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A tüdőbetegekért.
Aki figyelemmel szokta kisérni a i 

helyi lapokban az anyakönyvi sta- | 
tuztikát, az megdöbbenve látja, i 
hogy a tüdővész m ilyen rettenetes 
pusztítást okoz városunk ember- i 
anyagában Azért a tüdővész elleni 
védekezés szempontjából nagyon 
derék dolog volt Léván tüdőbeteg
gondozó intézetet létesíteni.

A József kir» herceg szanatórium j 
egyesület lévai fiókjának mai gyű j
tése alkalm ából szívesen használ
juk föl a kínálkozó alkalmat, hogy 
eme áldásos intézetre erről a h e g 
ről, mely a közügyeknek szokott 
szentelve lenni, fölhívjuk az ember
séges társadalom figyelmét, mert 
szegény beteg embertársaink meg
mentése is fontos közügy. Hiszen 
amúgy is fogy, pusztul a nép, az 
egygyermekrendszer megakasztja a j 
barsi magyarság szaporodását, az | 
amerikai kivándorlás is nagyobb 
hullámokat vet és a tüdővész pusz
títása évente nyolcvanezer emberrel 
apasztja le hazánk lakosságának 
számát, mig a rettentő kór csiráit 
félmillió ember hordja magában.

Az előttünk fekvő kimutatások
ból látjuk  a lévai tüdőbeteggon
dozó htézet által kifejtett munkát.

Az intézetben havonta 15— 20 uj 
beteg jelentkezik felvételre, van 
úgy is, hogy egyszerre 40 szegény 
beteget kezel dr. Fromrner Ignác fő
orvos és segítőtársa dr. Laufer Li- 
pót. De az ingyenes gondozáson 
kívül még anyagi segítségben is 
részesülnek az arra szoruló sze
gény betegek. Mert a tüdővész is 
— mint a legtöbb betegség — a 
legszegényebb néposztály soraiból 
szedi áldozatait, akiknek valódi 
égből hullott áldás a kis tej, hús 
vagy tüzelöfa, amit az intézet ki
oszt köztük és bajuk gyógyítására: 
az orvosság és tiszta lakás. És mind
ez évente tekintélyes összegre rúg.

A társadalom egészségesei, mi
kor a maguk adományaival lehetővé 
teszik az intézet humánus műkö
dését, csak a maguk órdékét vé
dik, mert lehetőleg segítenek elimi- 
nálni a fertőzési lehetőségeket a sa
já t személyükre nézve is. Azért a 
hatóságok odaadó segitkezése m el
lett folyó mindenszenteki gyűjtést 
a közönség jóakaratu figyelmébe 
ajánljuk.

„Csak egy virágszálat!* hangzik 
a szép, poétikus jelszó, csak egy 
virágszál vagy egy mécses csekély 
árát kérik a jólelkü gyűjtők és 
hogy a legkisebb adományból is

ujiiyen nagy isten aldasa szárm a
zik, azt mutatja a lévai tüdőbeteg- 
goniozó intézet is, mely szintén 
ilyen apró adományok gyümölcse 
s hány embert ment meg évente 
az időelőtti sirbadőlóstól és hány 
gyermeket ment meg az árvaság 
keserves érzésétől.

Azért ina, amikor fölkeressük a 
halottak birodalmát, gondoljunk a j  
élőhalottakra is, a szegény tüdő
betegem , akik halálraváltan vár
ják a társadalom segítő kezét. Ad
jon tehát kUi tehetségéhez képest. 
A halottaknak jó, mert azoknak 
már nem fáj semmi, de keserves a 
szegény tüdőbetegek élete . . .

R léoai Kereskidelmi Csirnoft 
élefrikeltésB.

Ma már alig van város Magyarországon, 
habár közepes forgalom bonyolódik is le 
területén, melynek kereskedői ne tömörül
tek volna egyesület kebelében acélból, hogy 
ez az erkölcsi testület — a kereskedők 
egyesülete — éber figyelemmel kisérje a 
gazdasági élet minden jelenségét, a köz- 
gazdasági viszonyok változásait, igyekezvén 
a kebelébe tartozó kereskedők érdtkeit 
képviselni, sérelmeiket lehetőleg orvosolni, 
amidőn arra szükség van. A kereskedő em
berek függőségi viszonyban vannak, úgy 
az egyesekkel, mint a társadalommal szem-

A z o m á g h i r ü

Meinl  pörköl t  kávé keveréKek
lerakata Kertész fűszer kereskedésében Léván.

Láng és Kim központi szálloda, étterem és kávéházit, a  kereskedők találkozóhelye. Telefon 47.
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ben. Természetes tehál, hogyha egyesekben 
már meg is van a szükséges hozzáértés és 
ha ezek nem rettennek is vissza már előre 
is a S'»k fuikosástól és kilincseléstől, ha
tározottan többet ártanak önmaguknak, mint 
amennyit esetleg sikerül helyzetükön javíta
ni, ha pl. valamely sérelmes javaslat vagy 
más anomália megszüntetése érdekében ál
lást foglalnak. Ha bármilyen dolog keresz
tülviteléről van szó, a kereskedők egyesü
lete sokkal hatásosabban, sokkal nagyobb 
körültekintéssel és hozzáértéssel tud sikia 
szállani tagjai érdekében, mirt a szervezet
ien kereskedők Igen fontos szerepük van 
a kereskedelmi egyesületeknek a kereske
delmi és iparkamarákkal szemben is. A 
kereskedelmi és iparkamarák csakis abban 
az esetben tudják a közérdeknek megfele
lő ig  végezni kötelességüket, ha minden 
egyes kérdés tárgyalásánál a gyakorlati ke
reskedelmi életből merített, praktikus véle
mény fekszik előttük.

Ezen véleményezés első sorban is a ke
reskedelmi egyesületek feladata. Egy helyes 
irányban működő kereskedelmi egyesület 
kötelességének fogja tartani továbbá, hogy 
megkeresse az erre illetékes kamarát, hogy 
egy-egy minden kereskedőre nézve szüksé
ges és hasznos indítvány tárgyalására te
gyen az illetékes hatóságnak előterjesztést.

Léva város kervskedőemberei is napról 
napra fokozottabb mértékben érzik hiányát 
eg> szükséges érdekkoncentrációnak. Min- 
dig több oldalról nyilatkozik meg az a kí
vánság. hogy a ma már csak papíron léte
ző „Kereskedelm Csarnokot* elevenítsük 
fel haló porából.

Weisz Benő igazgató ur, aki volt szives 
nekem a Kereskedelmi Csarnok viszonyai

ról felvilágosítást adni, megígérte, hogy 
mint a Kereskedelmi Csarnok elnöke, rövi
desen gyűlést fog egybehívni, amely gyűlé
sen javasolni fogja a régi kereskedelmi 

, csatnak felújítását és átszervezését. Jelen 
I sor ,: ..na'; az a célja, hogy a helybeli ke- 
i reskedók érdeklődését ezen mindnyájunkra 
| nézve fontos körülményre felhívjam. Le

gyünk ott ezen a g\ülésen mindannyian! 
A Kereskedelmi Csrrnok felújításának ki
mondása után lépjünk be valamennyien az 
egyesület kebelebe, mindenki vegyen tehet
ségének arányában részt az ujja szervezés 
munkájában ! Kisérjük mindannyian éber 

! figyelemmel az alapszabályok átdolgozását.
Minél nagyobb lesz az érdeklődés, annál 

! hamarább jut az egyesület abba a helyzet- 
j ben, hogy az tagjai érdekében munkálkod- 
j hasson.

