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II sajtórclorm is  a ftözgazlaság.
A nemrégiben beterjesztett sajtó

törvényjavaslatnak sok egyéb h ibá
ja mellett — amit a napilapok 
eléggé kimutattak — meg van az 
a nagy hibája is, hogy politika és 
gazdaságpolitika között nem tud 
különbséget tenni. Ez a dolog azon
ban nagyon érthető, hiszen mi ma
gunk sem tudjuk egész bizonyosan, 
hogy a kettő között mi a különb
ség. Aki ugyanig párhuzamot von 
az utolsó egy-két évtized politikai 
és gazdasági küzdelmei között, lát
ni fogja azt, hogy a politikust a 
közgazdától roppant nehéz különö
sen minálunk elválasztani. Ha 
ugyanis valaki kellő erővel követeli 
az önálló bankot, vagy az önálló 
vámterületet, arra bizonyosan rále
het fogni, hogy nem 67-es, hanem 
48-as. így van ez jóformán minden 
gazdasági kérdéssel.

Nálunk tehát a politika és a köz
gazdaság valósággal összenőtt és 
szét nem operálható ikertestvér. Az 
uj sajtótörvényjavaslatnak a legna
gyobb hibája az, hogy e siámi ik 
reket mindenáron szét akarja ope
rálni. A sajtótörvényjavaslatnak lé
nyege ugyanis az, hogy ezentúl 
rendszeresen, vagyis napról-napra,

|
hétről-hétre bizonyos kérdésről, a- 
mihez — mondjuk — ért az illető, 
csakis az irhát, akinek a háta mö
gött kaució van. Azaz, hogy rosz- 
szul fejeztük ki magunkat. A javas
latnak törvényerőre emelkedése után 

! egyáltalán még verset, novellát is 
I csak az fog tudni írni, aki a kaució 
j árnyékában meghúzódik.

A mindent meglátó királyi ügyé- 
[ szí szem ugyanis a kereskedelmi 
j tárgyalások idején még a legártat- 
I lanabb szerbdisznóról, vagy pamut - 
) ról írott cikkben is nagyon köny- 

nyen felfedezhet politikát, holott a 
: cikkben csak gazdaságpolitika van 
; és megfelelő kaució nélkül az ille- 
j tékes hatóságok vagy a cikkírót 

csukják be, vagy azt az újságot 
| ütik agyon, amelyben az illető cikk
! megjelent.
i

Az uj sajtójavaslat szerint tehát 
még gazdaságpolitikai nézeteit sem 
hirdetheti mindenki szabadon. Váj
jon ez a tiltó rendelkezés helyes 
dolog-e, vagy nem, azt minden el
fogulatlan ember megítélheti. Helyes 
volna akkor, ha nálunk teljesen ki
alakult gazdaságpolitikai nésetek 
volnának uralkodók. Olyan ország
ban azonban ahol saját magamról 1 
nem tudom, hogy vájjon holnap a

közösbanknak leszek-e hive, vagy az 
önállónak, vájjon koplaló gyerme
keimre való tekintettel nem-e fogok 
hymnust írni ahhoz a szerbiai son
kához amelyet élő állapotban tizen
öt szatírában tettem nevetségessé, 
— olyan országban igazán kár gúzs
ba kötni bármiféle kaucióval az em
berek gazdaságpolitikai nézeteinek 
szabadon való hirdetését.

Nem a törvényjavasJatot csinálok 
hibája az, hogy politika és gazda
ságpolitika között különbséget nem 
tudnak tenni. Ez nem is hibája ha
nem inkább bűne az egész ország
nak. Az, aki a törvényjavaslatot a 
törvényhozás elé terjesztette, mégis 
a legnagyobb hibát követte el, mert 
a gazdaságpolitikai meggyőződés 
szabad hirdetésének a korlátozásá
val gatat fog vetni annak, hogy 
amikor a legégetőbb gazdasági kér
dések kerülnek felszínre, az orszá
got leginkább érdeklő és az ország 
jövőjére messze kiható kérdésekben 
a sajtó utján üdvös közvélemény 
alakuljon ki.

Az uj sajtójavaslatnak legnagyobb 
hibája tehát az, hogy a szerkesztői 
mindent a politika szemüvegén ke
resztül láttak és néztek. Mi, kik 
legnagyobb örömmel üdvözlünk min-
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den jó  sajtóreformot, kénytelenek 
vagyunk tehát éppen emiatt arra az 
álláspontra helyezkedni, hogy a ma
gyar sajtóviszonyok reformálását 
hagyják el arra az idóie, amikora 
politika kevésbé lesz uralkodó pla
néta. Az, aki most és úgy csinálja 
meg a sajtóreformot, mint ahogy 
azt a törvényhozás eőtt  fekvő ja 
vaslatban tervezik, beleviszi a párt- 
politikát még olyan helyre is. ahol 
annak igazán nincs semmi helye.

I

Milliók nevelése.
A nemzetneveiéi s nemzetjavitás korá

ba:! élünk. A felst bb tízezrek, a közép- 
osziály, az állam s az egész társadalom 
törekszik a pusztulás veszélyének kitett 
társadalmi szervezet apró sejíecskéit meg
menteni gyermekvédelmünk. különböző jó
tékony egyesületeink, a patrunázsok mind 
e nemes cél érdekében alakultak s alakul 
n ( st a borsi patronázs És mindezen moz
góinak dacára fájdalmasan kell olvasnunk 
csecsemő halálozásunk nagy percei,tjéről, 
a bűt ös gyermekek folyton szaporodó 
nagy számáról. E szomorú tények, mint 
a kiáltó vád, k hatalmas tömege keli, hogy 
újabb irányt is adjon gyermekvédő és ne
velő munkáknak. Mily könnyen elitéljük 
azokat az anyákat és apákat, kiknek cse
csemői a hibás gondozás következtében 
elpusitulnak, vagy életben maradt gyer
mekeik az erkölcsi züllés veszélyébe ro 
hannak. De vájjon bünösök-e azok a mil
liók, kiknek nevelését ily arányban telje
sen elhanyagoltuk? Tán mégis csak a pol
gári társadalom lelkiismeretét mardoshatja 
a vád azon mulasztása miatt, hogv csakis 
a müveit középosztály számára gyártotta a

sok nevelői munkát, csakis az úri gyer
mekek szülőit igyekezett megtanítani a 
nevelés nehéz munkájára! De megfeledke
zett épen azokról, kiknek erre leginkább 
szükségük lenne, kik az életnek nyomasztó 
terhe alatt a létért folyó fárasztó küzdelem
ben még csak az iskolával sem oszthatják 
meg a nevelés és tanítás nagy gondját. 
Nem is gondoltak arra, hogy tán épen ez 
lehet az oka az elha’.yagolt népmilliók 
gyermekei pusztulásának, romlásának. A 
polgári társadalom ezideig megvárta a ba
jok bekövetkezését és csak azután fogott 
gyógyításukhoz, vártunk a szomorú intő 
jelekre, hogy imp Izust kapjunK gyermek
mentő tevékenységünkhöz. Mennyi mun
kát és anyagi áldozatot pazaroltunk el a 
kétséges eredményekért!

