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Ebben a szomorú helyzetben a 
birtokpolitika nagy kérdése ki
zá ró la g  a gazdák és a  gazdatár
sadalom kezébe van letéve. A sió
foki gazdagy ülésen, melyen a 
barsi gazdák is képviselve lesznek, 
meg kell mutatnia, hogy van még 
olyan rétege az országnak, amely 
a  birtokpolitika nagy fontosságát 
felismerte és teljes erejével kép
viselni is tudja.

A siófoki gazdagvülésnek meg | 
kell hoznia a magyar birtokpoli
tika reneszáncát.

2.

Drágul a vasút.
A magyar kereskedelem történetében 

hosszú időkig súlyosan emlékezetes év 
marad az 1912-ik esztendő, amikor egy 
teljesen laikus kereskedelemügyi miniszter
5—7 százalékkal megdrágította a teher, 
illetve a gyorsárufuvarozást és 20—150 
százalékig megdrágítja a személydijszabást. 
És teszi ezt akkor, mikor a termelóosztá- 
lyok épp úgy, mint a fogyasztó néprétegek 
az egyre fokozódó drágaság miatt ellenálló 
képességük felső határához érkeztek el és a 
közvetett adóemelés (melyek 1911-ben és 
1912-ben oly igazságtalanul sújtották ipa
rosainkat és kereskedőinket) amúgy is 
nagyfokú elkeseredést és elégedetlenséget 
keltett.

Hogy ez a nagypolitika szempontjából 
helyes vagy helytelen taktika-e, azt nem 
keressük. A pártpolitika nem a mi kényé

Bolondos ötlet.
—  A Lévai Hírlap tárcája. —

Egy napon az történt, hogy Harun al 
Rasid, a próféta utóda, Allah kedvence, 
mélységesen rossz kedvében volt. Kincs
tárnoka panaszkodott, hogy üres a kincs
tár és a vezérek egyike se talált mód
szert, mely megtöltötte volna újra.

— Mindannyian tökfilkók vagytok — 
mondta a felbőszült kalifa és dühösen 
távozott lakosztályába. Abdul Káder — 
a bolond — ellenben nevetett a világ 
urának dühösségén és ekkép szóla:

— Ne haragudj uram, nagyjaidnak ta
nácstalan bölcsessége miatt és engedd, 
hogy az udvari bolondodnak találékony 
ötlete kisegítsen a bajból.

Harun bizalmatlanul nézett reá:
— Honnan szerezhetnél részemre pénzt? 

Vezéreim kijelentették, hogy a nép nem 
bírja az uj adókat, tönkre menne és át
kozná emlékemet. Mi hát a szándékod, 
bolond ? ;

Abdul Káder mosolygott.
— Tizennégynapi időt adjál nekem, 

uram, és megtöltöm kincstáradat, anélkül, 
hogy bárki panaszkodnék.

Harun megadta a kivárt tizennégy na
pot és a bolond eltűnt a kalifa palotá
jából.

Másnap egy nagy bűvész vonult be

Lévai Hírlap

rünk. Hanem hogy gazdasági-politikai szem
pontból a legszerencsétlenebb taktika, as 
kétségtelen, mert elkeseredést szül, mert az 
igazságtalanság érzését keltik föl a keres
kedőkben és az iparosokban. Kétségtelen 
ugyanis az, Hogy — noha a közterhek 
aránytalanul nagyobb részét eddig is az 
iparosok és kereskedők viselték — a ke
reskedelemügyi kormány vasúti politikája 
az újabb időben sajátosképpen olyan vágá
nyokra tévedt, amelyeken a kereskedelem 
és az ipar számára semmi jó, csak újabb 
terhek teremnek.

Ma a kereskedelemügyi minisztérium sok
kal Inkább pénzszerző eszköze az állam- 
kincstárnak, mintsem istápolója, előmozdí
tója a kereskedelmi és ipari érdekeknek. 
Egyszerűen kimondotta a minisztertanács, 
hogy az állam jövedelmeit 30—40 millió 
koronával emelni kell és erre eszközül a 
vasutat jelölte ki. Az a mód, hogy a díj
szabások fölemelését keresztülvitték, min
dennél jobban bizonyítja, hogy itt egyszerű 
hatalmi lépés történt. Hiszen meg sem kér
dezték az ipari és kereskedelmi érdekkép
viseleteket s a tarifabizottságot is csak a 
forma kedvéért hívták össze. A bizottság 
későn történt egybehivásából nyilvánvaló 
lett az, hogy a bizottság határozatai tekin
tetbe vétetni nem fognak. Valósággal sértő 
gúny nyilatkozott meg az egész eljárásban. 
Mintha csak azt mondta volna a miniszteri 
megnyitó beszéd: .Beszélhettek jó urak 
sokat és okosat, de történni csak az fog 
amit én már jó előre meghatároztam!M. . .

És csakugyan csak az történt! A tarifa- 
bizottságban elhangzottak közül semmi lé
nyeges dolgot nem vettek figyelembe. Az 
árudijszabás életbelépett változatlanul, a
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I százalékos emelés rendszerével. Az ered
mény már jelentkezik. Az élelmiszereknek 
ilyenkor rendszerint bekövetkezni szokott 
5—7 százalékos olcsóbbodása elmaradt. 
Megette az uj tarifa. És a személydijszabás 
közeli életbeléptetése majd még rohamosan 
érezteti hatását az összes magyar városok 
és városi kereskedők kétségbeesett pana
szaitól lesz hangos az ország.

