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Mewyork helyett —  
Argentína.

Becs felől jön ismét a maszlag 
— hisz a legtöbb maszlag a ma
gyarok részére onnan szokott jönni. 
Hey osztrák kormánytanácsos ki
süti, hogy azÉszakamerika, vagyis 
Newyork felé irányuló kivándorlás 
határozottan káros, s ezért köve
teli is, hogy a kormányok a ki
vándorlás ez útirányát tiltsák be. 
Azt, hogy az észak amerikai kiván
dorlás káros, azt régen tudtuk, 
tilalmi rendelkezéseket is követel
tünk, ámde nem itt van a dolog 
csattanója. A kormánytanácsos ur 
nem kisebbet követel, minthogy 
irányitsák ezentúl a kivándorlást 
Argentina felé. Ott van az igazi 
Eldorádó, hiszen ott kétszer arat
nak, sőt a kivándorlásnak azt a 
módját is meglehetne honositani, 
hogy menjen ki a mezőgazdasági 
munkás ősztől tavaszig, vagyis 
amikor nálunk nincs munka és 
Argentínában könnyűszerrel össze
szedhet ezalatt az idő alatt ezer 
koronát, amivel aztán boldogít
hatja a hazai földet. Még azt is 
megírja a kormánytanácsos ur, 
hogy a kivándorlásnak Délameri- 
kába való irányítása által Magyar

ország és Ausztria tengerhajázása 
körülbelül 60 millió korona több 
jövedelemhez juthatna.

Látszólag nagyon ártatlan por
téka az osztrák kormánytanácsos 
füzete, melyben ezeket a dolgokat 
feltárta, azért merik széliében ter
jeszteni magyar nyelven is, de 
voltaképen minden embert óvni 
kell tőle, mint a kisgyermekeket 
az igazi maszlagtól. Mi csak a 
mezőgazdaság önző szempontjaiból 
bíráljuk a kormánytanácsos ur 
csábitó felhívását, a mezőgazdaság 
önző szempontjai azonban nem
zeti szempontok, mert hiszen Ma
gyarország boldogulásának alapja 
ma még a mezőgazdaság. S itt 
első sorban is azt a kérdést vetjük 
fel, hogy a kormánytanácsos ur 
miért nem intézi a Délamerika felé 
buzdító szózatát Ausztria ipari 
munkásaihoz? Vagy talán azért 
nem, mert Ausztriában az iparo
sokra és ipari munkásokra van 
oly nagy mértékben szükség, mint 
minálunk, de főleg Argentínában 
a földmivelőkre és a földmives 
munkásokra. Argentina viszonyait 
ismerik itt Magyarországon is 
eléggé. Tudják nagyon jól azt is, 
hogy Argentínában megfizetik a 
munkát, de a bevándorlóit mun
kásokkal korántsem nótás arató

munkát végeztetnek, vagy sarju- 
kaszálást, hanem velük irtatják 
azokat az őserdőket, velük szárit- 
tatják azokat a mocsaras helyeket, 
s csatornáztatják, amelyeket Argen
tina a mezőgazdasági művelés 
keretébe be akar vonni. Argentina 
túlnyomó nagy részében jó nap
számon kívül embergyilkoló ég
hajlattal is fizetnek, melyet még a 
magyar kivándorlóit erős szerve
zete sem képes elviselni. Ilyen 
körülmények között azt hisszük, 
minden józanul gondolkodó ember 
nagyon megfogja gondolni azt, 
vájjon keressen-e a maga részére 
egy olyan hazát, amelyik nem kí
méli, hanem inkább megtizedeli a 
saját gyermekeit is. Az összetaka- 
ritott bankók tehát, amelyekkel a 
kormánytanácsos ur biztat, nagyon 
jók lennének márvány sírkeresztre, 
melyek alatt egy-egy kivándorlót! 
honfitársunk piheni csendes nyug
vását s álmodozik az othoni pa
csirtaénekes mezőről, amelyeken 
még évtizedeken is erőben, egész
ségben fogyaszthatta volna a talán 
valamivel barnább, de mégis táp
lálóbb kenyeret.

Az úgynevezett pénzkereső idő
szaki kiruccanások eszméi is, ami
vel a kormánytanácsos ur bennün
ket megtisztel, szintén sült osto-
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baságok. A megtakarított koronák 
nagtvrésze első sorban is el megy 
a hajóút költségeire, mert hiszen 
miből akarja a kormánytanácsos 
ur a hajós társaságok 60 milliós 
többletét kiteremteni ? Másodsor
ban a derék osztrák ugylátszik 
nem ismeri a mezőgazdasági mun
kás természetrajzát. Nem tudja 
azt, hogy bizony elegendő a mun- ! 
kasnak fél esztendeig robotolni a J 
nehéz kapálásban, kaszálásban s 
más súlyosabb mezőgazdasági 
munkában, a másik fólesztendőt 
maga a természet is bizonyos mér
tékig pihenésre rendezte be. Igaz, 
hogy nem teljes a pihenés, mert 
hiszen a jószágnak télen át való 
ellátása, a háznak és környékének 
gondozása, a háziipari munkák 
tói idejére esnek, de azért ezt a 
magyar földmives munkás mégis 
inkább pihenésnek tekinti, hogy a 
tavasztól-őszig tartó, sokszor igen 
■ulyos robotot, mi több, egynémely 
vidéken az elemekkel való daco
lást, küzdést kibírja. Itt tehát több 
mint bizony ős, hogy bekövetkez- ' 
nék az az eset, hogy az időszakos j 
kivándorlók vagy Magyarországon, 
vagy Argentínában csinálnának 
minden esztendőn hat hónapig 
tartó szent Heverd-el napot. Váj
jon van-e erre szükségünk? Mind-

Az bltöny.
—  A Lévai Hírlap tárcája. -

ö t  óra, Duval ur a villásreggeli után 
ment el hazulról, hogy egy üzleti ügyet el
intézzen, amely legkésőbb másfél órát igé
nyel. Ünnepélyes Ígérete dacára azonban, 
csak négy óra múlva jön haza. Madame, 
a legkalandosabb gondolatokat táplálta 
hosszú elm aradása miatt, a lehető legrosz- 
szabb kedvben fogadja.

