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LEVAÍ HÍRLAP
T á r s a d a lm i m u n k a .

Talán nincs több ország a föld ke
rekségén, ahol annyi terhet rakna az 
államhatalom a társadalom vállaira 
mint minálunk, ahol társadalmi mun
kának, jótékonyságnak meg humaniz
musnak meg miegyébbnek nevezték 
ezt el.

Helyes és igaz az a teória, hogy 
az állam mi vagyunk: a társadalom; 
az ország népének összesége: de hát 
mi adózásunk révén hozzájárulunk 
mindama intézmények felállításához és 
fentartásához, amelyre az ország né
pének szüksége van. És ha kevés a 
szükséges Intézmény vagy pedig újabb 
intézmények felállítása válik szüksé
gessé, azt mondhatná a társadalom: 
hát állítson az állam, azért fizetünk 
adót!

Itt van például a közegészségügyi 
védekezés ellátása, mely az állami 
feladatoknak szintén egyik legfonto
sabb kritériuma, mert hiszen eminens 
állami érdek, hogy az ország polgárai 
egészségesek legyenek, hogy munká
juk ellátására állandóan elegendő erő
vel és egészséggel, bírjanak s igy 
folyvást adózó képesek lehessenek. 
El nem vitatható tény, az állam érdeke 
is az, hogy egészségesek legyenek az 
emberek és munkabírók még azért is, 
hogy anyagilag előbbre jussanak, mert 
csak ott gazdag az állam, ahol az 
egyes polgárok is jómódban élnek, 
ahol az adózóképesség a különböző 
adók emelkedésével vagy azok sza
porodásával arányosan fokozódik, ami 
hogy nálunk igy volna, bizony még a 
legjobb akarattal sem mondható el.

Azt azonban minden lelkiismeret 
furdalás nélkül állíthatjuk, hogy az 
adókat végletekig fokozza az állam 
és mindezek dacára a betegek nem 
férnek be a kórházakba, az elmebete
gek az utcán futkosnak és veszélyez
tetik az épelméjűek életét, a fertőző 
betegek ott járnak, ott laknak az egész
ségesek között, anélkül, hogy a fer
tőzésektől való óvakodásra csak va
lakinek is eszébe jutna gondolni a 
beteg környezetében, vagy az állam 
részéről.

És azért a közönyért, azért a nem
törődömségért, amit az állam tanusit 
ezekkel a szerencsétlenekkel szemben, 
ha úgy perbe lehetne fogni érte, a 
törvény Nyugodtan kimondaná rá a 
vétkes gondatlanság bűnét és bizony 
ez az ítélet sokkal igazságosabb vol
na annál, amit arra a szegény anyára 
szokott kimondani a biró, aki mig 
egyet fordul a konyhában, addig a 
mosogatóvizbe fullad bele a gyereke. 
Mert az államnak polgárai megadják 
a módot, a tehetséget, hogy törőd
hessék ama polgáraival, akiknek ve
szélyeztetett élete elsősorban mingyárt 
a polgár után őt érdekelné legjob- 

. . .
Az ilyen viszonyok között kényte

len vele a társadalom, hogy az állam 
vétkes gondatlanságát az ő gondos
ságával pótolja, illetve fölváltsa, mert 
ekkor ez már magával szemben való 
kötelessége is a társadalomnak, mert 
szükséges, hogy védekezzék olyan 
veszedelem ellen, amivel szemben az 
állam nem tudja megvédeni a polgá
rait, mert közönyös, vagy hiányzik az 
érzéke hozzá.

Ebből pedig arra a következtetésre 
juthatunk, hogy minálunk az állam 

* képviselete nem igen teljesítheti úgy 
a kötelességét, amint azt polgárainak 

I jogukban állna elvárni, mert a polgá
ruk még — ha szivük és lelkűk van 
és ugyan melyiknek ne volna — ön
magukra még külön is kénytelenek 
adót vetni, ha azt akarják, hogy bi
zonyos dolgok úgy legyenek, aminek 
egy müveit és a civilizált állam epi- 
tetonjára számot tartó országban va
lóban lenni kell.

Mert képzeljük csak el, hogy mi 
volna ebben az országban ha az ál
lam nem törődik evvel és a társada
lom is tétlenül nézné a pusztulást, 
vegyük például mingyárt azt, amiről 
most nálunk is, itt a szükebb pátri
ánkban aktuális beszélni: a tüdővészt, 
mert egy nagyon szép társadalmi 
munka került tető alá, a tüdőbeteg
gondozó intézet.

Az egész országban egy félmillió 
ember szenved tüdővészben, elképzel
hető tehát, hogy milyen arányú lehet 
az a rombolás, a mit ez a betegség 
az emberanyagban végez és két
szeresen érezhető a veszteség, ha fi
gyelembe vesszük azt Is, hogy a ttt- 
tüdővész, hiszen eleget láthatjuk, a 
korának teljében levő emberek közül 
szedi áldozatait. Tekintsünk el ez al
kalommal az országos statisztikától, 
mert helyi statisztikát állított össze 
dr. Laufer Lipót orvos, dr. Frommer 
Ignácnak érdemes munkatársa, a dis- 
pensaire intézetben és nézzük annák 
adatait, melyek szerint az utolsó 15 
év alatt Léván 2943 haláleset közül 
532 halálozás esik a tiidővész rová-
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sára, vagyis 100 haláleset közül 19- 
ben tuberkulózis a halálozás oka. Ha 
az egyes éveket külön is vizsgáljuk, 
akkor arra a tapasztalatra jutunk, 
hogy az 1896—1910 években 168— 
232 haláleset közül 2 7 - 4 9  esetben 
volt tüdővész a halál okozója. Léván 
10,000 élő ember közül 1900-ban 
39.1, 1910-ben 30. 6 százalék volt 
tüdővészes. Férfi pedig majdnem két
szer annyi esett és veszett bele ebbe 
a bajba mint nő és a halálozás 68 
százalékban a 40 éven alul követ
kezett be ezeknél a betegeknél, tehát 
éppen életük legszebb idejében kelle
tett elpusztulniok.

Hát nem kötelessége a társadalom
nak ebbe bele szólni? Nem köteles
sége változtatni ezen, hamár az ál
lamnak kisebb gondja is nagyobb, 
minthogy evvel törődjön?

Bizony az. És igy született meg a 
lévai tüdőbeteggondozó intézet is, 
mint egy országos társadalmi munká
nak müve, de amely országos munká
ba olyan okosan volt bele állítva a 
helyi társadalom munkálkodása, hogy 
abból a mi lokális érdekeink nyertek 
kielégítést és ez a munka van hivat
va redukálni a föntebb közölt hatal
mas számokat. És ne higyje senki, 
hogy ez csak a betegeknek fog szol
gálni, az egészségesek is hasznát lát
ják  majd, mert a fertőzési veszedel
meket is alászállitja ez az intézmény. 
És éppen azért, mindenek szeretetébe 
ajánljuk a dispensairet, amely elég 
sajnos, csak negyedik az országban!

