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LÉVAI HÍRLAP
Mélyen elszomorító lehet minden

kire magába véve már az is, 
hogy piros pünkösdkor gyászkeret
ben jelenik meg a cim az első cikk 
fölött. Most, amikor a természet 
diadalmas születésének teljes frisse- 
ségében pompázik, mikor az éltető, 
aranyos napsugárral átitatott levegőjű 
május havának varázslatos gyönyörű
sége mindenkiben csak az élet szép
sége és az élnivágyás gondolatát 
ébreszti föl, kétszeresen fájdalmas, 
hogy szomorú rekrológot kell írnunk 
akkor olyan emberről, kinek halá
lát mélyen fájlalják az emberek és 
fájdalmuk őszinteségének jele ott 
csillogott s—  ükben, mikor kopor
sóját mag. oa fogadta az anyaföld.

Faragó Sámuel a s z í v  embere volt; 
mélyen érző, nagy szívnek volt tu
lajdonosa és nemes gondolatai szivén 
keresztül jutottak eszébe, hogy em
bertársai javára cselekedetek fakad
janak belőle. Lelke fogékony volt 
minden iránt ami nemes, azért ér
tette meg őt mindenki és ő is min
denkit.

Az az őszinte sajnálat, az az im-

közügyeknek buzgó előharcosa volt, 
amiért a király 1909-ben a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki. Mint a besztercebányai kereske
delmi és iparkamarának tagja, külö
nösen közgazdasági téren * fejtett ki 
eredményes munkálkodást. Hiszen 
éppen most is a lévai asztalos 
mesterek közös gépműhelyének ügyén 
munkálkodott Báthv Lászlóval együtt, 
de a munka befejezését, sajnos, már 
nem érhette meg. Sokoldalú tevékeny
sége mellett örökös fiatalos vidám
sága, jó kedélye, lekötelező nyájas 
és barátságos modora, mind olyan 
kellemes tulajdonságai voltak, melyek 
mindenki szeretetét — kivel csak 
valaha is érintkezett — biztosították 
számára.

Azonban mint azt láttuk és több
ször hallottuk is tőle: legnagyobb 
szeretettel az árvaház érdekében 
munkált, az árvaházat mindenek fölé 
helyezte, mert mint a Stefánia Árva- 
házat fentartó Lévai Nőegyletnek 
agilis titkára, az árvaház ügyei az ő 
vállaira nehezedtek s ' ő a  legnagyobb 
szeretettel viselte annak terheit és 
az egykori szerény kis intézmény,

zetlen munkájáért jutalma a szegény 
kis árvák meleg, igaz szerctete volt, 
akik most úgy megsiratták őt, mind
nyájuknak szerető édes apját. Bizony 
sokak szivébe markolt bele annak a 
fehér szalagnak felirata egy koszorún: 
„Az árvák édes apjának — a szomorú 
árvák." — Az ő gyermekéi nem 
siratták meg — mert nem voltak 
neki, de megsiratták az idegenéi.

De nemcsak a kis árvák siratták 
meg, hanem megkönnyezte őt az 
egész varos népe, mert Lévának iga
zán érdemes polgára s képviselő- 
testületének virrlis tagja volt, a szá
mos közintézet, melyekben valame
lyes tisztet töltött be nagy ügybuz- 
góssággal, és hivatalbeli munkatársai, 
kiknek főnökük volt s kollegiális, jó 
baráti viszonyban élt velük, mind 
nagy meghatottsággal, szívből jövő 
sajnálkozással állták körül koporsó- 
ját.

Faragó Sámuelről az őszinte rész
vét hangján mondották el még a 
legegyszerűbb emberek is: derék em
ber volt, jó ember volt, kár érte. 
Bizony kár!



2.

A vidék és a színház.
Irta: Molnár Viktor ny. államtitkár.

Teljesen jogosult az a nagy érdeklődés, 
a melyet a magyar színészet iránt általán 
tapasztalunk, mert a magyar színészet ná
lunk elsőrendű culturális tényező. Érdekeit 
nem szabad elhanyagolnunk s azt a leg
messzebbmenő állami támogatásra is kell 
érdemesítenünk.

Sajnos : nálunk a culturális, a közműve
lődési politika iránya nem határozott, ha
nem a mindenkori kormányok szerint vál
tozó. Pedig ha valahol, igy nálunk kellene 
céltudatosnak és rendszerében egyöntetű
nek lennie.

Nálunk leginkább a felekezeti politika 
divik, pedig ez igen veszedelmes, mert 
minckintalan a nemzetiségi politika útvesztő
jébe vezet. A felekezeti érdek legtöbbször 
összeesik a nemzetiségi érdekkel. A feleke
zeti politika tehát valójában nemzetiségi 
politika, vagyis olyan, mely a magyar állam 
kialakulásának és megerősödésének igazi 
kerékkötője.

Szükséges tehát, hogy legalább azokat a 
culturális tényezőket használjuk ki egészen 
a magyarság érdekében, a melyek még 
mentesek minden felekezeti és nemzetiségi 
árnyalattól és amelyek jelenleg is kizárólag 
a magyar culturát szolgálják. — Ilyen füg
getlen culturális tényezőnek tartom a ma- 1 
gyár szinmüvészetet. 1

A legnagyobb fontossággal bir a vidéki ' 
színészet, amelyet azonban még mindig 
nem támogatunk olyan mértékben, a hogy 
azt tennünk kellene. S a mit teszünk, sem 
teszszük megfelelő módon. A folyó évben,

Piros pünkösd napján.. .
Piros pünkösd napján kinyílott a rózsa 
S megcsendül fülemben egy régi kis nóta. 
Beh sokat daloltam vigan örömtelten 
Még mint kicsi gyermek, el mégsem feledtem. 
„Nem anyától lettél rózsafán termettéi 
Piros pünkösd napján hajnalba születtél."
Piros pünkösd napján kinyílott a rózsa, 
Eltűnt a gyermekkor s feledve a nóta.
Csak egy elsárgult lap emlékestet rája, 
Ismeretlen küldte, rá e kis dalt irta :
„Nem anyától lettél rózsafán termettéi 
Piros pünkösd napján hajnalba születtél."
Piros pünkösd napján kinyílott a rózsa 
És ajkamon újra megcsendül a nóta 
De nem olyan vigan és én nem is tudom 
Mi van olyan fájó szomorú e dalon ? . . .  
„Nem anyától lettél rózsafán termettéi 
Piros pünkösd napján hajnalba születtél."