Duval (úgy tesz, mintha ezt nem venné 
észre): Ah! (leül). Kissé soká maradtam el.

Az asszony (csípősen): Kissé! Kissé 
soká! Nem tudom ugyan, hogy hol voltál, 
de mindenesetre nem unatkozhattáll

Duval: Nem unatkoztam, de nem is mu
lattam. A szabók nem tartoznak a nagyon 
érdekes emberek közé.

Az asszony (elcsodálkozik): A szabók? 
Szabóval volt üzleti dolgod? Azt hittem, 
hogy az ügyvédednél voltál?

Duval: Ott is voltam. De miután tíz 
perc alatt végeztem vele, felhasználtam az 
alkalmat és felkerestem Meligruszt. Éppen 
azon a vidéken jártam és igy m egtakarítot
tam egy utat.

Az asszony (szkeptikusan): engedel- 
m eddel megjegyzem, hogy egy örökkéva
lóságig időztél Meligrusznál! Mit meséltél 
neki érdekeset?!

Duval: Sem m it De . .  . a . . .  a minták

•zek eléggé bizonyítják azt, hogy 
a legújabb népboldogitásra szánt 
osztrák röpirat valóságos maszlag, 
amelytől a népet óvni k e ll!

A demokratikus 
birtokpolitika.

A Magyar Földhitelintézetek Országos 
Szövetsége, amelyet altruista bank néven is 
ismerünk, legutóbb körlevelet intézett vár
megyénk törvényhatóságához, amelyben 
egyrészt tájékoztatja a közvéleményt jöven
dő munkássága részleteiről, másrészt kéri 
a törvényhatóság támogatását e munkához. 
E szerint a törvény alapján megalakult ezen 
uj intézménynek czélja, hogy közvetítői ha
szon nélkül ingatlan földdarabolásokat 
és telepítéseket végezzen s ily módon elő
segítse a kisebb középbirtokok keletkezé
sét, másrészt a nagyobb kötött birtokokon 
bérlőszövetkezetek alapításával meghono
sítsa a kisbérleti rendszert, célja továbbá, 
hogy kivándorlókat tervszerűen visszatele- 
pitsen, községek, közbirtokosságok és tör
vényhatóságok részére közlegelőket szerez
zen, munkásházakat építsen, valamint par
cellázásokhoz olcsó kölcsönt nyújtson. 
Mind e nemű ténykedésében azonban a fő 
figyelmet arra fordítja, hogy nemzetiségi 
vidékeken erősítse a magyarságot.

Különösen ez utóbbi cél érdekében van 
szüksége a törvényhatóságok és a hazafias 
érzésű különböző társadalmi és gazdasági 
szervezetek, nemkülönben egyének támoga
tására. Ez a támogatás első sorban abban

nyilvánul," hogy tudomására kell hozni a 
banknak az eladásra kerülő birtoktesteket 
vagy azokat, amelyeket kisbérlet utján kí
ván tulajdonosa hasznosítani. Nem sok te
hát, amit a bank kiván, de bizonyos, hogy 
a munka további folyamán ennek a támo
gatásnak nagyobbodnia kell, mert hiszen 
most csak arról van szó, hogy az altruista 
bank, a magyar gazdaközönség régi óha
jainak egyik megtestesülése, egyelőre meg
szerezzen olyan birtokokat, amelyek segít
ségére lesznek a nemzeti irányú demokra
tikus földbirtokpolitika széles körre való 
kiterjesztésénél.

Hogy ezt az igazi demokratikus birtok- 
politika Magyarországon való hajnalhasa
dásának tekinthetjük, az kétségtelen, mert 
hiszen parcelláztunk mink eddig is és bol
dogítottuk a kis embert földdel, parcelláz
tak különösen a nyerészkedő pénzintézetek, 
a meggazdagodni vágyó fiskálisok, de min
dég úgy, hogy, a parcellázás a kisemberek 
bőrére ment, abból a legtöbb haszna a 
parcellázónak volt, vagy annak, aki az üz
letet közvetítette. Csináltunk bérlő szövet
kezetét is, de a .hozzá szükséges anyagi 
eszközöket roppant keservesen bírtuk elő
teremteni, és rendszerint igen drágák is vol
tak. Egyszóval demokratikus birtokpolitika 
eddig is volt, de nagyon drága volt.

Most azonban az altruista bank munkás
ságának megkezdése után lesz hozzá pénz 
és van hozzá élég jóakarat is, hogy föld
birtokpolitikánkat valóLan demokratikus 
alapon rendezzük be, mégpedig úgy, hogy 
annak a nemzeti eszme is hasznát lássa. 
Igaz, hogy a betöltendő feladatok nem lesz
nek valami könnyük. Az anyagi eszközök 
sem túlságosan nagyok, de utóvégre is ahol

megtekintése . . .  k iv á lasz tása . . .  mértékvé
tel . . .  midez időt igényel. Azután meg, 
mindig megkínál valami frissítővel. Mindig 
más megizlelni valója van a fickónakl Ma 
finom vörös borral kínált meg . . .  melles
leg megjegyzem, hogy kitűnő bor v o l t . . .