T Á  R C Z A

F e r e n c z  J ó z s e f  a d ó s s á g o t  f iz e t .
fAz Erzsébet királyné emlékünnepek alkalmából.;

Jókai Mór, a magyar költőkirály, igen 
sokszor volt pénzzavarban. Egyszer teli 
kézzel szórta a pénzét az ablakon, mász- 
szor ismét a földkerekség legszomorubb 
embere volt, és lehorgasztotta a fejét. Azon
ban soha sem panaszkodott, hanem leült 
az íróasztalához és két regény helyett hár
mat irt, és két cikk helyett hatot, cs mégis 
halmozódtak a bajok és már úgy látszott, 
hogy a költő munkaereje gyengülni fog a 
gondok alatt, midőn a segítség megérkezett. 
Jókai gyakran látogatta a szabadelvüpárt 
klubhelyiségeit, ahol Tisza Kálmánnal és 
Csernátony Lajos képviselővel tarokkozott 
rendszerint. Állandó kibicek voltak: Lukács 
László, Podmanicky Frigyes báró, Mikszáth 
Kálmán és Wekerle Sándor. Ezt a partit 
Ferrari meg is festette. Éveken keresztül 
minden este játszottak, anélkül, hogy a 
differencia hönaponkint két koronánál na
gyobb lett volna. Mikor egyszer Jókai pénz
zavarban volt, a rendes tarokk helyett 
huszonegyest ajánlott. Tisza Kálmán el
fogadta az ajánlatot, de négy krajcár maxi
mális téttel. Jókai savanyúan bár, de igv 
is beleegyezett. Tényleg nyert is az este

T a n it ó k  g y ű lé s e
Jövő héten Magyarország néptanítói 

Budapesten Országos Szövetségük össze
hívására nagygyűlést tartanak, amely csakis 
a fizetésrendezés kérdésével foglalkozik.

Az ország néptanítóiról már Írásban és 
nyomtatásban annyi betű jelent meg, sza
vakban és hangokban annyi erő fogyott el, 
hogy ha mindazt pénzzé válthatnék, a ma
gyar néptanítóság kinn volna a nyomorú
ságból, megélne, kedve volna a tanításhoz, 
és nem kellene kevés, apró kis pénzecské
jét még a gyűlésekre való felutazásokkal 
fecsérelnie.

Megint a fizetésrendezéssel foglalkoznak. 
„A nemzet napszámosai* kifejezés igazán 
nem illik már a szegény magyar néptanító
ságra. A napszámosnak már rendezve van 
a fizetése legalább annyira, hogy ha dol
gozott, akkor megkapja a neki megígért 
bért a hét végén. De a magyar tanító dol
gozik, mégsem kapja meg azt a pénzt, amit 
neki kormányok, miniszterek, képviselők, 
illetékes és illetéktelen emberek számtalan
szor megígértek. A kultuszminiszter legutóbb 
azzal bocsátotta el a tanítókat, hogy fize
tésük rendezésére már az 1912. évi költ
ségvetésbe beállít egy összeget. Ez nem 
történt meg. A fizetésrendezés megint el
maradt egy évvel.

Megérthető és megmagyarázható, hogy 
a tanítóság most, mihelyt megjelent a költ
ségvetés, illetve mihelyt annak tárgyalása 
megkezdődött, egy nagygyűlésben tiltakozik 
ez ellen a halasztás ellen.

A Barsi Ref. Egyházmegye Tanítóegye
sületéhez a következő felhívás érkezett, 
melynek publikálására az elnökség részé
ről felkérettünk:

Az idők mostohasága, a különböző sú
lyos társadalmi és közgazdasági körülmé
nyek, napról-napra elviselhetetlenebbé te
szik a magyar tanítóság amúgy is küzdel
mes és gondterhes életét. Keserves pana
szok feljajdulásától, kétségbeesett lelkek

ötven krajcárt A játék befejezés után Tisza  
behívta az egyik szobába.

—  M óric —  szólt Tisza mélyen a szemé
be nézve —  úgy látszik, neked megint 
nincs pénzed?

—  Nagyobb összegre van szükségem. 
Annyit te úgy sem előlegezhetsz nekem.

—  De hiszen te borzasztó sok pénzt 
keresel, mit csinálsz vele?

—  Szétfolyik a kezem között.
—  Mennyire van szükséged?
—  10.000 forintra legalább.
—  Sok, nagyon sok. De majd én elő

teremtem, illetve majd valaki előteremti azt 
a pénzt, úgyhogy nem is kell visszafizet
ned.

—  Hogyan?
—  Nagyon érdeklődnek irántad az ud

varnál. Azt hiszem Bécsben megszerezhetem 
neked a pénzt. Holnapután utazom Bécsbe, 
vasárnap a bécsi hajónál megvárhatsz. Ott 
talán már mondhatok neked valamit.

—  Köszönöm —  szólt meghatva Jókai. —  
De mégis, hogyan akarod a pénzt nekem 
megszerezni.

—  Azt bizd csak rám. Ha megígérem, 
meg is tudom szerezni. A Jókai név jól 
cseng Bécsben. De ha megkapod a pénzt, 
ezt a manővert nem ismételheted meg több
ször. Bécs csak egyszer irgalmas.

Hálálkodva hagyta el Jókai a szobát, 
ahova utána Podmanicky Frigyes lépett

sóhajaitól s a minden tetterőt lenyűgöző 
sikertelenség, eredménytelenség bevallásá
tól hangosak az egész országban a tanítói 
közgyűlések termei.

Az anyagi nyomorúság megszüntetéséért 
évtizedek óta folytatott harcok, agitálások 
nem vezettek máig sem kielégítő sikerre.

Nem fogyott meg a nyomorgó, küzködő 
tanitók szama, hanem inkább megszaporo
dott. Ennek tulajdoníthatjuk azt a sok át
iratot is, melyet a hazai tanítóegyesületek 
a Tanitók Országos Szövetségéhez intéztek, 
kérvén a f ize té s  rendezés kérdésében egy 
országos ta n ító i g y ű lé s  egybehivását.

Az Országos Szövetség nem térhetett ki 
ezen óhajok elől, s f. hó 1 6-án tartott el
nökségi ülésén elhatározta az országos ta
nítói gyűlés egybehivását.

A tanitók országos gyűlése f. évi decem
ber hó 8-án (ünnep) délután 3 órakor lesz 
Budapesten a régi képviselőházi ülésterem
ben (VIII., Főherceg Sándor-utca).

Erre a gyűlésre hazánk minden tanítóját, 
iskola jellegre való tekintet nélkül meghív
juk.

Tárgy: az ország tanítóinak fizetésrende
zése.

Előadó: Dobó Sándor ref. igazg. tanító 
Hajdúböszörmény.

Ezen országos tanítói gyűlés rende
zésében való résztvevésre fölkértük: az 
Állami tanitók orsz. egyesületét, az Ág. ev. 
hitv. tanitók orsz. egyesületét, az lzr. taní
tók orsz. egyesületét továbbá a középpont 
körül működő Budapesti hiv. Tanítótestület 
valamint a Pest megyei tanitók egyesületét.

Minden további közlésünket az országos 
gyűlés tekintetében, a Szövetségnek „Taní
tó" cimü hivatalos lapjában tesszük közzé, 
de a lapokat is felfogjuk kérni azok szives 
közlésére.

be, akinek Tisza az egész dolgot elmondta.
—  És hogyan teremted elő a pénzt —  

kérdezte Podmanicky.
—  A királyné jószivére fogok apellálni, 

ő nagyon szereti Jókait, és a pénzt az ál
lampénztárral vagy az udvari pénztárral 
nyugtáztatom. Nehéz dolog mindeneseire, 
de Jókait ki kell huzni a csávából.

Nehány nap múlva Tisza Bécsbe utazott 
és kihallgatása két órára volt kitűzve. M i
vel még korán volt, előbb egy sétát akart 
tenni Schönbrunn kertjében. Séta közben 
egy kanyarodónál szembe találta magát 
Erzsébet királynéval és Hoyos grófnéval. 
Tisza meghajolt és egy mellékösvényen 
akart menekülni, de a királyné rászólt: De, 
kedves Tisza, miért akar menekülni?

— Nem aka£m  Felséged sétáját zavarni.
—  Azt nem Tenet . .  . Mostanig a grófnő 

Jókai .Szeretve mind a vérpadig" cimü re
gényét olvasta fel nekem. Csodaszép ez 
az élettörténet . . . M it csinál Jókai?

