
III. évfolyam *
Déva, 1911. jú lius hó i5-én. 28- szám.

LÉVAI HÍRLAP
_________________________ T á rsa d a lm i- , S zé p iro d a lm i-  és K ö zg a zd a sá g i h e tilap

Az ország aratása.

A hivatalos termésbecslés közzété
tele után a bizonytalan találgatások 
helyett határozottabb képet alkotha
tunk az idei terméseredményről, illetve 
a lényeget eldöntő buzahozamrol, 
miszerint a megindult aratás 2 3 
millió métermázsával kevesebb búzát 
igér. mint a tavalyi rekoid esztendő.

Ez az idei eléggé kedvezőnek 
mondható terméskilátás ha váratlannak 
nem is mondható, az utóbbi eszten
dőkben annyira megszokott sanyarú 
viszonyok között mégis szokatlan, 
mert ugyszólván évezredes külterjes 
gazdálkodásunk mellett már szinte 
ritkaságszámba megy egy-egy jó 
termés, hogy a bő hozamtól kifáradt 
és nagyjában csak kezdetlegesen mű
velt föld az egymást követő eszten
dőkben is jól fizessen.

A  gazdákat már számtalanszor 
figyelmeztették —  és az erre legille
tékesebbek is, —  hogy nem volna I 
már szabad a termés eredményét tel- 1 
jesen az időjárás szeszélyes alakulá
sainak kitenni, hanem intenzív gazdál
kodással lehetővé kellene tenni azt, 
hogy az esetleges kedvezőtlen időjá
rás rossz hatása a belterjes gazdál
kodással lehetőleg ellensulyoztassék. 
De mivel a gazdanép a Iegkonzerva- 
tivebb eleme ennek az országnak, a 
legnehezebben tér el a régi szoká
soktól, ez a sok szép szó is csak a 
pusztában elhangzottak szava volt, 
eredmény idáig még nem járt nyo
mában. Ped ig  okkal-móddal már a 
gazdák is feltehetnék maguknak a 
kérdést : mi lesz ezzel az országgal,

az ország népével akikhez ők is tar
toznak, hogyha a jövőben több egy
másutáni esztendő olyan kedvezőtlen 
termést hoz. amihez ez az ország a 
mai keserves állapotában, a mostani 
hallatlanul drága világban is még talán 
valóságos tejjel mézzel folyó Kanaán 
azokhoz az egyiptomi hét szűk esz
tendőkhöz képest, amik még itt, ha 
minden igy megy továbbra is, beáll
hatnak. Pedig azt mondják : Európa 
éléskamrája Magyarország. De sajnos, 
ez az éléskamra évről-évre ürül, lassan 
mar maga a gazda sem fog találni 
benne elegendőt a házanépének, nem- 

, houy még Európát is elláthassa.
| Éppen azért ideje lesz már szakí

tani nemcsak a tisztára külterjes gaz
dálkodással. hanem azokkal a régi 
jelszavakkal is, hogy Magyarország 
tisztára löldm ivelő állam, mert az 
utóbbi időkben már bizonyossá vált, I 
hogy a nemzet gazdaságának biztos ; 
alapjául a földmiveiés maga mégsem , 
elegendő. Érthető tehát és indokolt az 
az újabban tapasztalható mozgalom, 
amely a városokban indult meg s 
azon van, hogy kivegye részét az i 
iparfejlesztés munkájából és pedignem 
csak úgy, mint a fogyasztó közönség 
központi hatósága, hanem úgy is mint 
az iparfejlesztés hivatott tényezője Ezt 
az intenciót éppen úgy helyeselhetjük, í 
mint az állami vezető körök ama tö
rekvését, amelylyel az országnak nem I 
csak a fővárosát, hanem annak egész 
területét hozzáférhetővé akarja tejini I 
az ipar számára s igy leginkább | 
azokat az iparvállalatokat részesíti 
támogatásában, amelyek gyártelepeiket 
a vidéken szándékozzák felállítani.

A vidéki városok szempontjából ez 
| persze kedvező konjunktúra és jelent

kezése kell, hogy készülődésre és a 
konjunktúra megfelelő kihasználására 
késztessen bennünket.

1 ipikus példa erre a németországi 
1 városok rendszeres propagandája 
j ebben az irányban. Egész kifejlődött 
| rendszere van Németországban annak, 

hogy az egyes városok mi módon 
| tegyék híressé magukat arról, hogy 
! telepük az ipar és kereskedelem szá- 
j mára mennyire alkalmas. Hogy a folyó 

és vasút mellett való fekvés, olcsóbb 
! életmód, iskolák, szellemi élet fejlesz

tése, a speciális szükségletek, a hitel- 
I intézetek, a meglévő kereskedelem és 
; ipar, a célszerűm berendezett vasúti 
j forgalom, a város által olcsón meg- 
| szerzett telkek, ármentesités vizveze- 
| ték és csatornázás, gaz, elektromos 
erő és világítás, jó munkásviszonyok 
és munkás lakásra alkalmas területek, 
az ipar mennyiségi és minőségi befo
gadó képességének közlése, egyes 
fogyasztó vidékek közelsége, az olcsó 
hajtóerő, beszerzési és lerakodási le
hetőségek, a fogyasztási területek stb. 
mint mind mennyire alkalmassá teszik 
az illető várost arra, hogy ott meg
felelő ipar és kereskedelem fejlődhessék.

Ezenfelül tüzetesen fel kellene so
rolni azokat a speciális kedvezménye
ket, amelyeket a/ illető városok a 
letelepedő vállalatoknak megadni 
hajlandók.