Bízom benne, hogy ez a mozgalom nem 
fog egyesek nemtörődömsége következtében

• hajótörést szenvedni. Mindnyájunk jól fel- 
| fogott érdekében igyekezzünk minden hely-
* beli kereskedőt mozgalmunk céljaira meg

nyerni. A közömböseket rázzuk fel a le-
i thargiából. Értessük meg velük, hogy tulaj- 
! donkép az a finom disztinkció a fokmérő

je valamely keresktdő rátermettségének, 
j az a bizonyítéka annnak, hogy valaki való

ban a kor színvonalán álló kereskedő, hogy 
meg tudja érteni meg tudja fontolni, hogy 
érdekei mikor szenvednek csorbát minden 
méltányosság és jogosultság hijján, hogy 
meg tudja határozni: mit szabad és mit 
nem szabad eltűrnie és hogy tud is és 
akar is érdekei megvédése céljából tömö
rülni és ha kell van is bátorsága ezért 
talpra állam.

Csak önmagának ellensége az, aki e 
mozgalomhoz nem csatlakozik Úgy hiszem 
mindenki teljesiteni fogja kötelességé! ön
magával szemben.

A dlcr Emil.

A drágaság.
Az angol kereskedelmi minisztérium hi

vatalos lapja állandóan figyelemmel kiséri 
mindazokat a mozzanatokat, amik a keres
kedelmi és ipari életre kihatással vannak 
s igy nem kerülte el figyelmét a drágaság 
sün, mint amely a legközvetlenebbb befo
lyással van az élet és munkaviszonyok a- 
lakulására. Igen érdekesen emlékezik meg 
a iap egyik utóbbi számában arról, hogy 
az utolsó tizenhárom évben az egyes or
szágokban mily mértékben csökkent vagy 
fokozódott a drágaság s ezt egy össze
foglaló statisztikai kimutatásban teszi szem- 
léitctővé. A hivatal az élelmiszerek árait 
1900-ban 100-nak veszi föl és ehhez vi
szonyítva számítja ki az árhullámzást. Az 
alanti táblázatban levő számok tehát y\m 
um élelmiszerek árait, hanem az árhullám
zást mutatják és teszik szemlélhetővé. Ai  
áralakulás 1900—1905-ben egyes országok 
szerint a következő v olt:

Halottak estéjén.
(Hangulatok és képek )

(Ez a kétéves Írásom véletlenül ak. dt a 
kezembe. Most rendezem pesti Írásaimat s 
köztük találtam. Akkor nem tetszett, mert 
hangulataim frissek, tehát szebbek voltak. 
Azért maradt az Íróasztalomban. Most újra 
elolvastam s most tetszik, mert régi szép
ségeket cs régi hangulatokat támaszt föl 
bennun. Egy kicsit büszke is vagyok, hogy 
akkor igy és ennyit tudtam látni és érezni 
halottak estéjén. Azért adom közre, hogy 
talán megnyitja mások szemét és lelkét is 
a mai est szépségeinek látására és hangu
latainak megérzésére.)

November 1. Nekem szürke nap: nincs 
halottam. Tán másoknak is az. De sok-sok 
embernek csakugyan vörüsbetüs. Nem a 
kalendárium teszi ezzé: a lelkűk A lélek
nek igazán jól esik, hogy van ez a 
nap és megtették az emlékezés napjának. 
Virágok, koszorúk, gyertyák, mécsek s más 
szokásteremtette külsőségek (temetőbe me
netel) csakugyan izgatják, ostromolják a 
lelket, hogy vetkőzzék ki hétköznapiságá- 
ból, fásultságából s próbáljon, kénytelen 
legyen legalább egysxer egy évben termé
szetesen érezni.

Alt hiszem, hogy mégis csak egy termé
szetes emberi vágynak: az emlékezni aka
rásnak kellett megteremtenie a halottak es

téjét. A még igazi, őszinte, éreznitudó lel
kek szem vágyának . . . Aztán divattá . . . 
szokássá lett hiúsággal keverve: mind 

• több fény, töbo pompa, több külsőség s 
t mind kevesebb érzés, kevesebb őszinteség 
> De azért érzés is maradt Ha nem is indi- 
! tékul, legalább következményül. Az elher- 
! vadt természetnek melanchóliája, sápadtsá

ga, fanyar mosolya: bágyadt fénye és fá- 
| radt lelke meg a ma esti temető még a 
{ megkövesedett lelket is megfaiagja s vagy 
I legalább az érzésnek egy villanatnyi szikrá- 
j ját csalja ki belőle. A fényár . . a gyer- 

tyácskák, apró mécsek, úri lámpák didergő 
fénye, a sok-sok virág, a koszorúk, a sir- 
dombok, az emberek szomorú arca, meg
megcsillanó könnyes szeme, tán zokegása 
is: egv pillanatra mindent elfelejtet. Meg
indítja a képzeletet, emlékezetet; érzéseket 
fakaszt a fásló szivekből: a mai este, a 
mai temető úrrá lesz a lelkeken . . .

A ma az Enlékezet nagy napja . . .  A 
porladó szülök, testvérek, barátok, hitves- 
társak, gyermekek képe az emlékezés által 
feltünedezik, megéled a régi, már elfelejtő- 
döttnek hitt kedves és kellemetlen emlé
keddel együtt . . . Ezek a föltámadt arcok, 
ezek a föltámadt emlékek fakasztanak me
leg, őszinte érzéseket — a fásult szivekből 
is. Az Emlékezés napján — megint együtt 
vannak, újra együttélnek, együttörülnek 
vagy együttszenvednek — azok, akik

együttéltek, együttszerettek Ezek a
föltámadt emlékek csalnak könnyeket az 
emberi szemekbe. A szegényekébe köny- 
nyebben, a gazdagokéba nehezebben. Ama
zoknál egy-eg) sirdomb egy egész élet 
boldogságát, sorsát rejti, emezeknél leg
többször az életnek csak egy- egy kedves 
vagy kellemetlen epizódját . . . .

** *
Szemre nagyon szép kép a ma estí 

temető. Festenivaló, de nehéz kép. Festő, 
költő és filozófus nagyon sokat olvashatna 
e képből, ha tud. Ha tud külső jelekből a 
lélek rejtelmeibe, titokzatosságába pillan
tani.

Egy dombon állok. Innen nézem a teme
tőket és innen olvasom a temető didergő 
fényű mécseinek pislogásából ugyan azo
kat az igazságokat, amelyeket másból is 
olvashatunk: életből, történelemből, iroda
lomból . . .

Egyszerre három temető van előttem. *) 
Mindenik mást mond. Egyik többet, mint 
a másik . . . már a messzeségéhez képest.

Amott a sötétesti ég egy darabja párásfé
nyes. Mintha egy születni akaró uj világ 
ködfoltja lenne, mintha most indulna útjára,

•) A budapesti: farkasréti, németvölgyi s a tabáni 
temető.
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Az áremelkedés tehát házakban nettó 37 
százalék, inig ellenben Angliában csak 15, 
Norvégiában és Olaszországban 19. Orosz
országban 21, Hollandiában 23, Németor
szágban 30, Belgiumban 32, Ausztriában 
pedig 35 százalék. Utánunk állanak ez idő
szakban is az Amerikai Egyesült Államok 
és Japán 39, illetve 38 százalékkal.

