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A tisztviselő kérdés.
A tisztviselők ^országos egyesülete
vasárnapra nagygyűlésre hívta össze
az o rszá g tisztviselőit a fővárosba,
hogy a mai elviselhetetlen drágaság
okozta bajaikra valam elyes orvoslást
szerezzenek.
A tisztviselő kérdés nem uj keletű
m inálunk. A tisztviselő kérdés már
régen megoldásra vár. A tisztviselők
már régen elégedetlenek helyzetükkel,
mint máma már ennek az országnak
le g tö b b lakója s ők is várjak bajaik
orvoslását, természetszerűleg alkalm aztató ju k tó l: az államtól.
A z uralom ra kerülő pártok nagy
keg>esen m indég megígérték a tiszt
viselőknek helyzetük szanálását, am i
kor azt kérlek. D e az Ígéretnél, a jóakaratu biztatásnál — no meg hébekorba apró m orzsák elpotyogtatásánál — többet nem igen tettek a tiszt
viselőkért,
mert minálunk a m ilitáris
kiadások olyan nagy mértékben ve
szik igénybe az állam kasszáját, hogy
a korm ány nyom orral küzködő mun
katársainak nem jut belőle helyzetük
javítására.
M in álu n k a nagyhatalmi
p o z ic ió m egőrzése mindenkoron e lőbb
re való gon dját képezte a korm ány
nak, nemcsak egy olyan társadalmi
osztálynak, mint az állam i tisztvise
lő k tarthatatlan helyzetének megjaví
tásánál, hanem még ma is előbbre
valónak tartja azt a z o r s z á g n épe j ó 
lé té n e k e m e lésén él s biztosításánál,
am ire pedig a mai válságos v iszo
nyok között kétszeresen is nemcsak
g on d o ln i, hanem tenni is kelleni va
lam it a kormánynak. B izony a köze