Farkasné Siposs Erzsi.

A regény vége.
— A hősnő levele a hőshöz. —

— A Lévai Hírlap tárcája. —

Kedves barátom, odakünt felderült a nap 
és ragyog minden, mintha május lenne 
újra. De mikor az Ön levelét olvastam, 
csúnya esős idő volt, nekem éppen a
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igaz, valamivel több jut a vidéki színészet
nek, mint a múltban ; de, tekintve a vidé
ken működő színtársulatok nagy számát, a 
folyó évi állami költségvetésben szereplő
240.000 korona még mindig nem elég arra, 
hogy a segélyezés minden vonalon kielégítő 
legyen, mert ez a csekély összeg nemcsak 
a színtársulatok segélyezésére szolgál, ha
nem abból a színkörök és vidéki színházak 
épitését is segélyezik.

Vagy fel kell emelni ezt az összeget, vagy 
le kell szállitani a vidéki szintársulatok 
számát, hogy egy-egy színtársulat nagyobb 
segélyösszeghez jusson, hogy igy a jobban 
dotált társulat megfelelő személyzetet tart
hasson s a műsor változatosságára és ko
moly culturális jelentőségére intensivebb 
gondot fordíthasson.

De nem helyes a mostani segélyezés módja 
sem. A kormány a segélyt közvetlenül a 
színigazgatók kezéhez folyósitja, anélkül 
azonban, hogy kellően ellenőrizné : mire 
fordítja a színházigazgató a kapott össze
get. Sőt a kormány maga, igen gyakran 
segédkezet nyújt arra, hogy a színigazgató 
a kijáró subventiót évekre leköthesse ré
gebbi adósságainak a törlesztésére, uj 
adósságok csinálására. Az igy adott állami 
subventio tehát lényegében nem szolgál 
arra, hogy az igazgató abból a folyó ki
adásokat fedezhesse, hogy személyzetét 
annak felhasználásával pontosan fizethesse, 
hogy társulatát gyarapithassa s műsorának 
színvonalát fokozatosan emelhesse, hanem 
arra való, hogy még jobban az adósságok 
körforgatagába kerülve, előbb-utóbb a 
tönk szélére jusson. S ez, tudjuk, elég 
gyakori eset. A ministerium igen gyakran 
abba a kellemetlen helyzetbe jut, hogy

színigazgatók személyes adósságainak a 
rendezésével, convertálásával kell foglal
koznia az egyedül fontos igazi szintígyi 
művészeti kérdések helyett.

Itt feltétlenül más rendszert kell meg
honosítani s egészségesebb alapokra kell 
helyezni a subventionálás m ódját! A sub
ventio felhasználását ellenőriztetni kell...

E célból a városok és a szintársulatok 
között kell a szükséges, ezidő szerint azon
ban jóformán teljesen hiányzó kapcsolatot 
megteremteni. A segélyt utalja ki a kormány 
a városoknak, hogy azok juttassák el a 
színigazgatóknak. A várost kelj igy egy 
egészséges érdekközösségbe hozni az ott 
működő színtársulattal. Hadd teljesítse a 
város az ellenőrzést! Senki más nem al
kalmasabb erre.

Valljuk be : ma a város alig törődik ér
demileg a színtársulatával; ha nyújt is an
nak bizonyos kedvezményeket, azok még
sem olyanok, hogy azok fejében döntőbb 
befolyást és ellenőrzést követelhetne az 
igazgató működésére. A város közvetlen 
ellenőrzési joga természetesen kiváltképen 
csak az anyagiakra vonatkoznék s az igaz
gató művészi működésére csak annyiban 
terjedne ki, hogy az igazgatót megfelelő 
művészi programm összeállítására, bemu
tatására és betartására kötelezné, a mikről 
utólagos jelentéseket tenne a ministériumnak.

Ez volna a vidéki színészet igazgatásának 
legcélszerűbb decentralisatiója, melyben a 
városok, mint a centrum őrszemei, teljesí
tenék szolgálataikat.

szenes emberrel kellett kereskedelmi vitat
kozásba bocsátkoznom. Az óta folyton fá
zom, hiába sütött ki odakünn a nap, hiába 
hiszik a könnyelmű emberek, hogy újra 
május van, én tudom, érzem, hogy itt az 
ősz; fázom, kedves barátom, és egész a 
szivem közepéig érzem a fagyasztó hideg
séget.

Mit írjak még önnek ezek után, amit 
nem tudna? ö t esztendeje váltunk el egy
mástól — engedje meg, hogy hiúságból a 
többes számot használjam — a dolog úgy 
áll, hogy ön  vált el tőlem; de ez elvégre 
mindegy, ön  azalatt körülnézett a világ
ban és kereste az igazit, én is künn jár
tam a világban, de nem néztem az igazi 
után, mert akkor még csak sejtettem, de 
most már biztosan tudom, hogy igazi 
nincs.

Azóta — kedves barátom — megcsal
tam harminc férjet, leszúrtam huszonöt 
hűtlen vőlegényt, elszöktem nyolcvan had- 
nagygyal, öngyilkosságot követtem el nyolc
szor, megöltek engem tizenkétszer, közbe- 
közbe halálosan unatkoztam az igazi élet
ben is, még a színpadon is, ahol engem 
most öt év elteltével megpillantott és arra 
a fölfedezésre jött, hogy kár volt künn 
bolyongani a világban, mert mégis csak 
én vagyok az igazi.

Fejtegtssem-e önnek, hogy téved most, 
mikor bünbánólag visszatér hozzám, mint 
ahogy tévedett akkor, mikor elhagyott?

Nem fejtegetek én kedves barátom, 
semmit, csak kinézek az ablakomon át a 
nyüzsgő utcára, hol látom a könnyelmű 
embereket felöltő nélkül és a varróleányokat 
színes blúzokban; fölnézek a színtelen égre, 
melynek felhőiből elő-előtör még a nap, 
de egyre erőtelenebbül, egyre halványab
ban és kedvem volna sírni, hogy annyi 
meg annyi ezer ember közül egyedül csak 
nekem kell tudnom, hogy hiába a csalóka 
napfény, hiába az enyhe szellő, vége a 
nyárnak, itt az ősz.