Ezeket a módozatokat a városok 
kongresszusának segélyével kellene 
ellátni. A városok kongresszusának 
állandó intéző bizottsága felhívást in
tézne az összes városokhoz, amelyben
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egy iparfejlesztési bizottság létesíté
sére buzdítaná a városokat és egyút
tal közölné azokat a fontosabb mo
mentum* >Kat. amelyeket a külföldi 
hasonló bizottságok szem előtt szok
tak tartani. Ehhez a fölhíváshoz szük
séges volna egy kis tájékoztatót 
mellékelni arról, hogy mely iparágak 
megvalósítására van szükségünk, 
milyen uj iparágak számíthatnak 
prosperálásra, tekintettel a hazai ipar 
eddigi termelési viszonyaira és a 
közszükséglet arányaira. Az eddigi 
iparfejlesztési emlékiratok adatai nyo
mán ez a memoár könnyen elkészül
het, de mindenesetre nélkülözhetetlen, 
mert e nélkül a hatóságok tanácsta
lanul állanának a kérdés praktikus 
jelentőségével szemben. Ennek az 
előzetes anyagnak a tárgyalás * céljá
ból azután minden város megalakítaná 
a maga speciális iparügyi bizottságát, 
amely mindenesetre eredményesebb 
munkát végezne, mint az egyes fel
merülő gyáralapitási terveknél ad hoc 
megalakult bizottságok és igy az 
ország népének a jövőben nemcsak a 
szántóföldeken volna aratása . . .

Rengő föld.
A földrengéshez hasonló rendülések 

gyakorta érnek bennünket, s ha nem min
dig föld rendülései is, de sohasem ke- 
vcsi é veszedelmesek ennél. A rendülések 
velejárnak a fejlődéssel, s éppen ezek a 
rendülések az élet eseményei; események, 
amelyek váratlanul jelentkeznek, minden 
fejlődés folyamán egy-egy fejlődési iránynak 
megszakadását, vagy legalább hirtelen meg

törését jelentve és /.okát hozva magukkal. 
Ezek az eseményei a fejlődésnek azok a 
jelenségei, amelyek íindig idegennek tűnnek 
fel ott, ahol megjelennek, amelyekről azt 
szoktuk mondani, I ogy rendellenességek, 
csodák s melyekről azt tanítja a materialista 
történelem, hogy s nmi közük az igazi 
fejlődéshez és hog\ arra egyáltalán nem 
jellemzők. De még éppen azok az ese
mények az egyetlei útmutatóink a fejlődés 

; megítélésében s ha ennek a fejlődésnek a 
j a mértékét meg akarjuk szerezni, egyetlen 

segítségünk az, h o g y  ezekre a rendellenes 
eseményekre támaszkodhatunk. Soha sem 
térnek vissza ezek a történések s ezek ér
demlik meg a véletlen nevet, azt tanítja a 
materializmus, de ma már ez is elavult 
igazság, mert ma már úgy tudjuk, hogy a 
véletlenek szabályszerűen visszatérnek és 
épen olyan részei a haladásnak minta rend 
uralkodásának észrevehetetlen ellenőrizetlen 
szakaszai.

Máskor ezeket a rendüléseket nem a föld 
idézi elő, hanem sokszor a magunk társa- 

| dalmának a differenciálódása, mert a tár- 
I sadnlmi viszonyok mind úgy teremtődnek 
I meg, hogy bizonyos fokig való fejlődésre 
» képesek, határaik egyre jobban megfeszülnek 
1 s ezért mindig szakadással rombolással és 

nagy zökkenéssel jár az uj viszonyok kiala
kulása: máskor a szomszédos társadalmak 
változásai renditik meg életünk alapjait, 
amelyeknek szilárdsága mindig múló termé
szetű. S néha nagy ritkán megesik, hogy 
egy olyan messze álló egyéniség életében 
beálló változás rendit meg bennünket, mint 
a földé.

Atert a föld is él — hogy fedezzük ezt 
I most fel ? — s a föld életének is megvannak 
í a maga zökkenői, amelyeken végig kell 
| haladnia, bár neki is igaz az, hogy saltus 

non datur. Az emberi tudás már megpró- 
i bálta ezt az é’etet kikutatni és a tudomány 

már a korszakokról is beszél, amelyeket 
ennek az életnek nagy eseményeivel határol. 
Meg van már a színes neve is az anyag 
izzó ős formájáról, amely az anyagnak és

erőnek legelső differenciálódatlan helyzete 
és ennélfogva egymással is legtökéletesebb 
egysége lett volna ; a napról, amely ennek 
az ősformának egy kiszakitoít darabja, a 
földről, amelyen az anyagnak és az erőnek 
legnagyszerűbb harcai folynak le, s a holdról, 
ahol a harc már megjelent és ahol az 
anyagnak az energiától való szétválása már 
teljessé lett.

Legszebb mesénk ez — de mese, s ha 
tudva még nem tudjuk is, hogy az, de a 
benne való hitünk már oda és most mikor 
a föld életére gondolunk, nem ez a mese 
jelenti számunkra ezt az életet. Anélkül, 
hogy az eseményt mindjárt be is akarnánk 
kapcsolni a fejlődés láncába a jelenség 
maga azt mutatja, hogy e föld is ugyanúgy 
változik mint mi magunk s hogy változásai 
reá nézve is rázkódásokkal járnak.

S hogy ez a rázkódás elsősorban minket 
ráz meg, mert csak mi érezzük meg, ez 
reánk nézve tragikus dolog, de még akkor 
is „rendben van Úristen'1. S ez az egész 
még a nagy mesébe is beillik . az anyag 
és az energia nagy harca egyre jobban 
felaprózva és egyre finomabbá teszi magát 
a két elemet; a nagy harc ezerre bomlik 
fel, apróbbakra és nagyobbakra, párhuza
mosan folynak ezek a küzdelmek és egymást 
is megrontják vagy megsegítik. Nem baj az, 
ha mindezek után arra gondolunk, hogy az 
anyag és energia nem is két egymástól 
különböző valóság, s ennél fogva semmi 
sem igaz a mesénkből : a mese helyét uj 
mese foglalja el s mig az uj ki nem alakul, 
a régi is elég jó rá. hogy megmagyarázzuk 
vele magunknak azt, ami történt, — mert 
nein tudjuk eltűrni, hogy valami megma
gyarázatlan legyen.

