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LÉVAI HÍRLAP
Bankbukások.

Magyarország fővárosában egymás
után két bankbukás verte fel a gaz
dasági élet csendjét. A két bankbukás 
nagy port vert fel és úgy látszott, 
mintha egy csomó kisebb exisztenciát 
rántott volna magával. Ez a veszély 
azonban elmúlt, de a két egymásután 
bekövetkezett bankbukás kétségkívül 
nagyon alkalmas arra, hogy a buda
pesti pénzpiacot igen kedvezőtlen 
színben tüntesse fel.

Bármennyire is ellentétben állanak 
az említett bankbukások általános 
gazdasági helyzetünkkel, a már szin
te végletekig menő bankalapítások 
és a sokszor igazán csak papíron 
keresztülvitt tőkeemelések egész so
rozata után tényleg van okunk tar
tani attól, hogy a pénzpiac kedve
zőtlen alakulása s ezzel kapcsolatban 
a hitelek megszorításával olyan idő
ket fogunk átélni, amelyek még egy 
néhány intézetet fognak elsöpörni.

Pedig általános gazdasági helyze
tünk távolról sem olyan, hogy a ked
vező gazdasági konjunktúrák köze
pette a bankbukások ennek ellenke
zőjét hirdessék. Az utolsó esztendők 
jó termései, az építőipar fellendülése 
s ezzel együttjáró élénk gazdasági 
tevékenység kedvezően befolyásolták 
a pénzintézetek, az ipari és közleke
dési vállalatok üzletmenetét s ha a

most lefolyt közgyűlések jelentéseit 
vesszük figyelembe mindenütt a leg
jobb üzleteredményekkel találkozunk. 
És ha mindezek dacára mégis gyors 
egymásutánban csfpnak össze a hul
lámok a pénzintézetek felett, akkor 
ennek okait nem az általános gazda
sági helyzetben, hanem egészen más 
okokban kell keresnünk.

A bankalapítási tevékenység már 
régóta beteges jelensége gazdasági 
életünknek. Hiszen az utólsó évtized
ben Budapesten és a vidéken annyi 
pénzintézetet alapítottak, mint ameny- 
nyit a nyugati államokban történt 
összes bankalapításokból sem lehet 
kimutatni. Már egymaga ez a tény 
is ellentétben áll a gazdasági élet 
törvényeivel, amely az erőt nem a 
szétforgácsolásban, hanem a tömörü
lésben látja. Az ilyen alapítások ter
mészetesen akkor látnak napvilágot, 
amikor az egyéni érdekek hiúsága 
keres érvényesülést s fejlődésnek in
dulnak, ha véletlenül kedveznek a 
pénzügyi viszonyok működésűk foly
tatására s elbuknak mihelyt a legelső 
változás áll be a pénzpiacon. Buká
suk pedig annál nagyobb hullámo
kat ver, minél szélesebb körben foly
tatták tevékenységüket, megfelelő 
alap hiányában.

Az adott körülmények között, mi
dőn még csak a felsőbb vezető kö
rökben volt ismeretes nehány intézet

vergődése, nagyon üdvös intelem 
hangzott el az Osztrák-magyar bank 
vezetősége részéről, midőn a tervbe 
vett hitelmegszoritásokkal szükebbre 
akarta szabni azt a túlzásba ment 
bankalapítási és terjeszkedési akciót 
Magyarországon.

Hogy az a két egymásután bekö
vetkezett bankbukás nem fogja a leg
kedvezőbb hatást kelteni külföldön, 
honnan éppen csak az utóbbi időben 
mutatkozott érdeklődés gazdasági vi
szonyaink iránt, az teljesen kétségen- 
kivül áll. Az ilyen bukások éppen 
alkalmasak arra, hogy a külföld bi
zalmatlanságát még a legszilárdabb 
alapon álló intézeteinkkel is éreztes
sék.

A mostani események újból csak 
előtérbe tolják a magyar részvény- 
társasági törvények reformjának sür
gősségét. A mi törvényhozásainknak 
sem szabad elmaradni az újabb, szük
ségessé vált reformok megvalósításá
tól.

És mindenesetre aktuálissá tették 
az események azt, hogy a vidéknek 
is, egész Magyarországnak a saját 
érdekében figyelnie, vigyázni kell jó 
hírnevére és kockázatos vállalkozá
sokba, túlzott alapítási hadjáratokba 
bocsátkoznia semmiesetre sem sza* 
bad.

Hogy a nagyközönség igényeit, lehetőleg minden irányban  k ielégítsem , Ism ét 
egy nálunk c sak  körlllm ényasen  m egszerezhető  cikket vezettem  be. ■
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Kertész L a jo s  fűszer és csemege üzletében, Lévén.
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Együttesen.
Az idei esztendő a naptárberendezések 

véletlene folytán megteremtette azt a ritka 
eseményt, hogy a húsvéti ünnepek az el
térő naptárak szerint élő vallásfelekezetek
nél is ugyanazon hétre, sőt ugyanazon napra 
estek, s az emberek, bár különböző vallás- 
felekezetkez tartozának, ugyanazon időben 
hódoltak istenük tiszteletének.

Nagy ritkán ismétlődő véletlene ez a 
darabokra szaggatott magyar társadalom
nak. Pedig, hogy minő okos, minő szép s 
minő természetes az ilyen berendezés, azt 
csak akkor tudjuk igazán megállapítani, ha 
a körülmények szerint a maga valóságában 
jelentkezik előttünk.

A naptáregyesités gondolata régi. Legin
kább két egy országban élő felekezet ve
zetőembereit foglalkoztatta mindenkoron. 
De voltak mélyebben gondolkozó emberek 
is, kik az egyesítés nagy munkáját minden 
felekezetekre kiterjesztően kívánták meg
oldani. S bár szinte lehetetlennek látszik e 
gondolat, valójában csakugyan ez volna 
az igazi, a hatalmas, a nagy naptáregyesités.

Ennek azonban ma még rettentő akadály
ként jelentkezik a formákhoz való ragasz- 
Kodás rettenetes ereje s messze még az 
idő, hogy az emberek ejjussanak oda, hogy 
forma helyett lényegben keressék az igaz
ság éltető erejét, a vallás nyugalmat nyújtó 
varázsát. Nálunk Magyarországon újabban 
erőteljes hullámokat vert a nyugati egyház 
s a keleti egyház szervezetéhez tartozó, de 
a keleti naptár szerint élő görögkaíholiku- 
soknak egy időszámításban való egyesítése. 
Hosszú időkön át a vezetőembereknek 
minden törekvése hiábavaló erőlködésnek

tűnt fel s akadtak józan gondolkozóknak 
látszó kerrékkötők, kik jobb ügyre méltó 

i lelkesedéssel állottak a formák védelmére,
| féltve hitüket, vagy talán befolyásukat az 
1 általuk vezetett népre. Újabb időkben 
j azonban, hála a Teremtőnek, a helyzet 

változott s a görög és római naptár egye
sítésének ügye jó útra terelődött. A veze- j 
tőemberek a lényeg védelmére szakítottak , 
a formákkal, a naptáregyesités nagy, kul- j 
turális és gazdasági jelentőségét megér* ; 
tették a nép alsóbb rétegeivel s remélhető, 
hogy rövid időn belül, nemcsak a véletlen 
körülményei folytán ritka jelenségként, de 
állandóan együttesen fog jelentkezni az 
ünnepek sorozata a két egyházban.

De e nagy cél elérése még mindig mennyi 
kiilömbözőséget fog hátrahagyni Magyar- 
ország társadalmi életében. A görögkatho- 
likusok után a görögkeletiek és a zsidók 
még mindig más naptár szerint fognak élni 
s ünnepeik valóban csak a legritkább vé
letlenként fognak a mások ünnepével egy
beesni. Annyira legritkább véletlenként, 
hogy ma még szinte bizarrnak látszik az a 
gondolat, hogy ezeknek egyesítését is föl- 
kellene a társadalom politika elsőrangú 
teendői közzé venni. De bár a görögkele
tieknél a faji öntudat, a zsidóságnál a leg
ridegebb formalizmus állja is az útját az 
egyesítési gondolatnak, az idők során el 
kell és elfog következni az, hogy miként 
ez évben a véletlen ereje együttes ünne
peket tudott teremteni, úgy a jövő ideális 
idejében a kultúra ereje az együttes ün
neplést állandóvá tudja tenni.

A kultúra az együttes cselekvés s az 
együttes pihenés célja felé viszi a társa
dalmakat napról-napra nagyobb erővel. Mi

ért lenne az együtteség alól kivétel a tiszta 
formákat jelentő naptár, különösen, ha azt 
látjuk, mit az idén, hogy az együttesség 
mennyivel szebbé, erőben teljesebbé, tisz
tábbá s megérthetőbbé teszi a vallás ünne
peit s azoknak egyik legszebbikét: a hus- 
vétot.

Veterán.

H  1 R _ E  K.
Ilm heri sorsok.

Nem mindég mások megbecsülése, ha
nem önmagunk jogos értékelése is az út a 
harmonikus társadalmi életre.

