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LÉVÁI HÍRLÁP
Utánunk az özönvíz.

Madame Pompadour, XV. Lajos 
fraucia király hirhedett kedvese 
mondotta a világhírűvé vált sza
vakat, mikor azt kérdezték tőle, 
hogy mi történhetik az ő erkölcs
telen uralma után?" „Aprés nous 
le deluge!" (Utánunk az özönviz!) 
Azaz: Nem törődünk azzal, mi lesz 
azután, ha már mi nem leszünk 
uraimon, vagy magyar közmon
dással: aki hátul jön, tegye be az 
ajtót.

Körülbelül ez a nagy mondás 
jut eszünkbe, mikor a jelenlegi 
magyar társadalomnak teljes kö
zömbösségét tapasztaljuk saját, bal- 
sors-sujtotta véreinkkel szemben. 
Íme, egyik balhir a másik után 
érkezik, az ország (szerencsére 
nem „vérben- , de nagyrészt) viz 
ben áll, különben szelid patakocs
kák tengerekké váltak, a Tisza, 
mely az utóbbi időkben szinte sor
vadásnak indult, úgy neki vetélke
dett, mint ahogy Petőfi irta róla és 
flönté az egész Tiszahátot, Erdély 
nagy része teljesen viz alatt áll, a 
termés igen sok megyében pacal- 1 
la vált „és keményen, mint a jég 

verése, odalett az emberek vetése.- \ 
S ekkor az órzékenyszivü magyar 
társadalom, mely azelőtt egy árva ; 
gyermek balesetén megindult és • 
ontá adományait bőven, a fülebot- 
ját sem mozdítja meg.

S  mi Öregebb emberek, Kik em
lékszünk kisebb fajtájú szerencsét

lenségekre, melyek Európa egyes 
vidékeit érték, melyekre megrnoz- , 
dúlt az egész müveit világ, aggód- i 
va csóváljuk fejünket, hogy ily 
példátlan szerencsétlenséggel szem
ben a magyar társadalom teljes kö
zömbösséget tanúsíthat holott, ha 
valamikor, most volna szükség 
egész országot felölelő akoióra, 
hogy az Ínségesek sorsán enyhít
sünk, az árvák és özvegyek ke
sébe kenyeret adjunk s a mun
kásnak legalább megélhetését lehe
tővé tegyük. De akkoi azt mond
ja mindenki: „Mire valóa kormány, 
mért fizetjük a töm* ? *k adót? 
Segítsen a kormány."

Nem úgy, kedves jó magyarom! 
Ne várj most is mindent mástól, 
mint néhai Ferenc császár korá
ban, mikor még azért is becsuk
ták az embert, ha kormányi en
gedély nélkül adakozni mert. Ma 
meg lehet nyitni a zsebet a be- 
csukatás veszélye nélkül is. Tehát 
előre, nemes jótékonyság! Nincs 
korlát. Ámbátor elvárjuk a kor
mánytól is a legmesszebb menő 
segítség nyújtást.

Emlékezünk a föntebb elsorolt 
esetek közül a spanyolországi 
Murcia városka balesetére, melyet 
elöntött a Tajo vagy a Quadalqui- 
vir, vagy valamely más, vidáman 
hidalgó spanyol folyó. Az egész ! 
olyan lokális kis baleset volt, a- 
milyen nálunk évenként elő szo
kott fordulni, akár a Berettyó akár 
az Ondava és Topolya környékén.

Az élelmes spanyolok azonban föl 
használták a jó alkalmat és tele 
lármázták vele a világot. Eszünkbe 
jutott Tompa Mihály költeményé
ből, a „Jóczik Jónás futásaiból a 
nagy baleset, mikor „hottentotta 
orrát tóka elharapta s meggyuladt 
a szoknya szeles balieronán, s 
emberiség mozdulj, ez már segélyt 
kíván.M Egész Európa megmoz
dult tényleg, a Párisban megindult 
segély akció hullámúi hozzánk is 
elhatottak s u nagy segély-hang
versenyre még Blahánét is elvit
ték Párisba, magyar népdalokat 

| énekelni s dűlt be a pénz a bol- 
j dog hidalgók hazájaba, kik, mint 
! később kiderült, nem a seükölkö- 
• dőknek adták a félmilliót, de sa- 
| ját zsebecskéiket boldogították az

zal. Akkor még Magyarország is 
adakozott Murciának és a hidai- 
góknak, pedig Murcia igazán He- 
kuba veit nekünk.

Nem vagyunk abban a példát- 
'■lanul szerencsés helyzetben, ami

ben az észak-amerikai San-Fran- 
i Cisco városa volt, midőn rövid há- 
1 rom perc alatt a földrengés ugv 
1 tönkretette, hogy csak az égvnka

rók, melyeknek vasgerendázata el- 
j lenállott minden rengésnek, mutat- 
! ták, hol voltak egyes épületei a 
| nagy világvárosnak. Milliárdok 

semmisültek meg egy pillanat alatt, 
megrendült az egész emberiség. 
Egy jajkiáltás harsogott végig az 
öt világrészen, meg akarták indí
tani a világ legnagyobb segély-ak-

A z orNzlítflairü

Meinl  pörköl t  kávé keveréKek
lerakata Kertész tüszer kereskedésében Léván.
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cióit, melynek sok millió dollár 
lett volna az eredménye. S ekkor 
San-Francisco lakosai kijelentették, 
hogy ők idegenektől egy centet se 
fogadnak el, — ők saját erejükből 
talpra fognak állani. És talpra is 
állottak, az emerikainak azzal a bá
mulatos macska-természetével, mely 
mindig talpra esik, s annál inkább, 
minél magasabbról bukik alá. Hát 
ez persze Amerika volt, ahol a tár
sadalom a legteljesebb önsegély 
elve alapján áll, ahol nem szoktak 
ahhoz, hogy mindent ki viliről vár
janak, de ahol a büszkeség tiltja, 
hogy a kívülről jövő segélyt el is 
fogadják.

Íme, országszerte működő jóté
konysági egyletek, műkedvelő tár
sulatok, itt a jó alkalom. Van 
ínséges vidék elég, lehet javukra 
táncolni és színdarabokat előadni. 
De gyorsan ám, még mielőtt az 
ínségesek az utat Amerika felé 
megtalálják ! Az útleveleket már 
kérik!

De a kormányhoz is van sza
vunk. Az ország elvárja, hogy a 
szomorú példákon okulva, a szük
séges szabályozásokat keresztül vi
gye. Ez nem csupán a katasztrófa 
által sulytottvid éknek lokális ügy©, 
hanem az egész országé, amelyhez 
most a kormány a segélyezés iránt 
kérő szavával fordult. A vizszabá- 
lyozások megvalósítása és a véd- 
müvek elkészítése, amivel ellehe
tett volna kerülni a borzasztó ka
tasztrófát, bizonyára nem került

(£K t)ipáijöpus fcdny.

Hófehér rózsákból menyasszonyi csokrot 
Rendeltek meg nála.
Aki készíteti, aki megrendeli:
Régi ideálja.
„Szép legyen a csokor s bár mennyi az ára, 
Szólt a megrendelő,
Mennyi fehér rózsa van csak üzletében 
Most mind szedje elő 1“
„Meglesz; megcsinálom a mondott időre" 
Szólt halkan a lányka . . .
S szelíden mosolygott, hogy az ő fájdalmát 
A 9R égim ne lássa!
De mikor egyedül a munkához látott, 
Szedte a sok rózsát
Kék szeme könnyes lett, amint dudolgatott 
F.gy szomorú nótát . . .
Minden fehér rózsát bekötött csokorba, 

sem maradt ottan.
Pedig kedvence volt, virágjai között 
Szerette legjobban.
Nézte a rózsákat, csillogó szemével 
S  arca láztól égett,
Aztán csókba fojtva, panaszolta nékik 
A mit lelke érzett.

volna többe az országnak, mint az 
idei árvizek pusztításai, de semmi- 
esetre sem került volna annyiba 
mint azok a károk, melyeket a 
három egymásután következő esz
tendő árvizei okoztak e szegény 
nemzet vagyonában.

R „mozi" megrendszabálqozása.
Az újabb kor legcsodálatosabb találmánya 

a raozgófénykép, népszerű terjeszkedése, 
megrendszabályozás előtt áll. Felesleges 
ennek a gyönyörű találmánynak népszerű
ségét méltatnunk, mert hiszen nemcsak 
Magyaro.szágban, de mondhatnánk az 
egész modern világban rabja lett az em
beriség Edison csodás elméjének, a mozgó
fényképek, népszerű nyelven a „mozi44 el
terjedése es népszerűsége révén.

