
V. évfolyam Léva, 1913 májút 17-éu. 20. azám.

f

A pereczbeli kígyó.
Sokat olvasott már arról a kö

zönség, hogy Léván némely dol- 
go k a tengeri kígyó módjára 
húzódnak, nyúlnak; nahát, ha 
éppen erről lehet szó, mi még a 
Perecz csatornában is fogunk olyan 
engeri kígyót, amit igen bravúro
san lehet nyújtani nemcsak a 
végtelenségig, hanem egészen a 
közönség felháborodásáig is. Ilyen 
Peredben fogott tengeri kígyó 
módjára nyúlik a fürdő ügyének 
nyélbeütése.

A város minden lakójának őszinte 
óhajtása valamilyen — de minden
esetre megfelelő — fürdőnek lé
tesítése. A fejlődésnek azon a fo
kán levő város, mint a tízezer 
lakóval biró iparüző Léva, igazán 
nem lehet el valamelyes fürdő nél
kül. Ha a gőzfürdő létesítéséről 
anyagi okok miatt lekelletett ten
nünk, igy azon kell iparkodnunk, 
hogy legalább egy rendes nyári 
fürdővel bírjunk.

Léván nagyon is kitűnt annak 
a mondásnak igazsága, mely azt 
tartja, hogy az ember sohasem 
tudja eléggé megbecsülni azt, amije 
van. Így vagyunk mi is a Perec* 
vizével. Más városok epekednek 
egy kis patakocska után, egy haj

szálnyi v í z  — érért, nekünk itt 
folyik el az orrunk ulött, a város 
kellős közepén, az isteni adomány 
s eddig még sem tudtuk megol
dani azt a gordiusi csomót, ami 
nálunk idővel a fürdő létesítésé
nek kérdése lett, holott az alkal
munk, legszükségesebb feltéte
lünk megvan, vagy a lévai urada
lom szivessége folytán, könnyen 
meglehet hozzá, csak akarnunk 
kell. Ha ez a víz nem folyna itt, 
akkor igazán nem lenne olyan 
szégyenletes módon csodálatos, 
mint amennyire feltűnő igy a 
fürdő hiánya, holott némi anyagi 
áldozat árán nyélheüthető volna a 
dolog. Utóvégre a fii idő érdeké
ben áldozatot is hozhat a város, 
mert a fürdőt nem mint jövedel
mező üzletet, hanem mint egy hi
giénikus <s népjóléti szükségletet 
kell verniük, ami a város közönsé
gének javéira szolgál.

Ha jól emlékszünk rá, a kép
viselőtestület egyszer már elhatá
rozta, hogy fürdőt állít, ingyen 
vagy mérsékelt díjért a szegényebb 
néposztály számára, rendes díjért 
a tehetősebb fiirdőzék számára. A 
terv később megfeneklett s nem 

| vo't aki újból felszínre hozza Most 
úgyszólván a tizenkettedik órában 
keiiilt megint elő s az idő rövid

sége miatt — hiszen nyakunkon 
van már a nyár — alig hihető 
gz, hogy ez a kérdés kielégítő 
módon nyerjen végre megoldást. 
Nsm szándékozunk a polgármester 
tervének elébe vágni, annál ke
vésbé, mert hiszen nem is ismer
jük még azt, de annyit már most 
is láthatunk, amikor arról van 
szó, hogy a fürdő a nyáron már 
hivatását teljesítse, hogy itt nem 
olyan dolog készül, amilyet a kö
zönség, igényel, amilyet a köz
szükséglet vár. Nem holmi tákol
mányt kell összeülni, a tessék- 
lássek elv kedvéért, hanem egy 
becsületes fürdőhelyet tessék léte
síteni valahol a Pereczen, amely 
nemcsak a gyerekek, hanem a 
felnőttek kívánalmainak is lehető
leg megfelel. Elég régen húzódik 
már u fürdő ügye, legyen is be
lőle végre valami, a hegyek vajú
dása ne piciny egeret hozzon a 
világra . . .

Lévai.

A tagosítások megkönnyítése.
A magyarországi és erdélyi birtokbí rendi - 

zéseket uj alapokra fektető Í908. évi XXXIX. 
és VII. törvénycikkek életbelépte óta köz
ismert tény, hogy a tagosítások száma ör
vendetesen föllendült és évről-évre növek
szik, Az l9o8 évben 6, 1909-ben 44, 1910- 
ben 53, l9 l  1-ben 67, és 1912-ben 74 köz-
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ség tagosltási kérdése nyert elintézést és i 
bízvást remélhető, hogy ezen fokozatos í 
fejlődéi a jövőben még sokkal szélesebb 
arányokat fog ölteni.

Hogy erre az évre várt erőteljesebb fej
lődés most nem következett még be, an
nak okai az idei kedvezőtlen időjárás mel
lett főleg a bel- és külpolitikai rendkívüli 
viszonyok okozta általános gazdasági pan
gásnak tudhatók be, a tagosításnak nagy j 
horderejű intézménye is erőteljesen tovább 
fog nőni. ha a normális gazdasági viszo
nyok beállnak.

Ezektől a rendkívüli gátló momentumok- 
tói eltekintve, a tagosításoknak az uj tör
vényekben biztosítóit rendkívüli előnyei 
azonban nem érvényesülnek megfelelően a 
köztudatban. Ennek egyik főoka a kis
gazdaosztálynak minden újítással szemben ' 
való csökönyös bizalmatlanságában kere
sendő Statisztikaszeríi példákból is láthat
juk ezt A legtöbb tagosítás mos Trencsén-, 
Temes , Torontal és Ezatmármegyékben 
folyik. Ahol csak egy tagosítás is munká- j 
bán van, arról a vidékre ! közvetlenül szom- ! 
szédos községek rendszeiint szintén kérd- j 
mezik a tagosítás folyamatba tételét. Látják 
a gazdák a tagosiíott határ óriási gazda- j 
sági előnyeit s a régi tagosltási eljárással ? 
sokszor jogosan fellépett bizalmatlanságuk j 
teljesen eloszlik, figyelve és ellenőrizve a * 
munkálatok jóságát, gyorsaságát és olcsósá
gát. Mindezekért megfelelően — népies is
mertető füzetek szétosztása utján — gon
doskodik a földmivelésügyi miniszter a ta- 
gositási intézmény népszerűsítéséről.

