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LÉVAI HÍRLAP
A gazda ingyennapszámosai.

A májusi nóta keserű nóta. A 
hűvös, itt-ott fagyos éjszakákon 
tömérdek kár éri a gazdát. De 
hát reménykedve nézünk az elé, 
hogy már m égis végképp elkerül
jük a csapást, ami tavaszszal 
fenyegeti a gazdát. És e remény
ség mellett gondoljunk a májusi 
nótára, arra a mérhetetlen haszonra, 
amit a gazda ingyen, — sokszor 
üldözött napszámosai végeznek a 
füldmivelés jövedelmezőbbé válá
sára. íme erről egy beszédes példa:

Sziklay Ede dánokon, Abauj- 
Torna megyében gazdálkodik. Van 
350 gyümölcsfája, melyek 16 év 
óta átlagosan 600 k. áru gyüm öl
csöt termelnek. Ezelőtt két évvel 
Ö.cinegecsaládot telepitett meg a 
gyümölcsösében és tavaly már 
1900 k-át kapott az eladott gyü
mölcsért.

Megneveztük az illetőt, meg
mondtuk, hogy hol lakik, hogy  
egészen hiteles számokban lássuk 
a hasznos madarak munkájának
fontosságát.

Az ember szinte kételkedve 
rázza a fejét. K ilenc cinegecsalád 
megtelepitése a gyümölcsösben j 
ekkora haszonnal járna ? Pedig ; 
igaz. Természettudósok számolták 
meg. hogy egy cinegepár egy nap

alatt 475-ször tért fiaihoz, szájá
ban bogarakat hordozva. Néhány 
millióra rúg, amit egy cinegecsa
lád a káros bogarak közül csak 
egy nyáron is megeszik. A cinege 
évenkint 16 fiat nevel fel, ami azt 
jelenti, hogy egy cinegecsalád 
évenkint 24 millió rovart fogyaszt 
el és ennyinek a kártevésétől óvja 
meg a kertet, erdőt. Kilenc cine
gecsalád tehát 216 millió bogár
tól, rovartól kímélte meg a gyü
mölcsöst.

Az a kár, amit a bogarak okoz
nak, Hermán OiUi természettudó
sunk szerint száz m illió koronára 
rúg. Ezért a hasznos madarakat 
nemzetközi szerződés védi, melyet 
az európai államok néhány év ! 
előtt kötöttek. Erre a szerződésre 
(egyezményre) sürgős szükség  
volt. Európában hóhér munkával 
pusztították a tavasztájt hazatérő 
vándormadarakat. Déi-h ranciaor- 
szág köves sikján, a Kraón csak 
egy tavasszal három millió füsti
fecske került a madárfogók háló
jába. Udine olasz városban egy 
tavaszszal 620 ezer apró madarat 
adtak fel a vasúton. Dél Olaszor
szág népének tavaszi csemegéje 

I volt a vándorlásában elfáradt 
! madár.

Nem is ment a nemzetközi ma
dárvédés ügye simán keresztül.

Az olaszok alig akartak lemon
dani a vándormadarak pusztítá
sáról. Az angolok pedig komoly 
fenyegetésekkel tudták csak az 
európai népeknél a madarak tör
vényes védelmét kierőszakolni. 
Ámbár mit csodálkozunk ezen ? 
Hiszen az olaszok végre is meg
ették a vándormadarat. Nagyobb 
kegyetlenség az, hogy a nagyvá
rosi nők a madarak tollával éke
sítik kalapjaikat. Képzeljük csak 
el, hogy mikor a kalapon a ma
dár szárnya kerül divatossá, hány 
millió hasznos madár esik áldoza
tul. Vajha ez a barbárság a mű
veltség terjedésével végképpen 

1 megszűnnék és soha többé vissza 
nem térne. Pedig a madár gyö
nyörűség. Nagyon sivár az a táj, 
ahol még egy madár szárnya som 
rebben. Csak az tudja azt, aki 
néma sivatagban, szikeken, sivó- 
homokon utazik, hogy nem buk
kanván eleven állatra, miként ne
hezedik lelkére az el hagyatottság 
érzése. S micsoda öröm fogja el, 
ha előtte szárnyra kap a pusztai 
madár.

A magyar ember is mikor a 
tökéletes pusztaságot és elhagya- 
tottságot akarja kifejezni, azt 
mondja : „Olyan hely ez, ahol a 
madár se jár.*
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Régi írások hirdetik: .Arapiis- 
flimum est Hungária Aviarium. 
Tehát magjarország a madárvilág 
legnagyobb tanyája. De ez már 
régen volt. Ma, mikor az árviz- 
szabályozás következtében meg
szűnt a nád, gyékény, sás, sú
lyom, vizitök és hal, meg kellett 
kevesbednie a madárnak s csak 
hírmondója van immár a gázlók 
régi nagy seregének.

És azokban a régi időkben, 
ilyenkor zengett az erdő, a ber
kek, a csalit a kis madarak éne
kétől, hivogatásától, mert a termé
szet e kedvesei mindenütt terített 
asztalra találtak és megtalálták 
otthonukat i s ; a puszta földön, 
partok szakadékában, a bokrok 
sűrűjében és a százados fák od
raiban, rejtegetve az akkori ember 
szeme elől a madárfészek édes 
titkát ; de hogy a fészekre buk
kanva, példát vegyen a madárbol
dogságról is.

És ezek a kicsinyek akkoron 
sokaságukkal nagy munkát vé
geztek ! Dolgoztak, hogy rend le
gyen a természet életében, külö
nösen, hogy el ne szaporodjék a 
bogár.

Ezek ez ősi idők azonban örökre 
leáldoztak. Az ország folyói gátak

Virágos kis a . . .
Virágos kis ablakodhoz 
Hányszor jártam,
Virágok közt édes arcod 
Hányszor vártam . . .

De mióta várni téged 
Már nem járok,
Elhervadtak ablakodban 
A virágok . . .

Farkas Gábor.

A Napkirályné, a cárné és 
Krikay bácsi.