—  Tisza zavartan hallgatott.
—  Talán csak nem beteg?
—  Nem, Felség, de most legfőképsn Jó

kai miatt jöttem Bécsbe.
—  M i baj van? Lehet valamit tenni az 

ö érdekében?
—  Nagyon sokat, Felség, sőt az a kéré

sem, hogy az állampénztár Jókai részére 
nagyobb Összeget adhasson.

— Egy tanulmányútra?
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A  s z iv e k h e z .
Irta ; Rákosi Jenő.

Az első szóra, az első kiáltásra szárnya 
nőtt a legszebb gondolatnak : a beteg gyer
mekről való gondoskodás gondolatának. 
Szárnya nőtt és a gondolat szárnyát csat
togtatva berepülte a haza téréit és ahol 
megcsapott egy szívet, a szív kinyílt s 
befogadta a gondolatot.

És a munka egyet lépett, s nagyot lépett. 
Varázsütésre tetté vált a szándék és ma 
már nem kezdeni, hanem csak folytatni kell 
a dicső művet, amely a tavalyi esztendő
nek egy históriai tényévé leve.

Hiszen mentő révet építettünk az élet, a 
szenvedés tengerén tehetetlenül vergődő 
lelkeknek. — A gyermekvilág a nemzet 
életének a forrása. Amiiy bőven fakad, 
amily zavartalanul folyik, amily épen csör
gedez : abban a mértékben vetődik fény, 
Öröm, remény arra az útra, amelyen a nem
zet a maga jövőjének titkai felé vándorol. 
A nemzet ereje, a nemzet hatalma, a nem
zet dicsősége lélekzik a bölcsőkben, szól- 
lal meg a gyermekszobák vidám zajában 
és dobog fel a gyermekek szívében. A 
gyermekvilágon kell a nemzet szemének 
pihennie, mert a maga jövőjének a képét 
szemléli benne.

Jusson eszetekbe a Krisztusi mondás : 
Bocsássátok hozzám a kisdedeket, mert 
Övék a menyeknek országa.

A nemzet pedig, Krisztus szavával ezt 
mondja : Jertek velem a kisdedekhez, mert 
ők az én Menyországom.

És nem a boldog gyermekekről van szó, 
amikor én a Ti szívetek ajtaján zörgetek. 
Nem a gazdag vagy jómódú emberek gyer

mekeiről, akikért a szülék képesek mind
arra az áldozatra, amely szeretetüknek 
megfelel; nem is az ép és egészséges 
gyermekekhez hívlak ezúttal benneteket, 
akiknek vidám zaja, csengő nevetése a vi
lág legdicsőbb és legédesebb muzsikája; — 
hanem viszlek benneteket a szegénység és 
a betegség tanyáira, ahol ez a leglelketle
nebb zsarnokpár a gyermekvilágot fojto- 
gatja. Letörli nedves kezével arca szép 
színét; ujjával megérintvén szemét, elveszi 
ragyogását; irtóztató szájával elfújja örökre 
kicsi ajakáról a mosolyt.

Akinek a szive e gondolatokra össze 
nem facsarodik, aki még nem látott boldog
talan szülőt, ki beteg gyermekén nemcsak 
segíteni nem, de nem tud szenvedésein 
csak enyhíteni is ; aki nein látott kisded 
koporsót, amelyet szegénységgel szövetke
zett betegség ácsolt; aki nem látott tehe
tetlenül vergődő anyai szívet megszakadni, 
nem látott gondban kimerült atyát bomlott 
elmével vagy megrontott erkölcscsel ; aki 
a szenvedések szenvedését, a kínok kínját, 
a gyötrelmek gyötrelmét a pusztulólgyermek- 
sereget nem látta: az ám zárja el beszé
dem elül a szívét. De aki Krisztus örökét, 
a gyermeket szereti, a maga gyermeke bol
dogságáért abban hálás, hogy italt, ételt és 
orvosságot kíván nyújtani az elhagyatottak 
és elesettek ártatlan gyermekeinek; aki bé 
akar menni a boldog szív, a nyugodt elme 
és a békés lelkiismeret földi paradicsomába; 
aki szereti gyermekét, istenét és az álmát, 
melyben testi és lelki ereje megújul ; az 
jöjjön, az tárja ki szíve kapuját szózatom 
előtt és áldozzon az oltáron, melyet papok
ként nemzetünk legszebb, lagdicsőbb, leg
nemesebb asszonyai és legtiszteletreméltóbb,

legfenköltebb, érzésben, gondolatban H  
cselekedetben legfényesebb férfiai vesznek 
körül.

Az áldozati tűz meg van gyújtva, a láng 
ég, füstje égnek száll: hozza el ki-ki azt a 
hasáb fát, amelytől a legtisztább, legideáli
sabb oltár tüze messze világitó máglyatüzzé 
lesz; abban égjen el ezrek nyomora, száz
ezrek gondja, milliók elhagyatottsága.

És a Nemzet szeretete gyermekei iránt, 
hite önmagában és reménye jövőjében 
szálljon égre a füsttel, mely az Istennek 
kedves áldozati oszlopként emelkedik a 
magasba. ________

H ÍRJ: K.
A tü d ő b e ie g ’jfo n d o zé  in t é z e t  

m e g n y itá s a .
Kihatásában nagy jelentőségű aktus ment 

végbe vasárnap délben Léván. Ekkor nyi
totta meg ünnepélyes díszközgyűlés kere
tében Lukács György, titkos tanácsos, őrsi. 
gyűl. képviselő, a József kir. herceg Szana
tórium Egyesület elnöke, az egyesület tüdő
beteggondozó intézetét. Az egyesület kép
viseletében az elnökön kivül megjelent itt 
di. Geszti József, a gyulai szanatórium 
igazgató-főorvosa és P akuts József főtitkár, 
inig a törvényhatóság képviseleteben A tailá th  
István vármegyénk népszerű alispánja és 
dr. lienkö  Lajos kir. tanácsos, megyei tiszti 
főorvos jelentek meg Az érkező vendége
ket a vasúti állomásnál Hődoyh Lajos 
polgármester, dr. Ftom m cr Ignác, a szana
tórium egyesület lévai fiókjának elnöke, dr. 
Kmoskú Béla titkár, dr. Jíocsy Aba, dr. L a u fe r  
Lipót és F ru d m a tn i Samu fogadták. A 
polgármester rövid üdvözlésére Lukács 
György kijelentette, hogy szívesen jött Lé
vára, ahol minden kulturtörekvés termékeny 
talajra talál.

A városháza tanácstermében fél 12 óra 
után kezdődött meg a díszközgyűlés, vá
rosunk előkelősége, az egyesület tagjainak 
élénk részvételével, kik között számra nézve 
a hölgyek domináltak.

Dr. Frommer Ignác a szanatórium egye
sület lévai fiókja nevében meleg sza
vakban üdvözölte Lukács Györgyöt s föl
kérte a díszközgyűlésen való ylnöklésre, 
aki erre köszönetét mondott a lovai társa
dalomnak a szanatórium egyesület érdeké
ben kifejtett odaadó murtK.isságáért, majd 
vázolta a tüdóvész megdöbbendő pusztítá
sait, melynek évente 70 bü ezer ember 
óik áldozatul ebben a.: országban, ahol 
állandóan félmillió ember szenved tüdő- 
vészen. Ezután előadta a tüdővész ellenes 
küzdelem feladatait s utal a külföld hasonló 
intézkedéseire, melyekkel Németországban 
ötven százaé;kal sikerült alászállitani a 
halálozások szamát. Majd az intézmény 
feladatát isin őrlette, mely.k közé tartozik a 
tüdő vészié; tő/éseknek gátat vetni; a bete
güket felvilá. Ositani, a szegénysorsu bete
geknek dietikus táplálkozást adni és segé
lyezni őket a gyógyszerek beszerzésénél 
s megjegyzi, hogy illetékes helyen kérel
mezni fogja az intézet. hogy gyógyszereket 
a s e'énv betegek ingyen kapj’nak a beteg- 
ápolási pótadó terhére Ezután a központ 
levében köszönetét feje i ki a vár<>s kö
zönségének lelkes támogatásáért és kéri, 
h 'gv ezt a n gy lelkesedést öiizzék meg 
továbbra is annál is inkát' . mert most 
már városunkban is van tüdőbeteggondozd

— Jókainak szüksége van a pénzre. 
:sak aláirja-e Őfelsége a kérvényt.

