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Kérjük olvasóinkat, akiknek elő
fizetésük lejárt vagy egyébként is 
hátralékban vannak, az előfizetési 
dij szives beküldésére.

A vármegye az egyke ellen.
Bars vármegye kisalföldi részén, 

leginkább a szinmagyar garam- 
menti református vallásu földmives 
nép között, de legfeltűnőbb módon a 
lévai járás egyes községeiben di
vatozó egygyermek-rendszer már 
régen felkeltette nemcsak a helyi, 
hanem az ország társadalmának 
figyelmét is, a sajtó is agitált el
lene, mig most végre hivatalosan 
is felszínre került a magyarság 
szempontjából olyan nagy jelentő
ségű eme kérdés, bele avatkozott 
abba a vármegye, saját hatásköré
ben intézkedvén annak lehető le
küzdésére. Igaz, hogy ezt már előbb 
megtehette volna, de jobb később 
is mint soha.

Hogyr a vármegye most hivatalo
san is érdeklődést mutat az egyke 
leküzdése iránt, az dr. K iss Mihály 
árvaszéki elnöknek érdeme, aki 
havi jelentésének kapcsán a ma
gyar nemzeti szempontból oly szo

morú következményű egykerend
szerre felhívta a közigazgatási bi
zottság figyelmét és egyben sokat 
mondó számokban mutatta ki an
nak visszafejlesztő hatását a ma
gyarság szaporodására nézve. Az 
egyke uralmának következtében 
egyes magyar községek a lévai já
rásban, mint azt a hivatalos sta
tisztika igazolja, nem hogy csak 
nem gyarapodnak lélekszámban, 
de még népességük arányát sem 
képesek föntartani az előző évek
hez képest és határozottan
visszafejlődnek.

Hogy az egyke milyen befolyás
sal van a vármegye népességi ala
kulására, azt kimutatta az 1910-ik 
évi népszámlálás eredménye, mint 
azt annak idején publikáltuk is, 
melyből kitűnik, hogy vármegyénk- 
ban a tényleges szaporodás egyál
talán nem felel meg a term észetes 
szaporodás arányánák és hogy en
nek következtében tízezer lélekkel 
kevesebb Bars vármegye lakóinak 
száma, mint ahánynak tulajdonkép
pen lenni kellene a halálozáshoz 
viszonyítva. Ez a tízezer lélek tehát 
— leszámítva belőle azokat, akik 
kivándoroltak Amerikába — meg
halt mielőtt még megszületett volna.

Az egy gyermekrendszer indító 
okai a nép földéhsógében es a gaz
dagság szeretetében keresendők, 
aminek külsőleg is annyira szeret
nek kifejezést adni cifrálkodó ru
házkodásukban.

Ennek a népnek az az elve: fel 
nem darabolni a birtokot. Azért 
aztán nem is nevelnek több gyer
meket egynél. Nemcsak beteges, 
de erkölc délén, mert a nemzet 
ellen vető hazafiatlan gondolkodás 
ez, mely nem esne olyan súlyos és 
elítélő beszámítás alá, ha szegény 
emberek gondolkoznának így.  De 
a valóság éppen az ellenkezőjéről 
győz inog bennünket, mert mig a 
hivatalos statisztika szerint csak
nem egyezer lélekkel fogyott meg 
a lévai járás gazdag magyar lakos
sága az elmúlt évtizedben, addig a 
vármegyénk felső részének szegény 
tótajku községeiben a lakósság sza
porodása emelkedő tendenciát mutat.

Ezek mind olyan komoly jelen
ségek, melyek kell, hogy tettre 
késztessék úgy a hatóságokat, mint 
az egyházakat és minden hazájáért 
aggódó magyar embert, aki ebben 
a dologban csak valamit is tehet, 
hogy az egykeollenet akció valame
lyes sikerrel is járjon.

A z  o ro z iíg liir ii

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

L ú g  és Kon központi szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon i l
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A w a g g o n h iá n y
Az őszi emelkedett vasúti forgalommal 

ebyik évről a másikra matematikai pontosság
gal bekövetkező rém: a vasúti kocsihiány 
megint itt van. Nálunk Magyarországon 
mindég kell lenni valami speciális hibának, 
ami nem engedi azt, hogy munkánk ered
ményes legyen. Hiába dolgozik, küzködik, 
keserveskedik a magyar munkás, magyar 
gazda, oszszel, mik( r szállítania kellene, 
megakad a pénze, munkája, keresete a 
waggonhiány miatt.

Mivel az állam vasút csigalassuságu fej
lődése nem áll arányban a mutatkozó szük
séglettel, igy azután előállott az, hogy az 
idén szeptemberben 7 3 7 7  waggon volt a 
napi átlagos kocsihiány. Hogy mit jelent 
ez a gyárosra nézve, akinek szüksége van 
a feldolgozandó nyersanyagra, s kész áruja 
gyors továbbítására, mit jelent a kereske
dőre, akinek készletekre van szüksége, a 
termelőre, aki gabonáját gyorsan akarja 
rendeltetési helyére juttatni, azt nem kell 
külön magyarázni És ez a 7377-es napi 
átlag még a jobbak, a kedvezőbbek közé 
tartozik. A múlt esztendő szeptemberében 
volt olyan nap, hogy huszonnyolcezer 
kocsi hiányzott és a napi átlagos kocsí- 
hiány tizenháromezer waggon volt. Igaz, 
hogy az Őszi forgalom az idén csak októ
berben kezdődött nagy elevenséggel, de 
igaz az is, hogy most már tízezer waggo- 
nos hiányok is jelentkeznek.

Ezek a rideg számok igen szomorú v i
lágításba helyezik egész gazdasági forgal
munkat. A waggcí.hiány megbénítja az egész 
forgalmat, egész kereskedelmünket Hiszen 
a közlekedés az éltetőereje egy ország 
közgazdasági életének, ha közlekedésben 
hibák, hiányok vannak, az majdnem any- 
nyira kihat az egész gazdasági életre, mint 
a pénzhiány.

A magyar nemzeti vagyon legjelenté
kenyebb értéke s magyar államvasut. M il- 
liárdokctt fektettek belé egy félszázad alatt

Asszony az ablakban.
Irta : Pakots József.

Az asszony és a férfi lent ültek a fürdő
hotel tengerre n.ző terraszán és az al- 
konyatot néztek. Maguk is az alkonyat 
éjszakába vesző utján jártak, már kissé 
hervadtak voltak, mint két finom sokat élt, 
ezüstös hajú ember, akinek lelke telt még 
a műit zsongitó ezernyi szép emlékével, 
vad mámorokkal, lebágyadó hevületekkel, 
halk kacajokkal, édes felsi'ásokkal.

Ott ültek a kényelmes indiai nádszeke- 
ken és szótlanul elálmodozva nézték az 
alkonyatot A tenger nagy. fekete mozdu
latlanságban feküdt a lábaiknál, itt- ott egy- 
egy fénypont villant meg a messzeségben, 
valamelyik tovasikló yacht villanyfénye. A 
tenger fölé boruló ég is fekete volt s a 
csillagok fénye halványan rezgett. Vala
honnan, valamely magányos tengerparti 
sziklán mandolint pengetett egy gyöngéd 
kéz. Asszony lehetett, mert csak puha, fi
nom, ideges asszonyi ujjak csalhattak ki 
Ilyen légiesen könnyed, játékos hangokat.

