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Drágul a vasút.
Baross Gábor, az egykori lévai diák 

s később nagytudásu kereskedelem
ügyi miniszter zsenális alkotása, a 
zóna rendszer 1912. julius 1-től kezdve 
már a történelemé lesz. Annak a 
lelkiismeretlen gazdálkodásnak, mely 
a vasútnál hihetetlen mérveket öltött, 
nem lehetett más következménye, 
mint az, hogy a díjszabás emelésé
vel előzzék meg a deficit fenyegető 
rémét.

Az áremelés ténye már csak oko
zat és az okot, amely előidézte, 
nemcsak a ma, hanem már a tegnap 
hibás és helytelen vasutpolitikája 
okozta. De az áremelés mikéntje és 
mérve igenis a mai vezetőségtől füg
gött. És hogy ez a vezetőség más 
megoldást nem talált, mint azt, hogy 
a Baross-féle zónatarifát teljesen 
mellőze és a díjszabást egyszerre 
30 %>-kal emelje: nem azt jelenti, 
hogy a vezetőség megtalálta a helyes 
megoldást.

Ellenkezőleg. Ez az eljárás a leg- 
nagyobbfoku rövidlátásról tesz tanúsá
got, mert aza reménybeli 12-15 millió 
korona, amelylyel az államvasutak 
jövedelmezőségét emelni akarják, 
korántsem ellensúlyozza azokat a 
mélyreható gazdasági, sőt társadalmi 
hátrányokat, amelyeket az áremelés 
okozni fog.

Baross Gábort zónatarifája meg
alkotásánál hatalmas és az alacsony 
üzleti érdekeken messze felülemelkedő 
eszmék vezették. Az emberi szabad
ság és függetlenség teljessége nem 
ott kezdődik, ahol az emberi jogok 
gyakorlása meg van engedve, hanem 
ott ahol a jogok gyakorlásának a 
lehetőségéről is gondoskodás törté
nik. Ennek az elvnek gyakorlatban 
való keresztülvitele pedig azt jelenti, 
hogy a személyközlekedés díjszabása 
fokozatosan és a forgalom növeke
désének mértékében 1 eszál littassék. 
Baross Gábor gondoskodott róla, 
hogy ennek a lehetősége ne legyen 
hiu reménység, hanem csupán idő 
kérdése.

És valóban a zónarendszer behoza
tala óta friss, fejlődő élet indult meg 
Magyarországon. A közlekedés hihetet
len arányokat öltött és a távolság 
nem volt többé akadály.

Magyarországon jelenleg némely 
körök állítása szerint kereskedelem
ellenes az irányzat. Illetékes körök 
pedig ez ellen a vád ellen tiltakoz
nak. És most a Máv. vezetősége 
még is egy határozottan kereskede
lemellenes irányt akar inaugurálni. A 
közlekedés olcsósága a kereskedelem 
és ipar legfőbb támasza. Ha a fuva
rozás megdrágul, pangásnak indul az 
országban a vérkeringés.
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A polgári iskolák reformja.
A polgári iskoláknak természetes észjárás 

szerint az volna a célja, hogy olyan élet- 
hivatásu polgárokat neveljen, amilyen élet
hivatása van az ország lakosai túlnyomó 
nagyrészének. Sajnos, minálunk Magyar- 
országon a polgári iskolák ettől a céljuktól 
messze eltértek, az ország lakósságának 
túlnyomó nagyrészét alkotó gazdanép gyer
mekeit korántsem nevelték az életnek a 
polgári iskolák, nem nevelték jövö élet
hivatásuknak, sőt még csak a legminimáli
sabb alapokat sem rakták le jövendő élet
hivatásuk betöltésének. Ezt a körülményt 
nemcsak a gazdatársadalmi szervezetek, 
maga a gazdaosztály, hanem a polgári is
kolai tanítók testületé is érezte s ezért már 
évekkel ezelőtt megindult a mozgolódás, 
hogy a polgári iskolai tantervet reformálják, 
a polgári iskolákban nyújtsanak alkalmat 
arra, hogy a serdülő ifjúság jövendő élet
hivatásának megfelelő gazdasági irányú ki- 
képeztetést nyerjen.

Ennek a mozgalomnak eddig sok sikere 
nem volt, most számíthatunk némi eredmé
nyekre csakis, amióta az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület vette a dolgot a ke
zébe. Az első érdemleges tanácskozás és a 
különböztető nézeteket tisztázni hivatott 
megbeszélés a napokban volt ebben a 
tárgyban. Már is örömmel konstatálhatjuk, 
hogy a nagy lényeg dolgában a különböző 
álláspontok képviselői között az eltérés 
vajmi csekély, mert abban minden illetékes 
tényező egyetért, hogy a polgári iskolákat 
olyan irányban kell reformálni, hogy az 
innen kikerülő ifjúság idővel a gazdálkodás 
terén is megállhassa a helyét. A nézetelté
rés tulajdonképpen abban van a különböző 
álláspontok képviselői között, vájjon a pol
gári iskolákban a gazdasági szoktatás oly 
magas színvonalú legyen-e, hogy a polgári 
iskolát végzett ifjak idővel kisebb gazda
ságok önálló vezetésére is képesítve legye
nek, vagy elegendő a polgári iskolákban a

gazdasági ismereteket kisebb mértékben 
tanítani és a polgári iskola tulajdonképen 
csak a kezdőlépcső legyen, amelyen meg
indulva a serdülő ifjú idővel a gazdaságok 
önálló vezetésére szükséges ismereteket 
vagy a gyakorlat utján, vagy pedi* niaga- 
sabb fokú tanintézetekben szerezhesse meg.