Az asszony (vállvonogatva) Igazán?! 
Term észetesen megint gyom orégésed lesz! 
Minő célja van annak, hogy itthon vizet 
iszol az ebédek alkalmával, máshol meg 
habzsolod az a lk o h o lt. . .

Duval: Ugyan! Egy kis p o h á r ra l. . .
Az asszony (közbevág ridegen): De mondd 

csak kérlek.- M értékvétel — mintamegtekin
tés — kinek? Csak nem neked!

Duval (tréfát kísérel meg): Miért ne ma
gamnak? Csak nem gondolod, hogy m ások 
részére választok ki öltönyöket?

Az asszony (tám adásra készen): Tehát 
megint rendeltél öltönyt?

Duval (könnyed iróniával): Istenem! Hát 
igen . . .  Utcai öltönyt. De csak egyet!

Az asszony: Csak egyet? Ezt rosszul 
tetted! Rögtön féltucatot kellett volna meg
rendelni. Akkor aztán csodálkozni méltoz- 
tatik, hogy nem takaríthatunk semmit!

Duval: Bocsánatot kérek! Sohse kíván
tam, hogy a ruhákon takarítsunk! (Kézbe 
fogja a kabátja k ih a tásá t és dühösen rán- 
cigálja): Három éve vitelem  ezt a ruhát!

Az asszony: H át a  szürke ruhád?

Duval: T án világos öltönyben járkáljak 
ebben a pocsék időben?

Az asszony: És a fekete öltönyöd?
Duval: Ohl Az kifogástalan! Úgy fénylik, 

mint a legszebb tükör! Az utcákon utánam 
járnak a hölgyek, hogy a hátam on nézzék 
meg, rendben van-e a ruhájuk?

Az asszony (gyorsan): Ezt hogyan lát
hatod, ha m ögötted járnakl

Duval (zavartan): H á t . . .  hát sejtem.
Az asszony: Kifogásod az van mindig. 

(Sóhajt): Még akkor is, ha elpazarlod a 
pénzt!

Duval (em elkedett hangon): Pazarlásnak 
m inősíted azt, amikor valaki a legszüksé
gesebbet szerzi be?

Az asszony: A legszükségesebbet? Ne
ked term észetesen minden szükséges! De 
am ikor a feleségedről van szó, oh! az 
egészen más dolog! Az én részemre min
den fölösleges!

Duval (még mindig tréfára akarja terelni 
az ügyet és egy kupiét fütyürészget):

Az asszony (dühösen) Milyen kedves! 
És mily kényelmes! Sajnos azonban, hogy 
a butaságaid mitsem változtatnak a szo
morú valóságon)

És egészen jól tudod, hogy igazam van! 
Csak m egláss valamit egy kirakatban, ami 
megtetszik neked, rögtön mindenáron, 
szükséged van rá! Akármit is kívánsz ma
gadnak, az föltétlenül szükséges is! (bána-
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a kellő jóakarat meg van s nem hiányzik 
a társadalom támogatása és a mostan érez
hető hiányok pótlásához lesz kellő jószán
dék: remélhetőlek a meginduló munka nem 
fog nagy akadályokba ütközni s kifejlőd
hetik oly nagy mértékben rövid idő múlva, 
amint azt az ország érdeke megköveteli.

Itt van hát az ideje annak, hogy azok 
akiket érdekel az ország jövő sorsa, mun
kához lássanak. Uj és hálás terület nyilik 
meg különösen a gazdatársadalmi szerve
zetek működésének, amelyek már azelőtt 
sem idegenkedtek a fentebb vázolt mun
kásságtól, sőt azt mondhatnék, ennek a 
munkának gyakorta hamvadó üszkét csakis 
ők élesztgették, mig végre a fellobbanó tűz, 
amelyet az altruista bank képvisel, végle
ges és helyes irányt mutathat nemzeti, de
mokratikus irányú birtokpolitikánk kiépíté
séhez. Szép feladat vár egyesekre is, kü
lönösen azokra, akiket méltó aggodalommal 
töltött el az alsóbb tái sadalmi rétegek bom
lása. Szervezkedjünk tehát ehez a munká
hoz, mert arra Barsvármegyében is nagy 
szükség van. A gazdasági egyesület a bars- 
megyei kivándorlás okát a legelőhiányban 
látja, az altruista bank segítségével talán 
ezen is lehet majd jó irányba változtatni!

HÍREK.
—■ Házasság. Klein Náthán nagykálnai ke

reskedő és cementgyáros egyetlen leányát 
Linkát, e hó 27-én vette feleségül Herskovits 
Menyhért gyöngyösi kereskedő. Az uj párt 
Liebermann Jakab lévai főrabbi szép be
szédben köszöntötte.

tosany Nem tartozol azon emberek közé, 
akik letudják küzdeni szeszélyeiket! De ha 
más csak egyszer is kinyitja a száját, ak
kor . ..

Duval: (ironikusan) Más. . .  az te volnál?
Az asszony: Igenis uram. Én volnék, aki 

remeg, ha meggondolja. . .
Duval: Szegényke!
Az asszony (lolytatja): Aki elrémül, ha 

arra gondol, hogy megkérjen . . .
Duval (hidegen): Egy negyven frankos 

kalap vételére!
Az asszony (fulladozik a megbotránko

zástól): Oh!
Duval (haragosan,): Tán nem igaz? Nem 

fizettem negyven frankot a ...?
Az asszony (gúnyos nevetéssel): Hogyne! 

Ezt amúgy is tudtam! Megesküdtem volna 
rá, hogy újra felmelegited azt a régi his
tóriát! Egy rongyos kalap miatt.