A férfi szólalt meg először.
— Milyen isteni szép mindez, kedves 

barátnőm, milyen isteni szép . . .
Az asszony nem felelt. Hosszúkás, finom 

bágyadt kezét rátette a férfi barna kezére 
és egyetértőig mosolygott.

A férfi sóhajtott és kissé megrázkódott.

Is volt idő, amikor példátadó volt Európa-
szeite, mikor mintaszerűsége igaz és jogos 
büszkeségünk volt. Tizenöt esztendeje 
azonban mostohagyermeke a Máv a kor
mányoknak. A politika változásai és viszá
lyai gerincében Toppantotta meg a Máv-ot, 
oenagyobb értékeit pusztította el, aláásta 

! teijesitukepességét. És ezt most nekünk, 
j pénzünk hijján keserves keresetünkből meg- 
' élni akaró köznapi embereknek kell meg- 
: szevednünk.
í Mezőgazda országban a legfontosabb 
j dolog, idejében pontosan, késedelem nél- 
1 kid elszállítani a föld termését. S nekünk 

esztendők óta nem sikerül ez. A waggon- 
1 hiány, mint va’ami krónikus betegség, évek 
} óta rágja a magyar közgazdasági élet testét, 
i milliós károkat okozva államnak, kereske

dőknek, iparosoknak, termel üknek egyaránt. 
Ezen az állapoton segiteni kell a közgazda- 

. ság érdekében.

A  k ö z le k e d é s  h iz to s itd s a .
Csütörtökön lépett életbe Léván a sza

badközlekedés biztosításáról szóló városi 
szabályrendelet, melyszerint az üzletek elé 
árukat kirakni vagy az ajtára kifüggeszteni 
tilos. Üzleti cégtáblák, érnyők vagy kira
kati lámpáknak nem szabad a járda fel- i 
szine felett két méternél alacsonyabban : 
lenni. E követelménynek meg nem felelő 1 
cégtáblák, ernyők stbik hat hónap alatt , 
megfelelően átalakitandók vagy eltávolitan- ! 
dók. Járdán csoportokban megállani, szé- j 
keket elhelyezni, *gy , hogy ezáltal a köz- 
1 kedés akadályt szenvedne, nem szabad.
A han'sá*. ezt csak díjfizetés mellett enge- ■ 
délytzi pl. a kávéhaz előtt. Többeknek ; 
összefogódzva a járdán járni tilos, úgy- j 
színién nera szabad a járdán bármely na- ( 
gyobb csomagot és a szabad közlekedést

— Mi baja van ? — kérdezte felriadtan 
a no.

Semmi, semmi, kedvesem — felelte 
a férfi sietve.

De, d e ! —- makacskodott az asz- \ 
szony kedvesen. — Tudni akarom, miért 
sóhajtott és miért rázkódott össze?

— Oh, hagyja, barátnőm, nem érdemes.
| Csak egy pici múltbeli emlék jutott eszembe.

Oktondiság.
Az asszony iehúnyta a szemét és mo

solygott. Aztán szinte muzsikált a hangja, 
amint kimondta:

—  Oktondiság? Hiszen akkor nagyon | 
j érdekel barátom. Az oktondiságok az élet
; legszebb emlékei. Ah, milyen szépek! Hogy 
j szeretem őket! Most már akarom, hogy 
i mondja el. Meséljen.

Hátradőlt a székén és várt.
A férfi cigarettára gyújtott és egy ideig 

i hallgatott. Aztán csakugyan mesélni kezdett:
— ötvenéves vagyok Asszonyom, —  

hiszen tudja, és félennyi idő óta egy fan
tom üldöz. Huszonöt éves voltam és a 
világot jártam. Épen egy ilyen alkonyaton 
történt a dolog. Tengeren vitt a hajóm és 
gyönyörű part mellett siklottunk tova. Egy 
sziget merült fel a tengerből, mint valami 
látomány s a partja tele volt hintve finom, 
erkélyes kis villákkal, amelyekre loncos 
növények kúsztak fel s föléjük pálmák 
vontak ernyőt . . .

bármiképen akadályozó tárgyat vinni. Gyer
mekkocsik azonban a járdán is tolhatók 
de a gyermekeknek már nem szabad a 
járdán abroncsozni. A könynyü kocsik a 
városban legfeljebb csak lassú ügetéssel 
közlekedhetnek, ennél nagyobb sebességgel a 
gépjármüvek sem haladhatnak, ami valóban 
fontos rendelkezése a szabályrendeletnek, 
csak aztán érvényt is szerezzenek ne ki. 
Teherszállító kocsik úgy megrakva mint 
üresen csak lépésben haladhatnak A ko
csisnak a kocsitól eltávozni nem szabad 
mely tilalmat különösen a vidékiek figyel
mébe ajánlunk. A városi tanács humánus 
érzékéről tesz tanúságot a szabályrendelet 
ama része, melyben az állatvédelemről is 
intézkedik, kimondván, hogy anyaállatok 
vemhességük második felében szintúgy túl 

j vén állatok csak könynyebb munkára al- 
I kalmazhatók. Csak ép és jókarban levő 

vonóállatot szabad szekérbe fogni. Elcsi
gázott, testi hiba által a szabad járásban 
akadályozott, undort gerjesztő emberre 
vagy állatra veszélyes betegségben szen
vedő, úgyszintén túl fiatal állatot befogni 
tilos. Vidéki ily állatok a város területéről 
kitilíatnak s velük a város területére is
mételten bejönni, vagy ilyeneket a városban 
munkára használni tilos. Téli időben a 
vonóállatok éles patkóval és a szabadban 
huzamosabban álló lovak megfelelő taka
róval látandók el. Elesett vonóállatok min
denek előtt hámjaikból vagy jármukból sza- 
baditandók ki s felállásra csakis durva 
bántalmazás nélkül serkenthetök. Az álla
tok hámjára, jármára, nyergére a kellő 
gond fordítandó. Az ezeK által okozott 
sérülések (u. m hám-, járom-, nyea-gtör.-- 
sek) miatt az állatok bántalmuk teljes be- 
hegedéseig szakértői véleményezés alap-

Én megigézve néztem a gyönyörű partot, 
amikor hirtelen egy fehér kis villa egé
szen lebüvölte tekintetemet. A kicsi, kecses 
épület szinte lebegett az alkonyati homály
ban s egyik nyitott ablakában egy asszony 
állott. Nem latiam jól az asszony arcát. 
Csak alakja bontakozott elém s ezt egé
szen tisztán láttam. Finom, törékeny virág- 
testű nő volt, valami virágos japáni kön
tös ölelte körül alakját és a derekán öv 
szorította át a köntöst. Az ablak szögle
tébe húzódva fejére szorított karokkal bá
mult ki a tengerre, mint egy álmodozó 
istennő. Nem tudom mi történhetett velem. 
Ez a kép egyszerre megbabonázott. A sz - 
vem olyan hevesen és fájdalmas sóvárgás- 
sai kezdett verni, hogy majdnem sírva fa
kadtam. De nem volt szabad sírnom . . • 
A könnyek elhámolyositottá* volna szeme
met s én látni akartam. Látcsövet ragad
tam és úgy néztem az ablakra. Az asszony 
ott állt s most már az arcát is láttam va
lamennyire. Finom, halavány, nagyszemü, 
álmatag asszonyi arc volt. De nem ez ra
gadott meg legfőképen. Hanem ez a póz, 
ahogy az ablakban állt. Valami ösasszonyi 
elomlás, felolvadás, finomság, törékenység, 
megadás volt abban a pózban. A finom 
test hajlékony vonalai összecsuklottak, a 
vállak leomoltak, a fej aléltan omlott a 
vállakra, mint egy megtört virágtölcsér, a 
kar puhán, kecsesen fonódott a fejre, mint
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ján a használattól —  mint munkaképtele
nek — ideiglenesen vagy véglegesen eltil- 
tandók. Az állatok serkentésére esetleg fe
nyítésére egyedül ostor, vagy vessző, il
letve közönséges, nem túl éles sarkantyú, 
fékezésükre pedig csak fék, kantárszár 
vagy gyeplő használandó. Az ostor csakis 
felső harmadában bírhat görcsökkel, erre 

