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Fürdöügyiink.

A nyári szezon elején nagyon 
időszerű beszélni fürdőügyünkről. 
Ma, mikor az emberek mindenfelé 
készülődnek a fürdőzésre, gondol
nunk kell azokra is, akiknek nin
csen módjukban a tenger vagy a 
Balaton hullámaival nyaldostatni 
testüket, a szomszédos Szklenót, 
Vihnyét, vagy télen a fővárosi gőz- 
és melegfürdőket fölkeresni. Akik
nek módjukban van fürdőkbe utazni, 
azok tudnak magukról gondoskodni 
is, de az itthon maradiakról is kell 
törődni valakinek, azokról, akik 
megkeresik a fürdőbe menőknek a > 
költségeit.

Régi problémája Léva városának j 
a fürdőkérdés megoldása és ismer- j 
jük el egyben, hogy fogas prob- , 
léniája is. De annyira már még 
sem nehéz kérdés, hogy amióta 
felszínen van, nem lett volna meg
oldható. Ez csak az akaraton 
múlott.

Az utóbbi időben az illetékesek 
részéről tapasztaltunk bizonyos jó
akaratot ebben az irányban, ezt a 
megnyilatkozó jóakaratot a városi 
közszellemnek most ki kell hasz
nálni a fürdőnek minél előbbi lé- j

tesitése érdekében. Az eddiginél fo
kozottabb erővel kell követelnünk 
ennek a régi és agymértekben 
komoly kérdésnek megoldását.

A nyári fürdőről való gondosko
dáson a lévai uradalom nobilis ga
vallériájából már túl van a város. 
Ugyanis az uradalom nyári uszo
dáját alaposan kitataroztatta és azt 
— visszavonásig — tulajdon jogá
nak elismertetéseként: egy arany 
évi dij ellenében most a város 
rendelkezésére bocsájtotta. Az át
engedésről szóló okirat, úgy ér
tesülünk, most van készülőben.

A nyári fürdő kérdése tehát meg 
van oldva, következnék a téli für
dőről való gondoskodás. Nem tűr
hetjük továbbra is, hogy ebben a 
kultúrájára büszke városban a téli 
fürdés mint egy rózsaszínű álom 
lebegjen előttünk a messze távolban.

Hála Istennek, Léván már sok
kal előbbre vagyunk a civilizáció
ban, azért talán nem kell ezen a 
helyen ismételten s hosszasabban 
bizonyítgatnunk azt, hogy a fürdés 
nem luxus, vagy nem csak az 
uraknak és a betegeknek való, 
hanem éltető, frissítő eleme a test
nek, miért is egészségének és mun. 
kaképessógének fenntartása érdeké

ben mindenkinek: urnák, munkás
nak, felnőttnek és gyermeknek egy
aránt éppen olyan szüksége van a 
fürdésre, mint a jó levegőre, vagy 
egy tányér ételre.

És amikor fürdésről beszélünk, 
nem csak arra a kőt hónapi nyári 
fürdésre gondolunk, mikor Léván 
az emberek leszoktak fürödni ma
gukról az év többi tiz hónapjában 
a testükre lerakódott szennyet, ha
nem értjük rajta a rendszeres für
dést, úgy nyáron mint télen, amit 
ezidőszerint még sajnosán kell nél
külöznünk egészségünk rovására.

Most, hogy a nyári fürdő kér
dése végre megoldást nyert az ura
dalom elismerésre méltó jóvoltából, 
kell, hogy a városi megisztrátust 
nagyobb belátásra ösztönözze a 
rendszeres fürdésnek nagy egész
ségügyi jelentősége és tartsa a vá
ros legégetőbb szociális kérdésének 
a meleg fürdő létesítését, amit a 
közszükséglet már olyan régen 
sürget. Amit esetleg ráfizetünk a 
fürdőre, azt megtakarítjuk a — pa
tikán !

U n ;  éj Km közDonti siálloda, étterem és kávéban, a kereskedők talé'kozóbelye. Telefon 47 .
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A vidéki városok kulturális 
kapcsolata.

—  A lévai Reviczky Társaság elnökének 
válasza a Balassagyarmati Társadalomtudo
m ányi Egyesületnek.

Legutóbbi számunkban közöltük a Ma
gyar Társadalomtud. Egyesület Balassa
gyarmati Bizottságának a Reviczky-Társa- 
ságlioz intézet levelét, melyben az a kultu
rális és irodalmi decentralizációra és a vi
déki városok kulturális kapcsolatára vonat
kozólag a módozatok megjelölését kéri. A ' 
R. T. elnöke az alábbi levélben fejezte ki j 
a fenti gondolat megvalósitusára vonatkozó j 
eszmét:

Nagyságos Elnök Ur!
F évi május 25-én a Reviczky-Társaság j 

közgyűlésének megnyitójában említést tettem 
a magyar kultúrának és irodalomnak decent- • 
raiizációjára és a vidéki emporiumok kultu- j 
rális kapcsolatának tervéről.

Ez a gondolat, melyet a Reviczky-Társa- j 
ság vezetősége elfogadott s a maga eszkö- 
eeivel s illetőleg a maga területén, Bars- j 
megyében máris megvalósítani készül, a t 
bölcs vezetése alatt álló Balassagyarmati ; 
Társadalomtudományi Egyesületben vissz- j 
hangra talált.

Nem kell tán mondanom, hogy ez engem I 
azzal a megnyugvással, sőt igaz örömmel | 
tölt el. melyet mindenki éréi, ha gondolatát j 
illetékes tényezők helyesnek ítélik.

Nekem erős a hitem, hogy amint a múlt
ban a magyar irodalom ér kultúra megte- . 
remtése érdekében szükség volt irodalm i I 
középpontra s ezt a középpontot Kármán 
József és társai a múlt század elején külön
böző városokban keresték s végre Pest
ben találták meg: most már annak érkezett 
el az ideje, hogy az egész orsságtól egy ! 
századon keresztül táplált s immár nagyra- j 
nőtt irodalmi középpontnak Budapestnek

Amig csekély a kuliura, addig azt a ke
veset össze kell gyűjteni, mert a szétforgá
csolódó erők és értékek nem képesek ko
molyabb fejlődésre és érvényesülésre. Mi
helyt azonban attól kell tartani, hogy a 
nagymértékben összehalmozódott erők és 
értékek a maguk tömege miatt tehetetle
nekké válnak, avagy a kisebb erőket nagy 
súlyúkkal elnyomják s igy a haladást inkább 
gátolják mint elősegítik: előáll az erők és • 
értékek decentralizációjának szüksége.

így van ez az anyagi életben és igy van | 
a szellemiben is.

Érzi ezt a magyar társadalom, ezért ala- j 
kulnak a vidéki irodalmi és közművelődési ; 
egyesületek. És minél inkább erősödnek, 
annál inkább sikerül a vidéknek a fővárosi 
kultúra uralma alól magát emancipálni. Nem 
elszakadásról, elkülönitésről van itt szó, 
hanem csak bizonyos fokú függetlenitésről.

Most már, hogy a decentralizáció minél 
teljesebb legyen, szükséges, hogy a vidéki 
irodalmi és közművelődési egyesületek ki
terjesszék működésüket a közeli és esetleg 
távolabbi városokra is, mert csak igy se
gíthetik elő újabb művelődési gócpontom 
keletkezését. Élengedhedennek látszik to
vábbá, hogy a fővárcson kívül egymás közt 
is létesítsenek és tartsanak fenn kapcsola- j 
tót, mert csak igy lehet munkálkodásuk \ 
tartalmas, termékeny és termékenyítő.

A decentralizáció megvalósitása úgy kép
zelhető, hogy az egyes kultur-egyesületek T 
kiszállanak a körzetükbe eső más v árosokba 
és ott is tartanak, még pedig a helybeli ta
gok közreműködésével felolvasásokat, mond
juk igy: vándor gyűléseket.