Valószínű, hogy tudja más is, de azok, 
akik tudják, nem csavarognak az utcán, 
könnyelmű mosolylyal és impertinens te
kintettel vizsgálgatva a hölgyeket, akik 
karcsú termetüket nem akarják őszi kabátba 
rejteni. Ezek a hölgyek egész nap a varró
gép mellett ülnek és nem lehet tőlük rossz 
néven venni, ha ősszel is ragaszkodnak 
színes blúzukhoz, amelyben nyáron, míg 
az úri asszonyok fürdőben voltak, olyan 
nagy hódításokat tettek; de azok az em
berek, kik tudják, hogy ősz van, otthon ül
nek — kedves barátom — mint én ülök 
szobámban az Íróasztalom mellett árván, 
elhagyottan és készítik a végrendeletüket, 
mert sárgulnak a fák, hullnak a levelek, 
a szép, színes, pezsgő világnak vége, 
örökre vége . . . .  .

Mondjam-e azt, hogy nem a bosszúvágy  
utasítja ö n t vissza?

ön  sokkal okosabb ember, mintsem
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— Színészét Léván. Szabó Ferenc, a besz
tercebányai szinikertilet igazgatója, dráma, 
vígjáték, opera és operette társulatával, 
ma szombaton este kezdi meg előadásait 
a Városi Színházban. Megnyitó előadásul 
A kis gróf, operette kerül színre. A tár
sulat — mint azt már előbb is megírtuk 
-- Sebestijén Rózsi kivételével teljesen uj 
erőkből áll. Az uj tagok között azonban 
egy régi-régi ismerőst köszönhetünk: Tímár 
Bélát, a kitűnő komikust. A társulat mű
során a régi, jobb darabok között ott 
szerepelnek az újak is és mint az előzetes 
jelentésben mondja az igazgató: előadhatók 
lesznek még a fővárosban időközben színre 
kerülő újdonságok. Az idei szezon rövidebb 
lesz mint a tavalyi volt, mert csak húsz 
előadásra hirdettek bérletet. Szabó társu
latáról a múlt szezonban a föltétien elis
merés hangján szólhattunk, azért bízunk 
benne, hogy mostani társulata is teljesen 
kielégíti közönségünk igényeit s rá fog 
szolgálni a pártfogásra. — A következő 
napokon ezek a darabok kerülnek színre: 
Vasárnap d. u. Jani és Juci, énekes bohó
zat; este Madarász. Hétfőn d. u. Cigány- 
szerelem; este Eszemadta, operette újdon
ság. Kedden Utánam, Bernstein híres drá
mája. Szerdán Az ezred apja, énekes bohó
zat. A zenét állandóan az V. honvédkerü
let zenekarja adja.

— Egy megfclebbezett határozat. Léya 
város képviselőtestületének múlt évi julius
19-en megtartott közgyűlésén a lévai ref. 
egyház óvodájának segélyezése tárgyában 
hozott határozatát, mely szerint a város 
a ref. lakosság lélekszámával arányos se
gélyt ad az óvodának, a vármegye tör
vényhatósági bizottsága annakidejében meg- 
semmitette. A th. bizottság határozatát 
Bódogh Lajos polgármester megfölebbezte 
a m. kir. közigazgatási bírósághoz, mely
nek végzése most érkezett le a vármegyé-

hogy ilyesmit hihetne. Ha azt érezném 
Ön iránt, amit öt esztendő előtt, akkor 
májusban éreztem, nem törődném semmi
vel, az igen tiszteletreméltó morállal épp 
oly kevéssé, mint a közkedveltségü illem
mel, magam röpülnék önhöz, hová most e 
szomorú levelet küldöm. Nem venném 
tekintetbe sem az ön , sem a magam meg
változott viszonyait, mert a szerelem előtt 
nincsenek kötelességek, ő mindenható, 
neki csak jogai vannak és söpör útja elől 
ádázán mindent, mindent az egész konven
cionális világot, Hiedelmeivel, erkölcseivel, 
kötelességeivel együtt és teremt magának 
egy másikat, mert a szerelem mindenható, 
mint maga az Úristen. Ámde, mit tegyek, 
na nem úgy van? Ha levelének minden 
s°ra csak szomorúságot ébresztett szi- 
vembern ?

Nem haragot, nem gyűlölködést, mert 
ez esetben még lehetne reményleni, hogy 
a regénynek nincs vége, csak szomorúsá
got  ̂mi azt bizonyítja, hogy a szivem nem ‘ 
abrandult ki, csak elfáradt, megvénült, hogy 
ht az ősz és a szép, színes, pezsgő nyár
nak örökre vége.

Öh, Istenem, mennyi szép dolgot elgon
doltam levelének olvasása után mig ott 
u,!em magamban összeesve és hallgattam, 
m >nt veri csöndes, egyenletes kopogással az 
esf  ablakom üvegét. Egy kis rózsaszín 
selyemblúz akadt a kezembe piszkosan 
gyűrötten, de azért mégis itt van, kegye-

b  ^ igazga tási bíróság a megsemmi
sítő határozatot hatályon kívül helyezte és 
a vitás ügyben érdemleges határozathoza
talra utasította a törvényhatóságot.

— Uj állami iskolákat állít fel a kultusz 
miniszter szept. 1-én vármegyénkben. így 
iskolát kap Csejkő, Lüle, Kisaranyos és 
Garamladomér község. Csejkő iskolája 
három tanerős lesz, mig a többi csak egy 
tanerővel fog bírni.

Katonai lóvásár Nagysallón. A főváros
ban állomásozó első számú lóavató bizott
ság junius negyedikén lóvásárt fog tartani 
Nagysallón. A bizottság három éves csikó
kat fog vásárolni a méntelepek részére, 
továbbá 4—7 év közti remondákat és 
ágyús lovakat.

— A „Leanyönkepzökör vasárnap d. u. 
V* 4 órakor összejövetelt tart.