Bálványimádó lesz az, ki szégyellj önön- 
életét és megbecsüli embertársait is, aki 
tisztában van saját értékével.

De tanulmányozni és megfigyelni mások 
élete sorát, előiskolája a magunk élnitudá- 
sának.

Érdekes emberi sorsokat pedig mindenki 
láthat, aki körülnéz. Bármilyen kicsiny le
gyen a kör, amelyben él, abban is fellel
hetők a legkülönfélébb emberek. Ugyanaz 
az ember, aki szürke öregként, csupán el- 
válhatatlan filozofikus derűvel éli le hosszú 
tanítói pályája után a pihenést, kellő kö
rülmények között egy országtól, sőt embe
riségtől becsült tudós lehetett volna. A 
magánosán kóborló patikusból talán Istent 
is túlszárnyaló lelki drámák megfigyelője 
lehetett volna, sőt a kis csirkepörökkel 
foglalkozó fiskális, esetleg Polónyit meg
szégyenítő furfangot tudott volna nagyobb- 
szabásu viszonyok között bemutatni.

A vak nem lát.
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Abu Baldar ben Sabu, a dervis, párná
ján ült és időnként hosszú füstsávot fújt, 
amely fantasztikus foszlányokban folyt szét. 
Mellette ült négy barátja, ők is dohányoz
tak és hallgattak. Ekkor a dervis megszó
lalt! Lassan és vontatottan beszélt:

— Barátaim! Egy tőrt találtam a kút 
mellett; pompás a tokja, de még pompásabb 
a fogója, a legértékesebb azonban a pen
géje. Oly éles, mint Allah szeme. Minek 
nekem, — az Isten szolgájának — egy tőr? 
Nevezzetek meg egy olyan cselekedetet él
tetekben, amelyet a legbátrabban legbátrabb
nak hisztek és aki a legbátrabb cseleke
detről tud beszámolni, azé legyen a tőr!

Abu Baldar ben Sabu kabátjának redői 
közül vette elő a tőrt és letette pipája mel
lé. A fogó drága kövei villogtak, a tok 
arany arabeszkjei csillogtak és az ezüstpen
ge hidegen és komolyan fénylett, mint ma
ga a hold.

A négy barát kapzsi pillantásokat vetett 
a tőrre és a legidősebb szólalt meg először:

— Négy hónappal ezelőtt négy rabló tá
madott meg, amikor hazafelé igyekeztem; 
megküzdöttem velük és valamennyit meg
öltem, négy órai küzdelem után.

Mondta a második: — Amikor a nagy

tűzvész elpusztította a bazárt én kétszer 
vetettem be magam ruhátlanul a lángten- 
ger^e, először atyámat azután anyámat men
tettem ki a biztos halálból.

Mondta a harmadik: — Amikor bárká
mon kéjutaztam a golfon, Jusszuf, a lantosom 
belebukott a vízbe. Utánna ugrottam — 
noha egy kegyetlen cápa vadászott a bár
kánk körül — és megmentettem Jusszuf 
életét.

Mohamed el Maszru, a negyedik barát 
elgondolkozva nézett a lelógós lámpa kék 
fényébe és mondta: Én feleséget vettem . . .

Erre Abu Baldar ben Sabu, a dervis, át
nyújtotta neki a tőrt, amelynek drágaköves 
fogója elfojtott tűzben égett, amelynek 
tokja úgy fénylett, mint a leáldozó nap és 
pengéje oly tiszta vala és hűvös, mint a 
harcos szive.

És a barátok meghajtották fejüket a der
vis bölcsessége előtt . . .

Hónapok múltak. És újra együtt ültek a 
barátok Abu Baldar ben Sabu sátrában. 
Ekkor a dervis ekép szólt:

— Egy kereskedő, akit az én imádságom 
mentett ki súlyos betegségéből, nekem aján- 

' dékozta ezt a szőnyeget. De minek nekem, 
az Isten szolgájának, ilyen értékes szőnyeg? 
És kezével rámutatott a szőnyegre, amely 
a sátor hátsó falát diszité. Vágyakozóan 
néztek a barátai, mert pompásak voltak a 
szőnyeg színei és magasztosak voltak a

szavak, amiket a művész Allah dicséretére 
beleszőtt. A dervis folytatta: — Mondjátok 
el életetek legbutább cselekedetét; a leges
legbutább cselekedet nyeri el a szőnyeget!

A legidősebb barát kezdett el beszélni:
— Leggyorsabb lovamat egy idegennek 

kölcsönöztem. Évek múltak el azóta. Hova 
lett Hasztul, a lovam ?

A másik azt mondta:
— Én a sivatag homokjából és a tevék 

hulladékaiból próbáltam aranyat főzni!
Szólt a harmadik;
— Betegen feküdtem és egy tarsoly 

aranyat adtam oda egy francia orvosnak, 
hogy meggyógyítson. A betegségem meg
maradt ugyan, ellenben a francia eltűnt és 
vele az aranyaim is.

Mohamed el Maszru, a negyedik barát 
elgondolkozva nézte a tenyerét és mondá:

Én feleséget vettem. . .
Erre felemelkedett Abu Baldar ben Sabu 

és átnyujtá neki a szőnyeget, amelynek 
szavai halhatatlan tudományokat hirdettek. 
A barátok pedig fejet hajtottak a dervis 
bölcsessége előtt . . ,

És hónapok múltán újból együtt ültek a 
barátok a dervis sátrában. Dohányozta* 
és hallgattak. Erre a dervis ajkai szétnyíl
tak és ő elkezdett beszélni:

— Nézzétek ezt a gyűrűt! Egy vándor
tól kaptam a sivatagban, akinek vizet adtam.
Minek nekem, az isten szolgájának, ez a
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De érdekes minden emberi sors és én 
hosszú idő óta nem tudom levonni tanul
ságait egy öreg paraszt életének.

Jobbmódu családnak gyermeke volt, de 
sokan voltak testvérek és a földarabolandó 
birtokból egyre-egyre nem sok nézett.

A testvérek között ő volt a legakarato
sabb, ki követelte a vagyont és igy a füg
getlenséget, nem ugyan testvéreitől, hanem 
az élettől.

És igy benősült a szomszéd faluba egy 
vagyonos és egyleányu családba, mely egy 
kissé furcsa életet élt.

Itt mindenki komor volt, jó szó alig 
hangzott és egyetlen életeredmény: a 
pénzgyüjtés volt. A jói felöltözött fiatal 
férj eleinte megborzadt a reá váró élettől, 
de mivel maga választotta, kénytelen volt 
beletörődni és megszeretni.

Az uj ruhák lassan elöregedtek és he
lyükbe újat nem vett. Amilyen arányban 
kopott a ruhája, úgy gyűlt a ládafiók tar
talma és nőtt a pihentetett büszkeség, 
amelyet a pénz és csakis a meglevő pénz 
mutat ki az emberen.

Van ebben a büszkeségben valami ka- 
jánság és az ilyen embereknek szeme több
nyire furcsa csillogásu. Mintha mondaná: 
ime emberek, én aki többre becsültem 
magam, csupán azért, hogy megvetőleg te
kinthessek némelyetekre, megszereztem azt, 
aminek hitványságát legjobban én tudom.

gyűrű ? — Közületek ki a legboldogabb ? 
a legboldogabbé legyen a gyűrű? És nar- 
giléhének tartójára helyezte el a gyűrűt. — 
Úgy villogtak a gyűrű gyémántjai, mint 
meleg éjszakában a zivatar, gyöngyei úgy 
fénylettek, mint vágyódó hurik pillantásai 
és az arany, amely körülfoglalta, olyan volt, 
mint a paradicsom fényessége. Vágyódó 
kapzsiságot mutattak a barátok arcvonásai 
Esfmegszólalt a legidősebb:

Én vagyok a legboldogabb. Enyéim a 
legdrágább lovak, van egy fehér tevém és 
egy sereg rabszolgám. Testemnek egészsége 
olyan, mint a kovácsolt vas. Enyém az erő 
es a hatalom!

Mondá a másik: — Enyém a város leg- 
nagyob hazára. Az arany úgy folyik ujjai- 
mon keresztül, mint a halak kopoltyuin a 
víz. Enyém az igyekezet és a munka; én 
vagyok a legboldogabb!

Mondá a másik: — Én nyugodtan uta- 
z°!n I 1? ^ rkámon, A hárfák és citerák ze- 
néje edesen fülbemászó. Nyelvem a leg- 
naiobb ételek finom izét élvezi. Nem is

merem a küzdelmet, nem ismerem a mun- 
*at. Lelkemnek békéje olyan, mint a nyári 

P bzellő sem zavarja és a nap sugárzik. 
A legboldogabb én vagyok!

Mohamed el Maszru ellenben be hunyta 
zemeit és halkan mondá: — Tizennégy 

ejsznka óta özvegy vagyok! — Erre Abu 
öaiuar ben Sabu, a dervis, átnyújtott neki 
* gyűrűt amely oly csodás volt, mintha 
arkangyal készítette volna . . .