ü] szelek fujdogálnak! A nemzet jövő
j ű  leikükön viselők kezdik belátni, hogy 
a nyílt és örökösen kiújuló sebek flastro- 
mozása helyett a bajok megelőzésének ha
tásosabb eszközéhez keli fordulnunk. És 
örvendenünk kell, hogy éppen hazánk egy 
lelkes társasága, ;• Magyar Gyermektanul 
mányi Társa ág az uííttrő ebben az irány
ban. mert megelőzve a müveit nyugat többi 
országát, a n.p millióit gyermekeik helyes 
nevelésére óhajtja megtanítani. A mozga- 
1 innak első terméke „A gyermeknevelés 
kis kátéja", mely a gyermek gondozás és 
a nevelés körül mindenre kiterje-zkedve 
egyszerű, keresetien szavakkal igyekszik a 
nép szivéhez férkőzni, meggyőző erővel 
igyekszik beláttatni a néppel a nevelői 
munkának, mint gyermekük testi-lelki el- 
csenevészedése egyik meg akadályozójának 
nagy erejét. A megelőzés biztosabb hatású 
munkáját a szülőkkel, mint arra leghiva* 
tottabbakkal óhajtja végeztetni.

Bizonyára átérzi a magyar társadalom e 
nemzetnevelő munka jelentőségét és tá
mogatni fogja a táraságot eszméi tévesz
tésében. E téren nagy feladat vár különö- i 
sen a pedagógusokra, orvosokra, papokra, 
gyermekvédőkre* jegyzőkra s különösen a 
a hatóságokra, kiknek feladata a nép ja

vát gondozni és a melynek agilis műkö
dést folytán eljuthatnak a káté gyakor
lati eszméi, helyes útmutatásai a nép mil
liói közé, kiknek testben-lélekben való erő
södése, fejlődése nagy nemzeti erőgyara
podást és óriási kultur értéket s haladást 
jelent.

Ép ezért meleg lelkesedéssel üdvözöljük 
a m p számára Írott első nevelési munkát 
s nemcsak kívánjuk, de önzetlen jóakarat
tal igyekezünk előmozdítani, hogy a ma.yar 
nép vérévé válljon annak minden útmutatása.

Egyesüljön az egész magyar társadalom 
a nép millióinak nevelésében; egy kulturál
tabb, testben-lélekben erősebb, egészsége
sebb nemzedék megteremtésének eszméjé
ben.

Erős a meggyőződésünk, hogy egy bol
dogabb. hatalmasabb Magyarország ki- 
alakitásár ak kezdete és alapja a nép mil
lióinak helyes irányban való nevelése lehet!

Megyebizottsági tagválasztások.
A vármegye törvényhatósági bizottsági 

tagjainak fele ez év vegével . bizottságból 
kiiép, az alispc.n a heh. k b e t ;  ése iránt 
megtette intézkedését, a választás napját f. 
hó 21-ikóre tűzte ki az összes kerüiuekben.

A törvényhatósági bizottságban a követ
kező tagok mandátuma árt le . A lévai I. 
sz. választókerületben Dandy Endre, űr. 
Mocsy Aba, Tokody István, Weisz Bunő. 
A nagysaílói II sz vk. Balog János föl
ei és7 , Guttmann Károly, Gaal Dániel, Kiss 
Ernő. A zse izi III sz. vk. Schöpflin Ró
bert, Suba L a jo t , Szabó András, Szedla- 
csek János. A nagykálnai IV sz vk. Ju
hász Mátyás, Lócsay Imre, ifj. Szűcs An
drás. Az ujbarsi V sr vk. Brakó András, 
Koczab Frigyes, Farkas József. A vámos- 
ladányi VI. sz. vk. Kiss Gyula, Német Já
nos, Szilvás István. A garamszollosi VII. 
sz. vk. Józsefcsek Géza, dr. Vlcsek Ferenc. 
A verebélyi VIII. sz. vk. Mészár Benedek,

V E R S E K .

Apró tüzek égnek . .
As nÉ n M ciklusából.

. [pró tűsek égnek kis domb p erem én :
Én vagyok, dali o k : magam hallgatom.
S mégis várok : tudom, biztat a remény 
Hogy mit dalolok, nem vész el dalom.

Szivem az a hangszer, mely a dalt önti. 
Szivembe tér vissza, ha eldalolám.
Ha nincs még senkim, ki dalom köszönti 
Fcnm arad , nem nyeli el a homály.

Az élet lárm ája harsog kör illem :
Tiil husi szavamon hangja kiált :
Várok míg a lárma lassan elpihen ,
S az én dalotn is hallgatót talált.

© R o z z a n t  s í r n á l a k  . . .
A .Neked kedves" ciklusából.

I.
Szeretlek nagyon, nagyon és hogyha 

A másé volnál, 
Utánad sírnék, pedig Te soha

Rám sem gondolnál 
De eisirnálak!

II.
Szeretlek nagyon, mert az enyém vagy 

Enyém örökre !
Ha nem szeretnél, s eluntán karod

Messze ellökne: 
Hozzám sírnálak!

III.

S ha eltávoznál oh, ama másik,
Messzi világba

Addig zokognék még szivem ismét 
Reád találna :
Hozzám sírnálak!

PRIKRILL JENŐ.

M a r u s .
Irta: GERGELY GYŐZŐ.

Nyolc szekér döcögött végig a köves or-
száguton.

Szépen, sorjában haladtak egymás után, 
mintha csak valami lakodalmas kíséretet 
vittek volna. De az ilyes vigalmas alkal
matosságból csak éppen ez a rend, aztán 
meg a benne ülök kiöltözködött mivolta 
volt meg, mert csendesen poroszkáltak a 
lovak, az ostor suhogás és csattogtatás

nélkül lóbálódzott a nedves, őszi levegő
ben, a benn ülő népség pedig csendes volt 
nagyon.

A nyolc kocsit megszállott férfi, asszony 
és gyermek a tót faj letargiájával bámult 

’ bele a messzeségbe, melyet mint valami 
gyászfeketével bevont rengeteg fal vett kö- 

i fül az őszi sötétségü fenyvesekkel borított 
t sok nagy hegy.
j Az emberek sírástól kivörösödött szeme 
! csak nézett-nézett maga elé, a szerint ki 

hogy ült: előre, jobbra, balra, meg nem 
I háborítva semmitől, amit maguk előtt lát- 
i tak. Csak éppen az öreg, töpörödött, rán- 

cosképü Marus fordult hátra, vissza-vissza- 
tekingetve a nagy völgy torkolata felé és 
tekintete keresve kutatta a füstjét annak az 
elrobogott vasútnak, amely a nyolez kiván
dorló között az ő Janó fiát is vitte a fé
lelmetes, nagy messzeségbe, Amerikába.

Távol járhatott már akkor a vonat, még 
ha a sok domb nem is takarta volna el a 
láthatárt, akkor sem látszott volna a füst
jéből egy fodornyi sem. de azért Marus 
csak vissza-visszafordult és kereste kutatta 
ezt a felhőkbe veszett nyomát az ő Janó 
fiának és ahogy igy izgett-niozgott mind
untalan megháborgatta nyugodalmas ülésé
ben a vén Kapusztr.yákot. aki kicsiny sár
ga lovacskáit hajtotta.