—  A Lévai Hírlap tárcája. —

A Lipótmezőn jártunk. Ezerháromszázat 
láttam az élő halottak közül. Ezerhárom
száz embert egy délután, akik közül mind
egyiknek más és más rögeszméje van. 
Olyanok voltak — az Isten bocsássa meg 
ezt a hasonlatot — mint a megkergült bir
kák egy csordában. Henteregtek a poros 
udvaron, keringtek, ődöngtek, üres szemek
kel bámulták a semmit, hebegtek, dadog
tak, állati hangokat üvöldöztek. Rémes, 
hogy milyen állat az ember, ha a nagy

közé kerültek, a rétség eltűnt, a 
mocsarakat lecsapolták és ahol 
ezelőtt száz esztendővel nyilaivá 
röpült, fészkelt, zsibongott a nagy 
madár tanya, ott ma az eke vasa 
hasítja a földet, a borona töri a 
rögöt s e munka nyomán kél az 
élet: a szellő érintésétől hullámzik 
az acélos búza, a lenge rozs, a 
rezgő zab és sok más termény.

Pusztulnak a madarak, fordít
sunk rájuk nagyobb figyelm et és 
kíméljük őket!

Széljegyzetek a vörös 
csütörtökről.

Budapest, május 26.
Aki nem látta, el nem hiheti és elképzelni 

nem tudja. Az úttesten, ahol máskor csak 
dübörgő társzekerek, elegánsan suhanó 
fiakkerek, döcögős konflisok, röppenő 
automobilok járnak, huszárlovak patkóinak 
ütemes csattogása hallatszik, rajtuk huszárok 
karabéllyal, kivont kardjuk kezükben. 
Exponáltabb helyeken gúlába rakott szu
ronyok csillognak. A rendörök csoportban, 
oldalokra kapcsolva a revolvertáska. Az 
egész város meg van szállva, az elővigyá
zat és óvöintézkedés megtéve. Miért és 
mi okból? Rettegő, ideges, kétségbeejtő 
bizonytalanság. Mi van és mi lesz? Mi tör
tént és mi fog történni?

'  *
Kétségbe kell esni. Az ember nem tud 

semmit. Pedig valami van, kell, hogy legyen. 
Miért lenne máskülönben ez a nagy neki- 
készülődés? És akaratlanul elkezdjük érezni, 
hogy a levegő feszült, telve villamosság-

szerű gépezetben meghibban valami.
Három volt a legérdekesebb a legke

vésbé, szánnivaló köztük:
A „napkirályné".

Szép elegáns szálonjában, a drágán fize
tett külön osztályon, ült a napkirályné, 
körülötte udvarhölgyei, az az holdjai. Mikor 
közeledtünk hozzá, gőgösen elfordult. A 
kisérő doktor, aki udvariasan kalauzolta a 
társaságot, megállt a háta mögött három 
lépésnyi távolságban tőle. Mélyen meg
hajolt.

— Fenség, alázatos szolgája . .  .
— Mit akar?
De nem fordult vissza.
— Megengedi, hogy hódolatunkat be

mutassuk.
Visszafordult egészen fiatal arca volt, 

amelyet Ízlésesen koronázott a Stuart-Mária 
frizura. Elegáns öltözékében, fenséges 
tartásával meglepő benyomást keltett és 
ha erősen kitágult pupillái, keskeny 
szája körül a megmerevedett mosoly nem 
tette volna olyan idegenszerüvé, olyan 
riasztóvá arcát, azt lehetett volna róla 
hinni, hogy egy odatévedt királykisasszony. 
Kegyesen bólintott, de rögtön visszahelyez
kedett előbbi tartásába:

— Örvendek hogy megjelentek itten.
— Köszönjük fenség. Boldogok vagyunk, 

hogy ránk sugároztatja ragyogó fényes
ségéh

gal, mely ki fog sülni, fékevesztett, rettene- 
tes indulatok lobognak innen talán csak 
két-három utcányira, láng lesz, vér lesz 
valami lesz, az elvek csatájából testek 
csatája lesz.

Milyen kevés kell ma hozzá, hogy a 
kardok kikerüljenek a hüvelyből, a revol
vertáskák telgombolódjanak és drága 
meleg embervér csurogjon a kövekre.

*
És semmi hir. Az utcákon járni nehéz. 

A rendőrök brutálisak. Saját szemeimmei 
látom, amint egy rendőr három tizenkét- 
tizennégy esztendős inasgyereknek utána 
vág a kardjával, szerencse, hogy a gyerekek 
ügyesek, félreugranak. Valóságos forradalmi 
hangulat. A körúton kétszázad huszárság 
vágtat valahová. Gyalogos őrjáratok min
den öt percben. A Népszínház mellett 
katonai és rendőri készenlét. A rendőrök 
beszélgetnek és cigarettáznak. Lehet, hogy 
fél óra múlva már kirendelik őket valahová 
és akkor ezek az emberek emberekre lőni 
fognak, ezek az emberek embereket fog
nak a kardjukkal lesújtani. A járdán meg
állni nem lehet. A rendőrök mindenkit 
tovább utasítanak. Villamoson megyek a 
Baross utcában. A megállónál két legény 
a villamos elé ugrik, kirántja a vörös 
zsebkendőjét és elkiáltja magát: — Ki
szállni! Kiszállni mind. Máma nem járnak 
a villamosok.

Izgatottan felugrik mindenki. Talán követ 
hajítanak a kocsiba. Szerencsére erre nem 
kerül a sor. Megyünk tovább. De ez az 
örökös nagy bizonytalanság. A máskorhoz 
viszonyítva, amikor békés, nyugodt csön
des és biztosított a tulajdon és a test 
sérthetetlensége.

Aztán mégis vannak hírek. A kávéház
ban, az utcán, a villamoson mondja el 
egyik a másiknak. Itt lőttek a tömegre, ott 
Összevagdosták az embereket, törnek, zúznak, 
rombolnak, villamosokat gyújtogatnak, gáz-

— Szívesen, hisz én vagyok a fény
forrás és hőforrás. . .  Én vagyok a nap
királynő, aki megkoronázta a világot.

Büszke Öntudattal hangsúlyozott szavai 
után hirtelen megfordult.

—■ Mehetnek, — szólt vissza. . .
És menni kellett. Elfoglalta trónusát — 

az ablakmélyedést.
A cárnő.