-  Sodrony sudár alkalmazása, valamint az ál
latok serkentésére vagy fenyítésére minden 
más eszköz használata s az állatok ok nél
kül való bántalmazása, azok túlterhelése 
tilos. Az állatokat csak annak alkata, erő
beli állapota s életkorához mérten és a 
talaj minőségének is figyelembe tartásával 
szabad megterhelni. Ha az állat a talaj 
minősége miatt elakadna, a teher haladék
talanul kellően könnyítendő vagy pedig a 
tulajdonos költségére előfogat alkalmazandó. 
Hajtáshoz nem értő vagy 16 éven aluli 
egyént kocsisnak alkalmazni nem szabad. 
Két vagy több szekérnek egymás mellett 
haladni tilos. Eme rendelkezések megsze
gése büntetést von maga után.

H Í R E K .

A szinpártoló egyesület.
Vasárnap délben alakult meg a városháza 

közgyűlési termében a Lévai szinpártoló 
egyesület Belesük László kir. közjegyző el
nökletével, akinek az egyesület hivatását 
és szükségét ismertető megnyitó beszéde 
után dr. Novotny Ernő olvasta fel az alap
szabályokat, melyeket alaposan megvitatva 
egynémely módosítás után elfogadott az

egy remegő folyondár-ág.
—  Ez a legasszonyibb asszony, akit az 

életben láttam! —  gondoltam ájult gyö
nyörűséggel. - - E z  az igazi asszony . . .

A hajó sebesen siklott tova s az asz- 
szony, az ablak, a fehér villa, a sziget el
vesztek az alkonyatban. Tehetetlenül es
tem rá egy hajó-székre. M it meséljék ma
gának többet, kedves barátnőm? A leg
közelebbi kikötő állomáson kiszáltam a ha
jóból és természetesen igyekeztem a szi
gethez visszajutni. Kerestem az asszonyt, 
aki a fehér villa ablakában állt. De hát 
oktondi voltán, kedvesem. Hiszen a szige
ten minden villa fehér volt s minden villá
ban több asszony is lakott. Nem tehettem 
másként, a villák portásait, cselédszemély
zetét hallgattam ki, nagy ajándékokat ősz- . 
fogattam csak azért, hogy mondanák meg, 
kicsoda az az asszony, merre van, hol ta
lálhatnám meg? Persze meddő volt minden 
próbálkozásom, de annyit elértem, hogy 
bolondnak kezdtek nézni, a hátam mögött 
öszszesűgtak és sajnálkozó pillantásokat 
vetettek rám. Nem törődtem semmivel, de 
végül mégis le kellett mondanom az ered
mény reményéről. És úgy mentem el, hogy 
többé nem fogom az asszonyt látni soha. * 
Ki tudja, a világ melyik tájékáról került e 
kis szigetre és hova ment ismét? Es nem 
is láttam soha. Azóta —  huszonöt éve, 
kedves barátnőm! —  sokszor gondoltam

j alakuló közgyűlés. Az egyesület célját az 
; alapszabályok igy formulázzák: 1. Szinialap 
1 létesítése avégett, hogy ebből úgy a szín

pad, mint a nézőtér berendezése az igé
nyeknek lehetőleg megfelelővé tétessék; 2. 
a színművészet anyagi és erkölcsi támoga
tása ; 3. a színészettel szemben támasztan
dó igények érvényesítése; 4. a részletfize
téses bérletrendszer meghonositása és ez
által tagjai részére a mindenkori színtársu
latnál az egyesületen kívül állók felett 
bérleteknél és bérletszüneteknél is kedvez
mények kieszközlése és biztosítása ; 5. mű
kedvelői előadások rendezése. (A rendes 
tag évi dija 5, a pártolóé 3 korona ) M in
den esetre szép és a kultúra érdekéből is 
figyelemre méltó célt tűzött maga elé az 
egyesület. Bizonyára nem marad csupán 
utópisztikus ábránd az az igazi színészet 
szeretetéböl fakadó nemes lelkesedés, mely- 
lyel itt a közönség érdeklődését a színészet 
ügye iránt felkelteni és annak színvonalát 
emelni akarja az egyesület Azért kívánatos, 
hogy a közönség körében meglelje azt az 
erőt, mely programmjának megvalósítására 
elegendő képességet fog nyújtani. Az ala
kuló közgyűlés az egyesület vezetőségébe 
a következőket választotta meg, e ln ök: 
Belcsák László, társelnök: dr. Frommer 
Ignác, ügyvezető alelnök: dr. Lakner Zol- 

: tán, titkár: dr. Novotny Ernő, ügyész: dr. 
1 Weisz Lipót, pénztáros: Schubert Tódor, 

gondnok. Kottek Ferenc; a szinflgyi bizott
ság tag ja i: a fenti tisztikar, Léva r. t. város 
mindenkori polgármestere s azonkívül dr. 
Balog Sándor, Bellán Sándor, dr. Mocsy 
Aba, dr. Kersék János; a választmány: (30 
tag) dr. Balog Sándor, dr. Belcsák Sándor, 
Bellán Sándor, Bogner Gyula, Czam beljó-

rá, talán életem minden elmélyült percében 
és láttam finom virágtestü, összecsukott 
alakját a tengerparti ablakban, de igazában 
fellelni nem tudtam sehol. Vége. Sokszor 
sírni szeretnék az elkeseredéstől, hogy a 
szeszélyes véletlen és a buta sors annyi 
asszonyt sodort már elém és annyi nő ba
rátságával, szerelmével ajándékozott meg, 
csak épen ezt rejtette el előlem. Es ma es
te is, az imént, ezen a csudaszép alkonya- 
ton is ő rá gondoltam, ezért sóhajtottam, 
ezért rendültem meg . . . Bocsásson meg, 
ha őszinte vallomásom valahogy megsér
tette az ön finom érzékenységét s hozzám 
való vonzalmának harmóniáját, drága ba
rátnőm . . .

A férfi elhallgatott s az asszony finom, 
hervadt arcán valami fájdalmas merevség 
rajzolódott. így ültek egy ideig, majd az 
asszony megszólalt:

A történet csakugyan kedvesen oktondi 
volt, édes barátom. Most megengedem, 
hogy lesétáljon egy kissé a parkba és egy 
ideig még e fölött az emléke fölött álmo- 
doiflon. De aztán egy félóra múlva jöjjön 
fel a szobánkba, mert hűvös az éjszaka és 
meghűlhet. Majd odalentről nézzen fel az 
ablakunkra és én inteni fogok, hogy mikor 
jöjjön fel Adieu!