Kapusztnyák a szűk ülésen odébb szo
rult a kocsi lajtorjához, de ahogy s .ükes
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Svarba István. A hulli IX. sz. vk. Reidner 
Gyula, Závodsiky Ödön. A barsbaracskai 
X. sz. vk. Kósa Andor, Markovich Kálmán.
A nemcsényi XI. sz. vk. Botka Ödön, 
Kosztolányi István. A nagyherstyéni XII. 
sz. vk. Baliga József, Kugler Lajos. Az 
alsószelezsényi XUI. sz. vk. Brunszlik Pál 
Ralbovszky Endre. A kistapolcsányi XIV’ 
sz. vk. Budai Tádé, Schramm Antal, Tax-' 
ner Béla. Az ar.-maróti XV. rz. vk. Csik
kel József, Pető Bertalan, dr. Pongrácz 
József. A gr.-szt.-benedeki XVI. sz. vk. 
Jaksich Dezső, Pál Miksa. A pálosnagy
mezői XVII. sz. vk. Csellár József, Schif- ( 
ferdecker Ferenc. A 2samócai XVIII. sz. 
vk. Kaldrovics József, Lukáts Gyula. A 
geletneki XIX. sz. vk. Majerszky István, Po- 
lacsek János, Truszka Antal. A janosgyar- 
mati XX. sz. vk. Feldmajer Ágoston, Ka- 
veschán Nándor. A iutillai XXI. sz. vk. dr 
Gonda Péter, Mihályfi Mihály. A gr.-szt- 
kereszti XXII. sz. vk. Grosch Adolf, Kabiaa 
József, néhai Wetzel István, Zipszer La
jos. Az oszlányi XXIII. sz. vk. Hyross Já
nos. dr. Politzer Miksa, dr. Pongrácz Gyula, 
Ujváry Mátyás. A körmöcbányai XXIV. sz. 
vk Bakhmann Gyula, Palkovics Emil, Raab 
Károly, Schindler József, Vizy Ferenc. Az 
újbányái XXV. sz. vk. Bocsek Károly, 
Csernák László.

A felsorolt bizottsági tagok helyei hat 
évre vagyis 1909. év végéig fognak betöl
tetni.

Ezenkívül a gr-szt-benedeki XVI sz. vk. 
Bende István elhalálozása következtében 
betöltendő még egy bizottsági tagság az 
1916. év végéig

Választási elnökökül a következőket kér
te fel az alispán: A lévai kerületbe Báthy 
Lászlót, a nagysallóiba Czeglédi Sándort, 
a zsellzibt Huberth Vilmost, a nagykáinai- 
ba Krajtsik Jenőt, az ujbarsiba Szakács 
Viktort, a vámosladányiba Végh Istvánt, a 
gr-szőllősibe Báthy Gyulát, a versbélyibe 
Kósa Andort, a hulliba Siájbély Árpádot, 
a baracskaiba Rudnyánszky Jánost, a nem

helyzetükben Itt is csak megháboi gáttá az 
öreg asszony nyugtalankodása, végre is rá
szólt: Mit morogsz? Úgy se látsz már be
lőle semmit! — Aztán, hogy ez a néhány 
szó kizökkentette nagy nyugalmából, meg
suhogtatta az ostort lovának nagy csontos 
feje fölött, aztán kinógatta ezt is a csen
des poroszkálásból.

— HQó ne! — Aztán meg közéjük is 
csapott, amire a szekér gyorsabban döc- 
cent egynéhányat és a lovacskák feje bele
nyúlt az előttük haladó kocsiba.

— Hiába nézel oda, mondom neked, — 
folytatta Kapusztnyák és megrángatta a 
gyeplőnek szánt madzagot. Nem látja már 
biz azt a tiednél jobb szem sem. Messzi 
járnak már azok . . .

Mama nagyot hosszan sóhajtott, aztán 
belehajtotta fejét a kötényébe és ahogy 
nemcsak ő mondogatta magába, hanem a 
fülével is halottá, hogy immár nem lát a 
fiából semmit sem, újból megindult keser
ves sírása.

Oh, oh, oh, hogy itt hagyott engem is, 
a feleségét is, a gyerekeit is, oh . . . Mi 
lesz már mivelünk?! — És összecsapta fa
jé fölött kérges két kezét. A sírása hosszas 
volt, a szavai elnyújtottak, mintha énekel
né: — Oh mi lesz már mivelünk? Istenem, 
Istenem!

A hangja belefogódzott a kocsiban ülők 
leikébe és odaterelte figyelmüket Marus fe

csényibe Skoda Jánost, a nagyherestyénibe 
Szentiványi Egont, az aisószelezsényibe 
Krastyenics Imrét, a kistapolcsányiba dr. 
Znamenák Istvánt, az ar-marótiba Pintér 
Károlyt, a ar-szt-benedekibe dr. Haiczl 
Kálmánt, a pílosnagymezőibe dr. Politzei • 
Miksát, a zsarnócaiba Truszka Antalt, a 
geletnekibe Kachelmann Károlyt, a jános- 
gyarmatiba dr. Gasparetz Bélát, a lutiliaiba 
dr. Qonda Pétert, a gr-szt-keresztibe Trusz
ka Edét, az oszlányiba Havas Bélát, a kör- 
möcbányaiba dr. Eleőd Tibort, az újbá
nyáiba dr. Horváth Józsefet.

H Í R E K .

— Az alispán kitüntetése. A király Mai- 
láth Istvánnak, vármegyénk népszerű al
ispánjának, kiváló szolgálata elismeréséül 
a III. osztályú vaskorona rendet díjmen
tesen adományozta. A kitüntetés a hivata
los lap keddi számában jelent meg s őszinte 
örömet keltett, mert igazán érdemes férfiút 
ért a királyi kegy.

— Benkö Lajos plakettje. Benkö L ajos  
kir. tanácsos, vm. főorvos 50 ''.vés köz- 
szolgálati jubileumát júniusban ünnepelte a 
vármegye, amikor is elhatározták, hogy en
nek emlékére Benkö Lajos képmásával és 
a vm. tisztviselők aláírásaival bronzplaket
tet készittettnek. A művészi plakett már 
elkészült a szandriki (Bars-m.) ezüstáru- 
gyárban és a vármegyei tisztikar élén 
M ailáth alispán okt. 31-én ryujtotta át 
üdvözlő beszéd kíséretében a főorvosnak.

— A Barsvármegvei patronázs-egyesület, 
mely Aranyosmaróton van alakulóban, Kelts 
Gyula főispán elnökletével ülést tartott, 
mikor is eihatározták, hogy az alakuló 
közgyűlést f. hó 30-án tartják meg. A to-

í vábbi taggyüjtésre bizottságot küldtek ki.

lé. Zokogást lassanként fölrázta őket letar
giájukból és elsőnek az itt hagyott felesé
get, aztán a gyerekeket, majd meg a töb
bit ragadta el a közös fájdalom, a közülük 
kiesett ember után való bánat. Most már 
valamennyi tördelte a kezét, avagy nyújto
gatta azt az ég felé. A megindult könnyár 
elragadta valamennyit. A hangos keserűség 
eljutott az előttük és az utánuk haladó ko
csihoz, hulláma átcsapott ide is és a nyolc 
döcögő kocsi mintha még nehecebben jut
na odébb ettől a rászabadult bánattól.

A vén Kapusztnyák meg kelletlenül for
gatta az ostort, a fejét meg csóválta és 
mogorván szólt vissza .

— No már megint sirtok ? ! Ne sírjatok! 
Halljátok!

De ahogy a sirás el nem ült, a bánat
nak ez az ártikulátlan hangja valahogy át
hatott az ő sovány derekán keresztül is a 
szivéhez, ami bizony nagy dolog lehetett. 
Elhallgatott tehát és amikor az öreg Marus 
belefáradt a sírásba, feléje fordult és rész
vétteljesen bólongatott.

- -  Úgy bizony! E! ment már! El biz a’!
Az öreg asszony bánatosan rázogatta a 

fejét:
— El, e l !
Akkor már a fiatalabbik asszony a Janó 

felesége is felhagyott a sírással, megtörölte 
a szemét.

