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Barsi patronázs.
Az a közösség, ahog>an az 

egyén él a társadalomban, bizo
nyos erkölcsi és anyagi leltételek 
teljesítésével is jár. E feltételek a 
szociálpolitika, az együvé tario- 
zandóság eszméinek megvalósítá
sát célozzák, emberi érzésből és 
a jó szívből fakadnak, az emberi 
közösség megerősítésére.

Nem minden ember érzi köteles
ségét a közösséggel szemben — 
ezt tudjuk jól — mert némely em
berből hiányzik az érző szív, de 
többen csak szunnyad benne 
ez az érzés, csak éppen, hogy fel 
kell ébreszteni, életre kell támasz
tani az alvó jó érzést, hogy csele
kedetek fakadjanak a jó érzés nyo
mában az arra rászoruló ember
társaink javára.

Szociális érzés lengedezik most 
vármegyénkben erősebben mint 
máskor. Ezt a jó érzést Keltz Gyula 
főispán és dr K all Antal törvény- 
széki elnök ébresztgetik, akik a 
közelmúltban Aranyosmaróton ér
tekezletre hívták össze a helyi tár
sadalom tényezőit,, hogy a jóté
konyságot megyénkben a patro
názs intézmény" keretében egysége
sen szervezzék. Egy hét előtt pedig 
a magyar gyermekvédelemnek lel
kes apostola," dr Ruffy P á l egykori 
alispánunk, aki egész szivet lelkét 
viszi bele ebbe a küzdelembe * 
be járva az országot a szép eszmé
hez méltó buzgalommal agitál az 
emberies, humánus eszméknek fel- 
támasztása és a patronázs intéz-

Í menyeknek létesítése érdekében; 
Lévan is arra kérte a gyülésező 
tanítóságot es a közönséget, hogy 
e vármegyében is egységesen szer
vezzék a jótékonyságot a gyeimek- 

í védelem érdekében.
Bár a magyar állam gyei h- 

! védelmi rendszere határozottan 
i helyes irenyban halad, azonl .n 
i az az adminisztratív jótékonyság,
| amit az állam hivatalból csinál, 
I nem szabad, bot gitse legyen
; a társadalmat, u- m; ga hátúm 
i körében is tegyen meg minden 

megtehetőt az emberi közösség 
megerősítése érdek ben. A szór’ • 
lii érzés erősbödött, azért sikerül 
már minden olyan akció, amely 
emberi érzésből és szeretetból c i 
nálja azt a iélekmentő munkát, amit 
az állam kötelességből végez. A 
társadalom ma mar jól látja azt, 
hogy ezen a téren még mindég 
sok a tenni való. maga ellen v* 
tene hát, ha tétlenül áilna ott, aiio. 
határozottan szükségét látja a cse
lekedetnek.

Az emlerbaráti eszméket általá
nosítani nekünk is kötelességünk, 
azért felemeljük szavunkat a várme
gyénkben tervezett patronázs ér
dekében. A mozgalomra felhívjuk 
a vármegye közönségének figyel
mét, hogT a szive melegével és 
erejével .ámogassa az eszme meg
válóéi tását, mert az nemzeti és tár
sadalmi érdek, amit Hftrsvármegve 

közönsége soha sem tévesztett 
még szem elől, mert itt 
az egyén kötelességet!

j
| Asszonyok világkongresszusa.

Ugyanaz napon, melyen Londonban a 
nők válasza joga eszméjééri életet botorul 
föláldozott í á>on Emíliát temették, ki, 
hogy tü” az epsomi lóverseny-pá
lyán a j színeit viselő versenyló elé 
rohant s azaltal magát halálra gázoltatta, 
érkeztek meg Budapestre valami ktlenc- 
száz;.n a világ minden részéből, többnyire 
előkelő tár: . dalmi állású és igen rendezett 
anyagi viszonyok között élő hölgyek, hogy 

I . régóta előkészített világkongresszust 
gmrtsák. Nem leven a mi közönségünk 

teljesen tisztában a fogalmakkal, azt hitte, 
l iy ezek is a gvujtogato éhségsztrájkot 
ren Űző „szukák* (suffragettek) s már fo
gai .áfásukra nagy tönug gyűlt egybe, de 
z ’ódá? nt\.i volt kellemetlen, meri a 
f ri rendet nem veszélyeztető előkelő 

; In pyek nem a nyers tömeg botrányhaj- 
hás a tát akarjak szolgálni, hanem a nők 

• jo ak kiterjesztését beszélik mtg, nyu- 
j god müveit hangon, igaz, hogy annyi 

m . hogy kevesen értik meg egymást, 
d olrány és tüntetés nincs. G r 'tolható*,

íz a nyolcvanéves öreg hölgy, kit 
kozüiök May Wright Sewallnak hívnak,

; vagy az a inethodista papnő, ki tisztelendő 
Anna Shaw név ai tt ösmeretes világszerte, 
nem azért jött, hogy idegen földön tegye 

í ki magát az oltoloncoltatás veszélyének. 
Az itt megjele nek nem a „harcos sufira- 
gettek“ közül dók, hanem azok, kik a 

| nagy célt bék szközökkel akari és 
| fogják is éléi.*. Némely országba; , mint 
; Svédországban már el is érték, másutt a 
; kívánt mego'dás útban van, legtávolabb 

állam k attól ott, hol vad erőszakkal akar
nak oldogulni, t. i Angoiországban.

k .idén informálni akarjuk olvasóinkft, 
e mozgalom ló yéről és jelen állásáról, 
miután ne bán fogyasztja és szaporítja 

, szód ma Budapesten ezer asszony, 1 k egy 
' része Délafrikábói, másik Északamerikából, 

meg más a ködös északról, újra más a 
napfényes délrői (.'♦♦ " "•♦ük 

r addig teljesen isiim. tagyar földre,
1 melyről addig csak annyit tudtak, h<>gy



valahol Európában van. Meg is voltak le- 
petvej mikor itt valóságos várost találtak, 
nadrágban és kabátban járó emberekkel, 
Éjik az ö nyelvükön is beszéltek s jófor- 
■lán minden megjelent hölgygyei saját 
apanyelvén érintkeztek, amit ők maguk 
sem tudn tk megtenni. Mert az an^ol nem 
tanul meg franciául, a francia nem tanul 
meg angolul, — a német megtanulja e két 
idegen nyelvet, de azokat úgy beszéli, 
hogy a i idegen sajnálattal jelenti ki, hogy 
nem ért oroszul. A magyar ellenben az 
idegen nyelveket ha megtanulta, a szüle
teti angollal vagy franciával versenyző ki
ejtéssel beszéli azt a nyelvet. Ezért voltak 
a „szufrák* első sorban megh petve nálunk.

