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k  legfelsőbb Hadúr parancsa gok embert
szólított Léváról is a hadi lobogó alá. 
Minden rokonszetivíink azokkal van, akik 
a kényszerítő szükség hatása alatt kisza
kítva magukat kenyeretadó polgári foglal
kozásuk koréból, szerető családjuk ölelő 
karjaiból, minden habozás nélkül a küzdő
térre vonultak.

Vérzik a szivünk ha reá gondolunk, hogy 
számosán a hadba vonulók közül gond
terhelt feleséget, síró gyermekeket hagytak 
itthon, szomorú sorsra való kilátással, az 
áldott mindennapi kenyér nélkül.

A mi kötelességünk, akik honn marad
tunk, a róluk való gondoskodás. Ez a leg
kevesebb, amit tehetünk azokért, akik egész _ 
ségüket és életüket veszélyeztetik értünk 
Azért nem csak a jő szívre, hanem a ha
zafias érzésre is apellálva, fölhívjuk jótékony 
női egyesületeink figyelmét, hogy ezekben 
a rendkívüli időkben, ők is rendkívüli mó
don vegyék kezükbe az arra rászorultak 
gyámolitását, segélyezését. A közönség 
pedig szintén siessen adományaival a köny- 
nyeket letörülni A legkisebb adomány 
sem olyan kicsi, hogy az adakozó jó szi
véről ne tenne nagy bizonyságot

A Lévai Hírlap szerkesztőségéhez érkező 
minden adományt nyugtázni fogunk és ki
osztás végett a városi hatóságnak szolgál
tatjuk be.

Vármegyénk többi városai és községei
nek könyörületes szívű társadalma járjon 
el hasonlóan fegyver aiá hivott szegény- 
sorsú védőink hátrahagyott családtagjaival; 
tegyük nehéz sorsukat ezzel elviselhetőbbé, 
igy majd szívesebben harcolnak értünk, ha 
tudják, hogy gyermekeiket pártfogásába 
vette a társadalom.

Háború...
Az osztrák-magyar monarchia 

súlyos, válságos órák ólé jutott. 
Az egész ország hadiállapotba ke
rült, a rend teljesen átalakult és 
olyan helyzet állt eiő, amilyen hely
zetben ez a sokat megpróbált mon
archia 50 év óta nem volt.

Meditálni, morfondírozni, itt többé 
nem lehet. Nincs időnk és nincs 
okunk rá. Az a spontán lelkesedés, 
amely a hadiállapot megkezdésének 
hírére az egész országon végigvi- 
harzott és kedden este a megtör
tént hadüzenet hirére a lévai utcá
kon is olyan hangosan megnyilat
kozott, megmutatja, kijelöli az utat 
nekünk, akik a közvéleménynek 
hangol keli, hogy adjunk

Ez a mindent legázoló, mindent 
elnémító lelkesedés szabja meg azt# 
hogy ezekben a nagy időkben mit 
Írjunk. Tudjuk, érezzük, hogy a 
monarchia — bármi is legyen a 
háború következménye és járuléka — 
nem tehetett egyebet, hu nem akarta, 
hogy a beteg ember, Európa be
teg emberének szerepét játszassák 
el vele.

A monarchia élén azokkal az 
emberekkel, akik vezetik, legfőké- 
pen pedig ősz uralkodónkkal, a
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Nincs is miért kétségbeesni. A 
hármas szövetség szilárdan, egysé
ges várként állnak szemben minden 
oldal felé, nincs egy gyenge se
bezhető pontja, nincs megtámadha
tó oldala. Azok, akik Olaszországot 
nem tartották hu szövetségesünk
nek, most csalatkoztak és e csaló
dás legjobban azt érte, aki lesben 
állt: Oroszorságot.

Ne csüggedjünk és ne féljünk. 
Ez a monarchia utolsó gesztusával 
bebizonyította, hogy ud élni az 
erejével és ez az erő kel , Ivsgy 
fellelkesitscn mindenkit, kell hogy 
szétáradjon mindenkinek az ereibe 
és hajtson, űzzön mindenkit előre !

Háborús lelkesedés Léván.
A háborús izgalmak szele természetesen 

nem hagyta érintetlenül Léva városát sem.
A kedélyek ilt is izgatottak, a városi viga
dó körül különösen esténkint hullámzik a 
nép, mindenki a háborúról beszél, mindenki 
lelkesedik ; szeretettel simogatják végig 
tekintetükkel a katonákat és máris mind
egyikben egy hőst látnak. Napról-napri 
több és több ismerős arc tűnik el a város
ból, ezek már bevonultak a katonasághoz...

Kedden este érkezett meg Lévára a táv
irat, mely a hadüzenet megtörténtét jelen
tette. A hir hatása alatt a lévai ifjúság 
spontán elhatározásból tüntetést rendezett | 
a háború és a hadsereg mellett. A tüntetők i 
túláradó lelkesedéssel ünnepelték a lévai | 
honvédséget.

A feledés forrása.
Fugenteus, az apát, ott állt, a kolostor 

kertjének falához támaszkodva és szórako
zottan tekintett a távolba. Kezéből kiesett 
a zsolozsmát; könyv, lenn hevert a sürü 
friss füvön.

A nap búcsúzó félben volt. A monostor 
kertjének vén fái az alkonypir gazdag bi- 
borfényében ragyogtak, mint rubinos osz
lopok, íeveleiktündököltek,mint asmaragdok, 
az egész kert fölidézte a paradicsom bűvös 
képét, melyről annyiszor regélnek a régi 
krónikák. Ha időről időre elsuhant mellette 
egy madár vagy egy pillangó: inkább re
pülő virágszálra hasonlított, vagy hulló 
csillagra. Minden ragyogott és lángolt, 
mindent áthatott a forró életerő illata.