— Hiszen majd megjön — próbálta ma

—  A Reviczky-társaságból A lévai Re- 
viczky-társaság irodalmi választmánya K a- 
rafidth Aíárius dr. szakosztályi elnök veze
tésével ülést tartott kedden. Az ülésen 
megjelent a társaság elnöke Köveskuti Jen ő  
is, aki legelsősorban örömét fejezte ki a 
szakosztály nagy tevékenysége fölött, majd 
jelentést tett a választmánynak arról, hogy 
Móricz Zsigmond, a kiváló iró, akit a Re- 
viczky-társaság tiszteleti taggá választott 
meg, külföldi utazásából hazaérkezve csak 
most vette kezébe az erről szóló értesítést. 
Móricz Zsigmond az elnökhöz intézett me
leghangú levélben mondott köszönetét a 
megtiszteltetésért és egyben tudatta, hogy 
székfoglalóját bármikor hajlandó megtar
tani, mikor azt a társaság kívánja. A vá
lasztmány örömmtl vette tudomásul a be
jelentést és a székfoglaló idejének meg
állapítását teljesen a jeles iró tetszésére 
bízta, a társaság valamely téli felolvasó 
estélyének keretében. Köveskuti Jenő ezután 
azt jelentette, hogy a Reviczky-emlékek 
összegyűjtésére vonatkozólag a lapokban 
közzé tett felhívására egy pár írott emlék 
érkezett hozzá. Kiss M ihály dr. választ
mányi tag (Ar-marót) jelentése szerint az 
Ar-maróton élő két Írónő B. Büttner Lina 
és Jú lia  (akik hajdan Reviczkyvel közelebbi 
összeköttetésben álltak), birtokukban sok 
Reviczky-emlék van. A választmány meg
bízta Kfveskiti Jenő elnököt, hogy a két 
írónőhöz személyesen látogasson el s kérje 
fel őket arra, hogy az emlékekből enged
jenek át a társaságnak. Az elnök jelenté- 

: sének további folyamán előadta, hogy több 
| fővárosi iró üdvözölte a társaságot és fel- 
! olvasásokra önként ajánlkoztak. Ez mind 

ait bizonyítja, hogy a társaság megalakulása 
nemcsak itt a Felvidéken, hanem még a 
fővárosban is élénk érdeklődést keltett. A 
választmány ezután a dec. 5-én kezdődő 
s minden második pénteken folytatódó esté
lyek programmját állapította meg, mely ki- 
nyomatása után a megyebeli lapok utján 
lesz nyilvánosságra hozva. Az estélyeken 
a következők olvasnak fel: Báthy László

gát is, meg a többieket is vigasztalni.
Most azonban Kapusztnyákot szálta meg 

a csüggedés.
— Megjön, meglehet. De akkor már hol 

leszünk mi öregek, te is Maru meg én is!
Marus kiegyenesítette sovány, görbe de

rekát, fölállt a szalmaülésről, a szemei meg 
tágra meredtek, úgy nézett Kapusztnyákra, 
aki csak helyben hagyta :

— Nem leszünk ml már meg akkor, nem 
bizony. Nem látom már én meg a Janó 
fiadat, de bizony te sem.

— Nem látom meg? kérdezte Marul és 
a hangja olyan fojtott, olyan nyögészszerü 
volt, mintha a vén gazda minden egyes 
szava egy-egy nagy teher volna, amit rá
raktak.

— Nem bizony. Messzi van innen Ame
rika, a halál meg közel jár mi hozzánk.

— Hát nem látom meg soha!
— Soha!
— Soha I — Odakapott a fejéhez, igaz

gatni kezdte fekete fejkendőjét, pedig nem 
volt annak semmi hijja és rémületteljes sut
togással ismételte: — Soha se látom már! 
. . .  És én még nem is búcsúztam tőle !... 
Nem búcsúztam a fiamtól, akit már nem 
fogok soha többé látni! . . . .

— Dehogy is nem — vigasztalta a menye. 
— Hiszen elbúcsúzott tőle. Meg is ölel
te, meg is csókolta, meg is áldotta emberi 
módra úgy, ahogy dukál! . . . .
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Bánó N., dezseri Bobok Mariska, Fehér 
Flóris, Fekete József, Frommer Ignác dr., 
Karafiáth Máiius dr., Kersék János, Köves- 
kuti Jenő, Kiss Mihály dr., Laufer Lipót 
dr., Novotny Ernő dr., Rassovszky Kálmán, 
Pogány Virgil, Szabó Zsigmond, Szilárd 
János. Szentiványi Ödön, Schaffer Ferenc, ! 
Tomcsányi János

— A lévai izr. hitközség iskolája Az izr. |
hitközség dr. Frommer Ignác elnöklete 
mellett f. hó 1-én közgyűlést tartott. A ! 
közgyűlés bizottságot küldött ki a hitköz- • 
ségi iskola kérdésének tanulmányozására. I 
Ugyanis a hitközség jelenlegi iskolája nem 1 
felel meg céljának, mert helyiségei nagyon j 
szükek és sötétek. Az egyes osztályok túl- j 
zsúfoltak, ami úgy a tanításra, mint a ; 
gyermekek egészségére is káros hatással : 
van. Eléggé indokolt panasz tárgyátképezi ; 
még az is, hogy a rituális vágóhelyiség * 
szintén a . iskolaépületben van, ami ter
mészetesen nem való oda, mert a vérgö
dör — bárha meglehetős tisztán is van 
tartva — bűzt áraszt magából. Az iskola 
mellett húzódik el továbbá egy szenyny- 
viz-csatorna is, melynek ügye annakidejé- 
ben elég nagy port vert föl Léván. A nyi
tott csatorna kigőzölgése bizonyára szintén 
nincs kedvező hatással a kisgyerekek egész
ségére. Az egyes osztályok pedig olyan 
sötétek, hogy reggel csak kilenc órakor 
kezdhetik meg a tanítást emiatt és igy van 
ez délután is. Szóval tarthatatlanok az is
kola állapotai, melyen változtatni kall, még 
pedig uj iskolaépület emelése által. Nem
sokára úgyis aktuálissá válik az iskolával 
egy telken épült templom megnagyobbitá- 
sának kérdése is, igy a templomnak helyet 
hagyva, az uj iskolát más és alkalmasabb 
telken kell felépiteni.

— Nem . . . nem . . .  azt mondtam ne
ki, hogy a viszontlátásra és sohasem látom 
már viszont! . , .

Az emberek ráhagyták, nem feleltek ne
ki, hogy hadd keseregje ki magát. Marus 
azonban nem szólt többet és a nyolc sze- 
kérnyi tót visszaesett letargiájába. Még 
csak nem is türelmetlenkedett egyik sem, 
hogy a kocsi beledöcögött a késő estébe, 
amire hazaértek.

. . .  Az alacsony, földes házban sza- 
naszéjjel hevert minden. A magas ágyon 
fölhalmozott kék ágynemű összehányédott, 
Janó itthon hagyott ruhája meg ott hevert a 
lócán. A halina nadrág szára lelógott róla a 
a földig.
— Ezt az ágyat már nem fogja megágyax- 

ni a fiának és ebben a nadrágban sem fog
ja öt látni . . .  És ahogy igy körüljáratta 
bizonytalan tekintetét, csak a gazda nélkül 
maradt ágyat, halinaruhát, aztán kaszát, fej
szét és egyéb holmit látta

Hirtelen kíméletlenül tárult föl előtte a 
legnagyobb távolság időben, is térben i s : 
az örökkévalóság, a soha. Marus szegény 
feje beleszédült ebbe és ahogy ha
zaértek egyszerre csak nem tudott kimenni, 
fölkelni sem tudott, sőt még a szűkös étel
hez sem nyúlt.