A világmozgalom onnan indult ki, ahol a 
nők politikai joghiánya legkiáltóbb : Ang
liából. Ahol a nőnek még tartásdijra sincs 
joga férje vagyonából, nemhogy, mint a 
magyar jogban volt, még országgyűlési 
képviseleti joga is volt (a távollevők kö
vete gyanánt küldöttek utján) ahol a híres 
konzervatív szellemen hajótörést szenvedett 
minden kísérlet az anyagi helyzet javításá
nak törvényes formulázására, ahol az a 
furcsa eset állott fönn, hogy az egész, öt 
világrészre terjedő birodalom kormányozá
sára alkalmasnak Ítéltek egy asszonyt, ki 
aztán hatvan éven felül vezette öt világ
rész ügyeit, de minden más asszonyt még 
arra is alkalmatlannak mondanak Ki, hogy 
mint özvegy az elhalt férj pici gazdaságát 
Önállólag vezesse, ott természetes hogy 
meg kellett indulnia az egyenjogusitási tö
rekvésnek. A mozgalom tehát első sorban 
anyagi és örökjogi természetű volt s csak 
később lett közjogi jellegűvé, amilyen 
jelenleg.

Főérvük, melyben föltétlenül igazat kell 
adnunk nekik, az, hogy ha egy ko.látóit ér
telmű kapás, kubikos vagy targoncás, egy 
irni-olvasni valahogy tudó havasi móc vagy 
téglahordó tót bírhat választói joggal, ki 
ennek gyakorlásából csak annyit tud, hogy 
akkor potya-ivás van két hétig, mért ne 
bírhatna egy önálló kenyérkeresettel biró, 
magas műveltségű nő is. példáu; egy or- 
vostud r nő, vagy egy főiskolai tanárnő? 
Ma midőn a politikai jo g o ; kiterjesztése 
minden párt programmiát képezi, csak ép
pen azokról feledkezzünk meg, kik többet 
tesznek az országért, mint a férfiak, mert 
világra hozzák a férfiakat. S igy beállítva 
a kérdést, minden esetre nekik van igazuk 
s ez értelemben mind feministák vagyunk. 
Aki ellenzi ezt, csak azért teszi, mert a 
nőnek nőiségét félti és a társadalmi rend 
a’apj it: a családot. A mai nő úgyis eléggé 
férfias és a régi nőiesség eszményétől el
távolodó, mi lesz akkor, ha a politika 
aljasságaiba is belemerül? Az elasszonyo- 
sodvti férfi m llett (melyet ma untig lát
nak) jön a férfi-nő.

Tanonchiány.
Nemcsak Léván, de amint a különböző 

szaklapokban az iparosok- és kereskedők 
is olvashatják, országszerte érezhető lett a 
tanonchiány. Ennek pedig az az oka, hogy 
az egykori inasprodukál helyek, a faluk, 
nem szolgáltatják többé olyan mértékben 
nz inasanyagot mint régente. mert ma. ami
kor a munkabérek minden téren 1 0 0 -1 2 0  
százalékkal emelkedtek, a falusi gyereknek 

derogál ingyen inasn k menüi, ami
kor a mezőgazdaságnál, építkezéseknél, 
mi it napszámos, azonnal kap fizetést. Az 
a ^yvrek a jövőre meg nem tud gondolni,

Lévai Hírlap_____. . .  . . .  _ ■ . . . t

igy nem látja be azt, hogy valamikor bő
ven kárpótolva lesz azért, hogy 3—4 évet 
fizetés nélkül — csupán ellátásért — inas- 
kodotr s annak az útnak rakta le alapját, 
mely jövendő jobb boldogulására fogja rá
vezetni.

Az egyszerű, műveletlen falusi szülők 
gyerekükkel együtt, szintén nem látnak 
előre tovább az orruknál, igy az efölötti 
bánat csak eső utáni köpönyeg. Számtalan 
esetet tudok, hogy a falusi gyerek kihúzta 
a telet valamely iparos mesternél, mert 
nem volt dolog a mezőn, de amint kezde
tét vette a tavaszi munka, a gyereknek is 
szűk lett a műhely és csupán okot keresett 
arra, hogy mennél előbb ill a berek, meg- 
szökhessék, mert ott rögtön fizetést kap.

A tanonchiány második oka pedig az, 
hogy az intelligensebb szülők még mindég 
vonakodnak fiaikat az iparospályára adni, 
de nem azért mintha nem volnának képe
sek felfogni a? ipar mai jelentőségét, ha
nem csupán csak az tartja őket vissza, 
hogy sok iparosnál szinte tűrhetetlen az 
inas helyzete. A haladás ma már minden 
téren tapasztalható, csupán csak a kisipa
rosoknál levő tanoncok helyzete — kivéte
lekről nem szólva — a régi változatlan. 
Háziszolgai, cselédi teendők végzésével 
kezdi meg a tanulás idejét s ez addig tart, 
míg a tanulási időnek legalább a fele le 
nem telik, akkor aztán felváltja az inast 
eme teendőiben egy másik. Nevelésére nem 
sok gond lesz fordítva, mert a mesternek 
gondja más téren van lekötve, a segéd
nek pedig sokszor hiányzik a kellő intel
ligenciája, soknak meg a kedve hozzá. 
Azért rakoncátlanság, vadság, magával nem 
törődés jellemzi inasainkat, akiken aztán a 
tanonciskola sem csiszolhat valami : kát, 
hacsak később nem. tanítja meg őket az 
élet Ezen is változtatni kellene.