Nemszabad ennek a találmánynak hord- 
erejét kicsinyelnünk, főleg pedig nem sza
bad a mozgófénykép-ipart mint valami 
komédia tárgyat kezelnünk, mert csodála
tos eredményeket lehet vele elérni a nép
művelés, a népoktatás előnyös irányitha- 
tása tekintetében.

Éppen itt van az a pont, amellyel ez 
alkalommal néhány sor keretében komo- 

\ lyan foglalkozni kívánunk, — most külö- 
j nősen — amidőn arról értesülünk, hogy a 
! belügyminisztériumban komoly megfonto- 
j lás tárgyává tették a mozik megrendszabá- 

lyozását s fel akaijuk emelni szavunkat 
j különösen abban a tekintetben, hogy ez a 
■ megrendszabályozás ennek a találmánynak 
i ne ártalmára, hanem hasznára történjék. 

Eddig csak panaszt és panaszt halmo
zott össze a sajtó a raozgófénykép berregő 
gépjei ellen és mi is hozzájárulunk ahhoz, 
hogyha e panaszokat abban a tekintetben 
kívánják orvosolni, hogy a mozi ne le
gyen terjesztője a pornográfia s a kalan
dos vállalkozási ösztönök terjesztésének,

■iC iP " ■ r  i — .iu

„Óh, ti meglátjátok, azt a barna legényt. . .  
Kacagjatok rá ja !
S ha majd rátok tekint, súgjátok meg titkon: 
Meghalok utána!
De ha menyasszonya mosolyog le rátok 
Hervadjatok tő le !
Az a barna lány volt az én boldogságom
Gonosz megölője . . . ! 

j S mikor észre vették, mikor megkérdezték 
Mért olyan halovány?
Hófehér rózsáit sajnálta szüntelen
A virágárus lány.
Hozzátartozói, hogy megvigasztalják 
ö t  a betegágyon,
Sok, sok fehér rózsát vittek el hozzája, 
Hogy szive ne fájjon I . . .
Ah de hasztalanul; nem mosolygott rájok . . .  
S nem is volt szomorú,
Nem sokára aztán mi lett rózsáiból ?

— Halotti koszorú !

H ratkó Ju c i .

Az ist8ntagadó.
Irta : Z ö ld i M á r to n

Egres Péternek, az istentagadónak, a 
hosszú tanyai életben téglapirosra sült ar-

különösen pedig nem akként, hogy kizá
rólag az úgynevezett képzeletet felcsigázó 
téren mozogjon anélkül, hogy valami ok
tatót, tanulságosat, hasznosat ne adjon 
akkor igen is, helyénvaló a megrendsza
bályozás.

Igen ám! — csakhogy a mozgófénykép 
bemutatásoknak úttörő munka Is kínálko
zik a legegyszerűbb nép oktatása terén, 
nemcsak a legszükségesebb ismeretek 
szemléltetés utján való elsajátítására, de 
egyúttal a meglevő ismeretkör bővítésére 
és gyarapítására is. Legteljesebb mérték
ben tesszük tehát magunkévá azt az esz
mét, amely a minden tekintetben szakem
berek közreműködésével úgynevezett pe
dagógiai mozgófényképeket kíván a leg
szélesebb körben terjeszteni, amely 
mozgófényképek felölelnék a földmivelés, 
az ipar, a természetrajz és természettudo
mányok stb. körébe vágó összes ismere
tek sztmléltető terjesztését, bemutatva a 
nézőknek például az ipari előállítást, a ter
mészetes fejlődést, növény,- állatápolás 
helyes útjait és irányait. Ilyen úgynevezett 
oktató mozgófényképek terjesztése határo
zottan pedagógiai előny és rendkívül al
kalmas segédeszköz a népoktatás czéljaira 
s csak helyeselni tudjuk azt a gondolatot, 
hogy a belügyminisztérium a közoktatás- 
ügyi minisztériummal karöltve, ilyen pe
dagógiai oktató mozielőadások előkészíté
sét és nagybani terjesztését vette tervbe.

Csakhogy az ilyen úgynevezett „száraz" 
képek az ilyen, hogy úgy mondjuk tudo
mányos előadások aligha fogják vonzani 
a mozi látogatók ezreit és százezreit. Itt 
van helye azután egy kis pia frausnak, 
vagyis véleményünk szerint a mai modern 
kor igényeinek megfelelő előadások kere
tébe okvetlenül be kell illeszteni legalább 
egy vagy két olyan programmszámot, a- 
mely az ilyen oktató előadások czéljait 
szolgálja.

Vagyis tehát a mozgó megrendszabályo- 
zása körül akkor, amidőn hatósági enge-

cán semmi jel sem árulta el az istennel 
való meghasonlást. Sőt — mint mondani 
szokás — jóságosán mosolygott és csak 
néha csillant meg benne a gúnyos ingerke
dés. Külsőleg úgy festett, mint az< k i  
meggazdagodott parasztok, kik a legfino
mabb szövetből viselnek divatos szabású 
zakót és mellényt, de az öblöstorku csiz
mát le nem vetik.

Modora, tréfája szintén parasztos volt, 
nemkülönben józansága, világos látása és 
alkalomadtán semmivel sem törődő kímé
letlensége.

E sok msztikusság mellett meg kell ál
lapítanunk, hogy Egres. Péter kaszinói ér
telemben is úriember volt, sőt — ha sza
bad ezen a téren fokozatokat felállítani — 
egy fokkal több : kaszinói elnök. Istenta
gadása sem állott semmiféle vonatkozás
ban az egykor sokat emlegetett voltairi- 
ánizmussal, sem a modernebb veretű ter
mészettudományos ateizmussal. Nem is az 
istennel packázott Egres Péter, hanem az 
istenes embereket kunirozta ott, ahol érte 
és úgy, ahogy tudta, ami mindenképpen 
veszedelmesebb dolog. Az isten ugyanis 
nagylelkűen megbocsát az ellene vétőknek, 
amit az istenes ember soha sem tesz meg, 
hanem jégszekrénybe zárja gyűlöletét és a 
kulcsot a zsebében hordja.

Egres Péter ellenfelei t  takarékpénztári 
urak voltak, élükön Tummer Teofillal, a
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délyt ad az illetékes Hatóság mozgófény
képek bemutatására, magától értetődjék az 
a kikötmény, hogy ilyen általános érdekű 
és izgalmas érdekességü előadások kereté
be az a közönség, amely tulajdonképpen 
ezt az izgatóbb érdekességet keresni ment 
az előadásra, — akarva. — nem akarva 
kénytelen legyen két három olyan prog- 
rammszámot is végignézni, amely részére 
közvetlenül tanulságos is volt és a bemu
tatott darabok hatását egyúttal hasznos 
irányban is ellensúlyozta.

Körülbelül ez volna az az általános kí
vánság, amely pedagóiai szempontból a 
mozik megrendszabályozása terén kifejez
hető, — s azt hisszük, hogy az igy általá
nosan megnyilvánult pedagógiai óhajnak 
illetékes helyen meg is lesz a foganatja.

J e g y z ő k  g y ű lé s e .

Garamszentkeresztröl jelentik lapunknak:
Barsvármegye garamszentkereszti járásának 
községi és körjegyzői egyesülete julius hó - 
19-én Garamladomér községben Zipster I 
Lajos elnöklete alatt, egy kivételével, az j 
összes tagok jelenlétében évi rendes gyű- ' 
lést tartott. Az egyesület belsőügyeinek 
elintézése után Csederla Jó tse f, gyertyánfai ! 
körjegyző szépen megszerkesztett, tömör 
stvlusban megirt felolvasást tartott a kör- ■ 
jegyző fegyelmi viszonyáról. A közgyűlés 
a nagy tetszéssel fogadott felolvasásért 
meleg köszönetét szavazott a felolvasónak. 
Héderii Fülöp , kiszelfalui körjegyző indít
ványára. a közgyűlés ideje alatt megérke
zett napilapokból felolvarott, a miniszter
elnök előtt tisztelgő országos jegyzői egye
sület küldöttségének adott válaszának meg- ; 
hallgatása után gróf T ista István  minisz
terelnököt, úgyis mint a járás egykori k*p- !

viselőjét, a jegyzők ragaszkodását kifejező ! 
táviratban üdvözölte. Az egyesületi elnök ' 
indítványára a közgyűlés a súlyos beteg- j 
ségből felépült Truszka Antal, nyug. tb. 
főszolgabírót táviratilag üdvözölte, mely
ben örömének adott kifejezést, hogy a I 
nehéz bajból felgyógyult. Truszka antal, : 
táviratban válaszolt, melyben azon örömé
nek adott kifejezést, hogy a jegyzők kí
vánságai végre — valahára teljesülni fog
nak. Ezek után az egyesületi tagok Balázso- 
vits Ágoston vendéglőjébe vonultak, hol 
rövid, de Ízletes ebéd elfogyasztása után a 
vonatok indulásáig hivatalos és községi 
ügyek tárgyalásával és megbeszélésével 
töltötték az időt.

