazgatóság.

A király születésnapja Au<; sztus 18- 
a r - a k rály születésnap ának évfordulóján 
n középületekre kitűzték a nemzeti szinü 

« g kát, délelőtt kilenc < ahor pedig 
t j őri mise volt a Kossuth Lajos-tércn föl- 
<'.! tott s i ó bán. A misét Báthy László pré- 

•> -plébános celebrálta pap" segédlettel.
1 zönsvg-a TeDeumutan a Himnuszt 

«'- k-lte el A bevonult tartalékosokkal f >1- 
u rodott honvédséget Barna Béla száza- 

«: * - vezényelte A tábori m se után a hon
véd c- díszmenetben vonult ei a zászló
ul parancsnok előtt

Áthelyezések A plébánossá kinevezett 
Kaeeggia Kálmán helyébe, az egyházi Intő- 
í>ig d:. Halász Vendelt nevezte ki lévai 
kip.ánná — Szőnyi Sándor lévai ref. se- 
tédielkéS7t egyházi hatósága Póz bar a he

lyezte át. helyebe Konta Kár Ivt helyezték 
kétyröl. 3

- A rendorkapitanyi alias Bizonyos kö- 
r kben már tudni vélik, liogv a lévai rendőr- 
kapitányi állásra a nyolc pályázó közül 
dr H >rváth József, besztercebányai nlkapi- 
hinvt nevezte ki a főispán. Ezt a hirt persze 
c<ak fenntartással közölhetjük, mert tbben 
az ügyben még semmiféle crteshés nem 
érkezett a városhoz.

Kinevez Az igizs.igügv m niszter ’ 
bclnudt Antal körmöcbányai j.irá«bir sági
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d jnokot az aranyos naróti kir. törvényszék
hez Írnokká nevezte ki.

— A két csDdagvermek. Meggyessy Janika 
és Zolika a nagy s kér után szombat és 
vasárnap megismétlik hangversenyüket a 
Láng Központi kávéházábar, amire ezúttal 
fölhívjuk a zenepártolók figyelmét előre is.

— Ellopott értékpapírok. Klein Z igmond 
kíssallói keresked . e hó 14-én reggel azt 
a kellemetlen fölfedezést tette, hogy üzleté
ben, a pu’tfiókban fekvő takarékbetét köny
vei és különböző értékpapírjai mintegy öt
hatezer korona értékűek, eltűntek. A káro
sult kereskedő az • mai jelentést tett a nagv- 
sallói csendörörsön. mire Szentiványi járás
őrmester Weisz csendőrrel megindította a

i a nyomozást. A csendőrök fáradozásának 
i már harmadnapon meg lett az eredménye, 

mert a tolvajokat Zimányi Károly, Tóth 
Lajos és Szűcs Lajos kissallói legények 
személyében sikerült kinyomozniok. kiknél 
az eltűnt értékpapírokat hiánytalanul meg 
is talál iák. A legén yeket szerdán délben át
adták a lévai kir. járásbíróságnak.

— Aüatdijazas \ barsmegyei gazdasági 
egyesül t s epteir. r 8-án Csiffár község
ben tenyészszarvam.nrha dijizást rendez 
Az állatdijazáson kiosztásra kerül a gazda
sági egye.-ü!ett‘»l kétszáz korona és a föld
mi velés ügyi miniszter által adományozott | 
négyszáz korona. Erre a díjazásra a vere- 
bélyi járás tenyésztői állíthatnak ki egy | 
éven felüli üszőket: t.nyésztehenekvt bor- j 
juval vagy ané kfil.