Ez a bekövetkezett tanonchiány in;., 
évekkel ezelőtt éreztette hatását s a msssze 
kihatásában is fontos problémát — mert 
idővel meg képzett segédeink nem lesznek 

tanoncotthonok létesítésével akarta 
Hieronymi miniszterünk megoldani. Abban 
az időben Léván, mint Barsmegye első 
kereskedelmi és ipari városában is felszín
re került a tanoncottlion létesítésének esz
méje elsőnek is e lap hasábjain, de az 
ipar ások tartózkodása miatt elejtették azt 
Pedig akkor is és azóta is töbo városban 
létesültek ilyen otthonok, a kormánya, gyer
mekliga vagy a patronázs anyagi és erköl
csi támogatása mellett Most Basmegyében 
is létesül patronázs egyesület, ijy talán a 
tanoncotthon létesítésének időszerűségét 
újból feüehet idézni. Ezzel kapcsolatban 
megemlítem, hogy újabban Iglór létesített 
tanoncouhont az ipartestület s ez ősszel nyí
lik meg Az erről szóló értesítésből iro i  
ide a következőket: Itt a tanév vége! Ilyen
kor sok szülő aggódva néz a jöyóbe. Mi 
lesz a fiával ha riegbukik s hotá fordul 
ha sikerül ;.z érettségi? A tapasztalat sze
rint rengeteg s o k  maturáns hosszú küzdel
mének a vége egy dijnoki, vagy rnoki ál
las Szóval nyom óig  egész életéi kerese
tül Ezen nyomoruságos élet helyitt sokkal 
szebb s biztosabb életet képes biztosítani 
önmagának eg iparos, ha csak egv kis 
szikra törek- és őt sarkalja. Az éld 'is azt 
mutat a, hogy amíg ezer és ezer iparos jó 
módban él, amig azok egyrésze többszörös 
liá/iur, addig az irodákb ól görnyedő, jobb 
jövőt váró írnokok, legfeljebb többszörös 
váltótutajd nosok. Az iparos p1ya az, 
amelyen tx idogulni lehet ! Boldogiíni lehet 
ped*g azért, mert azon Iparos, aki ímester- 
séget igazán érti és törekvő, nemcsak bi-

!
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zonyos vagyont, hanem kellő tekintélyt is 
biztosit magának. Az ipartörténet számos 
oly esetet ismer, hogy szegény kisiparos 
kiskeretü vállalata idővel gyárrá fejlődött 
s a szegény igények között élő kisiparos 
dédunokái milliók urai lettek Eddig a jobb 
családok fiaiknak iparos pályára való adá
sától rettenetesen, de jogosan idegenked
tek, mert az eddigi tanoncnevelés nem volt 
korszerű, s mert a szülők annak a lehető
ségnek voltak kitéve, hogy jól neveit fiaik 
nemcsak nossz társaságba kerülve elromla
nák, hanem a mester és a segédek által a 
mesterségben való kiképzéstől visszatartva, 
különféle más munkára lesznek felhasznál
va. Ex az állapot Hieronymi volt kereske
delemügyi miniszter egyik iendeletével vál
tozást sxenvedett, amennyibe n értesítette az 
illetékes köröket, hogy a jövő iparos nem
zedék szempontjából igen fontosnak tartja 
a tanoncotthonok létesítését s az ez irányú 
törekvéseket anyagilag is hajlandó támo
gatni. E rendelet több tanoncotthon létesí
tését eredményezte, melyek feladata a szü
lőket fiaik iparospálya választásánál tanács
csal ellátni, a tanoncokat internátusi keze
lésben, jó és gondos " ,u *4sban, humánus 
elbánásban és szaksz nevelésben része
síteni. Ezzel pedig elesik az aggodalom, 
mely sok müveit szülőt az iparos pályától 
elriasztott. A tanoncotth' n gondnoksága a 
tanoncidö alatt a tanoncokat a műhelyek
ben is rendszeresen látogatja és mestersé
gükben való elhaladásukat ellenőrzi, a ta
noncidö lejárta után p ed g  kiváló műhe
lyekben való elhelyezésükről gondoskodik, 
összefoglalva a mondottakat, a tanoncott- 
honban a tanonc lak.ist, ellátást, mosást s 
gondos nevelést nyer, s e tekintetben a 
leggondosabb szülői házat is helyetti-in. A 
tanonc a mühelybrn csak az előre megál
lapított munkaidő alatt van, a nap többi 

szét az otthonban tölti

Tanítók gyűlésiv
A Barsmegyei Általános Tanítóegyesület 

f. hó 14-én d. e. rendkívüli közgyűlést 
tartott Léván, a városháza tanácstermében. 
A közgyűlésen nagyszámban jelentek meg 
az egyesület női- es férfi tagjai úgy hely
ből mint a vidékről. Ott volt továbbá 
dr R u ffy  P ál miniszteri tanácsos, aki a pat
ronázs intézményről tartott nagy tetszéssti 
fogadott lelkes és érző szívre való előadást. 
Tomcaányi Ján os  kir. tanfelügyelő, Köves- 
kuti Jen ő  és id K rick Jen ő  lévai áll. tanító
képző intézeti igazgatók, a képezdei tanári 
kar, stb. szintén részt vettek a gyűlésen, 
mig Léva városát dr Mocsy Aha polgár
mester h. és K lein Ödön főjegyző képv;- 
selte.

A gyűlésen Mozaáry Ján os  elnökölt, aki 
megnyitó beszédében üdvözölte a jelenlevő
ket, elsősorban pedig a fentebb említette
ket. Igen szép szavakban emlékezett meg 

iffy Pálról, mint a tanítóság minden- 
k jóakarójáról, meleg hangon szólt még 
a .  ondott Zichy kultuszminiszterről is, aki 
támogatója volt a tanítóságnak.