A barátok meghajoltak a dervis b ö l
csessége előtt . . .

Es amikor eljött a reggel, Mohamed el 
Maszru, — a negyedik barát — elment Ali 

„nannhoz és a három dijat, a tőrt, a 
szőnyeget és a gyűrűt odaadta neki, Saidah- 
n > annak eggyetlen leányáért. És feleségül 

v'tte házába Saidaht. Norbert Lynkke.

És gyermeke kettő nőtt történetünk hő- 
sének: egy fiú és az idősebbik leány. Sze
retni nem egyformán szerette őket, sőt. . .  
csak fiát szerette és gyűlölte leányát, aki 
miatt az ő fiának nem kizárólag hagyhatja 
vagyonát.

A felnőtt gyermekek közül a pokoltól 
nem túlsókban különböző élet és főleg az 
apai számítás, avagy nem számítás, csak 
leküzdhetetlen ösztön, megőrölte a leányt.

Férjhez nem mehetett, bár sokan akar
ták és ő választott is, de apja elűzte 
minden komoly kérőjét.

És nyájas olvasóm : innen mintha sors. 
tragédia teljesedett volna be.

A fiúgyermek szépen felnőtt és apja 
büszke is volt az önönmaga fiatalságára. 
Érette elválalta a faluban a bírói tisztet, 
hogy fiának nagyobb megbecsülés jusson. 
Tőle a pénzt sem sajnálta és erre minden 
oka mogvolt. A fiú örökölte apja termé
szetét és az anyai vagyon nem ártott neki.

Közben a fiú katonasorba került és mi
vel a jólét szélessé fejlesztette vállait, be is 
vették.

Az apja kezdetben igen aggódott, de fia 
két esztendőt leszolgált és mi baja sem 
volt, csak lesoványodott. Rossz nyelvek 
szerint a katona-szeretők miatt.

A harmadik év vége felé hasi hagymázt 
kapott a fiú és nem volt mentség: meghalt.

Vele halt meg apja lelke is és a test 
megtört az őrjítő fájdalom súlya alatt és 
ha nem gőgös ember lett volna egész éle
tében, őt is sírba tették volna.

De nem. Előbb nagy költséggel haza
hozatta fia holt tetemét és a honi, illetőleg 
családi környezetbe temettette, hogy majdan 
egymás mellett lehessenek.

Elvégezte második feladatát is és most 
már férjhez adta leányát fia legjobb barát
jához.

Mindezek után sok italba fojtotta buját 
és kerülte az embereket, mert ezek fiát 
említették és ilyenkor görcsös zokogásban 
vonaglott: a szegény, különös, de ritka 
becsületes ember.

Félévnek múltán megbénult és ágyba fe
küdt, hol alig élő testébe a lélek frisse- 
sége visszatért.

Mert várt még reá néhány folytatás. Le
ánya elhagyta a neki nem tetsző férjet és 
hazajött, de már anyának érezte magát.

És ebben a szomorú környezetben meg
született az unoka. Senki nem mutatott 
örömet és mindenki húzódva figyelte: ki
nek tulajdonságai vannak a fiúban.

Anyja szeretettel nevelte kövérre a gyer
meket, de az emberek előtt úgy nyilatko
zott, hogy legjobb szeretné megfojtani, ne
hogy apja fia legyen belőle és ő is tönkre 
tegyen valaha egy leányt.

Nagyapja látni sem akarta unokáját, img- 
len az ő suggestiója folytán úgy nyilatWz- 
tak előtte, hogy a kis unoka elhunyt fia 
teljes mása.

És azóta mintha enyhülne a házra neht- 
zedő komorság, mert néha erős nevetés 
csendül a változott környezetbe.

A nagyapa játszik az ágyában hempergő 
unokával és a kis unoka kacag és moso
lyog a nagyapa.

Dr. Csánki Aladár.

— Arany érdemkeresztek. A király Lau- 
kota Vilmos és Schiff Mór nagyugrőci 
lakosoknak, az ottani Thonett-uradalom 
gazdasági alkalmazottainak, a mezőgazda
ság terén sok éven át kifejtett érdeme* 
munkásságuk elismeréséül az arany érdem
keresztet adományozta.

— Fürdöbiztosi megbízás. A főispán Vihnye 
és Szklenö fürdőkben a fürdőbiztosi teen
dők ellátására május 15.-étől Finka Sándor, 
garamszentkereszti főszolgabírót bízta meg.

— Április H. A 48-as törvények szente
sítésének évfordulóját csütörtökön ünne
pelték. Léván a középületekre kitűzték a 
nemzetiszinü zászlókat, a plébánia temp
lomban ünnepi istentisztelet volt, melyen 
résztvettek a hatóságok is.

— Megjutalmazott tanító. A Felvidék^ 
Magyar Közművelődési Egyesület ifj. K le  
pdts István, kálnaborfői (Hont m.) kántor, 
tanítót, buzgó magyarositó munkájáér 
ötven koronával megjutalmazta.

—  A lévai kér. munkásbiztositó közgyűlése.1
A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
évi közgyűlését f. hó 21-én délután a lévai 
városház nagytermében fogja megtartani. 
Amennyiben pedig a közgyűlési kiküldöttek 
nem jelennének meg határozatképes szám
ban, a közgyűlés 28-án a megjelenők szá
mára való tekintet nélkül fog megtartatni.

—  A gazdasági egyesület közgyűlése. A
Barsvármegyei Gazdasági Egyesület Dóm
bay Vilmos elnöklésével tartotta meg köz
gyűlését Léván. Az elnök megnyitó beszéde 
után K r a j t s ik  Jenő titkár előterjesztette az 
egyesület elmúlt évi zárószámadását, mely
ből kitűnt, hogy az 1911. évi bevétel 
22196 K. 13 f., kiadás pedig 19927 K. 51 f. 
volt. Az egyesület vagyona az 1911. év 
végével 60312 K. 40 f. A zárószámadás 
átvizsgálása után a közgyűlés az elnökség
nek a felmentvényt megadta. A titkár ezután 
bejelentette, hogy a földmivelésügyi minisz
ter kétezerötszáz korona államsegélyt enge
délyezett tenyészszarvasmarha díjazásokra. 
Az állatdijazások helyei Oszlány, Garam- 
damásd, Ujbars. Garamszentkereszt, Töhöl 
és Aranyosmaiót községekbe tűzettek ki, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a kiosztandó 
dijak nagyságát esetről-esetre a bíráló bi
zottság állapítja meg a díjazásra fölhajtott 
állatok minősége és mennyisége szerint. A 
közgyűlés ezután jóváhagyta az egyesület
nek a lévai vágóhíd mellett fekvő földjé
nek eladását. A 2020 négyszögöles birto
kot a Podluzsanka és Szikince pataksza- 
bályozó társulat vásárolja meg négyszög
ölenként két koronájával. Az előadó titkár 
bejelenti, hogy az egyesület ezer korona 
államsegélyt1 kapott sörárpa-vetőmag be
szerzésére. Az egyesület a lévai uradalom
tól 165.90 mázsa első utánvetésü Hanna 
árpát vásárolt 24 K. árban, melyet aztán 
18 K. kedvezményes ár mellett nyolc köz
ség gazdái között osztott ki. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület a jövő év 
februárjában országos tengeri kiállítást 
rendez, s a kiállításon való részvételre az 
egyesületet is fölszóllitotta. A közgyűlés
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Együttesen.
Az idei esztendő a naptárberendezések 

véletlene folytán megteremtette azt a ritka 
eseményt, hogy a húsvéti ünnepek az el
térő naptárak szerint élő vallásfelekezetek
nél is ugyanazon hétre, sőt ugyanazon napra 
estek, s az emberek, bár különböző vallás- 
felekezetkez tartozának, ugyanazon időben 
hódoltak istenük tiszteletének.

Nagy ritkán isméilődő véletlene ez a 
darabokra szaggatott magyar társadalom
nak. Pedig, hogy minő okos, minő szép s 
minő természetes az ilyen berendezés, azt 
csak akkor tudjuk igazán megállapítani, ha 
a körülmények szerint a maga valóságában 
jelentkezik előttünk.

A naptáregyesités gondolata régi. Legin
kább két egy országban élő felekezet ve
zetőembereit foglalkoztatta mindenkoron. 
De voltak mélyebben gondolkozó emberek 
is, kik az egyesítés nagy munkáját minden 
felekezetekre kiterjesztően kívánták meg
oldani. S bár szinte lehetetlennek látszik e 
gondolat, valójában csakugyan ez volna 
az igazi, a hatalmas, a nagy naptáregyesités.