Az apát nagyon szomorú volt.
Ám ez nem volt szomorúsága egy em

bernek, ki önszántából lemond a világról 
és az aszkéziSben akarná megölni az élet
kedv utolsó szikráját. Ez a szomorúság 
más je'.legü volt.

Szomorúsága volt az élet után sóvárgó 
léleknek, a szomorúság, melybe mint az 
utolsó szalmaszálba kapaszkodunk, hogy 
megtrentsüka kétségbeesetten fuldokló lel
ket, a szomorúság, amely abból ered, hogy 
keblünkben rezgésbe akarnánk hozni min-

A tüntető menet a Báthi-uicáról indult 
el kilenc óra tájban, ekkor még csak ma
roknyi csapat volt, de lavina módjára nö
vekedett és csakhamar több mint ezer főre 
szaporodott. Ekkor már nem csak az ifjú
ság tüntetett, hanem idősebb férfiak is, 
akiknek a behívójuk már a zsebükben volt. 
A menet levett kalappal énekelte a Him
nuszt, a Szózatot, a Kossuth-nótát és 
egyébb hazafias darabokat Sárai és Bartos 
bandája pedig zeneszóval haladt a tüntető 
emberáradatban, mely lelkesülten éljenezte 
a királyt, a hátmasszövetség fejedelmeit és 
a háborút, Szerbiát és a királygyilkosokat 
pedig nbcugolta és halált kívánt fejükre.

A tüntetők első ut a a kaszinó elé veze
tett, ahol a jelenlevő hölgyek és urak ken- 
dőlobogtatással fogadták őket. Itt kaptak 
zászlót is, mert idáig zászló nélkül jöttek. 
A kaszinó ablakára felállott dr Novntny 
Ernő és lelkes hangú b(szédet intézett a 
tömeghez. A többek között azt mondta, 
hogy az utóbbi időben mind gyakrabban 
esett szó arról, hogy a monarchiát fel 
fogják osztani. Ha valaki 2-3 évvel ezelőtt 
merte volna ezt jósolni, akkor kinevették 
volna ezt a kalandos abszurd gondolatot. 
Az utóbbi időben pedig még a legalapo
sabb ujságok is nyíltan beszéltek erről, 
mint bekövetkezhető eshetőségről Azonban 
a legközelebbi idő megfogja győzni a 
szerbeket, hogy ezt az országot, ezt a 
monarchiát nem lehet felosztani.

Beszédét nagy éljenzés közben fejezte 
be ; majd Putnik századost kívánta hallani 
a tömeg. A százados erre kihajolt az abla
kon és azt mondta, hogy ..ha mi majd ott 
lent fogunk dolgozni, reméljük, hogy nem
csak Léva városa, hanem az egész ország 
össze fog és i'yen lelkesedéssel fog hircba 
menni és akkor a királynak, a hadsereg
nek föltétlenül győzni kell!"

Viharos éljenzés után Spáda főnadnagy 
beszélt a zajos tömeg kívánságára. Tisz
telt barátaim mondotta a többek között 
— ti, akiket egy eszme, egy gondolat

j összpontosított, akiket egy érzelem hozott 
| ide, mostantól kezdve nemcsak barátaim, 

de bajtársaim is vagytok Ez a szó, hogy 
.bajtárs* jelenti azt a köteléket, hogy egy 
eszme, gondolat és érzés lelkesít bennün
ket és ezért fogunk küzdeni. Az arcotokon 
ragyog az a tűz, amely bennünket katoná
kat kell, hogy elsősorban hevítsen, kipirult 
arcotok a biztositéka annak, hogy mi 

! együtt érzünk. További szép, lelkes sza- 
{ vak kíséretében adta az ifjak kezébe a 
! háromszinü zászlót, mely alá többen oda 
I álltak a kaszinó tagjai közül is és a menet 
• tovább vonult. Amerre haladtak kinyíltak 
i az ablakok, kendőket lobogtattak és élje- 
| nézték.

A menet útközben megállóit Levatich 
Gusztáv háza előtt és éljenezni kezdett,

! mire Levatich megjelent az egyik ablaknál, 
természetesen az ő beszédét is hallani 
akarták. „A hazafias lelkesedés adta lel- 
ketekbe azt a meggyőződést, — mondotta 
Levatich a háborút éljenző tömegnek — 
hogy azoknau a szerbeknek, akik 43-ban is 
ellenünk támadtak, végre háláló döfést 
adjunk." Közben uz egyik emeleti ablak
ból virágot szórták a tüntetők közé.

A menet azután Kohavovszky százados, 
majd Schmidt zászlóaljparancsnok laKásához- 
vonult és lelkesen tüntetett mellettük és 
éljenezfc a háborút, a lévai honvédség pa
rancsnoka ki< yitotta az ablakot és azt 
mondta, hogy a magyarok mindég meg
tették kötelességüket, a lévaiak most is 
megfogják mutatni ezt.