Marust a jó meleg padkára fektették, 
ezt is dúsan kipárnázták, a szomszéd- 
asszonyok hoztak neki irt, sőt még a doktor

— A magyarorszagi munkások rokkant-ét 
nyugdijegyletének lévai fiókja vasárnap d. u.
rendkívüli közgyűlést tartott B áthy László  
elnökletével a városháza tanácstermébe*.
A közgyűlésnek legfontosabb tárgya volt 

z alapszabályok módosítása az igazán 
csekély tagdijak felemelésére nézve. Bár a 
járulékok felemelése ellen igen éles kifa- 
kadasokat halottunk a közgyűlés előtt, a 
közgyűlés azonban mégis egyhangúlag sza
vazta meg az egyesület megerősödésének, ér
dekében. Eszerint a heti 2u filléres járulék 30- 
r a , a 2 4 —34-re és a 30—40-re emeltetik fel 
s szintén határozatban mondta ki a köz
gyűlés, hogy a szerzett jogok épségben 
tartása mellett azok akik 40 éves életévü
kön alul lépnek be az egyesületbe tagukol 
10 évi befizetés után 70 százalék, a 40-ik 
életévükön felüli időszakban belépettek pe- , 
dig 40 százalékos segélyre tarthatnak igényt j 
roKkantságuk esetén. A központi igazgató- j 
ság indítványával szemben a közgyűlés el
fogadta dr. Novotny Ernő  indítványát, mely- 

| szerint azok, akik 25—30 éves életkoruk 
ideje alatt lépnek t e  az egyesületbe 10  évi 

; tagság után 70° 0 segélyben részesitessenek,
| mely segély évente l °/0 emelkedéssel jár, 

továbbá a 30 — 35 év között belépettek 60fl/o 
! segélyben 1.33% emelkedéssel, a 35— 40 

év között belépettek 50°/0 segélyben évi 
! 1.66' emelkedéssel, a 40 — 45 év között 

belépettek 40° 0 segélyben évi 2°/0 emelke- 
| déssel, a 4 5 -  50 év között belépettek 30 

százalékos segélyben 2.33°/o emelkedéssel, 
az 50—55 év közötti belépettek 20°/0 se- 

1 gélyben 2 .6 6 ° o emelkedéssel és végül az 
| 5 5 - 6 0  év közötti belépettek 10°/0 segély

ben évi 3° „ emelkedéssel fognak részesit- 
j tetni rokkantságuk esetén. Eme határoza

tokat jóváhagyás végett a központhoz föl- 
j terjesztik. Ezután dr. Novotny Ernőt al- 

elnökké, az országos közgyűlésre kiküldött
nek szintén őt és pótküldöttnek pedig 
Névery Sándort választotta meg egyhangúan 

j a közgyűlés. Az elnök a gyűlés végén fel
hívta a jelenlévőket arra, hogy az ifjúságot, 
különösen az iparos tanulókat és segéde-

is adott valami medecinát, de Márus csak 
j  azt hajtogatta, hogy neki semmije sem fáj, 
| hogy nem beteg, hanem hogy a fiától, akit 
I már sohasem fog viszontlátni, nem bucsu- 
I zott el.

Ezt hajtogatta folyton és amikor már be- 
j szélni se tudott, úgy járt az ajka, mintha 
j csak ezt mondogatná.

Hetednapra eltemették.
i így lett a nagy ut első áldozati az itthon 
■ maradt Marus.
\ __________

^ is s x m ffá td s .

A templom mély csendjét a „szeretem* 
Halkan járja át.
Fehér ingében könnyezve áll a 
Bánatos barát.
. . . Orgonás falu, zajtalan esték . . .
Egy letűnt világ . . .
A mennyasszony csokrából kiesik 
Egy fehér virág.
Az ölömnek könnye lepi De az 
Ifjú pár arcá t :
A hervadt virágra sírva borul 
A barna barát.

Szabó György.

két buzdítsák e humánus célú egyesületbe 
való belépésre.

— A .Magyar Evangéliumi Nöegyesületek 
Nemzeti Szövetségének" nagygyűlésé Szo
katlan s éppen azért feltűnő társadalmi je
lenség, hegy a nők is hovatovább többen- 
többen vesznek részt abban a munkában, 
mely a tiszta vallásosságra épitett jó csele
kedetek gyakorlása állal az emberiség bol- 
dogitására törekszik. A divatozni, fényes- 
kedni és külsőségekben tetszeni vágyó nők 
világnézete jóra irány uló megváltoztatásá
nak tevékeny előmozdítója a címben fog
lalt Szövetség is, mely f. hó 6 -án és 7-én 
Léva város falai között, a református isko
la tanácstermében tartotta nagygyűlését.

Valóságos harcosok jöttek itt össze, a leg
szentebb eszmék harcosai, kik az Isten ál
tal szivükbe oltott örvendetes izenettel 
(evangélium) mint fegyverrel, s nem is fér- 

! jeik és atyáik oldala mellett, hanem azok 
nélkül is járnak vidékröl-vidékre, ho^y 
meghóditsák nőtestvéreiket a Megváltó tu
dományának.

E harcosok legkimagaslóbb alakja dr. 
Mxsley Sánd om é  21-ed macával e hó 5-én 
d u. érkezett városunkba, hogy megfelel
jen a kitűzött nemes feladatnak. Azonban 

; a környékbeli protestáns nők (papnék, pap- 
j leányok, s más egyháztagok buzgó felesé- 
j gei és leányai is oly szép számmal jelen

tek meg, hogy a nagygyűlés már a részt
vevők mennyiségére nézve is biztos siker
rel kínálkozott.

Az érkező vendégeket B irtha József ref. 
és B ándy E n d re  evang. lelkészek vezeté
sével a helybeli prot. nők kicsiny, de lel
kes társasága fogadta. A városba való be
vonulás és elszállásolás után a reform, 
egyház kisdedóvójának termében barátsá
gos vacsorára gyűlt össze az 58 nőből ál
ló közönség.

A másnap kezdődő nagygyűlés tervezett 
tárgysorozata elhárithatlan akadályok foly
tán több változást szenvedett ugyan, mind- 
azonálta annyira lekötötte a hallgató kö
zönség érdeklődését, hogy a zsúfolt ta
nácsteremben a leghalkabb kifejezés is 
kedves visszhangra talált.

A nagygyűlést természetesen a prot. lel- 
készi kar kiváló tagjai is emelték közhasz
nú szerepléseikkel, de a fő szereplés még
is az örök Szeretet nőapostolainak jutott.

A szereplők között imát mondott dr. Á'o- 
rács 1. István szatmári lelkész; bibliai be
szédet: Szabó S . Zsigmond bajkai lelkész. 
Ugyancsak beszéltek: a „Leányegyletben 
rejl3 örömről" Szalay T erét a „Le rántífy 
Zsuzsánna* nőegyesület titkára. „Munkáink
ban való céltudatosságról* M egyercsy Béla 
budapesti ref. lelkész, a Kér. ifjúsági egye
sületek titkára A minden tárgyhoz való 
hozzászólásokat Sörös Béla losonci ref. lel
kész imája zárta be.