Ennek azonban ma még rettentő akadály
ként jelentkezik a formákhoz való ragasz
kodás rettenetes ereje s messze még az 
idő, hogy az emberek ejjussanak oda, hogy 
forma helyett lényegben keressék az igaz
ság éltető erejét, a vallás nyugalmat nyújtó 
varázsát. Nálunk Magyarországon újabban 
erőteljes hullámokat vert a nyugati egyház 
s a keleti egyház szervezetéhez tartozó, de 
a keleti naptár szerint élő görögkaíholiku- 
soknak egy időszámításban való egyesítése. 
Hosszú időkön át a vezetőembereknek 
minden törekvése hiábavaló erőlködésnek

A vak nem lát.
—  A Lévai Hírlap tárcája. —

Abu Baldar Len Sabu, a dervis, párná
ján ült és időnként hosszú füstsávot fújt, 
amely fantasztikus foszlányokban folyt szét. 
Mellette ült négy barátja, ők is dohányoz
tak és hallgattak. Ekkor a dervis megszó
lalt! Lassan és vontatottan beszélt:

— Barátaim! Egy tőrt találtam a kút 
mellett; pompás a tokja, de még pompásabb 
a fogója, a legértékesebb azonban a pen
géje. Oly éles, mint Allah szeme. Minek 
nekem, — az Isten szolgájának — egy tőr? 
Nevezzetek meg egy olyan cselekedetet él
tetekben, amelyet a legbátrabban legbátrabb
nak hisztek és aki a legbátrabb cseleke
detről tud beszámolni, azé legyen a tőr!

Abu Baldar ben Sabu kabátjának redői 
közül vette elő a tőrt és letette pipája mel
lé. A fogó drága kövei villogtak, a tok 
arany arabeszkjei csillogtak és az ezüstpen
ge hidegen és komolyan fénylett, mint ma
ga a hold.

A négy barát kapzsi pillantásokat vetett 
a tőrre és a legidősebb szólalt meg először:

— Négy hónappal ezelőtt négy rabló tá
madott meg, amikor hazafelé igyekeztem; 
megküzdöttem velük és valamennyit meg
öltem, négy órai küzdelem után.

Mondta a második: — Amikor a nagy

tűnt fel s akadtak józan gondolkozóknak 
látszó kerrékkötök, kik jobb ügyre méltó 

! lelkesedéssel állottak a formák védelmére,
! féltve hitüket, vagy talán befolyásukat az 
! általuk vezetett népre. Újabb időkben j 
! azonban, hála a Teremtőnek, a helyzet 
I változott s a görög és római naptár egye- . 

sitésének ügye jó útra terelődött. A veze- j 

tőemberek a lényeg védelmére szakítottak j 
a formákkal, a naptáregyesités nagy, kul- j 
turális és gazdasági jelentőségét megér- ; 
tették a nép alsóbb rétegeivel s remélhető, 
hogy rövid időn belül, nemcsak a véletlen 
körülményei folytán ritka jelenségként, de 
állandóan együttesen fog jelentkezni az 
ünnepek sorozata a két egyházban.

De e nagy cél elérése még mindig mennyi 
kiilömbözőséget fog hátrahagyni Magyar- 1 
ország társadalmi életében. A görögkatho- 
likusok után a görögkeletiek és a zsidók 
inég mindig más naptár szerint fognak élni 
s ünnepeik valóban csak a legritkább vé
letlenként fognak a mások ünnepével egy
beesni. Annyira legritkább véletlenként, 
hogy ma még szinte bizarrnak látszik az a 
gondolat, hogy ezeknek egyesítését is föl- 
kellene a társadalom politika elsőrangú 
teendői közzé venni. De bár a görögkele
tieknél a faji öntudat, a zsidóságnál a leg
ridegebb formalizmus állja is az útját az 
egyesítési gondolatnak, az idők során el 
kell és elfog következni az, hogy miként 
ez évben a véletlen ereje együttes ünne
peket tudott teremteni, úgy a jövő ideális 
idejében a kultúra ereje az együttes ün
neplést állandóvá tudja tenni.

A kultúra az együttes cselekvés s az 
együttes pihenés célja felé viszi a társa
dalmakat napról-napra nagyobb erővel. Mi

ért lenne az együtteség alól kivétel a tiszta 
formákat jelentő naptár, különösen, ha azt 
látjuk, mit az idén, hogy az egyilttesség 
mennyivel szebbé, erőben teljesebbé, tisz
tábbá s megérthetőbbé teszi a vallás ünne
peit s azoknak egyik legszebbikét: a hus- 
vétot.

Veterán.

H I R_E K.
Fin bori sorsok.

Nem mindég mások megbecsülése, ha
nem önmagunk jogos értékelése is az út a 
harmonikus társadalmi életre.

Bálványimádó lesz az, ki szégyelli önön- 
életét és megbecsüli embertársait is, aki 
tisztában van saját értékével.

De tanulmányozni és megfigyelni mások 
élete sorát, előiskolája a magunk élnitudá- 
sának.

Érdekes emberi sorsokat pedig mindenki 
láthat, aki körülnéz. Bármilyen kicsiny le
gyen a kör, amelyben él, abban is fellel
hetők a legkülönfélébb emberek. Ugyanaz 
az ember, aki szürke öregként, csupán el- 
válhatatlan filozofikus derűvel éli le hosszú 
tanitói pályája után a pihenést, kellő kö
rülmények között egy országtól, sőt embe
riségtől becsült tudós fehetett volna. A 
magánosán kóborló patikusból talán Istent 
is túlszárnyaló lelki drámák megfigyelője 
lehetett volna, sőt a kis csirkepörökkel 
foglalkozó fiskális, esetleg Polónyit meg
szégyenítő furfangot tudott volna nagyobb- 
szabásu viszonyok között bemutatni.

tűzvész elpusztította a bazárt én kétszer 
vetettem be magam ruhátlanul a lángten
ger: e, először atyámat azután anyámat men
tettem ki a biztos halálból.

Mondta a harmadik: — Amikor bárká
mon kéjutaztam a golfon, Jusszuf, a lantosom 
belebukott a vízbe. Utánna ugrottam — 
noha egy kegyetlen cápa vadászott a bár
kánk körül — és megmentettem Jusszuf 
életét.

Mohamed el Maszru, a negyedik barát 
elgondolkozva nézett a lelógós lámpa kék 
fényébe és mondta: Én feleséget vettem . . .

Erre Abu Baldar ben Sabu, a dervis, át
nyújtotta neki a tőrt, amelynek drágaköves 
fogója elfojtott tűzben égett, amelynek 
tokja úgy fénylett, mint a leáldozó nap és 
pengéje oly tiszta vala és hűvös, mint a 
harcos szive.

És a barátok meghajtották fejüket a der
vis bölcsessége előtt . . .

Hónapok múltak. És újra együtt ültek a 
barátok Abu Baldar ben Sabu sátrában. 
Ekkor a dervis ekép szólt:

— Egy kereskedő, akit az én imádságom 
mentett ki súlyos betegségéből, nekem aján
dékozta ezt a szőnyeget. De minek nekem, 
az Isten szolgájának, ilyen értékes szőnyeg? 
És kezével rámutatott a szőnyegre, amely 
a sátor hátsó falát diszité. Vágyakozóan 
néztek a barátai, mert pompásak voltak a 
szőnyeg színei és magasztosak voltak a

szavak, amiket a művész Allah dicséretére 
beleszőtt. A dervis folytatta: — Mondjátok 
el életetek legbutább cselekedetét; a leges
legbutább cselekedet nyeri el a szőnyeget!

A legidősebb barát kezdett el beszélni:
— Leggyorsabb lovamat egy idegennek 

kölcsönöztem. Évek múltak el azóta. Hova 
lett Hasztul, a lovam ?

A másik azt mondta:
— Én a sivatag homokjából és a tevék 

hulladékaiból próbáltam aranyat főzni!
Szólt a harmadik;
— Betegen feküdtem és egy tarsoly 

aranyat adtam oda egy francia orvosnak, 
hogy meggyógyítson. A betegségem meg
maradt ugyan, ellenben a francia eltűnt és 
vele az aranyaim is.

Mohamed el Maszru, a negyedik barát 
elgondolkozva nézte a tenyerét és mondá;

Én feleséget vettem. . .
Erre felemelkedett Abu Baldar ben Sabu 

és átnyujtá neki a szőnyeget, amelynek 
szavai halhatatlan tudományokat hirdettek. 
A barátok pedig fejet hajtottak a dervis 
bölcsessége előtt . . ,

És hónapok múltán újból együtt ültek a 
barátok a dervis sátrában. Dohányoztak 
és hallgattak. Erre a dervis ajkai szétnyíl
tak és ő elkezdett beszélni:

— Nézzétek ezt a gyűrűt! Egy vándor
tól kaptam a sivatagban, akinek vizet adtam. 
Minek nekem, az isten szolgájának, ez a
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De érdekes minden emberi sors és én 
hosszú idő óta nem tudom levonni tanul
ságait egy öreg paraszt életének.

Jobbmódu családnak gyermeke volt, de 
sokan voltak testvérek és a földarabolandó 
birtokból egyre-egyre nem sok nézett.

A testvérek között ő volt a legakarato
sabb, ki követelte a vagyont és igy a füg
getlenséget, nem ugyan testvéreitől, hanem 
az élettől.