Teljes mértékben megértjük azok aggo
dalmait, akik a polgári iskolákban  ̂ nem 
akarnak gazdaságok önálló vitelére képesí
tett egyéneket nevelni Hiszen a földmives 
iskolákkal is túl lőttünk a célon, a föld
mives iskolák sem nevelnek ma szakképzett 
kisgazdákat, hanem inkább amolyan gaz
datiszt formájú egzisztenciákat, akik azon
ban a gazdatiszti hivatás betöltésétől 
nagyon távol állnak. A polgári iskolák is, 
a gazdasági akadémiáknak csinálnának 
konkurenciát, ha belőlük ezentúl gazda
ságok önálló vitelére, vezetésére képesített 
és jogosított egyének kerülnének ki. Azon
ban ezt az aggodalmat mégis kissé túlzott
nak kell tartanunk, mert okos intézkedé
sekkel főleg a gazdatiszti törvény régóta 
sürgetett reformjával már rég meglehetett 
volna akadályozni, meg lehet a jövőben 
is, hogy tönkre tegyék a magasabb gaz
dasági szakképzettség értékét. Éppen azért 
mindenkinek, aki tudatában van annak, 
hogy a polgári iskola ma éppenséggel 
nem szolgálja a mezőgazdasági foglalkozá
súak ügyét, azon az állásponton kell ma
radnia, hogy igenis a polgári iskolák
ban csepegtessünk a serdülő ifjúságba mi
nél több gazdasági szaktudást, tanítsuk 
meg a gyermekeket a föld okszerű műve
lésére, és az ezzel járó összes kereske
delmi és ipari ismeretekre is. Nem kell a 
polgári iskoláknak okvetlenül diplomás 
embereket nevelniük, hiszen az érettségi 
bizonyítvány sem diploma és mégis a 
középosztály műveltségének ma az érett
ségi bizonyítvány a kritériuma. Akkor lesz 
sok haszon a polgári iskolákból, ha onnan 
minél több gazdasági szaktudással rendel
kező müveit ifjú fog kikerülni, akik, —

ha a szükség úgy kívánja akár rögtön is 
hozzáláthatnak öröklött, vagy öröklendő 
birtokaik kezeléséhez, ha ellenben erre 
nincs egyelőre szükség, a polgári iskolá
ban szerzett ismereteket felhasználhatják a 
magasabb gazdasági, ipari, vagy kereske
delmi ismeretek, a diploma megszerzésének 
előfeltételéül.

Szükségesnek tartjuk azonban itt elmon
dani, hogy ha sikerül a polgári iskolákat 
reformálni, okvetlenül reformra szorul a 
népiskola is. A népoktatásnak ez a leg- 
alantosabb szerve bizony szintén kevés 
tudomást vesz a gyakorlati életről s az 
életnek vajmi kevéssé neveli a gyermeke
ket.

H Í R E K .

— Városi közgyűlés. Léva város kép
viselőtestülete kedden rendkívüli közgyű
lést tartott. A polgármester elparentálta az 
elhunyt Dóka Károlyt, aki évek óta tisz
teletbeli tanácsnoka volt a városnak. A 
közgyűlés részvétenek jegyzőkönyvileg ad 
kifejezést. A polgármester ezután bejelen
tette, hogy dr TYeisz Zsigmond ügyvéd, 
megválasztott tb. városi ügyész letette a 
hivatalos esküt. A közgyűlés az elhunyt 
Kaszaniczky Kálmán tb. ügyész helyébe dr 
Gyapaif Ede ügyvédet és az árvaszéki 
kültagságáról lemondott Huberth Vilmos 
helyébe .Forgács Mihályt egyhangúlag meg
választotta. Vörös Károly hivatalszolgát 
testi és szellemi fogyatkozásai miatt a köz
gyűlés nyugdíjazta, 17 évi szolgálata után 

| 280 K. 80 f. évi nyugdíjjal. Jelentés téte
tett „A viszontelárusitással foglalkozók be
vásárlásainak bizonyos időpontig való kor
látozásáról* szóló és a belügyminiszter 
által jóváhagyott szabályrendeletről, mely 
folyó évi május elsejével lépett életbe és

Valahová messze.. .
( l 'dvöslet Sopronba.)

Valahová messze a kék hegyek közé 
Virág fakadáskor oda vágy a lelkem, 
Most mikor a tavasz lágy fuvalma érint 
S virág illatától mámoros a szivem.

Vájjon virággal ékes-e ott is a fa lombja? 
S nyit-c a gyöngyvirág ott a hegy tövében 
Susog-e a fenyő s oly édes gyönyörrel 
Vájjon ki jár köztük, mint én nem is régen.

Hosszú mély álmából ébred-e az erdő 
Tarka szép meséit vájjon kinek mondja? 
Virággal himes-e a kis patak partja, 
Álmodozva vájjon ki jár mostan arra?

Te dalos pacsirta és te enyhe szellő 
Repülj oda messze a kék hegyek közé 
S mond hogy a távolból üdvözletét küldi 
Valaki, ki őket most sem feledheté.

Farkasné Siposs Erzsi.

Két világból... .
— A Lévai Hírlap tárcája. —

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.

Ilma. (Az ablakkal szemben egy hinta
széken ülve izgatottan forgat kezében 
egy levelet, s miután többször elolvassa, a 

: felindulástól halaványan zsebébe rejti, míg 
tekintete végtelen gyengéden pihen az ab
laknál ülő leányon, aki fejét kezére tá
masztva néz ki az esti szürkületbe. Halkan 
magában: Szegény leány.)

Majd hangosan: Piroska, kérlek tedd be 
az ablakot.

Piroska: hirtelen felriadva. Talán csak 
nem fázol édesem?

Ilma: De egy kissé igen, tudod drágám, 
az én nagyvárosi idegeim még nem szok
ták meg ezt a jó falusi levegőt.