A tagosítások megindításának tgy másik ’ 
eléggé gátló körülménye magában a tago- 
sitási törvény végichajtási rendeletében rej
lett Megkívánta ugyanis a rendelet, hogy 
a tagosítás megindítását kérelme d minden 
egyes esetben 500 koronát fizessen be az 
illetékes bírói letéth-vatalnál, mint bírói le
tétet, amely összeg biztosítékul szolgál arra j 
nézve, hogy ne meggondolatlanul hívják ki 1 
a folyamodók a helyszínére az egész tár- j
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gyaló bizottságot, mert bármely tgyszerfl 
kérvényre tetemes költséggel kiszáll a bi
zottság ás ezzfl indokolatlanul megterhel
hetnék a meggondolatlanul folyamodók as 
államkincstárt. Es az 500 korona ezelőtt 
mindaddig bírói letétben maradt, amíg a 
bíróság a földmivelésügyi minisxter hatá
rozata alapján jogerősen el nem rendelte a 
tagosítást. Akkor aztán a betevőnek vissza
utalták a pénzt. Ha azonban kiderült, hogy j 
az egész községi határ tagosítása csak egy j 
embernek magánérdeke volna és ennek ! 
tudatában kérelmező rosszhiszeműsége is . 
gyanítható, a letét a bizottság kiszállási | 
költségeinek megtérítésére szolgál s a le
tevő azt elveszti.

Ennek az 500 korona bírói biztosítéknak . 
mellőzhetése érdekében bocsátott ki most j 
a földmivelésügyi nrm zter körrendeletét a 
vármegyei gazdasági egyesülethez, melynek 
értelmében minden olyan esetben, mikor a j 
tagositási kérelem előterjesztésének gazda
ságilag indokolt voltát a gazdasági egye- ! 
sülét igazolja, az 500 K. biztosíték befize
tésétől a miniszter eltekint.

Éppen nem kicsinylendő ez a rendelke- , 
zés, különösen a kisgazdák szempontjából. 
Sok esetben megtörtént, hogy ez a pénz
letét visszatartotta a tagositó érdekeltsé- | 
geket a tagositási kérelem előterjesztésétől. • 
Pedig vármegyénkben is vannak tagosításra [ 
váró határok. így Verebély határának szűk- ; 
séges tagosításával éppen most foglalkozik 
a gazdasági egyesület A gazdasági egye- j 
sületeknek igy a tagosítás ügyébe való be- j 
kapcsolása, — mert a gazdaközönségnek 
bizonyos anyagi előnyt közvetíthetnek — 
azt a célt is szolgálja, hogy a gazdaközön
séget ráutalja a gazdasági egyesületek köz
reműködésére és az utón is szorosabb 
kapcsolatba hozza a gazdasági egyesületek 
működését a gazdaközöl ég érdekeivel. j
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Színészet.
Az ta r  hónapos színi szegőn után, § 

héten bezárulnak s Városi sziaház kapui. 
Utoljára tbtofll az alkalomból is megálla
píthatjuk, hogy Szabó Ferenc kitűnő társu
lata teljesen kiérdemelte a színházi közön
ség elismerését, amivel nem is fukarkodott 
az. A színtársulat lejátszotta az idény új
donságait, régi darab alig 4— 5 kérőit szinre, 
jegyezzük fel, mindég színvonalon álló jó 
előadásokban volt részünk, akár színmű ope
rett vagy bohózat ment. Üzleti szempontból 
pedig az idei szezon sikerültebb volt a 
tavalyinál, bár több jó darab előadása al
kalmával koagott az ürességtől a nézőtér. 
De volt aztán pár igazán zsúfolt ház is, 
ámbár Hegedűs vendégszereplését nem ré
szesítette a közönség a megérdemelt érdek
lődésben. Amikor Szabó Ferenc társulatá
nak búcsúzóul megadjuk a jól végzett mun
káért kijáró elismerést, annak a reményünk
nek adunk kifejezést, hogy jövöre nem
csak elismerésben, de bizonyára a jelen
leginél még nagyobb máltánylásban lesz 
része, ha addig sikerül megalakítani a ter
vezett szinpártoló egyesületet s ehez ha
sonló jó társulattal jön.

A pénteki és szombati előadás eseménye 
volt a lévai színháznak. Az első este Mol
nár Ferenc szellemes vigjátéka, a külföldet 
is bejárt Az ördög került szinre, a címsze
repben annak eredeti kreálójával : Hegedűt 
Gyulával. Az egyes felvonások után szives 
ovációkban részesült a híres művész, aki
nek elragadó játéka igazi gyönyörűségért 
szolgált a szépszámban megjelent közön
ségnek. Hegedűs művészete a keresetlen 
egyszerűségben, közvetlenségben és gyö
nyörű orgánumában rejlik. Beszédteknikája 
valóban bámulatos. Sz. H en a y  Erzsiké, 
olyannyira fölénnyel, színpadi biztonsággal 
játszotta végig szerepét, hogy azt mond
hatjuk: méltó partnere volt Hegedűsnek. 
Czakó, kezdetben nem volt elemében, de 
később ő is jó volt Sebestyén és Deák 
minden tehetségükkel iparkodtak helyt állni,

A megmentett becsület.
Mintegy harminc ívvel ezelőtt Vannes- 

nak az egész előkelősége megegyezett ab
ban, hogy de Saint-Avé kisasszony a leg
szebb fiatal leány a „társa ,ágban*. Vala
mennyien dicsértek okosságát, tlőkelő mo
dorát és vallásosságát és nem kevésbbé 
gyengéd gondosságát, amelylyel nagyatyját, 
egyetlen élő rokonát, körülvette.

Blanche népvéves korában lett árva. 
Édesanyja meghalt pár órával azután, hogy 
a kislánya megszületett és apját egy jár
ványos betegség ragadta el. A kis 1 cány 
egyedül maradt hetvenéves öregapjával.