A tüntetők még sokáig éljenezték a pa
rancsnokot. majd a honvédlaktanya elé 
vonultak. Ekkor már tiz óra volt A lak
tanya előtt a kalapok újból lekerüllek e 
fejekről és .a lelkes tömeg rázendített a 
Himnuszra A katonák kiugráltak az ágyak
ból, az ablakhoz rohantak és együtt éne
keltek a tüntetőkkel. Ez igazán megható, 
érzelmes jelenet volt. Végül alaposan meg
éljenezték a hadfiakat és azzal a Vigadó 
elé vonult a nagy csapat Ekkor a Med-

den harangot, hogy csendüljön a szépet, a 
jót, a magasztosát dicsőítő ünnepi dal, 
csakhogy ezt csupán az az eg/ tenné le
hetségessé, amire képesek nem vagyunk : 
hogy íeledni tudjuk a múltat.

Az apát felriadt mély töprengéséből. Előt
te állt egy ember, zarándok viseletében, 
fején a széles, kagylókkal ékesített kalap, 
kezében a vándorbot, csípőin a taiisznya 
s a kulacs. Alakja is karcsú volt és nemes 
arca a békés, szelíd megnyugvás bélyegét 
viselte.

Az apát barátságosan intett neki. A za
rándok odalépett hozzá. Csak a kert ala
csony, sflrü csipkebokrokkal borított fala 
választotta el őket egymástól.

— Messziről? — kérdezte az idegent az 
apát.

— Igen, messziről.
— Hiszen mindig az volt az álmom, 

fájó vágyódásom: bár látogatnám meg a I 
szent helyeket — szólt az apát. — Ám 
kötelességeim soha nem engedték.

És e ©zavak után ismét tűnődésbe me
rült és nem vette észre, hogy a zarándok 
sajátságos pillantással nézi őt: mintha be 
akarna hatolni a lelkész lényének leg
mélyébe.

Kérdést be nem várva, hirtelen újra meg
szólalt az apát:

— Azt gondoltam néha: talán boldogabb

volnék én, mint mind a többi, talán si
kerülne nekem, megtalálni azt. ami után 
egész századunk eped — mi után lázasan 
kutatnak a szegények és a gazdagok, a 
fiatalok és az öregek.

A zarándok pillantásai, mintha az apát 
leikébe fúródnának. Magnétikus hatásuk 
alatt beszélt ő tovább; úgy érezte, mintha 
egy magasabb lénynek gyónna és ezáltal 
terhet görditene le leikéről, melyet eddig 
megnevezni nem tudott. Csöndesen beszélt, 

j halkan, alig észrevehetően remegett hangja.
; — Mindnyájunkat megszenvedtet e gon-
i dolat. Hányán pusztulnak el miatta isme- 

tetlen tengereken! Mit nem regélnek régi 
legendák és krónikák a lovagokról, kik 

| útnak indultak, hogy megkeressék a csó- 
i dát! És meg nem találták! nekem azonban 
j azt súgja egy titokzatos hang: hogy én 

mégis boldogabb lettem volna . . .
A zarándok szemei sugárzottak, mint két 

tüzes csillag. Sugaraik arra a helyre irá
nyultak, hol a durva csuklya alatt nyug
talanul dobogott az apát szive.

— Az ifjúság forrására gondolok én. Hi
szek benne — ám hol található?

Hiszem, hogy valamikor megtalálják — 
de ki lesz a boldog és képes lesz-e arra, 
hogy a maga számára is értékesítse? Ki 
ne látná, mily mélységekbe vezetnek a kér
dések, de ki tudna válaszolni reájuk?
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veczky-gyógytár előtt színes bengáli fény 
égett, mint március 15-én szokott. A Vi
gadó terraszán több tiszt ült, viharosan 
megéljenezték ókét. Mikor a tömeg a Kos
suth nótát énekelte, a tisztek levették fe
jükről a sapkát. A katonaság és a nép egy 
hazafias, lelkes hangulatban igy ölelkezik 
össze most ezekben a na*. y napokban, 
melyek után egy szebb és boldogabb idő
nek kell következni hazánkra.

A harci kedv Zsitvabesenyön.
Zsitvabesenyőről hja tudósítónk : Az 

egész országon átvonuló szerbdlenes há
borús érzelmek Zsiivabesenyő köz.'ég la
kosságát sem hagyták érintetlenül, sőt any- 
nyira izgalomba hozták ezt a tősgyökeres 
magyar fajt, hogy a hadköteles korban 
lévő fiatalság a már nős és családos, tehát 
megfontoltabb ésszel biró középkorú had
fiak is a harcitüztől felhevülve, hazafias és 
harcrabuzditó dalokat és indulókat éne
kelve, a késő estéli érákban járták be a 
község utcáit.

A már nyugovóra készülő lakosság eme 
tüntetéstől mintegy felvilanyozva, tömege
sen a tüntetők köré sereglett s harci vá
gyának méltó kifejezést adandó, velük 
együ.t énekelve, a királyt, Ausztria-Magyar- 
országot és a háborút éltette. A tüntetés 
oly szivreható lelkes jeleneteket idézett 
elő, amely nem hagyhat kétséget az iránt, 
hogy hazánk szent ügye fényes diadalt fog 
aratni.

Iskola és tuberkulózis.
— Harmadik közlemény. —

Ezzel egyszersmind a megelőzésnek egy 
rendkívül h.ntos fejezetéhez (köpet-hygiene) 
jutottunk, amely a köpet megsemmisítésének 
kérdésével foglalkozik. Mivel beható és 
többször ismételt górcsövi vizsgálatok nél
kül nem állapítható meg, hogy kinek a

Most a zarándok szólalt meg:
— És te úgy véled apát, hogy rajtad 

segítene, javadra válna az ifjúság forrása, 
ha meg volna adva neked, hogy megtalál
jad? Mennyire tévedsz! Tekints le lelked 
alapjára és felelj nekem egy egyetlen kér
désre: ment vagy-e minden bűntől?