Ezután Ruffy Pál tartotta meg értékes 
előadását a patronázs létesítésének érde
kében. Nemes hévvel adta elő, hogv őt 
nem elégitiK ki a gyermekvédelem terén az 
állam rendeletéi, ő azt akar.a. hogy nme
den intelligens ember segítsen ott, ali ‘ 
arra szükség van és csak a vég/ö esetb n 
forduljanak az államhoz. Beszédének 
rán fölpanaszolta, hogy Barsvarm 
az egyéni jótékonyság még nincs ui ;
ségesen szervezve, mely a nagy szociá
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feladatokat megoldaná. Buzdította a tanító
ságot, hogy ebben a vármegyében — melyet 
a magáénak is mondhat — (Éljenzés.) í 
iparkodjanak a pátronázs nemes intézmé- * 
nyét megcsinálni, segítsenek az elhagyott 
gyermekeket felkarolni, megmenteni az em
beriségnek, a hazának és az egyháznak, 
mert nem lehet tudni, hogy melyikben 
lakik az az isteni szikra, tehetség melynek 
megmentése az emberiséget még előre 
viheti haladásában. Taps és éljenzés fogadta 
a szép beszédet, mely nemes érzéssel töl
tötte be a sziveket, bizonyára cselekedetek 
is fakadnak belőlük.

Tomcsányi Ján os  kir. tanfelügyelő szintén 
a pátronázs megalakításának érdekében 
beszélt s reflektálva Ruffy beszédére, ki
jelentette, hogy Aranyosmaróton már meg
indították a mozgalmat a pátronázs intéz
ménynek Barsmegyében való szervezése 
érdekében. Éhez a munkához kérte Ruffy 
Pál értékes támogatását.

Majd az uj tantervet bírálta Missik István 
újbányái áll. isk. igazgató. A bírálatot a 
közgyűlés kétszáz koronás jutalomban ré
szesítette, s elhatározta, hogy Tomcsányi 
János tanfelügyelő módosító javaslatával 
a felolvasott munkát kinyomatva, a társ
egyesületeknek. a vármegyének és a gaz
dasági egyesületnek hozzászólás és párto
lás végett megküldi. Ezu.án Kántor István 
valkházi tanító A magyar nemzeti iskola 
címen tartott nagy tetszés mellett előadást, 
melyben a mag;, ar nemzeti oktatás nagy 
jelentőségét fejtegette, az általa benyújtott 
határozati javaslatban pedig kimondta az 
egyesület, hogy a felekezeti népiskolák el
len mindaddig nem foglal állást, atnig a 
magyar nemzeti oktat.»s szempontjából ki
fogás nem merül fel ellenük.

Kövesku * Jenő indítványára és elismerő 
beszéde után a József főherceg barsme- 
gyei tanítók háza gondnokává a közgyűlés 
nagy lelkesedéssel egyhangúlag Jaross  F e 
rencit választotta meg, aki már egy éve 
tölti be ezt az állást közmegelégedésre. 
Ezután a közgyűlés tagjai a tanítók házába j 
vonultak, ahol a tágas udvaron elhelyez- 1 
kedve, fölavatták a házat, melyet a tanítók | 
és a közönség szeretete és lelkesedése i 
hozott létre. Az avató beszédet Yégh István 
elnök mondotta, aki kösiönetet mondott 
beszédében mindazoknak, akik az épület 
létrehozásában a tanítóságot támogották. 
Végül Tomcsányi tanfelügyelő állt szólásra 
í bejelentette a közgyűlésnek, hogy a

mitók házára kétszáz koronás alapítványt 
tesz és felszólította a tanítókat is, hogy a 
házat támogatni sosem felejtkezzenek meg.
A közgyűlés köszönettel fogadta a tanfel
ügyelő adományát.

Délután Fertikónál jól sikerült társas
ebédre jött össze a nagy számú tanítóság; 
itt magyar szokás szerint számos felkö
szöntő hangzott el. Az első pohárköszöntőt 
Végh István elnök mondta d» Ruffy Pálra, 
Ruffy a tanítónők* t üdvözölte beszédében, j 
Missik István Tomcsányi János kir. tanfelü- j 
gyelőre, Kántor István Léva város közön- | 
ségére, a város képviseletében jelenlevő j 
dr Mocsi Aba poh ^rmestei h. a tanítókra, I 
Bányai Ferenc K /eskuti Jenőre, Köveskuti ! 
Jenő pedig a hazafias sz* llem ápolóira, a I 
magyar népnevelőkre ondott pohárkö- | 
szöntöt A tanítóság * .até i órákban kelemes j
impressziókkal távozott .... 'rte a megyébe
« városból, ahol a tanitos "fos munkája 
a legnagyobb méltánylá ieszesül min
denkoron. K.

H Í R E K .

Piros cseresznye.
A minap egy ember a feleségével cse

resznyét árult a lévai piacon. Igaz az, hogy 
már többen is árultak cseresznyét, mégsem 
kerültek bele az újságba azért De amint 
ez az ember árulta a ropogós piros cse
resznyét, amiből kevés van az idén, az iga
zán Szép Ernő érzelmes, aranyszínűn fogó 
tolla alá kívánkozó téma Irka-firkának a 
Hirek elejére A* E st-be .

Hogy olyan szépen legyen leírva, mint 
ahogy a maga valóságában volt ez a ked
ves eset, a cseresznye mosolygós színét 
szeretném e kis cikkbe önteni, de persze 
ezt én nem tudom, hát igy csak a maga 
egyszerűségében iroin le, amint történt...

Hát árulta a mi kedvesen naiv falusi 
emberünk a cseresznyét, de a naivsága 
nem abban nyilatkozott meg mint az egy
szeri ladányi asszonyáé, aki legelősször jött 
árulni Lévára és három forintot kért ő is a 
jércéért amit kezében laitott, mert a szom
szédja is annyit kért egy libáén. Nem, a 
mi emberünk, bár nem ennyire, de egy jó, 
kis butácska emberke volt, mindjárt ezt a 
hatást keltette akkor is ha a száját nem 
nyitotta beszédre, amint a kezében babus- 
kált egy hófehérbe pólyáit későn érkezett 
picikét, akinek csak a képe volt fehérebb 
a pólya ragyogó tiszta fehérségénél. Mon
dom ez az ember ott babusgálta a csöp- 
pikéjét a cseresznyéskosarak fölött, a piac 
apró szarkái, iskolásgyerekek könyveikkel 
hónuk alatt, szurtos kötőjii huncut mester
inasok, meg úgy dézsmálgatták háborítatlanul 
a jóizü gyümölcsöt a szeme előtt, akár csak 
otthon a kertjében a madarak csipegetik 
előbb a cseresznyét, mint azt bárki is csak 
megkóstolta volna, akinek jussa leit volna 
hozzá Az emberek csöndes mosollyal szá
jukon, jártak arra s ha valaki figyelmez
tette vagy valamit szólt neki ezekért az 
apró, de nyílt tolvajkodásokért, az ember 
félig sértődötten válaszolta : hadd egyenek, 
hiszen ezek írástudók — és az iskolásokra 
mutatott, — azok pedig mesteremberek 
lesznek — szólt az inasok felé bökve mu
tatóujját.