A cárnő egy lugasban ült. Óriási vörös 
legyező volt a kezében, amelyet előkelőén 
befelé görbített karral tartott és úgy le- 
gyezgette magát lassú mozdulatokkal. Ezek 
a mozdulatok jellemezték a nagy, kövér, 
fekete asszonyt, akinek fején széles kari- 
májú, vörös rózsás kalap bigyeszkedett. 
Mintha csak a színpadon látott volna 
valahonnan a hátsó sarokból sleppes ru
hájú álhercegnőket, akik a magukra mázolt 
előkelőséget abba a rosszul ellesett moz
dulatba öntötték. A cárnő, akinek összes 
előkelősége a vörös legyezőjébe szorult, 
különben igen tiszteletreméltó, derék asz- 
szonyság, olyan, mint egy jobb ruhába 
öltöztetett gazdasszony. Nagy tokája kedé
lyesen rezeg, amig kegyesen elfogad ben
nünket.

— Alázatos szolgái vagyunk.
(Jóakaratu bólintás.) ..
— Köszönhetik is, hogy elfogadni méi* 

tóztattam magukat.
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lámpákat derékben eltörnek és a kiáradó 
gázt meggyújtják, mely messzire lobogó 
lánggal világit. A hírek szájról-szájra nö
vekednek terjedelemben. Már sok száz 
halottról, több ezer sebesültről beszélnek. 
És semmi bizonyos, semmi hiteles, csak 
egy nagy aggódás, félelem, ijedtség, milyen 
nap van ma, minek a napja, talán forduló 
pont, talán csak egyszerű tüntetés, mely 
százszámra előfordult A Vámházkörúton 
bomba robbant. Már bomba is? A Kálvin- 
téren tört ablakú, összezúzott villamos- 
kocsikat huzatnak a javítóba; egy nagy 
teherautomobil rohan valahová telve rend
őrökkel. Akarok, nem akarok, a 48-ra 
kell gondolnom, a leírásokra a forradalom
ról, mely végigsöpört ugyan ezeken az 
utcákon; Páris ostromára, amikor a gráná
tok egymásután hullottak a kövezetre; 
ostromokra, melyeken állítólag a sortüz 
egészen megszokottá vált. Talán ide jutunk. 
Vagy ha ide nem, hová? Annyi bizonyos, 
hogy e napon — nem mintha e sorok 
Írója azonosítani akarná magát, hanem egy 
ténynek objektív konstatálásaképpen, — 
hatalmas erő mutatkozott és nyilvánult 
meg Bizonyítéka, hogy az Eszme, légyen 
az bármiféle is még ér valamit és a tár
sadalmat a struggle forlifc-on, az élet 
matériális gondjain kívül hevítik más dol
gok is. És amig van Eszme, addig ember 
az ember; addig van miért lennünk és 
nem vagyunk cél nélkül teremtve az örö
kös küzdés eme színhelyére, melyet életnek 
nevezünk. Mert ugyan nem hatalmas erő-e 
az, amely egy csomó embert odáig tud 
vinni, hogy habár semmi kézenfekvő hasz
not nem nyer vele és mert a halálnak 
csak ritkán van termő ereje, — talán cél
talanul is, odaálljon egy csomó tátongó, 
fekete ür elé, melyből kérlelhetetlen biz
tossággal rohan feléje a halál, és elviszi 
azt, ami mindennél becsesebb, az életét.

Az ember néha elmegy az események 
mellett. A Kecskeméti utcán megyek

másodmagammal. A Dunapartra akarunk 
kimenni, megnézni, megtartják-e a gyűlést 
a Petőfi szobornál? Errt csöndé* a vidék. 
Egyszerre nagy tömeg szalad felénk, öreg 
urak, asszonyok, férfiak, gyerekek min
denki szalad lélekszakadva, rohanvást. A 
páni félelemnek, a szivet összeszoritó 
ijedtségnek egynéhány perce. Visszafordu
lunk, szaladunk vissza, amennyire a lá
baink bírják. Az egész reflexszeren tör
ténik, nem tudom mit teszek és nem 
egész világosan: miért? Az egyetlen tudat 
ez: most szaladni kell. És minduntalan 
várom: mikor süvít el mellettem egy golyó, 
esetleg mikor rogyok le holtra sebesitve, 
vagy mikor taposnak le hátulról rohanó 
paripák. Semmit sem tudok semmit sem 
érzek, csak azt: menekülni, szaladni. Aki 
ezt elolvassa: azt fogja gondolni: gyávaság. 
Utalok rá: próbálja meg egyszer. Ilyen 
csekély, kevés gyakorlati tapasztalat sok 
mindent megértet az emberrel az élet és 
halál egymás közti viszonyáról, az élet
ösztön erejéről, amit eddig nem tudott 
megérteni.

Azután semmi. A futó tömeg szétoszlik, 
csendes helyre érünk, ahol már nem fe
nyeget veszély. Órákkal később tudjuk 
meg egy bou!evard-lap rendkívüli kiadásá
ból, hogy a Ferenciek-téren szuronyroham 
volt, az elől futottak az emberek.

♦
Amikor ezen sorokat irom, pünkösd 

vasárnapja van. Az indulatok elültek, a 
város visszanyerte régi, szokott képét. Az 
utcákon hullámzik a nép, a vurstliban 
cselédlányok és huszárok ringlispileznek, 
a Stefánia-uton fel s alá kocsikáznak az 
elegánsak, szóval béke. Jól esik úgy men
nem. hogy másokat féltenem és magam
nak félnem ne ke.ljen. A régi szabály. 
Sok dolgot akkor tanulunk megbecsülni, 
ha egyszer hiányát éreztük. Ilyen vagy most 
nekem béke, rendes kerékvágás és te 
csúnya, de sokat jelentő szó: jogrend.

Yesper.

HÍREK.
—  Eljegyzés. Fehér S. Sándor, a Schön- 

stein divatáru cég alkalmazottja, eljegyezte 
Steiner Emmikét, id. Steiner Sándor bájos 
leányát (Minden külön értesítés helyett)

— Gyászhir. A lévai kegyes-tanitórendi 
társház tagjai mély fájdalommal gyászlapon 
jelentik, hogy szeretett társuk Nt. A l t é r  
Bé l a  dr. kegyes-tanitórendi áldozópap és 
főgimnáziumi rendes tanár korának 39-ilc, 
szerzetesi életének 19-ik, áldozó papságá
nak 14-ik és tanári működésének 15-ik 
évében, hosszú szenvedés után f. hó 28-án 
elhunyt Grazban. Temetése f. hó 30-án 
volt. Az örök világosság fényeskedjék 
neki.