Az asszony felkelt és a terraszon vé
gigmenve, eltűnt a hotel halijában.

a  férfi lesétált a parkba és egy padra

zsef, dr. Gergely Fülöp, dr. Gyapay Ede, 
Grimm György, Hetzer Adolf, Huberth Vil
mos, Jozefcsek Géza, dr. Kersék János, 
Koczab Frigyes, Koperniczky Cornél, K0- 
veskuti Jenő, dr. Kmoskó Béla, Krajtsik 
Jenő, dr. Laufer Lipót, Madarassy István, 
dr. Medveczky Károly, Medveczky Sándor, 
dr. Mocsy Aba, Ortmann Fidél, Ordódy 
Endre, dr. Priszner Gyula, Schwarcz Fe
renc, Schwartzer Sándor, Schraidt Kálmán, 
dr. Szilárd Samu, Weisz Benő.

— Királyi kitüntetés. A király Petrovssky 
Alajosnak, Zsarnóca község érdemes birá- 
jának és az ottani takarékpénztár igazgató
jának, sok évi szolgálata elismeréséül az 
arany érdemkeresztet adományozta A ki
tüntetett biró 25 év óta vezeti a községet 
közmegelégedésre.

— Svarba József bucsuünnepólye. Szarba 
Jó z s e f  tanárnak c. tanítóképzői igazgatóvá 
történt kineveztetése, egyben nyugalomba 
való távozása alkalmából az áll. tanítókép
ző intéiet f. hó 27-én (hétfőn) d. e. 11 
órakor az intézet dísztermében házi ün
nepséget rendez, melyen a kinevezési ok
mányt maga a kir. tanfelügyelő adja át, 
az intézet nevében pedig az igazgató fejezi 
ki a tanári testület bucsuüdvözletét az ün- 
neoeltnek. Ez ünnepségre Svarba József 
tanító és tanár kartársait, barátait és tisz
telőit ez utón hívja meg a képzőintézet 
igazgatósága.

— Eljegyzések. Szalay Vilmos szabóipa
ros polgártársunk kedves leányát Lenkét 
eljegyezte Krizsányi Sándor adótiszt. —  
Schweiger Józsát eljegyezte Lachky Elek 
Léván.

— Egyházmegyei közgyűlés. A báni re
formátus egyházmegye november hó 6 — 7 
napjain Léván rendkívüli közgyűlést tart. A 
gyűlés után az egyházmegyei bíróság tart 
ülést.

I ülve csakugyan álmodozni kezdett. Egy
szerre csak észrevette, hogy az idő előre
haladt s neki fel kell mennie.

Felállt és az asszony utasítása szerint 
felnézett a hotel-ablakra. Amit látott, attól 
hirtelen riadtan kezdett verni a szive, az 
ablakban egy asszony állott, virágos kimonó 
omlott le alakján, a karjait a feje fölé fon
ta és úgy bámult le álmodozva a tengerrt.

A férfi megdöbbenve nézte a képet, a- 
mely hasonlított egy régi fantomhoz, de 
mégis más, egészen más volt Nézte öreg 
barátnője álmodozó, fáradt arcát, nézte fi
nom, de hervadt karjait, megtört alakját s 
aztán úgy érezte, hogy sírnia kell, erősen 
sírnia.

Odafent az ablakban az asszony alakja 
is egyszerre összecsuklott, a karok leha
nyatlottak s az álmodozó arc az ablak- 
párkányra borult. A i asszony fájdalmas, 
felcsukló zokogása lehallatszott a parkba.

6s cfment . . . .
Dalolt, ha látták, és kacagott . . . 
Arcán mosolyra tört a bánat . . .
És zokogott, ha nem látta senki 
Titkon átsirt bús éjszakákat . . .
Hitték róla, hogy vidám leány . . . 
Hitték, hogy álom még a lelke . . . . 
... És elment úgy. hogy nem tudta senki: 
Hogy a szive volt összetörve . . .

FAR KAS QáBOIt.
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— A törvényszéki elnök eskütétele. Ma
egy hete, szombaton ment végbe az ar- 
maróti kir. törvényszék uj elnökének, vár
aljai F u h rm a n  A n d o rn a k  eskütétele a tör
vényszék teljes ülésén, ahol ez alkalomból 
a vármegye törvényhatósága, a pénzügy
igazgatóság, az ügyészség, a közjegyzői és 
ügyvédi kar, a vármegye területén székelő 
járásbíróságok valamint Ar-marót község 
küldöttsége is megjelent A ki*.evezésről 
szóló okmány felolvasása után az uj elnö
köt birákból álló küldöttség hívta mtg az 
ünnepélyes aktusra, ahol az eskü letétele 
után dr. Gaal Homoky K álm án , a törvény
szék ideiglenes vezetője üdvözlő beszédet 
intézett hozzá. Az elnök válaszában kije
lentette, hogy nagy örömmel jött Barsme- 
gyébe, a Mailáthok, Simonyiak, Kazyak, 
Révayak, Majthínyiak, Kosztolányiak, Vá- 
radyak és több nagynevű, a történelemben 
is megörökített családok ősi fészkébe. Be
széde további folyamán kijelentette, hogy 
működésében nem az alaki, hanem az 
anyagi igazságszolgáltatásra fekteti a fő- 
súlyt, ennek a legjobb akarattal és pártat
lansággal fog eleget tenni. Főcélja a birói 
kar reputációjának öregbítése lesz, és kér
lelhetetlen mindazokkal szemben, akik az 
igazságszolgáltatásba és a magyar birói kar
ba vetett hitet megingatni akarják, őszinte
séget és közvetlenséget akar, ajtaja minden
kor tárva lesz mindenki számára Legsür
gősebb feladata lesz egy megfelelő tör
vényháza építése. Súlyt helyez a közjegy
zői és az ügyvédi kar alapos, a bíróság
nak munkája megkönynyitését célzó műkö
désére és mindenkinek jogos kívánságát 
teljesíteni togja. Fontosnak tartja a sajtó 
célirányos működését és támogatását s 
gondját fogja képezni, hogy a nyilvános
sághoz tartozó ügyekről gyorsan és a va
lósághoz hiven értesüljön Beszédét a haza 
és a király éltetésével fejezte be. Az ülés 
berekesztése után hivatalos helyiségében a 
küldöttségek üdvözlését fogadta.