A következtetést tisztán a tisztelt olvasóra 
bízza az iró, mit szól hozzá ehez a jószivö 
történetkéhez, az az olvasó, akinek néme
lyik falusi ember már a bőrét próbálta le
húzni, amikor valamit vásárolt tőle Csoda-e 
aztán ha erre az emberre ráfogták, hogy 
részeg, pedig dehogy volt az, dehogy ; ta
lán csak túlságosan örült annak a fehér 
pólyának és aki benne volt és eszé ie jut
hatott: tudj’ Isten, talán bizony még az ő 
fia is lehet, mit tudhassa előre valamikor 
„írástudó- vagy leendő mesterember a vá
rosban, alól egy pár szem mosolygó piros 
csereszny• olyan örömet okoz m ost.

Corneliut

— Jegyzőválasztás A Fekets János halá
lával megüresedett nagysárói körjegyzői 
állásra kiírták a pályázatot. A \álasztás f. 
hó 30 -ái lesz, a pályázati kárvények pedig
28-ig nyújtandók be a lévai főszolgabírónál.

— A láva— nagysurányi h. é. vasút épí
tésének céljára vármegyénk törvényhatósá
gának lözgyülése 288 ezei koronát sza
vazott tieg.

—  Dr. Bankó Lajos jubileuma. Ritka ju
biláns ünnepség színhelye volt f. hó 19-c-n 
a megyeháza. E napon töltötte be dr. Benkő 
Lajos, kir. tanácsos, vm. tiszti főorvos köz

szolgád tának ötvenedik évét, amely
alkalommál a váimegye orvosi karának 
mintegy 25 tagja dr. Medveczky Károly  
szövetségi aleinök vezetésével tisztelgett a 
jubilánsnál. Az ünnepelt az üdvözlő be
szédre mélyen meghatva válaszolt s midőn 
az ünneplést megköszönte, az orvosi kar 

; támogatását és ragaszkodását kérte a jövő
je is A törvényhatr sági közgyűlés kereté
ben a főispán, majd az alispán, vé'jül 
R u ffy  P ál üdvözölte a vármegye jubiláns 
főorvosát, aki egész munkaerejét a köz- 
egészségügy javításának szentelte, tevékeny 
részt vett az aranyosmaróti közkórház, 

j óvoda és kaszinó létesítésében. Az alispán 
javaslatára kimondotta a közgyűlés, hogy e 
ritka szolgálati jubileum emlékére a várme
gyei főorvos mellszobrát helyezi el az ál- 

1 tala létesített kórházban és a rikkant és el- 
: aggott vármegyei tisztviselők részére 10,000 

koronás alapítványt tesz. A  közgyűlés után 
1 lo  teritékü társasebéd volt, amely a leg
lelkesebb hangulatban az esti órákban ért 
véget s amelyen számos pohárköszöntőben 
ünnepelték a jubilánst.

— Közgyűlés. A lévai kerületi munkás- 
: biztosítópénztár évi közgyűlését f. hó 29-én 
, farija meg; fia a kiküldöttek határozatképes 
; számban e napon nem jönnének össze,

úgy a kögyülés julius 6-án tartatik meg te
kintet nélkül az összegyűltek számára.

— Barsmegye bizalmat szavazott a kor
mánynak. Vármegyénk törvényhatósági bi
zottsága ritka érdeklődés mellett csütörtö
kön tartotta meg nyári közgyűlését Kelts 
Gyula főispán elnöklésével. A közgyűlésen 
Afailáth István alispán bizalmi indítványt 
terjesztett elő a Tisza-kormány iránt. Az 
indítvány ellen az ellenzék nevében dr

j Kmoskó Béla  hosszabb beszédben foglalt 
j állást. A főispán szavazásra bocsájtotta az 
; indítványt. A szavazás eredményeként a 

közgyűlés 110 szavazattal 47 ellen bizal
mat szavazott az uj kormánynak.

— Beiratkozások a főgimnáziumba. A lé
vai gimnáziumba az 1913,14 iskolai évre 
már julius 3 első napján lehet beiratkozni 
az igazgatóságnál.

— Rendelet a koleraeileni védekezésről.
A belügyminiszter a koleraelleni védekezés 
tárgyában rendeletet intézett az alispánhoz, 
melyben felújítja egy már előbb kiadott 
rendeletét Eszerint a kolera az országot 
ezidőszerint nem fenyegeti ugyan, de eset
leges fellépésének nnggátlása érdekében 
szigorúan foganatosítani kell a köztisztasá
gi rendszabályokat. A miniszter megjegyzi, 
hogy intézkedéseinek miként történt foga
natosításáról saját szakközegeivel fog ma 
gának meggyőződést szerezni.

— Sztr*’’ munkások. Múlt héten a
Zse” j tr lyet az oroszkai cukor-
gy 124 biharmegyei oláh gaz
d a g .   ̂ b szű;.Ülte a munkát, azon
ban á sztrájk még azon nap véget ért, mert 
a munkaadó teljesítette a munkások jogos 
követelését.
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— Uj telekkönyvvezető. Az igazságügyi 
miniszter Centner Sándor kiskunhalasi já- 
rásbirósági irodatisztet az aranyosmaróti 
törvényszékhez telekkönyvezetővé kinevezte.