Duval: Bocsánatot kérek! Miféle kalap
ról beszélsz? Az utolsóról? Hát az utolsó- 
előtti? És a többi? Ezekről megfeledkezel! 
Százfrankos szalmakalap! (felugrik): 100 
frank! Ennyi pénzért tiz kalapot veszek 
magamnak! Legalább is! Az öltönyöm nem 
kerül 100 frankba és még akkor is vise
lem majd, amikor te már a cselédünknek 
ajándékoztad el a kalapodat. Igazán meg- 
fizetetlenek a te kalapjaid! (a tükör elé lép, 
megfenyegeti öklével a képmását és dü
hösen beszél hozzá): Egoista! Undok egoista!

— Kinevezés. A vármegye főispánja az 
ujbarsi anyakönyvi kerületbe Szilárd Frigyes 
nyug. körjegyzőt teljes hatáskörrel anya- 
könyvvezetőhelyettesé kinevezte.

— Pályázat. A verebélyi járás főszolga- 
birája az üresedésben levő barsfüssi segéd
jegyzői állásra pályázatot hirdet. Kérvényeket 
szeptember 11-ig kell beadni. Az állás java
dalma évi ezer korona.

— Névváltoztatás Stern Jenő lévai szü
letésű budapesti lakos családi nevét belügy
miniszteri engedélylyel Tarján-ra változtatta.

— Hadgyakorlatok. Privigye környékén 
nagyszabású hadgyakorlat folyik, mely a 
napokban Barsmegye területére is ki fog 
terjeszkedni és valószínűleg Léván nyer 
befejezést. A gyakorlaton részt vesz a besz- 
terczebányai honvéd gyalogezred három 
zászlóalja, ütközet és málhavonattal, gép
puskás osztag és egy tarickos szakasszal. 
A gyakorlatozó katonasággal zenekar is van.

— A felsömagyarországi Idegenforgalmi 
Szövetség vasárnap tartotta első évi köz
gyűlését, melyen újból megalakította a vá
lasztmányt és abba Körmöczbánya polgár- 
mesterét is beválasztotta, továbbá iniézkedett 
a felsőmagyarországi fürdők és városok 
ismertetéséről, ami az idegenforgalom eme
lésének szempontjából fölötte kívánatos.

— Török—magyar cigaretták. A magyar 
dohányjövedék igazgatósága már régebben 
foglalkozott avval a tervvel, hogy az annyira 
kedvelt külföldi cigarettagyártmányokat ki
szorítja a forgalomból. Most végre megálla
podott abban, hogy három uj fajta török 
dohányból készült cigarettát hoz forgalomba. 
Az uj cigaretták parafa és aranyvégü szo- 
pókások lesznek és hir szerint már az ősszel 
kerülnek forgalomba. Ha ugyan egyáltalán 
forgalomba kerülnek, mert hiszen a trafik 
megdrágításakor is Ígért a fir.ancminiszter 
újfajta szivarokat, de biz azok szépecskén 
elmaradtak éppen úgy, mint az eddigi do
hánygyártmányok minőségének megígért ja
vítása is füstbe ment.

Aljas fösvény! Utálatos fickó! Hogyan ve
temedhetsz arra, hogy kilencven frankért 
öltönyt rendelj magadnak? Kilencven frank!
— miközben szegény feleségednek, sze
gény, sajnálatraméltó mártirnak, még ka
bátja sincs, hogy . . .

Az asszony (közbevág): Ezt nem mond
tam!

Duval: De kellett volna, mert erre gon
doltál. Aztán, tudod, vannak dolgok, ami
ket a férj előtt nem lehet elégszer ismételni, 
főleg olyan férjnek, aki e tekintetben na
gyot hall, úgy mint én.

En avent! Kezdjél bele a régi nótába!
Az asszony (méltósággal): Készen vagy?
Duval (gúnyosan nevet): Hogy befejez

tem-e? Hiszen te vigasztalan lennél, ha ily 
gyorsan végeznék! Azt mondtad, rémület 
fog el, ha arra gondolsz.

Hogy legcsekélyebb kívánságodat add 
elém! Nem-e a kötelességem, — ha csak 
nem akarok szívtelen, lelketlen zsarnoknak 
látszani, — hogy eltaláljam a kívánságai
dat? De miért vagy oly élénk? Az ördögbe,
— hét évi házasság után már nincsen he
lyén az efféle félénkség! Kövesd a példá
mat! Tán én, gondolok takarékosságra? 
Nyisd ki hát előttem a szivedet és a ruha
szekrényedet! Elsőbben is a szekrényt! 
Fogadok, hogy üres, teljesen üres! Nincs 
mit fölvenned . .. Nekem legalább van egy 
szürke öltönyöm, a mint ezt nagyon helye-

— Halál a vendéglőben. Hornyik János 75 
esztendős felsőgyőrödi gazda e hó 21-én 
Verebélyen betért Paduch vendéglőjébe ebé
delni. Az öreg ember megette az ebédet é t  
aztán holtan fordult le a székről. Szivszél- 
hüdés ölte meg.

— Uj bankjegyek. Az osztrák-magyar bank 
október elején uj százkoronás bankjegyeket 
fog kibocsájtani. A régi százkoronások ugyan
is könnyen hamisithatók voltak, mig az 
újak rajza sokkal nehezebben lesz utánozható 
s a hamisítás felismerése is könnyebb lesz.

— Ahol eszik a pálinkát. Nyitramegyében 
a vágsellyei járás főszolgabirájának előter
jesztésére a járásbeli korcsmárosok elhatá
rozták, hogy vasár és ünnepnapon nem 
mérnek pálinkát, mert a nép teljesen az 
anyagi és erkölcsi pusztulás utján van a 
nagymérvű pálinkafogyasztás következtében. 
Némely községben nem is isszák a páliiH 
kát, hanem tálba öntik, kenyeret aprítanak 
bele és úgy eszik mint a levest.