A másik gondolat megvalósitása akként 
vihető keresztül, hogy a különböző kultur- 
egye3tiletek érintkezésbe lépnek egymással,

Nagyobb koncepció lenne az összes vi
déki kultur-egyesületek országos szövetsége, 
melynek megérlelése azonban javarészben 
az emlitatt kapcsolatok megvalósításától 
függ, azért még korainak tartom, hogy er
ről nyilatkozzam; ámbár deduktív irányban 
is képzelhető a kérdés megoldása, azaz oly 
módon, hogy az országos szövetség létesülne 
előbb s az valósítaná meg az irodalmi, köz
művelődési egyesületek fentebb vázolt kap
csolatát, valamint a decentralizáció minél 
teljesebbé tételét. És ez talán gyorsabb és 
sikeresebb mód lenne, de egyúttal kocká
zatosabb is.

A R. T. csak örömmel fogadhatja a Balas
sagyarmati Társadalomtud. Egyesülettel egy 
közös gondolatban való találkozást és ha 
e gondolat irányában sikerült mozgalmat in
dítanunk, ez Balassagyarmat és Léva kö
zös munkája lesz.

Léva, 1914 jun. 10.
Hazafias üdvözlettel

Köveskuti Jenő 
a R. T. elnöke.

A F. M. K. E. köréből.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye

sület — mint olvassuk — a minap kapta 
meg az E. M. K. E. átiratát, a melyben az 
erdélyi testvéregyesület tiltakozik a nemzeti
ségeknek nyújtott kedvezmények megadása 
ellen, azokat a magyarság gyöngitésének 
jelezve, tiltakozásra szólitja föl a többi kul- 
turegyesületeket, köztük a F. M. K. E.-t is. 
Igazán érdekes véletlen játéka a sorsnak, 
hogy éppen akkor, a midőn az E. M. K. E.

A kis drótos.
Húrban Vajanszky Szvetozár után tótból.

Apám, mikor világba ment, 
Letérdepelt e bükkfa árnyán ; 
Fejemre tette két nehéz kezét,
S maradtam én magamba, árván. 
Arcán könny patakzott alá,
Halk miatyinkoi mormolt ajka,
S elment . . .  Szivünk hiába várta, 
Anyám, szegény, meghalt utána,
S maradtam én árván, magamba.

Szülőfaluin, Isten veled !
Sztllöcske, lágyan lengedezz csak ! 
Hadd nézek vissza . . . Fák közül 
Kikandikál a templomablak ;
Fehér, csavargó ösvény int,
A harmatot kelő nap issza :
Ifjú, ne menj el messze, messze,
Ah, nem lesz ott, ki hűn szeretne, 
Szelíd gunyhódba gyere vissza !

Haj, az élet nehéz nagyon, 
Ciöppöcske vagy a tenger-mélyben, 
Avagy, mint kit juharlevél 
Az erdő roppant sürijében ;

A csöpp a vizbe szertefoly,
Vihar játszik a kis levéllel:
Maradj, maradj kicsiny faludban, 
Szived veszted a messze útban.
Kis tót gyerek, jaj, minek mégy el ?

Jaj, el kell mennem, el bizony,
El messze, zord utján szeleknek, 
Kicsiny falum, mert kenyeret 
Nem adsz a kis drótos-gyereknek. 
Imádságom hadd mondom el,
Itt ez árnyékos bükk tövében 
Aranyköd vonja be a völgyet, 
Arcomon érzek forró könnyet,
S apám megáld a két kezével.

Fordította : Köveskuti Jenő.

Az egyszer tanuljunk a mis kárán.
Alkonyat felé fordult az idő. Ennélfogva 

Varga majsztram abbahagyta a munkát és 
jókedvvel jött ki a kicsi műhelyből.

De hirtelen elrepült a jókedve : ,A mén
kű csapjon az ilyen rendetlen fehérnépbe ! 
Hogy már hiába beszélek neki ! Ide nyúlok 
por, oda nyúlok por 1 Mindenhol por 1 Hát

| már sohase íanulsz meg söpörni meg tö- 
j rülgetni ?w

A majszternénak szép bogárszeme volt, 
meg csatíanós-piros szája. Kissé találva 
érezte magát, hát ő is a sarkáia állott: 
„Ejnye, halija, már megint belém kap ? 
Már nem talál semmit, amiben megakadjon, 
most ez a kis por bántja a ‘szemét ? Jobb 
lesz, ha befogja a száját, aztán megy oda, 
a többi lump közé !*•

„Jól van jól, asszony — dohogott a hir
telen megjuhászitott majsztram — én nem 
szólok többet, hanem majd egyszer még 
megjárod a rendetlenségeddel. Egyszer még 
majd valami nagy szégyenben maradsz.

„Csak morogjon, - -  mondta Éva asszony 
aztán becsapta az ura után az ajtót.

A majsztram lelóoatott fejjel ballagott az 
utcán. A „Vörös Okör“-be igyekezett, a 
rendes estéli kompániájába, azok közé a 
bizonyos „lumpok" közé, akikhez az elébb 
az asszony is olyan nagyon küldte.

Egész utón dörmögött, sóhajtozott. Mert 
hát hiába szép egy asszonynak az ábrázata, 
ha amellett lusta meg rendetlen. És bizony 
— Éva asszony ilyen. Csak a tükör előtt 
szeret állani, de hogy az ura kabátjárót 
nem hiár.yaik-e egy gomb, nincs-e pókháló 
valamelyik sarokba*, vagy nem poros-e az 
almáriom teteje, accal már nem igen törődik.
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átiratát tárgyalni fogja a F. M. K. E. köz
ponti választmánya, ugyanazon a gyűlésen 
fog eldőlni a sorsa az egyesület újonnan 
alapítandó szemléjének is, a melynek meg- 
inditási tervérél már a múlt héten hirt ad
tunk.

Ugyanezzel a tervvel kapcsolatban más 
tervek is össze vannak szőve, kulturkérdé- 
sek, melyek hivatvák a felvidéki magyarsá
got népszerű, olcsó, tudományos és szép- 
irodalmi olvasmányokkal ellátni — pár fil
léres füzetekkel, melyek mint a pitypang- 1 
virág apró magacskái — elröpülnek a posta : 
szárnyán a legelrejtettebb falucskába is — 
olcsóságuk, népies tartalmuk, hazafias irány
zatuk, tetszetős külsejük s a F. M. K. E. 
pecsétje lesz majd a beajánlólevél, s a me
lyek kellemes és tanulságos vasárnapi és 
ünnepnapi délutánokat szereznek majd a falu i 
népének, megmentve őket a korcsma fülledt 
és lelketrontó levegőjétől.

De tovább is van. Szó van arról is, mi
képen lehetie teret nyitni és az útját egyen
getni annak a szép tervnek, a mely a fel
vidéken élő két elem: a magyarság és a 
tótság életéből kizárja az elválasztó, egy
más iránt gyölöletkeltő motívumokat s he
lyébe a kölcsönös megértés és méltánylás 
s a kölcsönös támogatás gyógyító balzsa
mát csepegteti A józanul gondolkodó tótok 
között már sokan akadnak, a kik tudják, 
hogy a csehek ölelő karja és testvéri jobb
ja : a tótság — mint ilyen — teljes meg
semmisülését s nyomtalan fölszivódását je
lenti a cseh-morva tengerbe, mig a magya
rokkal ezer évig lakhattak együtt, a nélkül, 
hogy nyelvükről, szokásaikról ltmondaniok 
kellett volna. Nem lehetne-e módot találni 
rá, hogy közelebb vigyük a köznépet egy

máshoz? Vájjon a kultúra nem a szeretet, 
megbecsülés hidja-e, amely átvezet a gyű
lölet vizén - -  a testvériség szent partjaira ? 
Hátha igy lehetne s a mit a politika elron
tott, helyre hozhatnák a költik, az írók. 
Tervbe van véve, hegy a F. M. K. E. szem
léjében szóhoz jussanak ama tót irók is, a 
kik ettől a testvéri érzéstől áthatva kezelik 
a tollat s viszont lefordittassanak tót nyelvre 
ama magyar könyvek, a melyekből a tót 
megtanulná szeretni a magyart, s a melyek 
mindenesetre kellemesebb és lelket neme- 
sitőbb olvasmányok, mint a véresszáju és 
gyűlöletet hirdető tót lapok.

