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K iv á n d o r ló  p é n z
Karácsony közeledtével nem idő

szerűtlen az iparról és kereskede
lemről beszélni. De különösen az 
idén nem időszerűtlen, mikor az 
egész esztendő, melynek vége felé 
járunk immár, csak vegetálás volt 
iparosainkra és kereskedőinkre egy
aránt.

Azonban mégis igazán örvende
tes tény az, amit nem mulasztha
tunk el megállapítani és kifelé han
goztatni, hogy a súlyos gazdasági 
viszonyok elevenbe vágó nyomo
kat nem hagytak vissza szűkebb 
hazánkban, nem ingatott meg cége
ket létalapjukban a gazdasági krízis, 
mint számtalan más helyen történt 
volt az országban. Ez a jó jelenség 
hivatva van annak bizonyítására, 
hogy regi és elismert iparunk és 
kereskedelmünk szilárd alapokon 
nyugszik, a komoly megpróbáltatá
sok idejét minden nagyobb meg
rázkódtatások nélkül álita ki. Ez 
hitelét és az iránta való bizalmat 
bizonyára csak megerősíteni és fo
kozni fogja a legszélesebb körben.

A pangó üzlet viszonyok miatt 
még általános a panasz. E téren a 
közeledő ünnepektől varnak, remél
nek élénkséget iparosaink és keres

kedőink egyaránt. Sajnos, hogy 
már évek óta csupán csak a kará
csonyi, a szokottnál elevenebb for
galomra kell támaszkodniok. De 
sajnálatra méltó dolog az is, hogy 
az ilyenkor piacra kerülő áruk túl
nyomó részben a külföld termékei. 
A magyar iparos nyomorog, a mun
kásoknak tízezrei vannak dolog 
nélkül és az ország közönsége mind
ezek dacára a külföldet támogatja. 
Ez hazafiatlanság. Dacára annak, 
hogy nálunk mindenki a hazai 
ipart pártolja — szóval, a rideg 
és szoinom valóság az áruforgalmi 
statisztika adatai szerint az, hogy 
évente ezer millió koronát adunk 
ki a külföldnek iparcikkekért és 
csupán csak a karácsonyi vásár 
forgalmából kétszázötven millió ko
rona kerül idegenbe, főként Auszt
riába, meglehetős silány áruéit. 
Hát nem megdöbbentő ez a rma
gyar élhetetlenség4*, mely a maga 
üresedő zsebeivel mit sem törődve: 
az idegen, külföldi iparos zsebét 
duzzasztja meg pénzével. Nem cso
da teliát ha a magyar kivándorlás 
fokozódik, amit vármegyénkben is 
tapasztalhatunk Az országból kiván
dorló milliókat nyomon követik az 
emberek milliói.

Ilyenkor karácsony táján rend
szerint elpanaszolják az újságok a 
tengődő magyar ipar árvaságát, de 
eddig még hiába kiabáltak az új
ságcikkek légiói, a panasz jogossá
gának konstatálásán kiviil alig tör
tént valami a maradhatatlan hely
zetnek megváltoztatására. Ebben az 
országban a kormányok még min
dig azon a megszokott vessző pa
ripán nyargalásznak, mely nem ké
pes által vinni őket az évezredes 
földmivelő Magyarországból, az 
ipariiző Magy arorsz igba.

Hogy a közönség negligálja a 
hazai árut és közönyös iránta, an
nak oka alapjában véve és őszintén 
kimondva: a kellő wrsenyképes- 
ségnek hiány.* bán rejlik Aliiig a 
külföldi — bár *e!ejt<$ehb és ke
vésbé lelki ismeretesen elkészített — 
átüt olcsóbb árért lehet megvásá
rolni a hazainál, addig ebben az 
országban olyan ipari fellendülés
ről, amilyenre az ország érdekében 
szükség volna, beszélni sem lehet. 
A magyar ipar versenyképességét 
pedig nemcsak hazánk, hanem a 
külföldre való tekintetből is ki kell 
fejleszteni. Itt van pl. az állam ter
ve a balkáni államokkal való ké
ri skedelnn összeköttetés létesítésére
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vonatkozólag. Bizonyára ott is csak 
az csinálhat jó üzleteket, aki ki
bírja a versenyt. És hogyha itthon 
nem tudunk konkurrálni Ausztria 
ipari produktumaival, kevésbé te
hetjük ezt a Balkánon. Így az ál
lam egyébként szép tervének leg
kevesebb hasznát látja majd a ma
gyar ipar s kereskedelem.

A kormány tevékenységének e 
téren tág tér nyílik, de az a kérdés, 
hogy akar-e valamit tenni a magyar 
iparnak az osztrák ipar fojtogató 
karjaiból való kimentésére?

A munkásbiztositási törvény 
reformjához.

Küszöbön áll a munkásbiztositási törvény 
revíziója, időszerű ez alkalomból a közfi
gyelmet rálerelni a jelenleg életben levő 
törvény azon intézkedéseire, amelyek ellen 
már eddig is sok panasz hangzott el és 
amely intézkedések csak növelték az anti- 
pátiát, amelyet különben természetszerűleg 
minden intézmény felkelt maga iránt, amely 
terheket állapit meg,

Nem célom a munkásbiztositás elméleti 
kérdéseit fejtegetni, sem az állam és a mun
kásbiztositás ügye közötti viszonyra kiter
jeszkedni, hanem csak a törvény olyan in
tézkedéseiről akarok szólani, amelyek a 
közgazdasági gyakorlatban módositandók- 
nak bizonyultak.

Legelső intézkedése az 1907: XIX. t. 
c-.nek, amely a betegség és baleset eseté- « 
re való biztosítás kötelezettsége alá esőket 1 
állapítja meg, azt tételezi föl, hogy vagy j 
nem kellő körültekintéssel állapították meg, i

} hogy kiket kell és kiket nem méltányos a 
í kötelező biztosítás kereteibe bevonni, vagy 
í pedig meghatározásai nem precízek, azok 

a törvényhozó szándékának nem felelnek 
: meg.