Piroska: (mosolyogva.) Már ismét gú
nyolsz minket, szegény falusiakat; pedig 
lásd, mióta itt vagy, sokkal jobb színben 
vagy s mi mindent elkövetünk, hogy jól 
erezd magad közöttünk.

Ilma: (melegen) Igen, ti valóban nagyon 
jók vagytok hozzám, szinte az egész ház 
az én kedvemet keresi.

Piroska: Valóban mi mindnyájan nagyon 
szeretünk téged s lásd még Iván is minden
nap ugyanolyan virágbokrétát hoz neked, 
mint nekem.

Ilma: (Idegesen felkacagva majd pár 
percnyi szünet után halkan.) Igen, tagad
hatatlan, hogy Iván, a vőlegényed is igen 
figyelmes hozzám.

Piroska: (kissé megütődve.) Úgy látom, 
te nem valami nagyon rokonszenvezel 
Ivánnal. Hiszen már puszta jelenléte is 
egész idegessé tesz, pedig azt hiszem, 
bármely fővárosi gavallérral bármely tekin
tetben kiállaná a versenyt.

Ilma: Bocsáss meg édesem, én korántsem 
akartam szavaimmal Ivánt sérteni, s el
ismerem hogy egy kifogástalan úri ember, 
akit valóban nem is lehet hasonlítani a mi 
főváros gavallérjainkhoz. Deapropos édesem, 
te zokon veszed, hogy én nem szeretem a 
falut, pedig te szinte gyűlölöd a nagyvárost.

Piroska: Mikor úgy untam a férfiak léha, 
üres fecsegésit.

Ilma: Igazad van, léhák s néha unalma
sak is; de lásd nem szabad követelőknek 
lennünk.

De igaz, erről hiába is beszélnénk, hiszen 
olyan különböző világban, mondhatnám 
egy-egy másvilágban élünk.

Te a természet gyermeke vagy és kitudja 
melyikünk boldogabb én-e, aki józanul 
senkitől mitsem várva járom az élet utait, 
mig te, csak úgy álmodod azt.

Lehet, hogy álmaid csodaszépek, tiszták 
mint az erdő, a völgy mely téged álmodni 
tanított; de lásd én nem értem sem az
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azt a sokat sürgetett rendeletet foglalja 
magában, mely szerint a viszontelárusitók 
a nyári hónapokban reggel nyolc, télen 
pedig kilenc óra előtt nem vásárolhatnak. 
Ezzel megakadályozzák azt, hogy a kofák 
a fogyasztó közönségnek úgyszólván orra 
elől el ne kapkodhassák a vidéki termelők
től a különböző cikkeket, azért, hogy 
később jóval drágábban adhassanak túl 
rajta, a piac drágaságát ezzel is növelvén. 
A Laczkó és Sztolár féle telekvásárlási 
ügyek a május 3l-én tartandó közgyűlésre 
tűzettek ki. A polgármester bejelentette, 
hogy az államiadó mentességet élvezők 
közül sem a folyó sem pedig a jövő évre 
pótadó elengedésért senki sem folyamodott 
a városhoz, azért határozatiig kimonda
tott, hogy arra egyetlen háztulajdonos sem 
tarthat igényt. Végül a váios 1912. évi 
költségelőirányzatát és az arra vonatkozó 
összes határozatokat tárgyalta le a köz
gyűlés. A költségelőirányzat főbb adatait 
már előzőleg ismertettük lapunkban.

— Halálozás. Id. Dóka Károly, városunk
egyik érdemes polgára, sok éven keresz
tül tb. tanácsnoka, aki igazi zamatos ma
gyar alakjával sokszor föltűnt a bandériu
mok élén, április 27-én 67 éves korában
meghalt. Temetése 29-én ment végbe a 
ref. egyház szertartásai szerint. Nyugodjék 
békében!

— A ref. egyház bálja és hangversenye
Léván. A lévai ref. egyház, a budapesti 
Bethlen Gábor kör közreműködésével, a 
dunántúli ref. egyházkerület közgyűlése al
kalmából — Öméltósága dr. Antal Gábor 
püspök és őnagyméltóságagrófTiszaIstván 
védnöksége mellett 1912. május hó 8-án, 
Léván a városi színház nagytermében kon
certtel egybekötött jótékonycélu zártkörű 
kerületi bált rendez. Belépti-dij: családjegy

három személyre 9 kor; személyjegy 4 
kor; karzatjegy 2 kor. A karzatjegy a mu
latságra nem érvényes. Kezdete este 9 
órakor. Rendezőbizottság: Patay Károly és 
Kovács Sebestyén Endre elnökök, Kulliffay 
Kálmán pénztáros, Madarassy István ellenőr, 
Bézy Ferencz, dr. Tóth Sándor jegyzők, 
dr. Kersék János cigányvajda. M űsor:
I. rész. 1. Prológ. Előadja: Fiers Elek, a 
B. G. K. tagja. 2. Finn dalok. Pacius Fri
gyes szerzeménye. Énekli a ref. énekkari 
szövetség Tóth István vezetése mellett. 3. 
Dalok, s) Tschajkovszky — Se panasz se 
szó b) Chaminade — Si tu m’aimais — c) 
Farkas Imre — Miatyánk. Énekli: Kovács 
Sebestyén Micike urleány, zongorán kiséri: 
Dr. Kovács Sebestyén Endréné uriasszony.
4. Hándel-Hubay : Largnettó b. Kraisler: 
Rosmarin, c. Popper Gavotte Hegedűn elő
adja: Némethy Ferenc hegedümávész tanár, 
a B. G. K. tagja, zongorán kiséri: Kovács 
Dezső sárospataki zenetanár. 5. Bizet: 
Pásztordal. b Káldi Csalogánydal c. Deli- 
b es : Csengetyü ária — a „Lakmé" operá
ból. Énekli : Babits Vilma úrnő budapesti 
opera énekesnő, zongorán kiséri: Kováts 
Dezső sárospataki zenetanár. II. rész. 1. 
Tele van a város akácfavirággal: Dr. Frá
ter Lorándtól. 2. Antonius beszéde Caesar 
felett (Julius Caesarból): Előadja : Nagy 
Ákos, a B. G. K. tagja. 3. Hetényi-Falk: 
Háztüznéző, tréfás, énekes, páros * jelenet. 
Előadják : Babits Vilma opera énekesnő és 
Árvay László a B. G. K. tagja, zongorán 
kiséri: Kováts Dezső sárospataki zenetanár. 
4. Magyar dalok, Tóth István zene és szö
vegszerzeményei. Előadja szerző vezetésé
vel a ref. énekkari szövetség. 5. Népdalok 
— Énekli Kovács Sebestyén Micike urleány, 
zongorán kiséri: Dr. Kovács Sebestyén 
Endréné uriasszony. Jegyek előre válthatók