És igy benősült a szomszéd faluba egy 
vagyonos és egyleányu családba, mely egy 
kissé furcsa életet élt.

Itt mindenki komor volt, jó szó alig 
hangzott és egyetlen életeredmény: a 
pénzgyüjtés volt. A jól felöltözött fiatal 
férj eleinte megborzadt a reá váró élettől, 
de mivel maga választotta, kénytelen volt 
beletörődni és megszeretni.

Az uj ruhák lassan elöregedtek és he
lyükbe újat nem vett. Amilyen arányban 
kopott a ruhája, úgy gyűlt a ládafiók tar
talma és nőtt a pihentetett büszkeség, 
amelyet a pénz és csakis a meglevő pénz 
mutat ki az emberen.

Van ebben a büszkeségben valami ka- 
jánság és az ilyen embereknek szeme több
nyire furcsa csillogásu. Mintha mondaná: 
ime emberek, én aki többre becsültem 
magam, csupán azért, hogy megvetőleg te
kinthessek némelyetekre, megszereztem azt, 
aminek hitványságát legjobban én tudom.

gyűrű ? — Közületek ki a legboldogabb ? 
a legboldogabbé legyen a gyűrű ? És nar- 
giléliének tartójára helyezte el a gyűrűt. — 
Úgy villogtak a gyűrű gyémántjai, mint 
meleg éjszakában a zivatar, gyöngyei úgy 
fénylettek, mint vágyódó hurik pillantásai 
és az arany, amely körülfoglalta, olyan volt, 
mint a paradicsom fényessége. Vágyódó 
kapzsiságot mutattak a barátok arcvonásai 
Es megszólalt a legidősebb:

En vagyok a legboldogabb. Enyéim a 
legdrágább lovak, van egy fehér tevém és 
egy sereg rabszolgám. Testemnek egészsége 
olyan, mint a kovácsolt vas. Enyém az erő 
es a hatalom!

Mondá a másik: — Enyém a város lcg- 
nagyob hazára. Az arany úgy folyik ujjai- 
mon keresztül, mint a halak kopoltyuin a 
víz. Enyém az igyekezet és a munka; én 
vagyok a legboldogabb !

Mondá a másik : — Én nyugodtan uta
zom yig bárkámon, A hárfák és citerák ze- 
jjeje édesen fülbemászó. Nyelvem a leg
kiválóbb ételek finom izét élvezi. Nem is- 
jnenmi a küzdelmet, nem ismerem a mun- 

• Lelkemnek békéje olyan, mint a nyári 
"ap. Szellő sem zavarja és a nap sugárzik. 
A legboldogabb én vagyok!

Mohamed el Maszru ellenben be hunyta 
szemeit és halkan m ondá: — Tizennégy 
gsznka óta özvegy vagyok! — Erre Abu 
oaldar ben Sabu, a dervis, átnyújtott neki 
a gyűrűt amely oly csodás volt, mintha 
arkangyal készítette volna . . .

A barátok meghajoltak a dervis b ö l
csessége dőlt . .

Es amikor eljött a reggel, Mohamed el 
Maszru, — a negyedik barát — elment Ali

„snannhoz és a három dijat, a tőrt, a 
szőnyeget és a gyűrűt odaadta neki, Saidah- 
Cr * annak eggyetlen leányáért. És feleségül 
vitte házába Saidaht. Norbert Lynkke.

És gyermeke kettő nőtt történetünk hő
sének : egy fiú és az idősebbik leány. Sze
retni nem egyformán szerette őket, ső t.. .  
csak fiát szerette és gyűlölte leányát, aki 
miatt az ő fiának nem kizárólag hagyhatja 
vagyonát.

A felnőtt gyermekek közül a pokoltól 
nem túlsókban különböző élet és főleg az 
apai számítás, avagy nem számitás, csak 
leküzdhetetlen ösztön, megőrölte a leányt.

Férjhez nein mehetett, bár sokan akar
ták és ő választott is, de apja elűzte 
minden komoly kérőjét.

És nyájas olvasóm : innen mintha sors- 
tragédia teljesedett volna be.

A fiúgyermek szépen felnőtt és apja 
büszke is volt az önönmaga fiatalságára. 
Érette elválalta a faluban a bírói tisztet, 
hogy fiának nagyobb megbecsülés jusson. 
Tőle a pénzt sem sajnálta és erre minden 
oka mogvolt. A fiú örökölte apja termé
szetét és az anyai vagyon nem ártott neki.

Közben a fiú katonasorba került és mi
vel a jólét szélessé fejlesztette vállait, be is 
vették.

Az apja kezdetben igen aggódott, de fia 
két esztendőt leszolgált és mi baja sem 
volt, csak lesoványodott. Rossz nyelvek 
szerint a katona-szeretők miatt.

A harmadik év vége felé hasi hagymizt 
kapott a fiú és nem volt mentség: meghalt.

Vele halt meg apja lelke is és a test 
megtört az örjitö fájdalom súlya alatt és 
ha nem gőgös ember lett volna egész éle
tében, őt is sírba tették volna.

De nem. Előbb nagy költséggel haza
hozatta fia holt tetemét es a honi, illetőleg 
családi környezetbe temettette, hogy majdan 
egymás mellett lehessenek.

Elvégezte második felad" és most
már férjhez adta leányát f . 1 gjobb barát
jához.

Mindezek után sok italba fojtotta buját 
és kerülte az embereket, mert ezek fiát 
említették és ilyenkor görcsös zokogásban 
vonaglott: a szegény, különös, de ritka 
becsületes ember.

Félévnek múltán megbénult és ágyba fe
küdt, hol alig élő testébe a lélek frisse- 
sége visszatért.

Mert várt még reá néhány folytatás. Le
ánya elhagyta a neki nem tetsző férjet és 
hazajött, de már anyának érezte magát.

És ebben a szomorú környezetben meg
született az unoka. Senki nem mutatott 
örömet és mindenki húzódva figyelte : ki
nek tulajdonságai vannak a fiúban.

Anyja szeretettel nevelte kövérre a gyer
meket, de az emberek előtt úgy nyilatko
zott hogy legjobb szeretné megfojtani, ne
hogy apja fia legyen belőle és ő is tönkre 
tegyen valaha egy leányt.

Nagyapja látni sem akarta unokáját, img- 
len az ő suggestiója folytán úgy nyilatWz- 
tak előtte, hogy a kis unoka elhunyt fia 
teljes mása.

És azóta mintha enyhülne a házra nehe
zedő komorság, mert néha erős nevetés 
csendül a változott környezetbe.

A nagyapa játszik az ágyában hempergő 
unokával és a kis unoka kacag és moso
lyog a nagyapa.

Dr. Csánki Aladár.

— Arany érdemkeresztek. A király Lau- 
kota Vilmos és Schiff Mór nagyugród 
lakosoknak, az ottani Thonett-uradalom 
gazdasági alkalmazottainak, a mezőgazda
ság terén sok éven át kifejtett érdeme* 
munkásságuk elismeréséül az arany érdem
keresztet adományozta.

— Fürdöbiztosi megbízás. A főispán Vihnye 
és Szklenö fürdőkben a fürdőbiztosi teen
dők ellátására május 15.-étől Finka Sándor, 
garamszentkereszti főszolgabírót bízta meg.

— Április II. A 48-as törvények szente
sítésének évfordulóját csütörtökön ünne
pelték. Léván a középületekre kitűzték a 
nemzetiszinü zászlókat, a plébánia temp
lomban ünnepi istentisztelet volt, melyen 
résztvettek a hatóságok is.

— Megjutalmazott tanító. A Felvidék^
Magyar Közművelődési Egyesület ifj. Kle 
pdt$ István, kálnaborfői (Hont m.) kántor, 
tanítót, buzgó magyarosító munkájáér 
ötven koronával megjutalmazta.

—  A lévai kér. munkásbiztositó közgyűlése.1
A lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
évi közgyűlését f. hó 21-én délután a lévai 
városház nagytermében fogja megtartani. 
Amennyiben pedig a közgyűlési kiküldöttek 
nem jelennének meg határozatképes szám
ban, a közgyűlés 28-án a megjelenők szá
mára való tekintet nélkül fog megtartatni.