Érdekes a statisztikának az a megállapí
tása is, hogy a munkabérek tekintetében 
nálunk fordított a viszony — a többi álla
mokkal szemben, vagyis ezen a téren majd
nem leghátul állunk s eszerint mathemati- 
kai pontossággal állapítható meg az a tény, 
hogy Magyarországban van a legalacso- I 
nyabb munkabér és a legnagyobb drága
ság — egész Európában. Nyomorúságos a 
tisztviselői osztályok helyzete is, akik a 
nagy drágaság és az aránytalanul csekély 
fizetések terhe alatt csak az adósságot 
kénytelenek halmozni. Ily körülmények közt

igazán nincs mit csodálni azon, hogy nagy 
a kivándorlás. Ez a kivándorlás legfőbb oka 
és ez a most tervezett valóságos kivándor
lási tilalom dacára sem szűnik meg addig, 
amig a megélhetési viszonyok meg nem ja
vulnak s mig egy okos és célszerű gazda
sági politikával meg nem mentik a lakos
ságot az élelmiszer-uzsorától.

H I R E K .

Svarba József ünneplése.
Ha valaki valaha igazán méltó volt arra, 

hogy egy őszinte ünneplésnek álljon központ
jában, úgy Svarba József való bán az. Hétfőn 
a lévai állami tanítóképző intézet részesí
tette őt meleg és bensőséges hangulatú 
ünneplésben, melyben azonban sok volt a 
megható momentum is. Nem is csoda, hi
szen az ünneplés nemcsak annak a sze
mélynek szólt, akit majdnem félszázad esz
tendőt meghaladó kiválóan értékes tanügyi 
munkásságáért a tanítóképzői igazgatói 
címmel tüntetett ki a király, hanem a sok 
munkában kifáradt öreg mesternek is, — 
aki nyugalomba vágyik - -  volt búcsúzta
tója az iskolától, a kartársaktól és a nö
vendékektől.

Svaiba József tiszteletet parancsoló egy
szerű és nyugodt, mindenki által nagyra- 
becsült alakja lelépett a kadetráról, ahon
nan egész generációkhoz intézte az ő min
den indulattól ment, szelíd hangján, de az 
észben és a szívben annál mélyebb nyo
mot vágó oktatásait és intelmeit. És most, 
hogy távozik arról a helyről, melynek tisz
tét olyan határtalan lelkesedéssel látta el 
mely csak a kiválasztottaknak adománya,

hogy csillaggá, uj földdé sűrűsödjék . . Ho
mályos . . Alaktalan . . De fény. A csalfa 
és varázsos képzelet már emberi alakokat 
lát benne mozogni . . . bár még alaktala
nul . . . szegényt, gazdagot; boldogot, bol
dogtalant; lángészt, együgyűt; jót — gono
szát, uralkodókat és szolgákat, eszmék, 
igék hitvallóit, vértanúit és filisztereket; 
szüzeket és bujákat . . . alázatosakat és 
gőgösöket . . .  Lát szeretetet és gyűlöle
tet; jogot és jogtalanságot; hálát és hálát
lanságot; erényt és bűnt . .

Lát u] igazságokat, uj gondolatokat, uj 
igéket . . Mindent, amit itt a földön is 
láthatni, de még formátlanul, idomtalanul, 
alakulóban . .

Különös fényköd . . .

Sohsincs máskor csak ma.

Harangoznak mindenfelé. King—kong — 
kang- king . . . .  king -kong minden ha
rang — valami határozatlan zúgásba ke
verve. A szemem balra téved. Már tudom: 
halottak estéje van: mécsesek lobogása az 
a messzi fényköd . . . Hát nem alakuló, 
hanem múló, omló világ! Porladó életek 
hantjain gyújtott mécsek fényében sugár
zik vissza a hantok alatt rothadó, foszlado
zó élet képe. Ezért olyan alaktalanok . . . 
Az uj igák, az uj gondolatok pedig idő- 
koptatta dolgok . . .

Csak a képzeletem csalt meg. Ezt meg 
a messzi fényköd. . .

* * 0
Emitt közelébb egy nagy fénypontoktól 

csillogó mező. Mintha a csillagos ég most 
alattunk volna, nem fölöttünk. Még a mé
csek is úgy dideregnek, fáznak, mint a 
csillagok szoktak. Talán a mi Földünk még 
hidegebb a magas ég fagyos világánál is. 
A temető erről a kis dombról most olyan, 
mint Budapest este a Svábhegyről 
nézve, mert ez meg olyan mint a
temető halottak estéjén — a kis-
dombról. Egyek is. Csakhogy az egyik az 
élő, a másik a halott Budapest. Az egyik 
minden este fényes, a másik csak egyszer: 
halottak estéjén. Az egyik csak egyszer 
csöndes: halottak estéjén, a másik csak 
egyszer lármás: halottak estéjén. Nem tu
dom, vájjon a csillagok vagy az egyes em
berek közt nagyobb-e a különbség méret, 
fény, érték, rang s az egymáshoz való 
távolság dolgában!

Mert a csillagoknál ezeket a külömbsé- 
geket puszta szemmel csak nehezen vehe- j 
tem észre — innen távolról. A halottak . 
estéjén égő földi csillagmezőben azonban 
innen a dombról, tehát már messziről is 
észreveszem . .

Amott erős, szint# izzó színes fényeket 
látok. Az nem didereg. Bátran ég. Biztosan 
gazdagé. Környezete apró mécseinek elve
szi a fényét: ö uralkodik köztük . .

igazán boldogan és azzal a belső megelé
gedettséggel tekinthet vissza hosszú pá
lyájára, mely azok lelkét fogj* el. akik 
meggyőződtek róla, hogy nemcsak éppen 
a kötelességüket végezték el, hanem a 
szorosan vett kötelességet meghaladó ered
ményes és jó munkát is végeztek. Svarba 
József iskolájában ezt mindenki látta és át- 
érezte, azért csüngenek rajta olyan hatás
talan szeretettel növendékei és kartársai 
egyaránt. Elismerte azonban a kultuszmi
niszter is. aki meleghangú leiratot intézett 
hozzája ünneplése alkalmából.

A szép ünnepély az intézet dísztermében 
ment végbe, ahol megjelentek a tanítóképző 
igazgatótanácsa, a helybeli tanintézetek ta
nári és tanítói testületéi és a felekezetek 
lelkészt kara, valamint számosán Svarba 
József tisztelői, barátai és volt növendé
kei közül. Az ünnepélyt a tanítóképző ifjú
sága n/itotta meg a Himnusz eléneklésé- 
vel, ezután Tomcsdnyi Ján os  Barsvármegye 
király tanfelügyelője a nyugalomba vonuló 
tanár dus érdemeit méltató s nagy hatást 
keltő üdvözlő beszéd kíséretében adta át 
az igazgatói kinevezéséről szóló okmányt. 
Majd KSreskuti Jen ő  igazgató az intézet 
tanári testületé nevében intézett Svarba 
Józsefhez megható búcsúbeszédet, melynek 

j során átadta neki a jelenvoltak előtt fel- 
! olvasott miniszteri üdvözlő leiratot. Ezután 
I az ifjúsági énekkar elénekelte a .Búcsú a 
! mestertől* cimii mélyhatásu dalt. A tanitó- 
j képző intézet növendékeinek nevében R i-  
, singer Ján os  IV. éves növendék, ifj. elnök 

mondott búcsúzó beszédet. Legmeghatóbb 
! volt azonban H opfer Ján os  gyakorlóiskolai 
J növendék igen ügyesen elmondott kedve* 

búcsúbeszéde, melyben az aranyos tanító

Távol tőle sűrű, tömöttsorú mécsek fé
nye lobog, játszik . . . Jómódú sírján ját
szadoznak . . .