— Gazdáink a brassói kiállításon. Krajtsik
Jenő, gazdasági egyesületi titkár vezetésé
vel Csorba Győző tanító és Salaváry Jónás, 

I Nagykoszmályról, Gyurcsek János Kiskosz- 
mályról, Csonka János, Lócsay János, Gaál 
János Felsőszeléről, Mészáros János, 
Galambos János Nagysallóról, Simon István 
és László Jónás Töhölről Brassóba utaz
tak, az erdélyi szász gazdák által rendezett 
mezőgazdasági kiállítás megtekintésére. A 
kirándulók Léváról indultak el a Erdélybe 
éive, megnézték kincses Kolozsvár neve
zetességeit, a kolozsmonostori áll. gazd. 
akadémiát és annak különféle állattenyész
téseit. Innét Brassóba utaztak, ahol a 
kiállítást, úgyszintén a város nevezetessé
geit tekintették meg v; lamint a szász kis
gazdák mintagazdaságát tanulmányozták 
végig. Brassóból Predeálon keresztül Ro
mániába, Szinajába, a román király nya
ralóhelyére rándultak, ahol Károly román 
királyt is látták s becsületes magyar éljenek
kel üdvözölték. Szinaja megtekintése után 
Csorba tanító vezetésével a gazdák vissza
utaztak falusi otthonukba. Az egy hetös 
kirándulásnak az volt főcélja, hogy kis

gazdáink saját gazdaságaikban gyakorlati
lag is értékesítsék azokat a tapasztalato
kat, melyeket a kiállításon és a mintagaz
daságokban személyesen szereztek.

— A felvidéki magyar írók és újságírók 
szövetségének választmányi ülése Clair 
Vilmos elnöklete alatt folyt le Budapesten 
az Otthon-kör helyiségében, n  szövetség 
területéhez tartozó tizenkét felvidéki vár
megye képviselve volt az alakuló gyűlés 
alkalmával megválasztott bizalmi férfiakkal, 
akik a benyújtott bejelentőlapok alapján, 
szorgos megfontolás után a rendes tagok 
sorába 179 felvidéki irót és újságírót vet
tek fel. A meginduló munkaprogramm a 
felvidéki kulturélet minden ágára kiterjesz- 
kedik és elsősorban Madách Imre, Reviczky 
Gyula és Grünwald Béla felvidéki országos 
nevű irók emlékének megörökítését tűzte 
ki célul és Csengery Gusztáv ismert irót

[ a szövetség egyik érdemes társelnökét,
! ötven éves irói jubileuma alkalmából ün- 
j neplésben kívánja részesíteni. A különféle 
. hirlapirói kedvezmények ügyében illetékes 
i helyeken a szövetség vezetősége előter- 
i jesztéssel fog élni, egyúttal gondoskodva 
! arról, hogy a hírlapírói visszaélések szi- 
! goru megtorlásban részesüljenek. Az első 
j választmányi gyűlésen bemutatták a jóvá

hagyott alapszabályokat. A legközelebbi 
választmányi gyűlés junius végén lesz, 
amelyen az augusztus 20-án, a FMKE-vel 
egy napon Iglőn tartandó első közgyűlés 
napirendjét fogják megállapítani. Nagy 
horderejű munkásságra vállalkozott a szö
vetség a különféle nemzetiséglakta felvidé
ken, amelyet minden tényező már a meg
alakulás alkalmával örömmel üdvözölt és 
készséggel elismert. Az első választmányi 
gyűlés Bars vármegyéből is több irót és 
hírlapírót vett fel a szövetségbe, de a tag
fölvételek még mindég folynak s igy a 
névsort csak később közöljük. *

— Fokozódó visszavándorlás. Az Atlas
című kőnyomatos jelenti: Néhány hét óta 
a monarchiába visszavándorlók száma

letesen őizöm. És sajgó szívvel, epedő 
lélekkel gondolok vissza az időre, amikor 
ezt a kis blúzt büszkén és boldogan hord
tam. Mikor ott sétáltunk együtt kiint a 
zöld fák alatt, mikor hazajövet éjszakákon 
keresztül ott ültem az ablak mellett, nézve 
a csillagokat és gondolva önre. Körültem 
a hangtalan, néma éjszaka, de az én lel
kem hallotta a misztikus hangokat és lel
kem borzongott, megheviilt, csak hallgat
tam az éjszaka csöndjét, amely telve van 
rejtelmes hangokkal, csak lélek kell hozzá, 
amely fölfogni bírja. Csak néztem a csilla
gokat, amelyekhez nekem úgy tetszett, egy 
lebegő rózsaszín hid vezet föl, egész az 
égig. Nem lehet rálépni, csak gondolatban, 
csak lelkűnkben nézhetünk az örök boldog
ság honába és ez a hid a szerelmesek 
sóhajából, esküiből áll elő.

Oh, kedves barátom, ha még egy éjsza
kát tudnék úgy tölteni az ablak mellett 
extázisbán, reszketve rajongval Fejét csó
válja szomorúan: „hogy kívánhatja tőlem, 
hogy a zsenge szív megható ostobaságait 
visszavarázsoljam, mikor már mindketten 
olyan okosak vagyunk?" Igaza van, ezt 
már nem teheti, de varázsolja hát vissza 
azokat az időket, amikor sírva hánykód- 
tam ágyamban, mikor téptem magamról a 
ruhát és hogy félné sikoltsak, ész nélkül 
összeharapdáltam a fehér párnát, amely 
izzó volt lázas fejemtől és nedves a forró 
könnyzáportól, mely szakadatlanul hullt

alá szememből. Mikor lerogyva a földre, 
mint a megváltó angyalt hívtam a jóságos 
halált és gyűlöltem azokat az embereket, 
akik megfogták a kezemet, mikor Őrjön
géseimben magam ellen emeltem. Egy álló 
esztendeig nem tudtam a szemük közé 
nézni, mert nem engedték át testemet a 
halálnak, lelkemet az örök kárhozatnak, — 
most nyugodtan, csöndesen alszom, ha a 
boldogsággal szemben tehetetlen, adja 
vissza a könnyeket, a fájdalmakat, a két
ségbeesést!