— A vidéki színészet válságos helyzete.
Amint az országos szinészegyesület taná
csában kiderült, a vidéki színigazgatóknak 
már évtizedek óta nem volt olyan rossz 
szezonja mint a multi. A direktorok csak 
nehezer küzdöttek meg az áldatlan gazda
sági viszonyokkal, az ország 38 színigaz
gatója közül 8 — 10 aki teljesítette is fizeté
si kötelezettségeit, az nem a bevételekből 
fedezte ezt, hanem régebben megtakarított 
vagyonát áldozta fel. A szinészegyesületben 
most folynak a tárgyálások aziránt, hogy . 
miként lehetséges a vidéki színészetet vál
ságos helyzetéből kisegíteni s lehetővé ten
ni, hogy az ősszel rendesen megkezdhes
sék működésüket, mert több igazgató tönk
re ment. így pl. Thury Elemér Sopron —  
szombathelyi színigazgató is, aki társulatát 
mindenestől Szabó Ferencnek tervezi átadni

— Hideg időjárás. A hét elején a hőmér
séklet igen lesülyedt, szeles, hideg nyáron 
igen szokatlan időjárás volt. Több éjszaka 
pedig dér is volt, amit leginkább a gyön
gébb kapásnövények éreztek meg.

— Panaszos levél Hegedűs Béla  a Barsi 
utcabeliek nevében levelet intézett hozzánk, 
melyet terjedelme miatt egészében nem ad
hatunk ki. Hegedűs Béla azt panaszolja le
velében. hogy mig a Munkás utcát építése 
után azonnal rendezték, addig a Barsi utca 
rendezése régen késik, ami pedig a forga
lomnak is kárára van, mert a kövezéshez 
szükséges anyag elfoglalja a kocsiközleke
dés elöl a teret. Kocsik megfordulása lehe
tetlen az utcában, ami annál is öregebb 
hiba, mert zsákutcáról van szó A levélíró 
arra kéri a t. tanácsot, hogy' ne végezzen 
fél vagy negyed munkát, hanem gondos
kodjék sürgősen az utca teljes kiszélesíté
séről ; mert ha a tanács tudta, hogy az ut
ca kiterjesztéséhez szükséges területet meg 
nem szerezheti, minek adott építésre egy
általán ott engedélyt.

— Nöeyyleteink jótékony hangversenye.
A Stefánia árvaházat fenntartó Lévai Nő 
egylet, a lévai Bethlen Katalin nőegylet, ? 
lévai izraelita nő gylet és a lévai Erzsébet 
Filléregylet jótékony intézményeik javára i 
Léván, junius 21-én a városi vigadó disz- , 
termében hangversenyt (s utána táncot) ■ 
rendeznek. Belépődíj: személy- és karzat
jegy 3 K., családjegy 8 K Kezdete aste 
pontban fél 9 órakor. Műsor Goldnark 
Karoly (op 30) . . zongora ötös. I. Al
legro vivace. II. Adagio. III. Scherzo. IV. 
Allegro vivace. Előadják: Zongora: dr. Pa- 
radeiser János. Elsöhegedü: dr. Fejér Árpád. 
Második hegedű: dr. Drozdik Jenő Mély 
hegedű: dr. Kramaszta Imre. Gordonka: 
dr. Ilets Béla. Alfréd De Musset: Az ajtó 
tárva vagy zárva legyen. (Vígjáték 1 fel
vonásban.) — Személyek: Marquise: Koczab 
Hilda. - Gróf: Farkas Tódor. Dr. Paradei- 
ser J 'n o s  (kézirat) . . . zongora ötös. I. 
Allegro ma non tanto. II. Scherzo. III. Ada 
g i n .  IV. Alegro vivace. Előadják: Zongora: 
dr. Paradeiser János. Első hegedű: dr Fe
jér Árp i, Második hegedű: dr. Drozdik 
Jenő. Méiy hegedű: dr K \maszta Imre. 
Gordonka: dr Hets Béla. Az egyes szá
mok alatt az adók zárva lesznek.

— A Lévai Apolló Mozgoszinhaz vasárnap 
délután és este folytatja a közönség meleg 
pártfogása mellett hetenkint tartani szokott 
szép előadásait. Legújabb műsorának fény
pontja egy pazar s/inésü Valcita-fiim lesz

Lévai llirlap 25 szám.

Égő vágyak cimen, (3 felvonásos modern 
dráma) melynek érdekfeszitö cselekménye 
gyönyörű vidéken, művészi rendezésben 
játszódik le s szövegét Morlhon irta. Mint 
pompás természeti felvétel a nizzai karne
vál lesz bemutatva színes és eleven életé
vel s még több érdekes kép egészíti ki a 
vonzó, érdekes műsort.

— A tizedek vagyona. Léva város tanácsa 
tekintettel arra, hogy a tizedek által fen- 
tartott éjjeli őri intézmény megszűnt, a 
tizedek által benyújtott kérvények alapján 
mint megbízott s e megbízások korlátain 
belül a beszolgáltatott 293 K. 36 f. hová- 
forditásáról a következőkben rendelkezik : 
A II. tized által letétbehelyezett 14K. 16 f-t,

III. tized által lété >e helyezett 11 K. 39-ft, 
és az V. tized által letétbe helyezett 1 K. 
59 f-t a városi szegényalapnak, a VI ti
zed által letétbe helyezett 241 K. 74 f-ből 
(itt szépen gazdálkodtak, hogy ennyi pén
zük maradt,) 121 K. 74 fii’ért a Lévai Ste
fánia árvaháziak, 120 K-át pedig a városi 
szegényalapnak, a VII. tized által letétbe 
helyezett 2 K. 22 f-t, a VIII. tized 3 K. 
83 f-t, a IX. tized 18 K 24 f-t, végül a X. 
tized által letétbe helyezett 19 fillért a vá
rosi szegényalapnak utalja ki. Az 1 és IV. 
tized még nem szolgáltatta be vagyonát.

— Vármegyénk szuperfoszfát fogyasztása.
A Köztelek f. évi 42-ik számában egy igen 
érdekes kimutatás jelent meg, amelyben 
közli Magyarország vármegyénkénti szuper- 
foszfát fogyasztását. Ezen kimutatásában 
az ország 63 megyéjét négy csoportba 
osztotta s az első csoportba Barsmegye 
is benne van, amelynek szuperfoszfát fo
gyasztásáról a következő adatokat találjuk: 
1907-ben a szántóföld kát. holdjára megyei 
átlagban esett 3.9, lö ll-b e n  17.5, 1912-
ben 20.6 kgr. tehát a szuperfoszfát fogyasz
tás 5 év alatt megötszöröződött. Hogy ezen 
magas szuperfoszfát fogyasztást mi idézte 
elő azt könnyen beláthatjuk, a midőn tud
juk azt, hogy az uradalmak és birtokosaink 
már öt év előtt is használták a szuper
foszfátot. tehát a kisgazdaosztály szuper- 
foszfát fogyasztása emelte fel az átlagot 
oly magasra, hogy vármegyénk is a leg
több szuperfoszfátot fogyasztók csoportjába 
került, i\ pedig örömmel kell konstatál
nunk akkor, amidőn tudjuk azt, hogy nagy 
termésátlagokat mai napság műtrágyázás 
nélkül elérni majdnem lehetetlenség, még 
akkor sem ha elegendő istálótrágyával ren
delkezünk, mert ha ebből többet adunk, 
ugy a gabona megdőlését idézzük elő. 

j (Barsi Gazda egyik cikkéből.)