— Az utó-só rmhik^mk. .Már több ízben 
i> k feje zést adtunk a város közönsége 
abbéi gondolkozómnak, amely a bak^rok 
körül for g. hogy az éj-zaka sípoló őreinek 
ma már igiz '-n Je’iesen föl sleges szerve
zetet felkellene o-zland és az igy szabadd \ 
v I ) összeget a rendőrség szaporításán 
vo na célszerű fordítani. Ennek legalább 
megvolna a’ . z előnve, hogv éjszakának j 
évadján a szokás .s két rendőr helvett leg- 
Mább is négy r nd ír tel5 üthetne járőrségi 
szolgálatot a vár sban. És ezt bizony jó 
volna mennél előbb megcsinálni, mert köz 
biztonsági 11 pót a n’< valóban illuzóriusokká 
kezdenek válni amivel szemben maroknyi 
rendű;ségiink édes kevés hasznát veheti a 
bal taroknak. N megrovás akar ez lenni 
az éjjeli őrökkel sz mben, mert annál többet 
rmit ezek az öreg emberek végeznek, t i
a sípoláson kiviil igazán senki sem vár 
tű ik  azért a csekély diijazásért amit kap
nak és hogy ilyen haszontalan és ma már 
teljesen fö’ösleges szdgálatra alkalmazzák 
öke\ bizony nem tehetnek róla szegények. 
Nem értjük a városi tanácsnak csökönvös 
konzervativizmu át, amelvlyel abakternkhoz 
ragaszkodik, mikor az ország rendezett ta
nácsú városai között talán már egvesegve- 
diil csak Léván s polják keresztül az éjsza
kát. Arról pedig még nem is szóltunk, hogy 
a mai ideges korban ez az őríiletes sípolás 
amit a bakterok az éjszaka csendjében 
veghez visznek, kezd már tűrhetetlen lenni 
a legjobban train rozott lévai „gvükerek“ 
idegeinek is. az idegenekéről nem is szólva. 
Ha máskülönben szeretjük a nagyvárosi 
allűröket, akkor aznn legyünk, hogy" itt-ott 
ne bukkanjon elő Mucsn !

— Kamarai hírek. Pályázatok bőrsziik- 
s végletekre A közös hadügyminisztérium a 
borruházati és felszerelési cikkek 19'2 
1913. és 1914. évi szükségleteiből a ma
gyar mar részére fenntartóit hányad < gv 
negyed részét kisiparosoknál kívánja be
szerezni. Pályázni szándékozók a beszter- 
c ebánym kereskedelmi és iparkamaránál 
tudhatnak meg részletes feltételeket, ahova

az ajánlatok is legkésőbb 1911. évi szep
tember 7-én, déli 12 óráig nyújtandók be~

— A száj- és körömfájás gyógyítása
A gazdákra nézve nagyfontosságu hir érke
zik Párizsbóü Dr. Doyen, a hires s-bész- 
tanár, aki tudvalevőleg a száj- és köröm
fájás ellen általa főhalált szerrel kísérletezik 
értesítette a franczia földmivelési minisztert’ 
hogy szere az eddigi kísérleteken nagysze
rűen bevá t. Doyen azt ál itja, hogy az ő 
szere a száj- és körömfájást nemcsak gyó
gyítja és visszafejleszti, de ha idejében al
kalmazzák, meg is akadályozza, hogy az 

i állat a betegséget egyáltalán megkapja. Dr. 
Doyen meg van arról győződve, hogy az ő 
szere a száj- és körömfájás járványát tel
jesen ki fogla irtani. A franczia fölmivelési 
minisztériumban némi kételkedéssel fogad- 
iák Doyen adatait es kijelentették, hogy 
bevárják, mig a kísérletek minden tekintet
ben elvitathatlan eredményt tüntetnek fel 
és esik aztán fogiák az idevágó állategész
ségügyi intézkedéseket megváltoztatni. Itt 
említjük meg. hogy a ragadós száj- és kö
römfájás vármegyénkben még mindég 
tart. még pedig a maró i járásban hat köz
ségben és a szentkereszti járásban tizenkét 
községben.

A székesfővárosi Szent Rokusköz- 
kórház főorvosai már egy emberöltővel 
ezelőtt megálapitották, hogy a termé
szetes Ferencz József-kesertiviz rend
kívül kedvező vegyalkatrészeinél fogva 
nemcsak könnyen bevehető, hanem a 
többi hashajtó ásványvizekhez képest 
kisebb mennyiség bevétee után meg' 
rövidebb idő alatt hoz ked ez í ered
ményt, mint azok. Ezért az orvosok, 
mint igen hatásos hashajtót, a Ferencz 
Józsefv izet k ivár ana;án jak. -  Kapható 
gyógy tárak bán és fiiszerken skedések- 
b£n A  Szétküldési-Lazgaióság Buda
pesten