— Szeptember. Meteor írja: Szeptember 
hó változási napjai 4—9 —11 — 12 — 17—18 
—21 és 27-re esnek. Legerősebb hatásúak 
4 hűvös, kevés csapadékkal, 9 csapadékos, 
szeles, 17 hűvös, esetleg viharos, 21 száraz, 
26 hűvös jelleggel. Szeptember eleje tehát 
hűvös, vége azonban melegebb jellegű lesz, 
A száraz jelleg végig marad.

— Automobil szerencsétlenség. Adler Zsig- 
mond bérautomobiljának Nyitráról jövet 
Nagykálna és Gyékényes között hétfőn el
törött a tengelye. Az autón dr Laufer 
Arthur, édesanyjával özv. Laufer Henrik- 
nével, dr Vlcsek Ferenc és a soffőr ültek. 
Az utasok a kocsiból kibuktak, Laufer és 
Vlcsek ügyvédek könyebb sérüléseket 
szenvedtek, Laaferné és a soffőr sértetlen 
maradt.

— Munka közben. Nyemecz István munkái 
a lévai uradalom Szentjánospusztáján a szal
maprés mellett dolgozott, miközben a gép 
a munkásnak tenyerét összeroncsolta. A 
lévai kórházban ápolják.

sen, megjegyezted. Van azonkívül egy fe
kete öltönyöm! E kettő és a ma rendelt is! 
El vagyok látva. De te? Nincsen szok
nyád, ugy-e, se blúzod? Tán már kalapod 
sincsen? Hiszen a divat változó! Sőt tuU 
gyorsan változik!

Az asszony (a cipő orrával dobol valami 
marsot): Csak folytasd én nem felelek 
neked.

Duval (kiabál): Oh! Ettől .iem félek! 
Esküszöm, hogy csöpp gondot sem okoz 
nekem! Ha nem felelsz ma, majd felelsz rá 
holnap vagy holnapután, feiszóllitás nélkül 
is. Majd találkozik rá alkalom. Ha nem 
találkoznék, majd rögtönzöl egyet. P. o. 
nem volna alkalmas a színházi trükk?

Az asszony (értelmetlenül): A színházi 
trükk?

Duval (csufolódva): Már nem emlékszel! 
Nevetséges! Gondolkozz csak kissé! Iga
zán nem? Na, amikor elhoztam azt a két 
földszinti jegyet, amiket Dühöméi adott a 
színdarabjának bemutató előadására. Hi
szen még nem is olyan régen történt! Csak 
egy hónapja! (Utánozza a feleségét): Egy 
premiére?! Hja kedvesem, erre egyedül 
kell elmenned. Nem mehetek veled. Jól 
tudod, hogy nincsen ruhám. A selyem 
blúzom már nem divatos. Na, hát emlék
szeme végre?

Az asszony (felugrik): Ez már mégis 
sok! Nem volt-e akkor igazam. Nem mond-
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_  A F. M. K E. munkaprogrammja. A
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
iglói közgyűlése igen gazdag és tartalmas 
munkaprogrammot állapított meg. Elhatá
rozta, hogy a 200,000 koronás Repesik 
alapítványból magyarnyelvi tanfolyamokat 
szervez a magyar-tót nyelvhatáron, neveze
tesen : Alsóköröskény, Felsőköröskény, 
Nyitraivánka, Komját, Nagysurány és Czabaj 
nyitramegyei, Óbars, Ujlót, Alsógyörőd, és 
Garamkelecsény barsmegyei, Apátmarót, 
Egyházmarót és Bát hontmegyei községek
ben, ez utóbbiban úgy a kath., mint az 
evang. felekezeti iskola mellett, — valamint 
Poltár és Csehberek nógrádmegyei közsé

gekben; az egyesületi óvónőknek, a kik 20 
évnél hosszabb ideje szolgálják az egyesü
letet, fizetéseiket 850 koronára emeli fel s 
1913. január 1-től számitólag az összes 
óvónőknek ötévenkínt korpótlékot a d ; az 
állam által átveendő egyesületi óvódákra 
fordított költségeket napközi otthonok s más 
hasonló emberbaráti intézmények létesítésére 
fordítja, a Felvidék magyar társadalmát az 
egész vonalon munkára szóllitja s illetőleg 
az egyesületi élet élénkítése céljából, váro- 
sonkint, járásonkint és községenkint szer
vezi; az elemi és ismétlő iskolákat végzett 
tanulókat magyar vidékre, magyar meste
rekhez tanoncoku! közvetíti; közművelődési 
és emberbaráti programmjába fölveszi a 
patronage-intézmények létesítését; folytatja 
az analfabéták oktatását és a népies isme
retterjesztő felolvasások rendezését, a sza- 
badtanitás szervezését, az elemi iskolákat 
végzett tanulóknak a katonaköteles korig 
magyar szellemben való tovább vezetése 
céljából ifjúsági egyesületeket, magyar da
los és műkedvelőtársaságokat, olvasó és 
gazdaköröket létesít, az állami, felekezeti 
és községi iskolákat a tanulók értelmi szín
vonalának megfelelő könyvtárakkal látja el, 
•  magyar istentiszteletek bevezetése céljá

ból, az iskolák ifjúságát magyar katekiz
musokkal, bibliával és imakönyvekkel aján
dékozza meg, szegényebbsorsu iskolások
nak ingyen tankönyveket adományoz és az 
egyesület egész területén uj taggyüjtést in
dít az egyesület jövedelmeinek fokozására. 
Az egyesületnek ezen kulturális munkára 
95,000 koronás költségvetés áll rendel
kezésére.