— Városi közgyűlés. Léva város képvi
selőtestülete e hó 18-án rendkívüli közgyű
lést tartott. Az elnöklő polgármester jelen
tést tett a Farkas Tódor pénztári ellenőr 
egy évi katonai szolgálatra történt be* o- 
nulásával szükségessé váló helyettesítések
ről. Majd bejelentette, hogy a fölebbezés 
következtében számtalan fórumot megjárt, 
az uj házakra vonatkozó községi adó ügyé
ben a hatásköri bíróság határozata szerint 
nem a belügyminisztert, hanem a közigaz
gatási bíróságot illeti meg a végleges dön
tés joga. A törvényhatósági bizottság a vá
ros 1913. évre szóló költségvetéséből, mely
ben az uj házak után is föl volt véve a 
pótadó, ezt a tételt kivette, minek folytán 
a városi pótadót 81 százalékról 91 száza
lékra emelte. A közgyűlés meghatalmazást 
adott a polgármesternek hogy a törvény- 
hatósági bizottság eme határozata ellen 
jogorvoslást keressen a közigazgatási bíró
ság előtt. Az állami fogyasztási adók meg
váltására vonatkozó pénzügyminiszteri jó

váhagyás bejelentését tudomásul vette a 
közgyűlés. Boros Gyula és nejének ado
mányát, melyszerint a tulajdonukat képező 

kőbányát a városnak ingyen átengedték, 
éljenzéssel vette tudomásul. A közcsendhá- 
boriiáiról és szabadközlekedés biztositásá- 
r< 1 szóló városi szabályrendelet — melyről 
más helyen közlünk ismertetést — a köz
gyűlés életbe lé p te ti. A foglalkozást köz
vetítő és cselédszerző üzletnek a város ál
tali gyakorlásáról szóló szabályrendeletet 
dr. Frommer Ignác indítványára a közgyű
lés a tanácsnak módosítás céljából vissza 
adni rendelte. Frommer Ignácnak az az 
óhajtása, hogy eme szabályrendelet meg
alkotása előtt a tanács a cselédtartók, úgy 
férfiak mint nők, véleményét kikérje s 
ugyanezek kellő védelemben részesitessenek 
benne a helyüket ok nélkül minduntalan 
változtató cselédekkel szemben. A közgyű
lés elhatározta, hogy a barsmegyei patro- 
názsegyesületbe tagul belép és megtette in
tézkedését a városi korc^maépülef ideigle
nes átvételére, mig a végleges átvétel 1914 
okt. 20-án lesz.

— Kanyarójárvány. A kolera veszedelme 
hála Istennek elkerült bennünket, de helyete 
itt grasszálnak vármegyénkben a különböző 
járványos betegségek, egymás után támad
ván meg egyes községekben a gyermeke
ket. Legújabban Zsarnócán kanyarójárvány 
lépett fel, a hatóság az iskolákat bezáratta.

— áeghivo Az „Erzsébet filléregylet- 
Leányönképzőköre, f hó 25-én, szombaton 
este fél 9 órakor, a református iskola dísz
termében tartja t i  évben első műsoros es
télyét, melyre az egyesület tagjait valamint 
az érdeklődőket ez utón tisztelettel hívja 
meg az Elnökség. Belepti-dij személyen
ként : kor. Leánytagoknak és gyermekek
nek 50 fillér.

Llfogott kivándorlók. A zsolnai határ- 
rendőrség három garamiolmácsi földmivest, 
akik u levél nélkül akartak kivándorolni 
Amerikába, útközben föltartóztatott és ha- 
zatoloncoltatta őket. A községben kiván
dorlásra való hajlam most nem észlelhető.

— A körmöci villamos müvek. Európa- 
szerte páratlan kivitelű villamos müveket 
létesítenek Barsinegyéhan, mely méltán 
kelti föl a csodálkozí st. Ugyanis mint ér
tesülünk, a penv ügyi miniszter engedélyé
vel a pénzverő intézetéről nevezetes Kör
möcbányán (ahol nemcsak magyar pénze
ket vernek, hanem Szerbia és Bulgária is 
itt készítteti pénzét), elhelyezését tekintve, 
a kontinensen egymagában álló villamos 
központi telep létesítését határozták el, 
amennyiben azt a négyes számú aknában 
248 méterrel a föld színe alatt a sziklába 
vájtan helyezik el. E régi aknába fogják a 
hajtóerőt szolgáltató patalc vizét vezetni, 
amely közel 250 méteres eséssel három, 
egyenkint 500 lóerős turbinát (Poltonkere- 
ket) fog hajtani. Minden turbinát egy 3 ezer 
Volt feszültségű dinamógépie fognak köz
vetlenül kapcsolni. A munkát végzett viz 
a bányának a Garam-folyóba torkolló 12 
kilométer hosszú altáróján fog eltávozni. A 
villamos telep a körmöci bányák, a pénz
verő irtézet, a városi köz-és magán világí
tás és egyébb ipartelepek részére fog szol
gáltatni áramot. A telep építésére úgyszin
tén villamos berendezésére a budapesti 
Ganz-gyár r.-t. nyert megbízatást nyilvános 
pályázat utján. Az összes munkálatoknak 
az 1916 év első negyedében kell elkészülni.

—  Az egyke ellen. A lévai járásban ural
kodó egygyermekrendszer megszüntetése 
érdekében a közigazgatási bizottság aziránt 
megkeresni elhatározta a barsi róni. kath. 
és a ref. főesperességeket, hogy az egyke 
pusztításainak leküzdésére a valláserkölcsi 
oktatás tényezőinek fokozottabb mértekü 
érvényesítése iránt saját hatásköriikoen in
tézkedni szíveskedjenek. A lévai járás fő
szolgabíróját pedig utasította, hogy járása 
területén kisérje figyelemmel az oki szü
lésznők működését s a rendelkezésére álló 
hatósági orvosok igénybe vétele mellett 
törekedjék kinyomozni azt, hogy vájjon az 
egygyermekrendszer fentartása körül kik 
lennének bűnös üzelmekkel terhelhetők s 
figyelje meg állandóan, hogy koraszülés 
yagy magzatelhajtás folytán hány férjes nő

j hal el járása magyar községeinek területén,
I intézkedéseinek és tapasztalatainak ered- 
f menyéről jövő év január végéig s a jövő

ben minden év január 31-ig tegyen kimerítő 
jelentést a bizottságnak.

— A munkás sorsa. Körmöcbányáról je
lentik, hogy Frank János erdei munkásra 
egy fenyőszálva ráesett és agyonütötte. 
Feleségén kivid négy gyermeket hagyott 
hátra.

—  A jegyzők nyugdijáról szóló szabály- 
rendelet. Barsvármegye községi és körjegy
zőinek nyugdijáról sróló s utóbb módosí
tott szabályrendeletét a belügyminiszter 
jóváhagyta. A szabályrendelet szerint jegy
zőknél korpótlékkal együtt 2000 koronáig 
emelkedhető 1600 koronás fizetés és 600 
koronás lakbér, stgédjegyzőknél pedig 
lOüO koronás évi fizetés s/olgál a nyugdíj 
kiszámítás alapjául.

— A verebályi alespefesi kerület papsága 
a napokban tartotta meg őszi gyűlését 
Kraffszky József esperes elnökletével. Az 
elnök szép beszédben emlékezett meg az 
élete delén elhunyt Jezsó János melleki, 
valamint a nagybeteg Agárdy János alsó- 
győrödi plébánosról, akit társainak imájába 
ajánlt. Elhatározta a gyűlés a főegyházme
gyei hatóságot megkeresni, hogy az igy 
szükségessé vált helyettesítésekről áldozó
papok kiküldése által gondoskodjék. A ke
rületet érdeklő kérdések megvitatása után

j a több oldalról megtámadott Prohászka 
j Otokkár székesfehérvári püspököt feliratilag 

biztosította bizalmáról s a méltatlan táma- 
I dásokat elítélte.