Mikor Blanche felnőtt, ő volt az egész 
környék büszkesége. Ha egy Vannes-i em
ber egy idegennek megmutatta a városka 
nevezetességeit, sohasem mulasztotta el 
megmutatni a rue des Oríév.es-beli ódon 
palotát a de Saint Avé család régi lakóhe
lyét és még kevésbbé mulasztotta el hoz
zátenni: „Itt lakik Blanche de Sair.t Avé 
kisasszony, a város legszebb és legelőke
lőbb hölgye.“

A legelőkelőbb ? Ez helyes volt, mert a 
Saint-Avé család egyike volt a legrégibb 
nemesi családoknak. A legszebb ? Ez is 
igaz volt, de mennyire 1 Mikor a karcsú, 
büszke ’.iatal leány, a gyönyörű aggastyán 
karjá* végig mert a városka utcáin,bámu
ló  pillantások és elragadtatott morajlások

követték. De mivel ? szép leány szegény 
volt, még huszonötéves korában sem talált 
fé*jet És azok, akik látták volna, hogy 
B ’nnche, a mikor egyedül volt a szobájá
ban. és erre gondolt, hogyan harapdálta 
vörösre ajkait, megijedtek volna attól a 
szenvedélytől a mely fekete szemeiből su- 
gárzt tt.

Az öreg báró és szépségé: unokája na- 
g r  •* . v - • tt éltek. Eg>
őrig szolga, aki még valamikor fiatal had
nagy korában s/olgálta. de Saint-Avé urat 
és aki azóta sohasem hagyta ti gazdáját, 
az öreg Loic Huelgoat és két fiatal paraszt- 
ruhás menyecske kepe^te az egész szolga- 
személyzettt.

Oh, az éden palotában nagyon < sendes 
és egyhangú volt az élet. Nagyapa és uro- 
ka szerény jövedelmükkel ugyancsak nehe
zen tudtak előkelő életmódot folytatni. 
Vendégeket alig fogadtak, csak nagynéha 
egy-egy nevetséges öreg dámát, vagy egy 
esernyős papot. Amikor szép idő volt el
jártak a vá-csh'i Mgy a közeli erdőbe sé 
tálni, de mikor esett -  és azon a vidéken 
három nap közül két napon esik az eső, 
— mindig otthon ültek egyedül. Az öreg 
úr mi gsárgult régi könyvekben lapozgatott, 
Blanche kisasszony fehér ujjai pedig gyor
san forgatták a varrótűt.

Es igy teltek a napok végtelen, lélekölő 
csendben, esik  a nagytemplom órájának az 
ütése visszhangzott a csendes vári sban 
Néha-néha hallatszott egy arra járónak a 
kongó lépése.

Loic Huelgoat, az öreg szolga, özvegy 
ember volt es volt egy fia, akit valamikor 
az öreg báró és Blanche vittek a kereszte
lőre és aki most. tizennyolcéves korában 
érkezett haza a papnöveldéből. A fiú elki- 

« p»1nrt,P kK^sszonyt, amikor az a 
szegényeit látogatta meg és senkisem cso
dálkozott, ha de Saint-Avé kisasszonyt né
ha vasárnap Sulp’ee kisérte a templomba.

Szép, erős fiú volt, de ügyetlenül öltő 
zött és rosszul mozgott.

— Loic apónak a fia, — mondták az 
emberek, — c^V.os gyerek. Papnak készül.

Az öreg báió azzal akarta megfizetni 
Loic apó hűséges szolgálatait hogy papot 
akart nevelni a fiából. Sulpice, tehát tani# 
művelődött, de amikor arra került a sor, 
hogy felvegye a papi ruhát kijelentette, 
hogy nem érez semmin :mü hivatást a 
szent élt»re. Az öreg bárót és Loic apót 
nagyan elszomoritotia ez a kijelentés de 
Sulpice dacára mindkettőjük iránt érzett 
nagy tiszteletének és szeretetének, nem 
volt hajlandó eleget tenni kívánságuknak 
Nem maradván egyébb hátra, elhelyezték a 
fiút egy Vannes-i jegyző irodájában.
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ami sókban sikerült is.
S t M t a o *  B em sftta WKtfló színm űit

ment az Öébrom, Hegedűs ÚynUval a férfi 
fdszertptian, mig a aöl fönarefjet Sz. Her- 
rag Erzsik* adta, az 6 lebitiiicséfő, ízléses 
játékával. Hegedűs az előbbi ektéhéz Ha* 
sfcftió diadalt araiolt a a közönség tapsai 
valami tizenötször hívták a lámpák elé a 
népszerű művészt. Csákó ma kitűnő volt. 
Kis szerepeikben Lúgost, Sugár és a töb
biek is dicséretet érdemelnek. A közönség 
kevesebb volt mint pénteken este. pedig i 
akkor sem telt meg a nézőtér i

Vasárnap d. u. a Csókssunatórium került ; 
előadásra másodszoi, este pedig a Cigány- 
szerelem ment, Lehár kedves muzsikáju 
operettje. Ezt a darabot, Szabó jobb elő
adásban hozta már itt színre Körösházy 
Ilonát H évén  Ilonka eleven temperamentum
mal adta, Füredy  Vilma hóditó kedvesség
gel játszott Tímár a bojár szerepében na
gyon vidám alakítást produkált. Sugár, 
Józsi cigány szerepét jól vitte. Lugosi mint | 
Mózsi korcsmáros ragyogtatta jóízű komi- 
kumát s kitűnő héber tudásáról tett bizony
ságot. Sebestyén és fíeltai is mulattatón 
adták szerepűket. A többiek közöl Thuri , 
Marcsa és Galgóesy váltak még ki figye
lemre méltó játékukkal.

Hétfőn egy kedves operetl, a Tengerén  
Kató került bemutatásra, a címszerepben 
Kérész Ilonkával, aki játékos elevenséggel 
adta szerepét most is, Füredy  Vilma ízlé
ses játéka is a kellő tetszésben részesült. 
Ijugosi a hajóorvos szerepében sok derült
séget keltett jó humorával. Sugár jó játéka 
valamint Tím ár, Ujváry, Golyó reg, Thuri 
és a többiek sikerre vitték a darabot, ami
ről a sok taps tanúskodott.