— A vörheny. Barsmegyében a vörheny- 
} járvány mindnagyobb területeket hódit meg. 
j A hatóság újabban a zsitvabesenyői és 
j saskőváraljai iskolák bezárását rendelte el 

a vörheny terjedése miatt.
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— Ezüstlakodalom. Csernák Izidor jóhirű 
szabóiparosunk és városi képviselő e hó 
6 -án ünnepelte nejével T o n a  Margittal, 
házasságának 25-ik évfordulóját Eme 
ünnepélyes alkalomból a tisztelők és jó- 
barátok sokasága kereste fel őket szerencse 
kivánataival.

— Lódijazás Nagysallón. A barsniegyei 
gazdasági egyesület e hó 23-án lódijazást 
rendez Nagysallón. A díjazásra felhajthatók 
az egész vármegye területéről anyakancák 
csikóval vagy anélkül, kancacsikók három 
éves korig, melyek még sem befogva, sem ' 
fedezve nem voltak. A díjazáson kiosztásra 
kerül a földmivelésügyi miniszter által ado
mányozott egyezer korona.

— Tanítók személyi pótléka. A közoktatás
ügyi minisztérium most kezdte meg a fele
kezeti tanítók részére járó személyi pótlé
kok kiosztását. A tanítókat igen nagy csaló
dás fogja érni, mert a legérdemesebb és ré
gen szolgáló íaniiók alig kapnak k é tsz á z -  
háromszáz korona személyi pótlékot. A tör
vényben kilátásba volt helyezve, hogy a 
kinek 1893. év előtt öt szolgálati éve van 
kap kétszáz koronái; akiknek liz éve van, 
négyszáz koronát, akiknek tizenöt éve van, 
évi hatszáz korona nyugdíjba beszámítható 
személyi pótlékot. Előfordulhat, hogy a 
mostani utalványozások során régi, érdemes 
tanítók, ha eddig nem volt meg a régi tör
vény szerinti kétszáz korona személyi pót
lékuk, egyáltalában nem részesülnek újabb 
személyi pótlékban.

— Ailitásköteles szökevények rendszabá
lyozása. Az utóbbi időben mind nagyobb 
lesz azok száma, kik magukat az állitáskö- 
telezettség alól távolmaradások által kivon
ták. E körülmény Indította a hadvezetősé- 
séget arra, hogy szigorúbb rendszabályokat 
alkalmazzon a határátkeléseknél. Miniszteri 
rendelettel fog szabályoztatni, hogy úgy 
Ausztriából, mint Magyarországból csak oly 
egyének bocsájthatók át a határon, kik az 
ezen célra rendszeresítendő arcképes iga
zolványnyal igazolni tudják, hogy állítási 
és védkötelezettségliknek eleget tettek. Ezen 
igazolványokat az illetékes politikai hatósá
gok fogják kiállítani és azon katonai rész
ről a kiegészitőparancsnokságok záradékai 
reávezetve lesznek. A miniszteri rendelet 
szerint tehát csakis oly egyének hadhatják 
el az országot, kik szolgálatuknak eleget 
tetttek, vagy akik mindhárom korosztály 
sorozásán állítva voltak. Ezen rendelet 
mindkét honvédelmi minisztérium részéről 
még a folyó évben ki fog adatni.

—  A gazdasági felügyelő lemondása. A
földmivelésügyi miniszter Bornemissza Gá
bor barsmegyei m. kir. gazdasági felügyelőt 
saját kérelmére állásától felmentette és a 
gazd. felügyelőség vezetésével Lendvay 
Béla  segédfelügyelőt bízta meg. A távozó 
felügyelő aránylag rövid barsi működése 
alatt különösen az állattenyésztés fejlesz
tése körül szerzett dicséretes érdemeket.

— Tagosítások Nagysalló és Zseliz köz
ségek általános tagosításának megengedése 
jogerőr# emelkedett.

— A barsi sörá^pa sikere. Az országos 
magyar gazdasági egyesület Budapesten 
sörárpa kiállítást rendezett, melyen Bars- 
rntgye gazdái 14 mintával vettek részt. 
Lakner Aladár primási felügyelő és Mészár 
Benedek zsitvagyarmati földbirtokos okle
veleket nyertek a kiállításon.

— Szinósxet Léván. Amint már jelentet
tük, a város tanácsa játszási engedélyt
adott Könyves Jenő  színigazgatónak, aki 
jól szervezett első magyar staggione társu
latával e hó 10-én érkezik meg Lévára, de 
csupán csak négy előadás tartásán Szinre- 
kerülnek a legszenzációsabb újdonságok, 
úgymint: Hétfőn a Napraforgós hölgy, ked
den Hónapot szoba, szerdán Bolondok tánca, 
csütörtökön H allói. .  Ajánljuk az országos 
hirü társulatot a azinpártoló közönség fi
gyelmébe, mely bizonyára fel fogja hasz
nálni az alkalmat, hogy aégy estén keresz
tül nemesen szórakozzon a színházban. 
Előjegyzéseket elfogad Nyitray és társa r.- 
t. könyvkereskedése.

— Halaira gázolt gyermek. Alig múlik el 
hét mostanában, hogy halálos szerencsét
lenségekről ne adnánk hirt. Nagykoszmály* 
ról jelentik, hogy e hó 3-án délelőtt Tariska  
Ján os  földmives káposztát rakott le sze
keréről a pajtába, miközben egy esztendős 
fiacskája is ott játszadozott. \ szekérbe 
fogott tehenek egyszer csak váratlanul el
indultak és a terhes szekér két első kere
kével keresztül gázoltak a játszó gyerme
ken, aki rögtön meghalt. A vizsgálatot a 
hatói ág megindította annak kiderítésére, 
hogy a gyermek haláláért kit terhel a fele
lősség.

— A vetések állása. Barsmegyében az 
őszi mezőgazdasági munkálatok befejezést 
nyertek. A gazdasági egyesület jelentése 
szerint az őszi vetések a tartós szárazság 
következtében hiányosan kelnek ki, külö
nösen a korai vetések igen gyöngék A 
cukorrépa be van már szállítva, ennek át
laga a vármegyébon kát. holdankint 140 
mm. Az egerek a száraz, enyhe időben 
nagyon elszaporodtak és károkat okoznak.

— Hangverseny. A balassagyarmati Dal
egylet, mint lapunk múlt számában jelez
tük, a lévai vigadóban november 15-én 
szombaton este egy nagy hangversenyt 
rendez, részben a Stefánia árvaház javára a 
következő helyárak mellett: Ülőhely az első 
nyolc sorban személyenkint 3 K. a többi 
sorban 2 K., állóhely 1 K., karzatjegy 60 f., 
diákjegy 50 f. A hangverseny este fél ki
lenc órakor kezdődik A műsor a következő: 
1. Pogátschnigg űuidó „Dal a dalról" ver
senykar, 2. a) Pacius „A finn dal" (Suo- 
men laulu), b) Hoppe-Lavotta „Reményhez*' 
férfikar. 3. „Dialóg** előadják Hetzer Dóra 
és Farkas Tódor. 4. Erkel Ferencz „Elven- 
nélek“ versenykar. 5. Lányi E. „Uj kuruc 
nóták* férfikar. 6. Tárogató szóló fújja 
Vukellich Pál nógrádmegyei várnagy, 7. 
Lányi E. „Népdalegyveleg" férfikar. 8 
Arany Jenő „Falu végén kurta korcsma** 
versenykar. A hangversenyre szóló meg
hívókat most küldte szét a rendezőbizott
ság, melynek 2-ik olüalán találjuk a dal
egylet 32 működő tagjának névsorát szó- 
la®onkint csoportosítva. A hangverseny 
iránt városunk társadalmának minden réte
gében nagy az érdeklődés, melyet fokoz az 
a jól eső tudat, hogy a D degylet karnagya 
Erdélyi (Éder) József, a ml földlnk, váro
sunk szülötte, vagy mint nálunk mondják; 
„lévai gyük."