Ezek az eszmék mind ott ternékenyül- 
tek meg a múlt évi pőstyéni közgyűlésen, 
a Craus István elnök megnyitó beszédjének 
a hatása alatt, a melynek minden egyes 
szava edakonkludált: ha a népek versenyé
ben a magyarság győzelmesen akarja meg
állási a helyét, tanulnia kall ellenségeitől, 
miként kell kézfogással, egymás megértésé
vel, támogatásával és szeretettel diadalra 
segíteni a zászló becsületét. A munka biz
tosíthatja csak a nemzet életét, a munka, a 
munka és harmadszor is a munka a neve 
annak a varázserőnek, a mely a nemzetek 
sorában méltó és tisztelt nevet biztosíthat 
a magyarságnak. És a kultúra áldásait kell 
elhinteni a nép között, olyan vértezet lesz 
ez, a melyen még a pokol kapui sem ve
hetnek erőt.

Itt említjük meg, hogy a F. M. K. E. 
baisvármegyei választmánya Artnyosmaró- 
ton e hó 24-én tartandó ülésén fog foglal
kozni az E. M. K. E. átiratával, mely a 
románokkal folytatott tárgyalások elleni ál
lásfoglalásról szól.

Tanügy.

Kultúrpolitikai gondolatok.

A Lévai Hírlap társadalmi jellegénél 
l fogva nagy gondot kiván fordítani a tan- 
J ügyre. Érezzük, hogy a társadalom vezető

emberei akkor fogják minél becsületeseb
ben és eredményesebben betölteni hivatá
sukat, ha a nevelés és ennek körén belül 
a tanítás minél sikeresebb munkát végzett. 
Ilyen szemüvegen át a tanügy nem foglal 
helyet a többi társadalmi tényezők mellett, 
hanem azok felett áll. Vagyis a tanügy és 
a társadalom egyéb tényezői kOzött a 
viszony nem koordinált, hanem szubordl- 
nált. Minél intenzivebb a gazdasági oktatás, 
annál nagyobb jövedelmet feltintetö gazda
sági életünk lesz, minél komolyabb az 
egyetemen az orvosképzés, annál biztosabb 
kezekben lesz az ország egészségügye stb. 
stb. A nevelés tehát központi tényező; en
nek helyes berendezésétől függ az államnak, 
a közösség életének tökéletessége.

Egy nemzet életének legfelsőbb problé
máival foglalkozókat politikusoknak nevez
zük. Ha a 'politikus gondolkodása során 
úgy látja, hogy céljainak megvalósításához 
lényegesen hozzájárulhat az iskola, akkor 
kulturpolitikussal állunk szemben.

Bátmilyen párthoz tartozzék is a politikus, 
j arra törekszik, hogy minél szélesebb réte- 
' geket győzzön meg elveinek helyességéről.
! A tá\olabb látó politikus nemcsak a jelen- 
: ben látja munkájának célját, hanem a kö- 
I vetkező generációra is tekint, amelyet saját 

elvei számára akar nevelni. Ez a gondol- 
\ kodás veteti a politikust a pedagógushoz. 
\ Azonban a közeledés kölcsönös, t. i. a 

pedagógus is lesz politikussá, ha munká- 
| jának bizonyos akadályairól elmélkedik. Ha 

a pedagógus fizetésemelés érdekében küzd 
! ha arra törekszik, hogy iskolájának minél 
j több felszerelést eszközöljön ki stb , akkor 
j gondolkodása politikai természetű.

Ilyen keserű gondolatok foglalkoztatták 
Varga uramat a korcsmába menet. Mikor 
benyitott az ivóba, ott már együtt ülte* a 
szomszédok, meg a komák, meg a sógorok 
és igen eltanácskozhattak valamin, mert 
nagyon összedugták h fejüket.

.Adj Isten sógor, — fogadták Varga 
uramat — hallotta-e már ?*

.Nem hallottam én ! Jó estén adjon Isteni 
Hát mi az ?•

.Hát az, hogy a Németh Mihály elker
gette a feleségét.*

.Aunye, aztán mér ?“
„Mér ? Hát mer hűtlenségben találódott.“ 
„Kicsoda ? Németh Mihály ?*
„Dehogy ! A felesége !*
„Hejnye, hejnye* — méltatlankodott a 

majsztram.
Aztán valami önkéntelen eszmetársitás 

folyt le az agyában : .Pedig milyen rendes 
egy asszony volt, csak úgy ragyogott náluk 
minden a tisztaságtól.*

„Hát iszen ragyogni ragyogott, — azt 
mondja a sógor — de mit ér az, ha a be
csület meg nem ragyogott 1*

„Aboizony igaz* mondta Varga uram 
elgondolkozva. Egyszerre csak felvidult az 
arca és cihelődni kezdett.

„Hova megy már ilyen korán sógor? 
Még az ültőhelye sem melegedett meg I j 
Messze van még a kilenc óra!“

„Dolgom van. valamit elfelejtettem, — 1 
füllentett a majsztram. aztán nagy hamar j 
elkövetkezett a becsületes tenyerű polgár- ' 
társaktól.

Pedig bizony nem felejtett el semmit, | 
hanem vérbeli csizmadia létére elkezdett ! 
filozofálni a Németh Mihály esetén és oda j 
lyukadt ki, hogy hát az ő házatáján nem 
ragyog ugyan semmi, de a becsület az 
ragyog.

Ezért lett olyan jó kedve. Egy kicsit a 
lelkiismerete is bántotta, hogy talán még j 
sem kellett volna úgy összekapni az asz- 
szonnyal amiatt a kis por miatt. Mert hiszen 
fő a — becsület. Lám, a Németh Mihály 
felesége hiába volt olyan rendes asszony, 
mégis félreutra csavaritotta a tisztességet!

Most hát sietett kiengesztelni az asszonyát, 
aki mégis csak külömb teremtés, mint sok

más azok közül, akik olyan sokat adnak 
a külsőségekre.

Otthon olyan robajjal nyitotta-csukta az 
utcaajtót, a konyhaajtót, hogy nem a fele
sége a belső szobában, de akár a harma
dik szomszéd is megrebbenhetett tőle.

Hanem a jó kedvét kicsit lehűtötte az a 
kedvetlen arc, amivel az asszony fogadta : 

„No mi lelte, hogy ilyen korán haza 
csámpázott ? Ki kergeti ?“

„Nem kerget engem senki galambom, 
csak örülök !“

„Örül ? Minek örül ?"
„Hát neked tubicám !" — mondta a 

majsztram, aztán meg akarta ölelni a felesé
gét. Hanem az asszony ellökte : „Ejnye, 
de dörgölődző kedvében van! Máma ugyan 
hamar bepityókázott !“

„Dehogy pityókáztam lelkem, csak azt 
akarom mondani, épen most hallottam, 
hogy a Németh sógor elkergette a fele
ségét, mer. . .  izé no . . .  hát izé . . .  De 
mit ir.egsz-mozogsz úgy ? Mit kapkodod a 
levegőt ? Talán bizony sajnálod azt az 
asszonyt ? Azt bizony ne sajnáld ! Úgy 
kell neki !
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Ezekből látszik, hogy a politikus és pe
dagógus egymásra vannak utalva. A peda
gógusnak arra van szüksége, hogy a poli
tikus munkája számára a külső eszközöket 
teramtse meg, a politikusnak pedig arra, 
hogy a pedagógus a következő nemzedéket 
az ő elvei szellemében nevelje.