Ezt sem tudja? Hát akkor voltaképpen 
mit is akar tőlem? ön is elszakadt a múlt
tól, hiába minden erő, jó szándék, vissza
varázsolni nem birja. Az én szivem meg
nyugodott, jobban mondva elfásult, a lel
kemet fövénnyel hordta tele az a rettene
tes szürke tenger, amit életnek hívnak, el
temetett benne mindent. Egy-egy emlék 
még föl-följár kisérteni, de egyre gyöngéb
ben, egyre halványabban. Most még meg
siratom őket és sajgó szívvel teszem he
lyére legdrágább emlékeim közé a kis 
rózsaszín blúzt, de jönni fog egy idő, 
mikor már azt sem tudom: mi volt és 
mire tartogatom? Nem fogok visszaemlé
kezni sem a boldog álmodozásban átvir
rasztott, sem a könnyek között átvergő
dött éjszakákra. De azért ezt a kis blúzt 
megtartom és ha el is felejtettem azt a 
sok drága emléket, mi hozzá fűzött, sírni 
fogok ok nélkül, ha kezembe kerül, mig
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körülbelül megfelel a kivándorlók számának. 
A tartós visszavándorlás azzal magyaráz
ható, hogy az természetes következménye 
a sok éve tartó kivándorlásnak: már annyi 
a kivándorolt Amerikában, hogy állandó 
nagyszámú visszavándorlás állt be.

— Hivatal vizsgalat. Dr. Kail Antal, az 
aranyosmaróti kir. törvényszék elnöke f. hó 
17-én Lévára érkezett, a kir. járásbíróság 
ügymenetének megvizsgálása végett. A 
vizsgálatot 22-én fejezte be és a minden 
tekintetben taoasztalt példás rend és gyors 
ügymenet miatt úgy a bíráknak, mint az 
összes tisztviselőknek teljes elismerését 
fejezte ki.

— Halálozások. Sármir János csejfcői 
plébános, hosszas betegség után f. hó
16- án életének 63-ik, lelkészkedésének 
4o-ik évében meghalt. Temetése 18-án volt 
nagy részvét mellett. — Wassermann Muki 
velséczi földbirtokos, vármegyénk törvény- 
hatósági bizottságának virilis tagja, e hó
17- én meghalt. Temetése 19-én Aranyos- 
maróton "ment végbe általános részvét 
mellett. Nyugodjanak békében!

— Halálos lórugas. E hó 20-án több 
kiskoszmályi gazda követ szállított a ga- 
ramszőllősi kőzúzóból. Köztük volt Hego 
János is, kinek egyik lova a tolmácsi kom
pon hátulsó lábaival kirúgott és a gazdát 
— aki éppen akkor lehajolva az istráng 
föltevésével volt elfoglalva — úgy találta 
fejbe, hogy a szerencsétlen ember ott a 
kompon rögtön meghalt.

— Hirtelen halál. Duba András garam- 
szentgyörgyi földmives, f. hó 20-án délben 
a határban ebédelt. Ebéd után felesége 
valamint más rokonai társaságában lepihent. 
Egy órai pihenés után a többiek fölkeltek 
és Dubát is fölakarták kelteni, de hiába 
keltegették, mert meg volt halva. Szivszél- 
hüdés ölhette meg. Miután a hatóság

körülöttem ugrándozó boldog fiatalok csu- 
folódnak majd „ni az öregek, hogy tudnak 
sírni, minden ok nélkül, hogy szorongatja 
szivéhez azt a kis rongyot, amelyről azt 
sem tudja, mi volt?44 Nem, nem fogom 
tudni, de ez a kis fakó rongydarab lesz 
számomra az egyetlen emlék, mi ifjúságom
ból megmaradt.

Az első rozsát, az első csókot, az első 
könnyet, mind-mind az a kis ócskaság 
fogja előttem képviselni s mikor ok és 
cél nélkül ráborulva sirni fogok, senki 
sem tudja majd, hogy a siralmas, gyötrel- 
mes földi létnek egyetlen poétikus, szép 
dolgát: az első szerelmet siratom.

Mert van még az elsőn kivül több is, 
de az csak hitvány reflex, másolat. Mi, kik 
ismertük az eredetit, ne szentségtelenitstik 
meg azt hitvány másolatával.

Mert hiába minden, hiába ragyog föl 
még a nap, küzködve az ö birodalmáért, 
a sugarai egyre halványabbak, gyöngébbek. 
És csak a könnyelmű emberek hiszik, hogy 
újra május van és csak a varrólányok jár
nak színes blúzokban az utcán. Én tudom, 
hogy itt az ősz, visszavonhatatlanul itt van. 
Most már gomboljuk be óvatosan a ka
bátunkat és vigyázzunk, hogy a lelki fáj
dalmak mellé valami erős náthát, vagy ka- 
tarrhust ne szerezzünk be magunknak.

Sajgó szivvel teszem vissza a rózsaszín 
aelyem blúzt a helyére és lassan szedege
tem ki a naftalinos téli ruhát, mert csak 
az akácfák nyiinok kétszer egy évben és 
csak a varrólányok kezdik szeptember 
végén újra a tavaszt.

Dánielné Lengyel Laura.

bűntény gyanúját nem látta rönforogni, 
boncolás mellőzésével temették el.

— Faragó Sámuel. Mint a derűs égből a 
villám, olyan váratlanul csapott le május 
14-én Faragó Sámuel halálos betegségéről 
szóló hir. Negyednapra délután pedig már 
megállítottuk a nyomdában a munkában 
levő gépet, hogy a készülő hírlapba még 
beszoríthassuk a szomorú újságot, hogy 
Faragó Sámuel meghalt. Megdöbbentő volt 
a hir, mert hiszen váratlanul érte a közön
séget, mely nagy részvéttel volt eltelve a 
halott iránt. Ez a részvét a temetésén is, 
mely vasárnap délután volt, impozáns mó
don nyilatkozott meg. Léva város közön
sége osztály és felekezeti különbség nélkül 
és a vidék intelligenciája úgyszólván teljes 
számban vett részt a végtisztességen. A 
hivatalok személyzete, az egyesületek mind 
ott voltak. A biztositó társaság igazgató
ságát Budapestről Mandettó Vilmos köz
ponti osztályfőnök, vezértitkár képviselte. 
A temetési szertartást Báthy László prépost 
plébános végezte. Jónás Imre és dr. Halász 
Vendel segédlelkészek és Pózna József 
kegyesrendi áldozár segédletével. A tanító
képző intézet énekkara Tokody István veze
tésével gyászdalokat énekelt. A gyászszer
tartás a takarékpénztár udvarán ment 
végbe. A nehéz, aranyszínű, számtalan dí
szes koszorúval borított érckoporsót disz- 
ruhás rendőrök kivont karddal állták körül. 
A szertartás után a koporsót a biztositó 
társaság lévai tisztviselői vitték ki az ud
varból a halottas kocsira. A sírnál Feny
vesi Károly búcsúzott el tisztviselő társai 
nevében a halottól, érzékeny, megható 
szavakkal. Rendkívül megható jelenet volt, 
mikor az árvaház kis lakói a tisztelendő 
nővérek vezetésével sírva csoportosultak a 
sir körül, hogy imát mondjanak atyai jó
tevőjük fölött,