— A FWKí évkönyve, a inelvet az el
nökség megbízásából Clair Vilmos fotitkát 
szerkesztett, most jelent meg. Az adatok 
szerint, melyeket az évkönvv az egyesület 
alkotásairól intézményeiről és vagyonáról 
közöl, az egyesületnek tizenegy vármegyei 
osztálya van a Felvidéken start 34 kisded- 
óvót, többet, mint az összes kulturegyesü- 
letek együttvéve Ez óvók föntartása az el
múlt évben 27.137.03koronába került skö- 
zel kétezer idegenajku gyermek részesült 
bennük magyar nyelvű és szellemű veze
tésben Az egyesületnek van a Felvidéken 
188 nép és ifjúsági k nvvtára, amelyekből 
Barsmegyében 33 van A könyvtárak jelen
tékenyen hozzájárulnak az elemi iskolásuk 
megmagyarositásához. a  könyvtárak azon
ban nemcsak az ifjúság, de a nyelvhatár k 
magyarosodéi községeinek népe is szorgal
masan olvassa. Az egyesület vagyona 
3*0,150.49 korona, ebben az összegben 
azonban az újabb alapítványok, a melyek 
mintegy 200.000 koronát képviselnek, nem 
szerepelnek még, mert a hagyaték átadása 
most van folyamatban. Legnagyobb alapít
ványa az. a melyet néhai Repesik János 
ny tanfelügyelő hagyott reá örökül s a 
mely 170.000 koronát képvisel. Utána jön
nek néhai Sembery Imre 140.000 koronás, 
néhai gróf Karátsonyi Guidó 20,000 koro
nás és néhai Laky Adolf 18 200 koronás 
alapítványai. A törzsvagyonhiány, mely 
eddig 29 éven át bénította az egyesület 
teljes erejű működését, az elnökség lelkiis
meretes gazdálkodása folytán, immár telje
sen eltűnt a számadásokból. Az egyesület
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ezt a kedvező vagyoni helyzetét első sor
ban arra fogja fordítani, hogy megjavítja 
óvónőinek szegényes fizetését, akik mind
annyian nemzetiségi vidékeken teljesítenek 
hazafias szolgálatot a magyarosításnak — 
és a szabadoktatást fogja szervezni a FMKE 
egész területén. Az 1910. évi zárószámadá
sok szerint az egyesületnek múlt évi be
vétele 85,563. korona, kiadása 77,619 kor. 
volt, 1912. évi budgetje pedig S8.836 kor., 
a melyből csak az óvók föntartása 37,092 
koronát igényel; tanítók és tanulók jutal
mazására 5250 koronát, uj könyvtárak 
szervezésére 5000 koronát, magyar tanfo
lyamokra és analfabéták oktatására 3200 
koronát, hazafias czélokat szolgáló egyesü
letek segélyezésére és magyar isteni tiszte
letek czéljaira 2000 koronát, a szabad ok
tatás szervezésére 1600 koronát, s egyéb 
közművelődési czélokra mintegy 15,0o0ko- 
tonát fordít. Az egyesületnek összesen 7168 
tagja van. — Az évkönyvből itt közöljük a 
Léva városi és járási választmányról 
szóló részt. A választmány elnöke: Báthy 
László prépost-plébános, tb. elnöke : Báthy 
Gyula esperes plébános; ügyvezető alel- 
nökei Ordódy Endre főszolgabíró és Med- 
veczky Sándor gyógyszerész; pénztáros: 
Faragó Sámuel az Első Magyar Á't. Bizt* 
társaság titkára, a Ferencz József rend lo
vagja ; jegyző: Kőitek Ferencz vármegyei 
tisztviselő; számvizsgálók dr. Kmoskó Béla 
ügyvéd, takarékpénztári ügyész és dr. Weisz 
Vilmos ügyvéd, hitelintézeti ügyész. Évi 
közgyűlését márczius 3* én és június 26 án 
tartotta meg. A választmánynak 172 rendes 
és 2 pártoló, összesen 171 tagja van. A 
választmány úgy mint az előző években, az 
1910 évben is nagy tevékenységet fejtett 
ki a magvar kultúra érdekében. A körletébe 
tartozó 11 tót község lakosainak hazafias, 
magyar szellemben való nevelése képezte 
főfeladatát. A magyarosodás előmozdítása 
vége t minden erkölcsi és anyagi erejét az 
iskolák felé irányította s az eredmény, mi
ként erről a választmány által kiküldött is
kolalátogató bizottság beszámolt, igen ör
vendetes, a mennyiben az iskolás gyerme
kek a magyar nyelvben igen jó előmenetelt 
tanúsítottak S a mi a legörvendetesebb 
jelenség, hogy a gyermekek az iskolán kí
vül, egymás között is szívesen társalognak 
magvar.il. Tanítók jutalmazására a választ
mány a folyó tanévre is megszavazott 12- *0 
koronát, tanulók jutalmazására pedig 100 
koronát fordított a választmány, mely ösz- 
szeg *rt az Én újságom czimü gyermeklapot 
fizet!e elő és a magyar nyelvben jó elő-- 
meneteliit tanulók közt szétosztatta Az új
ságot a tanulók nagy szeretettel olvassák.