A nevelés kérdésének központi voltát, 
továbbá a politika és pedagógia szoros 
kapcsolatát élénken demonstrálja a válasz
tójogról szóló 1913. évi XIV. törvénycikk, 
amely a vagyoni cenzus mellett értelmiségi 
cenzust is Iliit fel. E törvény főbb pont
jait a Lévai Hirlap 20. száma ismertette, 
itt csak azon intézkedésének következmé
nyeiről akarok szólni, amely szerint a VI. 
osztály fiunövendékei az év végén záró
vizsgát tartoznak tenni, amelynek sikeres 
elvégzéséről végbizonyítványt kapnak.

A törvénynek e rendelkezéséből a tan
ügynek többszörös haszna lesz. Nyereséget 
jelent ez a tanitó munkája, a nép iskola
pártolása és a tanügyi vezetés szempont
jából.

A tanitó munkája szempontjából annyi
ban jelent nyereséget ez a törvény, hogy a 
népiskola VI. osztályának vezetője egészen 
bizonyos abban, hogy munkáját az év vé
gén egy, a közoktatásügyhöz értő iskola
felügyelő előtt be fogja mutatni. Erre a 
legtöbb ember azt mondja ('magam is), 
hogy a tanitó azért végzi pontosan a fela
datát, mert ez neki lelki gyönyörűséget 
szerez. Azonban ez a lelki élvezet még fo
kozódik, ha munkánk nagyszerű eredmé
nyeiben velünk együtt más is gyönyörkö- ] 
dik. Akik pedig nem lelkiszükségletből ’• 
végzik ideálisan nemes feladatukat, azoknak } 
a lelkiismeretét valamivel éberebbé teszi j 
ez az intézkedés.

Azonban a Iegéberebb lelkiismeretű ta
nitó munkája gúzsba van kötve, ha a ta
nulósereg rendetlenül jár iskolába, ha a 
nép nem törekszik arra, hogy tanköteles 
gyermekét szorgalmasan küldje a kultúra 
csarnokába. Ez a törvény igen sokat lendit 
ebben az irányban is. A szülő u. i. vagy

Nini, most meg milyen piros lett az ar
cod ! Talán bizony a más asszony baja 
miatt szégyenkezel ? Sohse törődj vele 
lelkem ! Aztán látod, azért se haragudj ám, 
hogy az előbb rádszóltam azért a kis po
rért. Tudom ám, hogy te azért mégis csak 
derék asszony vagy, mert ha olykor elfelej
tesz is söpörni, de azért a becsület az 
tisz .............. “

Igenis, csak addig mondta Varga uram, 
hogy ,.tisz.“ A többi benneakadt a torká
ban. A szája is tátva maradt, a szemét meg 
kimeresztette.

Ugyan miért ? Hát azért mert az ágy 
alól egy irtózatos — trüsszenés harsogott 
elő.................

Ugyebár, tisztelt hölgyeim és uraira, ilyen
kor azt szokás mondani, hogy „tabW“ ? 
Hát én is azt mondom :

„Tabló.“
De tanulság okáért még hozzáteszem, 

hogy hasonló és váratlan meglepetések ki
kerülése céljából, — ha máshol nem is, de 
az ágy alatt — okvetetlenül söpörni kell.

Szendy Zsolt.

azért, hogy gyermeke végbizonyítvány alap
ján kapjon választójogot, vagy azért, hogy 
a Községben lenézésben ne részesüljön, 
arra törekszik, hogy fia letehesse azt a 
bizonyos záróvizsgát, erre pedig csak szor
galmas iskolalátogatással lesz bocsátható. 
Akik rendetlenül járnak iskolába — osztály- 
ismétlés miatt — sohasem juthatnak a VI. 
osztályba. Hogy a szülök tényleg töreked
nek arra, hogy fiuk a végbizonyítványt 

] megkapja, arra érdekes esetem volt. Egy 
j barsmegyei polgár arra kért, hogy vizsgáz

tassam le a fiát, miután ez 6 évig járt az 
iskolába. Tőlem azt a feleletet kapta, hogy 
a fiú a tanitó kimutatása szerint nem járta 
Ví. osztályba, (ugyanis osztályismétlés miatt 
nem juthatott még ide) s igy nem vizsgáz
tathatom. Mire a polgár nem tulságosan 
szelíd hangon azt válaszolta, hogy ő azt 
bizony nem szereti, hogy az igy van ki
mutatva.

E törvény révén a tanügyi vezetőknek 
sokkal pontosabb képük lesz az ország 
népoktatási állapotáról. A közoktatásügyben 
jártas iskolafelügyelök jelentései minden
esetre nagyban fogják a kir. tanfelügyelők 
munkáját elősegíteni. A különböző isko
lákról alkotott fotográfiák igy sokkal telje
sebbek lesznek. Sok hiány fog most erő
sebben kibontakozni, ami azoknak való
színű orvoslását is fogja maga után vonni.

Hogy a záróvizsgákon szerzett tapaszta
lataim alapján milyen irányban szeretnék a 
népiskola belső munkájára némileg alaki- 
tólag hatni, arról majd egy másik alka
lommal vetek ide nehány gondolatot.

Frank Antal.

Évzáró ünnepély az irg. nővérek intézeté
ben. A lévai irgalmas nővérek intézetében 
f. hó 22-én d. u. 3 órakor lesz a zenevizs
gálat, 25-én d. u. 4 órakor a dús müsoru 
záró- és tornaünnepség, 28- és 29-én egész 
napon át pedig a női kézimunka tanfolyam 
kiállítása lesz nyitva a közönség számára. !

Az aranyosmaróti állami főgimnázium, mely 
a múlt tanév elején nyílt meg, folyó évi > 
szeptember hó első napjaiban megnyitja a , 
II. és VI. osztályt, úgy hogy a jövő tanév- > 
ben már négy osztályban és pedig az I. II. í 
V. VI. osztályban folyik a tanítás. Szállás, ; 
— vagy bármilyen az intézetre vonatkozó 1 
ügyekben felvilágosítást szivesen nyújt az 
igazgatóság.

A zseüzi izr. el népiskolában az évzáró 
vizsgálat f. hó 23-án fog megtartatni, melyre 
az érdekelt szülök és tanügybarátok ezúton 
is tisztelettel ineghivatnak.

Érettségi vizsgák. A lévai főgimnáziumban i 
e hó 15—17-én tartották meg az érettségi 
vizsgákat JSrdös Tivadar bártfai áll. főgimn. 
igazgató, kormánybiztos elnöklete mellett.
A vizsgára 22 növendék jelentkezett, akiket 
az Írásbeli után szóbelire bocsájtottak. Az 
érettségi vizsgák eredménye szerint négy 
növendék jeles, hat jó, kilenc elégséges, egy 
tantárgyból pedig három növendék javító 
vizsgára utasittatott, ami szeptemberben 
Pozsonyban lesz megtartva.

Egy alig; használt 
ebédlő bútor ju tá
nyos áron eladd.

Koháry-utca 20.

H Í R E K .

— Királyi elismerés. Éppen most van 
egy éve annak, hogy Barsmegye törvény- 
hatósága meleg ünneplésben részesítette 
Benkö Lajos kir. tan., vm. tiszti főorvost, 
abból az alkalomból, hogy ötven eszten
dőt töltött közszolgálatban. Ennek a ju
bileumnak betetőzéseként most őfelsége 
megengedte, hogy Benkő Lajosnak sok 
éven át teljesített kiváló szolgálata mél
tánylásául, elismerése tudtul adassák.