— Uj ügyvéd. Dr. Sós S. Sándor Új
bányán ügyvédi iródát nyitott.

—  Tenniszverseny Verebélyen. A Verebélyi 
Tennisztársaság a múlt héten jól sike
rült tenniszversenyt rendezett, amelyen az 
aranyosmaróti tenniszezök közül is számo
sán részt vettek. Este kabaré volt és utána 
hajnalig tartó tánc.

— A F M. K. E. jubiláns közgyűlése.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület folyó évi aug. hó 20-án tartja 30-ik 
jubirális közgyűlését Iglón. Amint az elő
jelek mutatják, a jubirális közgyűlés orszá
gos ünnep lesz, amelynek fényét emelni 
fogja az a körülmény, hogy azon minden 
valószínűség szerint József főherceg véd
nök is meg fog jelenni. Nagy érdeklődésre 
számíthat a 12 vármegye fiatalsága által 
rendezendő kulturbál, amelynek tiszta jö
vedelme fele részben a F. M. K. E, fele 
részben pedig a Felvidéki Magyar írók és 
Újságírók Szövetsége javára, — mely 
utóbbi ugyanakkor tartja «*lső rendes évi 
közgyűlését, — fog fordittatni.

— Köszönjük, felség.
— Az igaz, hogy felség vagyok. Húsz 

országnak vagyok koronás királynője. Az 
én nagybátyám az orosz cár . . . !

— És melyik országoknak az uralkodó
nője, felség?

— Franciaország, Németország, Angol
ország, Svédország és a többié, mindé.

— És most itt nyaral, felség?
— No . . .  Úgy . . .  Engem most ide

zártak az ellenségeim. Itt akarnak tartani, 
amig meghal a nagybátyám, a cár. Engem 
akarnak már az ő életében kinevezni, azért 
csukatott ide. Be akarták nekem beszélni, 
hogy én bolond vagyok. De most már 
kiszabadítanak a hiveim.
_ — Ha kiszabadul, felség, remélem, meg

ajándékoz engem egy országgal?
Fölényesen nevetett:

. ~~ Így akarnak engem becsapni. Nagyon 
jól tudom, hogy azt az embert az ellen
ségeim bérelték föl. Ha én most azt mon
danám, hogy odaadom az országot, persze 
[űgtön bezárnának a bolondok házába. 
De én okos vagyok. Én tudom, hogy egy 
országot nem lehet csak úgy elajándékozni. 
En tudom, hogy ahhoz népeim beleegye
zése kell. Ha ők akarják, jól van, nem 
bánom.

~~ És nekem mit ád felség?
— Semmit. Miért adjak én maguknak

ajándékot. Fizetek minden évben tízezer 
forintot, mint udvari orvosnak. Elégedjék 
meg vele . . .

Még a kert túlsó végéről is láttuk a 
vörös legyező ingerült röpködését. . .

Krikay bácsi.
Eljöttünk hozzád világszellem, 

egyenesen Londonból, mert odáig jutott 
nagy híred, hogy lábaidhoz borulhassunk. . .

Panyókára vetett rövid kabátjában, makra 
pipájával borostás bajusza alatt, borvirá
gos orrával, afféle kedélyes, falusi kántor 
benyomását kelti.

_  No annak nagyon örvendek, hogy 
Londonban már hallanak rólam. Ott volt 
egy kollégám, a Sekszpir. Az is világszel- 
lem volt Most én következtem . . .  En 
vagyok a világszellem . . .

Egy évezred száll a sírjába.. .
És pattognak a hexaméterek, jambusok 

és daktylusok pattogó összevisszaságban...
_ És mond világszellem, hol vannak

nagy alkotásaid?
Elzárva tartom ókét Most irom a nyolc

vanhatodik füzetet. Úgy fogja beragyogni 
a világszellem fénye az egész emberiséget 
mint a Jézusé. Eddig volt egy Messiás és 
lészen még egy. Itt van mindjárt egy.

(Újabb daktylusok, jambusok, stb.)
Kurta, kövér lábával üti a taktust és

most ismét olyan a hangulat, mint egy 
kicsit pityókás falusi kántor körül.

A világszellem különben senkinek sem 
árt és ha nem volna meg az a rossz szo
kása, hogy a csöndes járókelőkre méltó- 
ságosan rászól.

„Hódoljatok a világszellemnek“! Akkor 
nyugodtan útjára engednék.. .  így azonban 
biztos helyen őrzik Shakespeare utódját, 
aki most a nyolcvanhatodik füzetet írja . . .

Nagyon boldog bolondok ők mind a 
hárman. Egy világ fölé emelkedett meg- 
hibbant agy velejük és ugyan hányán érik 
ezt meg józan fejjel? Krónikás.

Zsidónak lenni____
Zsidónak lenni, haj, még mindig átok, 
Mi vagyunk az üszők, a zsarátnok.
Mely lángra szítja az alvó hamut 
S egy testvérünk mindig bitóra jut.
Nagy a világ és mind elférünk benne, 
Nagy a földünknek életadó kedve,
Terem rajt’ bőven kenyér, meg kalács, 
És ahány a pék, ó annyi az ács.
Mindenkinek jut pár arasznyi földje,
Ha eltávozik, ami majd befödje.
A föld mindenkit egyszer hazavár:
Ha keresztény, ha zsidó, ha tatár.

Gregoir.



4. L év a i H ír la p 22. szám

— Uj táviró hivatal. A kereskedelemügyi 
miniszter Barsfüss községben táviróhivatal- 
nak felállítását elrendelte.

— Vizsgálatok a gimnáziumban. Az érett
ségi szóbeli vizsgálatok jún, 7- s 8-án 
lesznek, az I-VII. osztálybeli vallástani vizs
gálatok jún. 10-én, a többi rendes és 
rendkívüli tárgyakból jun. 15-22. tartatnak. 
A magántanulóknak jún. 21-én lesznek az 
írásbeli, 22-én a szóbeli vizsgálatai. Kezdet 
mindig d. e. 8 órakor. — Az érettségi 
vizsgálatok biztosául Szölqyémi Ferenc, a 
m. kir. Ferenc József nevelőintézet kor
mányzója neveztetett ki.