A múlt hét egyik éjjelén az történt velünk, 
hogy a földnek egy megrendülése beleavat
kozott a mai apróbb harcainkba és egyet- 
mást tönkre tett közülük. Ha százféleképen 
forgatjuk is, akkor sem idegen tőlünk a 
föld s ahelyett, hogy tisztulna előttünk, 
mindennap kevésbbé tudjuk, mi hát a földi 
jó és hogy mi a rossz.

T Á R C Z A
Mikor a rózsák nyílnak...

Irta  F a r k a m é  S ípos*  E rzs i.
— Piroska hát igaz ?
— A\i Annus ?
— Hát hogy Ágoston Jenőnek vissza- 

kiildted a jegygyűrűjét ?
— Igaz.
Pillanatnyi csend.
Jegyznék Anuskája egyet rántott a vállán, 

aztán újra csak hozzáfogott a virágszedés- 
he/. A kőfalhoz, ugyan is mely a kasznárék 
kertjét az övékétől elválasztotta, egy létra 
volt támasztva, azon állt Annus s onnan 
szedte a futórózsa piros virágait, melyek 
félig a szomszéd kertbe hajoltak át.

Piroska az ő kertjükbnn ült egy vad
gesztenyefa alatt és onnan beszélgettek át 
egymásnak.

Annust azonban úgy látszik nem nagyon 
elégítette ki a rövid felelet, mert újra meg
szólalt :

— Hát miért tetted ?
— A mama nem akarta úgy Annus.
Vidám kacaj volt a válasz.
A mama nem akarta? Ugyan minek mon

dasz ilyet nekem hiszen tudják az egész falu
ban, hogy csak a mamád kedvéért lettél az 
Ágoston menyasszonya.

És mégis úgy van Annus a mama akarta igy.
— No persze mert csak nem akarta, hogy 

boldogtalan légy.
Ismét szünet.
Annus azonban ugylátszik megunta a 

virágszedést mert rákönyökölt a kőfalra és 
úgy nézett rá Piroskára. Majd egy csomó 
virágot odadobott az ölébe.

— Haragszol talán ?
— De ugyan miért kérlek.
— No csak azért mert akartam valamit 

tőled kérdezni valami igen érdekeset.
— Egész kiváncsivá teszel.
Annus hirtelen körülnézett aztán kezét 

ajkára emelve halkan kérdé:
Voltál te már valamikor szerelmes Piri?

: Olyan édes volt amint előre hajolva tágra-
| nyilt szemekkel lélekzetvisszafojtva leste a 
i választ hogy Piroska vidáman felkacagott.

Annuska pedig duzzogva biggyesztette le 
az ajkát.

— Tudtam, hogy kifogsz nevetni.
— Ugyan hová gondolsz, édes.
— Tudod hiszen én csak azér kérdeztem 

mert az este a postás kisasszonnyal éppen 
a szerelemről beszélgettünk. Te Piroska ha 
tudnád mennyi nagyszerű dolgot mesélt 
nekem, és képzeld csak ő is szerelmes, nem 
is gondolnád kibe; Fehér Miklósba az ura
dalmi erdészbe. Nos ugy-e nincs valami 
jó ízlése és . . .

Hirtelen elhallgatott. Piroska ugyanis aki

eddig meglehetős röviden és szórakozottan 
felelgetett vissza, elhalaványodva ejtette ki 
kezéből munkáját. Annus pedig ujjongani 
szeretett volna örömében.

Oh most már értette miért küldte vissza 
az Ágoston jegygyűrűjét. Igaz ugyan, hogy 
ő bizony nem tudott volna beleszeretni abba 
a komoly, halavány fekete emberbe hanem 
Piroskának úgy látszik még az is tetszik.

Aztán mintha észre sem venné, hogy Pi
roska milyen feszült érdeklődéssel lesi minden 
szavát hanyagul folytatta :

— Én persze meg is mondtam neki, hogy 
nincs valami jó Ízlése, nekem például Gén" 
Gyula — és ezt nem minden nyomaték nélkül 
mondta — sokkal jobban tetszik. No meg 
aztán úgy is hiába eped Fehér után, úgy
sem ő bele szerelmes tudom jól.

— Talán a titkára vagy ?
— No az éppen nem. De hát ahhoz nem 

is kell valami nagy tudomány, hogy az em
ber észi evegye, hogy Fehér Miklós félig 
szerelmes beléd.

— Annus !
Persze Annus csak azért is beszélt.
— Tudom hogy te most azt gondolod, 

hogy én csak bolondokat beszélek neked.
Piroska lángoló arccal halkan oda szólt:
— Lassan beszélj valaki meghallhatja.
— Nem hallja senki sem, ne félj. Dehogy 

ne gondold, hogy én nem mondok igazat, 
hallgass reám. Hát tudod mikor az iskolás
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— Kinevezés. Dr. Weinberger Adolf Bars- 
vármegye tb. főorvosa, a magyar királyi 
államvasutak egészségügyi szolgálatának 
kötelékében orvosi tanácsadóvá neveztetett ki.

— Eljegyzés. Nagy Sándor, galántai m. 
kir. adóhivatali tiszt, e hó 9.-én jegyezte el 
Tóth Jolánkát, Tóth István vendéglős leányát.

— Gazdasági szakértői jelölés. A füldmi- 
velésügyi miniszter Ács Bódog lévai gaz
dasági szaktanárt, Bars vármegye területé
re birtokrendezési ügyekben gazdasági szak
értővé kijelölte.

— Áthelyezett pénzügyőri szakasz. A
pénzügyminiszter a zsarnóczakohói pénz
ügyőri biztosi kerület vezetőjének székhelyét, 
úgyszintén a pénzügyőri szakaszt a bárcázó 
állomással együtt, a folyó évi szeptember 
1-től Zsarnóczára helyezte át.

— Pályázat a rendörkapilányi állásra.
Vármegyénk főispánja a nyugalmazás kö
vetkeztében megüresedett lévai rendőrkapi
tányi állásra pályázatot hirdet. A pályázati 
kérvények kellően felszerelve, az eddigi 
alkalmazás igazolásával augusztus 10-ig 
Léva város polgármesterénél nyújtandók be.