Számtalan panaszszal kellett a közigaz
gatási hatóságoknak e törvény életbelépte
tése óta foglalkozni és nagyon sok eset
ben a törvényen alapuló intézkedés nem 
volt egyúttal méltányos is. Sok intézmény 
nyugdijszabályzata nyújt tagjainak betegség 
és olyan baleset esetére, amely nyugdíja
zását teszi szükségessé, messzebbmenő 
anyagi előnyöket, mint a kerületi munkás- 
biztosító. illetőleg országos pénztár, tehát 
azok biztosítása " a kerületi pénztárban a 
szükségességgel nem indokolható ; azonkí
vül számosán biztositandók olyanok, akik
nek ezt magánvagyoni körülményeik nem 
teszik indokoltá, tehát esetleges segítségük
kel közpénzeket terhelni nem méltányos, 
de viszont nem méltányos utánuk a dijakat 
ellenszolgáltatás nélkül követelni sem.

A fent elmondottakat igazolja, hogy az 
1913. XX. t. c. már korlátozza is az 1907. 
évi XIX. t c. idevágó intézkedéseit, azon
kívül hasonló intézkedés történt már az 
ármentesitő társulatok alkalmazottairól is.

A biztosításra kötelezetteket meghatározó 
része a törvénynek az, amely legtöbb pa
naszra adott okot, de — bár kevesebb 
esetben, — sokkal súlyosabb a munka
adókra nézve a 46. szakasznak azon in
tézkedése, mely szerint a hátralékos dijak
ért az üzem tulajdonosa felelős. Ez a ren
delkezés bizonytalanná teszi egyes ingók 
forgalmát, gazdasági gépek a vevő tudtán 
kívül pár száz korona teherrel mennek át 

i tulajdonába, és a hátralékos biztosítási di
jak behajtatnak tőle, annak ellenére, hogy 
a tartozásról nem is szerezhetett tudomást, 
de arra nem is kötelezhető és annak elle
nére, hogy a pénztár hanyagolta el a di
jak idejében való behajtását. És ezek a di
jak terhelik akkor is az üzem folytatóját, 
ha pl. a cséplőgépet bírói árverésen, min
den tehertől tisztának tételezetten vette.

______ Inéval H í r l a p _______

Ugyancsak újonnan volna szabályozandó 
az előlegekről rendelkező 43. szakasz. A 
jelenlegi rendelkezések szerint a már egy
szer befizetett előleg visszatérítésének he
lye nincs, az áz esedékes balesetbiztosítási 
dijakba tudatik be. És igy ha egy bizonyos 
üzem már az előleg összeg befizetése után 
redukáltatik, a befizetett előleg nem egy, 
hanem több évi biztosítási díjjal lesz egyen
értékű. A munkaadó igy több évi kamat- 

I mentes kölcsönt nyújt, ilyen kötelezettség 
i megállapítása pedig nem jogos.

Ezek az 1907: XIX. t  cikknek a köz- 
j igazgatási hatóság előtt feltűnő hibái, azon

ban a munkaadókkal és a biztosítottakkal 
szemben a munkásbiztositó pénztárak ré- 

j széről követett gyakorlatnak még több hi- 
! bája van. Ennek okát lehet keresni talán 
j az intézmény fiatal voltában, esetleg még 
; azonkívül több okban, de tény az, hogy a 
| kisebb iparosok nyögnek a tőlük követelt 
j biztosítási dijak alatt, 
í Viszont a tagok részéről is sok alapos 

panaszt lehet hallani. Ezenkívül a munkás
biztositó pénztárak adminisztrációja lassú, 
nehézkes, ami valószínűen a fentebb fel
hozott eshetőségre vezethető vissza és 
indokolná, a szervezetet a gyakorlatnak 
jobban megfelelő, csakugyan a cél felé ve
zető eszközzé tenné.

Mert bizony a munkásbiztositás ügyének 
jelenlegi állása mellett semmi sincs, ami 
biztosítaná, hogy célja felé — a munkások 
egészségügyi viszonyait gyógyintézetek fel
állításával javítani, nekik betegség esetén 
megfelelő gyógykezelést biztosítani, annak 
akit baleset ért, munkaképességének csök
kenéséért egyenlő értékű segélyt adni. — 
egyenesen és amellett gazdaságosan halad
jon , ami pedig mindenkinek, aki a külön
böző társadalmi osztályok bajait s helyze
tüknek javítását szivén viseli, őszinte óhaj
tása volna.

t ^ l u n q u f a í .

Az óra kongat, — lassan nyolcat üt 
Az asztal kettőre van megtérítve 
Friss virággal telistele hintve 
Az ablakon a méla hold besüt . . .

S a fénysugárban apró amorettek 
ölelkezve, bohó táncot lejtnek 
Két kis pohár vigan összecseng 
A levegőben szivarfüst kereng

Egy férfi ül a széles bőrfotelben 
És vár a csöndben, sóhaja se rebben 
Pedig a vágyba szive belé fájul 
Hisz retteg már a kínos csalódástul!

Az óra kongat — nyolc és egynegyed 
A férfi halkan, gúny.iyal fölnevet 
S a villanylámpa fölcsillanó lángja 
Belelobban a kétes homályba

Keze lesöpri a virágokat 
A pezsgő durran, — habja fölszalad 
Tölt és iszik, — és újra tölt megint 
Mig a Hajnal az ablakon beint.

. . . Valahol messze egy asszony remeg 
Megváltó könnye lassan lepereg 
A bűnös vágygyal nehéz harcot vívott 
De győzött! — hiszen segítséget hivott 
A gonosz ellen biztos fegyvere :
Ölében alvó kicsiny gyermeke !

B a l á z t y n é  Z a l a y  M a s a

Az újságírás története
— A L. H. eredeti tArcája. —

Irta: T É G L Á S  ÖDÖN.