—  Kisorsolt esküdtek. Az aranyosmaróti 
! kir. törvényszéknél november hó 10-én

kezdődő őszi ülésszakra a következő es
küdtek sorsoltattak ki rendes tagokul: 
Ascher Samu A r-m arót, Dobay István Gr.- 
lök, Engel Zsigmond Léva, Galánta Károly 

Körmöcbánya, Garban Ferenc Verebély, 
Holzmann Mór Körmöcbánya, Hiross Já
nos Oszlány, Juhász Ferenc Ény, Juhász 
Kálmán Felsőgyőröd, K tb ina Ervin Léva, 
Klauzál Péter Hixér, Komáromy Béla Kis- 
tapolcsány, Kristóffy Béla Alsóhámor, Lá
nyi Arthur Csiffár, László András Nagy- 
kálna, Lóserth József Léva, Markovics 
Kálmán Zsitvagyarmat, Meisel Henrik Kör
möcbánya, Nagy Zsigmond Zsitvagyarmat, 
Perl Emil Kistapolcsány, Pető Arthur Ar r 
marót, Pollak Vilmos, Rohonyi Gyula dr. 
Léva, Rothnagel János Töhöl, Steiner Sán
dor, Steiner Oszkár d r , Schönstein Adolf 
Léva, Salzberger József Simony, Valkovics 
János Ar.-marót, Vermes Lipót Kisgyékényes.

Va sárnap érdekes műsor kerül bemutatásra a MOZIBAN.
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— Kinevezés. A kegyestanitórend kormá
nya Sinkovits Ferencet, a lévai főgimnázium 
légi és kiváló tanárát helyettes igazgatóvá I
nevezte ki.

— Halálozások. Guztvenitz Vilmos «tb. ! 
kanonok, egyházmegyei helyettes tanfel
ügyelő és tanitóképezdei igazgató Eszter- | 
gomban, szivszélhüdés következtében 49 !

• éves korában hirtelen meghalt. A megbol 
dogult tanfelügyelői tisztéből kifolyólag ná- ‘ 
lünk is gyakran megfordult és szeretetre
méltó modorával mindenkit lekötelezett, 
akivel érintkezett. — Dr. Kaldrovits Andor 
zsarnócai orvosnak 6 éves kis fia, Dénes, 
rövid de kínos szenvedés után e hó 21-én 
meghalt. Szerető szülein kívül Bandika és 
Edith testvérei gyászolják a korán letört 
bimbót. i

— Afrikát járó földink. Kittenberger Kál- ! 
mán a lévai fiatal magyar afrikajáró, aki 
kalandjaival és múzeumi gyűjteményeivel 
tette i miértté nevét, ismét Afrikában van, 
ahol, mint azt most olvassuk, eljutott egé
szen a Danakil-Szomali földig. A Ruana- 
steppen ütött tanyát s ez alkalommal a 
budapesti állatkert számára majdnem száz 
élő állatot küldött. Ez év májusában indult 
el Afrika felé. Most is a Nemzeti Muzeutn 
számára gyűjt, emellett elefántra, oroszlánra 
és rinocérosra vadászik. Végig haladva a 
Mujenje-völgyén, a Kongó vagy a Nílus 
felé veszi útját s három év múlva visszatér 
Magyarországba.

— Időközi választás a városnál. Léva vá
ros képviselőtestülete tisztujitószéket tar
tott a Rácz János halálával megüresedett 
városgazdái állás, melylyel a közgyámi 
tisztség is össze van kapcsolva, 1916 év 
végéig leendő betöltésére. A tisztujitószék 
Uodó Sándor hontdalmadi földbérlőt, Rácz 
János vejét választotta meg 45 szavazattal, 
Kaveggia Károly 23 és Kucsera József 2 
szavazatával szemben. Az uj városgazda, 
aki a hivatalos esküt a választás után azon
nal letette, nov. 1-én foglalja el állását.

— Reviczkyre vonatkozó emlékek össze-
gyűjtésé. A lévai Reviczky irodalmi és mű
vészeti társaság összegyűjti a Reviczky 
Gyulára vonatkozó emlékeket, ebből a 
célból felkéri mindazon Írókat, akik Reviczky 
Gyuláról bármit: verset vagy prózát Írtak, 
továbbá azokat, akiknek birtokában a köl
tőre vonatkozó tárgyak vagy bármely más 
emlékek vannak, hogy írásaikat a társaság 
elnökének Köveskuti Jenő (Léva Bars-m.) 
beküldeni, az emléktárgyakat pedig ugyan
csak az elnök címére küldve a társaságnak 
adományozni szíveskedjenek.

—  Tiszti szemlék. Az alábbi értesítés 
közreadására kérettünk fel hatósági részről. 
Az Esztergom, Hont és Barsvármegyék te
rületén állandó tartózkodással bíró hadse
regbeli tartalékos tisztek, zászlósok, had- 
apródok és hadapródjelölt őrmesterek az 
idei tisztiszemlére az esztergomi hadkie
gészítő kerületiparancsnokságnál tartoznak 
megjelenni, és pedig a tartalékos tisztek 
november 4-én, a tartalékos tisztjelöltek 
november 6-án mindkét napon d. e. 9 óra

kor. — A tartalékos hadapródjelölt őrmes
terek polgári ruhában, a többiek pedig téli 
díszben szolgálati jelvénynyel jelentkeznek. 
Bemutatandó: a politikai hatóság által hi
telesített személyi tudósitmány, a kinevezé
si okmány, illetve katona igazolványi könyv 
és az esetleg birtokában levő ajánló lap.

— Mepyei szabályrendelet az ebtartásról.
Január 1-én lép életbe Baismegye szabály
rendelete az ebtartásról. Eszerint a vár
megye területén levő felesleges kutyák szá
mának csökkentése és ezzel a veszettség 
előfordulásának korlátozása érdekében az 
ebtartás adófizetés alá esik. Az adózás a 
kutyának elválasztásától kezdődik. Az ebadó 
évi összege haszoncélra tartott eb után egy 
évre 4 kor., kedvtelésből tartott eb után 
6 kor. (Körmöcbányán 6, illetve 10 kor.) 
Haszoncélra tartott ebnek minősiti a sza
bályrendelet a házőrző, pásztor, tehervonó, 
patkányirtó és az erdésznek egy vadász
ebét. Mindazon kutyák, melyek e megha
tározáson kivlil esnek, kedvtelésből tartót- 
tannak tekintendők. Kimondja azonban a 
szabályrendelet, hogy a városok belterüle
tén a házörzöebek is kedvtelésből tartott 
ebeknek minősitendők. Ezt a kitételt nem 
helyeselhetjük, mert először is a közbizton
ság ellátása megyebeli városainkban nem 
olyan kitűnő, hogy nélkülözni lehetne a 
házőrző kutyákat. Másod sorban pedig ba
jos megállapítani pontosan az ilyen kis vá
rosokban a bel- és külterületet, ami vissza- 
ságokra adhat alkalmat. A házőrző kutyáK 
adandó alkalommal jó szolgálatot tehetnek 
a város kellő közepén is, amiből az követ
kezik, hogy házőrző kutyákra mindenütt 
szükség van. De valóban szükséges volt a 
szabályrendeletben kimondani azt, hogy 
nyilvános helyekre pl. vendéglőbe és Ká
véházba kutyákat bevinni tilos és eme ti
lalom betartásáért nemcsak az ebeknek 
gazdája, hanem a helyiség tulajdonosa is 
felelős. A kutyákat kínozni, zaklatni vagy 
uszítani büntetés terhe alatt tiltja a sza
bályrendelet.