A személydijszabás tehát pár hét múlva 
életbe fog lépni. Tulajdonképpen hasztalan 
ez ellen minden jajgatás. A kormány egész 
ténykedésében a maga hatalmi erejét állí
totta mindig előtérbe s miután csak limo
nádé védekezésre talált, az óriási tarifa- 
emelésben megnyilvánuló sarcot be is fogja 
hajtani az országon. Ez a sarc pedig állan
dónak Ígérkezik. A pénz kell; sok helyre 
is kell. így kell katonáéknak, kell a dalmát 
vasutakra (hogy az osztrák kereskedelem 
annál sikeresebben szoríthasson ki benün- 
ket Boszniából és Hercegovinából), kell 
ezer más állami célra. Kell arra is, hogy a 
Máv. hihetetlenül balkezes mérnöki karának 
bakklövéseit ki lehessen javítani: kellene 
a Máv. bajainak gyökeres orvoslására is. 
Erre azonban édes-kevés jut a tarifális 
többletbevételből, aminthogy a pályaudvarok 
dolgát sem fogják abból rendbehozni.

Egyetlen komoly reform fog születni az 
egész személydijszabásból. Az t. i., hogy 
csökkeni fog az utasok száma.

Pedig mindez öngyilkosságszámba megy. 
Az egész világon mindenütt arra töreksze
nek, hogy minél szabadabbá, minél gyor
sabbá, minél hozzáférhetőbbé tegyék a ke
reskedelem eszközeit. Ezért ahol csak va
súti postareformról szó esik, mindenüt a 
tarifák mérséklése áll homloktérben, csak 
nálunk nem.

Bagdadba, nagy pompával és óriási kísé
rettel. Minden utcában és téren kihirdette, 
hogy tizennégy nap múlva feltámasztja a 
holtakat — de nem vértelen kísérteteket, 
teljes testi és lelki erőben — amilyenek 
életük folyamán voltak.

Eleinte kinevették őt az emberek, de 
minél közelebb értek a megjelölt időpont
hoz, minél többször hirdetette ki szándé
kát a bűvész, annál nyugtalanabbak let
tek. Nyugtalanságukkal együtt nőtt a bű
vész hatalmában való hitük is, és aggo
dalmas suttogás vonult végig Bagdad 
utcáin. A kalifa is meghallotta és maga 
elé hivatta a bűvészt.

— Ide hallgass! — mondta haragosan a 
kalifa. Elég merész voltál azt állítani, hogy 
fel tudod támasztani a halottakat, — ez
zel trónusom biztonságát is veszélyezteted. 
Mitévő lennék, ha elém toppanna most a 
próféta ölében nyugvó apám és visszakö
vetelné tőlem az uralkodói méltóságot?! 
Ezért halált érdemelsz és én Allah elé 
küldlek, hogy a jövőben ne bánthassad a 
holtakat!

Mesvur már a bűvész feje fölé emelte 
az igazság pallósát, amikor ez leborult és 
ekép szóla:

— Magas akaratoddal szemben csak 
porszem vagyok, oh világ ura, de ami ma 
felbőszít, azt egykoron jóvá hagytad!

És a bűvész megoldá álruháját, mint

Abdul Káder mosolygó arca jelent meg. 
Erre Harun nevetve mondá:

— Annyi kincset nem hozhat részemre 
bolondos ötleted, ahány ütleget mérnek 
majd reád bagdadi polgáraim durva öklei.

Abdul Káder újra magára ölté álruháját 
és csak ennyit mondott:

— Te Uram vérrel akartál fizetni, de a 
többiek majd aranynyal fizetnek!

A halottfeltámasztás napját megelőző 
estén Mohamed ben Maszud osont be a 
bűvészhez. Egy nehéz zacskó aranyat 
csúsztatott kezeibe és kérlelte:

— Nagy bűvész, hadd pihenni sírjában 
Zilláht, a feleségemet; ő vén volt, csúnya 
és házsártos, de Fatme fiatal, szép és ked
ves. Ne keltsd fel Zilláht!

— Utána jöttek Juszuf és Ibrahim ben 
Káleb és tízezer dénárt raktak a bűvész elé.

— Ne keltsed életre Haszan ben Mahu- 
bot, a nagybátyánkat, — aki szolgamód 
dolgoztatna bennünket a bazárban, mig 
most urak módjára élünk a vagyonából és 
élvezzük a fiatalság örömeit. Hadd őt 
nyugodni, oh Uram!

És jött Aszad ben Aszún, a vitéz hadúr, 
és százezer dénárt hozott a bűvésznek.

— Ne keltsd fel Szálebet, a bátort! Azt 
mesélné a Kalifának, hogy ő aratta a 
győzelmet, amelynek dicsőségét én zsebel
tem be. A fejem az esetben biztos mar
taléka lenne Mesvur pallósának!
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Pesti levél.
Junius 13.