A fénymező jobbsarkának világa elhal
ványul és félénken pislog a balsarok és 
balfél fénye mellett. Itt csak egyszerű gyer- 
tyácskák fénye viaskodik a szellővel . . . . 
Egyszerű emberek gyújtották. Egyszerű em
berek porló szive fölé.

. . . Amott pedig egy jókora darab, 
üres, sötét, viiágitatlan Közbtn-közben is 

; akad egy-egy tiagy folt: fekete fénytelen
ség. Úgy kirí a nagy fényességből. Nekik 
nem jutott a megemlékezésből. Ez a szo
morú sötétség az elhagyatottaké és az el
felejtetteké . . . .

Harangoznak. King—kong-kang—king.. 
Valami tompa, határozatlan kisérő moraj
lásból kondid ki a harang komor bús sza
va. Ez a morajlás sírásból, zokogásból, 
nagy sóhajokból, közömbös lelkek fecse
géseiből, hallgató fájdalomból, meg-meg- 
ujuló pletykák suttogásából, vásári szóla
mokból : (friss sósperec!, friss vizet tes
sék . . ) .  . s egy egy kirívó kacajból 
szövődik . . S a mécsek égnek : büszkén, 
határozottan, félénken, pislog> a vagy se- 
hogyse. Melyik kié? S a szemem megköny- 
nyesül. A hiúság megint diadalt arat azok 
sírjain, akik már nem hiúk, mert nem le
hetnek hiúk, mert az ő világukban már 
nincsen hiúság . . .  Ott mindenki egyenlő. 
A hiúságot itt hagyták, itt maradt. Meglátszik.
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bácsinak őszinte köszönetét mondott mind
nyájuk nevében fáradozásáért, hogyha nyár 
volna, mindegyikőjük egy egy szál nevelejcs 
virágot nyújtana át, hogy úgy nefelejtse el 
őket, amint ők fognak rá gondolni mindég, 
mondta. Svarba József a szép és őszinte 
szivekből fakadó ünneplésért mindenkinek 
küiön-külön mondott köszönetét mély meg
hatottsággal Svarba József hosszú tanitói 
és tanári pályáján nagyon rászolgált arra, 
hogy mindenek hálás elismerése kiséije a 
jól megérdemelt nyugalomba, mit, hogy 
sokáig élvezzen, legmelegebben kívánjuk.

*
Jankovits Béla vallás- s közoktatásügyi 

miniszternek Svarba Józsefhez intézett el
ismerő leirata : A hazai népoktatás ügyé
nek odaadó szolgálatában eltöltött hosszú 
évtizedek fáradságos és eredményeiben ál- 
dásor munka után, midőn önt saját kérel
mére ny ugalomba helyeztem, örömmel hasz
nálom fel ezen alkalmat arra, hogy önnek 
az oktatás és nevelés ügy terén kifejtett s 
a magyar közművelődés ügyinek lángoló 
szeretetétől táplált odaadó buzgalmáért és 
meleg hivatás érzettől áthatott szolgálatai
ért, melyekkel a keze alól kikerült számos 
tanító generátiónak a tanitói állás lelkes, 
flgyszerető, eszményi és hűséges betöltésére 
követésre méltó nemes példát szolgáltatott, 
önnek mindezekért őszinte köszönetemet 
és méltányoló elismerésemet kifejezem.

A Magyar Evangéliumi Nöegyesületek 
Léván A Magyar Evangéliumi Nőegyesü
letek Nemzeti Szövetsége november 6. és 
7 ik napjain Léván tartja meg konferenciá
ját és közgyűlését különböző ünnepségek
kel kapcsolatban A közgyűlés vezetősége 
és a v .ndégek 5-én délután és este ér
keznek ide.

Ünnepély a honvédek sírjánál. Halottak 
napján, mikor az emlékezés mécseket gyújt 
a sir *k fölött és őszi virággal bor tja be

azokai, a névtelen hősök sírját is fel kell ■ 
keresnie a hazafias kegyeletnek. A szabad- j 
ságharc névtelen mártírjainak a lévai rk. • 
temetőben lévő közös sírját évről-évre az j
áll tanítók pző intézet ifjúsága disziti föl ; 
halottak napján. Ezt a hagyományos szép | 
szokást ma is követi, kivilágítja a sirt, , 

j megkoszorúzza az emlékoszlopot és d. u. I 
5 órakor a következő műsorral kegyeletes , 

i ünnepélyt rendez az emlékoszlop előtt. 1.
I Himnusz. 2. Honvédek felett, Illyés Bálint

tól, szavalja Kovács Károly. 3. Mint a nap, i 
ha c v ndes este . . énekli az ifj. ének-

I kar. 4 Alkalmi beszédet mond Rizinger » 
| János ifjúsági elnök. 5. Gyáizdal. 6. Hon- j 
; ' édek, Rudnyánszky Gyulától, szavalja 
' Bartos Lajos. 7. Szózat. {
| — A Lévai ifjúsági egyesület, az áll. ta-
! nitóképző intézet kebelében működő kultur- 

szociális intézmény okt. 25-én tartotta meg | 
! ez évi alakuló gyűlését szép műsor kere- ( 
i tében és megválasztotta tisztviselőit.

— A lévai viifamo8telep átvételének ügye. :
j A város közgyűlésének a vármegye törvény- ' 

hatósági bizottsága által is jóváhagyót4 ha
tározatát, melyszerint 130 ezer koronáért a 

' villamosielepet megváltja a Hazai villamos- ! 
sági r. t -tói, a képviselőtestületnek több j 
tagja megfölebbezte a belügyminiszterhez. ! 

1 Ebb n az ügyben okt. 25-én a polgármester 
1 meghívására a városházán értekezletet tar 

totiak a fölébbező képviselők, mely alka
lommal a fölebbezés visszavonását határoz- * 
ták el. A telep átvételének igy most már j 
m e:n ál. útjában.

— A Lévai sportegysei kozfyüleae az egy j 
lei elnökévé Sehmied Kálmán századost, a i 
lévai zászlóalj parancsnokát, gondnokká 
pedig Bitiem Imre hadnagyot választotta : 
n>' K egyhangúlag.

— A Reviczky-társaságból. A lévai Re
viczky irodalmi és művészeti társaság mind
három szakosztályának tisztikara október 
hó 28-án Köveskuti Jenő elnöklete mellett 
ülést tartott. Az ülésen megindították az 
akciót a vidék szervezésére és a tagok 
munkába állításira nézve. Továbbá elha
tározták, hogy a társaság megnyitó estélye, 
aely már most vármegyeszerte nagy ér
deklődést kelt, nem november 22-én lesz, 
mint azt előbb tervezték, hanem egy hét
tel később, 29-én (és nem lesz táncmulat
sággal egybe kapcsolva). A zenei szak
osztály 30-án külön ülést tartott Belcsák  
László elnökletével, amikor megállapították 
a rendezendő estélyek műsorát. Legköze- 
leob pedig a drámai szakosztály tart^ meg 
ülését programrnjának kidolgozására. Tehát 
amint látható, a város kulturális életét fel
lendítő és abba tartalmat öntő munkáját a 
társaság rövidesen megkezdi.