— Én fogom az ő asztalára tenni. Ha 
jenit gy a kihallgatásra, már meglesz a ha- 
ározat . . .  Jókai megérdemli.

Tisza mélyen meghajolt Jókai ügye jó 
rezekben volt. Mikor délután a király elé 
árult, a folyó ügye dről való referálás után, 
ávozni akart, de a király visszatartotta.

^ Jókai kérvényét, sajnos, nem Írhattam
ala. .. .— Miért — kérdezte Tisza ijedten.

Mert az Összegei nem az állampénz- 
tárlví, hanem ház pénztálamból fogom 
utalványozni Jókainak biztosan szükségé 
van a pénzre. Értesültem róla.

— Jókai egy északi tanulmányutat akar 
teán'., de n ncs pénze hozzá.

J -Tehát minden rendben van. — A ki
rály intett és Tisza távozott. Azután a kt- 
rál tt tál jelentkezett és mégegyszer meg
köt zl'nte, megígérte, hogy Jókait elltc,

B AShazafelé való ut n a bécsi hajóra Vác- 
nái ;,y magányos utas szabott fel. J"

— Jj  vagy rossz híreket hozol ki r
dé Tiszát .

£ ‘ég jókat. De egy utazást kell tenned
északra

— Miért?

— Mert megígértem a királynak. Máskép 
nem kapod meg a pénzt

— Ha pénzem van, akár az északi sark
ra utazom. Hát valóban sikerült?

— Sikerűit. A király a kérelmet teljesíti. 
És az egész történetet elbeszélte Jókainak.

Néhány nap múlva Tis a már megkapta 
a pénzt. Jókai kifizette adósságait és pénzé
nek aradványával na \ \  utazást tett. Augusz
tus végén jutott lseidbe, ahol Erzs bet ki 
rályné a gyógyparkban mindjárt első nap 
észrevette, és magához hivatta. Jósai nagy 
tisztelettel csókolt kezet a királynénak. 
Másnap udvari ebédie hívták, ahol maga 
a király, nyújtott neki egy pohár bort. 
Ekkor kezdte Jókai tósztját nagy boldog
ságában ezzel: Vitám et sanguinem-----

Heíd Albert

Q e ÍT u jso m .

g ű iiijo f a rifávj . . as étet m e^cr.
_ _  51 tt ál lek teíéit az éfetútnah. —
0d4t\ivjtjom, ltot’ szeretni hídnak,
(iTlliot a sím csal; riraoet termei . .
(S nincs etienséij . . nincs s? címeié ember.

ífapp ÖV’zsé.
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intézet. Az éljenzéssel fogadott beszéd után 
megnyitja a díszközgyűlést, a jegyzőkönyv 
vezetésére dr. W §isz Lipótot, s jegyzőkönyv 
hitelesitőkül N o vo tn y  Imréné és Schu lpe  
Alfonznét kérte föl. Majd bejelentette, hogy 
vármegyénk főispánja táviratban üdvözölte 
a díszközgyűlést, ezután pedig (az elnök) 
üdvözli a díszközgyűlést, a vármegye kép
viseletében megjelent alispánt és főorvost 
és a város képviselőjét a polgármestert.

Ezután nagy figyelem között dr. From- 
mer Ignác olvasta föl jelentését az intézet 
keletkezéséről, melyből megtudtuk, hogy az 
egyesületi mozgalom hét év előtt kezdődött 
meg Léván s jelenleg 127 működő tagja 
van a fióknak. Eüsmeiését fejezi ki Léva 
város képviselőtestületének, mely anyagi 
támogatással járul hozzá az intézet fentar- 
tásához, továbbá lovag Schoeiler Gusztáv
nak, a szán itóriumi fiók diszelnökének, aki 
fával, úgyszintén a villamos társaságnak, 
amely világítással látja el az intézetet. Az 
intézmény létesítésének nagy előmozdítói 
voltak még a helybeli pénzintézetek és a 
fcnkölt lelkű hölgytársadalom, akiknek Lu
kács György indítványára egyhangúlag kö
szönetét és'elismerést szavaz a közgyűlés, 
u :yszintén dr. Frommer Ignácnak is, akinek 
n gy érdemei vannak a dispensaire lé*e 
s lésében.

Majd dr. Laufer Lipót olvasta föl „Tüdő- 
vészhalapdóság Léván** cimü tanulmányát, 
melyben az előadó 15 évre visszamenőleg 
meggyőző statisztikai adatokkal mutatja be 
városunk tüdövészhalandóságát, mely ez 
alatt az idő alatt 14—24 °/o között válta
kozott. A közgyűlés az előadónak tanulsá
gos felolvasásáért köszönetét mondott.

Majd pedig az elnök indítványára az 
egyesület védnökeit József főherceget és 
Auguszta főliercegasszónyt táviratilag üd
vözölni elhatározta s ezt a helyre! nökségre 
bízta. Ezután Mailáth István szólalt föl és 
kős. önetet mondott az el .öknek, hogy erre 
az ünnepségre a vármegyét is meghívta, ő 
pedig újból meghajlik Léva város közön
sége előtt, mely megint egy emberbarát! 
intéz nény létesítésével bizonyította be ál
dozatkészségét. iMiután még a polgármester 
a város nevében röviden üdvözölte az 
elnók it, dr. Frommer Ignác köszönetét fe- 
jeztc'ki megjelenéséért és a közgyűlés ve
zetéséért, a közönség megtekintene az intéze
tet, amely a Honvéd utcában, a Vidor féle 
házb.n van elhelyezve.

Itt dr. Frommer Ignác mutatta be a köz
pont képviselőinek és a közönségnek az 
intézet rend.ló helyiségét és a felszerelése
ket és m .gy Házatokkal szolgált az érdek
lőd óknek akiknek nagyon tetszett a pom
pa.. elyiség. — Délután társasebéd volt a 
Vigadó nagytermében.

* •
A szanatóriumi egyesület lévai fiókja dísz- 

közgyűlésének üdvözlésére József főherceg 
és Auguszta főpercegasszony a következő 
tá . rali választ küldték :

Nagyméltóságu Lukács György Léva 
Örömmel értesültünk mindketten az 

újonnan elkészült tiidöbeteggoiulozó inté
zet megnyitásáról A diszkó, gyűlésnek há
lás köszönet meleg megemlékezéséért és 
fid üzletéért, melyet őszinte szívvel viszon- 
ziri 1; mindketten, kívánva, hogy az ég ál- 
dá a legyen önfeláldozó emberbaráti nemes 
m !; ALsükön. József főherceg.