Végre itthon. És hol lehet egy pestinek 
otthon? Hát a kávéházban. Igenis kérem 
szeretettel itt ülök a kávéházban a körútra 
nyíló terraszon, este van, süt a hold és el
gondolom, hogy ugyanez a hold süt a lévai 
tarlókra is. A cigány valcert játszik, uj slá
gereket a Csókszanatóriumból és akaratlanul 
is azon tűnődöm, mit is csinálnak most 
odafönt „LevicáM-ban ? A szempillám le
ereszkedik és már odaálmodom magamat 
a Fertikó elé és úgy képzelem, hogy a 
Bartos játszik (pardon ax anakronizmusért, 
mert ő  csak a Kis grófnál tart) szóval ott 
ácsorgók a moslékoslével körülszegélyezett 
aszfaltkorzón és hallom szinte, ahogy az 
éjjeli őr tizet sípol, hosszan, keservesen, 
mint valami szólista cigány; Sokszor elhall
gattam a falún ezeket az éjjeli őröket. Van 
valami földszagú bánat abban, ahogy fúj
nak. Mintha mindegyik a szivét sírná bele. 
Talán nem is igaz, talán csak én érzem ki 
belőle, de nem tehetek róla, le kell Írnom, 
hogy én ebben a hosszú sípolásban a fa
lusi ideg rugdalkozását látom az éjszakai 
virrasztás abnormitása ellen. A falusi vér 
nem veszi be az éjszakázást. Az ösztöne 
visszaveri. Istenem, és most egyszerre ezekre 
gondolok, akik itt ülnak mellettem nevető 
arccal, üdén, ruganyosán és akik bizonyára 
nem trtenék meg a lévai őr bánatos síp
szavát. . .

A cukrászdákat lassan becsukják, a cuk
rászkisasszonyok pedig szépen aludni men
nek és álmodozva gondolnak arra az ifjú 
idegenre, akinek málnafagylaltot hoztak az 
asztalára, aztán a korzó egészen kihal, 
csak a rendőrök tömege tölti be az utcát. 
(Itt is bocsánatot kérek a túlzásért, össze
vissza 6 van. Nem irom betűvel, mert akkor 
a szedő véletletlenül összehúzná: hatvan.)

És jöttek a nagyok és a gazdagok és 
kincset-kincsre halmoztak, csakhogy a bű
vész ne keltse életre a drága és kedves 
tollakat, akiknek emlékével dicsekedtek, de 
akiknek helyeit ők foglalták el az életben. 
A nagy bűvész hallgatott; elfogadta az 
aranyakat, de csak gyenge vigaszt nyújtott, 
úgy, hogy folyton több és több ember 
tolongott feléje, könyörögve és kérve és 
tömérdek kincset hordtak össze.

Másnap a bűvész a bagdadi nagy térre 
ment ki, bűvész köröket rajzolt a levegőbe 
és elmondotta büvészi mondokáit:

— És most, oh Bagdad népe, csak hív
nom kell és a holfak feltámadnak és köz
ietek élnek, veletek maradnak. Mind va
lamennyien föltámadnának, nem zárhatnék 
ki egyet sem közülök! Ezért mondd, oh 
nép, akarod-e, hogy feltámaszszam a hol
takat? És viharként zúgta a tömeg:

— Ne bántsd a holtakat! Ne zavard 
paradicsomukban az üdvözülteket! — Ezt 
harsogta ezer torok a bűvész felé.

ő  erre újra büvészköröket rajzolt a 
levegőbe és szomorúan szólt:

Tíz órakor Léva egészen csöndes. Pest 
ilyenkor ébred az éjjeli életre, de Léván az 
ivlámpákat is kioltják, spórolnak az áram
mal. Apropo, a villanyról jut az eszembe 
az a vasárnap délután, amikor a lévai 
színházban végignéztem a Cigányszerelmet. 
Azt a hangulatot nem felejtem el soha. 
Kérem reflektor-fény helyett, az izzó nap 
tűzött a primadonna enyhén púderezett 
arcába és a nézőtér pont háromszor volt 
világosabb, mint a színpad. Pedig a zene
kar kitünően játszott, esti melegséggel, 
szinte éjszakai epedéssel, de ez annál fur
csább, annál disszonánsabb volt. Távol áll 
tőlem a derék direktor számlájára Írni ezt 
az észrevételt, amivel különben is teljesen 
egyedül állok, mert hálistennek a lévai kö
zönség még nem annyira kulturinyenc, hogy 
ilyesmikről tudomást vegyen . .

Sietek végezni a levéllel, szép asszony 
vizavim édes biztatást küld a felém dobott 
pillantásaiban és muszáj kizökkennem ebből 
a visszaemlékezésből, ami Lévához fűz. 
Majd más alkalommal többet. . .

____  DIMI.

— A vasárnapi nagy népgyüiós tárgyában 
f. hó 13-án délután 6 órakor az előkészítő 
bizottság ülést tartott, melyen az összes 
meghívottak részt vettek. Nagy lelkesedést 
keltett azon bejelentés, hogy a szövetkezett 
ellenzék a lévai népgyülés iránt kiváló ér
deklődést tanusit és azon minden ellenzéki 
párt képviselteti magát. Minden ellenkező 
hírrel szemben illetékes helyen szerzett 
értesülés alapján jelenthetjük, hogy a nép- 
gyűlésen gróf Károlyi Mihály és Lovászy 
Márton országgyűlési képviselők is feltét
lenül résztvesznek.

— A zselizi izr. népiskolában az évzáró 
vizsgálat f. hó 20-án fog megtartatni, melyre 
az érdekelt szülők és tanügybarátok ezúton 
is tisztelettel meghivatnak.

— Minthogy sehogy sem akarjátok, hogy 
újra életre kelljenek a drága halottak, 
akiknek halálát oly keservesen megsirat
tátok, — én eltávozom Bagdadból és csak 
akkor térek vissza, ha majd visszahívtok!

. . .  Este a kalif? vigan nézegette a meg
telt kincstárát és bizalmasan veregette meg a 
vállát.

—- Allah hatalmas — mondotta — és 
te vagy a legokosabb bolond . . .  De mondd, 
hogyan érhetted el e nagy sikert? !