A gyászoló család az alábbi gyászjelen
tést adta ki.

Özv. Faragó Sámuelné szül. Weyszer 
Angéla úgy maga, valamint dr. Weyszer 
Károly és neje szül. Móritz Anna és özv. 
Henyey Elekné szül. Weyszer Sarolta, Go- 
gola József és neje szül. Faragó Berta, 
Lósert József és neje szül. Kulcsár Margit 
és az összes rokonok nevében fájdalomtól 
megtört szivvel tudatják, hogy a legjobb 
férj, testvér, sógor és rokon Faragó Sámuel 
az Első Magyar Általános Biztositó Társa
ság titkára, a Ferencz József-rend lovagja 
stb. 1912. évi május hó 17-én délután fél 
4 órakor, 52 éves korában, rövid szenve
dés után az Úrban elhunyt. A megboldo
gult hült tetemeit 1912. évi május hó 19-én 
d. u, fél 4 órakor a róm. kath. vallás szer
tartása szerint fogjuk a gyászházból a róm. 
kath. temetőbe örök nyugalomra helyezni. 
Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó
20-án reggel fél 8 órakor fog lelki üdvéért 
a Mindenhatónak bemutattatni. Léva, 1912. 
évi május hó 17-én. Áldás és béke lengjen 
drága porai felett!

—  Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesü
let Főiskolai Internátusa. Az. Orsz. Bir. és 
Úgy. Egyesület tudatja lapunkkal, hogy a 
főiskolai nevelésnek 1912. szeptember hó 
1-én uj otthont létesit internátusa meg
nyitásával. Az internátus különösen a fő

iskolai hallgatók befogadására szolgál,
azonban felveszi a magasabb osztályú 
középiskolai tanulókat is. A felvételnél el- 
sőoségben részesülnek a kartársak gyerme
kei, azonban felvesznek minden jelentkezőt 
valláskülönbség nélkül. Az ellátási dij ön
költségi áron egész évre 850 korona. Ezért 
nemcsak teljes ellátást és lakást adnak 
hanem a német, a francia és az angol 
nyelvtanítást is nyújtják Az ellátási dij 4 
egyenlő részletben, de előzetes bejelentés 
esetén havonként is fizethető. Az interná
tus a főváros budai oldalán van, pár perc
nyi távolságra az összes főiskoláktól. Az 
internátus a legmodernebbül van berendezve. 
43 lakószobája 86 bennlakó befogadására 
alkalmas. Van azonkívül nagy társalgója, 
ebédlője, díszterme, olvasó-, zene-, könyv
tárterme, tornacsarnoka, betegszobái, nap
fürdőnek berendezett helyiségei és zuha
nyokkal felszerelt fürdőszobái. Az interná
tus lehető szabadságot óhajt adni az if
jaknak, mégis nagy súlyt fektet tanulmányi, 
erkölcsi és fegyelmi ellenőrzésükre. A fel
vételre jelentkezni lehet az Országos Bírói 
és Ügyészi Egyesület titkári hivatalánál (V., 
Országház-tér 12).

— A Barsmegyei Tanítók Háza javára ren
dezendő nagyszabású hangverseny és bál 
junius elsején, a Barsmegyei Általános 
Tanítóegyesület 25 éves jubiláris közgyűlé
sének napján este fél 9 órakor lesz a 
Vigadóban. A rendező bizottság élén Tóm- 
csányi János kir. tanfelügyelő, Köveskuti 
Jenő ,és Jaross Ferenc, állanak. A követ
kező műsorból Ítélve, a hangverseny magas 
színvonalon fog állani. Műsor: 1. Dankó 
P . : Népdalegyveleg. Duschek Ernő veze
tésével énekli az állami tanítóképző ének
kara. 2. Liszt F. : Cantique D’ Amour. 
Zongorán játsza Koczab Hilda. 3. a) Hűvös 
Iván : A vándormadár, b) Kersék János: 
Violák között. Énekli Hertzka Erzsébet, 
zongorán kiséri Duschek Ernő. 4. Herceg 
F. : Bekvártélyozás. magánjelenet. Előadja 
Tóth Jolánka. 5. Árensky: Zongora-ötös. 
Előadják: dr. Paradaiser János (zongora), 
B. Fejér Árpád (I. Hegedű), dr. Drozdik 
Jenő (II. hegedű), dr. Kramaszta Imre (vi
ola) és dr. Hets Béla (cello). 6. Élőkép. 
Rendezi: dr. Balog Sándorné. Szereplők • 
Farkas Olga, Fekets Vilma, Fizély Lenke, 
Ghimessy Mici, Jaross Margit, Pető Ilma, 
Schliff Aranka, Tolnay Margit és Tóth 
Mariska, Behula István, Csorba Győző, 
Essősy Rezső, Farkas Tivadar, Krizsányi 
Sándor, Liska Sándor és Miggisch Rezső. 
Iskolások: Schrank Matild és Fertikó Józsi. 
A jótékonycélu hangversenynek remélhető
leg nagy sikere lesz, hiszen a pedagógusok 
közkedvelt emberek, kiknek jelenlegi szép 
törekvését a közönség jóakaratu érdeklő
déssel kiséri, azért a hangverseny iránt is 
megyeszelte élénk az érdeklődés, mert 
annak sikere közelibb viszi őket céljukhoz. 
Belépő dij személyenkint két, családonkint 
öt korona. (Jegyek Nyitray és társa üzle
tében előre válthatók.)