a Boleman-féle gyógyszertárban és a mulat
ság napján este 6 órától a színházi pénz
tárnál. A tiszta jövedelem a lévai ref. egy
ház iskolaépitési költségeire forJittatik. 
Tekintve a nemes célt, meleg pártfogásért 
esedezik a rendezőség.

— A rendőrség szaporítása és az éjjeliőr 
szervezet megszüntetése. Annakidején jelen
tettük, hogy dr Horváth rendőrkapitány a 
rendőrségnek hét fővel való szaporítását 
kérte a város tanácsától. A tanács a rend
őrségnek három fővel való szaporítását 
javasolta. A kedden megtartott képviselő- 
testületi közgyűlésen a költségelőirányzat 
tárgyalása közben a rendőrkapitány fel
szólalása és dr Karafiáth Mári.is, Med- 
veczky Sándor, dr Kmoskó Béla és Birtha 
József pártoló hozzászólása után a köz
gyűlés elhatározta, hogy a város közön
sége által magánszervezetiieg föntartott 
éjjeliőr intézményt a határozat felsőbb
hatósági jóváhagyása után megszünteti és 
a rendőrség létszámát hét emberrel fölemeli. 
A létszámemelés a pótadót hat százalék
kal terheli meg. — A Lévai Hírlap kezdet
től fogva sürgette az éjjeliőr szervezet 
föloszlatását mely ma már nem ilyen vá
rosba való mint Léva és merőben céltalan. 
Helyette sürgettük a rendőrség szaporítá
sát és annak föladata magaslatára való 
helyezését. A rendőrség szaporítása nem 
csupán azért vált szükségessé, hogy köz- 
és vagyonbiztonságunk az utóbbi időben 
méltán hívta ki maga ellen a kritikát, ha
nem azért is, hogy a város főügyészének 
szavaival éljünk; már em bertelenség  volt a 
kevés számú rendőrségünkre rakott foly
tonos éjjeli és nappali terhes szolgálat. Azt 
talán mondanunk is fölösleges, hogy még
sem érhettek el olyan eredményeket, 
amilyeneket kölletett volna. Ebből szárma
zott az a sok panasz, amit az utóbbi idő
ben lépten nyomon hallottunk és közbiz
tonságunk teljes elfajulására vezetett 
volna. Már nem sok hiányzott belőle. \  
nagyobb számú rendőrség majd ideálisabb 
állapotot teremthet.

— A lévai kerületi munkásbiztositó pénz
tár vasárnap d, u. tartotta meg ez évi köz
gyűlését Xyiredy Géza alelnök vezetésé
vel, a városháza tanácstermében. A köz
gyűlésen a kiküldöttek nagyon csekély 
számban jöttek össze és különösen föltűnő 
volt a helybeliek s ezek közül is a keres
kedők távolmaradása. A pénztár tagjai jól 
teszik, ha a jövő választáskor jobban meg
nézik azokat a férfiakat, akiket bizalmak
kal megtisztelnek, képviseletükkel meg
bíznak. — A különböző jelentéseket Kom- 
ziik Lajos, igazgató adta elő, miután a 
közgyűlés úgy az igazgatóságnak mint a 
felügyelő bizottságnak a felmentvényt meg
adta s a jövő évi költségelőirányzat meg
állapítása után az időközben megüresedett 
tisztségeket töltötte be titkos választás ut
ján. A felügyelőbizottságba póttagokul 
Szalag Vilmos, Szauer Izidor és Reindl 
János lettek megválasztva, mig országos 
pénztár közgyűlési kiküldött póttagnak 
Kopemicky Kornélt választották meg.

— Tanitógyülés. A „Barsm. Ált. Tanitó- 
egy.* választmánya f. hó 17-én, d. e. 10 
órakor a városháza kis tanácstermében 
gyűlést tart, melynek tárgyai: 1. a jubiláns 
közgyűlés előkészítése, 2. a „Tanitók-Háza* 
gondnokának ügye, 3. folyó ügyek s indít
ványok. Az egyesület elnöksége a választ
mány t. tagjait ezúton is tisztelettel meg
hívja.

— A dohánynagyáruda a Kossuth Lajos 
térről a Petőfi utcába, a Weisz Samu féle 
házba lett áthelyezve.

erdő, sem a természet szavát, mig neked 
gyönyörű dolgokat mesél, tudom s a lel
ked szinte hozzáfinomul és követelő lesz.

Mert a milyen igaz, a milyen szép a 
természet, azt óhajtod hogy az emberek 
lelke is olyan legyen.