Abdul Káder vonogatta a vállát.
— Két szövetségesem volt — Uram —: 

a babona, az emberi lélek mindenható 
uralkodója — és az emberek önzése! Ter
vemet ezért csakis siker koronázhatta! . . .

Bagdadban azonban nem akadt ember, 
aki visszahívta volna a bűvészt . . .

Oskar Hubikki.

—  Kinevezés. Sós Simon, a lévai izrae
lita népiskola ambiciózus tanítója, fővárosi 
tanítóvá neveztetett ki. Rövid időn belől 
már a második tehetséges fiatal erő pályá
zik el ettől az iskolától, az iskolás gyer
mekek szülőinek igazi sajnálatára. Sós tá
vozását is méltán sajnálhatják az illetékes 
körök, mert Qgybuzgó tanitót vesztett el 
iskolájuk.

— Színtársulat Verebélyen. Lászlóffy V* 
Bódog társulata Galántáról Verebélyre ér
kezett és f. hó 9-én a Keserű mézeshetek 
bohózattal megkezdte előadásait.

— Jaross Ferenc kinevezése. A herceg
prímás Jaross Ferencet, a lévai róm. katn. 
elemi fiúiskola igazgatótanitóját, ezen iskolt 
igazgatójává nevezte ki. Jaross Ferenc, akt 
két év előtt töltötte be tanítói működésé
nek negyvenedik esztendejét, mint érdemes 
és öreg pedagógus valóban rászolgált erre 
a kinevezésre, s ez alkalomból szívesen 
üdvözöljük őt.

— Vizsgák az izr. iskolában. A lévai iz
raelita népiskolában az évzáró vizsgálatok 
a következő napokon és sorrendben tar
tatnak meg: Hittani vizsgálat junius 16-án 
d. e. 8 órakor a II. V. osztályokban. I. 
osztály vizsgálata junius 17-én d. e. fél 9 
órakor. II osztály vizsgálata 18-án d. e. fél 
9  órakor. III. osztály vizsgálata 19-én d. e. 
fél 9 órakor. IV. és V. osztály vizsgálatai 
20 án d. e. 8 órakor. Ugyanaz nap dél
után 2 órakor értesítők és jutalmak kiosz
tása. A vizsgálatok ideje alatt a lánykák 
kézimunkái az I. osztály termében meg
tekinthetők. Léva, 1912. junius 10. Az is
kolaszék.

— Meghívó. A FMKE. központi igazgató 
választmánya 1912. junius hó 16-án Nyit- 
rán, a vármegyei székház termében ülést 
tart, a melyre az igazgató választmány tag
jaid van szerencsém meghívni. Clair Vilmos 
főtitkár. Craus István elnök.

— A „Leányönképzőkör“ f. hó 16-án va
sárnap délután fél 5 órakor tartja a nyári 
szünet előtt utolsó összejövetelét.

Sóhaj.
Hány illat száll a légbe élvezetien 
Hány szép virág fesel, virul hiába,
Hány gyöngy hever a fagyos tengerárba 
Hány büszke sas vergődik szárnyszegetten.

Hány fürdik kincsbe kinek agya tompa.
S hány nyomorult, ki fényt hiába áhit 
A sors megtréfál minket, mostoháit;
Siketnek jut zene, vaknak a pompa.

Merő csoda, ha az igazi percben 
Az igaz ember igaz üdvöt ér,
Legtöbbje űzi forrón, tehetetlen.

S midőn költőnek int már a babér!
Lelkét megőrlé a lét, a kemény,
S zöldelhet az megroskadt tetemén.

Lenkei Henrik.
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— Tára felavatás. Junius 1-én lélekemelő 
aktusnak volt színhelye a lévai izr. temp
lom. Ugyanis az aznapi muszafima alkal
mára avatták fel azt a remekművű drága 
díszítményekkel ellátott tórát, melyet Stein- 
ktrdt Gésa, az ismert fővárosi oifeum- 
igázgató a hitközségnek ajándékozott. Az 
Ünnepélyen megjelent maga Steinhardt és 
elhozta magával vallásos érzelmű elaggott 
anyját is, hogy lássa a hálaáldozatot, me
lyet fia az Urnák bemutat. Liebermann Ja
kab főrabbi magas számyalásu beszédben 
méltatta a tóra jelentőségét, Izrael hivatását 
és a jó gyermekek hála kötelességeit, majd 
rátért a napieseményre, elismerő és buz
dító szavakat intézett az adományozóhoz, 
áld jobb napjaiban sem feledkezett meg 
szülővárosának izr. hitközségéről és intéz
ményeinek s a szegénysorsuaknak is jutta
tott adományából.

— Az érettségi vizsgák. A lévai főgimná
ziumban Szölgyémy Ferencz miniszteri biz
tos elnöklésével ma egy hete fejeződtek 
be szép eredménnyel az érettségi vizsgála
tok. A 14 vizsgázó közül jelesen érett: 
Martinovich Ernő ; jól érettek. Demény 
Elemér, Kiss Béla, Kohn Arthur, Pethő 
Emil, Takács Ferenc; érettek. Basska 
Alajos, Duchovics János, Fenyvesi Imre, 
Kersék János, Nagy Miklós, Mihálka Gyula, 
Pál Imre és Szíj László.

— A vármegye küzgyülése. Vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága junius 20-án év- 
negyedes rendes közgyűlést tart. A tárgy- 
sorozaton 133 ügy szerepel.