A sajtó szabadságát, a múlt század for
radalmi mozgalmai teremtették meg. A nagy 
francia forradalr mban a francia lapokat, 
Piint a szabadság testvériség és egyenlő
ség szimbólumait lengették Paris utcáin. 
Ebben az időben (1848) szabadul fel a ma
gyar sajtó is. amelynek fejlődését ugyan 

• megakadályozza az absolutizmus, a kiegye- 
j zés után azonban mint minden úgy a nia- 
r gyár újságírás is nagy lendülettel tör a 
i nyugati kultúrák ormai felé. Büszkén mond- 
| hatjuk, hogy a mai magyar sajtó megáll- 
; hatja helyét a világlapok versenyében. El- 
i szigetelt voltunk, speciális nyelvünk az oka 
; annak, hogy a magyar újságokat nem ol- 
I vassák úgy a külföldi metropolisokban, 
1 mint nálunk a világlapokat. Az uj sajtó- 
| törvény közelsége alkalmával talán nem 

lesz érdektelen röviden vázolni az újság
írás történetét, Ki tudja holnap, holnap
után?, elmondhatjuk ezt úgy, ahogy ma te
hetjük.

A sajtó története visszanyulik a római 
időkbe, amikor a rómaiak viuruja a tények 
száraz felsorolásával a mai hivatalos lapot 
pótolta. A következő primitív sajtődoku- 
mentum Amerika felfedezés nek idejére 
esik, amely mint az egész világot foglal

koztató esemény felkelté az általános ér
deklődést, 1493-ban Kolumbus egy levelet 

j ir, amelyet az európai államokban minden- 
! féle nyelven terjesztenek. Ilyen értelemben 
| aztán a reformáció s a török háborúk alatt 

kifejlődik a mai sajtó ősatyja, az egyes 
; nagyobb eseményekről, kü.önösen ütköze

tekről, várostromokról szóló közlemény, 
Így például a mohácsi ütközetről (1523) kül
földön többféle tudósítást közöltek. A leg
első hírlap Itáliában jelenik meg 1563-ban, 
amikor háború folyt Velence köztársaság 
és II. Solimán török szultán között s ami- 

j dőn a nép fejenkint egy darab pénzt, ugy- 
! nevezett gazettát fizetett, hogy a hadi tu

dósításokat meghallgathassa, amelyeket Írott 
lapokról olvastak fel. Eme velencei újság 

; később hatvan esztendeig terjesztődik s 
, annak vastag kötetei még nia is meg van- 
| nak Florenzben a Magliabecchi könyvtár- 
; bán. A „Gazetta** (ez volt a cime a lap

nak) annak idejében csak a pletykát és a 
kíváncsiságot szolgálta, a hirlapirás maga
sabb és nemesebb céljai még ösmeretle- 
nek voltak akkor.

Az első nyomtatott újság (előbbiek ter
mészetesen kézzel voltak Írva) 1612-ben 
jelenik meg Németországban „Avisio* „Re
láción* „oder Zeitung was sich begeben* 
címmel. 1615-ben alapítja Emmel könyv
árus Frankfurtban a nvi is megjelenő (és 
tekintélyes világlappá fejlődőt!) „Frankfur-
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A  R e v i c z k y  T á r m n s á t f  

céljáról.
A L év a i Órálló legutolsó száma kifogá

solja a Reviczky Társaság estély prog
ram iján ak  themáit. Szerette volna, ha a 
rendezőség több körültekintéssel oly tár
gyakat ölelt volna fel, melyek actualisak , 
különösen pedig városi és megyei érdekein
ket hathatósan előmozdítanák.

Kár, hogy a cikkíró erre vonatkozólag 
nem tett indítványt a R. T . alakuló gyűlé
sén és az azt megelőző értekezleteken. An
nak idején minden az ügyért érdeklődő 
müveit polgártársunk a helyilapok utján 
meg lett azokra híva, ott felszólalhatott és 
indítványozhatta volna az alapszabályok 
ily irányban > aló megszerkesztését.

Ez nem történt s igy lett a R. T . alap
szabályai érteimében tisztán irodalmi egye
sület, melynek most már csak az a célja, 
hogy az általános művelődést szépirodalm i és 
ism eretterjesztő előadások szarallatok és zenei 

p rodu kciók  rév én  terjeszsze.

Ami pedig az előadások tárgyának id ő 
s z e rű s ég é t  illeti, azt a R. T. nem helyi ér
dekek, hanem a kornak megfelelő általános 
szellemi szükségletek nézőpontjából tekin
tette és ítélte meg.

Különben azt hiszem, legjobb lesz, ha a 
hallgató közönségre magára bízzuk annak 
megítélését, hogy az estélyeken hallott 
dolgok ízlését és szellemi szükségleteit ki- 
elégitették-e vagy sem.

Ha ez nem sikerült, akkor tőle kérünk 
bocsánatot, hogy minket inkább a jóaka
rat, mint az éles körültekintés vezetett törek
vésünk megvalósitásában.

KARAF1ÁTH M dr.
a R. T . irodalmi szakosztályának elnöke.

tér Zeitungot" Angliában az első uiság 
1022-ban jelenik meg hetenkint, az első 
napilap l70J-ben  látott napvilágot; „Daily 
Courantu címmel. Az első oldalon két ha
sábon nyomva, hátsó oldala üres volt. 
Franciaországban 1631-ben Renauet Theop- 
hiast párisi orvos Írja az első hír
lapot betegei mulattatására, tartalmát ado
mák és apró történetek képezték. Ez ujság- 
alapitás annál is inkább fontos, mert ez 
volt a ma is megjelenő .Gazette de Francé* 
kezdete. Amerikában 1718-ig csak egy 
uiság volt, a XIX. százaú elején azonban 
már 74. .