E szavak hallatára megreszketett az apát. 
Érezte, hogy arcába szökik a szégyen pírja; 
mélyen lehajtotta fejét és hallgatott.

— Te és mindannyian kik osztályr. sze- 
sei sorsodnak! Miképpen váltana meg ben
neteket az ifjúság forrása? Merítenétek vi
zét és szürcsölnétek, megifjodnátok, de ez
által megifjodna tudata is a bűnnek, mely- 
lyel egykor megterheltétek leikiismereteteket. 
Nem az idő vénit bennünket, hanem ben
nünk, az, ami által vétettünk az emberiség 
méltósága ellen, rendeltetésünk ellen, mely 
azt akarja, hogy a jó útra törekedjünk és 
jók legyünk . . .  Az ifjúság itala által ha
talmasan erősbödne ez az öntudat és a 
bűn súlya nyomasztóbbá válna, mint ami
lyen volt annak előtte. Jobb orvosságot 
tudok én és megtaláltam utaimon. Szintén 
forrás az, melyről ti álmodtok; keserű bor 
az, de egészséges: az egyedüli mely meg
gyógyíthatja azt, ki bűn által elveszítette a 
lélek egyetlen valódi ifjúságát.

Az apát a zarándokra emelte tekintetét. 
Tágult szemében a szenvedélyes vágy tize 
lobogott.

köpete tartalmaz gümőbacillusokat, az isko
lának, mint minden középületnek és ma
gánháznak, valamint utcának stb. első óv
intézkedése legyen, hogy a földre való 
köpködést szigorúan megtiltsa. A tanter
mekben és folyosókon „A földre köpni ti
los!* ftlirásu táblákat helyezzünk el és ne
veljük az ifjuságo: köpet-hygienére. Elte
kintve ugyanis azon esztétikai undortól, 
amelyet a földön szétszórt köpet okoz, a 
gyanútlanul belélépő tanulók a veszélyes 
csirákat mindenütt leraktározzák, ahol csak 
megfordulnak. A veszedelmet még növeli 
azon körülmény, hogy a köpet a padlón 
beszáradva 1 — 2 hónapig is fertőző álla
potban marad.

A tanulókat az iskolának kell hozzászok
tatnia ahhoz, hogy vizet tartalmazó edénybe 
köpjenek. A száraz (fürészport, kávéalját, 
hamut stb. tartalmazó) köpőládák nem Cél
szerűek és nem hygieniKusak, mivel a kö
pet beszáradva napokig — hetekig bennük 
marad. Ugyanezen okból alkalmrzzunk ned
ves lábtörlőket. A köpőedény mintegy két 
ujjnyi vizet tartalmazzon, tartalma napon
ként felforralandó és miután azt ekként 
biztosan ártalmatlanná tettük, minden ve
szély nélkül a tiáf yadombra vagy árnyék
székbe kiönthető A köpetnek fertőtlenítő 
folyadékkal fliysol, sublimat. cárból) való 
kéz lése hatásában époly biztos, de kö
rülményes és költséges. Vizet tartalmazó 
köpőcsészéket helyezzünk ti az iskolákban 
és szorítsuk rá a tanulókat, hogy ottho
nukban családtagjaik is ilyeneket használ
janak. A nyílt tuberkulózisban szenvedők 
pedig — ha fenn járnak — hordjanak ál
landóan maguknál jól zárható és fertőtle
nítő folyadékot tartalmazó edényt (Dett- 
weiler-féle köpöüveget). A zsebkendő hasz
nálata nem célszerű, mivel a köpet zsebün
ket és kezeinket bepiszkolja s igy szét
hordható. Talán nem lesz érdektelen meg
jegyezni, hogy a badeni országos bizto
sitó intézet gondozó- és gyógyintézete a 
köpet megsemmisítésére oly nagy súlyt 
helyez, hogy a nyílt tuberkulózisban szen-

i — Te megtaláltad a csodát ? Hol és 
; mikor, beszélj!

— Miért törődnél ezzel ? — felelte kité- 
' rőieg a zarándok. A lényeges az, hogy az

italt — ha úgy akarod és nem félsz — én 
nyújthatom neked.

— Nem félek ; akarom, szólt az apát.
A zarándok kis serleget vett elő tarisz

nyájából és a kulacsból fekete folyadékot 
töltött belé Az esti nap utolsó sugarai 

! megvilágították a vándor sápadt arcát és 
j haszontalanul iparkodtak, megcsillogtatni a 
i fekete folyadékot, régi borostyánkő sziné- 
t nek halvány árnyalatát rezegtetve meg fel- 
j színén.
! Odanyujtotta az apátnak a színig teli
j serleget.
j — Mi ez? — kérdezte ő, a serleget aj- 
i kaihoz emelve.
I — A feledés forrása, válaszolta a za-

rándok. Az alkony pírja tűnt, szürke ár- 
• nyak terpedtek. Az apát kiürítette a ser

leget.
Egy piManatra a szürke árnyak homá

lyába meredt tekintete. Fátyolukban eltűnt 
a zarándok, majd egész környezete: lassan 
feléje szálltak, szemeire és mellére borul
tak; érezte, mint távolítja el leikéből egy 
hűvös kéz mindazt, ami éveken át nehe
zedett reá nyomasztó sulylyal; leírhatatlan 
megkönnyebbülést érzett, valóban fiatallá

vtdök köpetét papirdobozokba gyüjteti, 
ezeket szolgaszemélyzetével naponta a vá
rosból pléhedényben összehordana s egy 
nagy kazánban elégeti.