— A Felvidéki magyar közművelődési 
egyesület lévai járási választmánya f. hó 
20-án d. u. fél hét órakor a kaszinóban 
választmányi ülést tart. Tárgysorozat: 1. 
Az iskola látogató bizottság jelentése. 2. A 
központi elnökség javaslata a nemzetisé
gekkel megkísérelt egyezség tárgyában. 3. 
Egyébb ügyek.

— Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága rendkívüli közgyűlést tartott. Az el
nöklő K$ltz Gyula főispán indítványára a 
közgyűlés hódoló felíratott intézett a ki
rályhoz, örömének adva kifejezést, hogy 
betegségéből felgyógyult. Őfelsége a ka
binetiroda utján még azrap válaszol! 
a következő tartalmú táviratban- ő  cs. és 
apostoli királyi Felsége Barsvármegye kö
zönségének mai napon tartott közgyűlése 
alkalmával nyilvánított lojális érzelmeiért 
szives köszönetét kifejezni méltóztatott. — 
Ugyancsak táviratban üdvözölte a közgyű
lés a hercegprímást bíborossá történt ki
nevezése alkalmából. Majd kegyeletes sza
vakkal emlékezett meg a főispán báró

| Fehérváry Gézáról és Kossuth Ferencről 
j és a két nagy fériu halála fölött érzett 
| gyászát jegyzőkönyvében megörökítette és 
| családjaikhoz részvéttáviraiot intézett. Vé

gül elfogadta az állandó választmány ki
sebb jelentőségű javaslatait

— Az irás-olvasási vizsgák Barsmegyé- 
ben. Az uj választói joggal kapcsolatos 
irás-oljrasnsi vizsgákat megyeszerte befe
jezték a járási vizsgáztató bizottságok. A 
lévai járásban 577 ember tette le a vizs
gát, az aranyosmarótiban 83. a verebélyi- 
ben 412, az oszlányiban 85 és a garam- 
szentkeresztiben 388. A városi bizottságok 
szintén végeztek munkájukkal. Léván 327, 
Újbányán 88 és Körmöcbányán 26 ember 
vizsgázott le. Eszerint tehát Barsmegyébea 
összesen 1986 választójelölt vizsgázott le. 
(A vizsgáztató bizottságok dicséretére meg- 
emlitendőnek tartjuk, hogy ilyen sok vizs
gázó közül csupán mintegy 25 embert buk
tattak el az egész megyében.) Bár ez az 
eredmény is igen szép, de vannak még 
sokan a megyében, akik nem vizsgáztak 
le, figyelmeztetjük azokat, hogy a válasz
tókat összeíró bizottságok előtt annakidején 
igazolhatják majd, hogy tudnak Írni és ol
vasni, miáltal szintén hozzá juthatnak a 
választói joghoz.

— A barsmegyei kivándorlás. Az alispán
jelentése szerint a folyó év első negyedé
ben Barsmegyében a kivándorlási szándék 
emelkedett. 175 utlevet adtak ki, főként 
Amerikába szólót. Akivándorlás a gr.-szt.- 
kereszti járásból volt a legnagyobb, utánna 
következik az aranyosmaróti, majd az ost- 
lányi és végül a lévai járás.
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— V l m t i t * .  Qixtóíi ét ateélkKkói 
OriUy Liwüó na*ykereik*mfi földbirtokot 
eljegyezte Q rzgernu  Helgát Szobon. — 
Svvrba  József tanitóképeöi *. .igazgató, 
nyug. tanár eljegyezte dr. P alkovtcs Bála 
közalapítványi kit, ttgyás/ özvegyét «zül. 
S*abó Júlia úrasszonyt Láván. — Boksák 
Andor lévai építés* eljegyezte özv. dr. 
KUm Kálroánnét, szál. Korány Büakét, 
Betléren.

— UJ pénzügy igazító A király Ujvéry 
Sándor p. ü.-ianácsoat pénzügy igazgató 
helyettest, az ar.-maróti p. ü.-igazgatóság 
vezetőjét a kir tanácsosi cirantk dijmentas 
adományozásával p. ü.-igazgatóvá kine
vezte. Eoböl az alkalomból a Közszeretetben 
álló p. ü.-igazgatót meleg ünneplésben ré
szesítette a tisztikar.

— A katonák aratási uahtdságolása. A 
katonai parancsnokságok már megkapták 
a hadügyminiszternek ás a honvédelmi 
miniszternek az aratási szabadságról szóló 
rendeletét. A rendsiet szerint minden föld- < 
műveléssel foglalkozó és minden kisbirto
kos katona 21 n^pra szabadságolható' 
junius 27-étöl kezdődőleg két turnusban, 
úgy hogy augusztus 6-ára már minden 
szabadságolt katonának be kell vonulnia 
szolgélattételre. A rendelet szerint azok a 
gépészek és m.ás foglalkozásúak, a kik az 
aratásnál nélkülözhetetlenek, szintén sza
badságol hatók.

— Az adókivetések megyénkben. A 111. 
osztályú keresetadóra nézve az adókive
tések most folynak az ar.-maróti adóhivatal 
kerületében s f, hó 27-ón fejezik be azo
kat. A lévai kerületben junius 22-tól jú
lius 23-ig, a verebélyiben július 2-től lé 
ig és S körmöcbányaiban juiius 27-től 
augusztus 9-ig fognák működni az adó
kivető bizottságok. A nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok adóját az ar.-maróti 
kerületben junius 18-án, a lévaiban juiius 
20-án, a verebélyiben juiius 15 én és a 
körmöcbányaiban aigusztus Ő-án állapítják 
meg.

~  kinevezés. As ar .-maróti I
törvényszéknél Balogh János dr. kineve- 
lésév.el megüresedett birói állásra a király 
Htis Ödön pestvidéki törvényszéki jegyzőt 
nevezte ki. 1

— Az iparosifjueág egyéves önkéntessége.
A ma érvényes törvényes rendelkezések 
szerint az iparospályán működő ifjúság 
csak abban az esetben élvezheti az egy
éves önkéntesség kedvezményét, ha közép
iskolai, vagy azzal egyenrangú felső ipar
iskolai képesítését igazolja. Külföldön már 
régóta gyakorlatban van az a modern in
tézkedés, hogy oly iparosifjaltnak, akik 
szakmájukban kiváló eredményt produkáltak, 
vagy intelligenciájuknál és rátermettségük
nél fogva arra érdemeseknek bizonyulnak, 
a kereskedelmi vagy ipari szervezetek vé- 
leményes jelentései alapján megadják az 
egyévi önkéntes szolgálat jogát. A külföl
dön kiterjesztik ezt a kedvezést a keres
kedelmi vagy művészi pályán foglalatos
kodó egyénekre is, akik ily módon a tör
vény által megkövetelt képesítés nélkül is 
elnyerhetik a rövidebb katonai szolgálat, 
privilégiumát. Amint értesülünk, a magyar 
honvédelmi miniszter is foglalkozik azzal 
a tervvel, hogy az ily fiatalembereket men
tesíteni fogja a háromévi szolgálat alól és 
megadja részükre az egyéves szolgálat ked
vezését. A miniszter egyik hazai kereske
delmi és iparkamarához intézett leiratában j 
most kijelenti, hogy az ipar terén kiváló ; 
eredményt elért ifjak egyéves önkéntes
ségi jogának elbírálásánál a kamarák köz
reműködését is igénybe venni szándékozik.

— Uj állatorvos. Faragó Jenő állatorvos, 
városunk szülötte, aki e hó 12-én kitünte
téssel tette le az állatorvosi szigorlatot, 
Léván (Báthyutca 9.) állatorvosi gyakorla
tát megkezdte.