Hited szerint egy erős jellemet, szóval 
egy igaz embert, csak a vidék adhat; a 
nagyváros csak léha könyelmü férfiakat, 
s mulatni vágyó nőket nevel. Lehet hogy 
igazad van de kivétel minden esetre van 
itt is, ott is, (Halkan mintegy önmagához) 
és ki tudja szivednek az első nagy szomo
rúságot nem-e éppen itt fogja valaki okozni 
neked.

Piroska: Tágranyilt szemekkel halavá- 
nyan nézi Ilmát és lassan ismétli Ilma
szavait.

Ki tudja nem-e itt fogja valaki nekem az 
első nagy szomorúságot okozni?

Milyen hidegen hangzik minden, szinte 
fázom tőle.

Van valam i m ondan i va lód  talán, Urna?
Cseléd: Hirtelen benyit, egy levelet s 

két virágbokrétát nyújt P iroskának.
N agy ságo s  M a k lá ry  űr küldi.
(Piroska: Csa lódottan.)
Tehát ma sem  jön el.
(Levelét o lvassa .)
Vendégei jöttek azért nem jö h e t . . .  D e  

pézd, milyen gyön yörű ek  ezek a virágok.
Ilma: önkénytelenül egy elutasító m ozdu

latot téve nem fogad ja  el a virágot.
P iroska  lángbaboru lt arccal.
Ilma mi ez?
Szólj, te tudsz valam it róla, valaki rá 

galmazta talán?
Ilma: Izgatottan jár le -ftl a szobán,

majd k iv tí2i zsebéből a levelet s  oda

nyújtja Piroskának.
Kívántad, ám legyen.
Piroska: leül s kezében lassan forgatja 

a levelet, majd megdöbbenve néz Ilmára. 
De hiszen az Iván írása, mit akar veled?

Ilma: keserű gúnynyal.
Csak olvasd, majd megtudod.
Piroska: nagyon halaványan remegő kéz

zel bontja fel a levelet s elolvassa négy
szer is mintha nem értené majd szomorúan 
oda adja Ilmának.

Ilma: hirtelen összetépi a levelet s oda 
tartja a gyertya fölé, a pernye lassan száll 
alá éppen a két virágbokrétára. A két leány 
némán, hosszasan nézi; mind a ketten 
érezték, hogy e pillanatban egy élet bol
dogságát temették el.

Piroska: Hosszú szünet után lassú elfoj
tott hangon.

Minek égetted el, csak nem hagyod 
válasz nélkül; te a szegény hivatalnok 
leánya a gazdag földbirtokos levelét.

Gondold meg milyen szerencse lenne 
reád nézve.

Ilma büszkén felvillanó tekintettel néz 
Piroskára.

Piroska: Tehát visszautasítod mert te a 
léha fővárosi leány nem tudnál megcsalni 
engem, és ő igen, ő a jellemes úri ember 
nem törödött volna vele, hogy nekem 
milyen fájdalmat okoz.

Lassan lehúzza ujjáról a jegygyűrűjét s 
leteszi az asztalra, majd ki.iosan fel
zokogva reáborul.

Ilma: mély bensőséggel magához ölelve.
Hát csak sírj édesem, hiszen amit e 

pillanatban elvesztettél nem találod fel 
többé soha sem —
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— Megszurta a feleségét. Huszár Pál, a 
lévai uradalom ujmajoti bérese vasárnap 
reggel szerelmi féltékenységből, összeszólal- 
kozás közben feleségét megszurta a lábán. 
A feldühödt férj kezéből az összeszaladt 
emberek mentették ki az asszonyt, akit a 
korházba szállítottak. Állapota nem veszé
lyes. Huszár még aznap önként jelentkezett a 
rendőrségen.

A „Leanyönképzökör" f hó C-én vasárnap 
d. u. 5 órakor összejövetelt tart.

— Az ismerkedési estélyen, mely a ref. 
egyházkerület lévai közgyűlése alkalmá
ból f. hó 7-én a Vigadóban rendeztetik, 
hölgyeket is sziveden látnak. Az estély 
a nagyteremben lesz.

— A gazdasági egyesület államsegélye. A
gazdatársadaimi tevékenységnek legfőbb 
szervei a vármegyei gazdasági egyesületek, 
melyek törekvéseit a földmivelésügyi mi
niszter most azzal támogatja, hogy az ál
lami költségvetésben nagyobb összeget 
vett fel, amelyből tiz éven keresztül állandó 
évi segélyben fogja részesíteni azokat. A 
Barsmegyei Gazdasági Egyesület a napok
ban kapta meg az első évi segélyt ötezer 
koronát. Az egyesület vezetősége a segély 
ügyében megtartott gyűlésén a miniszter 
kikötéseit a segélyre vonatkozólag elfogadta 
s ezzel az államsegélyt is. A miniszter az 
államsegély ellenében kötelezi az egyesü
letet, hogy mezőgazdaságilag szakképzett 
titkárt alkalmazzon, aki mellékfoglalkozást 
nem vállalhat, hanem köteles minden idejét 
a gazdasági egyesület ügyeinek szentelni. 
Az egyesület e követelményeknek előbb is 
megfelelt, amikor a jelenlegi titkárt meg
választotta.

— Az aranyosmar éti pénzügy igazgatóság
annak közlésére kért föl, hogy hivatalos 
órái május elsejétől október elsejéig hét 
órától d. u. egy óráig, vasár és ünnep
napokon kilenc órától 12 óráig, október 
elsejétől kezdve pedig reggel nyolc órától 
d. u. két óráig lesznek.

— Tolatás közben. Körmöcbányán a 
vasúti állomáson egy tehervonat tolatása 
közben Komora Alajos vasúti munkás, 
vigyázatlanságból kél kocsi közé került, 
amelyek mellkasát összepréselték és meg
halt.