ledő tél már maga is egy háború, az mert hiszen M agyarország termelésé
ország népére nézve ebben a drága nek javával látja el Ausztriát, dacára
ságban, mert hiszen százezrek ekszisz- annak, hogy erre a termésre nekünk
tenciája, létalapja forog kockán s má 1 m agunknak is nagy szükségünk v o l
sik százezreknek pedig nyugalmát fe
na, mert ezt a kivitelt sem muue be
nyegeti veszedelemmel.
hozatal sem tudja nálunk pótolni; da
A tisztviselő kérdés bár régen ren cára, hogy Ausztriában nincsen olyan
dezésre vár, mostani formájában azon drágaság mint itt, az osztrák kormány
ban csak pár nap előtt alakult ki s mégis gondolt tisztviselőire, jobban
vált újból annyira aktuálissá, hogy szivén viseli alkalmazottainak sorsát,
foglalkozunk vele, mert most nyilván válságos időkben jobban értékeli mun
valóvá lett, hogy a pénzügyminiszter kájukat, mert ime, harminchárom m il
az állami költségvetésben nem gon lió koronát irányzott elő költségveté
doskodott az állami alkalmazottakról, sében az állam i alkalmazottak h e ly 
amint azt előzőleg pedig megígérte zetének javítására.
nekik.
És ez méltán keseríthette el a ma
N égy m illió korona szerepel ugyan gyar állam alkalmazottait, akiket min
e címen a költségvetésben, de való dég mostoha bánásmódban részesített
ságban ez az összeg csak a státusok alkalm aztatjuk. P e d ig Magyarorszá
természetszerű fejlesztésére fog szol gon az állam i tisztviselő különleges
gálni. M ert ugyan miként is vélné a állást tölt be, s elvárja tőle az ország,
pénzügym iniszter négy m illió koro hogy mint nem e g y sé g e s n em zeti állam nával negyvenezer állami alkalmazott . bán méltó képviselője legyen ;rzálla| mi imperiumnak s számit arra is, hogy
vigasztalan helyzetén segíteni ?
A tisztviselőknek ez a mostani moz ! alkalmazottainak révén a „magyar álgalm a azonban csak oda irányul, hogy ! lameszme* gondolatából különösen
legalább drágasági
pótlékot, eszkö nemzetiségi vidékeken cselekedetek is
zöljön ki a kormánynál. E z a moz- származzanak. így tehát már magának
: galom — mindenki kénytelen elis ! az országnak érdéke is megkívánja,
merni — jogos és kérelmük föltétle hogy alkalmazottai anyagi gondoktól
nül méltánylást érdemel különösen az mentesítve végezhessék az ország réilyen időben, amikor mindennek az 1 szére. a magyar állameszmére egyára kétszeresére, sőt háromszorosára j aránt olyan fontos szolgálataikat.
G ondoljon
végre a kormány arra,
szökkent föl s amikor a kilátások
olyanok, hogy ebben az emelkedés j hogyha még sokáig fog elzárkózni a
ben megállásra még csak számitani ! tisztviselők jogos igényeinek k ie lég í
tése elől, mivé válhat majd ebben az
sem lehet.
országban az igazságszolgáltatás, mi
Ausztriában sokkal jobb helyzetük
van az állam alkalmazottainak mint lyen lehet a közigazgatás és milyen
lesz majd az a népnevelés, amit a
minálunk s ott a drágaság sem graszhelyzetével elégedetlen, s már nem
szál olyan ijesztő módon mint nálunk,
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mekeikkel jelennek meg a vasárnapi okta
Most, midőn kultúrával akarjuk ezt az
tásokon. A tanítónő figyelmét semmisem országot magyarrá és gazdaggá tenni, két
kerülte el; nemcsak betűvetésre, hanem szeresen fontos tudni, melyek volnának
minden jóra, hasznosra kioktatta a tanít azok a szervek, amikhez nyúlni kell, hogy
ványait. Bizonyára maga is folyton tan ilt, ebbeli célunkat elérhessük. A huszadik
olvasott és közkincsé tette, amit tudott.
század a szervezkedés, az erők egyesülé
Ma már a pokrivácsi kertekben kora sének a kora. A nagyok, a kicsinyek egy
tavasszal virulnak a rózsák; a gyümölcsök aránt arra törekednek, hogy nagyobbak,
virágának édes illata tölti be a falu levegő erősebbek legyenek, mert csak egyesült
jét, barázdabillegető lépked a friss szán erővel érhetik el azt a biztonságot, amelyre
táson, zümmögő méhek gyűjtik az illatos az embernek a túlkapások ellen szüksége
mézet, esténként a pásztor fiú tilinkója van. Igyekezzünk tehát minél több olyan
magyar dallal kiséri haza a joltartott nyá szervezetet létesíteni, amelyet a gazdasági
jakat. Ebben a faluban mindenük van az kultúra szolgálatában tarthatunk, mert az
embereknek, állataikat, terményeiket, ha a ezekben kiforrott eszmék egyedül alkal
szükség, vagy a célszerűség úgy hozzá masak arra, hogy tért hódítsanak az embe
magával — pénzre váltják, gazdálkodni is rek közt az érintkezés által a gazdasági
megtanultak.
fejlődés utjának. Apostolokra van szükség,
ga •
•
Ezt az eredményt egy derék tanítónő akik tanítsák, oktassák a tudatlant, mint
G a r a m v ölgyi.
produkálta, aki húsz esztendőn át becsü a pokrivácsi tanítónő, hogy a tétovázó
letes őrszem volt a magyar kultúra és tömeg ráismerjen sajgó sebeire, amelvek
nemzetgazdaság terén. Közhasznú tevé orvoslása a nemzeti lét kérdése is. Ébkenységének elismeréséül nem kapott még ' resztgetni kell az országot, és ha jóakarat
Felvidéki őrszemek.
egy csupasz érdemkeresztet sem, sőt -- l tal fognak hozzá a munkához, könnyű
találni őrszemeket, akik a kultúrával
Az árvamegyei Pokrivács község tótaj- ott befejezvén misszióját — egy nyugal lesz
ku lakosságából két évtized nehéz munká masabb pozícióra sem tudott eudig szert ujta meghódíthatják ezt az országot.
jával magyarokat nevelt egy magyar leány. tenni.
Nem választotta a dolog könnyebb végét,
Azt hiszem, hogy ha keresnők, több j
a békességes nyugodalmat, hanem örökös ilyen, az isméietlenség homályában élő őr- j
küzdelemben törekedett kötelességének ha szemet is tudnánk felfedezni az ország
H Í R E K .
tárait messze túlszárnyaló szorgalommal felvidéki határán súlyos anyagi és társadal
maga iránt a közbecsületést és tiszteletet mi viszonyok között küzdve h magyar
— Városi közgyűlés. A legutóbb tartott
megszerezni, állandósítani, hogy hazájának kultúráért, és gazdasági fejlődésért. Név , közgyűlés után már mindenki azt hitte, hogy
általános dicséretre méltó
buzgalmával telen hősök ezek mind, akiknek nagy a Vigadó ügye végre-valahára a befejezés
hasznára lehessen Ezt a tanítónőt minta munkájukban nincs más segítségük, mint
képül lehetne állítani a mi becsületes haza a meggyőződéssel párosult akarat, erős hez ért. Annál meglepőbbek az újabban
fias barsi tanítóink elé is. A tanítónő lelkűk, szilárd jellemük. Sokszor olvastunk beállott komplikációk, melyek ennek az
magyaros oktatásait a vezetése alatt felnőtt, elmélkedéseket a magyarság felszivő ké ügynek végleges befejezését most megint
ma már családot alapított volt tanítványai pességéről, és mindig reménnyel tekintet elodázták. Ugyanis a város, amint azt a
is örömmel hallgatják vasárnap délutánon tünk a jövőbe, valahányszor a népszám polgármester a csütörtöki közgyűlésen be
ként a pokrivicsi elemi iskola sötét, düle- lálás adatai ezt báum csekély mértékben
dező, dohos levegőjű tantermében. Meg igazolni látszottak. Az a két-hároin százalék jelentette, annakidejében, vagyis november
kedvelték az isk< !á‘; szívesebben mennek nyi fölény, mely hazánkban a nemzetiségek elsején elfelejtette Láng kávésnak a bérletet
ide, mint a kocsmába. Ez a nemzedék nem felett a magyarság túlsúlyát jelenti, hosszas felmondani s Láng, a november másodikán
iszik pálinkát, hanem tanul és dolgozik. A munkával nagy áldozatok árán volt meg történt felmondást a szerződés idevágó
volt tanítványok közül némelyek már gyer szerezhető.
pontjára való hivatkozással, mint elkésettet,
is az anyagiakért, hanem csupán csak
a m indennapi tisztességes megélheté
sért való örökös
küzdelem ben
álló
tisztv ise lő i s tanítói kar fog itt csi
náltatni. M ert az ilyen küzdelem e l
kedvetleníti az embereket, petyhüdté
teszi az energiát s a ma még olyan
derék, kötelességtudó tisztviselői kart
dem oralizálhatja, aminek csak maga
az ország vallaná kárát. A zt pedig
józán éssel senki sem akarhatja ná
lunk, hogy M agyaro rszágo n o ro szo r
szági
rendszert honosítson
meg a
tisztviselők között az állam képvise
lőjének, a kormánynak szűkm arkúsá
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Fenyöszál zöldcl arra
Vaj* hol? az erdőn,
És rőzsatő, ki tudja,
Hogy merre földön ?
Ezek kerülnek ynajd
— Csak szállj magadba —
Dús-borongós dísznek
A sírodra.
Két fekete mén legelt
Ott kint a réten,
& most mennek haza fürge
S víg szökdeléssel.
Majd lépésben mennek koporsóddal
Tán előbb is, mint hogy
A patkójuk
Lehulf amely most úgy
Ragyog rajtuk.
Ném etből
SEBŐK JáHOS.