—  Az életöröm könyve az, amely k»pk“ 
tatja az olvasót arra, hogy mint őrizheti 
meg erejét, egészségét, vagy mint szerez
heti azokat vissza, ha akár túlfokozott 
munka, akár túlzásba vett szórakozások
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fnlvtán elvesztette őket Ezt a kitűnő köny
vet 10 fillér bélyeg beküldése után meg
rója mindenki, ha az Elektró Vitalizer
Orvosi Rendelő Intézettö1 ( B udaP est VI.
Teréz-körut 7. I. em. 50) levelezőlapon 
kéri Ne mulassza e) senki ismeretének 
gyarapítását, mert ezen érdekes könyv 
megbecsülhetetlen jó tanácsokkal szolgál 
egészségesnek és betegnek egyaránt.

-  Véres politikai tüntetés a fővárosban. 
A szociáldomokrata párt csütörtökön az 
ellenzék politikájának támogatására és a 
választói jog érdekében általános sztrájkot 
és a főkapitány betiltása dacára, nagy 
tüntetést rendezett. A munkásság — fő
városi jelentések szerint — össze ütközésbe 
került a rendőrséggel és katonasággal, 
akik sortüzet adtak a népre. Ot ember 
rögtön meghalt, a sebesültekkel pedig 
zsúfolva vannak a kórházak. A tüntetők a 
közlekedő villamoskocsikat fölborították. A 
forgalom szünetelt, az üzletek zárva voltak 
és az újságok sem jelentek meg. Másnap 
a sztrájk megszűnt.

— Városok kongresszusa. A vidéki vá
rosok kongrr sszusa e hó 17-én és 78-án 
fölvt le a fővárosban, ahol Léva varosat 
Bó'dogh Lajos polgármester képviselte. A 
kongresszuson a magyar városok kettő 
kivételével mind képviselve voltak. A lefolyt 
tanácskozások egy lépéssel talán előbbre 
viszik a városok helyzetét, de igazi ered
ményt csak akkor érhetnek el, ha annyira 
megtudják érlelni a közvéleményt, hogy 
annak hangja a parlamentbe ér s a tör
vényhozás az uj városi törvény kielégítő 
megalkotásával megteremti a városok szebb 
jövőjét. A gazdaközönség szócsövének 
jelentése szerint a falvak a városokéhoz 
hasonló mozgalomra készülnek s ennek 
már hangot fognak adni a legközelebb 
Siófokon megtartandó gazdagyűlésen. A 
falvak mozgalma tagadhatatlanul szinten 
nagyfontosságu és különösen uj jelenség, 
mert mig a városokban a haladás szelleme 
már előbb lépett föl, addig a községek a 
városokat utánozva már szintén levetni 
készülnek ősi konzervativizmusokat es 
utakat akarnak csinálni ők is a falvak 
haladásának. Ez szép, azonban nehéz dolog 
lesz, mert nincsenek meg hozzá azok a 
föltételeik, amikkel a városok rendelkeznek 
és eddig még hiányzik az az áldozatkész
ség is, amivel a városok fejlődésüket elő
mozdítják.

— Az uj kótkoronások kiadása május 
20-án már megkezdődött. Azuj pénz, amely 
súlyában és nagyságában majdnem azonos 
a régi egyforintossal ,csak a feliratában kü
lönbözik a régitől. Egyik oldalán a király 
mellképe látható, a szokásos hieroglif-fel
irattal, kissé szecessziós, vékony betükkeL 
A másik oldalon van az újítás. Lebegő 
angyalok — úgy, mint az ötkoronáson — 
a magyar szent koronát tartják, a korona 
alatt harcias és nyerstermelő ország mivol
tunk jellemzésére, cserfalombból és buza- 
kalászból font, felfelé nyitott koszorú fog
lalja magába a „2 korona* értékjelzést és 
a veretes évszámát. A lapok pereme mind
két oldalon emelkedett és sima, azon belül 
gyöngysor vonul végig. Az uj pénz kari
kája sima s rajta mélyített betűkkel a 
pénzhamisítóknak oly kedves, régi jelmon
dat olvasható; „Bizalmam az ősi erényben". 
Magán ember ötven koronánál nagyobb 
összeget nem köteles ebből az uj pénz
ből elfogadni.

Öngyilkos pincemester. Kölgyessy 
lsiván, a zselizi uradalom garamsallói pince

mestere f. hó 22-én éjszaka öngyilkosságot 
követett el. Az uradalom vezetősége egy 
helyen szabálytalanságokat fedezett fel, 
azért most az ellenőrzést minden vonalon 
rendkívül megszigorította. Ezt a bizalmat
lanságot Kölgyessy — aki már rég szol
gálta az uradalmat — annyira szivére 
vette, hogy agyonlőtte magát. A szegény 
ember után, aki önérzetességének lett ál
dozata, négy gyermek maradt.

— A Barsmegyei Gazdasági Egyesület junius 
19-én Siófokon megtartandó gazdagyülésre, 
a balatonvidék állattenyésztésének és a hí
res badacsonyi szőllőhegyek megtekinté
sére tanulmányi kirándulást rendez. A ked
vezményes vasutijegy ára Budapestről Sió
fokra és vissza II. oszt. 6 K 80 f. III. oszt. 
4 K 20 f. Jelentkezni lehet az egyesület 
titkári hivatalában Léván junius 10-ig.