— Öngyilkos végrehajtó. Bereck Gyula, 
körmöcbányai járásbirósági végrehajtó 
szombaton forgópisztolylyal szájába lőtt. 
Amikor szobája ajtaját feltörték, még kezé
ben szorongatta a fegyvert, de már meg 
volt halva. Öngyilkosságának oka anyagi 
gondok. Felesége 13 év óta fekvő beteg 
s hivatala olyan kevesett jövedelmezett, 
hogy valósággal ínségben volt.

— Vigyázzunk a pénzre! A bécsi rend
őrség értesíti a közönséget, hogy nagy
mennyiségű hamis húszkoronás bankjegy 
van forgalomban. A hamis bankóban a 
rajz és a szám színe halványabb s a 
papír puhább és fényesebb. Jó lesz tehát 
vigyázni a pénzre!

— Állatdijazás. A Barsmegyei Gazdasági 
Egyesület május 12-én Oszlányban tenyész- 
szarvasmarha díjazást rendez. Kiosztásra 
kerül a földm. miniszter által adományozott 
Összegből ötszáz korona. Kiállíthatnak osz- 
lányi járásbeli tenyésztők egy éven fölüli 
üszőket, tenyészteheneket borjúval vagy 
anélkül.

— Vármegyei közgyűlés. A legközelebbi 
évnegyedes rendes közgyűlést a törvény- 
hatósági bizottság junius 20-ára tűzi ki.

—  Felhívás Léva város közönségéhez!
Léva város tanácsa nevéoen a polgár- 
mester a következő felhívást adta ki: Ab
ból az alkalomból, hogy a dunántúli ref. 
egyházkerület Öméltósága dr. Antal Gábor 
ref. püspök és gróf Tisza István főgondnok 
Őnagymélt ősága elnöklete alatt 1912. évi 
május hó 8-án és 9-én közgyűlést fog 
tartani városunkban, tisztelettel felkérem 
városunk közönségét az ünnepségen való 
részvételre. Mutassa meg Léva város kö
zönsége felekezeti külömbség nélkül, hogy 
méltóképen megtudja becsülni a hozzánk 
érkező nagy nevű vendégeket és mutassa 
meg azzal, hogy az érkező vendégeket 
tisztelettel fogadja és ennek jeléül lakó
házait zászlókkal feldisziti.

—  A vármegye fogadalmi ünnepe. Az
1871. évben dühöngő pestis megszűntének 
örömére Garamszentbenedekben minden 
évben megtartani szokott fogadalmi ünnep 
e hő 3-án ment végbe, szokottnál nagyobb 
ünnepélyességgel, mert ez a kétszázadik 
fogadalmi ünnep. Az ünnepen Léva város 
tanácsa és képviseltette magát.

—  Az utasok kézipodgyászai. A Máv. 
igazgatósága rendeletben utasítja az állo- 
másvezetöket, annak elenőrzésére, hogy az 
utasok a jövőben csak annyi kézipodgyászt 
vihessenek magukkal a személykocsikban, 
amennyi saját ülőhelyük felett és ülőhelyük 
alatt elférhet. A rendelet értelmében tehát 
az ülőhelyeken és folyosókon nem szabad 
podgyászokat elhelyezni. Kedvezésben csak 
a 111. osztályú utasok részesülnek, kik 
annyi szerszámot és egyéb kéziholmit 
vihetnek magukkal, amennyit a gyalogjáró 
emberek magukkal szoktak hordozni.

— A Felvidéki Magyar írók és Újságírók 
Szövetségének alapszabályait, — a belügy
miniszter jóváhagyta. A szövetség választ
mányi ülései Budapesten lesznek. Mihelyt 
az alapszabályok leérkeztek, Clair Vilmos 
elnök az első választmányi gyűlést azonnal 
összehívja.

— A tanítók hangversenyének, melyet a 
Barsmegyei Tanítók Háza javára f, évi ju
nius 1-én rendeznek, előkészületei serényen 
folynak. A választékos, szép műsor sok 
élvezetet ígér A szereplők között lesznek 
Kocab Hilda (zongorajáték) Hercka Erzsé
bet (magánének) dr. Hets Béla fővárosi 
ügyvéd quintett társasága, akik Árensky 
orosz szerzőnek négy tételből álló Zongora- 
ötös-ét adják elő. A modern kamarazene 
irodalomnak ez a mü egyik gyöngye, zene- 
értőinknek ritka műélvezetet igér. Dr. B a lo g  
Sándorné alkalmi élőképet rendez. A „Baba
tündér rendezőjétől sok szépet várhatunk. 
A meghívókat még e hó első felében küldi 
szét a rendezőség

— Céllövö verseny Esztergomban. A Ma
gyar olympiai bizottság céllövö szakosz
tálya május hó 22—25-ig Esztergomban 
a kenyérmezei katonai lövőtereken József 
főherceg fövédősége alatt Ö Fensége tisz
teletdijáért és az 1912—1916. évi időszakra 
„a legjobb magyar céllövő*4 címért az I. 
Magyar olympiai céllövőversenyt- és ün
nepet rendezi. A versenyt Esztergom vár
megyén és Esztergom sz. kir. városon kí
vül több igen előkelő személyiség védi.