— Elnyelte a Garam. Meggondolatlan 
tettéért életével fizetett meg egy ember 
Ugyanis Oroszkán Kozma László sólyom
telki (Kolozs-m) illetőségű napszámos 
munkájának elvégzése után kompon akart 
átkelni a Garam-folyó túlsó felére, de a 
komp elindult volt éppen ellőtte. Kozma 
nem akarta bevárni mig a révész vissza
tér erte a komppal, hanem a figyelmez
tetés dacára fölkapaszkodott a kompnak a 
a viz fölött áthúzódó sodronykötelére, hogy 
majd azon mászik keresztül a Ga 
ramon. A vastag és súlyos kötél azonban 
erősen himbálódzott és a meggondolatlan 
ember a vízbe esett. A kompon levők azon 
nal mentésére siettek, de a három méternyi 
mélységű viz nyomtalanul elnyelte n sze
rencsétlen munkást és egyszer sem vetette 
föl színére Hulláját keresik.

— Eljegyzés. Pick Sándor eljegyezte 
Herzfeld Zsenyt Léván.

** *
A harmadik temető. Ez a legrégibb, de 

még mindig fényes. Benne bolyongok, né
zek és lát«»k. Látok : közömbös arcokat, 
látok fájdalmasokat, elmerengőket, emléke- 
zöket és könnyezőket. Zokogókat is. Még 
mosolygó, sőt kacagó is akad egy egy. . .

Látok roskadt öregeket, akik már kíván
koznak ide . . Fáradt képzeletüket meg
mozgatja a temető mii fénye és pompája, 
mai zsibongása és kedvvel festi, szinezi a 
jövő évet, amikor már az Ő sírjukon is 
mécsfénye játszadozik, friss koszorú illato
zik . .  . amikor ő értük is ejtenek egy pár 
őszinte könnyet a gyermekek, az unokák, 
ákiknek talán már terhűkre is vannak. De 
jó is lesz . . .  És könnyeznek és sóhaj
toznak ................. A tömeg zsibong . . . .
Harangoznak. King—kong—k a n g .................
King—kong—kang . . .  A mécsek serceg- 
nek és fényük reszket és didereg . . meleg 
párát szállatnak föl . . . vörösre festik a 
sárga, peregő faleveleket.

Amott egy fiatal pár megy. Életkedv és 
életakarat a szemükben. Mosolyogva néz
nek egymásra, mintha a halált mosolyog
nák le Harangoznak. K ing-kong—kang— 
king—kong—king—kong . . A mécsek di
deregve égnek . . a falevelek peregnek . . 
A fiatal pár megrezzen, a mosoly elbuvik 
arcukról . . . Félénken simulnak egymás

hoz King kong—káng . . A halál 
vigyorgott rájuk.

Emitt egy csomó gyerek. Egy kis sir 
körül csoportosulnak. Egy elnémult kis 
életé lehet . . . Nem tudják kié ? Csak azt 
tudják, hogy nem ég rajta mécs, gyertya. 
Gyújtanak ők . . Apró, piros, kék, zöld
gyertyácskákat, amiket megtakarított pén
zecskéjükön vesznek az ott áruló gyertyás- 
tól. S örülnek, nevetnek, játszanak. Nekik 
ez játék . . öröm.

A harangszó se resditi meg lelkűket, a 
hulló falevél se rémíti el szivüket . . .

Csak mikor a hátuk mögött egy süppe
dő sir mellett, néhány égő gyertyaszál előtt 
imádkozó öreg nénike zokogása szakitja 
meg csengő kacagásukat: akor pityeredik 
el egyik-másik. Nem értik még, miért! De 
a múlandóság szele már megcsapta hamvas 
lelkűket . . .

A kápolna tövében egy iparos ember fe
leségével gyértyácskákat állogat és gyújto
gat. Nagy gonddal, nagy komolysággal és 
szent áhitattal. Vagy tizenkettőt. Ennyi ha
lottjuk van s mert nem lehetnek otthon, 
itt égetik el értük, hogy ma este búcsút 
járhassanak a másvilágon . . . Azután a 
férfi leveszi a kalapját . . összekulcsolja a 
kezét és imádkozik . . . imádkoznak . . . 
könnyeznek . . . zokognak . . .  két kis

gyermekük eleinte csak nézi, nézi, mit esi 
nálnak . . aztán egyszer csak ;iz ő kiska- 
csójuk is összefonódik s az ő piciny sze
mük is könnybeláhad .

Nézem a fénytelen, mécstelen sirokat 
Is . . .

Besüppedt hantok, korhadt, mállott ke
resztek világtalanok . . .

A hoziájuktartozók vagy követték már e 
hantok lakóit, vagy az ország más részén 
bolyonganak, ahol gyertyácskákkai adóznak 
a kegyelet érzésének . . Vagy egy-egy ká
polna tövénél, vagy otthon az asztalukon...

Egykor nagy emberek, Írók, költök sírja 
közül is sok marad meggyujtatlanul . 
Döbrentei Gábor . . . Virág Benedek . 
stb. Pedig nekik as egész nemzet tartoz
nék egy estére való gyertya- vagy mécs- 
fénnyel. Hiss ók egy egész élet szellemi 
fényét, világitó erejét adták a nemzetnek. 
Hiába, az emberyiek ez a sorsa: elfelejtetik.

Fekete József
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— Réndőrtiszti tanfolyamon. A belügy
miniszter a felügyelete alatt novenber 3-tól 
december 6-ig Budapesten tartandó oktató 
rendőrtiszteket képző II. tanfolyamra Bars- 
megyébó! dr. Horváth Gyula lévai rendőr- 
kapitányt Jelölte ki.

— Vörhony. Mint már Jelentettük: Nagy- 
koszmályról a szükséges óvintézkedések 
be nem tartása miatt a vörhenyt áthurcol
ták Óbarsra is, ahol a hatóság most már 
az iskolák bezárását is elrendelte.

— Uj iskola. Nagymánya község uj és 
modern iskolaépületet emelt, melyet a na
pokban áldott meg Kraffssky József vere- 
bélyi ssperes plébános a község népének 
Jelenlétében.

— Dalegyleti nagy hangverseny. A balassa
gyarmati Dalegylet, mely az eddigi orszá
gos dalversenyeken tekintélyes helyet vivott 
ki magának, f. évi november hó 15-én 
szombaton este a 7 órai vonattal váro
sunkba érkezik s egy nagy hangversenyt 
rendez, részben a Stefánia árvaház javára. 
A dalegylet karnagya Erdélyi (Éder) József 
városunk szülötte, a ki a szombathelyi, az 
egri, és a múlt évben tartott budapesti 
országos dalversenyen győzelemre vezette 
a balassagyarmati Dalegyletet, sőt Egerben 
egy külön karnagyi aranyérmet nyert a 
versenykarok helyes felfogásáért és azok 
művészi előadásáért. Mi hisszük, hogy a 
balassagyarmati dalegyletnek ezt a vállal
kozását siker fogja koronázni, mert közön
ségünknek nem igen van alkalma ily első
rangú dalegylet előadásában gyönyörködni.