Az iskola van hivatva arra is, hogy a 
tanulókat sok rossz szokásról leszoktassa. 
A tüdővész terjedésének gátlása szempont- 

i jából ki kell oktatnunk a tanulókat arra, 
hogy ne nyúljanak szájukba, körmeiket ne 
rágják, ceruzát és más használati tárgya- 

. kát szájukba ne vegyenek, mások arcába 
ne beszéljenek, ne tüsszentsenek; kezüket 
mossák gyakran szappannal, amely célra 
minden tanteremben egyszerű mosdókész- 

; let volna berendezendő. Helyezzünk nagy 
: súlyt a testi tisztaságra (hetenkint egy 

fürdő) tiltsuk el a közös ivópoharak hasz
nálatát; hívjuk fel a tanulók figyelmét a 
száj-tisztántartás szükségére, nevezetesen 
arra, hogy minden étkezés után fogkefével 
mossák szájukat.

.4  pályaválasztás kérdése is — amennyi
ben arra befolyást gyakorolni módunkban 
van — ide tartozik. Gyakran látjuk, hogy 
gyenge szervezetű fiatal emberek kerté
szeknek vagy erdészeknek képeztetik ki 
magukat, jól lehet ezen foglalkozási ágak 
nehéz testi munkával járnak s az időjárás 

| viszontagságainak nagyon ki vannak téve.
Az ipaii foglalkozásoknál mindenesetre ki- 

I vánatos volna, hogy az alsó korhatár 18 
‘ év legyen s a napi munka a szüneteket is 

beleértve 10 órát tegyen ki; a munkaadók 
hetenként 3 félnapot s évenként 14 napot 
engedélyezzenek szabadságidő gyanánt 

j (Kaup). Itt említjük meg, hogy a kereske
delmi és iparos-tanonciskolákban termé- 

í szetesen ugyanoly felvilágosító munka és 
antituberkulotikus nevelés van helyén, mint 
a többi iskolákban.

*
j A megelőzés szolgálatában álló eszkö- 
| zeinknek ezen korántsem teljesáttekintése 
| után felmerül azon kérdés, mi történjék a 
•! veszélyeztetett és a megbetegedés kezdeti 
! szakában levő gyermekekkel? Hogy a nyílt

j és boldoggá vált. Arcán álmodó mosoly 
suhant át, azután lehanyatlott a feje és az 
árnyak körötte kergetőzdtek, teljesen elrej- 

; tettek őt . . Ó maga lassan-lassan ár- 
I nyékká vált és eltűnt beláthatatlan sere

gükben . . .
Késő éjjel találták meg öt a monostor 

megdöbbent barátai Hajában és szakál- 
, Iában hideg harmat csöpjei csillogtak gyé- 
, mántok gyanánt; keblén, amelyben oly 
i nyugtalanul dolgozott a szív, fehér jázmin 

virágai pihentek; és sápadt arcát széppé 
tette leírhatatlan üdv sugárzó mosolya.

J. Vrchl cky.

Este volt . . .
Este volt, csillagos szép májusi este . . . 
Csend voP . . . csak a szellő mesélgetett 

halkan . . .]
Amikor először súgta a fülébe 
Azt a szót az ajkam . . .

Szeméből csendesen peregtek a könnyek . .. 
Az ajka lázasan ajkamhoz tapadt . . .
. . . És egyszer valahogy minden meg

szakadt . . .]
. . . Az én lelkem pedig örökre szomorú 
Május est maradt . . .

Farkas Gábor.
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tuberkulózisban szenvedő gyermekek ni 
iskolából kizárandők, arról már szóltunk, 
ni ilyen gyermekeket gyógyító intézetekbe 
(szanatóriumok, kórháxak tüdőbetegosztá- 
lyai) kell elhelyeznünk. A szanatóriumok 
ideális gyógyító intézetek, de csekély szá
muk miatt csupán a betegek egy kis há
nyada nyerhet azokban elhelyezést. Vannak 
az iskola céljait szolgáló, úgynevezett iskola- 
szanatóriumok is, amelyekben a tanulók a 
tanítás idején kívül a hygienés-diétás in
tézeti kezelés minden jótéteményét élvezik 
(Tátraháza). Ha a beteg tanulónak módjá
ban van, tartózkodjék 4 - 8  hétig valamely 
tengermeiléki vagy magaslati gyógyhelyen. 
A 42818—Vll—b—1913 számú belügymi
niszteri körrendelet alapján továbbá min
den közkórháznak egy betegszobát kell 
berendeznie a tüdővészes betegek elkülö
nítésére. Ennek szükségére már a 49851 1897 
számú Bm. körrendelet is utalt, amely a 
tüdővészes betegeknél követendő minden 
óvó rendszabályt felölel, de az előbb em
lített körrendelet hívta fel a figyelmet ezen 
intézkedések szigorú foganatosítására. Ilyen 
kórházi osztályokon helyezendők el az 
iskolaorvos vagy tanító javaslatára azon 
betegek, akiknél minden oktató munka da- 
cára”hiányzik a legelemibb óvó-rendsza
bályok megtartása. Az intézeti, valamint 
kórházi kezelés nagy előnye, hogy az an- 
tituberkuiotikus nevelés sehol sem oly ered
ményes, mint e helyeken.