— Fagykár a szőlőkben. Az ország több 
borvidékéről érkezett jelentések szerint 
április közepén hirtelen beállott erős fagy 
a szőlőkben is igen nagy károkat okozott, 
amelyek természetesen a szőlők fekvése 
és fejlődési foka szerint változnak. Vannak 
egyes helyek, ahol a rügyeknek csak 20— 
3o százaléka pusztult el, de több vidéken 
60—90 százalékra is tehető a kár.
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— Május elseje. Mióta az emberiség 
csak ünnepelni kíván, mindig ünnep volt 
ez a nap, a természet születésének, a 
tavasz ébredésének napja. Ma azonban 
már társadalmi szempontból is nagyjelen
tőségű ünnepé fejlődött ki. Az emberiség 
zöme, a produktív munkásnép öntudatra 
ébredésének emlékünnepévé. E napon 
bizonyítja be évről évre az egész világ 
szerény, nyugodt, dolgozó és kitartó, hatal
mas társadalmi osztálya a munkásosztály 
hogy tud már emberi mivoltáról, tud a 
jogokhoz való jogosultságáról, tud erejéről 
és megmutatja tüntető ünneplésének óriási 
arányával, hogy mekkora az az erő, amely 
feltarthatatlanul kíván törni tulajdonosai 
jogainak kivívásáért. A hatalmas demonstrá
ciók a konzervatív eszmék ellen persze 
csak az ország-világ nagyobb városaiban 
zajlanak le, hozzánk csak a hire jut el. A 
mi május elsejénket cigánymuzsikás, rezes- 
bandás hajnali ébresztő különbözteti meg 
a többi naptól, különben a munka egy-két 
műhely, nyomda kivételével a megszokott 
egyformaságban folyik,

— A lévai asztalos mesterek közös fa
megmunkáló gépműhelye ügyében május 1-én 
az asztalos mesterek értekezletet tartottak 
Báthg László prépost-plébános elnöklésé
vel. Az értekezleten a besztercebányai 
keresk. és iparkamara képviseletében részt 
vett Faragó Sámuel is. Az asztalos mesterek, 
— hogy a kormánytól kérelmezett gép
segélyt megkaphassák, — a szövetkezet 
megalakítását és annak céljaira harminc 
darab egyenként száz korona értékű rész
jegynek kibocsájtását elhatározták. Az 
ideiglenes vezetéssel Báthy Lászlót bízták 
meg. A szövetkezet megalakításáról a ka
mara képviselője értesítette a kereskedelem
ügyi minisztert, az ipoly sági kir. iparfelü- 
gyelőt és a keresk. és iparkamarát. — Öröm
mel látjuk, hogy múltkori jóakaratu buz
dításunknak foganatja volt törekvő asztalos 
iparosainknál, akik hálásak lehetnek majd 
derék és illusztris vezetőiknek és közben
járóiknak, akik odaadóan buzgólkodnak 
azon, hogy a helybeli asztalosok iparuk
ban előhaladjanak s ezzel jobb boldogulá
sukat elérjék. Mi, épp úgy mint a vezetők, 
bízunk benne, hogy hasznos törekvéseiket 
a kormány méltányolni fogja.

— A Magyar Gazdaszövetség beszámolója.
A Magyar Gazdaszövetség Darányi Ignác 
elnöklete alatt megtartott rendes évi köz
gyűlésén Bernát István igazgató terjesztett 
elő jelentést, amely beszámol a lefolyt 
esztendőben kifejtett munkásságról A jövő 
perspektíváját a beszámoló a következők
ben összegezi: Nem áltatja magát a Szö
vetség abban a hitban, hogy mint azt el
lenségei több szenvedélyességgel, mint 
hittel hirdetik, kezében vplna a hatalom, 
s az ország sorsának intézése Épen ellen
kezőleg, rá kell mutatni arra, hogy külö
nösen a felsőbb és középrétegek épen nem 
tanúsítják azt az odaadó rokonszenvet, 
amelyet tőlük joggal várni lehetne. Ezzel 
szemben nagyon jellemző és a jövő ala
kulását rajzolja elénk az a tény, hogy a 
kisgazdák és a földmivelő nép keretében 
sikerül napról-napra több hívet, több baj
társat szereznünk. Ezek a kicsinyemberek 
hálával és elismeréssel veszik gondosko
dásunkat, szívesen sorakoznak zászlónk 
alá és a mint azt a választójogi törvény 
tárgyában beadott véleményeik mutatják, 
ők erős vár és védelem a nemzetrontó 
törekvésekkel szemben. Szövetségünknek 
nem lehet nagyobb és nemesebb feladata, 
mint ezeknek a mutatkozó csiráknak a 
fejlesztése.
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— Vérszegénység, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek 
valamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
Irrtsbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle .Tokaji China-Vasbor.. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
ivon kellemes izti, 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-tér.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
H eim ann Mór Stern Rézsi: Miklós, Kocsis 
Péter Faddi Vilma: Jolán. Házasság: Knapp 
Fillöp Steiner Olga izr. Halálozás: id. Dóka 
Károly 65 éves tüdőlégdaganat, Kolpaszky 
Zoltán Dezső 2 éves idült gyomor-bélhurut 
Radványi József 60 éves tüdőlégdaganat.

ffliiiiíiiDiiiiieiuniiiiwiM
Van szerencsém Léva város és 
vidéke tisztelt közönségének szi
ves tudomására adni, hogy Léván 
Kossuth-tér és Báti-utca sarkán 

(Blum féle házban)

borbély és 
f o d r á s z

termet nyitottam.
Az ország nagyobb városaiban 
és itt Léván, szülővárosomban 
is folytatott hosszú gyakorlatom 
és a jövőbeni kitartó igyekezetem 
reményiem hogy biztosítani fagja 
számomra a t. közönség jóaka
rata pártfogását.

Amidőn pontos, tiszta és elő
zékeny kiszolgálásról biztosítom 
a t. közönséget, szives jóindu
latába ajánlom magamat, 

kiváló tisztelettel
Ó b e r t h  Tivadar

borbély és fodrász.