Halálozás. Kiss Sándor nagykálnai ref. 
el ; "rnyörgő tanító f. hó 23-án 05 éves 
koi..j i! megha t Az elhui yt 44 évig szol- 
í ?f a Ili ven a népnevelés ügyét és ebből 
a "b 4 16 évet Nagykálnán töltött. Teme

tése 25-én ment végbe a lelkészt és tanitói 
kar, valamint a község népének nagy rész
vétével. A gyászháznál Csekey Dávid, alsó- 
váradi lelkész mondott megható gyászbe
szédet, mig a sírnál Tóth Isván, lévai ig.- 
tanitó magas szárnyalásu ódájával búcsúz
tatta el a sokak által megsiratott nemes- 
lelkű férfiút és pályatársat. Az elhunytban 
Pólya Károly ny. ezredes és Pólya Lajos 
nagyölvedi ref. lelkész sógorukat gyászolják.

— Nemzetiségi pénzintézetek terjeszkedése. 
E cim alatt egy nyitrai napilapban e héten 
hir jelent meg, mely a többek között arról 
is beszámolt, hogy a barsmegyei Geletneken 
nem zetiségi ag itá to rok  közreműködésével egy uj 
földinivesbank nyilt meg.Mi, akik a geletneki 
bankalapításról annakidejében szintén hirt 
adtunk, ha gyanusnak látjuk a vállalkozást, 
ezt is szóvá tettük volna. A mi értesülésünk 
azonbrn az, hogy igenis Geletneken egy 
pánszlávbanlr fiókot akárt nyitni, de eme 
tervnek szerencsésen útját vágta a Zsar- 
nóczai Népbank vállalkozása, mely ott Ge
letneki Népbank (Ludova Banka) cég alatt, 
a nemzetiségi vállalkozást megelőzve, fiókot 
nyitott. A Zsarnóczai Népbank nem pán- 
szlávbank, Geletneken pedig újabb bank
alapítás azóta nem történt, igy tehát nyitrai 
laptársunk aggodalmai teljesen oknélküliek.
A Zsarnóczai Népbank nem megrovást, 
hanem dicséretet érdemel, mert vállalkozá
sával szolgálatot tett a magyarságnak.

— Pályázat dijnoki állásra. Vármegyénk 
alispánja az oszlányi főszolgabírói lova;al- 
ba dijnoki állásra pályázatot hirdet.

Talált pénz. Robb János szabóinas, 
e hó 2>-án reggel a Koháry utcában egy 
tárcát talált, melyben 130 korona és két 
fillér összegű péns-volt. A becsületes szabó
inas a tárcát mingyárt bevitte a rendőrség
re, ahol akkor már Rohács Gyula iparos 
jelentette, hogy elveszett a pénze. Miután 
a rendőrkapitány előtt igazolta, hogy a tár
ca és a pénz az övé, így azt visszakapta.

— Műkedvelői előadás A lévai ifjúsági 
egyesület december hó 2-án a városi szín
házban műkedvelő előadással egybekötött 
zártkörű mulatságot rendez. Az előadás 
műsora: Fogadás. Monológ. Irta Gabányi 
Árpád Előadja: Bálint Lajos e. t. Népdal
egyveleg Deák Gerötől. Énekli az egylet 
dalárdája Vén Kuruc. Irta Halassy V. Sza
valja : Konc József e tag, Káposzta Sári 
siralmas históriája. Előadják Madarász Jó
nás és Akosy János e. tagok. Bordal Tak
sonyi —Hoppé Énekli az egylet dalárdája. 
Tót táncmester. Magánjelenet. Juhász Lajos 
e. tagtól. Segédjuhász. Népszínmű — paró
dia. I. felvonás, — Irta: Szomaházy István. 
KLbiró Csohtó István. Biróné Galambos 
Johanka. Segédjuhász Dohány István.

— Ha szőrit a cipő. Beluch János fod- 
rászinester Ladányi-utcai lakásából vasár
nap valaki ellopta a télikabátját és egy pár 
uj sárgacipőjét. Az egész eset olyan egy
szerű, ho ,y szóra sem volna érdemes, ha 
véletlenül nem vegyülne belé egy kis jóízű 
komikum is, mint á tolvajhumor szüemé- 
nye. Ugyanis a tolvajnak a cipő valószí
nűleg kicsi volt, mert másnap visszalopta, 
de elsőbb segíteni próbált a bajon és a

; cipőt elől, hogy tágasabb legyen, bevágta.
' De amint látszik, még igy is szűk volt 
neki, mert visszavitte.

— A hálás rokon. Szmató Mihálynét, aki 
férjével együtt a Kabina gyárban van alkal
mazva mint munkás, e hó 29-én megláto
gatta rokona Obocsányi Mária, aki az éj
szakát is ott töltötte. Másnap a vendéglátó 
házaspár munkába ment és a szoba kitaka
rítását vendégükre bízták. Mikor délben haza 
jöttek, lakásuk ajtaját zárva találták, mire 
a férfi az ablakot kifeszitve a szobába be
mászott. Azonban csakhamar sajnosán ta
pasztalta, hogy kedves vendégük és ro
konuk, a takarításra való felhívást alaposan 
félreérthette, mert ő a párnákat, ágytaka
rókat, és miegyébb kezeügyében levő ru- 
hanemüeket úgy eltakarította, hogy a sze
gény házaspár kénytelen volt rokonukat 
lopásért a rendőrségen feljelenti, ahol a 
nyomozást rögtön megindították. Obocsányi 
Mária, a lopott holmival Léváról elutazott.

— Tüzeset A múlt héten Vámosladány- 
ban ismeretlen okból kigyuladt Fürjes István 
szalmakazla és leégett. A kár 140 korona, 
biztosítva nem volt.

— Templomszentelés Hontszántón A hont- 
szántói evangélikus fiókegyház híveinek e 
hé 12-én nagy napja volt. Ugyanis ekkor 
avatta fel Hándel Vilmos főesperes nagy 
p; pi segédlettel az Ízléses uj imaházat,-Meg
ható volt a szertartás, lélekemeíő és fenséges 
a templomból kiszorult népnek éneke, mely- 
mk végszóit a szemben levő erdők verték 
vissza. Legyen az Isten dicsőségére emelt 
épület a ki is .tusi szeretet, egyetértés és a 
magyar hazafiság terjesztésének hajléka!'

— A bajUai betöröbanda elítélése. Több 
mint egy heti tárgyalás után végre vás3r-v 
nap, november 2ö-án a^ esti órákban hozta 
meg ítéletét az aranyosmaróti törvényszék 
esküdtbirósága, a rablás és gyújtogatás 
bűntetteivel vádolt Szabó Lajos és társai 
garammenti molnárok bűnügyében. Még 
élénk emlékezetében van olvasóinknak a 
múlt év december lö-én történt bajkai be
törés esete, amikor Fauféder ispán fegyve
rének golyója súlyosan megsebezte a rab
lók egyikét, minek következtében aztán a 
banda tagjai és viselt dolgai napfényre ke
rültek. A megsebesült Szabó Lajosnak — 
aki később sebével a lévai kórházba került 
— vallomása alapján a csendőrség egy
más után tartóztatta le Szabó István felsö- 
váiadi, Erdélyi József alsóváradi, Mancz 
István nagykálnai törvényhatósági bizott
sági tag és Czimer Kálmán kiskálnii, 
majd utóbb Magyar István felsővárádi 
molnárokat. A banda tagjai jórészt 
beismerésben voltak, de Mancz István kez
dettől fogva mindvégig konokul tagadott. 
Az ügyészség azonban a rendelkezésére 
álló bizonyítékok alapján vádat emelt va
lamennyi eilen, sőt sikkasztás miatt vád 
alá kerültek még Pozsgai István alsóváradi 
és lopás büntette miatt Tóth Szabó Lajos, 
felsővárádi molnársegédek is.