H Í R E K .

A F .  M. K . E . l é f a i T á l a a z t -  
m á n y á n a k  illé se .
—  A kitüntetett elnök. —

A Felvidéki magyar közművelődési egye
sület Léva városi és járási választmánya 
julius hó 24-én a Kaszinó társa’.gótermében ; 
ülést tartott Az elnöklő Bdthy L is t ló  leg
első sorban is üdvözölte a F. M. K. E. 
Léva város és járási választmányának ági- ' 
lis tb. elnökét, a magyar kultúra egyik lel- 1 
kés harcosát, Bdthy Gyula garamujfalui 
esperesplébánost azon alkalomból, hogy 1 
Őfelsége a Ferencz József-rend lovag- j 
keresztjével kitüntette. A választmány az 
iskolalátogató bizottság előterjesztésére a

magyar nyelv sikeres oktatásáért elismeré
sének kifejezése mellett Polczer Teréz be
rekaljai, Behula Mária garamujfalui tanító
nőket 100— 100 korona, Pelczer István 
garamkelecsényi, Csorba Győző, Lehoczky 
Márton nagykoszmályi, Behula István óbar- 
si, Hlaványi János garamkeszi-i tanítókat 
70—70 korona, Nyitray János berekaljai, 
Kalapos József garamsolymosi, Nagy Ilona, 
Hulják János garamujfalui, Hering Imre 
garamtolmácsi, Pivonka István óbarsi taní
tókat 50— 50 korona és Simcsik Margit 
garamktszi-i tanítónőt 40 korona jutalom
bán részesítette. Végül Báthy Gyula elő
terjesztésére a választmány a garamujfalui 
iskolai színpad ruhatárának felszerelésére 
és egyes színpadi kellékek beszerzésére 
200 korona segélyt szavazott meg.

— A vármegye közgyűlése. Barsvármegye 
törvényhatósági bizottságának legközelebbi 
évnegyedes rendes közgyűlése szeptember 
25-én lesz megtartva.

— V arosi közgyűlés Léva város képvi
selőtestülete f. hó 28 án közgyűlést tart.

— Áthelyezések A kultuszminiszter Wei- 
singer Károly balassagyarmati áll. főgimn. 
rendes tanárt az ar-m aróti állami főgim
náziumhoz. a földmi vetési* gyi miniszter dr. 
KeLrnen Márton m. kir. oszlányi járási 
állatorvost Mórra, az oszlányi állatorvosi 
szolgálatra pedig 1 itzek József m. kir. ál
latorvost Ujfehértóról áthelyezte.

— A népfelkelők jelentkezése elmarad. A 
honvédelmi miniszter arról értesítette a 
törvényhatóságot, hogy ez évenkint tartatni 
szokott népfölkelő időszaki jelentkezés eb
ben az évben nem fog megtartatni.

vezérigazgatóval. É6 az istenes urak pon
tosan számon taitották, könyvet vezettek 
Egres Péter istentelenségeiről. Ebben a 
könyvben ritkított betűkkel volt feljegyezve 
az az istentelensége, hogy egy alkalommal 
az isten diszelnökségét diszkvalifikálta.

Ez a dolog úgy történt, hogy egy elag
gott mágnás leköszönt a méhészeti egy 
sülét diszeinokségéről A közgyűlésen, mely 
a lemondást tudomásul volt veendő, Bő
dön Pongrác esperes elnökölt, ki a lemon
dáshoz a következő papos megjegyzést 
fűzte •

— Bármily fájó szívvel látjuk is körünk
ből távozni az erényekben tündöklő mél- 
tóságos aggastyánt, felemeli lelkünket az a 
tudat, hogy a mi diszelnökünk tulajdon
képpen maga a jó isten, mert hiszen ő, 
egyedül ő serkenti munkára a piciny nié- 
heket, hogy nekünk mézet gyűjtsenek ..

Az elnök beszéde után felkelt Egres Pé
ter és minden pátosz és gesztus nélkül a 
következőket mondotta :

— Súlyos tévedésre kell rámutatnom, 
tisztelt közgyűlés, a főtisztelendő elnök ur 
az imént elhangzott bölcs és jámbor be
szédében. Bármily büszkén is vallom ma
gamat a méhészeti egyesület tagjának, egy 
pillanatra sem felejthetem el, hogy az isten 
eredeti rendeltetése szerint a méh a mézet, 
nemkülönben a viaszkot magának és gyer
mekeinek gyűjti. Ekkor jön az ember és a

legközönségesebb rabló módjára — akár
csak egy nagyhatalom a gyarmatot — ki- i 
fosztja, elszedven tőle a mézet viaszkostól. 
Ezt mi egyszerűen méhészetnek nevezzük. I 
Nagyon helyes. De szabad-e feltételeznünk, 1 
hogy a jó isten, speciálisan a méhészeti | 
egyesületnél, mely intencióval oly homlok- I 
egyenest ellenkezik, diszelnökséget vállal- I 
jón ? Miután ezt feltételezni magasabb er
kölcsi tekintetek tiltják, ajánlom helyette 
Cincár Ignác urat, kinek amúgy is bokros 
érdemei vannak... ésatöbbi.

A beszéd hangja és tartalma fölött szá
mosán megbotránkoztak, de Cincár Ignácot 
egyhangúlag választották meg diszelnöknek.

Általában a takarékpénztár urai sápadt 
dühvei panaszolták egymás közt, hogy az 
emberek közömbösen veszik azokat a híre
ket, amelyek Egres Péter istentagadó vol
táról kei ülnek forgalomba. Sőt mintha 
népszerűbb volna, mint valaha.

— No, mijd az utcánkba kerül — biz
tatta elvtársait Tummer Teofil.

Eközben történt, hogy Egres Péter e- 
gyetlen leányát, a szépséges Flórát, a me
gye egyik legjobb partiját, eljegyezte és fe
leségül vette dr. Taub Mihály, egy szegény 
zsidó körorvos.

Ezt a helyi szenzációt élénken tárgyalták 
a takarékpénztári urak a vendéglőben déli 
sörözéskor. Maga az igazgató igy nyilat
kozott felőle:

— Ha nem is menthető, de érthető 
hogy egy szegénv keresztény leány férjhez 
megy egy gazdag zsidóhoz, de hogy "egy 
gazdag keresztény leány szegény zsidóhoz 
menjen az már igazán perverz, vagy annál 
is ross abb.

Erre a nem éppen liberális nyilatkozatra 
Csepcsányi Muki, az atlétatermetü része
ges városi irnok reagált az asztal sarkában 
az ő reszelős basszusán •

— ügy van — kiáltotta nagyot ütve az 
asztalra — ami sok, az s o k ! Cenzust kell 
felállítani, hogy amelyik zsidó nem fizet 
legalább ötszáz korona egyenes adót, az 
ne vehessen el keresztény leányt, hanem 
éljen vele vadházasságban! Adta Maka- 
beusai! Még ráfizessünk keresztény vére
inkre. Az igazgató urnák igaza van! Ez nem 
járja. Hehehe!

És kihivó csúfolódással egyenesen a 
szeme közé nevetett a kegyes férfiúnak.

Ezidőtájt történt, hogy az istentagadó 
hírben álló ember, Egres Péter, nagy tégla
gyárat építtetett és minthogy a termést nem 
sikerült eladnia, hirtelen szüksége lett öt
venezer koronára Kölcsönért folyamodott 
tehát a helybeli takarékpénztárhoz, mely 
potom hét percentre osztogatta a pénzt az 
arra szorultaknak.