— Tandíjmentes helyek betöltésére fel
hívás. A Magyar Tanügyi Intézet az általa 
vezetett, miniszterileg engedélyezett Keres
kedelmi Szaktanfolyamra 40 tandíjmentes 
férfi és nőjelentkezöt vesz fel, akik közül 
20 növendék a nappali, 20 pedig az esti 
kurzusra járhat be. Felvesz a tanfolyamra 
40 féltandijmenteset is. A tanfolyam célja, 
hogy azok, kiknek nem állott módjukban, 
hogy felsőkereskedelmi-iskolát végezzenek, 
a kereskedelmi életben legszükségesebb is
meretekre kiképeztessenek, hogy tudásuk 
alapján megfelelő irodai alkalmaztatáshoz 
juthassanak. Főbb tantárgyak: Könyvitel, 
magyar-német kereskedelmi-levelezés, irodai
munkálatok, számtan, gyorsírás, gépírás, 
helyesírás és szépírás. Folyamodványok a 
Magyar Tanügyi Intézethez V II, Rákóczi ut 
60 mielőbb beküldendők. Kérvényekhez a 
születési, utolsó iskolai és szegénységi bi
zonyítvány csatolandó. A tanítás f. é. no
vember hó 15-én kezdődik s öt hónapon 
át tart. A szerzett tudásról miniszteri 
biztos jelenlétében történő vizsgálaton tesz
nek tanúságot, melyről bizonyítványt kapnak.

— Belefulladt a malomárokba. Keresztur 
községben Trubjanszki István bognármes
ter felesége, míg a szomszédba vízért ment 
a kútra, magára hagyta otthon három kis-

gyermekét, akik kOzül a legidősebb is csak 
at éves volt. Az asszony mintegy öt perc 
múlva vissza érkezett, de másfél éves lány

káját már nem találta otthon. Keresésére 
indultak és a közelben levő malomárok 
mintegy negyven cm. mély vizében találták 
megfulladva.

— Vandalizmus a temetőben. A falusi 
suhancok garázdálkodásuk közben még a 
temetőt sem kímélik meg. Nagymányán 
két 19—20 éves parasztlegény földulta az 
izraelita temetőt; duhajkodásból kidöngette 
és szétszórta a sírköveket és a sírokat meg
rongálta. A kegyeletsértő legényeket a csend- 
őrségnek sikerűit kinyomozni és a verebélyi 
járásbíróságnál feljelentette őket.

L é v a i  H í r l a p

— Merénylet a vasút ellen. A most épalt 
oroszkai gazdasági vasút sínjére eddig 
még ismeretlen tettes egy 36 kgrammos 
követ helyezett el és azt sodronynyal le
kötötte. A legközelebb arra haladó moz
dony ennek következtében kisiklott, de 
dacára annak, hogy 13 métert haladt a 
töltésen a vasút, szerencsétlenség nem 
történt. A merénylettel valamelyik elbocsáj- 
tott munkást gyanúsítják s a nyomozás 
folyik.

—  Zoia-darab az Apolló Mozgóban. A
vasárnapi változatos érdekességű műsornak 
központja és főérdekessége lesz a Beteg vér 
cimü dráma, mely a nagy francia iró Zola 
Em il regényéből lett átdolgozva. A darab 
3 felvonásban, kitűnő rendezésben és mű
vészi előadásban kerül a fehér lepedőre. A 
kedvelt Pathé-ujság a hét legújabb világ- 
eseményeiről számol be érdekes képekben, 
Pisa lebilincselő szépségű színes tájképe 
a híres ferdetoronynyal szintén számot tart
hat az érdeklődésre, valamint a műsort ki
egészítő különböző mulattató képek. Egy
úttal megjegyezzük, hogy a közönség ké
nyelmére a jövő héttől kezdve számozott 
ülőhelyek tesznek, igy lehetővé válik a je
gyek előre váltása is

— Az Asz. Amilyen csúnya volt a nyár, 
olyan szép verőfényes őszünk van, szinte 
csodaszámba megy ez a langyos idő, an
nál is inkább, mert hetek előtt már éjszakai 
fagyok is voltak. A tenniszpályákon még 
meg-meglibben egy fehér szoknya, és a 
fiatalok vígan ütik a labdát a gyönge nap
sütésben . . .  De hiába, nem sokáig tart
hatja ez magát, a fekete varjak már károgva 
szállnak keresztül a letarolt mezők felett 
és a szürke líceum bokrokban virgonc 
ökörszemek csiripelik egyhangú őszi nótá
jukat és a gyér levelű fákon már szépen 
kivehetők a színes tollazatú harkályok, amint 
a bogarak után kopognak a fák héján. De 
azért nem szomorú a szöliőhegy. Az uj 
borok már kiforróban vannak és nagyban 
folyik kóstolgatásuk, aminél nem kis sze
repe van a híres nevezetes lévai ludfertály- 
nak is, amire jói esik a burcsák . . .  Azon
kívül még az egyenruhá i cserkéstek is csi
nálnak élénkséget, amint vidáman, neki pi
rosodva hajszolják egymást hosszú botjaik
kal kezükben a lankás hegyoldalakon, a 
kopaszodó fák meg egymásra bólintgatnak 
gondolkozva azon, hogy mi lehet ez az 
előttük olyan ismeretlen uj dolog, amit bi
zony még *z emberek sem láttak eddig 
itten és azért mosolyogva fordulnak után- 
nuk vissza, miközben beleringatják magu
kat az ő régi gyerekkorukba, ami nem jön 
vissza soha többé, éppen úgy mint a lévai 
szöllöhegyek bőtermésű kora.

— Művész est a színházban. Stella Gyula 
a Vígszínház művésze és felesége Aradi 
A ranka , akik egyizben Szabó szintársula- 
tánál már vendégszerepeitek Léván, amint 
értesülünk, november 6-án müvészestélyt 
rendeznek a Városi színházban.

— A Leányegyesület estélye. Kedves
műsoros estélyt rendezett okt. hó 25-én a 
helybeli Erzsébet Leányegyesület. Első szám 
Schubert Rosamundájának nyitánya volt. 
Pártos Rózsika játszotta hegedűn Qrotte 
Jankus kitűnő zongorakiséretével. Pártos 
Rózsi nagy intelligenciára és alapos zenei 
tudásra valló hegedű játéka zajos tetszést 
aratott. Úgy, hogy még ráadást is kellett 
játszania Rá is szolgált az elismerésre na
gyon ügyes játékával és valóban precis 
technikájával. Pártos Rózsi most szerepelt 
első ízben a nyilvánosság előtt. A i első 
siker remélhetőler arra fogja indítani, hogy
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ezentúl gyakran nyújtson alkalmat közön
ségünknek arra, hogy kitűnő hegedű játéká
ban gyönyörködhessen. Ezután Dotftsch 
Margit szavalta cl érzéssel Vincehti Ouaztáv 
„M ikor az udvari szobák dalolnak" ' cimfi 
költeményét. Ezt agy egyfelvonásos vígjá
ték követte. Cime „Piroska modem lány 
lesz" Sas Edétől. Kempfner Aranka, Piroska 
szerepében, mint rendesen, úgy most is 
kitünően játszott. Természetes és tempera
mentumos volt. A rövid Mihály kocsis sze
repében főleg Holczmaan Ferenc' tűnt ki. 
Liebermann Leó Kenéz, vidéki gázda, T a
kács Samu Kenéz fia Miklós szerepét kreálta 
természethü közvetlenséggel. S ha' a szerep
lők egyikét nem hagyta volna cserben a 
memóriája, az össrjáték sem hagyott volna 
semmi kívánni valót maga után. As égy 
felvonásos különben az egyetlen 'derűs 
szám volt, a mindvégig szomoni hangulat
ban tartott műsorban. Adler Aranka Ügye
sen szavalta el Dr. Heves Koméi „Egy 
tintacsepp" c. költeményét. Hecht Elftá és 
Liebermann Margit Kretschmer „Dié folkun- 
ger" operából játszottak el két négykezest. 
Szép zongorajátékuk nagyban* ’ hozzájá
rult azt est sikeréhtz. Meglepetésben 
is volt része a közönségnek. Czakó 
Jolánka műsoron kívül Oabányítől ^ A z 
A nyáM  adta elő. Szavalásán kiéreztük, 
hogy az előadott költeményt átérezte. 
Kitűnően szavalt. Közvetlen és megnyerő 
volt. Befejezésül Holczmann Ferenc sza
valt. Manuel Jenő: „A ruha* Igen hatásos 
költemény. De nemcsak az előadott költe
ményt választotta meg ritka hozzáértéssel. 
A költeménynyel arányban állott előadói 
talentuma is. Hatásos szavalata a szép mű
sor méltó befejezése volt. A kis számú 
közönség egy kellemesen eltöltött estnek 
emlékével távozott. Ha a vezetőség az elő
adásokat alkalmasabb időben fogja tartani, 
biztosra vesszük, hogy az Erzseoet Leány
egyesület előadásai igen látogatottak lesznek.