Kedden Brezeda ur került színre, a vi
dám fordulatokra épített darabon jól mu
latott a csekély számú közönség. A cím
szerepet Tímár adta az ő ismert nagy
szerű humorával, a primadonnt szobalá
nyát Sz. Hervay Erzsiké graciózusan vitte. 
Csákó szépen és vidáman játszott egy té
kozló bárót. Sugár, Németh Anna, Deák

Lévai M irfap

Flóra, Olák és Cueer kisebb szerepeiknek 
•gyes m egjitl2áaival érdemik meg a di
cséretet. Sebestyén Rózsi, az énekesnő ste- 
repét a fürdőszobából Igen kedvesen 
mondta.

Szerdán A mexikói lány, tgy csinos ze- 
néjö táncos operette ment, a címszerepben 
Révész Ilonkával, aki derűs melegséggel 
vitte szerepét. Sugárral előadott duója na
gyon ízléses és bájos volt, azért a közön
ség meg is ismételtette. Füredy, Csákó, 
Lúgost, Galgóesy szintén tetszettek. A ki
sebb szereplők is jók voltak.

Csütörtökön Salten kitűnő szatírája az 
Erős láncok került előadásra. Tartalmas 
darab, mely az uralkodók belső, intim 
életét fedi fel, a darab cime pedig a sze
relmet szimbolizálja, maly mindennél erő
sebb lánc s még az uralkodót :s annyira 
megfogja, hogy a szerelemért még trónjáról 
is szökni kész. A főszerepeket Sz. Hervay 
Erzsiké és, Csákó játszották mély kifejezés
sel, természetesen ható szép játékuk őszinte 
elismerésben részesült. Thun  Marcsa egy 
anya szerepet vitt sok derültséget keltve, 
Lúgost kitűnő, csaknem utólérhetetlen volt 
apa szerepében, igazán sokoldalúan kép
zett színész, aki mindenben megállja he
lyét. A darab többi szereplői közül még 
Ujváry tűnt ki.

Pénteken Strauss gyönyörű zenéjü nagy 
operettje A böreyér kerül színre, szomba
ton, bucsuelóadásul pedig Garvay Andor 
szenzációs drámáját Brnt ae erdőn adják 
elő, Sz. Hervay Erzsiké bucsufelléptével. A 
társulat innen Aranyosmarótra megy át, 
ahol az operetts/emélyzet még ma szom
baton, A cigányprímással megkezdi a tiz 
estére terjedő előadásokat.

—  A lévai Reviczky irodalmi és művé

szeti kör előreláthatólag f hó 25-én vasár
nap tartja meg alakuló közgyűlését, melyre 
a meghívók később boc«ájtatnak szét.

Minden vasárnap az öreg Loic és Sul- 
pice, — a báró legkülönösebb kegye foly
tán. — a családi asztalnál ebédeltek. Ebéd 
után a fiatal Huelgoat elöolvasott de Sain- 
Avé urnák és Blanche kisasszonynak. Az. 
öreg ur rövidesen elaludt és Blanche egye
dül és figyelmesen hallgatta Sulpice elő
adását.

— Most már elég, Sulpice, — mondta 
egy idő múlva már alighanem kifáradr

A fiú azután csendesen, szótlanul ült ott 
és elragadtatással vegyes hódolattal nézte 
s/ép keresztanyja gyönyörű arcát, hullámos 
haját és gyengéd fehér kezeit, ímelyek 
szoigalr iasan mozgatták a csipkeverő fá
kat Amikor Blanche felnézett, a ftu ijedten j 
kapta el a fejet.

Mert az a fiú, tizennyolc évének minden 
hevével vágyta, kívánta a szép leányt. Sül- ; 
pict, a kegyelemből nevelt, a szolga fia, i 
merte kívánni, merte álmodni vágyának be 
teljesülését. Éjjeken és napokon keresztül 
nem gondolt másra, mint hlanche-ra, va- . 
dúl akarta, bírni akarta, minden szerelem 
és gyengédség nélkül szinte lihegett a le- . 
ány teste után és voltak percek, arcikor a j 
fiú magáakivü). félőrülten, mint valami’jün- j 
re» uí?y gondolt a keresztanyjára.

Egy tavaszi estén az öreg ur elaludt és 
Blanche megparancsolta a fiúnak, hogy 
hagyja ab >a az olvasást, Sulpice, akit m é: 
sohasem kínozott annyira őrült vágyako

zása. min akkor, nem fordította el a te
kintetét, amikor Blanche egy pillanatra
abbahagyva m nkáját. felnézett De a leány 
sem sütf» t a szemét és Sulp ce kísér
tetiesen eis paőt. amikor Blanche tekintete 
találkozott az ő forró tt kir.tétével.

A fin ma d meg ha t az izgalomtól. Ab
ban a pillanatban m gén zte. hogy a kis 
város és e vedűlétés un ? ma gyöt.i a leányt 
és megérteit •, ho v csak vakmerőnek kell 
lennie es Pdnnck • a övé.

Gyorsa i feléit még mielőtt Blancke 
egv S7« t ; szóIfi3t(,tt volna, vadul magá
hoz öle’4 és kétlépésnvire alvó nagyapjá
tól, egy hős zu csokk-'l I zárta az ajkait.

(Folytatódik.)
F C

( &  SS Ít)

Voh nek m egy szivem, álmokkal tele. 
Boldog de érzékeny, ha megbántottak 
Sokszor egy szóra is bánatba borúit,
És a ket szememben könnyek fakadtak...