A papa, mikor a reggeli postát átvette
egy csodálatos levelezőlapot talált a tál
cán. Bár sietős dolga volt, mégis nagy
érdeklődéssel vette kezébe és betűzni
kezdte az írást, ami nem volt éppen könynyü dolog.
Sajátságos játéka a véletlennek, hogy mig
annyi rendes irásu címzéssel ellátott levél
elvész, addig ez a tintapecsétes, óriási
otromba betűkkel irt levelezőlap eljutott
rendeltetési helyére. A cim különben elég
körülményes volt és szólott ekkép:
Hamvay Erzsikének szeretettel küldi
Zoli Szolnokról
más ne olvassa, mert titok!
Szigetre
Szégyennel vallom be, hogy Erzsiké
papája nem viseltetett elég di>zkrécióva!
öt éves leánya leveleivel szemben, mert a
határozott utasítás dacára, hogy a levél
titok s így más ne olvassa, minden habo
zás nélkül megfordította az óriási téntapecsétekkel ellátott levelezőlapot és olvasni
kezdte. Néhol betű ki volt törülve, másutt
egy szó tintával volt leöntve. A levél írása
közben Zoli valami ragadós cukrot ehetett,
mert a papír a papa ujjaihoz ragadt.
A papa igen komoly ember volt, de a
levél olvasása után oly hangos kacagásra
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már n e m fo g a d ta el s most ahoz tartja ma
gát, hogy a szerződés szerint joga van a
bérletben még egy évig megmaradni. Mire
a polgármester közjegyzőileg mondatott fel
Lángnak és egyidejűleg a járásbíróságnál
pert indított ellene s a felmondásnál mu
lasztást tevő Baker Árpád városi számvevő
ellen pedig hivatalból, fegyelmi eljárást in
dított. De fegyelmit kértek maguk ellen
Bódogh Lajos polgármester és dr. Mocsy
Aba tanácsnok is. A közgyűlés névszerinti
titkos szavazással 36 szavazattal 4 ellenében
a p o lg á rm e ste r ellen a fe g y e lm it elrendelte ,
azonban Mocsy tanácsnok ellen nem.
Ennek a dolognak a befolyása, hogy
Lángnak a város nem mondott fel kellő
időben, a Fertikó és a város közötti ügyre
abban nyilvánul meg, hogy Fertikó most
nem hajlandó elfogadni a város által kiál
lított szerződést, mivel annak egyik pontja
azt tartalmazza, hogyha Láng bérlő a kellő
időben nem teljesített felmondás következ
tében még egy évig a bérletben is marad
na, Fertikó ezért a várostól kárpótlást nem
igényelhet.
Ebben az ügyben most az a legérdeke
sebb, hogy a város bepörölte Lángot.
Ugyan miért? Azért mert ragaszkodik a
szerződéshez ? A város, ha már megtörtént
az, hogy a vezetőség elkövette ezt a mu
lasztást, a pereskedés helyett keresné in
kább a békés kibontakozás útját, az ódiu
mot pedig viseljék el azok, akik elkövették
a hibát! Ez a dolog legegyszerűbb meg
oldása.
— Kinevezés. A földmivelésügyi minisz
ter Bogner Gyula m. kir állatorvost Léván,
a X. fizetési osztályból a IX. fizetési osz
tályba kinevezte.

rétté Erzsikét nyolc éves szivének ifjúi he
vével, de még a formákkal és külsőségek
kel nem volt egészen tisztában.
A „viszony* úgy kezdődött, hogy Zoli és
mamája lejöttek Erzsikéékhez nyaralni. Et
től kezdve a két gyermek mindig együtt
játszott, verekedett vagy veszekedett, mert
fájdalom. Zo\i nem volt tisztában a lova
giasság törvényeivel. A gyönge nem iránti
tisztelete nem akadályozta meg alban,
hogy Erzsikét néh«-néha jól meg ne verje.
Ily csekélységek azonban nem akadályoz
nak meg két szerető szivet az egymáshoz
való közeledésben. Zoli mint karakteres
férfihoz illik, nem is csinált titkot érzel
meiből ; a mikor egyszer a vendégek meg
kérdezték tőle ki a legszebb kis lány Szi
geten, minden habozás nélkül kimondta,
hogy Hamvay Erzsiké.
Sajnálattal kell Erzsiké jelleméről és
magaviseletéről megemlékeznem, mert a
helyett hogy elpirult volna és szemérmesen
lesütné szemeit mint ilyenKor egy jónevelésü kisasszony teszi — felállt helyéről
odament Zolihoz, átkarolta két kis göm
bölyű karjával a nyakát és azt mondta:
— Te meg a legszebb kis fiú vagy az
egész világon!
Ez bizony csúf és illetlen dolog volt,
de megtörtént. A két gyermek különben
e naptól fogva még többet veszekedett.
Zoli nem olvasta még ama bizonyos