— A sportegylet mulatsága. A Lévai 
Sportegylet a Kákában levő tenniszpályái 
mellé egy épületet emelt, melyet e hó 15-én 
(szombaton) fog megnyitni. A sportegylet a

nyitás alkalmával tenniszversenyt. ca- 
barottet és táncmulatságot is rendez. A 
mulatság délután öt órakor kezdődik és 
kedvezőtlen időjárás esetén is meg lesz 
tartva.

— A  forintok alkonya. A pénzügyminisz
ter törvényjavaslatot nyújtott be a képvi- 
sclőház elé egy és két koronások veretesé
ről. Hogy ha ez a javaslat törvényerőre 
emelkedik, pénzbüntetés terhe alatt tiltva 
lesz a nyilvánosság elé jövő mindennemű

Lévai H írlap

közleményekben (igy az árajánlatokban, 
számlákban is) a forintértékben való szá
mítás.

— Öt métermázsás sértés. Keviczky Samu 
báti lakos, — amint egyik olvasónk irja 
lapunknak — valóban ritka csodaszámba 
m-nö hatalmas nagyságú sertést adott el a 
napokban Léván. A sertés élősúlyban 350

I kilogramot nyomott (levágva 450 kgr. volt) 
és az eladó hétszáz koronát kapott érte.

~  Halálozások. Hadady Géza kegyes-ta- 
nitórendi áldozópap, rendes tanár, aki 
hosszabb ideig a lévai rendliáznak is tagja 
volt, 42 éves korában Sátoraljaújhelyen 
meghalt. — Özv. dezséri Bobok Györgyné 
szül. Nyirák Mária, néhai Bobok György 
kir. aljárásbiró neje, 74 éves korában meg
halt. Temetése e hó 8-án volt általános 
részvét mellett. Nyugodjanak békében!

— A vigadó terrasza. A városi vigadó 
elején, a korzó folytatásaként, a korzó szé
les járdájához hasonló aszfaltot épitetett a 
város, amely most az aszfaltozási munká
kat Belesük Béla, városi mérnök vezetésé
vel. házilag végezteti. A munkálatok a na
pokban már befejezést nyernek. A kávéház 
előtt, ahol most több villamos-ivlámpát 
szereltek föl, szép terrasz lesz. Különben a 
világoskék kertiszékek és asztalok már csá- 
bitólag terpeszkednek az utcán és várják a 
.végleges elrendezést és persze a —■ ven
dégeket.

— Hát még mi kellene A tót nemzetiségi 
párt részéről küldöttség tisztelgett a minisz
terelnöknél s emlék iratot ad át, arra kér
ve a kormányt, gondoskodjék arról, hogy 
a felvidéki középiskolákban és tanítóképző 
intézetekben a tót nyelvet mint kötelező 
tantárgyat tanítsák.

— Nemzetközi birkózások. Léván, a Bra- 
banti cirkuszban esténkint nemzetközi bir
kózások tartatnak, melyeken nyolc bajnok 
mérkőzik a kitűzött dijakért. A birkózások 
állandóan nagy közönség jelenlétében 
folynak.

Dr. Longobardi, a máltai lovag
rend nápolyi kórházának rendelő
orvosa irja: „A legjobb hashajtó 
az, amely anélkül, hogy az 
emésztőszerveket bántaná vagy 
fájdalmakat okozna, gyors°n és 
kellő módon könnyít a bete
gen. Mindezen kellékeket egye
sítve találom a t é r  m ó s z e t e s 
Ferencz József-keserüvizben, minek 
következtében ezen gyógyvizet 
minden más ismeretes hashajtó- 
szernél többre becsülöm." Gyógy- 
tárakban és füszerkereskedésekben 
kapható. A Szétküldési-Igazgató- 
ság Budapesten.

— A földrengés. Mély megilletödéssel 
fogadta városunk közönsége annak az egész 
országot lesulytó csapásnak szomorú hírét, 
amely hazánknak egyik szinmagyar városát, 
a gyümölcstermeléséről immár európai hirü 
Kecskemétet a földrengéssel érte. Adja 
Isten, hogy ezt a nagy csapást mennél előbb 
kiheverje Kecskemét igyekező népe és „lii- 
rösa városuk szebb és virágzóbb legyen 
mint volt e nagy csapás előtt, a mi fölötti 
fájdalmukban bizonyára velük érez az egész 
magyar nemzet. — Némi gyöngébb föld
rengés Léván is észlelhető volt e hó s-án 
éjfél után két óra öt perckor. Amint az 
egyik honti lapban olvassuk, Hontmegye 
több községében gyöngébb földrengések 
szintén érezhetők voltak, amik azonban 
mint nálunk is, minden hatásnélküliek 
voltak.

— Kötelező gyermekbiztntitas. A legutóbb 
lezajlott kecskeméti gazdagyiilésen gróf 
Somssich Géza figyelemreméltó eszmét 
pendített meg a kötelez■* gyermekbi/tosi- 
tásról. Az eszme abból indul ki, hogy a 
sok tagú család nehezebben él meg, mint 
a kevés tagú, nemcsak azért, mert szapo-

; ra családoknál súlyosabbak a gondok, de

gyermekek majálisa volt, te elvesztetted azt 
a szép piros rózsát mely elsőnek nyílott ki 
a kertetekben, te azt hiszem akkor kerested 
is. Nos én láttam, hogy ezt a rózsát Fehér, 
a kis forrásnál megtalálta. De nem sietett 
vissza adni neked hanem tárcájába tette. 
Ha kérnéd tőle elő tudná bizonyosan mu
tatni most is. De hát azért ne nézz olyan 
komolyan reám mintha haragudnál. S azzal 
sietve lement; de a másik pillanatban már 
ismét fenn volt.

— Iga2, el is felejtettem mondani, hogy 
az első koszorusleány én akarok lenni.

A másik percben már dudorászva ment 
be a házba, Piroska pedig ott maradt egye
dül és szivét egy hatalmas mindent felölelő 
édes érzés töltötte be — a viszontszerelem 
tudata,

Majd kétség fogta el vájjon igazat beszélt 
e az ő kis barátnője.