A sajtó eme kezdetleges nyomait Magyar- 
országon is végigkísérhetjük. Eltekintve 
egyes időszaki tudósításoktól, az elsői ha
zai rendes hírlap a Mercurius Veridicus 
ex Hungária* címen jelent meg három he
lyen Bártfán, Kassán és Lőcsén. Eme ku
ruc hiriapot Eszterházy Antal tábornagy 
szerkesztette és az 1705— 1710-ig Íródott. 
(Az egyes lappéldányokból, sajnos csak 
az 1705. aug. 1 . és egy májusi szám ma
radt fenn.) A második hazai hírlap Pozsony
ban jelenik meg Bél Mátyás szerkesztésé
ben 1721-ben, szintén latin „Nova Poso- 
niensa* cim alatt, hetenkint egyszer. E lap

H  I  R  E  K .

— Meg 7 eblzottsági tag választások. Bars- 
megyében a megyebizottsági tagok felé
nek mandátuma lejárt, a következő hat 
éves ciklusra e hó 27-én zajlottak le nagy 
érdeklődés mellett a választások. Léva vá
rosában újból a volt tagok: Bándy Endre, 
dr. Mocsy Aba, Tokody István és Weisz j 
Benő választattak meg. A lévai járásban: { 
Zselizen Juhász József, Schöpflin Róbert, j 
Szedlacsek János, Rotyik Lukács, Ujbarson j 
Kocab Frigyes, Heim Jakab, Vajda Béla. i 
Nagykálnán Lócsai Imre, Csekey Dávid, j 
Szűcs András. Garamszőllősön Czambel 1 
József, Fábián József Nagysallón Gaál Dá- ' 
niel, Harcsa István, Schmidt Ernő. Balog 
András (Hölvény), Vámosladányban No- J 
votny Ernő dr., Patay Károly, Dávid János, j 
Verebélyen Gáldy Kálmán dr., Demény j 
Gyula dr., Kósa Andor, Fischer Miksa, 
Ocsovszky Flóris, Závodszky Cdön. Ara- 
nyosmaróton Csikkel József, Hetényi Vil
mos, Valach István. Garamszentkereszten 
Biró János, Chmelo János, Grosch Adolf,

! Hankó Zoltán, Kabina József választattak 
meg Az idő rövidstgt miatt lapunk zár
táig több jelentés nem érkezett hozzánk, 
igy az uj megyebizottsági lagok teljes név
sorát csak a következő számban közöljük.

— Az oroszkai cukorgyár kilépésé a lé
vai mur.kasbiztositó kötelekéből Bár tudott 
dolog volt Léván a Gaiamvölgyi cukorgyár 
r-t-nak a lévai kerületi munkásbiztositó pénz
tár kötelekéből való kilépésre irányuló tö
rekvése, azért mégis meglepetésszámi a fog 
menni ez a hit, melyszerint a kilépés már 
befejezett tény, mert senki sem gondolta 
azt, hogy olyan gyorsan fog megtörténni a 
kiválás. Az oroszkai cukorgyár saját válla 
lati betegsegélyző pénztárt létisit, melyre 
vonatkozó alapszabályokat a m kir. állami 
munkásbiztositási hivatal a napokban hagy
ta jóvá. A vállalati betegsegélyző pénztár 
tagjai leszn k nemcsak az oroszkai cukor
gyár alkalmazottai, hanem a részvénytársa
ság ^aramkovácsi-i és a nagy kiterjedésű

i zselizi gazdasági bérletén alkalmazott azon
t egyének is, akik az 1907. évi XIX. t. c. 

értelmében betegség esetére biztosításra kö-

azonban a követ ező évben a jezsuiták 
kezébe került és csakhamar megszűnik, ed
dig 63 számol sikerült felfedezni. Budán 
keletkezik az első német hírlap „Ofneris- 
cher Merkurius* címmel. A másik német 
hírlapot Pozsonyban adják ki 1764-ben cime 
„Prtssburger Zeitung* s az a mai napig 
is fennáll.

Az első magyar hírlapot Rát Mátyás 
szerkesztette es Patzkó nyomdász adta ki 
Pozsonyban 1780-ban, melyet azonban 
nyolc esztendei szerződés után a kiadó a 
gyakori szerkesztő változás s a cenzúrá
val való sok baj miatt megszüntetni volt 
kénytelen 1788-ban Esztelnekv Szacsvay 
Sándor Bécsben indítja meg a „Magyar 
Kurirt“, amely i804-ben szűnik meg. Ugyan
csak Bécsben 1789-ben egy másik magyar 
hírlap indul meg „Hadi és más egyéb ne
vezetes Történetek* címen, 1789-ben Ko
máromban indul meg egy encyclopedikus 
újság „Mindenes Gyűjtemény- címen. Pesten 
az első hosszabb lélegzetű lapot Kultsár 
István alapította „Hazai és Külföldi Tudó
sítások- címmel.

(Folyt, köv.)

telezettek. A nevezett gyártelep kiválása igen 
érzékenyen érinti a lévai kerületi m unkás- 
biztosító pénztárt, dacára annak, hogy az 
egyik legnagyobb ilynemű hivatala az or
szágnak, mert a nagy üzemmel működő 
gyár sok munkást alkalmaz, igy jelentékeny, 
ezrekre menő összegeket fizetett be évente 
járulékok cimén a lévai pénztárba s úgyszól
ván fentartója volt ennek a pénztárnak.

— A Reviczky társaság megnyitó ünnepélye.
Valóban kulturális ünnep számba megy 
Léván a mai szombati nap, amikor a Re
viczky irodalmi és művészeti társaság 
tartja megnyitóját, melyen a Petőfi-társa- 
ság, az ország eme m ves irodalmi társa
sága is képviselve lesz. A megnyitó ünne
pély az általunk már közölt programm sze
rint délután 5 órakor megy végbe a tár
saság helyiségében, a városi székház dísz
termében, amit a város képviselőtestületé
nek közgyűlése a társaságnak átengedett. 
A megnyitó ünnepélyre a társaság vezető
sége 3ü0 meghívót boc6ájtott ki, de csak 
a vidékre A helybeli közönséget és mind
azokat, akik tévedésből vagy bármi más 
oknál fogva nem kaptak volna meghívót, 
ezúton hívja meg a Reviczky-társaság ve
zetősége. Az ünnepélyre a belépés díjta
lan. A december 5 -én kezdődő téli estélye
ken a társaság tagjai és azok, akik eset
leg tagok óhajtanak lenni, díjtalanul ve- 

1 hetnek részt.