S jött egyszer egy leány, hófehér arcú... 
Úgy hozta elér. egy nyári alkonyat..
— Van ne«<em tgy szivem, sebektől vérző, 
E- a két szememben könny sose fakad...! j

Farkas Gábor.
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A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület oszlánjfi óvodája pünkösd vasárnap
ján ünnepelte meg fenállásának negyed
százados évfordulóját szivet leiket megha
tó ünnepély keretében, amelyen a F. ML 
K. E. részéről Clair Vilmos főtitkár jeleni 
meg, az egyesület megyei választmányit 
pedig Ponocsky István főszolgabíró képvi
selte. 1888 évi április 1-én létesítette a 
F. M. K E. az oszlányi óvót s eme tény
kedésével e tót nemzetiségi vidéken letette 
a magyarosítás alapkövét s a védőbástya 
tovább építéséi az óvodával most együtt 
jubiláló Vasvári Kompóth Erzsébet óvónőre 
bízta, aki e feladatát erős magyar szívvel 
teljesitette. —  A jubileumi ünnepélyt az 
óvoda gondnokságának ülése előzte meg, 
amelyről távirati üdvözléseket küldtek a 
F. M. K. E. régi és jelenlegi vezetőinek. 
Délután öt órakor vette kezdetét az állami 
iskola nagytermében az ünnepély, melyet 
Clair Vilmos főtitkár nyitott meg, kereset
len, magas szárnyalásu beszéddel, mely 
mély hatást gyakorolt a termet zsúfolásig 
betöltő közönségre. Beszéde végeztével 
felgördült a függöny s megkezdődött a 
nKis óvoda kerülők viszontagságai* cimfk 
színmű előadása. A kis szereplők ékes ma
gyar beszédükkel és fesztelen játékukkal 
annyira elragadtak a közönséget, hogy a 
tapsviharnak sem vége sem hossza nem 
volt. A közönség az öröm mámorából csak 
akkor tért magához, midőn a harmadik kép 
befejeztével a megyei választmány kép/ise- 
lője Ponocsky István járási föazolgabiró 
emelkedett szólásra, kifejezvén a választ
mány örömét és jó kivánatait. a jubiláns
nak egy csokrot és egy saép ajándékot 
nyújtott át az oszlányi közönség hálája fe
jében A jubiláns óvónő első meglepetésé
ben nem tudott szóhoz jutni, csak midőn 
erőt vett elérzékenyülésén, örömkönnyes 
szemmel mondott köszönetetja nem várt 
meglepetésért Ezután helyszűke miatt a 
kis óvodások az udvaron mutat’ák be 

j táncművészt tűket, melynek sikeres befejez- 
i te után Diamant Jenő, az óvodának 25 
I év előtt volt növendéke érzékeny szavak

ban üdvözölte az óvónőt. Végül a község 
nevében Bányay  István községi jegyző 
mondott köszönetét az egyesületnek vala
mint a megyei választmánynak mindazon 
javakért, melyekben az óvodát 25 éves 
fennállása alatt részesítették, úgyszintén a 
jubilánsnak az elért eredmény felett őszin
te köszönetét nyilvánítva, ezzel zárta sza
vait: Az ég ildása kisérje mindazokat, akik 
a haza boldogulásán fáradoznak.

— A főigazgató látogatása. Kirchner Bé
la m. kir. felsőkereskedelmi iskolai főigaz
gató, a kereskedelmi tanfolyamok országos 
felügyt lö e. megvizsgálta a lévai polgári le
ányiskola mellett szervezett női kereske
delmi kurzust. A felügyelő az iskola be
rendezését mintaszerűnek találta, s úgy 
ezért, mint a tanításban követett gyakorlati 
irány s a tapasztalt haladás fölött legna
gyobb elismerésének adott kifejezést, A lá
tottak alapján készséggel ígérte meg, hogy 
a miniszteri szervezet értelmében csak év- 
ről-évre engedélyezhető tanfolyam további 
fenmaradását, mint közszüksrgletet kész
séggel fogja a jövőben is támogatni.

—  Kettős g>ász Fájdalmas csapás érte 
Tumu Pál postafőnöket és családját a múlt 
héten. Két nap alatt két kis gyermekét
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résén is érthetővé válik. A morgóban fő
képül a jövőben is nagyszerű, több felvo
násból álló drámák kerülnek előadásra,
nem is szólva arról, hogy a metlékképek 
maguk is vonzó érd *kességü darabok
lesznek, sőt art is elárul Itatjuk, kogy a tu
lajdonos Uránia-est rendezését is tervbe 
vette. A holnapi bevezető előadás pedig 
valami szenzációs tesz, amint az lapunk 
más helyén levő müsorbó1 kivehető.

— Ragadás állatbetegség varmegyénkben
a legutolsó hivatalos kimutatás szerint 28 
községben uralkodik.

— A vörheny. A gyermekeknek veszedel
mes betegsége a vörheny újból fellépett Lé
ván. 12 beteg g> ennek tőié haj 1 most 
aggodalmas arccal a szülői szeretet, ennyi 
helyen hirdeti az obiigát piros cédula a 
figyelmeztetést, hogy itt ragályos beteg van. 
A betegség eddig még nem lépett fel jár- 
ványszerüen — tízezer lakosú városról lé
vén szó, csak 12 beteg van — azért az 
iskolák bezárását az illetékes hatóság — 
amint értesülünk — egyelőre még nem ta
lálja szükségesnek.

—  A Dohnán/i-hangversen> számadásai. 
Dr. Pongrác* Géza kir. közjegyző, a nyitrai 
Dohnányi-hangverstny rendezője a követke
ző számadásokat teszi közzé: B en tel volt 
2644 kor. K iadás 1432.14 korona. Tiszta 
jövedelem volt ennélfogva 121186  kér., amely 
összeget a F. M. K. E ésaN yiirai Keresz
tény Nőegylet egymás közt meg sztottak. 
Felülfizettek, illetőleg a jótékony cél:a aján
dékoztak : Erdödy Imre gróf és neje szül. 
Migazzy Irma grófnő ltO, Haupt S.unnmr 
Lipótne báróne 72, Keltz Gyula főispán*50, 
ifj. Edelsheim-Gyulai Lipót gróf 30, Forster 
Gyula báró 30, Forgách Károly gr f 26, 
Simonyi Béla ny főispán 20, Mailáth István 
alispán 20, dr. Pongrácz Géza kir közjegy
ző 20, Pongrácz Kálmán kir tanácsos 16, 
özv. Weisz Pálné báróné 14, Lénárt Ákos 
dr. kir. közjegyző 10, Jánoky-Madocsányi 
Gyula földbirtokos 8, Bodó Péter uia 1. 
jószágkormányzó 8, Majthényi József dr. 
báró tb. főszolgabíró 8, Vagyon Árpád orsz. 
képviselő 3, Konkoly- Thege Gábor 3, 
és Diósy Imre 3 koronát A rendezőség a 
nagylelkű adományokért ezúton is hálás 
kösznetét fejeli ki.