— Emelkedőben a barsmegyei kivándorlás.
Az alispán e héten megtett jelentése sze
rint a folyó év első negyedében várme
gyénkből 123 egyén kapott útlevelet. Az 
útlevelekből 108 Amerikába, a többi pedig 
különböző külföldi országokba szólt. Az 
előző évnegyedben csak 56 volt a kiadott 
útlevelek száma, tehát a kivándorlás Bars- 
megvében tetemesen emelkedik.

— A lévai tüdőbeteg-gondozó intézet a
Szanatórium Egyesület junius 9-iki közgyü- \ 
lése alkalmából terjesztette be jelentését mű
ködésének első félévéről. Alkalmunk volté be- j 
számolóba betekinteni s megállapíthatjuk, 
hogy az intézet ezen rövid idő alatt olyan mérv
ben fejlődött, amire még nagyobb városok 
hasonló intézményeinél is ritkán látunk 
példát. Biztosítékát láttuk ebben annak, hogy 
az intézet — mint hisszük — gyors fejlő
désében célját még fokozottabb mértékben 
fogja elérhetni; elég jelentékenyek azonban 
az erdmények, amelyekre a dispensaire már 
most is rámutat. A hetenként kétszer — 
vasárnap és csütörtök d. u. — tartott, ösz- 
szesen 53 rendelési napon 90 uj beteg je
lentkezett, akik közül 41 részesült rend
szeres és 16 oltásos kezelésben. Az összes 
rendelések száma 540 volt. Segélyképen 
kiosztatott 12 beteg közt 1248 1. tej, 104*20 
kg. hús, 49 kg. kenyér és a téli időszak
ban 6 m. tűzifa, összesen 460.90 K érték
ben. Az intézet főként a betegség megelő
zésének szolgálatában áll s ezért a veszé
lyeztetett családokban a betegek hozzátar
tozóit is megvizsgálja s szükség esetén 
azokat is gondozásba veszi. A közeljövő 
tervei közt szerepelnek a tüdővészesek la
kásainak fertőtlenítése elköltözés vagy el
halálozás esetén s a tuberkulózisra vonat
kozó ismeretterjesztő előadások vetített ké
pekkel. Szükségesnek véltük jótékony tár
sadalmunk figyelmét ezen jelentésre felhívni.

Állatdijazás. A barsmegyei gazd. e^ye- 
sület ez évi második tenyészszarvasmarha 
díjazását e hó 9-én Zsamócán rendezte,

ahol ötszáz korona állami dij került kiosz
tás alá. Bár a felhajtás nem valami nagy 
volt, az eredmény mégis elég jónak mond
ható, különösen a tehenek minősége elégí
tette ki a várakozást. Tehenével az első 
dijat Bracska Emil Revistyeváraljáról, az 
üszőknél az első dijat pedig Petrovszky 
Alajos Zsarnócáról szép üszőjével nyerte 
el. A legközelebbi állatdijazás f. hó 30-án 
Töhölön lesz, ahol a verebélyi járás te
nyésztői állíthatnak ki.

— Gyilkos juhász. A múlt napokoan gyil
kosság történt Verebélyen. Berhely István, 
egy 67 éves öreg juhász három szúrással 
megölte Bartók István bérest, akivel Csá
szár Ignác melleki bérlő szolgálatában ál
lott. A gyilkosság napján gazdájuk juhait 
jöttek Verebélyre, a Zsitvába megúsztatni. 
Az usztatás után lepihentek a parti füve
sen, ahol falatozáshoz láttak. Egyszer csak 
Berhely minden előzmény nélkül kilenc 
centiméter pengéjű késével, amellyel evett, 
az előtte ülő Bartók mellébe háromszor 
belé szúrt. A szerencsétlen ember ott a 
helyszínén rögtön meghalt. A juhász a 
gyilkosság után összeterelte juhait és haza
felé, a hat kilométernyire fekvő Melleknek 
vette útját, de közben rátaláltak a megyil- 
kolt ember hullájára és a csendőrség a 
gyilkost még útközben elfogta. A gyilkos
ság állítólag szerelmi féltékenységből tör
tént, mert Berhely féltette feleségét, bár az 
már 54 éves, a 28—30 éves Bartók
tól, aki fiatal feleségével egy födél alatt la
kott a juhászszal, aki most meggyilkolta 
őt. A fiatalos vérű öreg juhásznak külön
ben ez már harmadik felesége és azt han
goztatta, hogyha haza megy, vele is vé
gezni fog, de szerencsére ebben már meg
akadályozta őt a csendőrség.

— A barsi ref. egyházmegye tanítói egye
sülete f, hó 12-én a lévai ref. népiskola 
tanácstermében tartotta meg évi közgyűlé
sét Tóth István elnöklésével, aki megnyi
tójában részletesen beszámolt az egyesület 
évi munkásságáról. Panasz tárgyátképezte, 
hogy a tanítóság még ma sem részesül 
abban az elbánásban, mely méltán megil
letné s elkeseredett hangok halatszottak a 
fizetésrendezés ügyének halogatása miatt is. 
A közgyűlés számos ügyet intézett el, majd 
társasebédre ült össze a Vigadóban.

— Halálozások. Gyászlapon tudatják ve
lünk, hogy Gnldstein Henrikné született 
Adler Róza, Goldstein Henrik helybeli ke
reskedőnek felesége, f. hó 12-én életének 
45-ik, boldog házasságának 23 ik évében, 
hosszas szenvedés után meghalt. Temetése 
14-én délelőtt ment végbe az izr. sirkertben 
nagy részvét mellett. Nyugodjék békében!