I — A villamos telep megváltási ügye. Bo-
í ros Gyula városi képviselő indítványt ter- 
j jesztett a képviselőtestület elé. Az indít- 
! ványban azt kéri, hogy mivel tudomása 
í szerint a Hazai villamossági r. t. a csődöt 
! ki nem kerülheti, azért intézzen a város 
I felterjesztést a belügyminiszterhez a villa- 
i mos telep átvételére vonatkozó jóváhagyás- 
; nak függőbtn tartása iránt. Ugyanis ha a 
j villamos társaság csődbe kerül, akkor a 
í szerződés értelmében a villamos telep in- 
| gyen kerül a város tulajdonába. A város 
1 jogügyi bizottsága már foglalkozott az in- 

ditvanynyal, mely a dtc. hó elején tartandó 
: városi közgyűlés elé lesz terjesztve

A főgimnázium tornacsarnoka. Amint
értesülünk, Léva város tanácsa a főgimná
ziummal kapcsolatban, az udvaiban, torna- 
csarnok cpitését fogja javasolni a k^p- 

! viselőtestületnek. A lévai uradalom nagy- 
; lelkű n ki'átésba helyezte, hogy a tamnté- 
, zet udvarának ekkép szükségessé váló ki-
• bővítésére, sajátjából bizonyos rését ngyen 

átenged. E szerint tehát a főgimnázium 
szlik épületének kibővítéséről egyelőre

• nincs szó.

! — Auguszta fohercegas -zony es a Kohary-
emlókek. A híres Koháry-nemzetség legki- 

■ váióhb tagjai a garamszentbeneJeki apát- 
| ság ősi sírboltjában alusszák örök álmu- 
1 kát. 1909-ben Ferdinánd bolgár király egyik 
j anyai ősének, a törökök ellen vívott lévai 
í csatában elesett gróf Koháry Istvánnak 
i díszes szarkofágot készí t tett De a tem

plom régi emlékei között több, a Koháryakra 
vonatkozó emléket is őriznek. így báró 
Kollár/ Istvánnak 1664 bői származó hadi- 
zá zlaját és egykorú olajfestményü képét 
és hasonnevű fiának, a költőnek 1724-ben 
munkácsi fogságának emlékére festett al
legorikus csoportképét. A képeket az év
századok nyomai igen megviselték, amiről 
Auguszta főhercetjasszony, aki a nyár folya
mán többször iátogatott el az apátsági 
templomba, személyesen is meggyőződött 
és az értékes emlékeket most művészi mó
don saját költségén restauráltatta.
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— Udvari élet Kistapolcsányban. Élénk 
élet folyik most a kistapolcsányi főhercegi 
udvarban, ahol előkelő társaságot lát ven
dégül József főherceg és Auguszta főherceg 
asszony. Ugyanis Henrik porosz herceg, 
Kóburg herceg s a magyar és osztrák 
arisztokrácia számos kitűnősége és Keltz 
Gyula barsi főispár vesz részt a fenséges 
házigazda által rendezett vadászatokon. A 
minap a vadászatok lefolyásáról mozgófény
képfelvételeket készítettek s azokat be is 
mutatták a a magasrangu vendégek előtt 
a kastélynak mozivá alakított egyik termé
ben. József főhercegék a vadászatok lezajlása 
után téli tartózkodásra budai palotájukba 
költöznek s egyidőre csend költözik e bars- 
megyei kis tót községbe, hol a főhercegi 
család olyan előszeretettel tartózkodik az 
év nagyrészében.

— Sazdasági egyesületünk az orsz. tengeri 
kiállításon. Az Országos magyar gazdasági 
egyesület a jövő év elején Budapesten 
tengeri kiállítást rendez, melyen a barsme- 
gyei gazdasági egyesület a vármegye ten
geri fajtáit egy kollekcióban be akarja mu
tatni. Ebből a célból Krajtsik Jenő titkár 
mos felhívta a gazdákat, hogy tengeri ter
mésükből 5 —10 csővet küldjenek be hiva
talába, egy hold terméseredményének a 
beérés és törés idejének valamint a fajtá
nak feltüntetése inellett.

—  Az idő e hét elején igen hüvöare vál
tozott, éjszakai fagyokkal. Csütörtökön reg
gel havasesö esett A felvidéken már nagy 
havazások vannak. Csütörtökön Selmec
bányáról egy automobil érkezett ide, mely 
hóval volt belepve.

— Ötórai tea A Lévai Izraelita Nőegylet 
f. h. 23-án tartotta az idén az első ötórai 
teáját, mely egész kedélyesen folyt le. Az 
igen szép számmal megjelent helybeli és 
vidéki tagok és vendégeik a legjobb han
gulatban töltötték el az estét. Teázás köz
ben Hubert Margit, Kiss József ,A rab 
asszony" cimü költeményét, Adler Gizella pe
dig dr. Kersék János „Csitri hosszú ru
hát k ip “ cimü költeményét igen szépen 
szavalták.

— Uj gazdakör. Garamkelecsényben róm. 
kath. gazdakör alakult, melynek alapszabá
lyait a belügyminiszter már jóváhagyta.

— Az ar-maróti állami főgimnázium épü
letére vonatkozó terveknek elkészítésével a 
budapesti W ellisch-céget bízta meg a 
kultuszminiszter. Az épitésre előirányzott 
összeg 650—750 ezer korona keretében 
mozog. Az épiikezést valószínűleg már a 
tavasszal megkezdik.