Az igazgató, Tummer Teofil, nag) cso
dálkozással olvasta a kölcsönkérő sorokat 
és azonnal igazgatósági ülést hivott össze.
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— Villamvilágitás bevezetése Ar.-maróton. 
Ar.-marót nagyközség képviselőtestülete a 
napokban közgyűlést tartott, amelyen a 
villamvilágitás ügye iránt melegen érdek
lődő K elti Gyula főispán is megjelent. A 
közgyűlés a villamvilágitás bevezetésére 
vonatkozóan tárgyalási alapul elfogadta 
Pető Albert ottani vállalkozó ajánlatát.

— Házasság. Varga E lek  közöshadseieg- 
beli százados Kassáról, csütöitökön dél
előtt esküdött örök hűséget arájának R iedl 
Annuskdnak , néhai Riedl Zoltán uradalmi 
kasznár kedves leányának, a lévai kath. 
templomban. Az uj pár délután elutazott.

— Törvény az üzletek zárórájáról. Bár 
hazánk nagyon elmaradt azoknak az or
szágoknak sorában melyek a kereskedelmi 
alkalmazottaknak helyzetén könnyíteni igye
keztek, a kereskedelmi alkalmazottak ná
lunk túlzásokra és erőszakos eszközök al
kalmazására soha sem ragadtatták magu
kat. Mérsékelt és kellő határok között 
mozgó agitációjukkal Léván is sikerült ne
kik elérni, hogy a munkaadók felfogása 
mindjobban feléjük hajolt. Ennek ered
ménye volt pár év előtt a nyolcórai zár- 
óta behozatala is, amit azonban nem min
denki tartott be. A nagy tömegre nézve 
nem is lehetett az állam beavatkozása nél
kül kötelező és egyöntetű eljárást remélni 
sehol az országban, azéit a törvényhozás 
intézkedésére volt szükség. A képviselő
ház és főrendiház már megszavazta az űz- j 
letek zárórájának szabályozásáról szóló tör
vényt, mely nemsokára életbe is lép. A 
vidéki várótokra  vonatkozólag ez a törvény 
akként rendelkezik, hogy felhatalmaztatnak
a magyar szent korona országainak terü
letén levő vármegyei és városi törvény- 
hatóságok, hogy addig mig arról törvény

neri intézkedik, a nyílt árusítási üzletek 
(boltok) üzleti záróráját az e törvényha
tározatok keretein belül és azoknak meg
felelő alkalmazásával saját területükön sza
bályrendelettel szabályozzák. Az e szakasz 
alapján alkotott szabályrendeletek a keres
kedelemügyi miniszter jóváhagyása eseté
ben érvényesek. A dohánydözsdék zárórá
ját a pénzügyminiszter állapítja meg 

— Betiltották a kistapolcsányi búcsút. 
Kistapolcsányban vörheny és egyébb jár
ványos betegségek léptek fel, amiért a 
hatóság betiltotta a Legszentebb Megvál
tóról (jul. 20) nevezett búcsút és a vele 
kapcsolatban tartatni szokott kirakodóvá
sárt. A búcsú a vásárral együtt a járvány 
megszűnte után lesz megtartva. Érdemes 
ez alkalomból megemliteni. hogy eme bú
csúkor Jó z s e f  főherceg nyári kastélyának 

I kapuja tárva-nyitva áll, mindenkinek sza
bad a bemenet még akkor is, ha az ud
var ott tartózkodik. A házikápolnában, me
lyet még a kastély egykori úrnője a val
lásos érzelmű (16ü3-ban elhunyt) Bánffy 
Erzsébet építtetett, akinek művészi képe, 
amint a ravatalon fekszik, a kápolna ér
dekes látnivalója, állandóan ájtatos zso
lozsmákat énekel a nép. A megboldogult 
„öreg“ Jó z se f  főherceg életében előszeretet
tel keveredett el a nép között ezen búcsú 
alkalmával s ajándékokat vásárolt az ud
vari cselédség számára, miközben szívé
lyesen elbeszélgetett az emberekkel, sőt az 
itt-ott útjába akadt tót gyerekeknek, akik 
talán csillogóbb szemmel, vágyokozóbban 
néztéK a ponyvák alatt felhalmazott min- 

I denfélét, ami szemnek, szájnak ingere, jut- 
j tatott valami bucsu-fiát. A kastély jelen- 
) légi ura nemkevésbé népszerű a kis tót- 
, ajkú község lakói előtt.

—  A tartalékosok adójának behajtása a
pénzügyminiszter rendeletet intézett a 
pénzügyigazgatóságokhoz aziránt, hogy ft 
rendkívüli katonai szolgálatra behívott tar
talékosok és póttartalékosok adóhátraléká
nak behajtását függesszék föl és ha az il
letők családjaikhoz visszatérlek, még to
vábbi három hónapig szüneteltessék a be
hajtást, azonkívül pedig az illetők kérel- 

; mére a hátralék részletekben való lefizeté
sére még egy évi határidőt engedélyezze
nek. A szegény tartalékosok az ilyen mél
tánylást nagyon is megérdemlik.

— 12 hold gabona leégett. Az oroszkai 
cukorgyár r. t. zselizi bérletén f. hó 15-én 
délelőtt a vasúti állomási dűlőben levő 
földön tűz pusztított. 12 hold területen égett 
le a részint már learatott, részint pedig még 
lábon álló árpatermés. A megejtett tüz-

j vizsgálat kiderítette, hogy a tüzet az ura- 
, dalom kavicsszáilitó mozdonyának kémé- 
1 nyéből kipattanó szikra okozta. A kár há

romezer korona. — Zselizen Tóth Imre 
vendéglősnek élelmiszerraktára és istállója 
f. hó lö-án leégett. A kár 2200 K. Kiderí
tették, hogy a tűz a husfüstölde kéményé
ből keletkezett.

— Este a falusi korcsmák körül. Felső- 
györödön Koritár Viktor odavaló lakosra a 
községi korcsma előtt az este sötétjében 
valaki kétszer rálőtt. A lövések közül az

| egyik talált s a golyó Koritár hasát fúrta 
| keresztül. Súlyos sebével a lévai kórházba 

szállították. A merénylőt a csendörség 
í nyomozza. —  Oroszkán Horváth Károly 
1 muzsikuscigányt e hó 15-én este ifj. Hojkt 
, Ferenc lekéri legény minden ok nélkül 
t egy bicskával oldalba szúrta, súlyos sérü- 
| lésével az esztergomi kórházba szállították.
| A késelő legény a sötétben elmenekült, 
j Amikor a csendőrök előállították, azt val- 
| lotta, hogy semmifelől sem tud, mert ré- 
| szeg volt. Feljelentették az ügyészségnél.

orrunk alá, ki lelkiismeretűnket, hitelünket 
nem átallotta akárhányszor is kikezdeni is
tentelen *gunyjával, hogy mondom, ez az 
ember ne élvezze azokat az előnyöket, mi
ket pénzintézetünk eddig másoknak nyúj
tott. Mondom, ennek módját találtam és 
ezt a módot kívántam az igazgatóság elé 
jóváhagyás végett terjeszteni.

— Halljuk! halljuk! — hangzott min
denünnen.

dés hangján. Bármennyire óhajtandó volna, 
hogy úgy legyen, szabad-e ilyesmit tenni 
egy pénzintézetnek? Mit mondana a világ 
és főleg a pénzvilág, ha mi kivételesen, 
egy emberre állapítanánk meg egy külön 
kamatlábat? Isten ments! Erre gondolni 
sem szabad. Ez annyit jelentene, mint 
provokálni a rosszindulatú megjegyzések 
özönét és Intézetünk szolid hírét kockáz-

Az igazgatósági ülésen, melynek más tár
gya nem is volt, előadta, hogy a régi ellen
ség a gúnyolódó, csufolódó, istentagadó, ki 
őket — már mint az igazgatósági tagokat — 
sötetlelkü reakcionáriusoknak szokta ne
vezni, most kölcsönért, ötvenezer koroná
ért folyamodik.

Egy krajcárt sem annak az istentelen 
gazembernek! Kötelet a nyakára! — kiál
totta Kelemen Tódor, a bukott néppárti 
jelölt, kinek a választás negyvenezer ko
ronájába került.