.avü.7
f* 1lAkÍÍ,9yulM
A lévai ilr'’öegylet folyo
hó I9-en a kitközség
tanács
termében tisztújító közgyűlést tart. A vá
lasztási elnök Frommer Mórné.
— Uj körjegyző. Fakóvezekényen a múlt
napokban volt a körjegyzöválasztás, amely
alkalommal az öt pályázó közül Gilinger
bándor helyettes-jegyző, volt csiffári segédjegyző lett megválasztva
— Állitáskötelesek felhívása. A rendőrkapitány e héten felhívást bocsájtott ki
hogy az 1889,-90 és -9 1 korbeli állításkötelesek úgy a helybeliek mint az itt tar
tózkodó idegenek, a rendőrkapitányi hiva
talban büntetés terhe alatt november 20-ig,
legkésőbb azonban november végéig je
lentkezzenek.
— Templomszentelés. Az alsószecsei re
formátus egyház átrenovált templomát e
hó 19-én szenteli fel.
— Vadászatok Kistapolcsányban. Beava
tott forrásból eredő hírek szerint a jövő
hónapban a kistapolcsányi pagonyokban
nagy vadászatot rendez József főherceg,
melyen részt fog venni Henrik porosz her
ceg is.
— A sörárak emelése Nem rég adtunk
hirt arról, hogy a külföldi sörgyárak föl
emelték gyártmányaiknak árát. A külföldi
példát most követik nálunk is, mert úgy
a fővárosi mint a vidéki sörfőzdék el
határozták, hogy sörgyártmányaik árait f.
é. november hó 15-ével általánosan föl
emelik és pedig a hordósör árát hektoliterenkint 2 korona 40 fillérrel, a palacksör árát
palackonkint 2 fillérrel.
— A legislegjobb lövö. Egy lévavidéki
faluban sokat beszélnek most egy vadász
ról, aki a tömeg-lövésben valósságos rekor
dot ért el. Ugyanis a héten vadászatot
tartottak a jelzett helyen, amelyre sok va
dász sereglett össze messzeföldről. A sok
vadász között volt persze jó lövő, jobb
lövő és legjobb lövő is, de mindezeket a
fokozatokat felülhaladta az a vadász, aki

„nagyvilági hölgy* illemkönyvét, hol alapos
és megszívlelendő oktatásokat nyert volna,
hogy kell egy jónevelésti vőlegénynek
menyasszonyával szemben viselkedni. Csakis
hiányzó műveltségének róhatni fel, hogy
néha meghuzgálta az Erzsiké haját, majd
•gazságtalan szeszéllyel kijelentette, hogy
„Nem játszom veled mert lány vagy.**
Szeptember elején Zoli mamája pakolni
kezdett. A két gyermek egész nap nagyon
szomorú voll. A bucsuzás pillanatában
Erzsiké halavány volt mint egy 18 éves
hölgy szokott lenni ilyen esetben. Zoli
pedig egy cseppet sem viselte magát
férfiasán. Rémséges orditozást vitt véghez
és alig bírták a kocsira tuszkolni.
A papa kikisérte a vendégeket, a mama
kávét tett elé.
— Nem kell — mondta Erzsiké szomorú
fáradt hangon.
— Ugyan miért nem kell? -- csodálko
zott a mama.
— Nem vagyok éhes.
— Nem vagy éhes? Máskor kétszer is
kérsz. Csak nincs talán valami bajod?
Nem fáj valamid Erzsiké? Mutasd csak a
torkod?
— Erzsiké pedig egész komolyan felelt.
— Nem a torkom fáj, hanem a szivem.
A mama elkacagta magát, de amint a
kis leány halvány arcát nézte, neki is
összeszorult a szive. Talán arra gondolt

egy lövésre egy szarvast, három hajtót és
egy körjegyzőt lőtt. Erről beszélnek most
olyan sokat abban a bizonyos faluban!
— Vitriolos merénylet. E hó 4-én este
Kátay János helybeli kocsífényező a Tenenbaum vendéglőben az asztalánál több
ször kellemetlenkedő Matlák Lajos ezüstmüvest az ajtón kilökte. Később mikor
Kátay a vendéglőből kiment Matlák meg
leste öt s egy üvegből vitriollal leöntötte.
Kátay arcát a vitriol súlyosan összeégette
és bal szeme is megsérült. Matlak az eset
után elmenekült. A rendőrség a bűnvádi
eljárást a merénylő ellen meginditotta. —
Matlák Lajos csütörtökön jetentést tett a
rendőrségen, hogy a felesége, akivel állan
dó civódásban él, egy baltával fejbeütötte
miáltal súlyos sérülést szenvedett.
— A Bioskop szombaton és vasárnap este
folytatja sorozatos előadásait a színház
teremben. A válogatott képek közül kieme
lendők az Aranyásók Californiában és Az
utolsó dal, érdekes színezett képek. Vasár
nap délután gyermekelőadás lesz. mérsékelt
helyárakkal.
— Miért drágább a káposzta ? Ebben az
esztendőben megkétszereződött a káposz
tának az ára is. Azt már megírtuk, hogy a
lévavidéki káposztatermelőktöl a Felvidékre
szállítják a káposztát Most pedig azt Írják
Pozsonyból, hogy ott egy pénzintézet tá
mogatásával a Morva- és Vágvölgy ká
posztatermelői kiviteli társaságot alapítot
tak, melynek célja e kitűnő és kedvelt ma
gyar terméket rendszeresen exportálni, kü
lönösen Németországba. A kivitel szórvá
nyosan eddig is mogvolt, de a közös üz
letvitel folytán teljes waggonrakományok|
bán való feladás és a rendeltetési állomá
soknak rendszeres besorozása vált lehet
ségessé A fejes káposztja exportja már
hetek előtt kezdetét vette. Itt van a leg
egyszerűbb megoldása, hogy miért lett drá
gább a káposzta. A jóhirü vágmelléki ká
posztát már külföldre is szállítják még pe
dig nagyban, mint annyi más termését a