— Áthelyezés. Az alispán Hoffman Pál, 
közig, gyakornok, tb. szolgabirót az osz- 
Iányi járásból szolgálattételre az aranyos- 
maróti járás főszolgabírói hivatalába osz
totta be.

— Kiöntött a Perec. A lévai vár alatt és 
Kelecsény felé elterülő rétek több kilomé
ternyire 10—15 cm. magas viz alatt álla
nak, mert a lévai zsilipnél csütörtökön éj
szaka torlódás történt. Ugyanis valahol a 
felvidéken hatalmas esőzések lehettek, me
lyek megdagasztották a Garamot s ez pe
dig a Perecet, melynek vizét Léván a szif- 
fon nem volt képes befogadni, a zsilip pe
dig nem volt fölhúzva, igy a viz nem foly
hatott le, hanem kiáradt.

— Évzáró vizsgálatok. A lévai r. kath. 
elemi fiú-, leány-, polgári leányiskolában 
az évzáró vizsgálatok a következő sorrend
ben lesznek megtartva : Junius 10. az elemi 
fiúiskola 1.-1II. osztályában, 11. az elemi 
fiúiskola IV.-VI. osztályában, 12. az elemi 
leányiskola I.-III. osztályában, 13. az elemi 
leányiskola IV.-VI. oszályában, 15. hittani 
vizsga a polgári leányiskolában, 17. a pol
gári leányiskola I.-III. osztályában, 18. a 
polgári leányiskola III.-IV. osztályában, 19. 
zenevizsga, 21. záró, és tornaünnepély. 22. 
Te Deum, 23. az ovoda vizsgája, junius
14., 15., 24. és 25.-én magánvizsgálatok a 
polgári leányiskolában. Az igazgatóság.

— Leeresztik a Perecet. A Perec csa
torna vizét junius 8—9-ike közötti éjfélkor 
lefogják ereszteni és csak 17—18-ika kö
zött telitik meg újból vízzel.

— Változás a csendörség ruháján. A
csendörség egyenruháján a vezetőség vál
tozásokat csinált. Így a tisztek és a legény
ség uj zubbonyán nincsen zsinórzat és 
fémgomb. Az örmesteitől lefelé a legény
ség is tiszti sapkát kapott, sárga zsinór- 
zattal és gombbal. (A tollas csákó azért 
megmaradt.) A valóságos őrmesterek is 
tiszti kardot viselnek. (Eddig csak a járás- 
őrmestereknek volt.) A rangfokozatokban 
is van változás, mert a csendőrök jövő
ben & véglegesítés napjától mind szakasz
vezetők lesznek, akik pedig az altiszti 
vizsgát leteszik, címzetes őrmesterekké 
lépnek elő. Ez a rendelkezés bizonyára a 
tekintély-emelést célozza. A régi egyen
ruhát a tiszteknek két, a legénységnek

pedig négy év alatt el kell viselni. Az uj 
zsinórzat nélküli egyenruhán tagadhatat
lanul bizonyos németesség nyilatkozik 
meg.

—  A komikus gyomorégése. Tímár Béla, 
a Szabó társulat komikusa, naponta a 
Központiban szokott alsózni egy vidám 
társasággal. A minap Kun, a kávéház tu
lajdonos megkínálja egy cigarettával, de 
Tímár nem fogadta el, azzal a kifogással, 
hogy már nem dohányzik. A kávés később 
nagy meglepetéssel látja, hogy Tímár egy 
pettyes brittanikából nagyokat pöfékel. 
Hozzá ment, de akkor ez már letette és ár
tatlan arccal néz Kunra, aki szemrehányást 
tett neki, hogy miért nem fogadta el tőle a 
cigarettát, ha most meg dohányzik.

— Nem duhányzom én — mondja Timár.
— De hiszen még most is füstöl a 

szája — szól Kun.
— Ja, igen, gyomorégésem van, attól 

füstölhet a szám — mondja nagy komo
lyan Timár, a társaság harsány kacagása 
között.

— Ragályos állatbetegségek. Felsőszecsén 
az állatok között a sercegő üszők szórvá
nyosan, Nagyodon pedig lépfene, mindkettő 
ragályos betegség, föllépett. A hatóság a 
védelmi intéskedéseket elrendelte.

— Egy levél. Eddig igen helyesen az 
volt a rend Léván, hogy az élelmiszer s 
mészáros üzletek nagyobb ünnepek — 
mint pl. pünkösd alkalmával is — reggeli 
nyolc óráig nyitva voltak. Ezzel lehetővé 
volt téve mindenkinek, hogy konyháját el
láthassa. Most pünkösd előtt szombaton 
azonban a rendőrkapitány ur kidoboltatta 
a városban, hogy másnap, pünkösdvasár
napján ezek az említett üzletek nem nyit
hatnak ki. Ennek következtében — mert 
a rendeletről a vidéken nem adtak hirt — 
a környék népe bejött Lévára s de nem 
szerezhette be konyhájára való cikkeit. 
Természetes dolog, hogy ezért igen föl
voltak háborodva és az ilyen rendeletek 
nincsenek is a város javára, mert elszok
tatják innét a környék népét, amely pénzt 
hoz és költ a városban, amiből a város 
polgársága él és fizeti adóját. Vagy ha 
már a kapitány kiadta ezt, a rendeletet, 
úgy nagyobb nyilvánosságban kelletett 
volna azt kihirdetni, az újságok, vagy 
pedig falragaszok utján, hogy jobban el
terjedt volna rendeletének híre. így a nép 
hiába fáradt be Lévára, üres kézzel mehe
tett haza, holott sokan ekkor szokták 
egész hétre való szükségletüket bevásárolni. 
(Beküldetett.)

— Léva város képviselőtestülete pénteken 
d. u. rendes közgyűlést tartott. Az elhunyt 
Kazy János nyug. főispánt és Faragó 
Sámuelt, aki virilis jogon képviselőtestü
leti tag volt elparentálták és utána elhatá
rozták, hogy helyébe Fertikó Józsefet hív
ják be a képviselőtestületbe. A Lang-féle 
bérlet késedelmes fölmondásából a polgár- 
mester ellen megindított fegyelmi eljárást

a közgyűlés titkos szavazással, egyhangú
lag végleg beszüntette.