Vannak továbbá intézmények, amelyek 
a megelőzés és gyógyítás határán mind
kettőnek szolgálatában állanak Bármerre 
is tekintünk a müveit külföldön, a meg
betegedés kezdeti szakában levő, valamint 
a hajlammal biró, satnya gyermekek ré
szére az intézmények egész sorát találjuk, 
amelyek már évek óta működvén, igen 
kedvező eredményeket értek el. Szorongó 
szívvel kell hazai viszonyainkra gondolnunk, 
hiszen csak egy ily gyógyintézetünk van 
Balatonalmádiban s a második most ké
szül a Rózsadombon a társadalom és fő
város áldozatkészségéből s a kormányha
tóság hozzájárulásával. Pedig Fáy Aladár 
statisztikája szerint a tüdővészben és egyéb 
gümős bántalmakban elhalt gyermekek 
száma hazánkban évenkint lOüOO-re tehető. 
Világos, hogy e számot jelentékenyen csök
kenthetjük, ha a tüdővészes beteg környe
zetében élő és a fertőzés veszélyének ál
landóan kitett gyermekeket jobb hygienikus 
viszonyok közé és gondos orvosi felügye
let alá helyezzük. Hogyan válasszuk ki 
azonban ezen gyermekeket? Megmaradhat- 
e egy részük fertőző környezetében s me
lyeket kell feltétlenül kihelyeznünk? Ha a 
tüdővészes beteg külön szobában izolálható 
s egyáltalán a fertőzés terjedését gátló in
tézkedéseink megértéssel találkoznak, a 
gyermek a beteg környezetében veszély 
nélkül meghagyható Ahol a beteg el nem 
különíthető «s intézkedéseinket szigorúan 
végre nem hajtják, a gyermeket környeze
téből ki kell vennünk.

Dr. Laufsr Lipót.

A választók összeírása Léva város 
területén befejezést nyert. A bizottság előtt 
igen kevesen jelentkeztek önként, nagyobb 
részét hivatalból és a nagyobb munkaadók 
által ai összeíró bizottság rendelkezésére 
bocsájtott adatok alapján vették fel a vá
lasztók ideiglenes névjegyzékébe. Összesen 
939 választót vettek fel a névjegyzékbe.

A tanítóképző évkönyve.
A lévai állami tanitóképső intézet év

könyve az elmúlt tanévről most jelent meg. 
Az ávköny mindenre kiterjedő figyelemmel 
tárja elénk az intézet működését s igy 
könnyen megállapítható, hogy tanítókép
zőnk valóban egv minta-intézet, melynek 
oktatásában a legújabb pedagógiai elve
ket érvényesíti a hivatása magaslatán álló 
tanári kar. Az évkönyvben található sta
tisztikai adatok szerint az elmúlt tanév vé
gén 111 növendék tett vizsgát s 27 uj 
tanító került ki az intézetből. Ezek közül 
Léva városi volt 18, barsmegyei /9, a 
többi pedig az ország különböző részeiben 
bir illetőséggel. Az intézettel kapcsolatos 
Ifjúsági népkönyvtár, valamint a Lévai ifjú
sági egyesület, melynek tagjai földmives 
fiatalságunk köréből kerülnek ki, a tanári 
kar és a tanító - növendékek közremükö- [

I dése alatt szép kulturális munkálkodást . 
fejt ki,'melynek szemmel látható eredmé- 
nyei vannak. Az évkönyv, az intézet uj 
épületének külső és belső képét sikerült 
felvételek nyomán mutatja be. Ezek a ké- I 
pék arról tanúskodnak, hogy a lévai tanító- 
képző az ország legdiszesebb és legmo
dernebb iskolai épületei sorába tartozik . 
Különös figyelemmel van a modern pedago- j 
giára és az egészségügy követelményeire. , 

Az évkönyvben még egy szép vers is ! 
f- glaltatik, a szerzője Havas István, jónevü ( 
költő, aki a lévai tanítóképző növendéke 
volt. Mivel ez a költemény helyi vonatko
zású, az uj tanítóképzőről szól, bizonyára 
szívesen veszik olvasóink, ha azt teljes 
egészében ide nyomatjuk.

AZ U J V Á R .
Havas István.

Tündéries, holdas éj . . . alvó város felett 
Hatalmas, uj palota áll büszke őrszemet. 
Tornyán a holdsugár nagy fenséggel ra-

(gyog,
Sáppadozva nézik ezt ott fenn a csillagok

S a nagy fényben egyszerre jön egy deli
(alak,

Én csak nézem, elnézem s csodálom hall
gatag*

Pörge kalap, szép mente, sarkanyuja peneg: 
Tulvilági fényt szóró, nagy, fekete szemek.

Lant-hegedű baljában, a jobbja húrba kap* 
ősi dallam zendül föl s megnyílik hős ajak . 
„Hej, hová is lettetek Csábrág, Szitnya vára 
Immár Léva fölépült, végre valahára !*

És zeng a dal Léváról, kulcsos mivoltáról, 
Törökverő vitézek vérehuilásáról 
S aki zengi: Tinódi! Én köszöntőm mélyen, 
Alázatos fiúként az ünneplő éjben.

Rám néz csodás szemével: „Vitéi vagy ?
(Végbeli ?

Hogy öcsém vagy, azt látom! — trehangon
(kérdezi.