Az igazgató szelíden tagadást intett a 
fejével és igy folytatta:

— Ha magánemberként nyilatkozhatnék, 
én is rokonszenvem egész melegével azt 
mondanám, aminek Kelemen Tódor tagtár
sunk kifejezést adott — de mint takarék- 
pénztári igazgató, mint egy pénzintézet 
vezetője, fájdalom, nem követhetem a szív 
hangját. Mi, mint pénzintézet, az alapsza
bályok rideg betűihez vagy un* szegezve. 
Csak azt nézhetjük a kölcsönkénben, hi
telképes-e vagy nem ? Ebből a szempont
ból szomorúan kell jelentenem, hogy a 
kölcsönkérő tízszer akkora összegre is jó, 
mint amennyit kér. Ehhez nem fér kétség, 
ezt a telekkönyv igazolja. Mindazonáltal 
tisztelt igazgatóság, én módját találtam, 
hogy ez az ember, ki annyi borsot tört az

Az igazgató felállt, hátrasimitotta gyér, 
szürke haját, megpödörte kese bajuszát és 
valami különös elszántsággal, mely a fa
natizmushoz hasonlított, m ondotta:

— Indítványozom, tisztelt igazgatóság, 
hogy mától kezdve a kamatlábat hétröl- 
nyolcra emeljük fel, hogy ez az egy per
cent többlet már a mostani kölcsönkérőt, 
Egres Pétert is terhelje.

— Elfogadjuk! — hangzott egy lélekből.
a nyugalomba vonult gyógyszerész, a 

főrészvényesek egyike, aggodalmaskodva 
tette fel a kérdést :

— És ez a kamatlábemelés csakis az 
Egres Péter kölcsönére szorítkozik?

Az igazgató fejével és kezével idegesen 
intett nemet.

— Csodálkoznom kell az észrevételen — 
mondotta az igazgató a ján.bor atyai fed-

Azután szépen simán kifejtette, hogy 
bármennyire sajnálatos is, hogy a kamat
láb emelése másokat, ártatlanokat is sújt, 
mégsem lehet egyébről szó, mint általános 
emelésről.

Egy ember se akadt, ki ellenezte volna 
és a kamatláb minden egyéb teketória 
nélkül szépen felemeltetett hétről nyolcra.

Eközben azonban történt valami, ügy 
egy hét múlva levél érkezett a takarék- 
pénztárhoz az istentagadótól. Rövid irat, 
mely azt tartalmazta, hogy semmi kedve 
sincs nyolcas percentre pénzt felvenni. 
Egyébként már kapott is hat percentes 
pénzt. Erről bölcsen hallgattak. A kamat
láb máig is nyolc és azt hiszem, az is ma
rad mindörökké — árren.

Természetesen: ad majorem glóriám dél...
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— A kolera ellen. Hazánkban több kolt- 
ragyanus megbetegedés történt, amiből ki- 
kifolyólag a belügyminiszter a kolera elleni 
védekezés tárgyában e héten újabb rende
letet bocsájtott ki, melyben felhívja a tör
vényhatóságok figyelmét arra, hogy a ko
lera elleni védekezésről szóló 1911. évi 
szabályrendeletében előirt hatósági intézke
déseket idejekorán s a legszigorúbb ellen
őrzés mellett tegyék meg. Ezúttal újra kü
lön is felhívta a belügyminiszter a törvény- 
hatóságok figyelmét a községeknek egész
séges ivóvízzel való ellátására, valamint 
arra, hogy a népesség egészségi állapotát 
esetleg gyanús megbetegedések vagy ha
lálesetek szempontjából állandó szigorú 
ellenőrzés alatt tartsák és gyanús esetek 
felmerültével az elkülönítés, a bakterioló
giai vizsgálat stb. irárt azonnal intézked
jenek. Utasította továbbá arra, hogy a ko- 
lerás, illetve a koleragyanus betegek elkü
lönítése és ápolása érdekében megfelelően 
felszerelt helyiség álljon készen és hogy 
előre megtegyék a szükséges intézkedése
ket arra nézve, hogyha a kolera fellépne, 
a hatóságok orvosokkal, ápolókkal, fertőt
lenítő stb. szerekkel rendelkezzenek s az 
utóbbiakra megjegyzi a miniszter, hogy a 
törvényhatóságok ide vonatkozó intézke
déseikben az ő részéről minden lehető tá
mogatásra számíthatnak.

— A jogász ruhatára. Nyári szabadságra 
jött haza Budapestről a jogász, persze hogy 
előbb kiváltott mindent a „ iád b ó l*, hogy 
az öregek rá ne jöjjenek arra, hogy sze
relmes magzatjuk a csöndes tanulást néha
napján vagy inkább éjszakán a muzsikás 
zajjal cseréli föl. Nagy örömében azonban, 
hopy végre már mindent sikerült kiváltania, 
a zálogházi jelzéseket elfelejtette eltüntetni 
róluk, édesanyjának egyszer, amikor a ru
hákat rendezgette, szemet szúrtak ezek a 
jelek s érdeklődni kezdett irántuk:

— Édes fiam, mik ezek a kis számok a 
télikabátod meg a felöltőd bélésén ? — 
Kérdezte az anyja.

A gyerek meghökkent, de azért nem jött 
zavarba a huncut, meglehetős nyugodtan 
vágta k i:

— A szám ok? Azok még az egyetemi 
ruhatárban kerültek oda, ugyanis, tudod, 
anyám, a felsökabátot kint hagyjuk az 
előadások alatt, azt levetjük kint . . .

—- Úgy, —  vágott közbe az anyja — 
hát a nadrágot is lekelletett vetni az elő
adások alatt, mert ezekben is benne van a 
ruhatári szám 1

— A városi tanács eltörlése. A belügy- 
minissterium törvényelőkészítő osztálya 
nagyban dolgozik ar uj városi törvény 
előkészítésén. Az uj törvénytervezet meg
szünteti a rendezett tanácsú városok ta
nácsait és a tanácsok testületi jogait a 
polgármesterre, mint egyes hatóságra ru
házza át, aki egyéni felelősség mellett oly 
módon fogja azt gyakorolni, mint a fő
szolgabíró a maga járásában. Erre a ha
tározatra az indítja a minisztériumot, hogy 
a kisebb rendezett tanácsú városok a tiszt
viselők illetményeinek fedezésére elegendő 
anyagi erővel nem rendelkeznek és így a 
tervbe vett reformnak voltaképen az az in
tenciója, hogy a rendezett tanácsú városok 
költségeit apassza.

— Táncvizsga. Kreutz Gyula fővárosi 
tánctanár, aki már évek óta szép párto
lás mellett rendez tánctanfolyamokat Léván, 
a Városi színházban növendékeivel tánc- 
vizsgákat rendez. A deákcsoport növen
dékeinek vizsgája, amit általános tánc kö
vet, augusztus 2-án lesz. A felnőttek esti 
csoportjának kotilionnal egybekötött tánc
vizsgája másnap, aug. 3-án tartatik meg. A 
A deákcsoport látványossági táncokat is 
fog bemutatni. A táncvizsgákon Bartos és 
Sárai zenekara muzsikál. A jegyek elővé- 
vételben olcsóbbak s a táncórákon kap
hatók.

— Árusithf<tó-e kénes gyufa? A vidéki 
kereskedők még mindig nincsenek teljefen 
tisztában a foszforos gyufa eladását betiltó 
rendelettel. Sokan azt hiszik, hogy a kénes 
gyufát rém szabad árusítani, holott a vonat
kozó rendelet csupán a foszforos, tehát 
mérges anyagot tartalmazó gyújtó gyártá
sát és eladását tiltja meg. A gyárak már az 
év eleje óta nem is készítenek foszforos 
gyújtót és igy a folyó évben szállított ké
nes gyújtó mind foszfornélküli és igy 
méregmentes, aminek következtében aka
dálytalanul árusítható. Fontos tudni azt is, 
hogy a foszfor nélkül gyártott kénes gyufa 
külsőleg ugyanolyan, mint volt a foszfoiral 
készitett. Külsőiig tehát a foszfornéiküli 
méregmentes .kénes gyújtó semmiben sem 
különbözik a másiktól s éppen ezért 
kereskedőink fokozott figyelmet fordit- 
sanak arra, hogy csakis szavatosság mellett 
rendeljenek és vegyenek át gyufát, nehogy 
utóbb őket büntessék meg.