A városban létesitendő artézi-kut, vala
mint a vele esetleg kapcsolatos részleges 
vízvezeték és csatornázás kérdésének elő
készítését a közgyűlés a tanácsnak, a vá
rosi mérnöknek és Becsey, lévai születésű 
mérnöknek, aki többek szerint e kérdésben 
országos szaktekintély, kiadni elhatározta. 
Hlavács főgeológus véleménye szerint a 
Kossuth Lajos-téren 140 méter mélységben 
viz volna található, e vélemény alapján a 
fővárosi Lapp-féle mélyfúró társaság számí
tása szerint maga az artézi-kut tízezer 
korona költséggel létesíthető volna. A 
vízvezeték és csatornázás kérdésének ke
resztül vitele régebbi tervek s számítások 
alapján körülbelül félmiliió koronába 
kerülne. A közgyűlés mikor e sorokat írjuk, 
még folyik.

—  Borforgalmunk az első évnegyedben.
A hivatalos áruforgalmi statisztika szerint 
hordóbor kivitelünk a f. év első negyedé
ben 400.357 métermázsa volt, a múlt ér 
ugyanezen időszakában kivitt 214.041 mé
termázsával szemben. A hordóból kivitt 
borok értéke pedig a f. év első negyedé
ben 16,814.984 K volt. E szerint a múlt 
évihez képest a kivitelmennyisége 87 szá
zalékkal, a kivitel értéke pedig 142 száza
lékkal emelkedett az első évnegyedben. 
Ezzel szemben az első negyedévi behozatal 
a f. évben 54,514 mm, a múlt évben pe
dig 50,179 mm. volt. Az idei nagy emelke
dés annál örvendetesebb, mert már a múlt 
évben is tetemesen meghaladta borkivite
lünk az előző évek kivitelét. Ez újabb fé
nyes bizonyítéka annak, hogy borkivitelünk 
már évek óta állandóan gyors léptekkel 
emelkedik és a külföld bizalma egyre fo
kozódik a magyar borok iránt.

— Földkölcsönök becslésének ellenőrzése.
A Magyar Közvetítő Bank részvénytársaság 
mely az elmúlt első üzletévben bőséges
tartalékolás dacára 6-százalék osztalékot, 
fizetett részvényeseinek, értesülésünk sze
rint a tőkefelemeléssel kapcsolatban min
den vármegye területén bizalmiférfiakat 
keres. Ezeknek, mint a bank választmányi 
tagjainak feladata volna a környékükön 
előforduló birtokbecsléseket illő díjazás 
ellenében ellenőrizni. Akik ezen bizalmi 
küldetés iránt érdeklődnek, közelebbi fel
világosításért forduljanak a bankhoz, Buda
pest, VI., Teréz körút 46.

— Dr. Ostker sütőpora. A budapesti Ta
vaszi vásár alkalmával a kiállítás Ízléses 
rendezése felől különösen a hölgyvendégek 
fejezték ki elragadtatásukat s szívesen fo
gadták a gyár tulajdonosa által átnyújtott 
próbacsomagokat és vénykönyveket. Dr* 
Oetker készítményei nálunk is állandó he
lyet biztosítottak maguknak minden ház
tartásban.
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— Felhívás. 1912. junius hó 28-án lesz 
p sseau J. J. születésének 200 éves év- 
HrHulóia; ezt az alkalmat használom fel 
I rT  hogy hosszabb idő óta folytatott 
Rousseau-tanulmányomat közreadjam. Te- 
«em pedig azért, hogy ezen úgy munkál
kodásában, mint hatásában rendkívüli sze
mélyiségnek behatóbb megismerését némi
leg elősegítsem. Részint a nagy gondol
kodó művei, részint pedig a róluk szóló 
különböző munkák alapján készítettem el 
két kötetben tanulmányomat. Az első kötet 
cime Az ember Rousseau gondolatvilágában. 
A második kötet cime: Rousseau. Egy-egy 
kötet á r a  3  korona. Kérem szeretettel a 
szives érdeklődők pártfogását. Budapest, 
1912. május havában Barta Jenő VI., 
K a r t á c s - u t c a  8-szám.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Árendás András Ditte Julianna: Gyula, Dél 
József Hakkel Anna: Ilona Julianna, Gut- 
raj I s tv á n  Farkas Jolán: Jolán, Szobonya 
Miklós Hanczkó Anna: Ilona, Baranyik 
Erzsébet: Rudolf József, Kurucz János 
K uk ács  Katalin: Erzsébet. Házasság: Róth 
Jakab  P i c k  Margit izr. Horn Bódog Horn 
Etel izr . Szabó János Gergely Julianna 
ref. Halálozás: Pleva István 57 éves agy
hártyagyulladás, ifj Rajosok János 14 hó 
k a n y a ró .

terjedelmű, de szép hangja van és sok 
tapsot nyert általa mikor pajkos kis da
lait oly szépen előadta, amit meg is kel
letett ismételnie. Radványi Dezső már jó 
alakjával is hat a színpadon; játéka, ba
ritonja szintén olyan kellemes, mint meg
jelenése. Baghy Gyula kómikus, a nevelő 
szerepében nagyon jóízű alakítást produ
kált, Tímár pedig a színigazgató szerepé
ben nyújtott jó adagot ismert komikumá
ból; kupiéit pedig hatalmasan megtapsol
ták. Havasi Szidi az anya szerepében volt 
kitűnő. Egy epizódszerepben Sebestyén 
Rózsi, de a többiek is jók voltak.

Végül megjegyezzük, hogy a terem rósz 
akusztikája miatt a tiszta beszédre több 
súlyt kell fektetni, mert különben a közön
ség nem sokat ért a beszédekből.