—  Vizjog tárgyalása. A Schoeller és tár
sai tulajdonát képező lévai uszodára vo
natkozó vizi jogosítvány tárgyalása nov. 
15-én lesz a városházán Ordódy Vilmos \m. 
másodfőjegyző vezetésével. A tervek és 
műszaki vélemények a városi iktatóban az 
érdeklődők által megtekinthetők.

—  A szegónysorsu tüdőbetegekért. Ajtón
kon megint zörgetni fognak halottaknapja 
táján egy gyönge virágszállal. Megszoktuk 
már, hogy évről-évre a szegény szenvedő 
tüdőbeteg embertársak megmentése érde
kében az egész országban gyűjtés indul 
meg, amely szerencsés ihlettel a halottakra 
való kegyeletes emlékezés megható meraen- 
tojával igyekszik megindítani a lelkeket és 
adakozásra késztetni a társadalmat. „Csak 
egy virágszálat! hangzik a felhívás és a 
nemes missziót teljesítő egyesület, a tüdő
vész ellen küzdő József Kir. Herceg Sza
natórium Egyesület nagyon szerényen nem 
is kíván mást, mint — hogy a temetőbe 
szánt koszorúk egy virágszálának értékét 
fordítsuk az élő haldoklók megmentési 
alapjára. Kérges sziviinek kell lennünk, ha 
elfordulunk ettől a kéréstől. Bár sok inság 
sújtja társadalmunkat, de azért nem zár
kózhatunk el az irgalmasság cselekedetétől.

Sőt éppen ilyen vészterhes, nehéz időkben 
szorulnak rá a gyöngék a fokozottabb is- 
tápolásra. Mindenki, aki csak teheti, járul
jon tehát hozzá a maga fillérével a szegény 
tüdőbetegek megmentéséhez, egy-egy fillér 
a gyüjtőtarsolybaa megsokasodva fontos 
védelmi eszközök, tűdőbeteggondoző inté
zetek, szanatóriumok alapja lehet. Éppen 
a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesü
let e téren közismert, produktív tevékeny
séget fejt ki. Tüdőbeteggondozó intézeteit 
már ott látjuk az ország minden vidékén —  
Léván is. Gyógyitóháza is már kettő van 
és sok ezren áldják az egyesület tevékeny
ségét. (Aki közvetlen adományokkal akar 
az egyesülethez fordulni, az az egyesület 
címére, Bpest, IV. Sütő-utca 6. alá küldje 
a nemes célra szánt adoTányait.)

—  Állami iskolák szervezése. A kir. tan- 
felügyelőnek a közigazgatási bizottság 
ülésén tett jelentése szerint a kultuszminisz
ter a jövő tanévre Barsfüss és Dóczifürész 
községekben állami iskolák szervezését he
lyezte kilátásba.

—  A Lévai Apolló Mozgószinháznak pom
pás és tapsoktól hangos estéje volt szer
dán, amikor a moziműsor keretében egy 
olasz zenetársaság is föllépett. Az Apolló 
vasárnapi délutáni és estéli műsora mint 
rendesen, úgy most is bizonyára nagy ér
deklődést fog kelteni, amire az előadott 
nemcsak érdekes, de tanulságosan szóra
koztató képek által valóban rá is szolgál. 
A közönség a keresett jó szórakozást az 
Apollóban hétről-hétre megtalálja, innét van 
a meleg pártolás.

—  Országos vásárok az 1914. évben. Lé
va város tanácsának határozata folytán a 
rendőrkapitány most adta ki az országos 
vásároknak jövő évre szóló jegyzékét, 
melyrzerint a Vizkereszti vásár január 5. és
7-én, a Feketevasárnapi vásár március 
30— 31 és április 1-én; az Urnapi vásár 
junius 8— 9 és 10-én; a Jakabnapi vásár 
julius 20— 21 és 22-én; a Mihályi vásár 
szeptember 28— 29 ét október l-én; végül 
a Katalini vásár november 23— 24 és 25-én 
lesz megtartva, Az első napon az állat-, 
másodikon a gyapjú- és bőr-, a harmadik 
napon pedig a kirakodó vásár tartatik. Ki
vételt képez a Vizkereszti vásár, amikor az 
ünnep miatt az állat-, gyapjú- és börvásár 
egy napon lesz megtartva. —  Újbányán az 
országos vásárok sorrendjét a jövő évre 
így állapították meg: Vizkereszti vásár ja
nuár 10— 12, Gergelynapi vásár március 
11— 12, Áldozócsütörtöki vásár május 
19— 20, Kér. Szt. Jánosnapi vásár junius 
23— 24, Kisasszonynapi vásár szeptember 
5 — 7, Erzsébetnapi vásár november 18— 19. 
Első nap állat-, másnap meg kirakodóvá
sár van.

— Felolvasások falusi asszonyoknak!*Út
törő és nálunk eddig még ismeretlen akciót 
kezdeményez az Országos Közművelődési 
Tanács. Az analfabéták országos oktatá
sának szervezése és irányítása mellett a 
falusi asszonyok számára felololvasás-so- 
rozatot íratott, s ezt a munkát díjtalanul 
küldi meg mindazoknak a tanítónőknek, 
óvónőknek, lelkészek, jegyzők, orvosok stb. 
nejeinek, akik az Országos Közművelődési 
Tanács elnökségénél bejelentik készségű-
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két, hogy a téli hónapok alatt a nagy gond
dal Összeállított és jeles szakemberek által 
Íratott sorozatból hajlandók a falusi asz- 
szonyok számára felolvasásokat díjtalanul 
tartani. A kötet a legnagyobb körültekintés
sel Öleli föl azokat az egészségügyi, ethi- 
kai, gazdasági kérdéseket, gyermeknevelési 
témákat, amelyeket a falusi gazdálkodó 
asszonyok, gyermekeiket helyesen nevelő 
anyáknak, s háziasszonyoknak ismerniök 
kell. A felolvasásokon csakis nők vehetnek 
részt és csak nők jelentkezhetnek a Tanács 
elnökségénél (Budapest, Ferenciek-tere 3.) 
felolvasások tartására, amely a szükséges 
útmutatást is megküldi.