— Kamarai tagválasztások. A besztercze- 
bányai kereskedelmi és iparkamara 3 ke
reskedő és 3 iparos tagjának és 1 — 1 pót
tagjának öt évre érvényes megválasztása 
csütörtökön ment végbe Léván. Megválasz
tattak a kereskedők csoportjába: Báthy 
László, Boros Gyula, és Engel 
Gyula. Póttag Sugár Mór lett. Az iparosok 
közül Kostyek József, Presztolánszky Béla 
és Tulasay Józsefet választották meg, pót
tagnak pedig Kreskó Nándor került be. A 
megválasztottak személye reményt nyújt 
arra, hogy a város kereskedelmi és ipari 
érdekeinek méltó képviselői lesznek a ka
maránál..

— Pintér Imre egyetlen művészestélye ép 
úgy mint tavaly zsúfolt ház előtt fog lefolyni, 
amit legjobban bizonyít az a körülmény, 
hogy máris tömeges előjegyzések történtek 
a mai (szombati) estélyre, mely a Vigadóban 
lesz megtartva. Az est programmja csupa 
újdonságokból van összeállítva úgy ének 
mint színpadi apróságok tekinteiében s Pintér 
művész társaival teljes ambitióval azon mun
kálkodnak, hogy a hirdetett egyetlen esttel 
ne csak megőrizzék Léva szeretetét, de 
hatványozzák is. A kis művész gárda a tél 
folyamán Eger, Nagybecskerek, Nyíregyháza, 
illetve a ródlizó Tátrának volt vendége olyan 
érdeklődés melllett, hogy mindenütt meg- 
kellett estélyüket ismételni. A gazdag fehér 
műsorból nagy sikerre számíthatnak a kö
vetkező énekszámok. Az arany haj. Hópehely. 
Fürészpor baba. Az öngyilkos. A sárga ház. 
Aktuális strófák. Az asszony mennyei kincs. 
Ibolyácskát hoztam néked. Telephon nóta. 
Katonasor. Elseje. Nagytakarítás. Színpadi 
apróságokból: A peches ember. A bíróság 
előtt. Megvagyunk hülve stb. A müvészest 
jegyei a Nyitrai és társa cégnél kaphatók.

— Halálozások. Somogyi Lajos, a kis- és 
nagykálnai református egyházak lelkésze, éle
tének 71., lelkipásztorkodásának 39. évében 
f. hó 27-én meghalt. Temetése 29-én volt 
Kiskálnán, az egyházak lelkészi és tanítói 
karának, valamint a nép nagy részvételével. 
— Tóth Lajosné szül. Mocsy Jolán, Mocsy 
Lajos garamvezekényi ügyvédnek leánya, 
hosszas szenvedés után 23 éves korában 
meghalt. Temetése 30-án délután lesz Ga- 
ramvezekényen. Nyugodjanak békében!

— Varannay Lajos jubileuma. Varannay 
Lajos ujbarsi ref. lelkészt lelkésztársai szép 
ünneplésben részesítették e hó 27-én, abból 
az alkalomból, hogy lelkészi működésének 
40. esztendejét betöltötte. Az ünneplésen 
megjelent Ordódy Endre, a lévai járás fő- 
szolgabirája is. Áz ünnepély a templomban, 
lelkészi gyűlés keretében folyt le, melyen a 
barsi egyházmegye papsága nagy számban 
vett részt. Az ünnepedhez Patay Károly 
esperes intézett remek üdvözlő beszédet, 
melynek végén átnyújtotta a lelkészek em
lékajándékát egy szép serleget, mely e fel
írást viseli „Lajos bátyánknak 40 éves lel
készi szolgálata emlékünnepére 1912. aug. 
27. Szerető lelkésztársai.* Ezután Galambos

, Béla kiskoszmályi tanító az egyházak aján
dékát nyújtotta át 6zintén beszéd kíséretében. 
A jubiláns lelkész mindenkinek meghatva 
válaszolt. A templomi ünnepély után Szakács 
Viktor plébános a tanítókkal és híveivel, 
Petrovics Lajos körjegyző pedig a község 
elöljáróival küldöttségileg üdvözölte őt. Ezu
tán a lelkészlakon ebéd volt, ahol a derék 
jubilánst szintén meleg és megérdemelt 
ünneplésben részesítették.

— A kerepesi lólopások két tettesét, 
mint azt megírtuk, letartóztatta a csendőr
ség. A harmadik tettest pedig most Ujfalusy 
István rendőrtizedes Raffael János ga- 
ramkeszii cigány személyében kinyomozta. 
Letartóztatták és átadták a járásbíróságnak.

— Magyarosításért kitüntetett tanító. A
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
iglói közgyűlése, a magyar nyelvnek és 
szellemnek az iskolában, de még inkább az 
iskolán kívül, társadalmi utón is eredményes 
terjesztéséért, Miklósba Károly zsitvagyarmati 
kath. tanítót dicsérő oklevéllel tüntette ki.

ad magad is akkor, hogy már nem ve
hetem.