(A. E.)

—  Elsült fegyver. Klstapolcsányban ha
lállal végződő szerencsétlenség történt. Ka- 
tyina János napszámos este 11 órakor meg
látogatta kedvesét Kollár lózsef főhercegi 
uradalmi erdőőrnek cselédjét. A legény it
tas volt és ilyen állapotban erősebben zör
gette az ablakot és az ajtót A leány, tki 
a legényt kölönben sem látta szívesen, mert 
az utóbbi időben összezördültek, besza
ladt gazdájához és azt mondta neki, hogy 
rablók vannak kint. Az erdőőr álmából 
felriadva egy 9 mm. flóbcrt fegyvert fogva 
kiszaladt, a fegyver az ajtónál valamiben 
megütődött, elsült és a golyó az ott álló 
legénynek balvállába fúródott. Katyina akkor 
elkiáltotta magit, hogy ő az, a János, de 
már későn veit. A szerencsétlen legény el
vérzett és meghalt. A vizsgálat megindult.

—  Ingyenes állatoltások. A földmivelés-
ügyi miniszter ötvenezer korona hitelt en
gedélyezett arra a célra, hogy a városi és 
járási és királyi állatorvosok szegényebb 
sorsú kisgazdák állatait lépfene, sertésor- 
bánc és sercegöüsaög ellen beoltsák. Azok 
a kisgazdák, akiknél a szóban levő beteg
ségek évröl-évre elő saoktak fordulni, a 
baj orvoslása végett az illetéket városi 
vagy járási állatorvoshoz fordulhatnak.

—  Miért volt hideg az idei nyár? Az Idei 
nyáron sokat szenvedtünk a hideg
től. Olyan hideg volt a nyár, hogy azt már 
a természettudósok is följtgyzik, mint ne
vezetes dátumot A frankfurti fizikai egyesü
let megállapította, hogv csak 1826-ban és 
1832-ben volt ily rendellenesen hideg idő-

Tanár neje német és francia órákat ad leányoknak. KOSSUTHUTCA 18. =
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járás. Akkor 16 fok volt ai átlagos hőmér- 
sék. Az idén: 16.4 fok. Hogy ezt a rend
ellenességet megmagyarázhassuk, elsősor
ban a szokatlan légnyomásra kell gondol
nunk. A tavalyi légnyomás azonban az idei 
légnyomástól alig különbözik valamivel. A 
két nyár hőmérséklete közt levő nagy ellen
tét arra enged tehát következtetni, hogy nem 
a barométer állása fontos, de az, hogy 
mily távolságra vagyunk a magas nyomás
tól. Az idei nyáron a magas nyomás köz
pontja tőlünk nyugatra, az Atlanti Óceánon 
volt. Ezért aztán főleg északnyugati lég
áramlásban volt részünk, amely erős hő- 
rokkanásban fejeződött ki. Ez a magyará
zat azonban nem elégséges. Figyelembe 
kell vennünk egy másik motívumot is, azt, 
hogy bizonyos anyagok a levegőbe kerül
tek és a nap sugárzását meggyengítették. 
Beigazolt tény, hogy minden hideg 
nyáron úgynevezett vulkánikus por került 
a levegőbe. Az idei nyáron a hőrokkanás 
fő okozója is vulkánikus kitörés. A jóslá
sok szerint azonban a telünk eleje meleg 
lesz, amiben most ebben a gyönyörű őszi 
időben legalább egyelőre nincs is okunk 
kételkedni.

—  Hirtelen halál. Glauber József keres
kedelmi alkalmazott 48 éves felesége ked
den rosszul lett és az egészséges asszony 
hirtelen meghalt. Szivbéoulás ölte meg. 
Férjén kívül kilenc gyermeke siratja.

—  Vérszegénység, étvágytalanság, ide
gesség gyógyítására és gyenge gyermekek, 
valamint felnőttek, sápkóros fiatal leányok 
erösbitésére a legkitünőbö készítmény a 
Kriegner-fóle Tokaji China-Vasbor. Va
lódi 5 puttonos tokaji borból készül, na
gyon kellemes izű, hatása biztos. Kis üveg 
3.20 K, nagy üveg 6 K a gyógytárakban. 
póstán küldi utánvéttel, vagy a pénz elő
zetes beküldése után Kriegner gyógyszer
tár Budapest Kálvin-téi.

—  Anyakönyvi bejegyzések. Születések 
Cser vénák Mihály Kotrusz Julianna: Erzsé 
bet Gergely József Mandák Ilona: Ilona. 
Hercz István Kis Rózába: István Imre. Se- 
bedovszki Mihály Krázel Katalin: Mária. 
Drienka János Szabó Erzsébet: Erzsébet. 
Mojzes Pál Holecska Erzsébet: Pál. Hátas- * 
sdg: Járabek József Akács Rozália rkath. I 
Bella György Frtusz Mária rkath. Rosen- 
berg Miksa Friedmann Teréz izr. Koczián 
József Horváth Mária Ilona rkath. H alálozás: 
Czaudt Mária 2 éves agyhártyagyulladás. 
Glauber Józsefné Heller Fáni 48 éves sziv- 
bénulás, Roskó István 23 éves tüdőgümő- 
kór, özv. Turján Istvánné Kosziba Katalin 
87 éves aggkorivégkimérülés.