— Pénzintézetek egyesülése. A Verebélyi 
Takarékpénztár részvénytársaság §s az Ara
nyosmaróti Takarékpénztár részvénytársulat 
megtartott közgyűlései ezen két társaság
nak olyképeni egyesülését határozták el, 
hogy a Verebélyi Takarékpénztár részvény
társaság beolvad az Ar.-Maróti Takarék- 
pénztári részvénytársulatba. Az egyesülés 
ezen tényét az illetékes aranyosmafóti kir. 
törvényszék 2529,1913. sz. végzésül tudó 
másul vette. Ezáltal a Verebélyi Takarék
pénztár részvénytársaság megszűnt s an
nak helyét az Ar.-Maróthi Takarékpénztári 
részvénytársulat foglalja el. A beolvasztó 
társulat 1913. január hő 1-ei hatállyal át
veszi a beolvadt részvénytársaságnak egész 
üzletét, összes vagyonát s követeléseit, 

! tartozásait s takarékbetéteit és saját egész 
| vagyonával felelő* a beolvadt Verebélyi 
j Takarékpénztár részvénytársaság hitelezői

nek. Az Aranyosmaróti Takarékpénztár ez 
alkalomból elhatározta, hogy alaptőkéjét és

tartalékalapját kétszázezer koronával fel- 
emeli.

— Ösztöndíj iparosok részére. A keres
kedelemügyi miniszter a Mária Valéria fő
hercegnő születésének emlékezetére Voigt- 
lömder Frigyes által alapított ösztöndíj 
2300 koronát kitevő kamataira nyilvános 
pályázatot ir ki. A fenti kamatösszegbőikét 
cgyenkint 1150 — 1150 koronás ösztöndíjat 
alakit. Ez ösztöndíjakat képesítéshez kö
tött ipart űző két szegénysorsu, érdemes 
szakmájában kiváló és józanéletü olyan 
kezdő fiatal magyar honos iparosraester- 
nek vagy idősebb segédnek fogja odaitélni 
továbbképzés céljából, vagy mühelyi be- 
lendezés, illetve annak tökéletesbitése cél
jából, vagy forgótőke gyanánt, kik atyjuk 
iparát folytatják s attól az iparüzletet át
vették vagy átvenni akarják. A kellőképen 
szerkesztett és felszerelt folj amodványok a 
kereskedelemügyi miniszterhez címezve, 
legkésőbb junius 30 ig a besztercebányai 
kereskedelmi és iparkamarához nyújtandók 
be. Közelebbi felvilágosítás az ipartestüle- 
tiknél és a kamaránál nyerhető.

—  Uj postautalványok. A kereskedelmi 
miniszter rendeletéből uj postautalvány
blanketták kerülnek forgalomba. Az eddigi 
postautalványok szelvényeinek helyét át- 
lyukgatott kuponok fogják elfoglalni, mert 
igy könnyebb lesz a szelvényeknek letépése. 
Áz uj postautalványokra azonban még várni 
kell a közönségnek mindaddig, amíg a 
régiek el nem fogynak.

— A katonák aratási szabadságolása. A 
honvédelmi miniszter, mint az előző évek
ben, ugy az idén is az aratási idő tarta
mára nagyobb számú legénységet bocsát 
szabadságra. Az erre vonatkozó értesítést 
e hó folyamán fogják közhírré tenni, aduig 
tehát felesleges a jelentkezés.

— A patikajog, mint községi jövedelmi 
forrás Érdekes feliratot küldött a várme
gyéhez pártolás végett Nógrádmegye. Arra 
kéri a felirat a kormányt, hogy a gyógy
szertár-engedélyeket ne egyes személyek
nek, hanem a községnek adják bérbe. így 
haszna lesz belőle a községnek és szegé 
nyebb sorsú gyógyszerészek is juthatnak 
patikához. Több kitünően bevált külföldi 
példán buzdulva ajánlja ezt Nógrádmegye.

— Az idei fegyvergyakorlatok. A honvé
delmi miniszter az idei fegyergyakoriatokra 
vonatkozólag a következő rendeletet adta 
ki: A folyó évben csak egy 28 napos fegy
vergyakorlat tartatik, augusztus és szeptem
ber hónapokban. A védtörvényutasitás 11. 
rész 35—36. §-ai értelmében ez évben 
fegyvergyakorlatia kötelezve vannak: a) a 
tartalék 1910., 19 >8., 1906., es 1904. b) a 
póttartalék 1910., 1908., 1906. sorozó év
folyamaihoz tartozó azon legénységi egyé
nek, még pedig ugy az a), mint a b) alatt 
felsoroltak közül azok, akiknek valamelyik 
különös tényleges szolgálata ezen fegyver- 
gyakorlat ro rására nem tudható; c) továbbá 
mindazok, kik a múlt évben fegyvergya
korlat ik elhalasztását utánpótlás melletti 
fölmentés vagy betegség folytán a folyó 
évben utánpótolni tartoznak; d) a 11.
12. szolgálati évben álló 1901. és 190- 
évfolyambeli nem tényI ges^k azonban 
csak azon esetben hívhat k be. ha meg
bízhatóan megállapith »tó, ho-y az utolsó 
fegyvergyakorlatoi személyi viszonyaik fi
gyelembevétele folytai., vagy íinietendÖ 
hibájuk miatt mulasztottak el. vagy ilyen 
f egy ve gyakorlat utánpótlására tg  t :!n:i 
kötelest . Az átszervezés k ö v e tk e z té ié n
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szükséges, hogy a csapattestek tisztjei és 
legénysége egymást kölcsönösen megismer
jék. Ezért a nem ténylegesek a fegyver
gyakorlatra, tekintet nélkül tartózkodási 
helyükre, állományilletékes ezredekhez hi- 
vandók be. Ha pedig egyesek a fegyver
gyakorlatoknak más ezrednél való teljesí
tése iránt folyamodnak, ebbeli kérésük 
csak kivételes méltánylást érdemlő körül
mény alapján teljesíthető.