Mikor két hónappal ezelőtt Ágoston Jenő 
megkérte kezét egész őszintén megmondta 
neki, hogy nem szereti. Ágoston egy elbi
zakodott mosolylyal válaszolt:

— Majd meg fog szeretni, tudom.
Piroska tehát, mivel szülei örömmel adták

beleegyezésüket, nem ellenkezett tovább.
Igaz, hogy őszinte, egyenes lelke irtózott 

a gondolattól, hogy szivében egy más férfi 
képével lépjen az oltár elé ; de érzett ma
gában annyi lelki erőt, hogy érzelmeit el
fogja tudni fojtani.

Annál is inkább reményiette ezt. mert 
Fehér bár igen szívesen időzött társaságá
ban — ha szerette is — soha nem beszélt 
neki érzelmeiről. Neki pedig leányos büsz
kesége nem engedte a férfivel sejtetni ér
zelmeit. Piroska anyja azonban kinek finom 
női ösztöne súgta, hogy leánya nem szereti 
vőlegényét, azon Ürügy alatt, hogy atyja 
nem szereti Ágostont, visszaküldette a jegy
gyűrűt. Piroska örömtől csillogó szemekkel 
ölelte át anyját.

— A te boldogságod a mienk is gyerme
kem — szólt halkan az asszony.

*
Fehér Miklós ezen a napon a szokottnál 

előbb indult haza az erdőből. Kutyája vidám 
csaholással futott előre, a faluba vezető út
nál azonban megállt s megvárta mig Fehér 
leért a lejtőn.

Szemben túl a faluban, mint egy kis fecske 
fészek a d< mbra tapadva a nagy harsak 
körülölelő lombjai közül előcsillant a kis 
erdészlak. Fehér még tegnap szomorúan az 
elhagyatottság fájó érzésével szivében ment 
haza felé ; ma azonban egy édes gondolat 
remegtette meg szivét.

— Ha ötét valaki várná otthon a kis vi
rágos kert kapujában, valaki, akire eddig 
még csak gondolni is megbocsájthatatlan 
bűnnek tartotta ; valaki, aki világon minden
nél is kedvesebb lenne neki.

Kora árvaságra jutván, annyira elfoglalták

egész lényét az élet nehéz küzdelmei, hogy 
nem maradt ideje a nőkkel foglalkozni s ál
talában a szerelemről gondolkozni sem. Talán 
nem is hitt benne. Sikerült magával elhitetni, 
hogy Piroskához sem fűzi más mint a tisz
telet, amihez azonban a szivének semmi köze.

És kitudja meddig ábrándozott volna az 
erdők méla csendjét járva a szép barna 
leányról, ha közben Ágostonnal nem vált 
jegyet. Mikor azonban a leány ujján meg
látta a kis karikagyűrűt, mely őket elválasz
totta, mély megdöbbenéssel ismerte fel ér
zelmeit.

Annyi önuralma még volt. hogy néhány 
szokásos frázissal fejezze ki jó kivánatait. 
Pedig ha nem lett volna annyira izgatott, 
észre vehette volna, hogy a leány keze meg
remegett az övéhen. Fehér csak a saját keze 
reszketését érezte.

Aztán futott ki az erdőbe. Vad kétségbe
eséssel járta be az ismerős helyeket, százszor 
is elhatározta, hogy egyszerűen oda megy a 
leányhoz és őszintén rnegvall neki mindent. 
De mindannyiszor visszafordult.

Minek, bizonyosan jót kaczagna rajta !
Ma azonban mikor meghallotta, hogy 

Piroska visszaküldte a jegygyűrűt — Annuska 
súgta meg neki — a kétségbeesést egy édes 
remény váltotta fel. Hát ha a leány is sze
reti őt ?

Égett a vágytól mielőbb találkozni vele.
Oh mennyi mondani valója is van neki a
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az ilyen családokat az adóterhek is arány- 
tilanul jobban nyomják, a sok tagú család 
méltán számot tarthatna a társadalom segít
ségére olyan intézkedésekkel, amelyek öt a 
reánehezedő életküzdelemben támogassák 
és könnyítsék. E szerint a gyermekbiztosi- 
tást olyanformán kellene bevezetni, hogy 
minden született gyermek, amennyiben 
szülői meghatározandó vagyoni minimumot 
nem mutathatnak fel, 12., illetve 13. életé
ve betöltése után bizonyos biztosítási há
nyadban részesüljön. A biztosítási dijak 
közadóként vettetnének ki az összes nagy
korúakra. a kereseti vagy jövedelmi adó 
aranyában, tehát legjobban terhelné a biz
tosítás a nagyjövedelmüeket. Akinek egy 
gyermeke van. az a reá eső adónak csak 
felét fizetné s két gyermektől kezdve már 
egyáltalán semmi adót sem kellene fizetni. 
Röviden ez nem más, mint az agglegény- , 
adó és az egyke-ado kombinációja. A fel- ; 
vetett eszme kétségkívül figyelemreméltó s 
annak megvalósítása mindenesetre hozzájá
rulna az egyke-rendszer elnyomásához, 
azonban e terv megvalósításával csak ak
kor lehet foglalkozni, ha az erre vonatko
zó adatok össze lennének gyűjtve s azok 
alapján számításokat lehetne végeztetni 
Érdemes volna ezeket a számításokat pró
baképpen egy megye területén elvégeztetni 
s az elkészített statisztikai táblázatokból 
azután ki fog tűnni, hogy vájjon érdemes 
e volna ennek a tervnek megvalósítása vé
gett mozgalmat inditani.

A szentqyörgyi templomavatás. Lélek
emelő ünnepély színhelye volt e hó 2 án 
Garamszentgyörgy községe. Ugyanis e na
pon avatták föl a kibővített és átrenovált 
ref. templomot. A szép egyházi ünnepélyen 
Patay Károly esperes, Csékey Dávid és 
Lányi Árpád ref. lelkészek funkcionáltak. A 
templomszentelés után lakoma volt a pa- 
róchián.