—  A gazdasági egyesület közgyűlése. A
Barsvármegyei Gazdasági Egyesület Dóm- 
bay Vilmos elnöklésével tartotta meg köz
gyűlését Léván. Az elnök megnyitó beszéde 
után Krajtsik Jenő titkár előterjesztette az 
egyesület elmúlt évi zárószámadását, mely
ből kitűnt, hogy az 1911. évi bevétel 
22196 K. 13 f., kiadás pedig 19í*27K. 51 f. 
volt. Az egyesület vagyona az 1911. év 
végével 60312 K. 40 f. A zárószámadás 
átvizsgálása után a közgyűlés az elnökség
nek a felmentvényt megadta. A titkár ezután 
bejelentette, hogy a földmivelésügyi minisz
ter kétezerötszáz korona államsegélyt enge
délyezett tenyés7szarvasmarha díjazásokra. 
Az állatdijazások helyei Oszlány, Garam- 
damásd, Ujbars. Garamszentkereszt, Töhöl 
és Aranyosmarót községekbe tűzettek ki, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a kiosztandó 
dijak nagyságát esetről-esetre a bíráló bi
zottság állapítja meg a díjazásra fölhajtott 
állatok minősége és mennyisége szerint. A 
közgyűlés ezután jóváhagyta az egyesület
nek a lévai vágóhíd mellett fekvő földjé
nek eladását. A 2020 négyszögöles birto
kot a Podluzsanka és Szikince pataksz*- 
bályozó társulat vásárolja meg négyszög
ölenként két koronájával. Az előadó titkár 
bejelenti, hogy az egyesület ezer korona 
államsegélyt kapott sörárpa-vetőmag be
szerzésére. Az egyesület a lévai uradalom
tól 165.90 mázsa első utánvetésü Hanna 
árpát vásárolt 24 K. árban, melyet aztán 
18 K. kedvezményes ár mellett nyolc köz
ség gazdái között osztott ki. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület a jövő év 
februárjában országos tengeri kiállítást 
rendez, s a kiállításon való részvételre az 
egyesületet is fölszólította. A közgyűlés
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ilyen irányban, a szükséges intézkedések 
megtételével az elnökséget megbízta A 
barjmegyei gazd. egyesület által tervbevett 
s a jövő év őszén Léván rendezendő 
gazdasági és ipari kiállítás előkészítő mun
kálataira a közgyűlés bizottságot fog ki
küldeni s ebbe járásonkint öt-öt tagot 
választ be. A kiállítás ipari részének veze
tésére F a ra g ó  Sámuelt fogja fölkérni, a 
többi tagok kijelölését pedig a közgyűlés 
az elnökségre bízta. Végül a titkár indít
ványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
Lócsay János felsőszecsei, Salavári János 
nagykoszmályi, Gyurcsek János kiskosz- 
mályi és Simon István töhöli mintagazdá
kat oklevéllel tünteti ki, mert okszerű gaz
dálkodásukkal és szép tenyészállatok 
nevelésével követendő példával járnak elől 
gazdatársaik között.

— A szanatóriumi bál. Auguszta főher
cegnő és József főherceg \édnöksége alatt 
álló J ó z se f  l i r .  kereti) s za n a tó riu m  egyesü le t 
léva i fió k ja  az Auguszta szanatórium és a 
lévai tüdöbeteggondozó intézet javára ren
dezett bálja húsvéthétfőn zajlott le a Viga
dóban. A magas színvonalon álló művész
estély, mely a táncmulatságot megelőzte, 
a legnagyobb tetszést váltotta ki a mulat
ságon megjelent előkelő közönségből, mely a 
feltétlen elismerés hangján szóllott a lévai 
fiók vezetőségéről és L a u fe r  Lipót doktor
ról, a vigalmi bizottság elnökéről. Az estély 
műsorát D á v id  László főgimn. tanár nyitotta 
meg, elmondván Pakots József írónak „A 
jótékonyság" cimü prologjit, melynek szép- , 
sége nagyszerűen érvényesült Dávid jól 
hangsúlyozott előadásában. Ezt D öm ötör  
Ilonka, a m. kir. Operaház tagjának elő
adása követte, aki D useh ek  Ernő zongora- 
kiséretével opera áriákat énekelt nagy ha
tással. Utánna P ako ts  József, a jónevü fő
városi novellista fölolvasásában találóan 
mutatta be a nagyvárosi „modern*4 házas
párt s annak életét. Sach er  Gyula, losonczi 
banktisztviselő Dusehek Ernő zongorakisé- 
retével művészi módon játszott el pár da
rabot hegedűn, úgy, hogy még ráadást is 
kellett adnia Nagyon bájosan és sok tap
sot kiváltó módon játszották meg szerelmes 
párjelenetüket X o vn tn y  Ilonka és F a rk a s  Ti
vadar. A műsort Dömötör Ilonka, aki ma
gyarul, németül és olaszul énekeit, magyar 
darabok eléneklésével fejezte be. A szerep
lők mindannyiának nagy sikerben volt 
része, amit a sűrűn fölhangzott tapsok is 
igazoltak. A szanatóriumi bálnak, fényes 
erkölcsi sikere volt, az anyagi sikerről pe
dig lapunk következő számában fog beszá
molni a rendezőség.

A jelenvolt hölgyek névsora. Asszo
nyok : Arvay Józsefné, özv. Balbach Arpádné, 
dr. Balog Sándorné, Bándy Endréné, Bel- 
csák Lászlóné, Blumenthal Jónásné, özv. 
Boleman Edéné, dr. Boleman Jánosné(Tu- 
rócszentmárton), Boleman Vilmosné, Boros 
Gyuláné, Bódogh Lajosné, Czambel Jó
zsefné, Dömötör Vilmosné (Bpest), Engel 
Frigyesné (Oroszka), Engel Józsefné, Far
kas Orbánné. özv. Fischer Lipótnc, Fischer 
Natálné, dr. Frommer Ignácné, Fromnier 
Mórné. dr. Gergely Fülöpné, Grapka Er- 
nőné (Dós), özv. Grapka Józsefné, özv. 
Guggenberger Lajosné, Gyapay Gusztávné, 
özv báró Haan Győzőné (Wien,) Haim 
Jakabné (Ujbars,) Halassy Kálmánné (Var
sányi Halbwirth Ferencr.é (Zseliz,) dr 
Hertskó Abrisné (Kápolna,) Hetzer Adolfné, 
dr. Hets Béláné (Bpest.) dr. Hets Ödönné 
(Bpest), dr. Horváth Gyuláné, Huberth 
Vilmosné, Jánoss Jenőné, Józsefcsek Gé- 
záné, özv. Kaufmann Kálmánné, dr.

Kmoskó Béláné, Kocab Frigyesné, Kuliffay 
Kálmánné, özv. Laufer Henrikné, Levatich 
Gusztávné. Maly Pálné, Mihályi Istvánná 
(Nyitra), özv. dr. Novotny Imréné, Ortmann 
Fidélné, Pollák Emilné, Pollák Vilmosné, 
Rappeport Mannóné, Razgha Ernőné (Kis
kér), Rzehák Edéné, dr. ifj Rudnyánszky 
Tituszné (Aranyosmarót), Sacher Gyuláné 
(Losoncz), Simek Árminná (Lekér), Singer 
Izidorné, Spitz Jenőné (Lekér), Schlüszler 
Gyuláné (Málas), özv. Schmidtberger Já- 
nosné, Schwarzer Sándorné (Kálna), 
Schwitzer Gyuláné, Steiner Sándorné, Szauer 
Izidorné, dr. Szilárd Samuné, Torma Lajosné, 
özv.Toóth Zsigáné, Weil Jakabné. Leányok: 
Arvay Mici, Bdcsák Ilonka és Tőnké, Blu
menthal Janka, Fábián Gizella (Bát), Fischer 
Nelly, Grotte Janka. Guggenberger Ella, 
Gyapay Marcsa, br. Haan Margit (Wien), 
Halassy Valéria (Varsány), Halbwirth Elza 
(Zseliz), Hertzka Erzsi, Hetzer Dóra, Keleti 
Mariska. Kocab Hilda, Kriek Margit, Laufer 
Janka, Mailáth Kata és Margit (Kereskény), 
Novotnv Ilonka, Rapeport Elza, Rudnányszky 
Olga, Simek Anna (Lekér), Singer Rózsi, 
Schmidtberger Margit.

— Léva város költségelőirányzata. Léva 
város házipénztárának és összes alapjainak 
1912. évi költségelőirányzata : Rendes be
vételek 158805 K. 82 f. rendkívüli 110147 
K. 36 f. ö s s z e s e n : 268953 K. 18 f. Rendes 
kiadások 293883 K. 36 f. renkivüli 72958 
K. 79 f. összesen  : 368842 K. 15 f. Hiány 
99888 K. 97 f. Ez a hiány az 1911. évi 
állami adó alap mint kivetési kulcs alapján 
kivetendő 76 százalékos községi pótadó 
által nyer fedezetet. Ebből 1 százalék az 
iparostanonciskola és 1 százalék a keres
kedőtanonciskola javára fordittatik, a többi 
74 százalék a házipénztár javára esik.

— Gazdasági szaklap a tanitóknak. A
barsinegyei gazdasági egyesület elnöksége 
elhatározta, hogy a megyebeli községek 
tanítói karának ingyen megküldi a Barsi 
Gazda cimü, az egyesület kiadásában meg
jelenő szaklapot, hogy gazdasági ismere
teiket ebből is fejlesszék s adandó alka
lommal — a földmives néppel való érint
kezés közben ha kell — gazdasági taná
csokkal is szolgálhassanak.