— Nyilvános köszönet. Wertheimer La- 
iosné úrnő Zselizről perselygyüjtés cimén 
20 koronát küldött a Lévai Izr. Nőegylet
hez. Fogidja az igazán lelkes tagunk ez
úton az egylet leghálásabb köszönetét. 
Deák Adolf titkár. Dr. Frommer Ignáené elnök.

— Nyilvános köszönet. Tennenbaum Sán
dor ur 25 koronát adományozott egyesü
letünk könyvtáralapja javára. Nemes ado
mányáért ezúton fogadja leghálásabb kö- 
szönetünket. Léva, 1913. junius 20. Lévai 
Keresk. Ifjak Társulata.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Szlusni Mátyás Csuvara Julianna Vilma; 
Szirota János Homola Ilona István; Oszuska 
János Kucsera Gizella Gabriella Erzsébet; 
Baris Sándor Gubányi Mária Anna; Wein- 
berger Zsigmond Kohn Aranka Erzsébet; 
H átastág : Hütter Miklós Stiglitz Józsefné izr. 
Halálozás: id. özv. Csákányi Sándor 63 
éves tüdővész. özv. Tvarnoszek Pál 70 
éves agyaszály. Ráb Árminné Schulcz Sara 
78 éves aggkorivégkimérülés. Dányi Simonné 
Repiczky Mária 63 éves szerviszivbaj. ifj. 
Mordinyi János 5 hó evesvérüség. Grosz 
László 7 hó tüdőgyulladás. Engelmann 
Teréz 26 éves rángó görcsök.

80 vaggon befoga
dására alkalmas
nagy gabonamagtár 1

í
azonnal bérbeadó. Léva. Kn-

f

háry-utca 20.

A cigaretta 
akkor jó, 
ha a papír

F i a t a l  le á n y 9
aki kereskedelmi szaktanfolyamot 
vérzett, helyben alkalmazsát keres 

Cim a kiadóban.

Beszterczebányai Fiuinternátus 
B e s z t e r c z e b á n y a .

Nevelő intézet bentlakó és bejáró felsőkereskedelmi, pol
gári, gimnáziumi és fémipariskolai tanulók számára.

Állandó tanári és orvosi felügyelet. 
Gondos nevelés. Kitűnő ellátás.
Prospektust kívánatra az Internátus igazgatósága Beszterczebányán vagy 

Lázár Emil Léva, ingyan ét bérmentve klltd.

Láng é Kun központi szálloda, éttere™ és k á v é im ,  a  kereskedők találkozó helye. Telefon 4 7 .
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N tein er S á n d o r
ó rá s  é s ékszerész.

Lé án, Városi szálloda épületében.

Dís arany és ékszer
r a k t á r .

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

kel órákban.

Nagy raktár ümega óra 
különlegességekben.

Ajánlom valódi ezüst és 
china ezüst dísztárgyai
mat, úgyszintén ezüst 

evőeszközeimet.

S zép  v á la s z té k
inga órákban.

Használjunk ■
KABlNA-féle !

KÁLMÁN FERENCZ
mnbutor asztalos

O  Z w a rn á cz a , R a rN a ie g y e .
”  Raktáron tart saját készitménvü legújabb stylü

szobabútorokat, háló, ebédlő ós konyha herende- 
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel- 

Z 3  hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása. 
£ 2  Bútort, saját butorszállitó-kocsiján bárhová ház

hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 
rajzokkal bárhol megjelenek. Pártoljuk a  m agyar ipart.

szinszappant
M o sá sh o z  a legjobb, legtakarékosabb

egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
ftsappanal való 3-szoros atdörzsö- 
l ó * * '  * -  - ...............................................

Tisztaságért sz a v a to ssá g !

3 szobás lakás
éléskamrával és hozzávaló mellékhelyisé 
gekkel együtt azonnal kiadó. Bővebbet 

~ ötvös-utca 1 szám.

H Á Z E L A D Á S .
A Lévai takarék- és hitelintézet eladja a 
Dukhon-íéle házat, mely — a ván óból ki
menet jobbra — a Ladányi-utca legutolsó 
háza. Venni szándékozók fordul anak az 
intézet igazgatóságához.

L I N K  B E R N Á T
ujennan megn|i I t  őri és női dinat  üzletében

Kálvin Palotfa (Kosúth Lajos tér)

Szives tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére nyári férfiszövetekböl.

E g y  fé rf iö ltö n y t
a legfinomabb ANGOL vagy hazai kel
méből ami ozelőtt NO kor. volt, 
most 5 0 —55 koronáért állíthatom 
elő, készpénz fizetés mellett. Kérem 
tehát a rendkívüli kedvező alkalmat 
felhasználni és ruha szükségletét ilyen 

előnyösen nálam beszerezni.
Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
ferfiszabó.

a nagytözsde mellett.

női blousok és ■Sy,3 2
mosó és Giott kötények nagy választékban, nr 
kötött harisnyák 48  fillértől kezdve, gverm eK  
patent harisnyák 36 fillértől kezdve, ^gujabb Mak
ramé Costüm gallérok, valamint c >i( ^ekelmék és 

betétek, összes szabónő kellékek kaphatók.

3 2 U  nap és eső ernyőben.
nesz Pongyolák K. 650 ff'1 feljebb.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára :

Knapp Dióidnál bénán.
|  I  Telefon Nzám 33.

gépeinek yezérképiiselete.
Műkőlapr *gszekr'nyék. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Női felöltők, Costiimek, Pongyolák és Blúzok
Ruha és costiim szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérneműk és egész meimyasszonyi ke1 ügyék. 
____ Legújabb fé**fi divatezikkek.

Nyomatott. Sci . IgnáeiHál Léván.
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