— Tejelési verseny Most fejeződött be a 
barsmegyei gazdasági egyesület által K ra j-

tsik Jen ő  titkár felügyelete mellett rende
zett tejelési verseny, mely most volt első 
ízben vármegyénkben. A verseny igen jól 
sikerült és részt vettek abban Alsó-és Felső- 
szecse, Garammikola és Nagykoszmály kis
gazdái összesen 26 tehénnel. A verseny 
eredményeként megállapítást nyert az, hogy 
a Svájcból importált tehenek a legjobb te
jelők, mert naponta 1 2 -2 4  liter tejet ad
nak. A 430 korona összeget kitevő verseny
dijakat a holnap Léván megtartandó egye
sületi közgyűlés fogja kiosztani.

— A Lévai temetkezési társulat e hó
14-én d. e. tartja meg évi közgyűlését a 
városháza tanácstermében. A gyűlés iránt 
élénk az érdeklődés, mert ezen a gyűlé
sen választanak uj elnököt Rácz János he
lyébe. Kívánatos volna s ezzel a közóhajt 
fejezzük ki, hogy a jövőben a társulat gyű
léseit vasárnapi napon tartaná meg, amikor 
a tagok többségét tevő iparosok minden 
hátrányuk nélkül vehetnének részt ott.

—  A Lévai Apolló Mozgószinház vasárnap 
délutáni és estéli műsorának vonzóerejét
A félkegyelmű ciinü tanulságos társadalmi 
dráma fogja képezni, mely pazar kiállítás
ban kerül színre három felvonásban. A 
kedvelt Pathé-ujság eheti száma a legújabb 
világeseményeket öleli fel pompás képek
ben állítván elénk. Nagy érdeklődésre tart
hat számot az Utazás a Kaukázusban cimü 
színes kép is, mely gyönyörű vidékeket 
tár a néző elé eredeti felvételek nyomán. 
A változatos műsort egypár vidám, humo
ros kép egészíti ki, kellemes estet Ígérőén. 
Az ülőhelyek már megvannak számozva, 
igy a közönség azon helyzetben van, hogy 
jegyét előre is megválthatja.

— Állitáskötelesek jelentkezése. A rendőr-
kapitány felhívja az 1891—2 és 3-ban szü
letett állita'sköteleseket, hogy az 1914. évi 
ujoncállitái céljából úgy a lévaiak mint az 
itt tartózkodó idegenek büntetés terhe mtl- 
iett legkésőbb f. hó 30-ig hivatalában je
lentkezzenek.

— Tüzek. Nagysallóban Porubszki Péter
nél támadt, négy pajta és sok takarmány 
elégett. A kár 8500 K. — A Nagysallóhoz 
tartozó Zálogos pusztán Lakner Aladár 
egyik cselédjének gyereke játszás közben 
felgyújtott egy háromezer koronát érő szal
makazlat, mely elégett.

— Stella Syula, a Vigszinház művésze, 
feleségével Arady Arankával és Forrai Ala
dárral csütörtökön müvészestélyt rendezett 
a városi színházban. Az estélyen sok sznl- 
lemesapróság, vidám móka került előadásra, 
ami mind megnyerte a közönség tetszését. 
Különös sikere volt Aradynak, szép csengő 
hangon énekelt dalaival.

— A cigányügy országos rendezéséért.
Sok gondot okoz a hatóságoknak a kóbor 
cigányfaj melynek száma hazánkban kétszáz- 
tizezerre rúg. Ennek a népnek a keleti 
tunyasággal párosult ősi szabadsága sze
rinti életmódja sehogy sem illik bele a XX. 
század keretébe. A kóborcigányok némely 
rokonai az idők folyamán kissé ír ár rá
léptek a civilizáció útjára, amenynyiben 
állandó tanyát ütöttek a falvak szélén, 
ahol atnenynvire-anynylra munkával ipar
kodnak megkeresni kenyerüket, de a sá- 
toralji nomádcigányság minden vele szem
ben megnyilatkozott jóakarat dacára sem 
akar állandó helyre letelepedni és ősi vad
ságban élve réme a falvak népének, mert 
középkorba illő barbarizmussal: lopás és
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rablás által tartja fönn magát. Valóban el
érkezett már annak az Ideje, hogy a kor
mány, mely nyakra-főre gyártja a külön
böző törvényeket, a kóbor cigányok garáz
dálkodásának mi egátlására is alkosson tör- 
\ inyt. A napokban Szolnokmegye közgyűlése 
hozott erre nézve határozatot, melyben elhi- 
tározta, hogy a cigányügy sürgős rendezése 
Iránt feliratot intéz a társtörvényhatóságokhoz 
Is, hogy a szóban levő ügy országos ren
dezése céljából szintén intézzenek furatot 
a kormányhoz és képviselőházlioz. ncs 
kétségünk az iránt, hogy annak idején 
Barsmegye törvényhatósága is pártolni 
fogja Szolnokmegye határozatát é9 hason- 
szellemben felír a kormányhoz.

— Az idei szűre' olyan változatos ered
ményt mutat, mint a közelmúltban egy 
évben sem. Az ország nagyobbik részében 
termés egyáltalában nem volt, mert a tava
szi fagy, a peronospora, a fürt rothadása 
még ott is tönkre tette a termést, a ol az 
szépen mutatkozott. Az ország kisebb ré
szében azonban kielégítő volt a termés, sőt 
helyenkint nagyon jó, amelynek a tartós, 
őszi szép idő cukortartalmát is meg javítót* 
ta. Különösen jó termést adtak azok a sző
lők, amelyek talaja megfelelő trágyázás ál
tal tartattak jó trágyaeröben s ezek kát. 
holdankint többnyire 40—50 hl. felüli ter
mést adtak s a peronosporától és a fürt- 
rothadástól sem szenvedtek sokat. Nagy 
baja a magyarországi szőlőknek, hogy nin
csenek kellőleg trágyázva, s ennek folytán 
sem termő sem elleaálló képességük nem 
kielégítő. Pedig már jó trágyaeröben 

tarthatná mindenki szőlőjét, ha nem is áll 
“'egendő istállótrágya rendelkezésére, mert 
i  istállótrágya hatása jól kiegészíthető, sőt 

nagyon fokozható a műtrágyák segélyével, 
melyből kötött talajú szőlőkben kát. holdan
kint 3 p. szuperfoszfátot, homoki szó őkben 
3 p. kaliszuperfoszfátot most ősszel fedés 
előtt egyenletesen k.szórni, tavasszal pedig 
úgy a kötött, mint a homoki szőlőkben 
80—100 kgm chilisalétromot, felét nyitás, 
felét első kapálás előtt.