hogy milyen baj lesz az ha ez a kis lány
később évek múlva valakinek a távozása
után érzi azt, amit most az ártatlan?ág
nyíltságává* kimond: fáj a szivem.
Azóta nyolc nap telt el és megérkezett
a Zoli levelezőlapja, melyben biztosítja
menyasszonyát változatlan érzelmeiről és
egyúttal kellemes csábitó képeket rajzol
neki a jövőről. Zoli nem ismert boldogabb
embert egy boltosnál, aki cukrot áru!; nem
csodálhatjuk tehát ha ambiciója volt egy
cukrosbolt és Erzsikét is ezzel biztatta
Mikor Erzsiké délben hazajött az óvó
ból, a mama ezzel fogadta.
Levél jött Zolitól, neked irta.
Erzsiké elkapta a levelezőlapot és rög
tön kis köténye zsebébe dugta.
— Add ide, hadd olvassam el neked,
mi van benne — szólt a mama, de Erzsiké
megrázta a fejét.
- Nem mama, azt neked nem lehet ol
vasni. Zoli azt mondta nekem, hogy amit
ő fog írni az titok. Senkinek sem szabad
látni, csak nekem.
A mama nem mondta meg Erzsikének,
hogy ő már látta és olvasta a levelezőlapot,
a papa is olvasta, sőt rajtuk kívül olvasta
még Mari is, a dada is. Az asszonyt lélek
finom tapintatával érezte, hogy ez fájna a
kis lánynak, a helyett azonban azt mondta:
— Hát ki olvassa el neked a Zoli le
velét?
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magyar földnek. Bizony ez teszi a drága is, hogy ezt az eszmét támogassák és se
gítsék elő annak megvalósulását. Amint
ságot. ..
— Lövöldöző lótolvajok. Vámosladányban értesülünk, az egyesület ezt a gyárat Ér
mintha csak a régi, hires pandurvilág vak sekújváron vagy Pozsonyban tervezi felál
merő lótolvajai kezdték volna meg újból lítani, de az előbbi város komolyobban
munkájukat, mert október 30-án egy éj van kombinációba véve, mert vasúti össze
szaka négy lovat loptak el a faluban. A köttetései jobban megfelelnek a felállítandó
négy ló dr Kmoskó Béla lévai ügyvéd tu gyár céljainak. Az egyesületet tervében az
lajdona volt, de kettő belőlük útközben a cél vezeti, hogy mivel ma már a gazda
nagyon makrancoskodott, igy azokat Var- közönség, gazdaságában fokozottabb mérv
sányban a tolvajok elhagyták, ahol a csen ben használ műtrágyát, azért beszerzését a
dörök rájuk akadtak. De egy 800 korona kartellekkel szemben a gazdáknak meg
értékű sötét pej kanca és egy 250 koronás könnyítse, igy tehát a terv méltó a gazdák
pej csikónak azonban nyoma veszett Azon pártolására. Azt azonban talán mondanunk
az éjszaka Taliga Lajosnál is próbálkoztak is felesleges, hogy mi jobb szeretnők, ha
a tolvajok lovat lopni, de Taligának Ka- | ez a gyár Barsmegyében volna létesíthető.
rafa János nevű szolgája megzavarta őket, ,
D r. L ou b e n ém e t orvos*
amiért kétszer rá is lőttek. A szolgát súlyos j t a n á r í r j a : A klinikámon szer
sérüléseivel most a lévai kórházban ápol- ,
ják. A lovakhoz persze kocsi is kelletett, zett tapasztalatok szerint a ter
hát ezt is loptak. Ellopták Dálnoki Sándor mészetes F e r e n c * • ló z s e l- k e nak 130 koronás kocsiját s ki tudja, azóta seriiviz biztos székelést okoz és
merre kocsikáznak már rajta. Bár a csendőr semmiféle kelemetlenséggel nem
ség a legerélyesebben fogott hozzá azonnal j jár. Mór oly esetekben is, amikor
a nyomozáshoz, de eddig még eredmény- }
ingerlékeny belek mellett hasz
télén a munkája
Körmöcbánya eladja Stubnyafüi elüt. Körmöcz- j nálták, a Ferenez József-viz fájbánya főbányaváros e héten közhírré tette, j dalomnéiküli székletet idéz elő.
hogy Stubnyafürdő gyógytelepét 1912. évi 1 — Kapható gyógytárakban és fiinovember elsejétől kezdődőleg 15, 2jévre, j szerkereskedésekben. A Szétkülesetleg hosszabb időre bérbe, avagy eladni dési-ígaziíatóság Budapesten.
is hajlandó. Eladás esetén a fürdő meg- i — A libamáj kivitelnek — melyben a lévai
állapított becsára hatszázezer korona. Az piac tekinté'yes szerepet játszik — hazánk
ajánlatok folyó évi december 3l-iga város ban eddig még nem volt központja, a pá
polgármesterénél benyújtandók.
risi csemegekereskedők Bécs közvetítésé
— Mulatság. A lévai keresztény munkás vel szerezték meg a magyar libamájat.
egyesület november 26-án, saját helyéségé- Most azonban elhatározták, hogy egyene
ben - me y a Barsi utcában van — zárt sen Budapestről szerzik be szükségleteiket,
körű Kaolin-bált rendez.
igy tehát a libimájkivitelben sikerült a bécsi
A g ízű saiji egyesület műtrágyagyár közvetítő piacot megszüntetni. De mikor
alapitasu \ barsmegyei gazdasági egyesü fog ez sikerülni a többi másban is ?
let legutóbbi gyűléstn elhatározta, hogy a
— Raboltak a cigányok. A nagy-nrói ci
gazdakö'önség bevonásával, részvénytár gányok megir.t hallatnak magukról, ez a
sasági alápou műtrágyagyárat állít fel. Az j népség ott az országút mentén csak nem
egyesület ebben az ügyben megkereste a i respektálja a tisztességes társadalomnak az
szomszéd vármegyék gazdaság, egyesületeit j enyém és tied közti viszonyról alkotott fel