A tanítóképző intézet ifjúságának ismét 
gyásza van. Az intézet egyik tehetséges 
tagja, Csemyei Gáspár III. éves növendék 
agyhártya gyuladásban f. hó 8-án a kór
házban meghalt. Temetése junius 9-én volt 
Szelepcsényben, ahol az ifjúság négy társa 
által képviseltette magát. Legyen álma 
csöndes I J

— Meghívó. A lévai főgimnáziumi Segítő 
Egyesület f. é. junius 16-án d. e.féllOóra- 
kor közgyűlést tart, amelyre az egyesület 
tagjait tisztelettel meghívja az igazgatóság.

— Az időjárás. Meteor jelentése szerin* 
junius havának hátralévő változási napjai 
16—17—18—21 27 és 29-re esnek, szeles, 
“ S í ; 08 jeléggel, általában azért az erősen 
fejlődő meleg várható. Juiius változási nap-

? T 6- 7. Ü - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 2 1 - 2 4  és 
29. Július eleje szárai, meleg jellegűnek 
ígérkezik, mely 11-ékig nagyobbmérvü vál

tozások nélkül kitart. Ezután zivataros 
esetleg jégesős változások várhatók s kö- 
vetőleg szeles, esős jellegű időjárást vár
hatunk 17-ikéig. Ezt követőleg meleg idő 
melyet zivataros jellegűnek 24-ke zavar met?' 
helyenkint pásztás jégeső is várható Ez
után erős meleg lesz, száraz jelleggel.

—  *  Barsmegyei Gazdasági Egyesület f 
hó 9-én Zsamócán Domhay Vilmos elnök
lésével közgyűlést tartott. A közgyűlés a 
lévai járás megüresedett alelnöki állására 
Benkovits Géza pusztaszentkereszti föld
birtokost, választmányi tagokká ifj Kata 
Jánost és Viczián Kálmán földbirtokosokat 
számvizsgáló bizottsági taggá pedig Ma- 
darassy Istvánt, az első m. ált. biztositó 
társ. lévai főügynökségének másodtitkárát 
választotta meg. Elhatároztatott, hogy az 
egyesület a tervezett magyar gazdák mű
trágyagyárát csak akkor támogatja, ha az 
Ersekujvárott állittatik fel, mely vasúti 
gócpontjánál fogva a felsővármegyék gaz
dáinak érdekeit is szolgálná. A közgyűlés 
a Fejérmegyei Gazd. Egy. indítványára a 
korcsmák és mulatóhelyek vasárnapi zárva-  
tartására vonatkozólag a minisztériumhoz 
felterjesztést intéz. Az aranyosmaróti m. 
kir. gazd. felügyelő indítványára a köz
gyűlés elhatározta, hogy feliratot intéz a 
földm. miniszterhez, azzal a kérelemmel, 
hogy az állami birtokok részére szükséges 
munkaerőt csak január elsejétől szerződ
tesse, hogy igy alkalma legyen vármegyénk 
földbirtokosainak a munkásokat november 
és december hónapokban a maguk szá
mára biztosítani. A közgyűlés több kisebb 
ügy elintézése után véget ért.

— Aratósztrájk. Egyik kőnyomatos Iap- 
tudositó jelenti: Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület hivatalos lapjának a 
„Köztelekének a szerkesztőségét már is 
több oldalról figyelmeztették az aratósztráj
kot megelőző nyugtalan fészkelődésekre. 
Pejacsevics Tivadar gróf uradalmában 
már is megtagadta 60 bajmóki (Bars-megye) 
aratómunkás az aratás előtt szerződésileg 
teljesítendő takarmány kaszálást. Az arató
munkások nem kevesebb, mint 40 száza
lék béremelést követeltek. Ezek a jelensé
gek ma még szórványosak, de biztos ér
tesülés van arról, hogy a szociáldemo
krata párt emberei lázasan izgatnak egy 
nagyszabású aratósztrájk érdekében, amely 
ha nem is lesz általánossá az egész or
szágban, annyit könnyen elérhetnek, hogy 
8—10 nagyobb uradalom termése marad 
learatatlanul, ami bizony maga is tekin
télyes kárt jelent úgy a fogyasztóra, mint 
a termelőre különösen a mai ínséges idő
ben. (Az igaz, hogy az aratósztrájk csak 
kárt jelent, de hogy Bajmók Barsmegyében 
van, az már nem igaz. A sterk.)

— A vérbaj elleni országos védőegyesület
— cim alatt előkelő orvosokból és neve
zetes társadalmi férfiakból egyesület ala
kult a fővárosban, a nemi betegségek le
küzdésére. Az egyesület bizonyára nagy 
kihatással lesz hazánk közegészségügyére 
és fölötte házagpótló, mert hiszen jól tud
juk, hogy a nemi bajok olyan veszedel
mei az országnak mint az alkoholizmus, a 
a tüdővész, a kivándorlás, vagy az egyke 
és mig a tüdővész ellen országos akció 
van folyamatban, addig a nemi betegségek 
leküzdésével — bizonyára álszeméremből
— mondhatnánk senki sem törődött nálunk. 
Félre* tehát a buta álszeméremmel és 
induljon meg a nemescélu munka az 
egész országban a nemi bajok ellen és 
ha majd eredménnyel fog járni, boldogabb 
és életképesebb lesz ennek az országnak 
a népe, mint mostanság.
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— A s60ódjegyzöh6ty«ttes«k állami dotá-