— V\ t vé»ekerfnek a gyermekek egyröl- 
masrr I ? A felnőttek tudásuk magaslatán 
gyakran nem értik meg a kicsinyek gon
dolkodását, de ha leereszkednek a gyermeki 
lélek színvonalára, érdekes kis világ tárul 
eléjük. E y tanítónő érdekes megfigyelései
ből közö jük, hogy mint vélekednek a gyer
mekek cg/röl-másról. Sa átságos felfogása 
volt egy kis fiúnak a tulajdonról. Azt tartotta 
ugyanis. I ogy mindaz, amit az ember megfog, 
övé Ebből a felfogásból kiindulva, amit 
sajátjának tart, magával is viszi, mert úgy 
gondolja, hogy amint az illető tárgyat más 
fogja meg, azonnal annak tufa donává lesz. 
Egv hat éves leánykának különös vélemé
nye volt a zongorajátékról. A szó teljes 
értelmében veti játéknak gondolta a zongo
rázást. s nagy örömmel sietett az első 
zongoraórára. Elképzelhető, hoey mekkora 
volt meglepetése, mikor játék helyett ko
molyan ta i il.iia kellett. Érdekes megfigyelni 
azt is, hojy mi mindenen tudnak a gyer

mekek mulatni, nevetni. A felnőttek sokszor 
semmi komikusát nem találnak azon a dol
gon, amin a gyermekek jóizüt kacagnak. 
Így pl. a gyermekek vacsoráznak. Az egyik 
kenyérhéja leesik az asztalra, mire ez úgy 
állítja fel, mint egy kaput, amelyen keresz
tül ujját ki és bedughatja. Ez az ártatlan 
mulátság a többieket hangos hahotára fa
kasztja. Néha csodálatos kapcsolatot terem
tenek a gyermekek a látott dolgok közt, s 
gyakran ez nevetteti meg a gyermeket. Ér
dekes példát szolgáltat erre egy 9 hónapos 
gyermek. Látogatóba jött a szülőkhöz egy 
különös ijesztő külsejű hölgy ; rövid fehér 
haja s kék szemüvege volt, s egy bicikli 
gallért viselt. A hölgy szerette volna a kis
gyermeket látni. A szülők attól tartva, hogy 
gyermekük megijed, félve lépték át a ven
déggel a gyermekszoba küszöbét. A kicsike 
azonban sirás helyet kacagással fogadta a 
belépőket. A gyermek viselkedését a szülök 
csak akkor értették meg, mikor meglátták a 
gyermek nagyszernél s fehérszőrü majmát, 
amelyiknek épen néhány nappal azelőtt vari 
a dada egy kis gallért, mely a néniéhez 
feltűnően hasonlított. A gyermek tehát a 
néni belépésekor azt hitte, hogy kedves 
játékszere nőtt meg, s az lép elevenen eléje.