— A vármegye féltérjeeztéseí a kormány 
hoz. Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága több felirat felterjesztését határozta 
el. így felír a belügyminiszterhez a községi 
jés köroivosi, valamint a hatósági tiszti or
vosi állások között a nyugdijviszonosság 
megállapítása iránt. A kormányhoz a vi
lágbéke előmozdítása iránt. A képviselő-

— A közigazgatás köréből. Barsmegye 
közigazgatási bizottsága folyó havi ülé
sét K íUm Gyula főispán elnökletével tar
totta meg. Az ülésen a tisztviselők meg
tették múlt hóról szóló jelentéseiket. Esze
rint a múlt hónapban 15 tüzeset volt a 
megyében; a közegészség állapota május 
hónapban az ar.-maróti, verebélyi és lévai 
járásban kedvező, az oszlányi és gr.-azt.- 
kereizti járásban kedvezőtlenebb volt, mint 
az előző hónapokban. A himlőoltás a me
gyében befejeződött. A községi elöljárók 
kiletftek oktatva a gyermekvédelem, vala
mint a fiatalkorú bűntettesek megmentése 
feladatkörének ellátására. A lévai járáshoz 
tartozó magyar községek elöljárói az egy- 
gyermek-rendszer elleni küzdelemre is 
felhivattak. A kultuszminiszter a jövő tan
évtől Bartfüss községben három tanerős 
állami népiskolát szervezett. Állategészség
ügyi viszonyainak uz el mull hónepban az 
oszlányi járás kivételével nem voltak ki- 
elégitőek, mert g sertésvész és sertésor- 
bánc mindenütt terjedt.

házhoz a katonabeszállásolásról szóló tör
vény módosítása iránt. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez az általános és 
gazdasági ismétlő iskolák reformja tárgyá
ban. A kormányhoz a magántisztviselők és 
kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyainak 
rendezése iránt. Az országgyűlés képviselő
házához az italmérési üllőieknek vasár- ás 
ünnepnapokon zárva tartása érdekében. Vé
gül a pénzügyminiszterhez a kereseti adó
ról szóló 1875: XXIX. t.-c. 37. §-ának 
megváltoztatása iránt.

— Névmagyarosítások Gugyela József 
lévai tanitóképzöiatézeti növendék családi 
nevét Gnramvölgyi-re, Ruzicska László 
szintén tanítóképzői növendék Rozgonyi-ra, 
és Wilbeim Mór, Simon és Károly lévai 
lakosok Bartá-ra változtatták.

— Tűzoltók mulatsága. A lévai önk. tüz- 
oltóegylet f. hó 28-án az Eller-fék kerti 
vendéglőben Bartos és S&ray zenekarának 
közreműködése mellett nyári mulatságot 
rendes a hiányzó szerek pótlásának költ
ségeire. Kedvezőtlen idő esetén a mulat
ságot Péter-Pálkor tartják meg.

5

— Tömeges halál az égő kunyhóban. Kö
vesmocsár község határában, miként érte
sülünk, rettenetes szerencsétlenség történt. 
Az útépítésnél dolgosó cigányoknak ki- 
gyuladt a kunyhója, két cigány teljesen 
szénné égett benne, egy megfuladt a füst
től, mig ketten olyan súlyos égési sebeket 
szenvedtek, hogy az egyik ezek közül is 
már meghalt a selmeci kórházban.

— Szenzációs előadás az Apollóban. A
Lévai Apolló Mozgószinházban vasárnap 
d. u. és este szenzáció számba menő elő
adást k lesznek. Magyar színészek játéká
ról készült felvételek, továbbá Psylander- 
film kerül bemutatásra. A műsoron két 
színdarab szerepel. Az egyik Tata mint 
dada cimü kacagtató magyar vígjáték, a 
Vígszínház művészei játszanak benne, a 
másik pedig Tűz a tengeren c- nagyhatású 
dráma, a főszerepben a világhírű mozi- 
művész Psylanderrel. A pompás műsort 
több kitűnő darab teszi teljessé, igy egy 
kellemesnek ígérkező est elé tekint a szó
rakozni vágyó közönség, amit biionyára 
föl is fog használni.

— Pályázat posta- és távirda gyakornok 
jelölt! állásokra. A keresk. miniszter a 
posta, távirda és távbeszélőnél gyakornok 
jelölti állásokra pályázatot hirdet. Pályáz
hatnak azok a 18 évüket betöltött, de 25 
évüket túl nem haladt ifjak, akik főiskolát, 
középiskolát, vagy ezekkel egyenrangú más 
tanintézetet sikeresen elvégezték. Fölvilá- 
gositással a postahivataloknál szolgálnak 
az érdeklődőknek.

— Fősorozás Léván. Most fejezték be 
Léván a fősorozásokat. A Léva városiak 
sorozása alkalmával fölhívtak 162 állítás- 
kötelest, megjelent 118, ezek közül kato
nai szolgálatra alkalmasnak talált a sorozó
bizottság 22-őt. A sorozásról elmaradtak 
másutt kérték soroztatásukat. Éppen igy 
került itt sor alá 26 idegen is, akik közül 
3 vált be. 2 fiatalember önként jelentkezett 
— idő előtt — katonának. Mind a kettőt 
alkalmasnak találták. — A lévai járásból 
84é állitásköteles lett fölhiva a sorozásra, 
melyen azonban csak 726 jelent meg. A 
sorozóbizottság ezek közül csupán 124-tt 
talált katonai szolgálatra alkalmasnak. Tehát 
amint látható, igen keveset vettek be, na
gyon válogattak az emberanyagban.

— Sporthír. A Lévai Athlehkai Club va
sárnap délután mérkőzést tartott Léván ac 
Ipolysági Testedzők Egylete football csapa
tával. Az esős idő nem kedvezett a ispor- 
tolókoak s aajdaem úgy volt, hogy a 
mérkőzést elhalasszák, de mivel az Ipoly
ságiak az utolsó psreben mégis megérkez
tek, Így a mérkőzést is megtartották, mely 
a lévaiak győzelmével végződött. Az ered
mény 3:0 (2:0).

— Szobrok a Balaton mentén. A Bala
toni Szövetség elhatározta, hogy több szob
rot állít a balatonmelléki vármegyékben. 
Somogy vármegyében, Balatonföldváron, a 
kuruc nóták megmentőjének, Pálóczy Hor
váth Adámnak, Fonyódon Berzsenyi Dá
nielnek állít szobrot. Veszprémmegyébea 
Siófokon szobrot állít a balatoni hajózás 
megalapítójának, Széchenyi István grófnak. 
Almádiban Ányos Pálnak, Vas Gerebennek, 
Ruzicskának és Csermáknak, a híres ze
nésznek. Zala vármegyében: Balatonfüre-

A  mozi éréekeR előadásai megkezdődtek.
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den Jókainak és Deák Ferencnek, Tapol
cán Batthyány Jánosnak, Badacsonyban 
Kisfaludy Sándornak, Keszthelyen Petőfiné 
Szendrei Júliának és Nagy lgnácnak, a 
Pesti életképek volt szerkesztőjének. Mind 
e szobrok közül legelsőnek Jókai Mór ba- 
latonföldvári szobrát állítják föl. A terve
zett szobrok közül legeredetibb lesz két 
honfoglaló vezér szobra. E két vezér Le
hel és Vérbulcsu. A Balatoni Szövetség 
választmányának egyik akadémikus tagja, 
Sebestyén Gyula nemzeti múzeumi igaz
gatóőr ugyanis történeti kutatások alapján 
megállapította, hogy a honfoglaló vezérek 
közül csak két vezérnek tudjuk a szállás
birtokát pontosan meghatározni. Ez a két 
vezér az augsburgi romlás mondáiban sze
replő Lehel és Vérbulcsu. Minkettőjük 
szállásbirtoka a Balaton mellett volt. Le
hel vezéi szobrát Leilén, Bulcsúét pedig a 
régi örskálhoz tartozó Révfülöpfürdőn fog
ják fölállítani.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Szabó János, Brlaj Julianna, József. Ghi- 
messy Mihály, Strba Etel, Ilona Mária. 
Dohány János, Slehér Rozália, Lászó. Né
met András, Kovács Julianna, Sándor. Dr. 
Balog Sándor, Engel Olga, Katalin. Kacián 
István, Kis Julianna, Gizella. Halász Lipót, 
Klein Rozália, Imre László. Márton Ernő, 
Brcznay Jalianna, László Lajos.
Halálotás: Kántor Bálint 50 é, gyomorrák. 
Ráfael Ferencz 37 é, agyroncsolás (fejbe 
verték). Drobni István 17 hó, tüdőgyulla
dás. Laukó Ferenczné Tulnyer Zsuzsanna 
53 é, kizárt sérv. Katovecz Márton 46 é, 
agyvérőmleny. Dubacsek Agostonné Simek 
Zsuisana 41 é, bélhurut. Bálint Mária 14 
hó, tüdőgyulladás, özv. Szepessy Mihály 
84 é, agyvérömleny.