fiiéia a belügyminiszter 1907. évi rendeletéi szerint a rendszeresitett segéd jegyzői 
illásokra, ha azok megfelelő pályázók 
hiánya miatt betölthetők nem volnának, 
megfelelő pályázó jelentkezésig ideiglenes 
kisegítők alkalmazhatók. Az állam az állami 
kiegészítésben részesített vagy államsegély
be! fentartott állásoknál a kisegítőt havi 
á) K arányában dijazza. Havi 60 koronáért 
azonban ma már kisegítőt sem lehet kapni. 
A belügyminiszter ennélfogva megengedte 
hogy jövőre a kisegítő részére a szükség
hez képest a segédjegyzői álláshoz kötött 
javadalom egészben kiutaltassék. A kisegítő 
díjazására az állami kiegészítés vagy állam
segély olyan arányban vehető ezután 
igénybe, amilyen az arány a község által 
adott fizetés és az állami kiegészítés vagy 
államsegély között.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Kriek Lajos Visnyovszky Ludovika: Rózsa, 
Szabó József Kovács Ilona: Mária Ilona, 
Tóth Károly Ferencz Holló Erzsébet: Júlia 
Amália, Madlenák János Csernák Mária: 
László, Szabó József Csikós Eszter: halva 
született leány. Házasság: Szomolányi 
Rezső Kocsmarek Gizella rkath .Halálozás: 
Csontó János 1 éves kanyaró, Bartal 
Ferencz 3 éves vörheny, Csernyei Gáspár 
17 éves gümősagyhártyagyulladás, özv. 
Bajusz Jánosné Molnár Lujza 72 éves agg- 
aszálv, Ribár Margit 20 éves szervisziv- 
bai, Dreveni Pál 37 éves májzsugor, Dél 
Ilonka 19 napos veleszületett gyengeség, 
Goldstein Henrikné Adler Róza 44 éves 
agydaganat, Váiady Eszter 79 éves agya
szály, özv. Galik Péter 77 éves agyaszály.

Színészet.
Ma egy hete, pénteken A papa, francia 

vígjáték került színre olyan kis közönség 
jelenlétében, melyre Léván évek óta nem 
volt példa. A darabon — melyet Molnár 
Ferenc fordított — a közönség nagyon 
jól mulatott. A címszerepet Czakó kitünően 
adta, fia szerepében pedig Radnai tűnt ki. 
Szathmánj abbéja tökéletes volt, Sz. Her- 
vaij Erzsiké graciózusan játszott. Tímár 
nagyon mulatságos volt. Meg kell még em
lítenünk Gonczy Margitot és Baghy Gyulát.
A közönség sokat tapsolt a szereplőknek.

Szombaton Az ártatlan Zsuzsi, francia 
operettet adták elő, a tegnapinál nagyobb 
közönség előtt. A címszerepet Fátyol Hédi 
nagy elevenséggel adta. Tüzes játéka, szép 
éneke sok tapsot szerzett neki, Honti 
Elma is sok közvetlenséggel játszott. 
Nagyszerű volt limár  a magántanár sze
repében, úgyszintén Szathmáry is. Lebedá-  

nak jó szerep jutott, ki is tudta használni, 
bök derültséget keltett Czakó mulatságos 
pincérfigurája. Radeányi, Baghy, Havast 
Szidi, Qönczy Margit, szépen játszottak. A 
sok tapsból a kis Fenyő Gazsinak, a pic- 
colónak, is jutott.

Vasárnap este megismételték A kis gró
fot, hétfőn pedig A kis kávéház került 
színre, egy francia vígjáték, melyet Heltai 
Jenő fordított magyarra. A jó darabot 
hálásan fogadta a közönség. Albert pincér 
szerepében Czakó valóban brillírozott, a 
kávést pedig 7Vnír adta dicséretre mél tó)

alakítással és jó humorral. Kitűnő volt 
Szathmáry i». Sí. HervaEmiké, Havon 
Swdl, Qincty Margit, Baghy, Antal és 
Radványi kisebb-nagyobb sierepeikben 
biztosították a darab sikerét. A közönség 
szívesen tapsolt a szereplőknek.

Kedden Az ártatlan Zsuzsi került színre 
másodszor. Szerdán A szereim gyermeke 
Batailie színműve. Az előadásra szép számú 
közönség jött össze, mely fél kilenc után 
m r .Őreimet.*"0, várta a darab kezde
tet. Végre a rendező a függöny elé lépett 
ás bejelentette, hogy L Géza hirtelen 
rosszul lett es azért a közönség elnézését 
kérte. Lebeda helyett az utolsó pillanatban 
nem volt kit beugrasztani, azért szerepel
nie kelletett neki. De nem birta ki A 
darabból emiatt sokat kihagytak és igy 
egy értelmetlen káosz lett belőle. Ettől 
eltekintve, a két főszereplő Czakó és Sz. 
Hervay Erzsiké kitünően játszották meg 
szerepeiket, amiért sok tapsot kaptak. 
Tímár és Szathmáry kisebb szerepeikben 
tűntek ki helyes alakításukkal.