Ennek az ügynek tárgyalására az esküdt- 
biróság november 17-én ült össze, mely
ben a bíróság részéről dr. Kail Antal 
törvényszéki elnök, Kraicz Ernő és Kerekes 
Zoltán törvényszéki bírák vettek részt A
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vádat Leyrer László kir. ügyész képviselte.

Az esküdtszék megalakulása után az el
nök a vádlottakat hallgatta ki, ami a sok 
szembesítés miatt két napig eltartott. Az
után mintegy 90 tanul hallgattak ki, arány
lag rövid idő alatt, ami az elnök ügyes és 
körültekintő vezetésének köszönhető. Pén
teken délután tartotta meg az ügyész csak
nem három órás vádbeszédét, mely tömö
ren összefoglalta a vádpontokat és a bizo
nyítékokat és a vádlottakat szövetségben 
elkövetett gyújtogatás bűntettében kérte 
bűnösöknek kimondani.

S zo m b ati védőbeszédek napja volt. Be- 
licza István Szabó Lajos védelmében, dr. 
Lányi Gyula Szabó István, dr. Pongrácz 
József Mancz István, dr. Szitányi Aurél 
Erdélyi József, dr. Ardó Sándor Czimer 
Kálmán, dr. Rohonyi Gyula Magyar István 
vádlottnak volt a védője, mig dr. Wildmann 
Jenő Pozsgai Istvánt védte. Dr. Lányi védő
beszéde nívós jogi fejtegetéseivel és szó
noki erejével valóban kiemelkedett az el
hangzott beszédek közül, úgyszintén Ar- 
dóé is, aki a szövetség kérdését oly szé
pen, fejtette ki, hogy az esküdtek fejtege
téseit honorálva, nem állapították meg a 
szövetkezést a vádlottak terhére. Végül 
pedig Rohonyié, kinek hatásos beszéde 
ú tin  védencét, Magyar Istvánt, teljesen fel
mentette az etküdtbiróság. Pozsgai kivé
telével, akit szintén felmentettek, a többi 
vádlott megkapta büntetését. Az esküdt
szék marasztaló verdiktje alapján a törvény
szék Ssabó Istvánt 7 évi, Szabó Lajost és 
Czimer Kálmánt 9 évi, Erdélyi Józsefet 8 
évi, mig a legkonokabb tagadásban levő 
Mancz Istvánt 10 évi fegyházra ítélte. A 
vádlottak a csatai gyújtogatás kivételével 
Az Ügyész által inkriminált összes bűn
cselekményben bűnösöknek lettek kimondva. 
Az Ítélet a bejelentett semmiségi panaszok 
folytán még nem jogerős.

—  Állatbiztosító szövetkezet. Garamszent- 
benedek község kisgazdái szövetkezeti ala
pon a lapunkban is ismertetett állatbiztosító 
szövetkezetét létesítettek a barsmegyei gaz
dasági egyesület égisze alatt. A szervezés 
munkáját Krajtsik Jenő gazdasági' titkár és: 
dr. Haíczl Kálmán plébános végezték s ez 
utóbbit a szövetkezet elnökévé választották. 
Az egyesület főcélja, hogy állatbetegségek 
esetén —  különösen m inta most is grasszáló 
ragályos száj és körömfájás alkalmával —  
az elhullott állatokért tagjait anyagilag kár
pótolja, hogy azok könnyebben szerezhess 
senek be újabb állatokat. A garamszent- 
benedeki szövetkezés alapja az, hogy a 
gazda minden biztosított állat után értéké
nek egy százalékát biztosítási díjul fizeti 
be a szövetkezetbe, amiért az állat elhul
lása esetén nyolezvan százaléknyi kárpót
lásban részesül. Kívánatos volna, hogy az 
ilyen szövetkezések létesítésében mennél 
több község követné a benedeki példát.

—  Az időjárás. M últ héten egész tavaszi 
időjárás volt, az égbolton többször villámok 
cikáztak, ami ilyenkor elég szokatlan jelenség

nálunk és november 26-ika olvan verő
fényes, langyos időt produkált amire már 
nagyon régen nem volt példa. De Meteor 
jelzése szerint az időjárásban már nagyobb 
változásokat is várhatunk még pedig az 
enyhe jelleg rovására, hidegebb, csapadéko
sabb irányban, amely utóbbi már hó is 
lehet. December havának változási napjai: 
*  6 —7 12— 18—20—2 !— 22— 28—31-re
esnek. Amelyek közül a legerősebb hatá- 
súaknak ígérkeznek a 4 hideg, csapadékos, 
mely hó is lehet; 16 enyhült; 18 szeles’, 
esetleges viharos, majd újra hideg; 22 vál
tozó csapadékkal, de inkább hideg mint 
enyhült; 28-ára szintén a hideg jelleg ki
fejlődése várható.

%
A gyermekszanatórium karácsonya. A

gyermekszanatórium! mozgalom élén mint 
fővédnök Hohe.iberg Zsófia hercegnő é$; 
mint kormányzó gróf Zichy János vallás 
és közoktatásügyi miniszter állanak. Napjaink 
ezen kétségkívül leghumánosabb mozgal
mának vezetői most oly kérelemmel for
dulnak az ország társadalmához, hogy sze
gény és gazdag egyaránt nyissa meg szivét, 
amikor saját gyermekének karácsonyfáját 
díszíti és gondoskodik anyai, apai szivé
nek boldogságára saját kisdedének örömé
ről, gondoljon némi adománnyal a védtelen 
gyermekvilágra, amelynek megmentését tűz
te ki feladatául az Országos Gyermeksza- 
eatórium Egyesület. A most szervezés alatt 
álló Budapesti Központi Szanatórium javára 
karácsonyi gyűjtést engedélyezett gróf 
Khuen Héderváry Károly belügyminiszter 
és annak/érdekében fordul Rákosi Jenő 
„A szivekhez* című, lapunk máa helyén 
leközölt szózatában a társadalom nagylel
kűségéhez. — A gyermekszanatórium Egye
sületnél a tagok kötelezettségei a követke
zők: a rendet tag 3 évre évi 5 kor. tag
dijat fizet; pártoló tag, ki egyszersminden- 
korra legalább 100 koronát ad; az alapi
tó tag legalább 1000 korona alapítványt 
tesz és ezt legfeljebb öt év alatt befizeti; 
ágyalapitó az, aki 10.000 (tizezer) korona 
alapítványt tesz. Az ágyalapitó jogosítva 
van abban a szanatóriumon, melynél ágy- 
álapitványát tette, * egy ágyat évenkint díj
talanul az általa ajánlott beteg számára 
igénybe venni. Az alapítványok közvet
lenül gróf Zich Jánosy vallás és közoktatá
sügyi miniszter címére, Budapest. Vas-utca 
10. intézhetők. Bejelentő iveket a központi 
iroda Budapest, Dohány-utca 39. küld. 

.A r á n y o k a t  lapunk is-elfogad.
— Tíz arany pályadijat tűzött ki a „Ház- 

tartásu, a Magyar Asszonyok Közlönyének 
szerkesztősége a legjobb ételrecept bekül
dőjének. a z  első dij öt arany, második dij 
három arany és a harmadik dij két arany. 
A pályázaton bárki résztvehet, levesek, le- 
vesbevalók, mártások, előételek, sült és főtt 
húsok, halak, főzelékek, torták és tészták 
elkészítési receptjével. A beérkezett recep
teket a főzőiskolában bizottságilag kipr5- 
bálják, a megfelelő receptek azután a Ház
tartás számaiban megjelennek. A pályázat

eredményét az 1912. február 20-iki „Há«. 
tartásiban hirdetik ki. Pályarecipék 1912. 
február 1-ig a .Háztartás* szerkesztőségé
nek, Urai né Hentaller Lilly szerkesztő cí
mére, Budapest, VII., Thököly-ut 162. sz. 
küldendők.