— Szeszélyes április, a  múlt hét folya
mán április hónap szeszélyessége ország
szerte havazást idézett elő. E héten nekünk 
is jutott belőle, csütörtökön reggelre alapos 
szélfuvásra és nem kisebb hóesésre ébred
tünk Később a szelek szétszaggatták a 
felhőket, kisütött a nap, de kőzbe-közbe 
azért hópelyhek szállingóztak a légben, de 
nyomuk pár percig sem volt látható, mert 
a l.ó amint leesett, úgy elolvadt. Másnap 
újból esett.

— Pályázat. A lévai m kir. állami taní
tóképző intézet az I. osztályba a jövő 
tanévre 40 növendéket vesz fel De felvesz 
az intézet a felsőbb osztályokba más 
intézetből is jó magaviseletü és legalább 
jeles előmenetelő növendékeket. Jó maga
viseletü és megfelelő előmetelü növendékek 
számára a vall. és közokt. miniszter a 
következő kedvezményeket nyújtja, mind a 
négy osztályban. 1. Teljes ingyenes helye
ket, melyek internátusbán való ingyen 
étkezés, ingyen lakás és mosás kedvezmé
nyéből állanak 2. Féldijas heiyeket, melyek 
az internátusbán való ingyen lakással, 
mosással és azzal a kedvezménnyel vannak 
összekötve, hogy havi 14 korona befizetése 
ellenében a növendék teljes ellátást nyer. 
3. Teljes fizető, azaz évi 280 kor. befizeté
sével összekötött internátusi helyeket. 4. 
Havi 14 koronás ösztöndijas helyeket,

melyek internátusi elhelyezéssel nem járnak. 
5 Tisztességes elhelyezéséről annak is 
gondoskodik az igazgatóság, akit a minisz
ter minden kedvezmény nélkül, bejárónak 
vett fel. A folyamodván) ok beküldésének 
határideje május hó 31-ik napja. A I. osz
tályba felvesz az intézet oly éptestü és 
egészséges növendékeket, akik életük 14-ik 
évét már betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek s a polgári vagy középiskola 
IV-ik osztályát sikeresen bevégezték. Az 

' egy koronás bélyeggel ellátott és sajátkezű- 
lég irt folyamodvány a nagymélt. vallás-és 
közoktatásügyi miniszter úrhoz cimzendő, 
de a tanitóképző-intézeti igazgatósághoz 
küldendő. A folyamodvány mellékletei: a) 
születési bizonyítvány; b) iskolai bizonyít
vány a múlt iskolai évről s ha a tanuló 
még iskolába jár, az első félévi értesítő a 
jelen iskolai évről; c) orvosi bizonyítvány 
arról, hogy a folyamodó a tanítói pályára 
alkalmas, ép, egészséges, továbbá d) ujra- 
oltási bizonyítvány; e) hiteles községi hl- 
zonyitvány a szülők és folyamodó vagyoni 
állapotáról, a családfő polgári állásának, 
évi jövedelmének és a szülői gondozás 
alatt álló keresetképtelen kiskorú gyermekek 
számának, nevének és életkorának feltün
tetésével; f) ha a folyamodó már nem jár 
iskolába: erkölcsi bizonyítvány; g) ha a 
folyamodó még tanul, akkor az utolsó évi 
bizonyitványát legkésőbb julius 1-ig tarto
zik pótlólag beküldeni. Elégtelen osztály
zattal bármely tárgyból megterhelt bizonyít
vány be nem küldhető. Érvényes évvégi 
bizonyítvány nélkül a felvétel érvénye is 
megszűnt. A folyamodás eredményéről a 
tanulók hozzátartozóit augusztus hó máso
dik felében hivatalosan értesíti az igazgató, 
éppen ezért a folyamodó pontos címét, 
ahová az értesítést várja, lakóhelyének 
(vármegye, utolsó posta) megjelölésével 
írja a folyamodvány külső lapjára. A fel
vétel azonban csak akkor válik érvényessé, 
ha a felvett növendéknek zenei hallása s 
testi állapota megvizsgáltatván, az kifogás 
alá nem esik. A felvett és beiratkozott 
növendék köteles magát ? beiratástól szá
mított 8 nap alatt a szükséges tankönyvek
kel és tanszerekkel ellátni. Régi könyvek 
eladása és vétele egészségi okokból tilos.

— Tűz Pusztaszentjánoson Nagyszomba
ton délelőtt 11 óra után tűz ütött ki a 
a Lévai Uradalom Szentjánospusztáján 
(Nixpródon). A lévai tűzoltóság két fecs
kendővel, tekintve a távolságot, elég korán 
ért a veszedelem helyére s egy kisebb 
csapat honvéd is, a tűz oltásához fosott. 
Az oltás munkája a hatalmas szélben nehe
zen ment. A nagy istálló, amely kigyuladt, 
a padláson fölhalmazott nagymenyiségű 
takarmánnyal négy óra alaít teljesen a 
lángok áldozata lett. Az állatokat szeren
csére mind idejekorán biztonságba helyez
ték. Ha a viharszerű szél más irányba fuj, 
akkor az egész puszta menthetetlenül le
égett volna. A tüzet három órára teljesen 
lokalizálták, de a tűzoltóság hat óráig volt 
még ott elfoglalva s bizony derekas mun
kát végzett. Á rendőrség még aznap meg
tartotta a vizsgálatot s megállapította, hogv 
a tűz a szeszgyár kéményéből kipattanó 
szikrától támadt A kár körülbelül harminc
ezer korona, de biztosítás utján megtérül.

— Tűz a malomban. Garamkelecsényben 
e hó 9-én éjszaka, a lévai uradalom és a 
község közös tulajdonát képező henger
malomban tűz támadt és a berendezés el
égett. A kár körülbelül nyolcezer korona, 
ami biztosítás utján megtérül. A tüzet a 
vizsgálat szerint a molnár gondatlansága 
idézte elő.
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— Eljegyzés Medveczky Miczát, drM ed- 

veCrky Károlv tiszti orvos leányát, elje
gyezte szokolái Ságy Elemér.

— Léva gyomra. Hogy az elmúlt évben 
mit fogyasztott el Léva lakossága, azt az 
alábbi statisztika mutatja, amit a városi ja- 
vjdalmi hivatal volt szives rendelkezésünkre 
bocsájtani. Ugyanis közfogyasztásra levá
gatott: 557 kifejlett szarvasmarha, 337 tej
fö l  marha és 1059 szopósborju. 179 bá
rány és birka, 98 süldőmaiac és 1904 ser
tés ezenkívül elfogyasztottak még 2/2 mé
termázsa frisshust, szalonnát és szalámit. 
Mindezeket pedig 3657.02 liter borral, 
104 65 liter musttal, 7149.56 liter pálinká
val és 3764 liter édesített pálinkával öblí
tették le.

— A „Bars“ cimü Léván megjelenő el
lenzéki politikai hetilap fölhagyott a poli
tizálással és már csak mint társadalmi lap 
jelenik meg.

— Abörvásár kitelepítése. Úgy értesülünk, 
hogy Léva város tanácsa a Kossuth Lajos 
téren tartatni szokott országos bőrvásáro
kat — mivel azok a közegészségre vesze
delmesek s azért több fölszóllalás történt 
a vásároknak a város belső területén való 
tartása ellen — kifogja onnan telepíteni. A 
bőrvásárok újabb helyének megállapítása 
fölötti munka már folyik.

— Melhalt a vonat kerekei alatt A
Kassa-Oderbergi vasút zsolnai pályaudva
rán e hó elején négy napon belül két 
halálosan szerencsétlenség történt. Április 
harmadikának hajnalán Sebó József máv. 
fekező a Ksod pályaudvarán ment keresz
tül. a szürkületben nem vette idejekorán 
észre a feléje hala ló budapesti gyorsvona
tot. igv a vonat alá került amely elgázolta.
A szerencsétlen fekezö garamkelecsényi 
születésű és nemrég még a lévai vonalon 
végzett szolgálatot. Holttestét garamkele- 
csénvbe szállították és ott temették el.

— önqyilkosságok. E héten egyszerre 
két helyről is kapunk öngyilkossági hirt. 
Csekei János, 55 éves ujbarsi lakos, áp
rilis hó 10-én padlásának gerendájára fel
akasztotta magát s mire észrevették, már 
nem volt élet benne. Tettét életuntságból 
követte el. mivel nagyon iszákos volt s 
utóbbi időben gyaktan emlegette, hogy 
szeretne véget vetni életének. A másik 
életunt szintén kötéllel vetett véget életé
nek Nagvpál Károly, 26 éves garammiko- 
lai cseléd e hó 11-én mikor felesége és 
aoja nem voltak otthon, a szobába bezár
kózott és a gerendára fölakasztotta magát. 
m>re észrevették, már halott volt. Mivel 
bűntény gyanúja egyik esetben sem forog 
fenn. a hatóság a temetési engedélyt a 
boncolás mellőzésével megadta.