Vasárnap este Vest M. Hell operettje 
ment A madarász, amit 15 éven belül nem 
igen adtak Léván, azért a reprizt szívesen 
fogadták. A madarász szerepében fíadvá- 
nyit illeti dicséret, úgyszintén partnerét 
Fátyol Hédit. Hwti Elma, Czakó, Antal 
Lajos, Tímár és Baghy erősségei voltak a 
darabnak. A többiek jó játéka szintén

Színészet.
Szabó Ferenc színtársulata a múlt hét 

szombatján kezdte meg előadásait Léván. 
Szívesen üdvözöljük ebből az alkalomból 
a társulatot, melynek tagjai közül a leg
többen most vannak első ízben nálunk.

A társulatról, majdnem egy heti szerep
lése után, megállapíthatjuk, hogy 
játéka kifogástalan, az összjáték is 
jó, úgyszintén a rendezés is, ami Czakó 
Gyula munkája. Ha tehetségben egyes 
tagok talán gyöngébbek is,;iparkodásuk azon
ban meg van, hogy szépet produkáljanak; 
és mi örömmel jegyezzük ide, hogy a 
közönség teljesen meg van elégedve velük. 
Végtére is e2 a fő !

Ám Szabóval — úgyis mint színésszel, 
úgyis mint direktorral — mégis lehetünk 
elégedve, mert a telt házakon kívül arra 
is van gondja és érzéke, hogy a közön
ség művészi igényei is kielégülést talál
janak. A drámákkal, különösen Rómeó és 
Júliával és Monna Vannával is csak ez 
lehet célja.

Hétfőn este az Eszemadtit, Osterreicher 
és Lindau operettjét adták elő. A darab
ban kitűntek Fátyol Hédi, Honfi Elma, 
Radványi, Antal Lajos. Tímár és Baghy 
szintén tehetségük javát adták.

Kedden Berstein híres drámája az 
Utánam (Aprés moi..!) ment. A darab 
sikerét az igazgató-pár föllépte biztosította, 
akik igazi művészi tehetséggel játszották 
meg szerepeiket. Sz. Hervay Erzsiké és 
Szabón kívül Fátyol Hédi, Czakó és Sebes
tyén Rózsinak volt szép sikere.

Szerdán piros szinlapok jelezték, hogy 
nem „febér este* lesz. Francia vígjáték, a 
Hölgyek öröme ment, melyet Heltai Jenő 
ültetett át magyarba. Ez a darab a fran
cia vígjátékok legtöbbjének sablonjára jó
ízű szellemességek helyett vaskos durva
ságokkal mulattatta az elég nagy közönséget. 
A közönség elég jól mulatott — különösen 
a karzati — sokszor viharosan tapsolt az 
erősen pikáns kiszólásokon. Es a jókedv 
néha annyira átragadt a szereplőkre is, 
hogy az már a darab rovására ment. m 
címszerepet Czakó játszotta igen ügyesen, 
Sz. Henag Erzsiké a gépiró kisasszony

szerepében tűnt ki. A három társ mulat
ságos figuráit Timárt Baghy és Siathmáry 
sok komikummal és jó alakítással adta.
Fátyol Hédi és Sebestyén Rózsi a másba 
szerelmes .tisztességes férjes nők* szere
pében voltak elragadók.

Csütörtökön Sekszpir klasszikus tragé
diája: Rómeó és Júlia került színre, Beregi 
Oszkárnak, a budapesti Nemzetiszinház 
művészének vendégszereplésével, nagy
számú közönség előtt. Beregi Rómeó sze
repét játszotta, Sz. Hervay Erzsiké pedig 
Júliát adta, helyenként megrázó drámai 
erővel, a közönség utána félpercekig is 
tapsolt neki. Előadás végével pedig mind
kettőjüket újból viharos tapsokban és óvá- 
ciókban részesítették. Elősször Hervay sze
rényen félrevonult a kulisszák mögé és az 
ünneplést teljesen átakarta engedni Beregi
nek, de a lelkes közönség — és nem ok 
nélkül — kihívta s együtt ünnepelte min- 
kettőjüket. Tímárnak Lőrinc barát szere
pében volt szép sikere, Havasi Szidi pe
dig jó komikumát mutatta be. Czakó, Rad
ványi, Bárdi, Szathmáryt Leheda és Baghy 
kisebb szerepeikben jól játszottak.

Az énekes darabokban a kart Róják 
Nándor karnagy vezényli, nagy hozzáértés
sel. (Az elment honvédzenekar helyét most 
Sárai és Bartos zenekara tölti b t.)

*
Ma pénteken este, Monna Vanna kerül 

színre, Beregivel, aki Prinzivalle-t adja, 
partnere pedig Sz. Hervay Erzsiké lesz, 
mint Monna Vanna.

A  következő napok műsora: Vasárnap 
d. u. : János vitéz; este: Bál az udvarnál. 
Hétfő: Nincs tovább. Kedd: Az ezred apja.

Szerkesztésért a kiadó felelős.

Modern ház
a Kossutb-utcában (17 sz.), 4 szoba, kony
ha, fürdőszoba, kamra, pince, üvegezett 
folyosó, meliéküpeletben cselédszoba és 
mosókonyha, parkírozott udvar, gazdasági 
udvar, kis zöldséges-kert, kút az udvaron, 
f. év november hó 1-től bérbeadó esetleg 
eladó. Feltételek Tokody Imre vendéglős

nél tudhatók meg.

Bemutatóul Martosnak A kis gróf c. 
operettje ment nem éppen telt ház, de igen 
hálás közönség előtt, mely a vidám rész
letekben bővelkedő darabon jól mulatott 
is sokat tapsolt a szereplőknek. A cím
szerepet Czakó szépen megjátszotta és 
talentumos színésznek mutatkozott be. 
Partnere Fátyol Hédi volt, a fiatal szub- 
r®tl, aki nincs minden temperamentumnak 
híján és orgánuma is kellemes; mi sem 
hiányzik hozzá, hogy a közönség kedvence 
*egyen. A koloratur énekesnő: Honti Elma, 
•sintén előnyösen mutatkozott be. Nem nagy

junius hó közepén nyílik meg Lévén
a  Belemarni gyógyM .rtáfriil szemben.

Képkeretek nagy választékban. 
Mindennemű üvegezési munkák elvállaltatok.