Duval (patétikus kézmozdulattal): És 
mit jelent ez? Ez csak azt jelenti, hogy 
nem kíméled a dolgaidat igenis, hogy min
dent elhordasz! Olyanok vagytok, mint a 
gyermekek! Amikor uj ruhátok van, na
ponta kimentek benne, hiúságból, tetszeni 
vágytok, azt akarjátok, hogy megcsodál-

Ínak és hogy a kedves barátnők pukkad
n a k . . .
Az asszony: En igazán sokat járok kil 
Duval (ordít): Legalább hatszor heten- 

kint és mindig en plein parade, mintha 
legalább is a szultánt akarnád elcsábítani! 
Gyalázat, tisztára gyalázat! Különben is 
akár sétálsz, akár nem, az mindegy. Akár
miféle jötlment piperköc látogat el hozzánk, 
a  kedvéért tetőtől talpig feleicomázod ma-

?adat szallagokkal, fodrokkal, csipkékkel 
s ékszerrel. És mindezt csak azért, hogy 

elkápráztasd az embereket.
Az asszony (nyugodtan): Istenem! Mi

lyen ízléstelen vagy kedvesem. Elkáprázta
tom az embereket!

Duval; Hát nem azért? Annál rosszabb. 
Akkor hát azért teszed, hogy kurizáljanak 
neked!

Az asszony: Hogy kurizáljanak a ba
rátaid, ugy-e? (határozottan): Rendben van 
kedvesem! Megesküszöm, hogy e szem re
hányást a jövőben nem fogod megtehetni! 
Mától fogva, láthatatlan leszek, ha az 
urak közül valamelyik idejön, vagy még 
jobb lesz, ha elfogadom, —  ebben a gyö
nyörű pongyolában! Ez, reményiem, nem 
tett tönkre? Végeladáson vettem, tizenöt 
frankba került! A szalagjaim at, a fodrai
mat, csipkéimet és ékszereimet a b ará t
nőim részére tartogatom  ezentúl. így, fel* 
kiadásom  lesz, mint eddig és te ennélfogva, 
több  öltönyt rendelhetsz m agadnak.

Duval: Végre újra m egérkeztünk sze
rencsésen az öltönyömmel. (Nézi az óráját); 
No, ha van hozzá, való kedved, holnap 
folytatjuk a beszélgetést. Ma estére D ühö
méit várom  estebédre és azért légy szives 
átöltözködnil

Az asszony (kategorikusan) Nemi
Duval: Hogyan? Nem?
Az asszony: Nemi
Duval: Kérlek ne gyerekeskedjél! Menj

és . . .
Az asszony: Nem! A szobám ban mara

dok, vagy pedig a barátodat igy fogadom. 
A te anyagi helyzeted nem engedi meg

nekem, hogy kidobjam  a pénzt, csak azért, 
hogy az első jöttm ent piperköc fogadá
sára felcicomázzam magam!

Duval (a fejéhez kap): És mindez azért 
az egyetlen átkozott ruháért!

az asszony (hanyagul): Azt gondoltam 
hogy ma már nem beszélünk erről?

Duval (békéltetőén): Menj kérlek, vedd 
fel a kék ruhádat.

Veszek majd ezért — igenis, veszek 
neked egy uj kabátot!

Az asszony (hitetlenül): A te ígéreteid!
Duval: Becsületszavamra! (Minthogy az 

asszony nem mozdulj: Akarod a pénzt 
rögtön?

Az asszony (hirtelen sugárzó kedvben): 
Nem szükséges! Csak holnap kell, majd ha 
elhozzák!

Duval (értelmetlenül): Kit?
Az asszony (ártatlanul): Hát a kabátot! 

M ár megrendeltem! (N yakába ugrik az 
urának és hangosan kacag): Nagyon kapóra 
jött nekem, hogy öltönyt rendeltél magad
nak, öregem!

Jetn Frtffor.
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—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Blau Salamon Schweiger Gizella: Aranka, 
Grman Mihály Dubecz Czeczilia: Lajos, 
Chlebo József Dubovszki Katalin: Julianna, 
Kacsák István Fényes Erzsébet: István. 
Halálozás: özv. Csernák András 57 éves 
gerinczagysorvadós, Tóth Vilma 2 hó 
bélhurut, Rusznyák Valéria 1 hó tüdőgyul
ladás.

Termónypiac árak a szerdai vásárról.
Búza 20 60 21*— K
Árpa 16 60 18.-- K
Rozs 16‘— — K
Zab 21*— — K
Bab 20— — K
Tengeri 22*— — — K
Az árak métermázsánként értendők.

flQTELEn
nyílik meg léván 1912 szept. 1-én. Tárgy:
e g y s z e ri i s  kettős kőngoDitel, kereske
delm i s z ín ta n  m * r t é í * í íé m ti« á ij,4B*  * *  
lenelezési gyakorlatok. Kereskedelm i és
nélláina (kereskedelm i váltójog, a ke- DalIOIOI reskedőkre  vonatkozó törvé
nyek, továbbá a váltó  ée váltótörvények  
ism ertetése. Időtartam a 10 hét.
Előadások páros napokon a nők részére 
este 7—9-ig és páratlan napokon a férfiak 

részére este 8—10-ig tartatnak. 
Jelentkezni lehet Schulc papirkereskedésben.

Elali nederi e| nlinentes Hzni.
I. Perecz-utcza 5 szám áll :

3 szoba, konyha, kanra, fáikamra, 
ndvar kottái és kerttel.

II. Kossuth-utcza 22 szám úri lakás áll;
előszoba, 4 ntezai szoba, konyha* 
cselédszoba, fürdő és garderobszoba, 
mosókonyha, 3 pincze, kamra vala
mint manzárd szobából, fényesen ki
állítva vízvezetékkel és parkettával.

III Kálnai ut 27 szám áll:
három 3 szobás és két 1 ssobás la
kásból a szükséges mellék helyisé
gekkel vízvezetékkel, plneze és föld

szinti raktárokkal és istáiéval.
Bővebbet C zibu lka  Rezső Kúl-
nai-ut 27 szám alatti építési iroda nyújt, a 
hol minden az építés szakmába vágó munkák
l e g o l c s ó b b

tarifa szerint terveztetnek és végeztetnek 
ugyanott mindennemű épitési anyagok rak

táron állandóan tartatnak.