„Vitéz vagyok, engem is e várban neveltek, 
De ez nem vár. iskola, mondom kigyel-

mednek.44

„Ez a szép, ez iskola ! ? Ily nagy csak
(vár leheti

De hát én már negyedfélszáz éve pihenek,

Mval Hírlap

S hej, úgy látszik, azalatt a jó végek vára: 
Átváltozott szűkösen holmi iskolára !44

Hajh, jó uram, Tinódi, bátyám és mesterem, 
Sóhajtó szép szavára ezeket felelem:
A vár ott van; kigyelmed, nézze azt a romot, 
A hős múltból: hősi jel, melyre szív feldobog.

Az uj vár meg iskola, nagy eszmék lánc-
(sora,

Művészetnek, tudásnak, munkának otthona. 
Szent oltára a magyar hazaszeretetnek, 
Ahol csodás hatások, érzések születnek.

Gyermek leszek, értse meg, új falát ha
(nézem,

Itt edzett meg férfivá küzdő szegénységem. 
Itt álmodtam gyönyörűt, tavaszom itt fakadt 
Most már több is, mint tavasz: önzetlen,

(tiszta nap.>

Kincset \ .tünk innen el, s vagyunk vagy
(ezerek,

Akik cr .kor elmen vén tanitnak népeket. 
Szablya helyett ösztökél, vésőt kalapácsot, 
így készítjük uj harcra szép Magyarországot.

Nem lett szűkös iskola a kigyelmed vára, 
Lett az eszmék kohója, szebb jövő sugára, 
Hol a szivet uj fények be-besugározzák 
„S nem veszékel már sirva szegény Ma- 

(gyarország !

— S a holdas éjszakában Tinódi áll s
(mereng,

De két szeme kigyullad, mint csillag oda
(fent.

Átöleli boldogan az új vár falait,
S hogy szent legyen örökre, rányomja ajkait.

H Í R E K .

— Weinberger Adolf temetése. Hétfőn 
este érkezett meg Grácból dr. Weinberger 
Adolf holtteste és az izraelita hitközség 
tanácstermében helyezték el a koporsót. 
Tiszteletből, mert Weinberger Adolf egyik 
buzgó vezérembere volt a hitközségnek. 
A temetés is innen történt másnap délelőtt 
tiz órakor. A kellemetlen esős idő ellenére 
is impozáns módon nyilatkozott meg a 
közönség részvéte a megboldogult iránt. 
Felekezeti különbség nélkül rendkívül so
kan jelentek meg, hogy lerójják kegyele- 
süket a mindenki előtt nagy tiszteletben s 
szeretetben álló férfiú végtisztességén. A 
temetésen dr. Spiegl esztergomi főrabbi 
könnyezéslg megható gyászbeszédet mon
dott, melyben kiemelte a megboldogultnak 
nemes emberi érdemeit és szivjóságát.

— Vasúti hírek. A léva—nyitrai vasút 
építése a megvalósulás felé közeledik. A 
Fried és Adorján cég az érdekelt községek-

Itől és Nyitravármegyétöl az összes hoz
zájárulásokat már kieszközölte és megka
pott mindent, amit kívánt, igy az ősszel a 
megújítási ergedélyt újra megkéri. A léva— 
nagysurányi vasútvonalat — mint illetékes 
helyről étesülünk — augusztus hó 16 án 
adják át a forgalomnak.
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tőkét 3,937.000 K-ról 6,176.4000 K-ra 
emelte fel, 2874 drb. 200 K törzs- és 8323 
drb. 200 K uj elsőbbségi részvény kibo
csátása utján.

— A kézimunkatanfolyam bezárása. Ara- 
nyosmaróton a tanítók részére rendeiett 
kézimunkatanfolyamot, teaintettel arra, hogy
a hallgatók közül sokat behívtak kato- i 
nának, hirtelen befejezték.

— A háború alatt ne igyunk szeszt! A 
magyarországi Good Templar-Rend felhí
vást intéz a néphez. Ebből adjuk a követ
kező részt: „ A szeszes italok a test 
teljesi ő képességét csökkentik, a lelket 
megfosztják igazi erejétől és nemes hevétől, 
az erkölcsöt aláássák, az anyagi erőket 
kisebbítik. A ki e válságos órákban iszik, 
vét maga és nemzete ellen. Most a józan
ság, a szeszes italoktól való teljes tartóz
kodás egyenesen nemzeti kötelesség! A 
taa-ivó japán legyőzte a pálinkától meg- 
ronlott muszkát Fáradságot és megpróbál
tatást a szesz-ivó alig bir el Hosszú 
menetelést, nehéz testi munkál, küzdelmet, 
vihart és vészt csak a szeszes italoktól 
tartózkodó emberek tudnak elviselni. Az 
athléták kiváló eredményeket csak úgy ér- ! 
tek el, ha nem ittak A szeszfogyasztók 
sebei nehezebben gyógyulnak. Az Észak- 1 
amerikai E gyesült-Államok haditengerésze 
téből Norvégia hadseregéből ezért szám- - 
űzték a szeszt. A szesz gyávává tesz. Ka- ! 
tonák! Polgárok! Sorsunk és jövendőnk • 
forog kockán! A válságos órákban őrizzé I 
tek meg nemzetünk javára állandó józan
ságokat! A józanoké a jövő! A józanoké
a győzelem! Ne igyatok semmi szeszes 
italt!11

— A postai megbízás reformja. A keres
kedelmi miniszter elhatározta, hogy a 20 
koronán aluli összegeknek postai megbí
zás utján való beszedését a közönségre 
nézve olcsóbbá és kényelmesebbé teszi. 1 
Az ilyen összeg behajtása céljából a vá- 
lastos levelezőlapokhoz hasonló 10 filléres 
űrlapok lesznek minden postahivatalnál és 
dohánytőzsdében kaphatók. A feladó az 
űrlapot bármely postaszekrénybe bedob
hatja A címzett postahivatal levélhordó 
utján megkísérli a kérdéses összeg besze
dését s amennyiben a beszedés sikerrel 
jár, úgy a beszedett összeget az űrlap má- ' 
sik felének kitöltésével eljuttatja a postai 
megbízás küldőjének, tiz fillér behajtási és 
további 10 fillért utalváuyportó elmén le
vonva a beszedett összegből.