— Hogy fogtam meg a férjemet Humo
rosan csengenek ezek a szavak, pedig szó 
rosan hozzásimulnak a mai, modorú társa
dalom hölgyeinek, sőt férfiainak létkérdé
séhei. A mai külsőségei, fen az .ernyő, 
nincsen kas" rendszerű életünkben a nősül
ni szándékozó férfiak gazdag menyasszonyt, 
az eladó sorba került leányok pedig jómó
dú vőlegényt keresnek. És igy egy csodá
latos csata folyik a két nem között, amely
ben mindig a gyengébb nem lesz a győz
tes. Hogyan és miképpen győzi le az egy
szer leány a ravasz férfit és hogyan fogj; 
meg magának férjül a kiszemelt ifjút, azt 
meglepő ötletséggel írja meg Ács Klára a 
.Képes Hét*- ben éppen mostan ilyen cí
men folytatásokban megjelenő regényben. 
Ez a regény tanit is meg szórakoztat is és 
igy egyaránt érdekli a hölgyeket és az 
utakat. Uj előfizetők a regény eddigi folyta
tását díjtalanul kapják. A Képes Hét, mely 
újabban négy sziliben nyomott művészies 
kiállítású borítékban jelenik meg. nemcsak 
legszebb, hanem legolcsóbb lapja az ország
nak. mivel negyedévenként csak 2 korona 
50 fillérbe kerül. Kiadóhivatal: Budapest, V. 
kér., Visegrádi-utca 13/t.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések :
Miseik Antal Mezényi Mária: Jolán. Link 
Bernét Neu Tinka: Tibor. Simonutti Vir- 
gilius Zsjak Mária: Anna. Szilárd Henrik 
Immerblum Róza: Sándor. Gubó Gáspár 
Sabik Mária: Margit. Lukács János Varga 
Mária: Jolán. Házasság: Fránya Mihály 
Danko Mária rkath. Kaffan János Mojzes 
Eszter rkath. Halálozás: Hosztinszki Jakab 
43 éves tüdőgümökor, Kohn Aíargit 20 éves 
tüdőgümökór

Köszönetnyilvánítás.

A Lévai Izraelita Nőegylethez következő 
adományok érkeztek:
Simek Ármin úrtól, Lekerről 10 zsák 
burgonya
ifj S/.obotka Dezső Hontvarsányról 4 „
Katona István úrtól Barsbaracskáról 3

összesen 17 zsák
burgonya

Fogadják a nemesen gondolkozó jóttevők 
az egylet hálás köszönetét.
Dr Frommer Ignácné Deák Adolf

elnök titkár

Dr. Rohonyi csyula ügy
véd irodáját szembe, a 
Vilcsek-féle házba he

lyezte át.

Van szerencsém értesíteni a n. 
é közönséget, hogy a z  őwii idény- j 
re najf.vnienrtííég’ö honi és 
küT foidi eteket szereztem 1
bemeíyekböl a lehető legjutányosabban 1 
készítek különböző férfiöltönyöket. 
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

ö lm e g y e k .

Nzires pártfogást kér

ÁBRAHÁM P Á L
férfi szabó

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

45 szám.

217/1913 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. Iü2. ^értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a bpesti VL kér. kir. járásbiróság- 

] nak 1911 évi S.p. V. 1609/5 számú végzése 
I következtében Krámer Rezső javá ra 

232 K 20 f. s jár. erejéig 1913. évi május 
hó 31-én foganatosított biztosítási végrehaj
tás utján le- és felülfoglalt és 678 kor.-ra 
becsült következő ingóságok, u. ni. bolti 
áruk és felszerelés nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek az újbányái kir. járásbíróság 
1913. évi V. 8/5 számú végzése folytán 
eddig összesen 16 kor. 08 fii.-ben biróilag 
már megállapított költségek erejéig Vihnye- 
fiirdőn alperes lakásán leendő meg
tartására 1913. évi november hó 17-ik 
napjának délutáni 4 órája határidőül 
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, 

í 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 elrtndeltetik.

Kelt Újbányán, 1913. évi nov. 4 napján.
Tóth Arthur

kír. btr. végrehajtó.

Urasági elsőrendű tej ü v e 
gekben a téli hónapok
ban 3 0  fillér. Érdeklő
dők Neumann Adolfhoz 
Léva forduljanak.

A v. *adi utczai 10 számú házamat a 

mögötte elterülő egy holdnyi szántóval 

szabad kézből eladom, az érdeklődők 

nálam jelentkezve a feltételeket meg
tudhatják.

Goldfinger Adolf.

T a n á u ^ i e j ^ j é m e ^ s f r ^ KOSSUTH-UTCA 18.
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és dessert sütemények, torták elsőrendüek,
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Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére naiv súly let? fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

Uidonsáq! Os;I ujteágok meqérheztelt
* 3  i L I N K  B E S N Á T

ú j o n n a n  á g i i '  á r i  és női  i m l  ü z l e t é b e .
K"í-*ln l' üilotia (K o^uth  Lajos tér)

p kész felső aljak, pongyolák a 
legszebb kivitelben 7 kor.-tól 
teijebb. G y e r me k  szövet és 

v  barchet ruhák. Női kötött kabátok K. 9.50-től följebb.
Piáid kendők 2.30 K.-ióI feljebb. 

Legnagyobb választék női és gyermekharisnyákban. Egye
düli raktár lialcMontnélküIi ha* fűzőkben. 
Cosztüm bélések valamint diszselymek. Nagy választék 
rjihadiszekben, legújabb Malin csipkék és csipks kelmék.
Összes szabónő kellékek kaphatók.

r  Óriási választék Glagé és kötött keztyükben.
Szives tudomására adom a t. 

közönségnek, hogy szövet 
raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére n y ári és físzi leg
finomabb honi és angol divat 
szövetekből
K ed vezd  feltételek  

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

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabé.

a nagytfiisde mellett. Házasulandók figyelmébe!
Kálvintéren levő Cáöpel 

Sándor-féle borboly 
üxlethelviirég azonnal | 

— kiadó. ■—
i

A lc^modfrnobb lakbercndozcNek, melyek saját 
műhelyemben készülnek, najjy válásaiéiban és szolid 
árak melleit kaphatok

iT E I K E R  j ó ü  e f
bútor kereskedő, kárpitos es asztalodnál 

Léván, Báti-utcaa 1. W ertheinser-féle ház.
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50 •/• tüzelő anyag megtakarítás. 

Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 
az általam feltalált mód

szer szerint rakatja.

Cokszés szénfii- 
tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák át 
tűzhelyek elállítását a 
legdíszesebb kivitelig. 
Továb a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

________ átalakítását.

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

30 éve fenálló
mészáros-, Hentes

üzlet, füszerkereskedéssel, pálinka
méréssel és trafikkal valamint pék- 
flzlettel, házzal együtt más vállal
kozás miatt Zselizen eladó. Érdek
lődők felvilágosítást nyernek Klein 

Benő cégnél Léván.

K Á L M Á N  F E R E N C Z
műbutor asztalé*

Zsarnécza, Rartümeggye.
Raktáron tart saját készitm ényü legújabb stylü 

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

Bútort saját b u to rszá llitó -k o csij/ b árh o v á  ház
hoz szállít. Pontos és gyors k iszolgálás. Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. Pártoljuk a m agyar ipar .

Ne fogadjon el pfl á S lámpát, mint

.T ö n E S R fim  valódi drótlám pát
H azai gyártm án y.

p o r  Óvakodjunk utánzatoktól!

Gyártja : az Egyesült Izzólámpa és 
. illamossági R. T. ÚJPEST 4.

énzt!
takarít meg, ha ruha
szükségletét
Kürtiöusztáv és leányka

ruhaáruháziban szerzi be, Léva.

Fiókok: Érsekújvár, Eperjes.
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Műkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmaii) kaniraKelkeszuese és felállitásajutányosárakban

Kárpitos és diszitő munkák.
♦  Teljes lakberendezések

W eifizÁrm in Cégvezető: K ohn Náthán

butorkészitőnél szerezhetők be Zsarnóczán.

Nyomatott. Schulcz lim ácznál Lévan.
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