Tánctanitási értesítési
Léva város és vidéke nagyrabecsölt közön
ségét tisztelettel értesítem, hogy 1912. julius 

1-én a Városi szálló dísztermében

•artánckurzust nyitok.**.
Beiratkozások junius 24-töl a diszterem 
meletti irodában. Előjegyzéseket sziveségből 
Schulcz Ignácz papirkereskedése fogad el.
i i  összes divatos szalon és látvAnyoa táncok tanítása. 
Boston. Two step! Úri társaságok részére külön zártkörű

Boston é s  Tor© step k u rzu s !  
Kéretik n b e ira tá ssk s t  a tanfolyam  

m egkezdése előtt eszközöln i. 
Gyerm ek kurzus! Deák kurzus !

Felnőttek esti k u rz u sa !
Szives pártogást kér  

KREUTZ GYULA
több fővárosi leányiskola tánctanára. 

Fővárosi tanlntázet Vili., Kemény Zaigmond-u. 12

Házasulandók figyelmébe!
A  legmodernebb lakberendezések, melyek saját 

műhelyemben készülnek, nagy választékban és szolid 
árak mellett kaphatók

N T E L \E B  J Ó Z S E F
bátor kereskedő, kárpitos és asztal ónnál 

Léván. Báti-nteza L  W ert be i m er-féle ház.

| Schönsteín Henrik I
|  női és úri divatáru üzletében ^
“Cd 3
n  Az e lő reh a lad o tt  idény  m ia tt re n d k ív ü l olcsó cd-C/D ^ 7
.£ á rb a n  k ap h a tó k  az  összes nő i és ú r i  d ivat- «  
§  c ik k ek . A zon k ívü l kosztüm , n ő i ru h a , b lúz- iL 

k e lm ék , batisztek  és se p h irc k , se lyem  és mosó, w 
E  vászon  és dam aszt á ru k .  5L;

■>, m aradékok minden elfogadható % 

® árban  eladók. |
1______________________________ P

ü b w fin l« « olcsón
f U l i n  U H  öltözni? Tessék 

felkeresni
Á M A H Á M  P Á L

uriszabót
bén, Bottka-u. 15,
aki a legjobb honi és 
angol szövetekből 
megrendelésre divatos 

s öltönyöket készít
< Idényszövetek már m egérkeztek

Mintagyűjteményével 
kívánatra házhoz is 

megy.
$

Stelner Sándor
órás és ékszerész.

Livin , Városi szálloda épületében.

D ö s a n ij ls  ékszer
raktár.

| Mindennemű arany és ezüst éksze
rekben, valamint arany, ezüst és nic- 

kel órákban.

Nagy raktár Omega óra 
kölönlegességekben.

A já n lo m  va lód i ezüst és 
eh ln a  ezüst d ísz tá rgy a i
m at, úgyszintén  ezüst 

evőeszközeim et.

Szép választék 
inga órákban.

ti  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In te rn rb a n  te le fon  szám  13. Ann<v_
!

E q , n  kapható 6 is  7 
! i n  között
| B R A U N  J Ó Z S E F  E S  F I A
? (llon véd -u tczn , W e rth e im e r-h áz ).

6 L é v a i H ír la p 22 szám.

=  U J  Ü Z L E T 
B E R E N D E Z É S  =
díszműáru és röoidáru üzlet részére 
Bsarazonnal eladó. Cim akiadóban.



® í f  v á l a s z t é k .  f i y A r l  U r a k .  |  kizilffi szizii j jÜ U M  i i t i r k i i i i  i  I. bi- 
F r  a  m  m  a  r  K A  '  „  J 1? ! HiptlBÉt i i l l in i  z s á k  é s  p o n y v a *I f 0 m m 6 r IVI 0 r kölcsönző intáaetemr©, »Ü pii|N

kévekötél és jutaáru raktáromra.
| I I | | |  is a t tU la ln O  H tom , jiHtín n W n  U iii  t |6f, y ^ , ü 1J!‘ l‘ "m onto«.t,b  teljesítésit

úri es női aivatarunaza L t  V A N, városi vigadó epíilet
Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj b evezetett ■ m m

Kést női rahák, pongyolák, kiások és costömeltet, női ütsz lehérnemnek 

é s  k é s z  m e n y a s s z o n y i k e le n g y é k e t
a legolcsóbtőf a legfinomabb bioilelben igen u i é r t é k e l t  á r b a n .

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lűncoskutak.
Legjobb minőségütakarmánykamrákelkészitéseésfelállitásajutányos árakban

Most érkeztek Sctmlcz papiráruházába szop képeslapok —



H a s z n á lju n k
KABlNA-féle

8

RUBLETZKY ISTVÁN
szobafestő Léva, Szep essy-u tcza ._____________

K ÉSZÍT: templom-, szoba-, c im festést m á z o lá s t; 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.

___________L éva i H ír la p  22 szám,

Q Z L E T d T H E L T E Z É 5  S E C S Ű S S q
H Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szives tudó*

//y mására adni, hogy évek óta a Petőfi-utczában levő üzletemet f. 
évi május hó 7-ik napjától ^

13 Kossuth-tér 1 sz. városház épület
alá helyeztem át. Dúsan berendezett uj üzletemben tartani fogom a j

«  az összes füSZCT 6 S CS6 H1 Ŝ | 6  árukat ̂
f r i  vajat, nagy mennyiségben ^  

uradalmi tejet, tejtermékeket és a & 
£2 szántói savanyuviz tőraktárát, t
É(jx h°gy a nagyérdemü közönség igényeit minden tekintetben x] 

kielégíthessem. Miként a múltban, úgy a jövőben is minden tö- > 3  
rekvésem oda fog irányulni, hogy az összes áruk kifogástalan a j  
minősége, az árak jutányossága, úgy pontos és előzékeny kiszol- £  

Éjjjx gálás tekintetében is a nagyérdemű közönség megtisztelő bizalmát XJ 
és pártfogását mindenkor a legteljesebb mértékben kiérdemeljem 7*

B  Te,jes ,isztcleltel Singer Izidor,

W E I 5 Z  S i n O N
■ÓRINBERQI- ÍS RÖVIDÁRU NSQTKERESKEbÉSE

— LÉVA I7FT< . l«(JTC7fl —

összes temetkezési czikkekből.

Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
•gyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
szappannl való 3-szoros atdörzsö- 
áfisei. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!

I>úh v á la sz ték ú  ralíttirt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az
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