— Rendkívüli est az Apollóban. A Lévai 
Apolló Mozgószinház vasárnapi műsora a 
kinematográfia valódi szenzációja lesz, mely 
jelenleg a főváros egyik legnagyobb moz- 
gószinházában zsúfolásig telt nézőtér előtt 
napról napra növekedő érdeklődés mellett 
kerül előadásra. A kilencedik parancsolat a 
cime. Ez a hatalmas 2380 méter hosszú és 
rendkívül érdekes és tanulságos film 6 fel
vonásból áll, vetítése 2 és fél órát vesz igény- 
be, igy egymagában tölti be az egész est 
műsorát.A tulajdonos áldozatkészsége, mely- 
lyel e művészi filmet megszerezte, elismerést 
és méltánylást érdemel a közönség részéről. 
Vasárnap 3 előadás lesz, melyre — a helyek 
számozva vannak — jegyek előre is vált
hatók.

—  Áilatdijazások. A  barsmegyei gazda
sági egyesület e hó 23-án jól sikerült ló- 
dijazást rendezett Nagysallóban. A díja
zásra 120 drb. 1 — 2 és 3 éves csikót és

2^0 drb. anyakancát vezetlek elő a gaz
dák. A bíráló bizottság tetszését különö
sen a szép anyakancák nyerték meg. A 
díjazásra ezer koronát fordítottak a föld- 
mivelésügyi miniszter adományából. — K e
vésbé volt sikeres az egyesület által Gesz- 
töd községben rendezett tenyészszarvas- 
marha-dijazás. A felhajtás olyannyira kicsi 
volt, hogy az állatok díjazására előirány
zott 300 korona összegből csak 160 ko
ronát osztott ki a bíráló bizottság.

— A mórtékhitelesitési dijak visszatérí
tése. A keresk. miniszter rendeletet adott 
ki a helytelenül kirótt mértékhitelesitési dij 
és pótdij visszatérítéséről. A kereskedőket 
a rendelet érdekli, mert a helytelen befi
zetést teljesített félnek joga van a túlfi
zetés visszatérítésit kérni, de csak ha ké
relmét a hitelesítés napjától számított hat
van napon belül nyújtja be és ha a kér
vényhez csatolja az illető hitelesítésről 
szóló dijazelvény-nyugtát.

— A zselizi kaszinó jubileuma. Kedves 
ünnepe volt nov. 22-én Zseliz és vidéke 
intelligenciájának. E napon tartotta meg a 
helybeli kaszinó fennállásának 10 éves ju 
bileumát, melyet házavatási ünneppel és 
kabaréval kötött egybe. Ezt megelőzőleg 
Szedlacsek Já n o s  elnök mint házigazda me
leg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. A 
műsort Kéler Béla magyar nyitánya vezette 
be, melyet zongorán Halbwirth Elza és dr. 
Szedlacsek Kornél játszott. A darabot ki
tűnő előadásban hallotta a müértő közön
ség; mindjárt az első akkordoknál észre
vehető volt, hogy az átérzés nemcsak a 
megértéssel, hanem fáradhatatlan összeta- 
nulással is párosult. A szám végén hatal
mas tapsorkánban volt részük mindkettő
jüknek. Az ünnep történetét Szedlacsek 
Tivadar énekelte meg egy prológban, pom
pás humorral. Azután Királyfalvy Kraft Ali 
dr. Szedlacsek Kornél intim zongora kísé
rete mellett előadta öngyártmányu képeinek 
bemutatásával „Gulyás Miska és Káposztás 
Sári" érzelgős szerelmi drámáját. Úgy a 
képek, mint a tragikomikus tartalom és fő
leg a művészi interpretálás könnyezésig 
megnevettette a hallgatókat. Ezt Prikrill 
Jenő rövidre szabott felolvasása követte a 
kabaréról. Mély hatást keltett Halbwirth 
Elza és dr. Szedlacsek Kornél két bájos 
zenemű fjen sen : Bercense és Schumann: 
álmodozás) előadásával. A közönség szív
ből jövő tetszését Halbwirth Elza a „Cse
rebogár- ábránd művészi eljátszásával kö
szönte meg. A kaszinó gyönyörű csokorral 
jutalmazta a műsor többi számai közül 
magasan kiemelkedő művészi játékát. G á
bor An Jor „Haspok ur ebédel* blüettjét, 
Nyáry Tóni, Kraft Ali és Szedlacsek Tiva
dar játszották; a darab közvetlen komiku
mának mesteri interpretálásával homéri ka
cajt és vastapsot fakasztva. A kabaré 
egyedülálló komoly s *áma Várady A: Ezüst 
fátyol legendája volt, mtlyet csebi Pogány 
Aranka mondott el egyszerű közvetlenség
gel; zajos tapsot és díszes virágcsokrot 
kapott. Az előadást Kraft Ali kupiéi fejez
ték be dr. Szedlacsek Kornél zongorakisé- 
retével. Ali fölülmúlta önmagát, az újrázás
nak vége hossza nem akart lenni. Konfe- 
ransz dr. Szedlacsek Kornél volt. Ily emel
kedett hangulat mellett kezdődött a tánc, 
amely csapongó jókedv közepette kivilágos 
kivirradtig tartott. Még a reggeli órákban 
is a legvidámabb hangulatban ropta a 
csárdást öregja -— fiataljai A négyest 26 
pár táncolta.