Szerkesztői üzenetek.
P. Törökbálint. Expressküldeménye későn 

érkezett; csak a jövő számban jöhet, mert j 
a lap Léván már péntek este megjelenik. I

Köszönetnyilvánítás.
Dr. Priszner Gyuláné úrnő 20 K-t, Weisz 
Benő és Weisz Kálmán urak pedig 10 zsák 
b irgonyát küldtek a Lévai Izr. Nőegylet- j 
hez. Fogadják a nemesszivü adakozók ez- > 

utón is az egylet hálás köszönetét
Dr. From m er Ignáené D eák A dolf ;

elnök. titkár. j

95/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. ^-értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az újbányái kir. járásbíróság
nak 1913 évi V 76 számú végzése követ- ‘ 
keztében dr Kelemen Frigyes Ottó ügyvéd - 
által képviselt Krausz és Bőhm cég javá- j 
ra 109 K 20 f. s jár. erejéig 1913. évi máj } 
hó 17-én foganatosított kielégítési végrehaj- j 
tás utján le- és felülfoglal: és 1046 kor.-ra j 
becsült következő ingóságok, u. m. bu- j 
torok és vasáru nyilvános árverésen eladat
nak.
Mely árverésnek az újbányái kir. járásbiróság 
1913. évi V. 76 számú végzése folytán 
72 K hátr tőkekövetelés, annek 1912. 
évi október hó 1-ik napjától járó 5°/o ka
matai erejéig Újbányán alperes lakásán 
leendő megtartására 1913. évi október 
hó 31-ik napjának délutáni 2 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

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

Kelt Újbányán, 1913 évi okt. 22 napján.

Tóth Aithur
kir. bir. végrehajtó

A lévai izraelita hitközségnél j
egy iskola- és templomszolgai állás t. évi 
december 1-ső napjától betöltendő. Java
dalmazás évi 480 kor., mely utólagos havi j 
részletekben folyósiltatik, továbbá szabad j 
lakás, fűtés és világítás Megkivántatik, ■ 
hogy az illető rendesen írni és olvasni í 
tudjon és egészséges munkabíró egyén ! 
legyen.

A lévai izraelita hitk. elöljárósága

Dr. Rohonyi Qyula ügy
véd irodáját szembe, a 
\?ilcsek-féle házba he

lyezte át.

A váradi utczai 10 számú házamat a 

mögötte elterülő egy holdnyi szántóval 

szabad kézből eladom, az érdeklődök 

nalam jelentkezve a feltételeket meg

tudhatják

Goldfinger Adolf.

Van szerencsém értesíteni a n. 
é. közönséget, hagy az őszi idény* 
re n«b2?yraenyisé|fü honi és 
külföldi szövete két szereztem  
bemelyekbo! a lehető legjutányosabban 
készítek különböző férfiöltöuyeket 
M i n t á k k a l  k í v á n a t r a  h á z h o z  is

e lm e g y e k .

Hz íves pártfogást kér

ÁBRAHÁM PÁL
férfiszabó

L é v a ,  B o t t k a  u t c a  15. s z á m .

Előnyös
teltételek melleit azonnal eladó 
a Koháry-utca 51 sz. ház. R end
ki viil kedvező vétel. Bővebbet 
a benne levő tulajdonosnál.

Monaco Mose-féle
tégla, cserép ce
mentlap és minden 
féle épitési anya
gok nagy raktára

R Ó T H  K . i I
P e tö f i -u . SS.
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Riessner-Kályhák,
o világ legjobb es használatban legtakaré
kosabb folytonégőí Egészségi szempontból
a legideálisabb rendszer.

Egyszeri betüzelessel egész télen ég. 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betúselés megtakaritatik. Lá-
tbato tűz eredeti biztonsági szabályozó 

Gázömlés vagy robbanás teljesen ki
zárva. ellenben mindig egyenletes és egéss- 
seges melegség, különösen o szoba alsó 
légretegetbeo is
Egyedüli darusítás, nagy választék és raktári

vaskereskedése, Léva Kossuth-tér.

„MENTHOMOL- CUKORKÁK"
Hatásuk gyors és biztos, nagyon kellemes 
jó izíiek, a gyomrot nem rontják, az étvá
gyat elősegítik. — A köhögési Ingert, va
lamint a hangszálak kifáradását megakadá
lyozzák, miért is énekesek, színészek, pa
pok, szónokok állandóan használják. — 
Dohányzóknak nélkülözhetetlen a száj üdi- 
tésére s a dohányszag eltávolítására. Ara 

I d o b o z  4 0  f i l l é r .
Kapható minden gyógyszertárban és drogé
riában. Vásárlásnál vigyázzunk a 

Menthontól névre, melynek minden dobo
zán a fent látható 4 gnóm alak .ak rajta

E63EF5 A. FIA,
. csász. és kir. udvari szállító, Becs.

i lasználjunk |

KABlNA-jele f

színszappant
Mosáshoz h legjobb, legtakarékosabb
egyszeri átdörzsölése ezzel, M ó r  más 
flzappannl való 3-szoros atdörzsö- 
l é w s ...................................................

Tisztaságért szavatosság!

A cigaretta csak 
akkor jó, 
ha a papír

KATIO
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Kohn Manó kályhásmester
_____ Mozaik és Mükölap gyártó Léva----------

50 °/o tüzelő anyag megtakarítás. 
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

Cokszés szé lü 
tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák és 
tűzhelyek elállítását a 
legdiszessebb kivitelig.
Továbl ; a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

-  átalakítását.

szobabútorokat, hált' s édlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valam int az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás’ forrása.

Bútort saját butorszállitó-koosij' g bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás, Kívánatra 

jzokkal bárhol megjelenek. Pártoljuk a m agyar i j i í i r r  ,

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

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

is rendelhetők.

u n  éve fenálló 
t)U mészáros-, hentes-
üzlet, füszerkereskedéssel, pálinka
méréssel és trafikkal valamint pék
üzlettel, házzal együtt más vállal
kozás miatt Zselizen eladó. Érdek
lődők felvilágosítást nyernek Klein 

Benő cégnél Léván.

Ne fogadjon el rn á  S lámpát, mint
felirásu

v a ló d i d r ó t lá m p á t

H a z a i  g y á r t m á n y .

Óvakodjunk utánzatoktól!

G y á rtja  : az E g y esü lt Izzólám pa és 

v illam osság i R. T . Ú JP E S T  4.

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

Fiókok: Érsekújvár, Eperjes.
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J jjz h o z__száHiiando megrendelések pontos kivitelére na jy súly les i fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

I

Uidonsáa! ^  ' újdonságok megérkeztei!
__I__________ T  i L I N K  B E R N Á T

Szives tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n y á r i  és ő s z i  leg
finomabb h o n i  és n n ^ o l  divat 
szövetekből

K e d v e z ő  fe lté te lek  
és ju tá n y o s  á r a k

mellet rendelést eszközlök. Kérem te
hát ezen kedvező alkalmat felhasználni 
és ruha szükségletét ilyen előnyösen 
nálam beszerezni

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytftzsde mellett.

Kálvintéren levő Gtópel 
Sándor-féle borbély  
üzlethelyiség azonnal 
— ■ kiadó. ■ —

Házasulandók figyelmébe!
A lefpuodornebb lakberendeseeeh, melyeit s^Ját 

m űhelyemben készülnek, n a*y  válaM íéubw i és ssolid 
é rá k  m ellett kaphatók

I T E I S E B  JÓ36NEF
bútor kereskedő, kárpitos és asztalo sn ál 

L é v á n , B á t i - a t c z a  L  W e r th e ir a e r -ffé le  h á z . 4
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :

>• [ gépeiriet vezérképviselete.
Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid láncoskutak.
Legjobb minőségű takarmány kamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Kárpitos és díszítő munkák.
♦  Teljes lakberendezések

W e is z  Á rm in  Cégvezető: K o h n  l a t h a i i  á

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

Nyomatott. Schulcz Ijpiácznál Léván.
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