— Autoszerencsetlenseg. Nagvkálnáról tele
fonálják : Tauber Zsigmond odavaló fake
reskedő és Korbélyi Sándor, a napokban

leány számára. Annyira belemerült gondo
lataiba. hogy észre sem vette, hogy nem a 
szokott utón ment haza, hanem a szőlő
dombok élén vezető gyalogösvényen. Itt 
legalább nem találkozik senkivel. Valakivei 
még is találkozott, akivel épen óhajtott, 
Piroskával. A leány a szőlőjük végén fenn 
a dombon egy diófa alatt állott, s amint 
látszott, épen haza készült. Nem vette észre 
Feliért, csak mikor az már egészen közelébe 
ért s üdvözölte.

Jó estét Piroska kisasszony !
A leány nyugodtan fordult felé, az arcának 

azonban nem tudott parancsolni, mert egy
szerre lángba borult.

— Már ilyen kúrán haza felé — kérdé 
halkan.

— Igen a plébánoshoz vagyok hiva, ha 
megengedi haza kisérem.

— Kérem.
Szótlanul indultak lefelé ; mert Fehér, aki 

pár perccel előbb annyi sokat szeretett volna 
mondani most egy szónak sem volt ura

Egy vízmosáshoz értek Fehér kezét nyúj
totta a leánynak, hogy átsegítse. E pilla
natban vidám kacaj csendült meg hátuk 
mögött.

Annus volt a futástól kipirult arccal.
— Jaj hogy futottam — szólt lihegve — 

alig bírtalak utolérni. Az alsó szőlőkben 
voltam, s mikor megláttalak benneteket, 
siettem, hogy én legyek az első aki gratulál.

14 napos motortur.íra indultak a Magas 
Tátrába. Mint most Fenyőházáról táviratoz- 
zák, egy meredeknél való leereszkedés 
közben a motor fölborult és összetörött. 
Szerencsére komolyabb sérülést az utasok 
közül egyik sem szenvedett, igy a motort 
kijavítva, folytatták útjukat.

— Az uranyosmaroti főgimnázium ügye.
i Mint értesülünk b ró Barkóczy Sándor
( miniszteri tanácsos, a gimnázium helyének 

kiválasztása céljából e hó 12-én báró Kürthy 
Lajos főispánnal Aranyosmarótra érkezett.

— Föjegyzöválasztás. Léva város képviselő
testülete pénteken délután Majláth István, 
alispán elnöklete mellett tisztujitószéket tar
tott, az elhalálozás folytán megüresedett fő
jegyzői állás betöltésére. A kijelölő választ
mány a pályázók közül Fábián Zoltán vá
rosi aljegyzőt, első helyen, ifj. Klain Ödön 
vármegyei közig, gyakornokot, második 
helyen és Lévai Sándor ujlóti segédjegyzőt 
harmadik helyen jelölte. A közgyűlés ifj. 
Klain Ödönt választotta meg a város fő
jegyzőjévé, aki a leadott 68 szavazat közül 
48 szavazatot kapott. Fábián Zoltánra húszán 
szavaztak. A megválasztott főjegyző a köz
gyűlés színe előtt letette a hivatalos esküt 
s formás beszédben köszönte meg szülő
városa kitüntető bizalmát.

— A gyerekek bevezetese a mezögazdasagba
Hogy kicsi okokból néha milyen nagy ered
mények sarjadzanak, mutatja néhány ame
rikai példa, amelyek egyúttal módot jelölnek 
meg arra is, hogyan kell a gyermekeket, a 
mezőgazdaság megértésébe és szolgálatába 
bevezetni. 12 évvel ezelőtt egy kanadai tanár 
jutalmat tűzött ki iskolásgyermekek számára, 
akik szüleik búza- vagy zabtábláiról a leg
szebb kalászokat hozzák neki. Ez a kis 
kezdeményezés akkora érdeklődést keltett, 
hogy a következő évben egy urmár 10.0C0 
dollárt tűzött ki olyan fiuk és lányok jutái-

Tehát — itt egy ennivaló pukedlit csinált 
— fogadjátok legöszintébb jókivánataimat, 
természetesen kikötve, hogy az első koszorús 
leány én leszek.

Fehér Piroskára nézett, a leány halvá
nyan állt mellette egy szomorú szemrehányó 
tekintetet vetve Annusra.

— Annus azonban mintha észre sem vette 
volna.

- -  A viszontlátásra — szólt s azzal vidá
man előre futott

Fehér, mikor Annus elment, tárcájából 
egy hervadt piros rózsát'kivéve oda fordult 
Piroskához.

— Ismeri ?
— Ismerem, az én virágom.
Fehér mielőtt visszatette volna ajkához emel

te a rózsát. Ez volt az ő szerelmi vallomása.
Aztán erősen a leány szeme közé nézve 

kezét odanyujtva halkan kérdé:
— Akarja ?
A leány egy pillanatig habozni látszott, 

aztán kezét gyengéden a férfi karjába fűzve 
halk, de határozott hangon adta meg a 
választ:

— Akarom!

mazására, akik szüleik búza- és zabtábláin 
a legszebb kalászokat kiszemelik s ezekről 
magot tenyésztenek. E mozgalomnak néhány 
év alatt oly messzeható következményei 
lettek, hogy némely vidéken 30—40 °/o-kal 
emelkedtek az átlagtermések Az amerikai 
Egyesült Államok területén viszont sok ál
lamban a fönövény a kukoricza, amelynek 
tehát kiilünös figyelmet és gondot szentelnek. 
A kultúra fokozására u. n. iskolai kukorica
klubokat alakítottak 10 évnél idősebb fiuk 
részvételével. Minden résztvevőnek kötelez
nie kellett magát arra, hogy szüleinak farm
ján 1 ac.e kukoricát saját maga bevet és 
az összes többi munkálatokat is saját maga 
köteles elvégezni. Előzetesen beoktatták a 
fiukat a kukoricza művelésére. Egy-egy já
rásból 4 — 500 versenyző is akadt s a zsűri 
a gazdavilág legnagyobb érdeklődése mellett 
Ítélkezett. Az eredmény az lett, hogy némely 
fiú 74 bushel tengerit hozott ki egy arcé 
földből, holott az országos átlagtermelés 
alig 20 bushelt tesz ki. Ilyen buzdító ver
senyeket talán nálunk is lehetne rendszere
síteni a falusi iskolákban.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések :
Juhász László Danis Erzsébet; József; Lapis 
István Mile Rozália : István.