— A kt so k a t  ü l, r o ssz a l
em észt; a nápolyi királyi orvosi
klinika tudományos jelentései fel
említik, hogy egy kis adag termé
szetes F e r en cz  József■keserii- 
viznek naponkinti éhgyomorra va
ló használata nemcsak megjavítja 
a gyomormüködést, hanem a be
lek renyheségét is sok esetben 
annyira mérsékli, hogy más or
vosszerek használata feleslegessé 
válik — A gyógyszertárakban éa 
füszerkereskedésekben határozot
tan valódi „Ferencs József*-kese- 
rüvizet kell kérni. A Szétküldésig 
Igazgatóság Budapesten.

—  Meglesz a kétkoronás ezüstpész. Üz
leti körökben már régóta panaszkodnak, 
hogy kevés a váltópénz. E bajon segíteni 
fog a pénzügyminiszter az által, hogy ve
retni fog Í912-ben, 20 koronás aranyat 
650 ezer darabot, 10 koronás aranyat 200 
ezer darabot, 1 koronás szüstöt 10 milliót, 
2 koronás ezüstöt 5 milliót, mindössze 15 
miiló 850 ezer darabot 35 millió korona 
értékben. Az egy és két koronás ezüst 
pénzt a régi egyforintosokból verik. Ezek
ből tíz millió darabot átvesz a magyar 
kincstár, az Osztrák Magyar Banktól. Ezen 
az üzleten hír szerint nyerni fog a kincs
tár, mert a beszerzendő egyforintosok 
ezüstje jobo, mint amilyen az egy- é tk é t-  
koronásoké, úgy hogy:.az égész átverés 
után 28 ezer 610 kg. színe züst v nyeresége 
lesz a kincstárnak, mintegy 22 és fél mil
lió korona értékben.

—  A vidéki hírlapirodalom kóréból. Ai
Érsekújváron megjelenő „Kis^ Magyar Al
föld* szerkesztőt és chnet Cserélt A lap 
eddigi 'SZéirkeSztófe, Bubrovay; János, a M 
20 éven át lelkes ügyszeretett és nagy 
áldozatkészséggel szerkesztetje ] a lapot, 
visszalépett a szerkesztés m u rá já tó l s úgy 
ezt, mint a lap kiadói jógát ájefta dr. Vári 
Ernő és Gunda Jenő uC s z e re lő k n e k , a 
kik „Érsekújvár* cim algtt azfyykép meg
újult lap első száhiát n^gindijsitták.

— Patikárus nyelven, £ g y  \® éki ur volt 
bent Léván e héten, íz  b & é lte  vidám 
sörözgetés közben az alábbi igazán .m eg
történt" anekdótát. Hogy megtörtént, arról 
kezeskedünk, mert ott voltunk ahol beszélték.

Egy megyénkben gyógyszerész hirdetés* 
utján segédet keresett, de mert nem jelent
kezett senki, egy barátjához fordult, aki kül
dött is neki egy fiatal praktikánst. De a 
fiatal ember szörnyen lusta volt, még a 
gyógyszerkészités közben is elszunditottt 
néhányszor. A gazdája egy darabig csak
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tűrte, de aztán niegsokalta a dolgot s leve
let irt barátjának, hogy mit kellene a fiatal 
ember álmossága ellen tenni, mert hiszen 
fi már ismerheti a szokását. Harmadnapra 
meg is jött a válasz. A gyógyszerészek ál
tal használni szokott lakonikus utasítás így 
hangzott: — Használat előtt meg kell rázni.

— Külkereskedelmi forgalmunk. A m kir. 
központi statisztikai hivatal csütörtökön 
tftte közzé a magyar szent korona orszá
gainak foiyó évi október havi külkereske
delmi forgalmára vonatkozó adatokat. A 
füzet tartalmazza az 1911. év október havi 
külkereskedelmi forgalomnak adatait, szembe
állítva az előző év október havának for
galmi eredményeivel, valamint az év első 
tiz hónapjának forgalmi adatait, ugyancsak 
a múlt év megfelelő adataival összehason
lítva A közzétett adatok szerint behozata
lunk értéke az előző évi 1451.4 millió ko
ronával szemben ez év január—október 
havában I6C48 millió koronát ért el s 
ebből- 1175.9 millió korona Ausztriából való 
behozatalunkra esik. Kivitelünk értéke a 
múlt évi 1361.5 millió koronával szemben 
a f. év első tiz hónapjában 1343.3 millió 
koronát tett, mely összeghez Ausztria 103 
millió koronával jáiult. Az 1911. év első 
tiz hónapjában árumérlegünk összesen 2dl.5 
millió korona, Ausztriával szemben pedig 
162.9 millió korona behozatali többletet 
tüntet fel.

— A posta tavalyi munkája. A magyar 
posta 1910. évi statisztikája a napokban 
jelent meg, mely szerint 6'32 postahivatal 
van az országban és a faluzó levélgyűjtők 
1038 községben és 10) tanyán gyűjtötték 
a leveleket. (Mennyi olyan falu lehet még 
az országban, ahol még ilyen levélgyűjtő 
sincs?) A postán kezelt Összes küldemé
nyek darabszáma meghaladta a 940 milliót 
a melyből egy lakosra átlag 45 esett, ami 
nyugateurópához arányitva, nagyon alacsony 
szám. A postai küldemények súlya együtt ( 
162 millió kilogramm. Levelezés volt 6ó8 
millió, hírlap 197 millió, csomag 34 millió 
drb. 299 millió korona nyilvánított értékkel. 
Postautalvány 29 mii ió 1700 millió érték
kel, utánvétel és postamegbizás 9 és fél 
millió 2<'0 millió értékkel. A múlt évben 
postán szállított hírlap-példányokból 113 
millió volt magyar, 2ü millió német. A 
Magyarországon megjelent 1^23 hírlap közt, 
melyből 1 69 magyar volt, tartalom szerint 
legtöbb a szaklap (982), a politikai lap 
(371) ős a helyi érdekű lap (357). A bel
földön megjelent 162 millió lappéldány
ból Ausztriába 5 millió, egyéb külföldről 
1 millió példány érkezett hozzánk.

— Anyakönyvi kivonatok. S z ü le té te k : Ma-
tyus Antal, Beládics Terézia: Katalin; Rúna 
Mária, László; Qottfried János, Horecsnyi 
Magdolna: Alfonz; Petrovics Mihály, Kuz- 
bert Katalin: László; Gál Sándor, NyirÖ 
Eszter: Sándor; Ördögh Gyula, Zilay Zsó
fia: Lenke Erzsébet; Balogh Endre, Korsa- 
mer Julianna: Endre Mihály; H á z a s s á g : ifj. 
Grman Mihály Dubecz Czeczilia rkath. 
Lászlób Vendel Pomothy Erzsébet rkath. 
ref. Szabó Pál Madlenák Mária rkath. H a 
lálozás. Lendvai Vincze 72 éves aggkori- 
végkimerülés.

— A Bioskop vasárnap esti előadásán A 
királyné nyakéke, színezett mese és Vitális, 
a bihari haramia halála kerül bemutatásra 
a többek között. Délután gyermekelőadás.

-  Varázs színház. Ladomérszky Lajos a 
világhírű spiritiszta és illuzionista a Berlini 
Akademie für Magische Kunst tanára, fé
nyesen felszerelt budapesti varázs színháza, 
december 12-én a városi színházban elő
adást fog tartani. Az előadáson fellép Donna 
Arabella, telepathikus fenomén gondolatol- | 
vasónő, I. Fome Maskue spiritiszta tanár
nak volt médiuma. Ezenkívül számos kelet
indiai csoda művelet, fantasztikus illúzió és 
káprázatos varázslat lesz bemutatva.

csut nem vehettem, ez utón veszek 
távozásom alkalmából szívélyes bú
csút s arra kérem őket,, hogy tartsa
nak meg jó emlékükben.