Én magam fogom elolvasni —- felelt ha
tározottan.
— De hiszen te még nem tudsz olvas
ni — mondja a mama.
— Megfogok tanulni olvasni — s olyan
energikusan csengett a gyermek hangja —
de a Zoli levelét nem szabad másnak ol
vasni, mert az titok.
E naptól kezdve Erzsiké elhanyagolta
bábuit és olvasni tanult; a dada tanította,
mikor ráért. A szülőket valósággal meg
döbbenthette az a lázas szorgalom, ez a
kitartás, amelylyel a gyermek tanult. Ha a
dadának nem volt ideje vele bíbelődni,
Erzsiké sírásra fakadt és a papa bosszú
san kérdezte:
— Mi lelte ezt a gyermeket?
— A dada nem akar tanítani — és Erzsi
ké olyan keservesen sirt, hogy a papa ölé
be vette és igy beszélt neki:
— Legyen eszed kis lányom. Majd meg
tanulod az iskolában, eredj most játszani.
— De én olvasni akarok tudni, a Zoli
levelét akarom olvasni — sirt tovább
Erzsiké.
— Vigye el az ördög azt a levelet —
tört ki a papa, — majd elolvasom én
neked
— Nem lehet papa — és Erzsiké olyan
gyönyörűen elpirult mint egy nagy leány.
Azt csak nekem szabad elolvasni* mert az
titok.