—  A köztisztaság ügye. A tisztaság az 
egészségnek egyik fő feltétele, a piszok, 
szenny valóságos melegágya a különféle 
betegségeknek. Éppen azért amikor a vá
ros hatósága eltűri azt, hogy az utcák pi
szokkal legyenek tele, a fedetlen csatornák 
meg emberszéditö penatráns illatot ontsa
nak magukból a levegőt megfertőzve, nem
csak azért hívja ki maga ellen a közvéle
ménynek jogosan elitélő bírálatát, mert 
mindez sérti az emberek esztétikai érzékét, 
hantm  főleg mert féltik az egészségüket, 
önmagával kerül ellenmondásba a város 
hatósága, mert nem jár elől követendő pél
dával, amikor mint tudjuk, szigorúan meg
követeli azt, hogy a lakosság pedáns tisz
taságban tartsa udvarait, az egyébként pisz
kos városban. Ez enyhén szólva anakroniz
mus, és az isméit latin közmondás elvére 
vall: M it szabad Jupiternek . . .  A közel
múltban amikor a belügyminiszter egyik 
rendeletet a másik után intézte a vidéki 
hatóságokhoz a koleraelleni védekezés és a 
köztisztaság fentartása tárgyában, mely ren- 
deleteinok végrehajtását személyes felelős
ség terhe alatt szigorúan követelte meg, 
ugyanakkor boszantó volt látni, hogy a 
város egynémely elegánsabb útvonalának 
kivételével, a hatósági seprő* és csatorna 
kaparók semleges álláspontját miként élvez
ték az utcák. Most amidőn a városnak uj 
gazdája van, kinek egyik fő feladata a köz- 
tisztaság ügyének intézése, bizonyára nem 
időszerűtlen annak követelése, hogy az 
eddigi igazán nem Léva városához illő á l
lapotokon radikális módon változtassanak 
és a köstisztaságnak eddig nálunk kellően 
nem méltányolt ügyét nagyobb figyelemben 
részesítsék. Az utcáinkon némely helyen 
már feltűnt szemetesládákat pedig a tavasz- 
szal emeljék a kellő létszámra, hogy az 
összesöpirt utcai szemét ezekben várja be 
az amúgy is ritkán látható szemetesszeke
reket s ne maradjon napokig kitéve a szél 
játékának, mely újból szétteregeti azt. (A 
párisi Pasteur-intízet vezető tanára szerint 
az utcán elszáradt, porráverődött és a

levegővel elkeveredett lótrágya, miből a mi 
utcáinkon bőven találtatódik. többféle gyer
mekbetegségnek okozója.) Végül pedig el
érkezett annak is az ideje, hogy a piacon 
egy illemhelynek felállítását „kezdjük" sür
getni

— Verszegenység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erösbitésére a legkitünöbö készítmény a 
Kriegner-féle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi b 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 Kriegner gyógyszer- 
tár Budapest Kálvin-téi.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések : 
Frajka Rudolf Kabát Mária: Julianna; Ma
gyar Árpád Mazur Anna: Tibor. H ázasság: 
Jakubik András Lovicsek Róza rkath Bella 
János Gyula Fromberger Mária rkath. Cse- 
pecz Lajos Gyuris Zsuzsanna rkath. Juhász 
Vince Németh Anna ref Radolszky József 
Osvald Mária rkath. H alálozás: Horelmyk 
János 5 éves, gíimős agyhártyagyull. Özv 
Malya Györgyné Hraskó Erzsébet 60 éves, 
gyomorrák.

— Veszélyes é le tk o r a gyermek fejlő
désében az első életév, amikor a zsenge 
szervezet erősbitésének okszerű támogatá
sára esy megfelelő tápszer szükséges és 
ebben a válságos időben minden anya a 
Nestlé-féle gyermeklisztet hasinálja, mert 
jóizü, igen tápláló és könnyen emészthető. 
Próbadobozokat díjtalanul küld a Henri 
Nestlé cég, Wien, I Biberstrásse

M e d g y a s z a y  S á n d o r
villanyerőre berendezett hentes áruk gyára 
----------------  D E B R E C Z E N .  ----------------

Ajánlja szalonna, zsiradék és füstölt hentes 
áru gyártmányait szigorúan a napi árak 
mellett, postai és vasúti küldemények a 

legpontosabban eszközöltetnek.

Előnyös
feltételek mellett azonnal eladó 
a Koháry-utca51.sz. ház. Rend
kívül kedvező vétel. Bővebbet 
a  benne levő tulajdonosnál.

D ü h ö n g
a sertésvész

I keresztül-kasui az országban, pusz
títja a megfogyott sertésállományt. 
A közönség panaszkodik, mert ke
vés a disznóhus és drága. D e  m é g  
ro ss z a b b  is lesz  a  h e ly z e t ,  h a  
a  g a z d i k  n e m  g o n d o s k o d n a k  
i d e j e k o r á n  az ó la k  f e r t ő t l e n í 
t é s é r ő l ,  mert csakis alapos fertőt
lenítéssel 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 rs  ly s o fo rm  az összes 
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 

j szagu, betegségre emlékeztető cár
ból, vagy creolin.

A sertések nemcsak jól tűrik a 
nyers lysoformmal való fertőtlenítést, 
hanem határozottan kedvelik, úgy 
hogy sz á m o s  s e rté s  h iz la ló  n a 
p o n ta  a  m o s lé k h o z  ad ago l  l°/o 
n y e r s  l y s o f o r m -o l d a t o 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 í t 
v á n y t  k észség g el  k ü l d ü n k  be  
az é r d e k  Ködök n e k .

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

Aki egyszer kísérletet tett a nyers 
lysyformmal, az állandóan fogja 

|h  asználni. Ma már az egész világon 
el van terjedve.

.% n y e rs  ly s o fo n n  á r a i  : 2 1 *
kgr.-os kanna (> korona. 4l/e kgr.-os 
kanna 10 kor., 10 kgr.-os kanna 20  
korona, 25 kgr.-os kanna 47 korona, 
ingyen csomagolással, Budapesten 
szállítva.

)r. Keleti és IV urány
| vegyészeti gyára Újpesten
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Kohn Manó kályhásmester
_____Mozaik és Mükölap gyártó Léva------------

50 %  tüzelő anyag megtakarítás. 
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

Coksz és szénfii-

K Á L M Á N  F E R E N C Z
m ű b u t o r  a s z t a l o s

Zstarnócza, B a rs m e g y e .
Raktáron tart saját készitményü legújabb stylü 

szobabútorokat, hált' ^édlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás1* forrása.

Bútort saját butorszállitó-koesij;' i  bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás, Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á r t o l j u k  a  m a g y a r  ip art „

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

Mozaik es műkő
járda lapjaimra egyszerű és díszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak, vagy tetszés szerinti kivitelben 

is rendelhetők.

M  éve fenálló 
O Ü  mészáros-, hentes-
üzlet, füszerkereskedéssel, pálinka- 
méréssel és trafikkal valamint pék
üzlettel, házzal együtt más vállal
kozás miatt Zselizen eladó. Érdek
lődők felvilágosítást nyernek Klein 

Benő cégnél Léván.

Ne fogadjon el rn á S lámpát, mint
felirásu

valódi drótlámpát
H a z a i  ^ y á r tn iá u y .

Óvakodjunk utánzatoktól!

Gyártja : az Egyesült Izzólámpa és 
illamossági R. T. ÚJPEST 4.

énzt!
takarít meg, ha ruha
szükségletét
Kürti Gusztáv és leányka
ruhaáruházában szerzi be, Léva.

Fiókok: Érsekújvár, Eperjes.
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Mezőgazdasagi- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

H o f f l ie r  és S c h r a n t z  
M a y f'a rth  P h .  és T s a .  
B a c h c r  &  M e lic l ia r

gépeinek vezérképviselete. G a n z -f é le  m o to ro k  
á lla n d ó a n  ü z e m b e n  
lá th a tó k  #  #  #  H

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

H O L M M N  BÓDOG

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

( k e f  ü if& ife  § t E ( i  

^ m — am sasB B  megérkeztek,
Ruha és costlim szövetek hozzávaló díszekkel. 

Női fehérnemüek és egész mennyasszonyi kelengyék. 
I___________ Legújabb férfi divatezikkek.

Nyomatott. Schulcz Ijfnáeznál Léván.
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