Fenyvesi Károly.

Csőátöm egeladáoi 
hirdetmény l

Vb. Lósert Dezső lévai kereskedő csöd- 
ügyében a választmány határozata folytán 
közhírré teszem, hogy a csődleltár 1—40, 
42-80 , 82—129, 132—497 és 499—525. t. 
alatti, összesen 4252 korona 16 fillér be
szerzési s illetve 2811 kor. 75 fill. forgalmi 
értékben felvett fűszer-, vegyes- és csemege 
áruk, úgy továbbá á csődleltár 526-536. 
1 alatt felvett, összesen 1782 kor. beszerzési 
és 925 korona forgalmi értékben felvett 
üzlet berendezési tárgyak zárt írásbeli aján
lat utján

1911 évi deczember hó 14-én
el fognak adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok a fűszer- és ve
gyesárukra, valamint az üzlet berendezési 
tárgyakra akár külön-külön, akár együttesen 
is megtehetők. Bánatpénzül az áruajáolajra. 
nézve 300 korona, a berendezésre nézve 
100 koronában állapittatik meg.

A közönség köréből. 
K ö s z ö n e tn y ilv á n ítá s .

A Lévai Keresztény Munkásegyesület va
sárnap jól sikerült Katalin-bált rendezett. 
Felülfizettek: Néhma József 19 K. Di. Ha
lász Vendel, Jónás Imre 5—5 K. Csernák 
Izidor, Hatscher Károly, Kostyek József 2—2 
K. Pápes Kálmán, Nyevezsánszky István, 
özv. Matusek Jánosné, Kurcsinka N. 1 — 1 
K. Teszák Lajos, Pólya János 70—70 fill. 
Boc b József, Seüinger János 60 60 fill 
Szabó Géza, BoklK Jfizsef, Suhala István, 
Petrás Lajos, Rotyik József, Konecsny 
testvérek 40—40 fill. Petrás János 30 fül. 
Szabó Sándor. Bélik Lajos, Kajáta Béla, 
Unngleit N. 20—20 f. A Néhma József ur 
által ajándékozott tortából befolyt20 K. 42
f. Az egyesület jótevői fogadják hálás kö- 
szönetünket.

A rendezőség

B u c s u z á s .
Mindama jó barátaimtól és kedves 

ismerőseimtől, akiktől személyes bu-

A bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli aján
latok alulírott tömeggondnoknál legkésőbb f.

1911 évi dec. hó 14 napjának déli .12
órájáig adandók be. A választmány a be
érkezett ajánlatok felett ugyanazon napon 
délután 3 órakor tartandó ülésében határoz.

A választmány fentartja magának a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok felett szabadon 
határozhasson, esetleg az értékesítés más 
módját választhassa.

A csődtömeg az áruk mennyiségéért 
minőségéért és a leltárbeli esetleges téve
désekért szavatosságot nem vállal. Az aján
lat elfogadásának időpontjától a veszély a 
vevőt terheli.

A vevő tartozik a vételárat és a vételi 
illetéket a tömeggondnok kezeihez nyomban 
lefizetni, ellenkező esetben bánatpénzét a 
tömeg javára elveszti. Az áruk legkésőbb 
10 nap alatt etszáltitandók

Az áiuraktár és csödleltár hözbenjöttöm 
mellett a szokásos irodai órák alatt meg
tekinthető.

Léva, 1911. évi november h6 28-án.
Dr. Laufer Arthur

csődtömeggondnok.

Schulcz Igmicz papiráruliázábaii a
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Terménypiac árak a szerdai hetivásárról
Búza 22.— 22.30 K 
Árpa 18.— 19.— K 
Rozs 20.— —.—
Zab 19.— 20. K 
Bab 32— —.— K 
Tengeri 18— 19.— K
Árak métermázsánként értendők.

Szerkesztésért a lapkiadótulajiionus felelés.

Erdélyi-féle

W & l L M t
Alsóváradon eladó.

Értekezni lehet
Wilcsek Salamon kereskedé

sében Léván.

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

& ? $ £ £ £ & ? & ? $ £ $ £ £ £

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

kiadóhivatal.

x s g s b s b s s s s s :
Porosz koszén, koksz, bük- 
hasábot ölenkint és vaggo- 
nonkiní, felvágott fát a leg
olcsóbban szállít helyben és 

vidékre:
Ifj. Kovátsik János

Léva, Szepessy-u tcza  8.

Eiutazásmiaftazonnal
|  • I y lét szoba, krnyho, élés- és láskzmra és kitűnő nagi 
S d ^ n Ó  iarpincs. fiz egész ház esetleg szabad kézből eladó, 
i V S C IU v  mely áll 6 szoba,3 konyha és a hszzáoaló helyiségekből. 
_______  Bőoehbet a tuíajo'onósiiál béna, Hümálh-utca 2.

Üzlet áthelyezés
Cipőkészítő üzlete
met 1911 november
1-én a Kossuth-téri 

Blum-féle házba 
áthelyeztem.

teljes tisztelettel
U7einréb marit.

A I  k  a  1  i n  i  v é t e l .
Raktárom tfilhalmazása miatt a legújabb ruhakelmék, 
mosóbarcheud és flanellok nálam leszállított árban

kaphatók, “Kís

w D ű ö ö  a ^Városi-vigadó” palotában.

az alkalmat vn ttkkintMO mrj;
Rófíi oaskeresftedésébcfi az alumínium bonyhaedénq

kiállítást.

Lévai Hírlap
7.
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M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

Knapp Danidnál bénán.

Ilo fT J icr  ó* K r h n a n iz  
V la y lu r tli  I"li. é s  T s a .  
M c* C o r in ie k  $$ #  #

G a n z - f é lc  m o t o r o k  
á l la n d ó a n  ü z e m b e n  
t i l t h a t ó k  % 2$ #  #

gépeinek vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. «-• *£< Világhírű láneoskutak.

Községi és kerti fecskendők.



Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappanéi való 3-szoros átdörzsö- 
éssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!

m------------------------------ b

WEISZ ÁRMIN
C é g v e z e t ő :

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. ■■

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélben! megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

■  _________________ m

R ie s s n e r-K á lv h á k ,
a niog legtöbb él használatban legtakaré
kosabb folytonégői egészségi sscmpontbél
•  legiúesitsaűb rendszer.

Egyszeri betúzeléssel eQéSZ té lé i (0. 
miditől o sok fdradsoggol és költséggel jor6 
mindennapi betútelés megtakarítónk. Lé*
tbató tOz eredeti biztonsági szabályozó 

Gázömlés tag i robbanás teljesen t i 
tánra. ellenben mindig egyenletes és egétn- 
•éges melegség, különösen •  ssobo ol*4 
légretegeibeo te
Egyedüli e lonu lt dn. négy edloMtéb én rnfctdn*

Kait hit.
vaslsereskedése, Léva Fél-tér.
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Feltűnő olcsó

Karácsonyi ocassiót
tart, f. hó 25-étől december 31-ig

S C H Ö N S T E I N  H E N R I K  
divatáruháza

Eladásra kerülnek:
Kosztüm-, Női ruha-, Blouz kelmék, = =  
Batist és Sephirek, =  Selyem és mosóáruk, 
Kézi munkák, Szörmeáruk, Vászon ésdamaszt- 
áruk, Barchendek és az összes divatczikkek. 
Maradékok minden elfogadható áron kaphatók.

Nyomatott Sciiulczlgnacz könyvnyomdájában, Levan
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