Jelen volt hölgyek: Bründl Lajosné, Bir- 
ling Péterné és Adám Ágostonná Oroszka,

dr. Gramling Lászlóné Vámosmikola, Hor
váth Józsefné Lóvá, özv. Juhász Józsefné 
Grvezekény, Mocsy Károlyné, Bacsa La
josné, Szarka Zsigmondné Szódó, Fabianek 
Gyuláné Nagysalló, Halbwirth^Ferencné Le
kér, Pásztor Elekné, Schweinecker Istvánná 
Grmikola, Szedlacsek Jánosné, Stangl Já- 
nosné, Nyári Ignácné, Sántavy Józsefné, 
Kregcz Páiné, Kiss Imréné, Chudoba Er- 
nőné, Heydrich Károlyné, Bohuniczki Sán- 
dorné, Kelemen Sándorné, dr. Kenessey 
Kálmánné, Schöpflin Róbertné Zseliz, Ma- 
lomsoky Gyuláné és Tóth Istvánná Ter- 
genye. Leányok . Hegedűs Giziké, Malom- 
soky Cica, Salga Etel, Mocsy Finike, Halb
wirth Elza és Bébi, Heydrich Mici és Olga, 
Kiss Sári, Szemák Iluska, Baltás Aranka’ 
Pogány Aranka, Ruffy Mancika, Kardoss 
Zsuzsa, Lőwenstein Erzsiké (Bpest). Belépti 
dij megváltás címén küldöttek : gróf Cou- 
denhove Kunó 20 K, lovag Klaudy Frigyes 
Huberth Vilmos 5 —5 K. Felülfizettek: Dr. 
Gramling László 16 K, Schöpflin Róbert 
10 K, Heller Gyula, Székely Andor 8 — 8 K, 
Birling Péter 6 K, Szedlacsek János 5 K, 
Pásztor Kálmán, Bacsa Lajos, Fabianek 
Gyula, Offermann Ágoston, dr. Mautner 
József, Kregcz Pál 3 —3 K, Schweinecker 
István, Malomsoky Gyula, Pásztor Elek, 
Pogány Virgil, özv Mocsy Károlyné, Chu
doba Ernő, Dudics Imre 2 — 2 K, Kalics 
Gyula, Horn Lipót, Adler Viktor, Kálnay 
Kálmán, Wertheimer Lipót, Kmoskó József, 
Halmai Vilmos, Kelemen Sándor, Szarka 
Zsigmond, dr. Fekete Vince, Tóth István, 
Stangl János, Juhász József, Lányi Nándor, 
Erdős Ernő, Horváth József, Halbwirth Fe
renc, Nyáry Ignác, dr Kenessey Kálmán, 
Bründl Lajos, Sántavy József 1— 1 K.

— Az állatvásár statisztikája. Léván hét
főn állatvásár volt, melyre 2880 szarvas- 
marhát 896 lovat és csikót, ISO juhot, 9 
kecskét és 271 sertést hajtottak fel, ösz- 
szesen 4246 drbot. Ebből eladtak 569 szar
vasmarhát, 156 lovat és csikót, 114 juhot, 
198 sertést és 9 kecskét, összesen 1046 
drb. állatot.

— Az Erzsébet Fdlóregyle* Leányönképzö- 
köre, e hó 30 án vasárnap d.u. 5 órakor, a 
ref. iskola disztetermében szép es változa
tos műsor keretében nyilvános gyűlést tart, 
melyre az egyesület r. tagjait és az érdek
lődő közönséget, ezúton tisztelettel meghívja 
az egylet vezetősége. Beléptidij 1 K leányok
nak és deákoknak 50 fili.

— A húsárak leszállítása. A város ve
zetősége által a húsárak leszállítására meg
indított mozgalom már bizonyos sikert ért. 
Ugyanis K lain  Ödön főjegyző előtt tegnap 
pénteken délben értekezletre jöttek össze a 
lévai mészárosok és hentesek. Az értekez
leten a jelenlevők hajlandóknak mutatkoz
tak dec. 1 -től a további intézkedésig némi
leg leszállítani a jelenlegi húsárakat. így az 
elsőosztályu marhahús maximális árát 1 K. 
52 f-re(l K 60 f.), a másodosztályúét 1 K. 
44 f re (I K. 50 f ). a borjúhús elejét 1 K. 
r,0-ra (2 K.), hátulját 1 K. 80-ra (2 K ), 
A sertéshúst 1 K. 60-ra (1 K. 60 ^), a 
szalonnát pedig 1 K. 80 ra (1 K. 80 f.), 
az olvasztott zsirt 1 K. 80-ra (2 K ), 
végül a birkahúst 1 K. 20 f-re (I K .4 4 f .) . 
A zárjelben levő számok az alispán által 
megállapított jelenlegi árakat tüntetik fel, 
eszerint a sertéshús és szalonna árát nem 
hajlandók leszállítani.

— Egy uj állatbetegség. Egy uj állatbe
tegséget fedeztek fel, a neve paralysis bul- 
baris infectiosa. A veszettséghez sok tekin
tetben hasonló s attól határozottan még
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boncolás utján sem különböztethető meg .Az 
Országos állategéségügyi tanács véleménye 
szerint, nem lehet kétségtetenül megállapí
tani, hogy a paralisis Dulbaris infectiosa * 
iránt az emberi szervezet fogékony-e. Nincs 
kizárva tehát a lehetősége annak, hogy az 
ilyen betegségben szenvedő állatok húsának 
fogyasztása által a betegség csirái az em
ber szervezetébe is átjuthatnak. Vármegyénk 
alispánja rendeletben értesítette az illeté
kes hatóságokat, hogy ebben a betegségben 
elhullott állatok húsa és b3re megsemmi
sítendő

— Uj villanylámpa. A Magyar Simens 
Schuckett Müvek által forgalomba hozott 
wotan lámpa a legtökéletesebbet képezi, 
ami ezen téren gyártatott. A wotán lámpa 
nemcsak, hogy majdnem elpusztíthatatlan, 
hanem a rendkívüli nagy árammegtakaritás 
ami ezer lámpa használatával elérhető, 
nemcsak a beszerzési árat térit! meg, taka
rékosságánál fogva, hanem az állandó, egy
forma égőképességnél fogva minden áram
fogyasztónak a legmelegebben ájánlható.
A wotán lámpa a Magyar Simens Schuc- 
kert Müvek, Teréz-körut 36. sz. alatti kiál 
litási termeiben bármikor megtekinthető, j 
Árjegyzék kapható.