— Gyorsírás a közigazgatásban. Mig a
közgazdasági életben úgyszólván minden 
irodai teendő legfontosabb segédeszköze a 
gyorsírás, addig a köziga/gatás lassú já 
rású világában a szarkaláb rövidítések jár
ják és egy aktát nem egyszer, hanem há
romszor sőt négyszer is el kell intézni, 
mert a referens tisztviselő előadását az 
osztályvezető miniszteri tanácsos, vagy a 
megyében az alispán és íőjegyző rend
szerint megváltoztatja vagy legalább is 
módosítja. Aki nem tud sztenografálni, an 
nak az ilyen átalakítások és módosítások 
négy-ötszörös munkát adnak, mert soha
sem képes az útbaigazításokat és irányo
kat kellő pontossággal és gyorsaságnál 
lerögzíteni. Főleg a gyorsírás hiánya válik 
hátrányára a közigazgatásnak, mert a re
ferálások soká tartanak, sok idő alatt ke
veset lehet csak végezni, ami aztán a res
tanciát növeli. Egyes vármegyékben az al
ispánok rákényszeritették a tisztviselőket, 
még a járásiakat is, hogy tanuljanak meg 
gyorsírni Most pedig úgy látszik, a gyors
írás állandósulni fog a közigazgatásban, 
mert a belügyminisztériumban amaz újítást 
tervezik, hogy a keadő tisztviselői állá
sok betöltésénél a gyorsírók előnyben fog
nak részesülni. Ez a reform nemsokára 
életbe lép és üdvös hatását a vármegyék
ben is érvényesíteni fogja, ahol szintén 
általánosítani fogják a gyorsírást.

— Törvény a tisztességtelen versen) ellen.
Értesülésünk szerint a kereskedelmi minisz
tériumban őszre elkészítik a tisztességtelen ! 
versenyre vonatkozó törvényjavaslatot. Ilyen t 
tervezetet már négy-öt év előtt csináltak, j 

de akkor áz érdekképviseletek túlságos ' 
vexatóriusnak mondották a kontemplált

intézkedéseket. Kétségtelen, hogy az uj 
javaslatot szintén meg fogják küldeni a 
érdekeltségnek hozzászólás céljából.

—  A Hazai villamossági r. t. fizetési 
zavarai. A Hazai villamossági r. t. mely a 
lévai világítást is szolgáltatja, válságos 
viszonyok közé jutott. Az igazgatóság nagy 
erőfeszítéseket tesz, hogy anyagi ügyeit 
rendezze s e célból többfelé folytat tárgya
lásokat villamos telepeinek eladására nézve. 
A fizetési zavarokba jutott társaságot egy
szer már 1910-ben szanálták olyanformán, 
hogy az addig 510.000 korona alaptőkét
153.000 koronára lebélyegezték és ezután
647.000 korona elsőbbségi részvények 
kibocsátása által 800.000 koronára emel
ték föl. A társaság később nagyobb hitelt 
élvezett budapesti pénzintézeteknél, amely 
hitelt a pénzviszonyok roszabbodásával 
megvonták. A fölmondott hitelösszegeket a 
vállalat eddig vissza is fizette, de ezzel 
válságba került. Az igazgatóság ez okból 
az 1,300.000 koronára becsült semmeringi 
áramfejlesztő telepét eladja. A Hazai villa
mossági r-t.-nak Balassagyarmaton, Bereg
szászban, Csongrádon, Hatvanban, Hőla
kon, Illaván, Itzkányban, Léván, Payerpach- 
ban, Pöstyénben, Rozsnyón, Schottwienben, 
Semeringen, Szucawaban, Szentesen, Tren- 
csénben, Trencsénteplicen, Ungváron, Ver- 
bón vannak áramfejlesztő telepei és a 
vállalat épiti a balatonvidéki elektromos 
müveket is.

— Örökeső. Sokféle eső van. Van csen
des eső, szapora eső, meleg eső, hirtelen 
eső, futó eső, hetes eső, jeges eső, szala
dó és harmatozó eső, csak épen örökeső 
netn vold eddig. Most már azonban ilyen 
is van. A mostani úgynevezett esőzéseket 
nem lehet osztályozni az eddig ismert 
elsófajok közé. Egészen új műfajt kellett 
kitalálni, hogy a mostani időjárás osztá
lyozható legyen. Azt hisszük, hogy eléggé 
megfelelő az örökcsö elnevezés. Esik reggel, 
esik délelőtt, esik hajnalban esik hajnal 
előtt, esik éjjel és nappal Amint az embe
rek eddig napfürdőt vettek, úgy most az 
emberek esófürdőt vesznek. Esik szakadá
sig, esik taktusra, versben és prózában, 
mindenképen, csak épen jól nem. Azt 
mondják, mindennek vége szokott lenni, 
még a szerelemnek is, csak az esőzésnek 
□em akar véga lenni?

— Jubilál a gyufa. 1813-ban, tehát száz 
év előtt lobbant lángra először a gyufa, 
ez a maga kicsiségében igénytelen jószág, 
de valóban mégis olyan nagyjelentőségű 
dolog, de csak pár évvel később tökélete
sítette azt Irinyi József hazánkfia, akinek 
nevéhez fűződik ilyetén módon a gyufa 
tulajdonképeni feltalálása. A gyufa előtt az 
acél kova-tapló járta, ami öreg, pipás em
bereknek ma is kedvenc tüzszerszámja. A 
gyufagyártás 1837 óta vett nagyobb len
dületet, a svédgyujtót, amit legelőször 
Svédországban hoztak forgalomban, 1843- 
ban találták fel.

— Az énekas koldus, özv. Szentsi Ist
vánná garamkeszi-iföldmivesasszony hétfőn 
mikor hazafelé haladt Léváról, a Monacó- 
téglagyár előtt egy trencsénmegyei szárma
zású énekes koldussal találkozott, akinek 
alamizsnát adott. Miközben kendője csücs-
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két bogozgatta, észrevétlen több bankjegyet, 
120 koronát elejtett s csak akkor vette 
észre, mikor már tova haladt. Vissza ment, 
ahol a koldust kisérö kislány azt mondta, 
hogy a „zöld papirosokat" egy asszony 
vette föl a földről. De mivel abban az 
időben senki sem ment el arra, a pénz el
tüntetésével a koldust vette gyanúba és 
Szentsiné panaszára a csendőrök a rend
őrségre kisérték őt, ahol kihallgatták, de 
agadott. A járásbíróságnak adták át.

— Háziipari tanfolymok Ács Bódog m. 
kir. gazdasági tanár Bajkán és Felsövá- 
radon háziipari tanfolyamokat szervezett, 
melyek a tél folyamán a kosárfonás gya
korlatába vezetik be a községek népét.

— A tanítói továbbképző tanfolyam be
fejezése. A lévai állami tanítóképző inté
zetben szervezett húsz napra terjedő ta
nítói továbbképző nyári tanfolyam tevé
keny és közhasznú munkáját f. hó 18-án 
fejezte be. A tanfolyamon, mely a tanítók 
praktikus ismereteinek bővítése céljából 
tanulmányi kirándulásokkal is kapcsolatos 
volt, 35 tanító vett részt az orsiág min
den részéből. Előadókként szerepeltek 
Kriek Jenő igazgató, Duschek Ernő, Frank 
Antal, Pazár Zoltán és Schaffer Ferenc 
lévai tanitóképzőintézeti tanárok, Fodor 
Árpád fővárosi főgimnáziumi tanár, aki az 
alkoholellenes küzdelem és az állatvéde
lem eszméit népszerűsítette, továbbá dr. 
Czetter Jenő földmivelésiigyi miniszteri 
titkár Is  Schand Károly gazdaszövetségi 
titkár, akik a tanitókat, mint a nép okta
tóit és vezetőit érdeklő közgazdasági dol
gokat adtak elő. A tanfolyamon megismer
kedtek a hallgatók a pedagógiának újabb 
vívmányaival, a tanítás újabb módjával, 
amit az iskolai tanpásnál kellően érvénye
síthetnek s ezáltal hazánk közoktatásának 
ügyét eredményesebben szolgálhatják. Di
cséret illeti meg úgy az előad 'kát mint a 
hallgatókat, hogy nyári pihenőjüket is ilyen 
közhasznú munkára fordítják.

— Ai  állatvásár statisztikája. A hétfőn 
lezajlott lévai állatvásárra felhajtottak 794 
szarvasmarhát, 395 lovat is csikót, 2177 
juhot és bárányt, 99 sertést, 8 kecskét és 
7 szamarat, összesen 3480 drbot; ebből 
eladtak 612 szarvasmarhát, 217 lovat és 
csikót, 14 :0  juhot és bárányt, 42 sertést, 
2 kecskét és 1 szamarat, összesen 2324 
drbot.