— Az uj adóreform. A kormány az el
halasztottadótörvényeket hir szerint 1914. 
január 1-én akarja életbe léptetni. A pénzügy
minisztériumban már dolgoznak a törvény- 
javaslaton amely számos novelláris változ
tatást céloz a kereskedő és iparosvilág 
óhajtásainak mej felelőleg. Eszerint az adó
reformnak már negyedik átdolgozása lenne 
az, mely végre életbelépne. Hogy e toldoz- 
gatás-foldozgatás milyen törvényhozási 
monstrumot hoz léire, azt felesleges husz
itábban fejtegetni. A sok utalás, natályon- 
kivül helyezés és törlés folytán végül igazán 
nem tudja az ember, hogy mely intézkedései 
az uj törvényeknek vannak érvényben és 
melyek töröltettek. Képzelhető, micsoda 
kavarodást fog okozni a gyakorlatban ennek 
az agyonfoltozott adóreformnak az alkal
mazása.

— Az orvosi tudomány minden súlyos 
kór, de különösen az epilepsia ellen lanka
datlanul kutatja a biztosan gyógyító mód
szert. Igazán örvendetes, hogy orvosi szak
sörök is mindjobban elismerik, 
miszerint az a gyógymód, melyet Dr. Szabó 
B. Sándor az epilepsia gyökeres gyógyí
tására meghonosított, azért válik be oly 
kitünően, mivel nem a szokásos mulékony 
és kétes hatású gyógyszereket
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rendeli, hanem minden egyes esetben a 
betegségnek foka és mértéke, kor nem és 
testalkat szerint alkalmazza kiváló módsze
rét, mely egyedül képes és tartós gyógyu
lást eredményezni. Gyógyulást keresőknek 
felvilágosítást Dr. Szabó Sándor rendelő 
intézete ad, Budapest, Nagykorona utca 18.

— A fagyos szentek Szervác, Pongrác 
és Bonifác, a gazdáknak ez a három réme 
e héten különös veszedelem nélkül vonult 
el. Minek is fáradtak volna a szőlőknek, 
gyümölcsnek való kellemetlenkedéssel, el
végezte ezt helyettük az áprilisi tél. A 
májusi időjárásra öregapáink rnég a kö
vetkező regulákat csinálták: Ha Fülöp és 
Jakab napja hűvös vagy nedves : közép
szerű aratás lesz, ha meieg és tiszta: bő
vebb. A Pongrác-napi eső (máj. 12.) a 
mezőnek jó, de a szőlőnek ártalmas. Szép 
idő lesz: ha az es.i pir aranyszínű; ha 
napnyugt kor süiü köd látszik a vizeken 
és mezőkön. Rossz idő következik: ha 

j reggeli pir van ; ha a hegvek ormait köd 
I borítja; ha az esti pir igen vörös. Ha Or

bán nap a- (máj 5 ) tiszta, jó, édes bor, 
ha pedig esős, sav yu bor terem.

j — A fősz oros gyújtó el. rueitási tilaJma.
A fehér- és sárgafos.foros gyufa elárusi- 

■ tását 1913. junius l-ú e  tiltotta be a tör- 
; vény. A kereskedelmi ts  ip rkamarák fel

iratban kérték a ku tsked . emügyi minisz
te r , hogy a tilalom ék (beléptetnének ha
táridejét ez év végéig huss; abbiisa meg, 
még egyes kereskedőknél nagy mennyi
ségben van rakta on foszforos gyufa. A 
miniszter leirata a kérelmet nem taríja tel
jesüli, tőnek, mert két év óta isméit már a 
megszabott tila mi határidő, amit az érde
kelt kereskedők figyelmébe ajánlunk

An)i.könyvi te (gzések. Születések: 
Krizsányi Károly Be'uch Margit: Sarolta, 
Bo.ka Rezső Prrr.pos Ete!: Erzsébet, Baüa 
József Slehér Má. > : Erzs bet, Hoch Vil
mos Heumann Malvin : Jolán, Lőífler Béla 
Deutscli Katalin: R 'zsi. Hul-dv: s: Túrna 
Dezső 4 éves vt heny. Svarba Endre Vil
mos 7 hó tüdőgyr :dás. Ivanfcs János 58 
éves tüdclég dag.. ifj Taby Lajos 8 éves 
vörheny, özv. Koskó János 71 éves agy
lágyulás, Vojtek István 52 éves szivbénulás.

5.

zatot hozni,- azon közgyűlést és 
határozatot a képviselőtestület 
nyílt ülésben már kihirdette. Én 
ezennel azt szintén közhírré teszem 
s arra a képviselőtestület tagjait e 
helyen is tisztelettel meghívom.

Kelt Léva, 1913 évi május hó 4*én.
U ó d o g h
polgárvnester

Epekőben szenoedőfineli
g y o rs  és bi/io* segiiHt g e t 
n y ú jt á.eehifeitzky h tv o n n é  
N n gynlrze é*fintor n eg y e,

intelligens nemet kisasszony 
ajánlkozik jo b b j csilláidhoz, 
akár hadvezetéshez akár gyer

mekek melle.
Cilii a  kiadóban.

A Lévai Apolló Mozgó
e he i műsora

május fia l í - is
nagyon szép be o e műsor.

móriK ín int ót.napi
komikus.

ll)l.!CiÖ3Ü!ÍSZaÍ
színes U me z ti kép.

Gimpii zsebzenddje
komikus.

A kis Jakab
rendkívül érd-<_*s dráma 3 felvonásban.

A francia tüzérség’
gjakorlatai természetes felvétel.

Max telefonál
komikus.

2823/1913 szám.
Hirdetmény.