Csütörtökön zsúfolásig telt meg a szín
ház. Magyar szerzők — Martos, Bródi és 
Jakobi — nagy sikereket elért, szép zenéjü 
operettjét a Leányvásárt adták elő kifo
gástalan, szép előadásban, figyelmes ren
dezéssel. A szereplők ma mind diszponálva 
voltak és remekeltek. Lehedán sem látszott 
meg a tegnapi betegségnek nyoma. Taps, 
kihívás minden jelenet után bőven volt, 
különösen Fátyol Hédi tüzes játéka tetszett 
nagyon; ügyes partnerével, *1 Lebedával 
lejtett táncait sorba megismételtették. Sok 
megérdemelt taps járt ki Honti Elmának 
és Czakónak úgy játékukért, mint szépen 
előadott énekeikért. Radványi, Tímár, Baghy 
minden szava nevettetett. Szathmáry, Ha
vasi Szidi és a többiek jó játéka teljes 
sikerre vitte a darabot, mihez nagyban 
hozzájárult azonban Róják karnagy mun
kája is. Fátyol Hédi és Honti Elma játéku
kon kívül még szép toaletteikkel is föltűntek.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Modern ház
a Kossuth-utcában (17 sz.), 4 szoba, kony
ha, fürdőszoba, kamra, pinca, 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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Dii választékú raktárt tart
fa érez koporsókból 

koszorúk és az 
összes temetkezési czikkekből.
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Tánctanitásí értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabecsült közön
ségét tisztelettel értesítem, hogy 1912. julius 

1-én a Városi szálló dísztermében

lánckurzust nyitok.
Beiratkozások junius 24-töI a diszterem 
meletti irodában. Előjegyzéseket sziveségből 
Schulcz Ignácz papirkereskedése fogad el.
Ai összes Jivatos szalon és látványos táncok tanítása. 
Boston. Two stop! Úri társaságok részére külön zártkörű

■ ••Ion és Two step k u rz u s ! 
Kéretik s beiratásokat a tanfolyam  

megkezdése előtt eszközölni. 
Gyermek kurzust Deák kurzus t

Felnőttek esti kurzusa !
Szives pártogást kér 

KREUTZ GYULA
több fővárosi leányiskola tánctanára. 

Fővárosi tanlntázet Vili., Kemény Zslgmend-u. 12

Steiner Sándor
órás és ékszerész.

Léván, Városi szálloda épületében.

Dús arany- és ékszer
raktár.

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

kal órákban.

Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
china ezüst (lisztür ŷai- 
mat, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

S*íp  válaMzték
inga órákban.

Házasulandók figyelmébe!
A  legmodernebb lakberendezések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid 
árak mellett kaphatók

ST E IK E B  JÓ ZSEF
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Léván, Báti-uteza L Wertheimer-fél© káz.
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Kész női nhák, pongqolák, falasok is costiimeket, női kész fefaéraemáek 
és kész menyasszonyi kelengyéket

a legolcsőbtól a legfinomabb hioitelben igen m é r s é k e l t  ú r b a n .

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
|  |  Telefon szám 33.

Hoffher ém Sch ru tz  
M ajfarth Ph. és Tsa. 
A lfa  Separator kr #

gépeinek vezérképviselete. Gtanz-féle motórok 
állandóan üzemben 
láthatók *  #  #  *

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű. Rapid láncoskutak.
Legjobb m in ő s é g ű  takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Most érkeztek Schulcz papiríruházába szép képeslapok



^tí>inor Frn fiüve9' P°rcellá"-. diszO T e i n e r  t r n o  mü_ játékáru és ház.
tartási cikkek üzlet*

villany felszerelési cikkek és különféle villanykörték raktára
junius hó közepén nyílik meg Lévár
a Bolemann gyógyszertárral szemben

Képkeretek nagy választékban. 
Mindennemű iivegezési munkák elvállaltainat

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szepessy-utcza.

KÉSZÍT: templom-, szoba-, c im festést m ázolást; továbbá ta
pétázást a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig  jutányos

árak m ellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

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

Q Z L E T r i T t l C L T E Z É S
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudó*

2 rjB mására adni, hogy évek óta a Petőfi-utczában levő üzletemet f. ST l 
J N l évi május hó 7-ik napjától

&  Kossuth-tér 1 sz. városház épület c3
2 j §  alá helyeztem át. Dúsan berendezett uj üzletemben tartani fogom M s

g «. - - fűszer és csemege— |
a  vajat, nagy mennyiségben cs 
n  uradalmi tejet, tejtermékeket és a íj  

szántói savanyuviz tőraktárát,
l10̂  3 naRyérdemü közönség igényeit minden tekintetben 

j HP  kielégíthessem. Miként a múltban, úgy a jövőben is minden tö- 
x j f  rekvésem oda fog irányulni, hogy az összes áruk kifogástalan í f i  

minősége, az árak jutányossága, úgy pontos és előzékeny kiszol- S í  
8 ^ as tekintetében is a nagyérdemű közönség megtisztelő bizalmát JfJj 
és pártfogását mindenkor a legteljesebb mértékben kiérdemeljem

jfeg Te,jes lisz,ele,tel Singer Izidor. |jj

Lévai H írlap  24 szám.8

H a s zn á lju n k  |
KABlNA-féle \ 

V i a s z

Mosáshoz a legjobb, legtakarékosab!
a§ytzeri átdörzsölése ezzel, felér má 
M«ppanal való 3-szoros atdörzsö 
ó s s e l . .................................................

Tisztaságért szavatosság!

mODEMI s
milllKRK

*
#

} Elsőrendű 
f  kárpitos 
tés díszítő

{ WEISZ ÁRMIN I
/ C é g ie z e lő : |
{ KOHN NÁTHÁN ;
^ b ú to rá ru h ázáb an  szerezh etők  he \

*  ZSARNÓCZÁN. I
 ̂ Megbízható bevásárlási forrás. I
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