— A legújabb statisztika szerint jelenleg 
a föld összes országaiban 15,514,647 nő 
van, aki valamilyen választói joggal fel 
van ruházva, mig ezelőtt 50 évvel mind
össze 100,000 volt. Amerikában, illetve az 
Egyesült államokban jelenleg hat 100,000 
lakosnál nagyobb város van, ahol az 
asszonyok éppen úgy betölthetnek minden 
hivatalt, mint a férfiak.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle „Tokaji China-Vasbor„. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg
3.20 K. nagy üveg 6 K. a gyógytárakban. 
Póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner Gyógyszer- 
tár, Budapest Kálvin-tér.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Kolár Lajos Bóna Mária: Gyula, Hindi 
János Harmadi Mária: István, Styevjár 
Bálint Homolya Julianna: Bálint, Plander 
Jozefin: Mária Éva. Kuszi József Izsoli 
Anna: Anna, Jancsó István Kacián Erzsé
bet: László, Dohány Sándor Kucmin Anna: 
András, Ginzery Hugó Piroska Matild: 
György Sándor Házasság: Varga András 
Gál Julianna ref. Bátovszky Imre Danis 
Julianna rkath. Halálozás: ifj. Jauró János 
27 éves baleset, özv. Valasik Mihalyné 
Stift Anna 82 éves aggkori végkimerülés, 
ifj Kerepesi Sándor 1 hó hörghurut, 
Mészáros Anna 5 éves vörheny, Faragó 
Samu 51 éves, tüdőér eldugulás. Huszár 
Károly 78 éves. aggkori végkimerülés.

Ifa fliiíín li Rőth vaskereskedésében 
VBQuIinK kerékpárt,Léva,Kossuth 
Lajos-tér i  Kerékpár alkatrészek 

nagy raktára.

Uj tavasz.
Már rügyet bont a napsugár a fákon, 
A levegőben szállnak illatok,
A korai nevető ibolyákon 
A tavasz ragyog.

A hegyekről a ködök messze szállnak, 
Violás szint ölt már az alkonyat,
A háztetőkön sütkérezni látok, 
Fecskepárokat.

Terménypiac árak a szerdai hetivásárról.
Búza 2160 21*70 K
Árpa 17 — 18.20 K
Rozs 19‘— —’— K
Zab 20*— — K
Bab 30'— 32 — K 
Tengeri 19*— 19 60 K
Az árak métermázsánként értendők.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Modern ház
a Kofsutb-utcában (17 sz.), 4 szoba, kony
ha, fürdőszoba, kamra, pince, üvegezett 
folyosó, melléküpeletben cselédszoba és 
mosókonyha, parkírozott udvar, gazdasági 
udvar, kis zöldséges-kert, kút az udvaron, 
f. év november hó 1-től bérbeadó esetleg 
eladó. Feltételek Tokody Imre vendéglős

nél tudhatók meg.
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műhelyemben készülnek, najfy választékban és szolid 
árak  mellett kaphatók

jól és ölesén 
öltözni? Tessék 
felkeresni

ÁBPAHÁM PÁL
uriszabót

béna, B o t ík a u . 15,
aki a le g jo b b  h on i é s 
a n g o l szö v e te k b ő l  
m eg ren d e lésre  d iv a to s  

ö ltö n y ö k e t k é sz ít  
Idényszövetek m ár megérkezten
Af in tagyfijtem én yével 
k ívá n a tra  h á zh o z  is  

m egy.

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

*' Léván. Városi szálloda épületében.

í Dús arany ás ékszer
raktár.

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

kel órákban.i
; Nagy raktár Omega óra 

különlegességekben.
] A ján lom  valódi ezüst és 

cliina ezüstöd i«zt;ii*g\rai« 
mát, ui;y«izintón ezüst 

evőeszközeim et.

v á h i K x i é k

inga órákban.

i T E I l E B  JÓ Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Háti-atcsa 1. W erth c im er-fé lo  ház.

ha egy doboz levélpapírt vasától SCHULCZ papíráru házában

kapható 6 ás 7 
Ura között

=  U J  Ü Z L E T 
B E R E N D E Z É S  =
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Dtis választék. Gyári árak. _ B közelgő szezon alkalmától litorloiii a t. M-
P f  a  m  m  o  r  U  ^  „ J1.!? MIM *sák ésponyva-
T f  0 III III 0 F IVI 0 r  intézetemre, zsák pongia

kévekötél és jutaáru raktáromra.
ponpa és zsákkölcsinzó intézete, jntaráru raktára bénán eiörê g?£osiíőmak ,egpontosabb teljesitését

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

H offlier és Sch raatz  | 
M a jfa r lli  P h . és Tsa. I 
A lfa  Scparator #  )

gépeinek vezérképviselete. G anz-fé lc motórolc 
Állandóan üzemben 
láthatók #  #  *  *

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

Most érkeztek Schulcz pap íráru im ba szép képeslapok
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H a s z n á lju n k

KABlNA-féle

______Lévai Hírlap 21. szánv

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-u tcza .

K ÉSZÍT: templom-, szoba-, c im festést m á z o lá s t; továbbá ta
pétázást a legegyszerűbbtől a legfinom abb k iv itelig  jutányos

árak m ellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 
Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

O Z L E T 4 T H E L T E Z É 5  B S r a
V ?  Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudó* ;

mására adni, hogy évek óta a Petőfi-utczában levő üzletemet f. |  
évi május hó 7-ik napjától 3

Kossuth-tér 1 sz. városház épület i
5 j Í  alá helyeztem át. Dúsan berendezett uj üzletemben tartani fogom I

P |  az összes f l I S Z C T  G 5  C S 6 I T 1 6 Q 0  árukat |

P i vajat, nagy mennyiségben i 
uradalmi tejet, tejtermékeket és a j 

C g  szántói savanyuviz tőraktárát, j
I C ?  h°gy a nagyérdemű közönség igényeit minden tekintetben ! 
V-C kielégíthessem. Miként a múltban, úgy a jövőben is minden tö- j 
5 j |  rekvésem oda fog irányulni, hogy az összes áruk kifogástalan | 

minősége, az árak jutányossága, úgy pontos és előzékeny kiszol- | 
gálás tekintetében is a nagyérdemű közönség megtisztelő bizalmát , 
és pártfogását mindenkor a legteljesebb mértékben kiérdemeljem j

c J f  Teljes tisztelettel f l j n g f y r  I z i d o r .  ]

W E I 5 Z  S I H O N
.•ÓRINBEROI- ÉS RÖVIbÁRU N/lQTKERESKEbÉSE

---------------  LÉVA. P E T C í hU TC Zfl. - — :

összes temetkezési czikkekből,

H uh váhiNzteku ra k tá rt  ta n
fa érez koporsókból

koszorúk és az

Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
eeappanal való 3-szoros atdörzsö- 
é s e e l . ...................................................

Tisztaságért szavatosság!


	21