Nagyérdemű közönség a „bilond*. Az
évnek már azon időszakában vagyunk, amely
ben már igazán azt mondhatjuk, hála érte 
a jó Istennek, — hogy mindenünk van elég 
bőségesen, amegokolhatatlan drágaság mégis 
olyan nagy, hogy a fogyasztó közönség nem 
tud egyes élelmi cikkekhez hoz á jutni. A 
múlt héten egypár csirkét akartam venni a 
balassagyarmati piacon, (az egyik odavaló 
újságból vettük ezt át, mert akárcsak a lévai 
piacon törlént.vo’na meg) mely alkalommal az 
eladó és köztem a következő párbeszéd folvt 
le, melyből megtudhatjuk a drágaság egyik 
okát Tehát:

— Hogy ez a pár csibe néni ?
— Egy forint negwen krajezár
— Fz a kiscsiike? H szén ez az egy pár 

nincs egy negyed kiló.
— Hátha nem nőtt meg mgyobbra.
— Hát miért nem adott neki többet enni, 

hogy megnőijön ?
— De majd még most nyáron is adok 

neki szemet ? Kaparjon magának.
— Ha nem adott neki enni, akkor magá

nak olcsóbba van; hát nem fél az Istentől 
ennyit kérni érte, igy meghúzni a közönsé
get ?

— Miért ne kérnék, ha akad olyan „bo
lond", aki megadja érte!

Azt hisszük, hogy ehhez fölösleges a 
további magyarázgat'ás.

— A lévai uradalom uj igazgatója Lei- 
denfrost Tivadar, a lévai uradalomnak igaz
gatója egészségi okokból megvált állásától 
s helyébe ifj. Lakner László, gényepusztai 
intéző lett kinevezve.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Agárdy Sándor Sáfár Erzsébet : Sándor, 
Lajos, János ; ifj. Jancso Mihály Jancsek 
Rozália : Mihály ; ifj. Akács József Kugyela 
Anna : Anna ; Farkas György Engelman 
Anna : Ilona. Házasság : Rácz Jónás Dohány 
Julianna : ref. Halálozás : Szalay Vilma 15 
éves, tüdőgümőkor. Simovics György 75 
éves, aggkori végkimerülés. Gajdos Mária 6 
hó tüdőgyulladás. Bodánszki Márkusné, 
Fried Sarolta 63 éves, szerviszivhaj._____

Búcsúzó.
Mindazon jóismerös és jóakaróimtól, akik

től személyesen nem vehettem búcsút, ez
úton búcsúzom és kérem tartsanak meg 
továbbra is jó emlékezetükben

Köves Samu

Szerkesztésért a lapkiadótulajdonos felelős

Egy műhelyre való lakatos 
szerszám eladó. Cím a ki

adóban.

Gimnáziumot látogató. 2 kisebb 
növendék, teljes ellátásra fel

vétetik. Cím a kiadóban.

A u t ó i n  l i e v H g C M Z i é N .
Mindenféle fém valamint tört öntvények és 
gépalkatrészek, csak Autogén forrasztással 
végezhetők úgy, hogy a sérült gép üzeme 

csak a legrövidebb ideig szüneteljen. 
M a d a rá s z  J ó n á s  la k a to s  

m e s te rn é l L é v á n ,  Zúgó utca 6.
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Kézimunka! Előny omda!

Nyári újdonságok
delain. zephir, batiszt, ruhadisz. csipke be

tét. hímzés stb.

Női és úri fehérnemű, nyakkendő nagy 

választékban.

S Z I L Á É .  D J Ó Z S E F
női- és uridivatáruháza

Léva, Calvin-palota.
Sutinjos árak! Figielmes kiszolgálás!
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Radnay K áro ly
B u d a p e s t ,  N a g y m e z ő  ú t r a  Ül. *z. ■ e m e l e t

Telefon 164. 75 -  26. 26— 27. Sürgönyeim : Antracit, B ú dap
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.

Házasulandók figyelmébe!
A lo ^ m o d m ir l ib  ln k b o m id r z é k r k ,  m e ly e k  Maját 

m iíl ie ly e m b e n  k é k z ü ln e k , n a ^ y  v á la s z tó k b a n  ón s z o l id  
á r a k  m e lle t t  k a p h a tó k

A u g u sz tu s  1 -tó l a  S z i la t e e k i  
lelt* h á z b a n  e g y  k ü lö n  b e já 
r a tú  b ú to r o z o t t  sz o b a  k ia d ó ,  
l k a  eb b et H ót li vaskereskedésében.

M TEIVKIt J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalodnál,

l i t v á n .  I lá l i - u l e z a  I . IV ert h e im c r - f é lc  l iá z .
Nyomatott Schulcz Ignácz Könyvnyomdájában, Léván
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