Irodalom.
Tanítsuk-e a latin nyelvet? (Tájékoztató 

a müveit nagyközönség számára; irta Ve- 
kerdi Béla főgimnázium! tanár.) E címmel 
egy könyv érkezett hozzánk. Sok minden
féle szempont érvényesült már a közelmúlt 
éa régebbi idők Iskolareformjaiban, csak 
egy szempont nem juthatott még soha dia
dalra és érvényesülésre : a gyermeki boldog- 
tág. Ebből a szempontból kiindulva veszi 
a könyv írója bírálat alá a középiskola mai 
egész rendszerét és rámutatva az iskola 
hibáira, (melyeket mint tanár elég közelről 
ismerhet) oly reform szükségességét han
goztatja, amely ne az egymással vitázó 
elméletek és szakemberek valamelyikének 
diadalát, hanem a tanulók igazi nyereségét 
jelentse. Mivel pedig a mai gimnáziumi 
rendszer alapját és gerincét a latin nyelv 
teszi, azért főleg azzal a kérdéssel foglal
kozik, hogy van-e egyáltalán szükség e 
nyelv tanítására és sorra cáfolja azokat az 
érveket, amiket a latin nyelv hívei e tárgy 
tanítása mellett fölhoznak. — A könyv, 
mely elejétől végig eleven és érdekkeltő 
előadással van megírva, nem annyira a 
szakemberek és pedagógusok számára ké
szült, mint inkább a szülőkhöz és általában 
az iskola iránt érdeklődő polgársághoz 
szól. A könyv ezt az általános érdekű 
pedagógiai és nemzeti kérdést sokhelyt 
megvesztegető, okoskodással tárgyalja. De 
éppen e tárgyalási módja miatt szorul szi
gorú szakszerű bírálatra, minthogy egész

Vihnyeflirdön „Licskó“-féle

okoskodása tetszetős, de sokban téves 
alapelveken épül. Lapunk valamelyik szá
mában bővebben foglalkozunk a könyvvel 
s a könyv tárgyalta kérdéssel.

A Oarvin. Dr Fülöp Zsigmond népszerű 
természettudományi folyóiratának junius 
15-iki számában Del Marmol angol csil
lagász ama legújabb megfigyeléseket és szá
mításokat ismerteti, melyekből arra követ
keztethetünk, hogy még a Neptunuszon túl 
is vannak ismeretlen bolygók. A szerkesztő 
a legújabb biológiai kísérletekről számol be, 
„A másodlagos nemi jellemvonások meg- 
változtatása*operáció utján “ címmel. Dr. 
Nagy Jenő Helgoland madárvilágáról mond 
el érdekes dolgokat. László Artúr azt a be
szélgetés, számláló gépet és rendszert is
merteti, melyet a fővárosi telefonhálózatban 
most fognak bevezetni. Dr. Gáspár Lajos 
a .tápsóról- cseveg. Érdekesek a banánról 
és a villámhárító történetéről szóló cikkek 
is. A kéthetenként megjelenő folyóirat elő
fizetési ára a Darvin-Könyvtár köteteivel 
együtt fél évre 5 K. Mutatványszámot küld 
a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 
60 szám.

Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni Szö
vetségnek most jelent meg az ingyenes 
balatoni kalauza. A szép képekkel díszített 
kalauzt a szövetség 60 ezer példányban 
nyomatja és osztja szét. 10 filléres bélyeg- 
dij mellett a csinos füzetet bárki megkap
hatja a szövetség titkári hivatalánál Balaton- 
füreden.

Közgazdaság.
Állatbiztosító szövetkezetek. Több alka

lommal jelentettük, hogy ebben vagy abban 
a faluban állatbiztosító szövetkezetét léte
sítettek, de mindazonáltal Barsategyében 
még nagyon lassan szaporodnak ezek a 
hasznos intézmények. Némely községbe* 
talán még hírből sem ismerik, azért jó lesz 
ha itt ismertetjük, mert gazdaközönségünk 
érdekében áll, hogy minden községben lé
tesüljön ilyen szövetkezet. A legtöbb gazda 
azt gondolja, hogy az állatokat csak tűz 
ellen lehet biztosítani s ha ezt megteszi, 
azon tévhitben van, hogy most már eleget 
tett ily irányú kötelességének. Pedig az 
állatállományt minden oldalról fenyegető 
veszedelmeknek csak kevés része szárma
zik tüzveszedelemből. Az állatállományt ér
hető veszedelmeknek legnagyobb része 
betegség vagy különböző balesetek követ
keztében történik.

Naponta olvashatjuk különféle állati jár
ványok felléptét, melyek lépten-nyomon ve
szélyeztetik az állattenyésztést. Vannak 
egyes vidékek, hol a lépfene, serczegő 
üszők évente nagyszámú szarvasmarhát 
pusztít el. De nem kicsinylendő a gümő- 
kór pusztítása sem, különösen azon vidé
keken, hol a nyugati fajta szarvasmarhák 
tenyészése dívik. Hazánkban húszmillió 
koronára tehető azon károsodás, mely az 
állatok elhullása és kényszervágása kö
vetkeztében a gazdaközönséget éri. Tehát 
koránt sem szabadna kicsinyelni az állat
biztosításnak az állattenyésztésre gyako
rolt kedvező hatását.

Ha a gazdának állatai biztosítva vannak, 
akkor nyugodt lélekkel fektetheti vagyo
nának megfelelő részét állatállományba. 
Értékes és jó tenyésianyagot szerezhet be,

ezen a réven jövedelmét fokozhatja. Az 
értékes és jó tenyészállatok tartása, gon
dozása nem sokkal igényel több költséget, 
mint a tenyésztésre kevésbbé alkalmas! 
tehát kisebb értékű állatoké, mig jövedel
mezősége amazoknak összehasonlíthatatlanul 
nagyobb. Az állatbiztosítás arra indítja a 
gazdát, hogy megtakarított pénzén értékes 
és haszonhajtó állatokat szerezzen be, mi
által tőkéjét — megóva a fenyegető kocz- 
káztatástól — a legmagasabban kamatoz
tathatja, sőt megsokszorozhatja. Az állat
biztosítás védelme mellett az állattenyész
tés a gazda leghívebb és legjövedelmezőbb 
takarékpénztára.

Az állatbiztosítás legczélszerübb és leg
olcsóbb módja a községi szövetkezet. Pár 
fillér biztosítási díjért a községi szövetke
zet a tagok megbetegedett állatait szövet
kezeti költségen orvosoltatja, ha pedig va
lamely tagnak elpusztul az állatja a ká
rosult tagot kártalanítja.