— Csak egy hajszálon függ a őfcecsemő 
élete, ha emésztése nlncser rendben. Ép
pen ezért ne mulasszon el gyermekének 
idejekorán Nestlé-lisztet adni, ami által a 
jövőre né eve magát csak súlyos fájdal
maktól és szemrehányásoktól óvja meg. 
Próbadobozokat és tanulságos röpiratot a 
gyermeknevelésről teljesen díjtalanul küld 
a Henri Nestlé cég, Wien, 1, Biberstrasse 89.

— A vonat előtt. Lapzártakor jelentik: 
Ma, pénteken délután 3 óra 17 perckor a 
Oaramberzencéről Lévára érkező 1203 szá
mú személyvonat Faragó vasúti alkalma
zott két kis gyermekét kis hijja, hogy ha
lálra nem gázolta. A gyermekek az itteni 
pályaudvar közelében, a síneken játszottak, 
nem vették észre a közeledő vonatot, Rácz 
Imre segédpályaftlvigyázó felesége látva a

veszedelmet, saját életének veszélyeztetésé
vel a gyermekeket a mozdony közvetlen 
közeléből elkapta a sínekről, miközben ve
lük együtt egy árokba bukott. Semmi ba
juk sem történt.

— A só drágulása. A só mint házi cikk 
nélkülöihetetlen s épen ezért súlyos jelen
ségnek kell tartanunk, a só árának ismé
telt fölemelését. Rövid időn belül ez már a » 
harmadik áremelés. Látszára ugyan cse- | 
kélység, mer* mindössze vaggononkint 18 
ko. na az áremelés s igy abból egy méter
mázsára csak 18 fillér és egy kilóra egy 
ötöd fillér esik csupán. De ez a csekélység 
is súlyosan érinti a legszegényebb nép
osztályt. A sóegyedáruság különben is a 
legigazságtalanabb monopóliumok egyike, 
mert útját vágja a tisztességes versenyben 
rejlő és azzal mintegy természetszerűen 
velejáró árcsökkenésnek.

—■ A DARWIN. Dr. Fülöp Zsigmond nép
szerű természettudományi folyóiratának 
most megjelent kettős, jul. 15.-aug.l-i száma 
egész sorát hozzá a rendkívüli érdekes, 
tartalmas s amellett gondosan könnyed 
hangon irt cikkeknek. Schafer angol ter
mészetbúvár „Az élet eredetéről, természe
téről és megmaradásáról44 írott rendkívül 
gondolatgazdag cikkében szinte az egész 
élettudomány mai állásáról tájékoztat. „Mi 
semmisítette meg az ősvilág állatait?" c, 
cikk valószínűvé teszi, hogy e megsemmi
sülés főoka a járványos betegségek voltak. 
Dr. Révész Béla „Az exotikus népek elme 
és idegbajairól" ir. Dr. Szilády Zoltán

„Egy veszedelmes házi állat44 cimen a 
légyről cseveg. A többi cikkek: .Növényi 
élet a tengerben” „Nyári aktualitások” A 
gőz és a villamosság h tre a . „A könymofy” 
„Egy tudomány történetéből” stb. stb. A két
hetenként megjelenő illusztrált folyóirat 
előfizetési ára félévre 5 kor. Mutatvány- 
számot küld a kiadóhivatal, Budapest 
Andrássy ut 60.

— Anyakönyvi bejegyzések. Ssiilctések: 
Krausz Rudolf Csernák Katalin Ilona; Koz
ma József Matliák Irma Anna; Hugyecz 
Imre Hangai Karolina Ilona; Benyo Julianna 
János H ázasság : Kotrusz Jenő Varga Pau
lina rkath., Varga Elek Riedl Anna rkath. 
H alá lozás : Zubek Józsefné Tagyian Mária 
48 éves általános gümökór, Dubina Gyula 
8 nap veleszületett gyengeség, Grman 
István 8 éves bélhurut, özv. Szabó Danielné 
Smerhola Teréz 66 éves aggkorivégkimé- 
rülés, Struckmüller Anna 7 éves vörheny.

— Vérszegénység, étvágytalanság, ide- 
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitünőbö készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izü, hatása biztos. Kis üveg 
3.20 K, nagy üveg 6 K a gyógytárakban. 
póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegntr gyógyszer
tár Budapest Kálvin-téi.

H Á Z I  G O M B A  E L L E N
e g y e tle n  p u s z titó s z e r  a  
W E  R  P  U L  I  T  

R E E Ü L I  a házigombát és megvéd ellene.
H atása biztos. H érje n  prospektust. Á ra  o lcsó , 

G yártja  és e lad ja

N E R P V I .I T  B - T .  J K 5 S  S V k*i.
F ő ra k tá r Lován:

Szauer I. és fiai uraknál.
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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. D e m ég  
ro sszab b  is  le sz  a  h e ly z e t, h a  
a g a z d á k  n em  g o n d o sk o d n ak  
id e je k o r á n  az ó la k  f e r tő t le n í 
té s é rő l , mert csakis alapos fertőt 
lenitéssel lehet a vész további ter
jedését megakadályozni.

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

3  k i l ó  n y e r s  l y s o f o r m o t
oldjunk fel 100 liter lágy vízben és 
ezzel mossuk le az ólak összes fel
szereléseit és öblítsük ki a vályúkat.

A n y e r s  l y s o f o r m  az összes 
|l fertőtlenítő szerek között a 

legmegbízhatóbb, tudományosan ki 
van próbálva, igen kiadós, olcsó, 
nem mérgező és ezért bárkinek bát- 
na 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 tűnk a 
nyers lysoformmal való fertőtlenítést, 
hanem határozottan kedvelik, úgy 
hogy szám o s s e r té s h iz la ló  n a 
p o n ta  a  m o slé k h o z  ad ago l 1° o 
n y e rs  ly s o fo rm -o ld a to t  és ilyen 
módon kitűnő eredményeket érnek 
el, mert a belek fertőtlenítése által 
a sertések nem kapják meg a be
tegséget. E r r ő l  szóló b iz o n y ít
v á n y t k észvéggel k ü ld ü n k  be 
az é rd e k lő d ő k n e k .

Necsak a fertőzött, hanem az 
egészséges ólakat is fertőtlenítsük, 
mert csakis igy óvhatók 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  n y e r s  l y s o f o r m  á r a i  :  2 1 t
kgr.-os  kanna £ korona.  4 J * kgr.-os 
kanna 10 k w .,  10 kgr.-os  kanna 40  
koron a , 25 kgr.-os kanna 47  korona, 
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.
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két bogozgatta, észrevétlen több bankjegyet, 
120 koronát elejtett s csak akkor vette 
észre, mikor már tova haladt. Vissza ment, 
ahol a koldust kisérő kislány azt mondta, 
hogy a „zöld papirosokat" egy asszony 
vette föl a földről. De mivel abban az 
időben senki sem ment el arra, a pénz el
tüntetésével a koldust vette gyanúba és 
Szentsiné panaszára a csendőrök a rend
őrségre kísérték őt, ahol kihallgatták, de 
agadott. A járásbíróságnak adták át.

— Háziipari tanfolyamok Ács Bódog m. 
kir. gazdasági tanár Bajkán és Felsővá- 
radon háziipari tanfolyamokat szervezett, 
melyek a tél folyamán a kosárfonás gya
korlatába vezetik be a községek népét.

— A tanítói továbbképző tanfolyam be
fejezése. A lévai állami tanítóképző inté
zetben szervezett húsz napra terjedő ta
nítói továbbképző nyári tanfolyam tevé
keny és közhasznú munkáját f. hó 18-án 
fejezte be. A tanfolyamon, mely a tanítók 
praktikus ismereteinek bővítése céljából 
tanulmányi kirándulásokkal is kapcsolatos 
volt, 35 tanító vett részt az orsiág min
den részéből. Előadókként szerepeltek 
Kriek Jenő igazgató, Duschek Ernő, Frank 
Antal, Pazár Zoltán és Schaffer Ferenc 
lévai tanitóképzőintézeti tanárok, Fodor 
Árpád fővárosi főgimnáziumi tanár, aki az 
alkoholellenes küzdelem és az állatvéde
lem eszméit népszerűsítette, továbbá dr. 
Czetter Jenő földmivelésügyi miniszteri 
titkár Is  Schand Károly gazdaszövetségi 
titkár, akik a tanítókat, mint a nép okta
tóit és vezetőit érdeklő közgazdasági dol
gokat adtek elő. A tanfolyamon megismer
kedtek a hallgatók a pedagógiának újabb 
vívmányaival, a tanítás újabb módjával, 
amit az iskolai tanításnál kellően érvénye
síthetnek s ezáltal hazánk közoktatásának 
ügyét eredményesebben szolgálhatják. Di
cséret illeti meg úgy az előadókat mint a 
hallgatókat, hogy nyári pihenőjüket is ilyen 
közhasznú munkára fordítják.