K i a d ó !
Családi ház Léván Honvéd utca 40 szám. 
Három szoba, fürdőszoba, nagy üvegezett 
veranda, konyha, éléskamra, pincze, mosó

konyha és circa 300 LJÖl kert. 
N ovem ber 1-re.

KÁLMÁN FERENCZ
ülőbútor asztalos

Zsarnécza, Barsmegye.
Raktáron tart saját készitményii legújabb stylü 

szobabútorokat, háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.  ̂

Bútort saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á rto ljuk a  m agyar Ipart

H i r d e t m é n y .
Zseliz község tulajdonát képező Nagyvendéglő összes he
lyiségeivel, italmérési jogával együtt 1913. Márcz. 1-től 3 
esetleg 6 évre bérbe adatik. Érdeklődőknek ajánljuk a sze
mélyes megjelenést, mikor is az egyezség azonnal megköthető.

Zseliz nagyforgalmu hely, 6 vására  
Tan, a  vendéglő széllé vendégek befoga
dáséra alkalmas.

Elöl járóság.
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Házasulandók figyelmébe!
A  legm odernebb lakberen dezések , m elyek  saját 

m űhelyem ben készü lnek , n agy  vá lasztékban  és szolid 
á ra k  m ellett kaphatók

S T E I K E R  J Ó Z S E F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

___________Léván, H áti«ntcza 1. W e rth  e lm er " fé le  ház.

T i S Z t á l l  A borfogyasztó közönség
és világosan  úgy kérje  és  fo - _  f  _  _  _ _ _  '  _  y
gad ja el, ha szappant vesz, hogy F  I H  T  | I [ \  F  R F  '

K O L O Z S V Á R I  *
4WW .  .  - . . j . .  •. Ajánlom kitűnő minőségű boraimat(Heinncli-felej házhoz szállítva

O l y c e r i l l  szappan Börzsönyi zöld fehér 1 liter 80 fill. 
rm.j s<iw Balatonmelléki 100 „

” Neszményi Ó vörös 110 „Mandula „ Helyben 5 liternyi rendelést házhoz
Márvány „ szállítom.

Telefonon is megrendelhető.
* "0,.0" ''í.rj  Mély tisztelettelazért lett világhírű, mert a legd rá - '  p r o T l l ^ h  l f l 7 S F F
gább és teljesen ártalm atlan  anyag- r E K I i i í U  / U Í Ö C r

ból készíti szappanait. v a r o s t  ^ a d o

fibar iin i°<« mesén
n l U H  U H  öltözni? Tessék 

leikeresni
Á 'B 'RA H Á M  P Á L

uriszabót
béna, Bottka-n. IS,
aki a legjobb honi és 
angol szövetekből 
megrendelésre divatos 

öltönyöket készít 
Idényszövetek m ár megérkeztek
M intagyüjteményévei 
kívánatra házhoz is 

megy.

ii
Striner Sándor

órás és ékszerész.
Léván. Városi szálloda épületében.

! Dús arany- és ékszer
raktál*.

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

kel órákban. |

| Nagy raktár Omega óra 
különlegességekben.

I A já n lom  va ló d i ezüst és 
I c lii i ia  ezüst d is z tá rg y a i-  
' m a i, u gysz in tón  ezü st

evőeszközeim et.
*•/« ;» választék

I inga órákban.

In teriirban  telefon  szám 13. Annrx_

A cséplési idényre elsőrendű
porosz kőszén kapható 

BRAUN JÓZSEF és fiánál
(llonvőd-utcza, W erth e im er-h áz ).
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1  k ize lg S  szezon a lk a la á b é l k é to r k o le i  a t .  k i -  
zflnség Ijgpelm ét le lk in n i zsák és ponyva- 
kölcsönző intézetemre, zsák pnpa
kévekőtél és jutaáru raktáromra.

Megbízásaimnak legpontosabb teljesítését 
előre is biztosítom.

Kész Bői ruhát, pongyola, blnsoft te costiimeíiet, női Rész lehénieaüelt 
és kész menyasszonyi kelengyéket

a le p lc s é k té l  a legfinomabb kio itelben igen m é r s é k e l t  á r b a n .

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
F F Telefon n á n  3 3 .

Múkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése ésfelállitásajutányos árakban

Most érkeztek Sebőira papirárobázába szép képeslapok
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Használjunk I
KABlNA-féle !

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
•gyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
ezappanal való 3-szoros atdörzsö- 
é sse l. - - - - -

Tisztaságért szí

im o D E s n s i
munKHK í

t WE1SZ ÁRMIN {
^ C é g T e i e t ő : ^* KOHN NÁTHÁN '
j  bú toráruh ázáb an sz e re zh ető k  be f

/  ZSARNÓCZÁN. i
Megbízható bevásárlási forrás. ^

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

nél tudhatók meg.

báás kiadói
Bem-utca 10 sz. alatt 3 szoba 

konyha éléskamra, külön udvar
November 1-től kiadó.

F r n f í  üve9'- Porcellán-  d‘sz-o ie in e r  t r n u  mű. játékára és ház-
tartási cikkek üzlete

villany felszerelési cikkek és különféle villanykörték ra\tára.
junius hó közepén nyílt meg Léván

a Boleniann gyógyszertárral szemben.
Képkeretek nagy választékban. 

Mindennemű üvegezési munkák elvállaltalak

N p i t * A n n in
szállító Léva, Szepessy utca 22.

Elvállal mindennemű szállítást és fuvarozási, bútorszál
lítást és költözködéseket helyben és vidékre, 

jutányos árak és figyelmes elintézés!
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