A nyugati államok gazdái a községi ál
latbiztosító szövetkezetek utján érték el 
azt, hogy állattenyésztésük jelenben annyira 
fejlett. Itt a gazdák — állataik biztosítva 
lévén — minden megtakarított pénzüket 
az állatállományba fektették, iparkodtak 
mindig értékesebbnél értékesebb tenyész- 
anyagot beszerezni és ezzel tenyésztésü
ket javítani.

A gazdaközönség elsőrendű kötelessége, 
hogy községi állatbiztosító szövetkezeteket 
létesítsen. Ott, ahol még nincsen, 20—30 
gazda könnyen létrehozhatja. Egyedüli 
teendő, hogy egy levelező-lapon a várme
gyei gazdasági egyesülethez, vagy a leg
közelebb lakó állatorvos úrhoz forduljanak 
a szükséges felvilágosításért, ezek bár
melyike gondoskodni fog arról, hogy az 
ily szövetkezet megalakulásához szükséges 
mindenféle iratot és utasítást teljesen in
gyen megkapják.

villa szabadkézből eladó.
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1914 végrh.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102. §-értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy az újbányái kir járásbíró
ságnak 1914. évi V. P. 49 számú végzése 
következtében Dr. Rischanek Béla ügy
véd által képviselt Volt Jakab javára 1-Lk. 
— f. s jár. erejéig 1914. évi május hó 29- 
én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 700 K. — fillére becsült 
következő ingóságok u. m. egy pár ökör 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járás
bíróság 1914-ik évi V. 49. számú végzése 
folytán 5 K. 40 f. tőkekövetelés, eddig 
összesen 38 K. 99 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig Dócifürésze 
községben alperes lakásán leendő megtar
tására 1914 évi junius hó 26-ik napjának 
délutáni 3 órája határidőül kittízetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX. t.-c 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is elfognak adatni.

Amenyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Újbánya, 1914. évi juniushó 15 napján.
Tóth Arthur.

kir. bir. végrehajtó.

Őszi trágyázás ! j
THOMASSALAK |

A legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya 
Óvakodjunk a hamisításoktól I 

Csak akkor valódi, ha ilyen zsákban van

és eredeti ó lom zir van rajta.
TTlinden zsák tartalomjegyzékkel van e llá tva !

K A L M Á R  V I L M O S
a Thomasphospatfabriken Berlin, vezérképvlselöje 
BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-UT 49.

& 3 & - K ú l ö n ö s e n  a jelenlegi RENDKÍVÜLI 0:.C  > 3  
ÁRAKRA figyelm eztetjük a vásárlókat.

Ssmsey Tibor főgimn. torna
tanár ismét megnyitotta 

i v é d t o r n a *  é x  v í v ó -
kurzusát felnőttek és gyer
mekek részére a lévai sport

teiapen.

B Ú T O R O K  
Kárpitos és d í

szítő munkák. Teljes lakberendezések 
W<t‘iwK .4 r i i i i i i  Cégvezető: K o l i s i  ^a lísss*.. 
butorkészitőné szerezhetők be 

Zsarnóczán.

E gy evek  óta fennálló jó me- 
netelü fűszer- és korcsma üzlet 
más vállalat miatt azonnal el
adó. —  Bővebb felvilágosítás a | 
kiadóhivatalban.

Lalísitoxi áanonenak 
két jóravaló fiú  felvétetik  

Tielassay Józsefnél
L E V A N.

• ■

Egy jóravaló fiút .'.
tanulónak keres .'. 

Csákányi Sándor
asztalos inestei, Léva.

Itlilli K.
kerékpár és kerékpár 

alkatrészek
Gazdasági gépek. 

Építkezési anyagok. 
Palafedö len ezek.

Sodrony fonatok. 
Vízmentes ponyvák 

nagy raktára .

A nagylányai cserépkályhagyár viseleté
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ESERCO
Patent befőttes üveg

mely megbizhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légmentesen elzárható patent befőttes 
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vámos Mór
üveg és porcellán kereskedésében

b É V A n.
Telefon 44. szám.

Állandóan nagy kész
letet tartok, twí

Igyék naponta 1-2 palack

Szint Istnán
dupla maláta sört,

mert ez a legelső, a valódi 1 
A söriparban korszakot alkotó a
Kőbányai Polgári Sörfőzde

ezen világhírű söre, melyet ma minden 
országban utánoznak. Nemcsak a legól- 
vezetesebb üditő ital, de csodálatos 
gyógyhatása is van idegesség, étvágy
hiány, vérszegénység, álmatlanság, tiidő- 
és gyomorbajoknál. igen ajánlható láb- 
badozó betegeknek és szoptató nőknek is.

Ajánlja: Noorden tanár Becsben, Ko
rányi tanár Budapesten, Glax tanár 
Abbázziában és számos más szaktekin
tély.

Lévai főraktár:
Szenessy, Tonhaiser és Társa

cégnél, Léván.
Kapható minden jobb kávéház- 

m bán, fűszer és csemegeüzletben.

UNGÁR ADOLF
L É V A ,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Zsák és ponyva köl
csönzése és eladása.

Vízmentes ponyvák, lópokró
cok, törniük és gazdasági

k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
—■ ben kaphatók. —

Ablakredönyök és napellenzőkre 
=  rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
— eszközöltetik. —

Tisztán kezelt 
KÓSER libazsír
20, 10 és 6 kilós 
bödönben kapható

Cim a kiadóban.

FAÜZLETÜNK *
GYAKORNOKOT

keresünk.
Szauer Izidor és Mór.
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fü’ígÉr^ztfk a legszebb

V Á R I  

újdonságok.
Lüsteröltönyök, 
Porköpenyek, 
Férfi- és 
Gyermekruhák

Tánctanitási értesítés!
Léva város ét vidéke nagyra becsült kö

zönségét tisztelettel értesítem, hogy 1914 
évi julius hó 1-én a Városi-szálló színház
termében

tánckurzust nyitok.
Remélve, hogy 10 évi Léván való mű

ködésem után a n. é. közönség bizalmát 
és pártfogását ezidén is kiérdemiem.

Beiratkozásokat, előjegyzéseket szívesség
ből Schulcz papirkereskedése fogad el. Jun. 
25-től személyesen a tánciskola irodájában. 

Felnőtt, gyermek és diákcsoportok ! 
Különórák!

Minden csoportban One-Step, Tangó és
Furlena tanítása.

Családok által összeállított zártkörű cso
portok tanítását elfogadom.

Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula
Ö cs. és kir. Fensége Erzsébet főhercegnő 

v. tánctanitója.
Több fővárosi leányiskola és az Esztergom 
érseki felső leányneve ő rendes tánctanára 

Főv. tanintézet: VIII. Baross-u. 59.

E
gy idősebb urinő házvezetői 
állást keres, igényei szeré
nyek, jó bánásmód mellett 

kevesebb fizetést kér.

Cime a kiadóhivatalban

KFeisz HenrikKQVÁ6S SÁNDOR
cipőáruliiiza

LÉ  .&• K o«snth*<ér.
___________ e-,<c

Ajánlja dúsan felszerelt 
=  cipőraktárát. — - -

----------•€_____

O l c s ó  á r  a ki  
Ragg oálaszték!

_________op_________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

Fehér vászoncipö legelegánsabb 
kivitelben — — — 4 K 50 f  

Sandái egész finom 6 évig 2 K 80 f  
K) évig 4 —, női 5-50, férfi 6*20. 

Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f  
Csinos női sevr. fűzős v 

gomboscipő — — — 8 K 50 f
Valódi angol sevró női gom

bot vagy füzöecipö — II K — f

cipőáruháza
Nagysallö.

Reklámárain:
Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9 — K 
Sima tiszticiptt — — — 9 — K
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariaciptt — — 13*90 K 
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö — -  -  -  II—  K
Fiú box füzöscipi) 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

Nyomatott Schulcz Iftaácznál Léván.
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