— Ai állatvásár statisztikája. A hétfőn 
lezajlott lévai állatvásárra felhajtottak 794 
szarvasmarhát, 395 lovat is csikót, 2177 
juhot és bárányt, 99 sertést, h kecskét és 
7 szamarat, összesen 3480 drbot; ebből 
eladtak 612 szarvasmarhát, 217 lovat és 
csikót, 14 :0  juhot és bárányt, 42 sertést, 
2 kecskét és 1 szamarat, összesen 2324 
drbot.

— Csak egy hajszálon függ a Csecsemő 
élete, ha emésztése nincsen rendben. Ép
pen ezért ne mulasszon el gyermekének 
idejekorán Nestlé-lisztet adni, ami által a 
jövőre né íve magát csak súlyos fájdal
maktól és szemrehányásoktól óvja meg. 
Próbadobozokat és tanulságos röpiratot a 
gyermeknevelésről teljesen díjtalanul küld 
a Henri Nestlé cég, Wien, 1, Biberstrasse 89.

— A vonat előtt. Lapzártakor jelentik: 
Ma, pénteken délután 3 óra 17 perckor a 
Qaramberzencéről Lévára érkező 1203 szá
mú személyvonat Faragó vasúti alkalma
zott két kis gyermekét kis hijja, hogy ha
lálra nem gázolta. A gyermekek az itteni 
pályaudvar közelében, a síneken játszottak, 
nem vették észre a közeledő vonatot, Rácz 
Imre segédpályafclvigyázó felesége látva a

veszedelmet, saját életének veszélyeztetésé
vel a gyermekeket a mozdony közvetlen 
közeléből elkapta a sínekről, miközben ve
lük együtt egy árokba bukott. Semmi ba
juk sem történt.

— A só drágulása. A só mint házi cikk 
nélkülözhetetlen s épen ezért súlyos jelen
ségnek kell tartanunk, a só árának ismé
telt fölemelését. Rövid időn belül ez már a » 
harmadik áremelés. Látszára ugyan cse- I 
kélység, mer4 mindössze vaggononkint 18 
ko, na az áremelés s igy abból egy méter- 
mázsára csak 18 fillér és egy kilóra egy 
ötöd fillér esik csupán. De ez a csekélység 
is súlyosan érinti a legszegényebb nép
osztályt. A sóegyedáruság különben is a 
legigazságtalanabb monopóliumok egyike, 
mert útját vágja a tisztességes versenyben 
rej'ő és azzal mintegy természetszerűen 
velejáró árcsökkenésnek.

— A DARWIN. Dr. Fülöp Zsigmond nép
szerű természettudományi folyóiratának 
most megjelent kettős, ju l.15.-aug.l-i száma 
egész sorát hozzá a rendkívüli érdekes, 
tartalmas s amellett gondosan könnyed 
hangon irt cikkeknek. Schafer angol ter
mészetbúvár „Az élet eredetéről, természe
téről és megmaradásáról* irott rendkívül 
gondolatgazdag cikkében szinte az egész 
élettudomány mai állásáról tájékoztat. „Mi 
semmisítette meg az ősvilág állatait?" c, 
cikk valószínűvé teszi, hogy e megsemmi
sülés főoka a járványos betegségek voltak. 
Dr. Révész Béla „Az exotikus népek elme 
és idegbajairól" ir. Dr. Szilády Zoltán

„Egy veszedelmes házi állat* cimen a 
légyről cseveg. A többi cikkek: „Növényi 
élet a tengerben" „Nyári aktualitások" A 
gőz és a villamosság harca„ „A könymoly" 
„Egy tudomány történetéből* stb. stb. A két
hetenként megjelenő illusztrált folyóirat 
előfizetési ára félévre 5 kor. Mutatvány- 
számot küld a kiadóhivatal, Budapest 
Andrássy ut 60. ’

— Anyakönyvi bejegyzések. S tü letétek : 
Krausz Rudolf Csernák Katalin Ilona; Koz
ma József Matliák Irma Anna; Hugyecz 
Imre Hangai Karolina Ilona; Benyo Julianna 
János H ázasság: Kotrusz Jenő Varga Pau
lina rkath., Varga Elek Riedl Anna rkath. 
H alálozás: Zubek Józsefné Tagyian Mária 
48 éves általános gümőkór, Dubina Gyula 
8 nap veleszületett gyengeség, Grman 
István 8 éves bélhurut, özv. Szabó Danielné 
Smerhola Teréz 66 éves aggkorivégkimé- 
rülés, Struckmüller Anna 7 éves vörheny.

—  Vérszegénység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitünőbö készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izű, hatása biztos. Kis üveg 
3.20 K, nagy üveg 6 K a gyógytárakban. 
póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegnsr gyógjszsi- 
tár Budapest Kálvin-téi.

H Á Z I  G O M B A  E L L E N
e g y e tle n  p w sz titó sz e r a  
S E R P D L I T

M  E C í  Ö L I  a házigombát és megvéd ellene.
H atára  biztos. K é r je n  prospektust. Á ra  o lcsó . 

G yártja  és e lad ja

N E H P V I .I T  H -T .
F ő ra k tá r Lován:

Szauer I. és fiai uraknál. —
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D ü h ö n g

a sertés vész
keresztűl-kasul az országban, pusz
títja a megfogyott sertésállományt. 
A közönség panaszkodik, mert ke
vés a disrnóhus és drága. D e m ég  
ronszabb  is  le s s  a  h e ly z e t , h a  
a  g a z d á k  n e m  g o n d o sk o d n ak  
id e je k o r á n  a z  ó la k  f e r tő t le n í 
té s é rő l , mert csakis alapos fertőt 
lenitéssel lehet a vész további ter
jedését megakadályozni.

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

3  k i l ó  n y e r s  l y s o f o r m o t
oldjunk fel 100 liter lágy vízben és 
ezzel mossuk le az ólak összes fel
szereléseit és öblítsük ki a vályúkat.

A n y e r s  l y s o f o r m  az összes 
l fertőtlenítő szerek között a
legmegbízhatóbb, tudományosan ki 
van próbálva, igen kiadós, olcsó, 
nem mérgező és ezért bárkinek bát- 
na 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 szám os s e r té s h iz la ló  n a 
p o n ta  a  m o slé k h o z  ad a g o l l°/o 

n y e r s  ly s o fo rm -o ld a to t  és ilyen 
módon kitűnő eredményeket érnek 
el, mert a belek fertőtlenítése által 
a sertések nem kapják meg a be
tegséget. E r r ő l  szóló b iz o n y ít
v á n y t  k é szség g el k ü ld ü n k  be  
az é rd e k lő d ő k n e k .

Necsak a fertőzött, hanem az 
egészséges ólakat is fertőtlenítsük, 
mert csakis igy óvhatók 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 n y e r s  ly s o fo rm  á r a i  : 2 V*
kgr.-os kanna 6 korona. 41/* kgr.-os 
kanna 10  kor., 10 kqr.-os kanna '20 
korona, 25 kgr.-os kanna 4 7  korona, 
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.

Dr. Keleti és Murány
vegyészeti gyára Újpesten]

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 ig a z g a tn ia  Beszterczebányán vagy 

Lázár Emil Léva, ingyen es bermentve küld
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

Knapp Danidnál bénán.

IlofTher én  Sclirantz ) , , ,M a .rfa rth  »»h. é s T s a .  ^epeinek vezerkepviselete.
A lfa  Separator #  ) °  ' '

G a n z-fé le  m otórok  
állandóan üzemben  
láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése ésfelállitásajutányosárakban

fODÜR^ BITOIlOIi
Kárpitos és díszítő munkák.

Teljes lakberendezések 
W e ix z  Á rm in  Cégvezető. K o h i a  K a th a ii

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

HOLZUAM BODOG

Telefon 25. divatáruháza Léván Kossuth Lajos-tér________ Telefon 25.

Női felöltök, Costümek, Pongyolák és Blúzok
Bulia és costiini szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női íehérnemíiek és egész mcnnyasszonyi kelengyék. 
________Legújabb férli divatczikkek.

iwomacou : cnuicz ipnacznut Levan.
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