A papa megcsóválta a fejét és aztán
mit tehetett? Leült Erzsiké mellé és taní
totta a dada helyett olvasni ő. Tavaszra
Erzsiké gyönyörűen olvasott. Valami nagy
szerűen illettek a szavak pici szájába. Va
lóságos csoda volt hallgatni és ezt nem én
állítom, hanem szavahihető és teljesen el
fogulatlan tanuk, mint a mama. papa, Biri,
Mari és a dada. A kevéssé összefüggő
szavak hogy „ríni, írni, néni" továbbá ama
bölcs és megcáfolhatatlan igazság hogy
„Annát Ninának is hívják14 és Náci férfinév"
valami csodaszép és érdekes dolgokká
váltak ha Erzsiké ajkáról hallotta az em
ber. Szegény Erzsiké olyan jól tudott ol
vasni és olyan boldogtalan volt! Az a-b-c
szép kerek formás betűit ismerte mind.
De hajh e szép csinos betűk és a Zoli
pecsétes otromba betűi közt olyan nagy
a külümbség Erzsiké majdnem kívülről
tudta az egész a-b-c ét és a Zoli leveléből
még egy betűt sem tudott elolvasni.
De azért nem adja oda másnak. Nappal
ott őrzi zsebében, éjszaka féltékenyen
dugja párnája alá. Őrzi szemérmesen fél
tékeny gonddal, az első szerelmes levelét,
melyet, még el sem tudott olvasni, melynek
még tartalmát sem ismeri.
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fogását és lop, rabol ha szerét ejtheti. Egy
csomó cigányt e hó 6-án tartóztattak le a
csendőrök s kisérték őket az aranyosmaróti ügyészséghez, mert október lö-án meg.
támadták Vészeli Elenóra németprónai vá
sáros asszonyt, aki kocsiján este hét óra
kor haladt el a sárói cigányfalu előtt s a
kocsiján levő árut nagyrészben ellopták. A
megtámadott asszony revolveréből a cigá
nyok közé lőtt, mire a cigányok kőzáporral
feleltek, úgy, hogy a szegény asszony kény
telen volt lovainak gyorsaságára bízni éle
tét és elhajtatni előlük. Azt szeretnénk tud
ni, hogy miért késik abban a veszedelmes
faluban a csendőrőrs felállítása, amely fé
ken tartaná azt a garázda népséget, amely
állandó veszélyeztetője ott a közbiztonság
nak. Ezt ma már nem volna szabad tűrni.
— Magyarország Cimerps Könyve. Ebben
a hónapban egy hatalmas, (15 köteles)
történeti munka első füzete jelenik meg,
melyet Alapi Gyula dr Komáromvármegye
levéltárosa, Dongó Gyárfás Géza Zemplén
vármegye levéltárosa. Gorzó Bertalan Szátinárvármegye levéltárosa, Magnsházy Béla
dr Borscdvármegye levéltárosa, Osváth
Lajos Biharvármegye levéltárosa, Pálmay
József Marosvásárhelytt családtörténetiró,
Petlies Kálmán Szolnok-Dobokavármegye
levéltárosa és Romhányi János Nyitravármegye levéltárosa szerkesztettek és kiadtak.
A műhöz Andrássy Gyula gróf írt beveze
tést Ebben a munkában a levéltárosok
havi füzetekben adják ki hivatali gondvi
selésükre bízott hazai címereknek, lehető
ségig teljes gyűjteményét. Eddig huszonötezer címer van együtt a gyűjteményben.
Mindmegannyi: hazánk régmúltjának s folyó
jelenének ékes koszorúja. Nemzet családunk
nemes közönsége királyi díszben, címerei
ben. Benne lesznek ebben a könyvben, s
már annak első füzetében, legelői is Ma
gyarország nagycimere és a vármegyék
címerei. E/ek mind teljes színű (kromolitografált) kiállításban. Ezek után következnek
a főnemesi és köznemesi családi címerek,
szoros ABC-sorrendben; ezek sorozatában
a nemes egyházak, egyházi testületek, vá
rosok és községek címerei, mindenik a
maga helyén az ABC sorrendjében. Egyegy füzetben, tizenhat táblázaton, 144 cimer.
Így a Magyarország Címeres Könyvének
I-X V . kötetében 25,000 cimer (ide értve
a cimer-bővités. cimer-egyesités, cimer-újitás eseteit is) fog elhelyezkedni. Az I—XV
kötetben A—Z az egész magyar nobilis
közönség Látnivaló tehát, hogy Magyaror
szág Címeres Könyve hazánk ugv élő,
mint kihalt magyar nemes közönségének
teljes hiteles Almanachja is lesz! Előfizetések
a „Miskolczi Agrár-Bank Részvénytársaság44hoz intézendök. Egy évfolyam, 12 füzet,
ára 50 K.. a mely összeg 4 egyenlő és
előzetesen beküldendő 12 K. 50 fill. rész
letben is fizethető. Kivételesen az első
füzet külön is megrendelhető. Ennek elő
fizetési ára 5 K.
— Tényekbiznnyitanak! A BenkőBank r. t,
eddigi nagy sikereiről mi beszélhetne vi
lágosabban, mint a rövid idő alatt kifizetett
nagy nyeremények hosszú láncolata! Csak
eddig már egy 602.000, egy 200.000. két
100.000, egy 90.000, egy 88.000, egy 70.000,
három 60.000, öt 50.000, négy 40.000, öt
30.000, stb. stb. nagy nyereményeket fizet
tek ki. Ne mulassza el tehát senki, aki
nyerni akar, sorjegyet a már folyó hó 16-án
kezdődő uj osztálysorsjátékra azonnal Benkő Bank r. t. Budapest, Andrássy ut 60
megrendelni, mert Benkő sorsjegye Bankói
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— Elfüstölt milliók. A dohányjövedéki
igazgatóság most tette közé a dohányzás
nak január elsejétől augusztus végéig ter
jedő statisztikáját. Ebből megtudhattuk,
hogy a fináncminiszter igen jó üzletet csi
nált az államkincstárnak amikor felemelte a
dohányáruk árát, mert ha a trafikok bevé
tele az áremelés után némileg csökkent is,
nem csökkent azonban a fogyasztás, mert
az emberek azokat a szivarokat szivták,
melyeket a drágítás hírére bevásároltak
maguknak. És most, hogy a dohányzóknak
a készleteik elfogytak, az államkincstár be
vétele is emelkedett, ami azt mutatja, hogy
az emberek csak nem szoktak le a füstö
lésről, ha drágább is a füstölni való, da
cára, hogy kezdetben sokan erősen fogadkoztak erre. Az államkincstár bevétele az
általános forgalomban levő gyártmányok
után 68,688.414 K., a belföldi különleges
ségek után 9,324.689 K., a külföldi külön
legességek után pedig 1,965.250 K., volt. A
szivarok fogyasztása 2.5°/o esett, mig a
cigarettáké 2.7% emelkedett ez alatt az idő
alatt.
— Külkereskedelmi forgalmunk A köz
ponti statisztikai hivatal kedden tette köz
zé a magyar szent korona országainak f.
évi szeptember havi külkereskedelmi for
galmára vonatkozó adatokat. Ezen adatok
szerint behozatalunk értéke az előző évi
1293 8 millió koronával szemben ez év ja
nuár-szeptem ber havában 1419.5 millió
koronát ért el s ebből 1037.7 millió korona
Ausztriából való behozatalunkra esik. Kivi
telünk értéke a múlt évi 1175.6 millió ko
ronával szemben a f. év első kilenc hónap
jában 1165.1 millió koronát tett, mely öszszeghez Auszria 869.6 millió koronával já
rult Az 1911. év első kilenc hónapjában
árumérlegünk összesen 254.4 millió korona,
Ausztriával szemben pedig 168 1 millió ko
rona behozatali többletet tüntet fel.
— Gyermek a nagyváros fertőjében. Ez
rekre megy azoknak az elhagyatott gyer
mekeknek a száma, akik barlanglakások
ban földalat.i lyukakban zülött bűnösök
társaságában élnek. Róluk ir roppant érde
kes tizképes czikket a „Képes Hét“ a leg
ötletesebb és tartalmasabb magyar képes
újság, amely ötven aktuális képen kívül
Szomaházy István kitűnő regényét a Baccaratot. Arzéné Lupin i/.galmas kalandjait,
Krúdy Gyula. Zsoldos Benő, Jean Reibrach,
Nemeskéri Kiss József, Anonymus érdekes
novelláit és roppant sok olvasni valót kö
zöl. Előfizetési ára negyedévre 2 kor. 70
fill. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, V. kér., Alkotmány- u. 18.
— Anyakönyvi bejegyzések. S z ü le té s e k :
Adamecz József Szilaj Mária: Margit ; Federics József Koponyics Erzsébet: József;
Sztojkov Fiilöp Fesztbaum Albinia : Mária;
Bauingarten Fülöp Goldstein Teréz . György;
Rácz János Rácz Ágnes : András ; Óvári
ózsef Dénes Mária : Ilona ; H a lá lo z á s :
[aszaniczky Ottóné Paksy Emília 52 éves
szervi szívbaj, özv. Janesz Mártonné Tabermann Francziska 40 éves szervi szív
baj. Veres Lenke 10 éves agyhártya gyul
ladás.
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Életbiztosító Részvénytársaság

agilis képviselőt
Terménypiac árak a szerdai hetivásárról
Búza
22.— 22 20 K
Árpa
17.— 18.— K
Rozs
20.— —.—
Zab
19.— 19.20 K
Bab
26— —
K
Tengeri 18.— 19.— K
Árak métermázsánként értendők.