— A lévai asztalosok közös műhelye. A
lévai asztalosmesterek pár év előtt elhatá
rozták, hogy szövetkezeti alapon közös 
famegmunkáló műhelyt fognak fölállítani; s 
amikor majd anyagi viszonyaik megengedik, 
a szükséges anyag beszerzését és elárusi- 
físát is közös üzletkezelés alapján fogják 
intézni Az asztalosmesterek a közös mü- 
Je,V gépberendezéseinek céljaira segélyért 
fordultak a kormányhoz s annakidején 
küldöttségileg is eljártak ügyükben néhai. 
Hieronymi keresk. miniszternél, (aki azon
ban ígéretet nem tett a küldöttségnek). Az 
asztalosok eme törekvése mindenesetre 
megérdemli a támogatást, mert az verseny- 
képességüket fokozná. Csakhogy sajnos,

asztalosok a szövetség megalakítására 
*Jízve» maguk között megegyezésre jutni 
" em ^dnak. Kemenes Géza, kir. iparfelü- i

gy*'° eibnÜn aZ- Ugyben Lévára érkezett és e hó 10-én értekezletre hivta össze az 
asztalosokat, de úgy értesülünk, hogy az 
értekezlet nem hozott határozatot a szövet- 
ség megalakítására nézve. Mivel pedig az 
asztalosmesterek a kormánysegélyt meglevő 
szövetkezetük számára kérelmezték és mivel 
az iparfelügyelőnek a kormány felszólítá
sára még e hó folyamán jelentést kell tenni 
a szövetkezetről, hogyha tehát a szövet
ség e hóban sem alakulna meg, valószínű, 
hogy a kormány az asztalosok rég be
nyújtott kérelmét figyelmen kívül hagyja.

— A magyar munkás Amerikában. A
newyorki „Szabadság* legújabb számában 
következőképpen jellemzi a magyar mun
kást Amerikában: „Csodálatos dolog az, 
hogy a földművesnek született magyar 
ember itt, Amerikában a gyáriprri életben 
mily könnyűséggel tanul meg mindent. 
Lehet, hogy ennek egyik oka a kényszer- 
helyzet, de másik oka bizonyosan az erős 
akarat. „Pénzt csinálni* jöttek a legtöbben 
s igy a pénznek nem is sajnálják az árát. 
Annyi bizonyos, hogy a különféle foglal
kozásokban népünk olyan tanulékonyság
ról tesz bizonyságot, amiről otthon fogalom
mal sem bírnak. Amerikaszerte ismert tény, 
hogy nehéz munkában a magyarnak párja 
nincs. Honfitársaink nagy része nem bánja, 
akármilyen nehezen kell is dolgozni, csak 
a munka legyen állandó. A munka utáni 
vándorlásnak is tényleges nyomait látjuk. 
Ha egy uj vasgyár, vagy kőszénbánya 
nyílik, az első munkások között majdnem 
bizonyosan van egynéhány magyar is. Ha 
a helyzet jó, a posta viszi a levelet, a 
honfitársakat pedig hozza a vonat. A 
viszonyokkal ismeretlen embernek feltűnik 
az, hogy egyik-másik helyen túlnyomó az 
egy faluból vagy egy környékről származó 
magyar. Pedig ezen nincs mit csodálkozni. 
Az első települők, eleinte különösen haza 
írtak s jöttek a rokonok és ismeiősök. 
Később, mikor a magyar kolóniáknak hire 
máshová is eljutott, más vidékek magyar
sága is ellátogatott a „plézre* (Place-hely- 
ség.) Az utóbbi időben már könnyebb ki
firtatni a jó helyeket. És honfitársaink ki 
is tudják firtatni. A távolság és fáradalom 
nem határoz. Csapatostól mennek oda, 
ahol olcsóbb a dollár .„

Irodai teendőkben jártas
fiatalember napi 2 órai foglalkozást 

kaphat. Cim a kiadóhivatalban.

Elutazás miatt
egy jókarban levő fekete rövid zon

gora eladó. Cime a kiadóban.

A borfogyasztó közönség
F 1 Q T E L M É B E !
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 

házhoz szállítva
Börzsönyi zöld fehér 1 liter 80 fitt. 
Balatonmelléki 100 „
Neszményi Ó vörös 110 „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 

szállítom.
Telefonon is megrendelhető. 

Mély tisztelettel
FERJÓZSEF

városi fogadó
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szinszappanl
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsülése ezzel, felér más 
Nzujipanal való 3-szoros atdörzsö-

W C I 5 Z  5 i r i O N
r Ó R 1 N B E K Q 1 -  É S  R Ö V I D / Í I t y  N d S T K E R E S K E b É S E

===== LÉYd, PETC  i hU TC Zfl. —
Dús választékú  rak tárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

I
ifi1

n

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, cimfestést mázolást; továbbá ta

pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig jutányos

árak mellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

dcssert-stttemények, leg jobb kiv. finom torták, tensfitemény 
és sandw ich.kü löiilegcssége k frissen , nagy  választékban

p r B a r t o s  h e n r  I k Léva, Mártonflf^-u. 3
lt ép ü ln ek . B o l és kü lfö ld i eukorkakülőnlege.Hség’ck sfaida^ 

■választékban. — P á r  fai t-készit m én je i m első rendű ik
Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

Államiéiul friss liab tejszín kapható.

Ü z l e t  m e g n y i t k s !
Fischer Halál ruhatelepe
LÉVÁN, (Kazinczi utcza 3 .sz. házban), újonnan be
rendezett ruhatelepében szép és elegáns FÉRFI ÉS 
GYERMEKRIHÁK úgyszintén NŐI FELÖLTŐK

nagy választékban jutányos árban kaphatók. • J
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára

Knapp Danidnál bénán.

H offher és Schrantz  
M avlard i P h . és Tsa. 
A lfa Separato r #

gépeinek vezérképviselete. í Ganz-ft'éle m otórok  
állandóan üzemben 

l láthatók #  #  #  #

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

9

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arai j " l s  ékszer
raktár.

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

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra

Van szerencsénk Léva  és vidéke 
n. é. közönséget értesíteni hogy a
Y I H N Y E I  SÖRGYÁR
képviseletét átvettük és úgy hordó vala
mint palaczk söröket állandóan tartunk 

raktáron.
B R A U N  J Ó Z S E F  E S  F I A

(Honvéd-utcza, W erth c im efh d a ).

Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberendezések, m elyek sa já t  

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szollá  
á rak  m elléU  kaphatók

8TEXSÍER JÓ ZSE F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-n tesa 1» W erth e im er-fé le  h á z
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M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám alatt levő j r é p j a v i t á  é s  lakatos műhelyemet
Báthi utcza 2. szám

alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, melyet meg
vásároltam. Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengök felszerelését, valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem.

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgálattal

Tanuló azonnal le lnétetih !

n Egy o k o s  fe P
minden alkalommal

Dr. OET KÉR sült porát hasnálja á 121.

Mordinyi Lajos,
oki.gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

Használata által minden tészta nagyobb 
lazább és könnyebben emészthetővé lesz.
Dr. Oetkr-féie Varilírctlor á 12f

a legnemesebb fűszere minden tésztának 
kakaó és tea, csokoládé és krém, kugloDf 

| torta, pudding és tejszín, továbbá finom 
| vagy porczukorral vegyítve mindennemű 

sütemény behintésére. Pótol 2—3 cső va
níliát. Ha félcsomag Dr. O etker vanilin- 
cukrot l kgr. cukorral keverünk és ebből 
l vagy két teáskanálny.t 1 csésze teára ön
tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 

* italt kapunk.
Dr. O etker sütőpora és vanilincukra  

I minden füszerkereskedésben stb. kapható. 
1 Kimerítő használati utasítás minden csomag 

mellett van. Receptgyűjtemény ingyen!

Tanács és segitségj
azoknak, akik bármily okból támadt 
emésztési zavarokban, gyomor*

morfájéaben éa ezekkel képcső* 
latoé bejokban szenvedaek

gyógyulást hoznak a már több mint 30 év 
óta bevált

BR ÁD Y-féle

GYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek.

Kapható minden gyógyszertárban. Egy nagy 
weg K 1.60, kis üveg *gO fillér, 6 üve
get K 6.40, 3 nagy üveget R 4.80, be

küldése után küld franco 
BR ADY R. gyógyszertára a „Ma 

gyár Rlrály"-hoz Bécs, I. Fleitcb- 
markt 2. Depot 5.
Ügyeljünk a védjegyre, amely a máriacell 
Szűz Máilát ábrázolja, a vörösszinü csórna 
golásra, s az aláírásra, amely az oldalt 
levő kép másolata és utasítsunk vissza 

minden utánza ot.

Városházköz 3 szám alatt, üzlet- 
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Handler Ármin mészáron ál

Teltion 25. Telelőn 25.H olzm anii B ódog
úri és női divatáruháza L É V Á N ,  városi vigadó épület

—  Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett —

Kész női ruháit, ponpnlák, blnsoli és costnmeltet, női kész IcftérneinBek 
é s  k é s z  m e n y a s s z o n y i  k e le n g y e  k é t

a legolcsóhtól a legfinomabb fcioitelben igen m é r s é k e l t  á r b a n .

Nyomatott Schulcz Ignácz k&nyvnyomdájában, Léván
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