Léva r t. város képviselőtestü* 
leiének 1913 évi május 3-án tar
tott közgyűlésében 2823 1913 sz. a 
hozott határozatával kimondatott, 
hogy a Léva-Nagysurányi h. é. 
vasútra adandó városi segély ösz- 
szegének megállapítása és kivetése 
tárgyában ez 1886 évi XXII. t. ez. 
131-ik §-a értelmében a folyó 
1913 évi május hó 20-ik napján d. 
u. 4 órakor tartandó képviselőtes
tületi közgyűlésen fog a város kép
viselőtestülete érdemleges határo-

Tisztelettel értesíti a n. é. kö
zönséget, hogy a tavasri- és 
nyári szövetek már megérkez-j 
tek és nagy választékot tart be- j 
lőlük raktáron. Mintagyüjtemé- 
nyével kívánatra házhoz megy.
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Meghívó.

tartja, melyre a tisztelt részvényeseket meghívja

az igazgatóság.
Tárgysorozat.

1. Közgyűlés megalakulása. — 2. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések tárgyalása. — 3. Mérleg megállapítása és 
felmentvények megadása. — 4. Igazgatóság és felügyelő bizottság választása. — 5. Esetleges indítványok tárgyalása.

Aki a közgyűlésen szavazatát gyakorolni kívánja, szíveskedjék a közgyűlés előtt a Barsmegyei Népbank lévai tJepénél 
részvényeit letétbe helyezni

vagyon Mérleg számla 1912. december hó 31-én. Teher

Veszteség. Eredmény-számla 1912. december hó 31-én. Nyereség.
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a sertésvész
keresztül-kasul az országban, pusz
títja a megfogyott sertésállományt. 
A közönség panaszkodik, mert ke
vés a disznóhus és drága. De még 
rosszabb is lesz a helyzet, ha 
a gazdák nem gondoskodjak  
idejekorán az álak fertőtlení
téséről, mert csakis alapos fertőt 
lenitéssel lehet a vész további ter
jedését megakadályozni.

Az ólak fertőtlenítése a legegy
szerűbb dolog és olcsón keresztül
vihető.

:i kilő nyers lysoformot
oldjunk fel 100 liter lágy vízben és 
ezzel mossuk le az ólak összes fel
szereléseit és öblítsük ki a vályúkat.

A nyers lysoform az összes 
létező fertőtlenítő szerek között a 
legmegbízhatóbb, tudományosan ki 
van próbálva, igen kiadós, olcsó, 
nem mérgező és ezért bárkinek bát
ran kezébe adható. Igen fontos, 
hogy nincs szaga és igy h-sználat- 
ban kellemesebb, mint a förtelmes 
szagu, betegségre emlékeztető cár
ból, vagy creolin.

A sertések nemcsak jól tűrik a 
nyers lysoformmal való fertőtlenítést, 
hanem határozottan kedvelik, úgy 
hogy számos sertéshizlaló na
ponta a moslékhoz adagol l°/o 
n jers  lysoform-oldatot és ilyen 
módon kitűnő eredményeket érnek 
el, mert a betek fertőtlenítése által 
a sertések nem kapják meg a be
tegséget. E rrő l szóló bizonyít
ványt készséggel küldünk be 
az érdeklődőknek.

Necsak a fertőzött, hanem az 
egészséges ólakat is fertőtlenítsük, 
mert csakis igy óvnatók meg ezek 
a vész behurcolásától.

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysyformmal, az állandóan fogja 
használni. Ma már az egész világon 
el van terjedve.

A nyers lysoform árai : 2*'*
kyr.-os kanna 0 korona. 41/* kyr.-os 
kanna 10  kor.t 10 kgr.-os kanna 20 
korona, 25 kgr.-os kanna 47 korona, 
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.
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órás és ékfxerész.

Lé és, Városi szsltsda épületében.

Dnsarang is  ékszer
r a k t á r .  1

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

I kel órákban. |

Nagy raktár Omega óra 1 
különlegességekben. 1

A já n lo m  va ló d i ezü st és |  
c h in a  e zü st d is i t á r ^ ja i-  |  
m át, ú g y s z in té n  e z ü st |  

ev ő e szk ö ze im e t. |

I S zép  v á la s z té k  I

inga órákban. I

Használjunk |

KABlNA-féle ■ 
V i a s z :

színszappant
M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb 

agyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
m appán ál va ló  3-szoros atdörzsö-
lr^S - - -  - -  - -  - -

T isz ta sá g é rt szav ato sság !
Szives tudomására adom a t. kö

zönségnek, hogy túlhaimozott szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére különböző fárfiszövetekböl,

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből a m i  e z e l ő t t  8 0  k o r .  volt, 
m o s t  5 0 — 5 5  koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét még 
a készlet tart ilyen előnyösen nálam 
beszerezni

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férriszabé.

2 0  t tá m .

K Á L M Á N  F E R E N O Z
m ű bn tor a s z ta lo s

j, Z s a r n ö c z a , B a r s m e g y e .
Raktáron tart saját készitményii legújab b  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. Kivánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á r to lju k  a  m a g y a r  ip a r t.

JJradalmi tej.j\Japonta friss teavaj

Tejtermékek
Jégbehütött aludtej H ide£ felvágottak

prágai sodár, nagy választék elsőrendű 

sajtokban, csemegékben és finom cukorkákban
 ̂ J. 9- 'i*-

Kiváló tisztelettel
$ 1 X 0 K it  IZIUOAfc

Léva — Főtér (a városháza épületében.

ntegérkezíÉ ss újdonságok
L I N K  B E R N Á T

új onnan me g n g i l t  úr i  és női d i nat  ü z l e t é b e n
K á l v i n  P a l o t a  ( K o s i i t h  L a j o s  t é r )

mosó és Glott kötények nagy választékban, női 
kötött harisnyák 48  fillértől kezdve, gyermek 
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, legújabb Mak
ramé Costürn gallérok, valamint csipkekelmék és 

betétek. Összes szabónő kellékek kaphatók.

s u  llap ős eső ernyőben.
Kész Pongyolák K. 6*50 fill. feljebb.