Szerkesztői üzenetek.
B. A. Beszterczebanya. 25 fillérrel keve

sebbet kaptunk. Alkalomadtán tessék ezt is 
beküldeni. F S. E A vers csak később jöhet. 
Vén diák. Az előbbi üzenet önnek is szól, 
mert sok vers vár közlésre. A. Á. Ha ezt 
személyesen mondja el annak a szőke kis 
lánynak, higyje el, hogy nagyobb hatással 
lesz rá, mintha i lapból olvasná.

Szerkesztésért a lapkiadótulajdonos felelős

£>mt’ck o d  . . .

Még érzem le zeniben finom kis kezed . . . 
Még látom ragyogni két tüzes szemed . . . 
Még érzem csókodat száraz ajkamon,
Es érzem, a szivem fáj nagyon ... nagyon ...

Még hallom szived hangos dohoqását . . . 
Még látom arcod szende pirulását . . .
. . .  Te tudtál igazán, hőén szeretni,
Aem is tudlak én sohasem felejt ni.

Kinn, a temetőben 
Ciprus lombok alatt 
lan egy sir, csendes sír.
A szél is süvölt, sirt 
Hogyha arra vágtat.

Szíremben mély búval 
Gyakran ki-ki járok:
Kisírni a lelkem,
KI siratni csendben 
Egy boldog világot . . .

Farkas Gábor.
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239/1911 ügyszám. Hirdetés..
A Rotyik Lukács garamdamásdí lakos ál

tal a budapesti lóvásáron, 1911 évi március 
19-én Walter József budapesti lakos nagy 
fuvarostól 760 koronáért megvett száraz- 
kehben szenvedő vemhes kancát, mely idő
közben megellett, csikójával együtt,

Garampainásdon, 1911 évi julíus hó 18-ik 
napján délután 2 órakor Rotyik Lukács 
házánál megtartandó önkéntes nyilvános 
árverésen elfogom adni.

F ö l t é t e l e k :
1. A ló és csikó együttes kikiáltási ára 

916 korona.
2. A ló és csikó a legtöbbet ígérő vevő

nek a kikiáltási áron alul is eladatik, Wal
ter József kárára és veszélyére.

3. A vételár azonnal készpénzben fizeten
dő s a ló és csikó a vételár lefizetése után 
Rotyik Lukács házától azonnal elviendő.

4 A ki árverezni kíván, tartozik bánat
pénzül 91 korona 60 fillért előlegesen ke
zeimhez letenni, a vevő bánatpénze a vé
telárba beszámmittatík, a többi árverező 
bánatpénzét nyomban az eljárás befejezté
vel visszakapja

5. Az elárverezendő lóra és csikójára néz
ve marhalevél egyelőre nem adható, mert 
az perbeli használatra vissza van tartva.

Kelt Léván, 1911 évi julius hó 12-én.
8elcsák László
kir. közjegyző.

8 7 i i9 i i  sz. Árverési hirdetm ény!
— korcsma házra —

Alulirt községi elöljáróság részéről ezen
nel közhírré tétetik, miként Óbars község 
mint erk. test. tulajdonát képező, 3 lakószoba 
1 bolt, 1 nagy ivószoba, konyha, kamra és 
megfelelő melléképületekből álló, s italmé
rési engedéllyel egybekötött korcsma épü
lete folyó évi julius hó 25-én d. e. 9 óra
kor a körjegyzői irodában tartandó nyilvá
nos árverésen 1912 évi január hó 1 —tői 
1917 évi deczember hó 3l-ig terjedő 6 
évre haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ár 1871 kor bánatpénz 200 ; 
kor. írásbeli zárt ajánlatok kellőleg felszerel
ve szintén elfogadtatnak.

Az árverési feltételek az óbarsi körjegyzői 
irodában a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Kelt, Óbars 1911 julius 12. 
körjeg', ő betegsége folytán

Fazekas Sándor Solmosi János
s. jző. bíró.

2041 1911 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A lévai kir. járásbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Greman István 
végrehajtatnak Juhász Károly és neje Sánta 
Mária garammikolai lakosok végrehajtást 
szenvedők elleni végrehajtási ügyében be
nyújtott árverési kérvénye folytán a neve- 
iett végrehajtató javára 50 korona tőke 
ennek 1910 évi május hó 1-től járó 6 °/o 
kamatai 24 korona 29 fillér eddigi per és 
végrehajtási az ezúttal 15 korona 20 fillér
ben megállapított átverés kéreti valamint 
a még felmerülendő további költségeknek 
kielégítése végett az 1881 évi LX. t. ez 
144 § és a Vhn alapján a végrehajtási ár
verést a végrehajtást szenvedő Juhász Károly 
és neje Sánta Máriának a lévai kir. járásb. 
területén Garammikola község határában 
fekvő és a garammikolai 343 sztjkvben. A 
1 1 . 2  sor 432.433. hrszámu szántó 151 '2160 
rész illetményére 207 korona az ottani 342 
sztjkvben A I 1 sor 11 1/d hrszámu egész 
ingatlanára 120 korona, az ottani 331 sztj- I
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kvben A 1 1.2 sor 36. i. 370. hrszámu 
szántó 1 240 rész illetményére 68 kor. az 
ottani 2ü sztjkvben a 1 34 5 II. 3 4 5 sor 
174.238.301 175.237.302 hr számú szántók
nak 30 240 rész jutalékára 1609 kor. 
és az ottan 394 sztjkvben A 1. 1 sor 97 hr
számu vendéglő 125/45250 rész tulajdoni 
illetményére 23 korona kikiáltási árban az 
árverést elrendelte még pedig a vhn 26 
§ alapján akként, hogy ezen határnapon 
az ingatlanok a megállapított kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron eladatni 
nem fognak.