keres e város és környéke részére.
Ajánlatok „Wolf Artúr nyomda
tulajdonos Beszterczebánya* címre
küldendők továbbítás véget.

ggsf g g g a o g g g g
Porosz kőszén, koksz, bükhasábot őlenkint és vaggononkint, felvágott fá t a leg
olcsóbban szállít helyben és
vidékre:
Ifj. Kovátsik János
Léva, Szepessy-utcza 8.

Báti utca I sz. alatt üzlethelyiség azonnal kiadó, esetleg
egész uj üzletberendezés is el
adó bővebbet a kiadóhivatal.

Lakás külön udvarral mely 2
szoba és mellékhelyiségDöl áll
azonnal kiadó. Bővebbet a
kiadóhivatal.

„M -i-i-t ? — Papa megengette! Hisz, va
lódi JACOBI-féle Antinicotin-cigaretta
hüvelyek fadobozban !

Csak is a Jacobi Jelzéssel valódi

leoélpapír újdonságok!
Kiváló minőségű levélpapírok rendkívül olcsó
árak mellett kerülnek eladásra.
Levélpapírok vétel kényszer nélkül megtekinthetők

Schulcz Ignácz
papiráruházában, Léván Kazinczy-utca 2.

Lévai H írla p
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Ilim v á l a s z t é k ú r a k t á r t t a r t

fa érez koporsókból
koszorúk és az

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, leqtakirtküöabb
egyszeri átdörzsölése r. : I.*\'r más
szappanul való 3-szorr: átdörzsöé*sel. - - - - - m

Tisztaságért szavatosság!
WEISZ ÁRMIN
C é g v e z e tő :

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

BEE

R ie s s n e r -K á ly h é k ,
o világ legjobb es használatban legtakaré*
kosabb folytonégői Eqészségi szem pontból
a legideálisabb rendszer.
Egyszeri betuzelessel egéSZ télen ég.
m iditől u sok fáradsággal és költséggel ja ró
m :ndennapi betúzelés m egtakarítónk. Lá
tható tűz eredeti biztonsági szabályozó.
Gazűmlés vagy robbanás teljesen k i
zárva. ellenben mindig egyenletes és egéss-

•éges m elegség, különösen a szoba alsó
tégretegeibeo is

Modern lakberendezések
készítője. •—
M eg b ízh ató b e v á s á rlás i

összes temetkezési czikkekből.

fo rrá s .

Le vélb en i m eg keresésre m in tá k k a l
szem élyesen teszem tis z te le te m e t.

Egyedüli darusítás, nagy választék és raktárt

Itótli K.
vaKkereNkedése, L é v a F ő -té r.

m .

K o k s , B rik e t, A n tra c it
s z ü k s é g le té t
a ponton s z á llítá s é r d e k é b e n k é ső b b i
h a tá r id ő k r e m á r m ost fe la d n i k é r e m

R a d iia y K á r o ly
(B u d a p e s t, N a g y m e z C - u te a 4 3 . sz. I e m e le t

Telefon 164. 75- 26. 26— 27. Sürgönyeim: Antracit, Bődap

Kézimunka!
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi szálloda épületébe helyeztem át.
Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és
ékszer árukat, úgymint valódi b r iliá n s
é k sze re k e t, a m o letteket. g y ű rű 
k e t, fü lb e v a ló k a t, a ra n y lánco
k a t és k a r k ö tő k e t, nagy raktár

valódi és china ezüst dísztárgyakban
és evőeszközökben.
Azonkívül raktáron tartok arany,
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander, mahagóni, diófa és
fényes polírozott inga órákat harang
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer
javítások saját műhelyemben készülnek
és jutányosán számíttatnak.
A nagyérdemű közönség további
pártfogását kérve, mély tisztelettel

S T E I A 'E R SÁ W D O R
ó rá s és ékszerész.

Előny omda!

Megérkeztek
m ar az őszi ú jd o n sá g o k !
A n g o l co stü m k e lm é k b lousszövetek. gyapju fla n e llo k sz ö v ö tt és / la n e llb a rch e to k .
Leg ú jab b ru h a d isze k , úri n yakkendők, sa p 
k á k, keztyü k. h a risn y á k , stb. legolcsóbb be
sze rzé si fo r rá s a .

SZILÁRD

JÓZSEF

női- és uridivatáruháza

Léva, Calvin-palota.
Jutányos árak!

Figyelmes kiszolgálási

45

Lévai H irap

s zá m .

M ezőgazdasági- és varrógépek legn agyob b rak tára

I lo ffh e r és S ch rn n tz |
t l n y f a r t l i IMi. é s T s a .
M r. C o r m i e k ^
|

gépeinek vezérképviselete.

Műkőlapos jégszekrények.

O a n z -fé le m o to r o k
á lla n d ó a n ü z e m b e n
lá th a tó k * * * #

V ilághírű lánooskutak.

K özségi és kerti fecskendők.

Erdélyi-féle
A ls ó v á ra d o n eladó.
Értekezni lehet

W ilc s e k S a la m o n k e re s k e d é 
sében L é v á n .
Nyomatott Schulczlgnacz könyvnyomdájában, Léván