Ilo fT h er és 8 eh  ro n ts  
M a y fa rth  P h . és T s a .  
A lf a  S e p a ra to r  J|

gépeinek vezérképviselete.
G a n z - fé le  m ó ló ró l*  
á lla n d ó a n  ü zem b en  
i á « h * « ó k  #  «  *  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállítása jutányos árakban

alCOllERN B E TÖ R Ö K *
f Kárpitos és díszítő munkák. T
♦  Teljes lakberendezések

w  e i ^ z  Á r m i n  Cégvezető* S i ó i m  N á t h á n

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.
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LÉVAI HÍRLÁP
Társadalm i-, Szépirodalmi- és Közgazdasági hetilap 

A  Ilarsviírm e^r.yoi K ö z s é g i és H ö r j e ^ z ő k  Kg* *yosulétén ek h iv a ta lo s  la p ja .

Megyénk fejlődése
A főklmivdlésiigyi minisztérium 

népsegitési akciójának felvidéki ki
rendeltsége a Lévai Hírlap által ! 
már előbb ismertetett miniszteri 
rendelet értelmében, e hét folya
mán kiterjesztette, illetve már vár
megyénk területén is megkezdte 
működését. A zsolnai kirendeltség j 
— melyhez vármegyénk is tartó- i 
zik — kiküldött tisztviselője, érte
sülésünk szerint, kedden már a 
lévai járás egyik községében érte
kezett a néppel, gazdasági fejlő
désük előmozdítását célzó intézke
déseknél ' állami támogatással való 
megtétele céljából. Kívánatos do
log az, hogy a nép mindenütt bi
zalommal fogadja a kirendeltség f 
akcióját, mely Barsmegye, a Fel- 1 
vidék s végeredményben a magyar 
nemzet gazdasági megerősítését 
célozza. A módja ehhez meg van, 
amennyiben a mutatkozó szükség- . 
letekhez képest indítványokat és \ 
javaslatokat terjeszthet a föld- i 
mivelésügyi miniszter elé, amely j 
jogának gyakorlására vármegyénk- j 
ben igazán szép tér nyílik

Amint értesülünk, a miniszteri 
kirendeltség Málason mintatrágya- 
telepeket óhajt felállítani. Termé
szetes, hogy ez még csak a kez
det legkezdete lehet, mert a nép- J 
segítési akciót a helyi szükség
letek kielégítése szerint kell meg
kezdeni. Minden esetre vármegyénk 
északi részén fontosabb hivatás, na
gyobb feladatnak teljesítése vár a ki

rendeltségre mint itt a kultúráltai)!) 
garain menti rónán, a gazdasági 
kultúrának és a szegény nép talpra 
állításának és megerősítésének mun 
kája, aminek érdekében sürgettük 
annak idején az akciónak vár
megyénkre való kiterjesztését. A 
magyar állaineszmébez eddig még 
a veszedelmek idejében is hű tót 
népünket és a szász bányász-telepe
sek utódait rá kel1 vezetni a gaz
dasági haladás útjára. Nem szabad 
ölbe tett kezzekkel nézni, hogy ez 
a nép mii it hagyja itt édes szülő
földjét, hogy Amerikában keresse 
boldogulás a T'°  azt sem szabad 
tétlenül törni;. , d ^ y  az itthon
maradtak, földhöz ragadt szomorú 
sorsukban a pusztító „gejsl^-ban 
keressenek vigasztalást, mint eddig. 
A szegény ember pálinkával gyűjti 
magába az erőt a nehéz munká- ; 
hoz, ez a levese, húsa sőt még 
kabátja is, ezzel melegíti testét té
len. Ezt a népet kikeli rauadni az 
észt és akaratot lenyűgözve tartó 
alkohol hatásának uralma alól s 
megfelelő intézkedésekkel biztosí
tani kell számukra az anyagi bol
dogulást a kirendeltség rendelke
zésére álló minden eszközzel.

Az utóbbi időben a pánszláv 
propaganda ütötte föl fejét a vár 
megye emu részén. Nagyon jó 
orvosság lesz ez ellen a népsegi
tési akció, éreztetni kell a szegény 
tót néppel a m r"' r állam jótékony 
kezét és atyai gondoskodását. Ha 
ez az általában 'éve  becsületes 
magyaros érzésű nép látni s érezni

fogja a feléje kinyújtott jótevő 
magyar kezet, akkor a pánszláv 
hóbort eszméi nem talál hatnak 
vöztiik fogékony talajra s meg

szűnik egy is Prága felé gra vi
táim innét.

Most már csak az a fontos, hogy 
az akció élén olyan ember álljon, 
aki atvan hatva hivatásának, kül
detésének nagy fontosságától s alá
rendelt tisztviselőivel egyetemijén 
nagy magyar lelkesedéssel, lan
kádat lan buzgalommal végzi el a 
népsegitéc munkáját, a nemzeti 
vagyon gyarapítását é* a nép meg
mentését hazánk számára. Ha ezt 
a nagy fontosságú munkát szent 
hittel végzik, akkor osztály és 
pártpolitikai különbség nélkül meg
érdemlik legnagyobb elismerésün
ket.

A Reviczkv-társaság.
Valamikor, nem *s ilvan régen csak az 

volt az igazi kultúra ami Budapestről su
gárzott ki az országra. Az ország szive, a 
dédelgetett főváros pedig kezdett mindjob
ban elhájasodni, a vidéki erők mind Buda
pestre siettek nevüket, dolgaikat approbálni. 
De ma már a vidéki irodalom, a vidéki 
művészet, szóval a vidéki kultúra is mind
jobban gyarapodik súlyban és erőben. Egy
másután tűnnek elő a vidék homályából a 
jól nangzó nevek, hogy hóditó útra indul- 
ianak az országban. A nagyobb vidéki szín
padokon mind gyakrabban kerülnek színre 
sikkerrel a vidéki Írók müvei, szaporábbak 
a vidéki jó könyvek is és fejlett az újság
írásunk.

Az o rsz á s liir ii

M e i n l  p ö r k ö l t  k á v é  k e v e r é k e k
lerakata Kertész fűszer kereskedésében Léván.
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