Megjegyeztetik hogy ezen ingatlanokra 
fenti tjkvekben Juhász Andrásné szül. 
Rotyik Anna javára bekebelezett özvegyi 
haszonélvezeti jog és Juhász Károly javára 
bekebelezett életjáradéki kikötmenyi jog 
ezen árverés által érintve nem lesz.

Mindazonáltal ha a fenti tjkvi ingatla
nokra ezen jogokat megelőzően kétrendbeli 
zálogjogon az aranyosmaróti takarékpénzt, 
zselizi fiókja javára 2u00 korona a jár. 
erejéig bekebelezett zálogjogok kielégítésé
re hozzávetőlegesen szükséges 2200 koro
na a fenti ingatlanokkal a haszonélvezeti 
és kikötményi jogokkal leendő eladása al
kalmával élném éretnek úgy ezen ingatla
nok a nyomban folytatandó árverésen a 
fentebb részletezett haszonélvezeti és kiköt
ményi jogokra való tekintet nélkül lesznek 
ujabbi árverés alá bocsátva.

Ezen nyilvános bírói árverés 1911 évi 
augusztus hó 21 napján délután 3 órakor 
Garammikola község házánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 o °-át kész
pénzben vagy az 1881 évi LX t. ez. 42 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi 3333 számú 1. M. R 8 §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni vagy az 1881 évi 
LX t. ez. 170 értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt álszol
gáltatni mely kötelezettség alól csak a Vhn 
21 §-ában megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén 
a Vhn 25 §-ának megfelelően és az ott 
jelzett következmények terhe mellett kie

Azonnal bérboadii 
egy földszinti magé ;ir 

Kazinczy u tca  3. szám ú ház 
udvarában. K ülönösen al kalm as 
rőfös és d ivatáru  keresk döknek

Uj bérkocsi oállalat
Léván.

Heiiiiaiin már, tiszte
lettel értesíti az utazó közön

séget, hogy
b é r k o c s i  v á l l a l a t o t
rendezett be, és héri, bogii hő si szük
ségletét Szepessy-utcza 4 sz n alatti 
nendéglőben megrendelni szin ihedjéh.
Alitokén
Mindenfele fém valamint tört önt ények és 
gépalkatrészek, csak Autogén fői asztással 
végezhetők úgy, hogy a sérült gt;> üzeme 

csak a legrövidebb ideig szült teljen. 
M adarász Jónás lakatos 

m esternél Lévan, Zúgó utca 6.
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Üzletáthelyezés!
Van szerencsém a n. é. közönség 
szives tudomására adni, hogy

óra és ékszer
üzletemet az Engel-féle házból a Vá
rosi S7 illoda épületébe helyeztem át.

Üzktemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és 
ékszer. rukat, úgymint valódi briliáns 
éksze: eket. amoleltfket.iryUrU- 
két. f  illietalóknl. arany lánco
kat és karkötőket, nagy raktár 
valódi és china ezüst dísztárgyakban 
és evőeszközökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, 
ezüst, aczél és nickel zsebórákat, to
vábbá palinander, mahagóni, diófa és 
fényes polírozott inga órákat harang 
ütéssel. — Omega órák nagy válasz
tékban. Mindennemű óra és ékszer 
javítások saját nnihelyemben készülnek 
és jutányosán számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további 
pártfog isát kérve, mély tisztelettel

STKIALR SÁMtOlt
órás és ékszerész.

Kézimunka! Előny omda!
Hölgyek figyelmébe!

Tisztelettel értesíteni a in. t. hülgyközönséget, hogy 
újonnan berendezett női- es uridivatáru üzletem
be a k é z im u n k a e ik k e t  bevezettem és egy
modern l i im z ö  elönyoindát berendeztem
Raktáron tartok smirna, gobelin, madeira, congré, 
lile stb. munkákat kezdve, vagy csak előrajzolva 
és az ezekhez szükséges összes hozzávaló pamut, 
selyem és hímző aranyakat. — Amidőn a ni. t 
hölgy közönség szí vés figyelmét fentemlitett cikkekre 
is felhívom, vagyok magamat továbbra is b. jóin
dulatukba ajánlva — kiváló tisztelettel

S Z I L Á R D  J Ó Z S E F
női- és uridivatáruháza

Léva, Calvin-palota.
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Metógazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára

Knapp Danidnál bénán.
1  1  T e le f o n  szá n t » 3 .

II o l T h e r  é s  N r l i r a n t z  
ül nyfl a r t  li P h . ón 1 \ ii . 
ü l* .  r o r m i r k  ^  ^

gépeinek vezérképviselete. tiia iiz -fV Ie  jm o to r o k  
á l la n d ó a n  ű z ő m b e n  
l á t h a t ó k  2$ %

Műkőlapos jégszekrények. +•» ■« •» Világhírű lánooskutak.
Községi és kerti fecskendők.

K i l H i Ó
Mángcrló utcza 17-ik számú modern 

épület f ielyben 4 szoba, konyha, für
dő szoba, éléskamra, üvegezett fo 
lyosó azonkívül mellek házba cseléd 
szoba ét mosókonyha van. November 
l-töl bérbe adó. feltételek Tokody Imre 
háztulajdonosnál tudhatok meg.

Tanomé
azonnal felvétetik 
Steiner Sándor

Házasulandók figyelmébe!
A  *' ^ m o d e r n e b b  la k b e r e n d e z é s e k ,  m e ly e k  s a j á t  

m ű h e ly e m b e n  k é s z ü ln e k ,  n a jjr  v á la s z t é k b a n  é s  s z o l id  
á r a k  m e lle t t  k a p h a tó k

S T E IN E R  J Ó Z S E F
bútor kereskedő , k árp ito s  és aszta losnál.

L é v á n , B á t i - u le z a  1. W e r t h e im e r - f e le  h á z .
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