— Sok pénzt takarít meg évente, ha ék
szeráruk vásárlása élőt meghozatja 500 
ábrát tartalmazó főárjegyzékemet, mely min- j 
denemü zsebórák, láncok, arany, ezüst, dub- 
lé és nikkel ékszerekről, továbbá fali és 
ébresztő, álló és éves órákról szól. Köny- 
nyen meggyőződhet arról hogy tényleg sok 
pénzt takarít meg, ha szükségletét nálam ; 
fedezi. Első Wieni óra és ékszeráruk szét- j 
küldési háza. Max Böhnel, Wien. IV. Mar- ; 
garethenstrasse 27/846.

—  A karácsony előtti vasárnap munka 
szünete. A kereskedelmiigyi miniszter néhány 
évvel ezélött rendeletet adott ki. amely sze
rint Budapest székesfőváros területén a ka
rácsonyt megelőző vasárnap az ipari és 
kereskedelmi eiárusitást és házhoz szállítást 
egész napon át egyszersmindenk->rra megen
gedte. A vidéken azonban a szóban levő 
vasárnap egész napon át az ipari és ke
reskedelmi elárusitás és házhoz szállítás 
csak az esetben végezhető, ha a minisz
ter ezt külön engedélyezi. Az OMKE az 
utóbbi értelmében tett most a kereskede
lemügyi miniszternek előterjesztési, kérve, 
hogy függeszszc fel az ez évi december 
2 1 -éré eső vasárnapra a munkaszünetet, 
külön rendelettel a vidékre nézve is

— Anyakönyvi lejegyzések. bziUdések : 
Szabó József Kovács Ilona: József Ferenc. 
Tóth Antal Palkovics Ilona: Endre János 
Antal. Loserth József Kulcsár Margit: Mar 
git Berta. Halálozás: Id: Bányász István 
58 éves szivizomelfajulás.

Tanár neje német és francia 
órákat ad leányoknak. 

KOSSUTH UTCA 18.

8 napi próbára
küldök mindenkinek

u tánvéttel 3  évi jó t á l lá s s a l :
Amer. nickelóra K 2 80 
Szab. Rozkopfóra » 3 — 
Araer. aranyóra ,  3 — 
Vasúti Roskopfóra. 4 — 
Rosk. duplafed. , 4  40 
Lapos Ifcmóra ,  &•— 
Ezüst uÉánz. dupl. 
fed..................... ..... .  6 -

14 kar. aranyóra „ 18.— 
Valódi Omega óra „1 0 *— 
Rádium világitó 

ébresztő . . ,  4 — 
Rádium 2 harangu 

1 ébresztő . . . .  5 — 
Rádium 4 har ébr. .  9 — 
Rádium zene ébr. „ 8 — 
Ingaóra 75 cm. ,  8 *— 
Ingaóra tor. ütővel „ 10 — 
Ingaóra zene- és 

iitőszerkeyettel „ 14’— 
Kerekóra ébreszt. „ 9 — 

Közönséges ébresztő éra K 2 — . 3  évi írás
beli jótállás. — Szétküldés utánvéttel.

BÖHNEL MIKSA Bécs,
IV., M argare thenstrasae  271846

Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

Szivet tudomására adom a t. 
közönségnek, hogy szövet 

raktáromban nagy választék áll ren
delkezésére ÓNil és téli leg
finomabb honi és angol divat 
szövetekből

K edvező feltételek  

ém ju tán yos Urak
mellet rendelést eszközlök. Kérem te

hát ezen kedvező alkalmat felhasználni 

és ruha szükségletét ilyen előnyösen 
nálam beszerezni.

Kiváló tisztelettel

Borcsányi Gyula
férfiszabó.

a nagytőzsde mellett.
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BUCOR
szőnyeg és csillár 
kereskedés

Háló-, ebédlő és szalon bérren
dezések, saját gyártmányú mo
dern és tartós kivitelben. Ked

vező fizetési feltételek. 
Részleire is.

Ideális
Tartós

Elsőrendű

C I P Ő K
Kovács Sándor

cipőáruházában a legnagyobb 
választékban kaphatók. Dús vá

laszték uri női és gyermek cipők
ben ; mértékszerinti osztály.

T egven  Ön egy k ísé rle te t!
„ C A R N E  V  A L “

ra (törvényileg védve) Tj*

" P  A L É T E Z Ő  L E G J O B B  B
H YG IEN IKU S GUMI K Ü L Ö N L E G E S S É G  

J ó t á l l á s  m i n d e n  d a r a b é r t .
A r a  t u c a t o n k é n t  6  k o r o n a .  

K a p h a t ó  a  k ö z p o n t b a n

BÜCHLER GYULAHAL
WIEN, Vl»„ K A I 3 E R S T R A S R E  109 .

Képes magyar árjegyzék ingyen, (zárt borítékban 
20 f il lé r  bélyeg ellenében 

V i e x o n t e l á r u s i t ó k  m a g a s  j u t a l é k .

Feltűnő olcsó!

K a r á c s o n y i

o c a ü i á t
rendez f# hó 15-től deczember 31-ig

y t t v a t t t M K t o t o .
mélyen leszállított árban kaphatok:

Kosztüm-, blúz- és pongyola kelmék, fekete és színes 
selymek, kézimunkák, szőrme-, vászon és damaszt 

áruk, barchendek és az összes divat cikkek. 
Legújabb risclliő és niaderia minták!

Házasulandók figyelmébe!
A  legmodernebb labberendezesek, melyek snját 

műhelyemben készülnek, nagy választékiban és szolid 
árak mellett kaphatók

* T K I * K R  J Ó Z S K F

bútor kereskedő, kárpitos es asztalosnál 
Léván, íláti«ntcza 1. W«fcrl heimer-féle ház.

takarít meg, ha ruha- 
szükségletét
Kürti6usztáv £&»!£
ruhaáruházában szerzi be, Léva.

F ió k o k : É r s e k ú jv á r .  E p e r je s
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