1182—1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi hogy Dónáth Samu 
l*ai kereskedő végrehajtatónak Melicher 
Márton garamkelecsényl földmives végre
hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé
hen benyújtott árverési kérvénye folytán 
a nevezett végrehajtató javára 34 korona

letenni vagy az 1881 évi LX t. ez. 170§-a 
értelmében a bánat pénznek a bíróságnál 
történt előleges elhelyezéséről kiálitott sza
bályszerű elismérvényt átszolgáltatni mely 
kötelezettség alól csak a vhn 21 §-ában 
megnevezettek vannak felmentve A kikiál
tási árnál magasabb Ígéret esetén a bánat
pénz a vhn 25 §-ának megfelelően és az 
ott jelzett következmények terhe mellett 
kiegészítendő. Kelt Léván a kir. járásbíró
ság mint telekkönyvi hatóságnál 1912 évi 
márczius hó 9 napján Pogány sk kir. 
járásbiró.

A kiadmány hiteléül.
Dodek

kir. tlkvvezeiő.

ÁBRAHÁM PÁL
uriszabót

b é n a , B o ttk a -u . IS ,
ak i a  le g jo b b  h o n i é s  
a n g o l s z ö v e te k b ő l  
m eg ren d e lésre  d iv a to s  

ö ltö n y ö k e t k é s z ít
Idényszövetek már megérkeztek
M in tagyü jtem én yéve l 
k ívá n a tra  h á zh o z  is  

m egy.
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M ű h e l y  á t h e l y e z é s .
Tisztelettel értesítem a n. ó. közönséget, hogy eddig Szepessy utca 

1 szám alatt levő gépjavító és lakatos műhelyemet

Báthi utcza 2 .  szám
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, m elyet m eg
vásároltam. Műhelyemben mindenféle gazdasági- és varrógépek, ke
rékpárok mérlegek javítását, villanycsengők felszerelését, valamint a 
lakatos szakmába vágó munkákat a legpontosabban és jutányos árban 
készítem.

Kérem a t. közönség szives pártfogását, maradok kész szolgalattal

Tanyíó a zo n n a l ( e lő é le t ü l! Mordinyi Lajos,
oki. gépész, vizsgázott mérlegjavitó és lakatos

bzufer Béla szobafestő
béna, Kenőéi utcza 28 szám. 

E l v á l l a l
a „Megváltás" m. kir. szabadalmazott 

poloskairtó szerrel
j ó t á l l á s  m e l l e t t

niagünlakalttolí, szállodák és 
intézetek nisztitását, valamint 
falakbál, fa fes kárpitozott bú

torból a poloskái irtását.
E szer ma már az ország szállodásai és 
vendéglősei körében általánosan közkedvelt 
szer, mert nemcsak a poloskát, hanem an

nak petéit örökre kipusztitja.

n E g y  0 k 0 S  fej
minden alkalommal!

iDr. O E TK ER  s ü tfip o r it  h a sn álja  á 121
( T e l j e s e n  t i  i g i é n i t u s ,  o r v o s o k á l t a l  a j á n l o t t  é l e s z t ő p É  I

Használata által minden tészta nagyobb,
| lazább és könnyebben emészthetővé lesz. I

Dr. Oetker-féteVanilincukor áI2f.|
a legnemesebb fűszere minden tésztának, 
kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf, I 
torta, pudding és tejszín, továbbá finom I 
vagy porczukorral vegyítve mindennemű I 

sütemény behintésére. Pótol 2—3 cső va-1 
niliát. Ha félcsomag Dr. Oetker vaniLin- I 
cukro t 1 kgr. cukorral keverünk és ebből I 
1 vagy két teáskanálnyit 1 csésze teára ön- I 
tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes | 

italt kapunk.
Dr. O etker sü tőpora és vanilincukra | 
minden füszerkercskedésben stb. kapható. 
Kimerítő használati utasítás minden csomag | 

^  mellett van. Receptgyűjtemény ingyen!

Városházköz 3 szám alatt, üzlet
helyiség azonnal kiadó. Bőveb
bet Hándler Ármin mészáros ál

íiíEiL l l o I x R i i a i m  D a d o g j  ^
úri és női divatáruháza L t  V Á N, városi vigadó épület

■ Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj b ev ezete tt

Kész női ruhák, pongyolái!, blnsoft ős castflmehef, női lősz lehérnemnejt 

és kész m enyasszonyi ke lengyéke t
1 a IcjtlcsiMil a IcgBnoiabi kiaitallaa igei m é r s é k e l t  á r b a n .
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.
®  *  Telefon szám 33.

lloITher és Sclirnntz 
J la v l’a r th  P h .  és Tsa. 
A lfa  Soparator $$ gépeinek vezérképviselete. t»anz-féle motórok  

állandóan üzemben 
láthatók #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láneoskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése ésfelállitásajutányos árakban



L < t « 1 H lr l »P

Használjunk
KABlNA-féle ■I

szinszapp ant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szapp&nal való 3-szoros atdörzsö- 
éflse l. -  - -  - -  - -  - -  -

WEI5Z 5 IH O N
r-ÓRINDEKQI' ÉS RÖVItWÍRU NÜQTKEItESKEbÉSE

L É V A ,  F E T C f  h U T C Z A . ----------------------

Dús választékú  rak tárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

R U B L E T Z K Y  I S T V Á N
szobafestő  Léva, Szepessy-u toza .

KÉSZÍT: templom-, szoba-, c im festé st m á zo lá st; továbbá ta

p étázást a legegyszerűbbtől a legfinom abb k iv ite lig  jutányos

árak m ellett.

VIDÉKI MEGBÍZÁSOKAT PONTOSAN ESZKÖZÖL!

Dús választékot tart a legújabb mintákban, kívánatra költségvetéssel szolgál 

Ugyanott egy ügyes fiú tanulónak felvétetik.

ha egy doboz levélpapírt vásárol SCHDLCZ papíráruimban
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