— Tenniszverseny. A barsmegyei tennisz 
kedvelők augusztus 8-án és esetleg folyta
tólagosan 9-én. Aranyosmaróton a gr Mi- 
gazzy-féle parkban levő pályákon páros ten- 
niszversenytrendeznek. A versenyrepáronként 
lehet nevezni aug. hó 4-ig Dr. Gyapai József 
titkárnál Ar.-maróton. Á nevezési dij pá
ronként 5 korona. A versenynél a Magy. 
Országos Lawn-Tennisz Szövetség szabá
lyai mérvadók. A versenyt a Benkovits 
féle étteremben társas vacsora követi.

— Tilos a pohártörés, ügy kell a dolgot 
érteni, hogy a kávéházban és a vendéglő
ben mulatás közben nem szabad a poha
rakat csapkodni. A háziasszonyok persze 
szívesebben vennék, ha a törvény szigora 
a szobalányokra sújtana le és a tömérdek 
pohár- és tányér törésért szabna büntetést
a fejükre Egyelőre a duhajokat rendszabá- I 
lyozza a közigazgatási bíróság, kimondván, í 
hogy korcsmában és kávéházban még ak- ! 
kor sem szabad poharakat törni, ha az 
mások testi épségét nem veszélyezteti. Jó
vérű lumpok bánatosan értesülnek erről a 
szigorít szabályról. Mert, mit ér az egész 
mulatság, ha nem lehet elpusztítani a ká- j 
vés egész pohárkészletét, mondják szomo- j 
tuan a rezignált lumpok és arra gondolnak, I 
hogy a közigazgatási bíróság tagjai öreg 
bácsik, akik megtagadják fiatal éveiket. De , 
arra nem gondolnak, hogy ez az intézkedés I 
nagyon okos és bölcs, mert józan emberre ! 
egyenesen veszélyes volt a tartózkodás az ! 
olyan helyen, ahol pohárpusztitók működ
tek. Inkább akármelyik balkán háború, mint j 
a pohárcsata, mert ott megtörténhetik, hogy í 
a patronokból előzőleg kilopta az acélma i 
got az emberbarát szállító, de a duhajok ! 
keze biztos és minden cserép talál .. j

— Az ökrök miatt. Rudnay Béla alsó- : 
zsemberi földbirtokos két pár ökröt vá- ■ 
sárolt a lévai állatvásáron Az ökrököt rá
bízta két embeiére, hogy hajtsák haza. A 
dis/nósi csárdánál az egyik hajtsár Dián 
András a társát az ökrökkel előre küldte, 
ő pedig a csárdába ment inni. Amikor ki
jött a csárdából, két almási gazda éppen 
akkor vezetett arra ökröket Dián András
a gazdákat megámadta és az ökröket el 
akarta venni tőlük, mert ittas fővel azt 
hitte, hogy ezek a Rudnay ökrei. Vereke
dés támadt, melyben Dián súlyosan meg
sérült, de a gazdák nem engedték ökreiket I 
elvinni.

— Az állatdijazások elhalasztása. A bars
megyei gazdasági egyesület által tervbe 
vett szokásos nyári állatdijazások a rend
kívüli állapotra való tekintettel bizonytalan 
időre elhalasztattak.

— Gyújtogató villám. Bátban julius 23-án 
Mihalovics Mihály házába lesújtott a villám.
A ház leégett, emberéletben nem történt 
kár. — Tild község határában a gabona 
keresztekbe is lecsapott a villám és kisebb 
tüzet okozott.

— Égy bíró búcsúztatása. Dr. Balogh 
János ar.-maróti törvényszéki biró a duna- 
adonyi járásbíróság vezetőjévé neveztetett 
ki. A távozó bírót m. hó 25-én búcsúztatták 
el tisztviselői, mikor is társas vacsorát 
rerdeztek. A bucsnünnepélyen a bíróság 
részéről Patay László, az ügyvédek nevében 
dr. Belicza Pál, a közigazgatási tisztviselők 
nevében pedig Mailáth István alispán mon
dottak búcsúbeszédet.

— A Darwin Könyvtár most megjelent 
füzetei két igen értékes munkával gyarapil* 
ják a magyar természettudományi irodai
mat. A 7. sz. füzet Du Bois-Reymond egy 
annak idején sok vitára alkalmat adott elő
adását tartalmazza „Művelődéstörténet és 
Természettudomány** cinen. A kiváló ter
mészettudós és bölcselő széles látókörrel 
világítja meg azt a határt, melyet a tér 
mészettudomány és technika megismerései 
és vivmányai a kultúra haladására gyako
roltak A 8. sz. füzet Weismann Ágostnak, 
a nagy nénet biológusnak ,.Azélet határai*4 
c. értekezését közli A legérdekesebb és 
legizgatóbb emberi problémát: a halál kér
dését boncolja tisztán természettudományi 
szempontokból Az egyes füzetek a könyv- 
keskedésikbcn 60 fill.-ért kaphatók, a 
Darvin-folyóiiat előfizetőinek ingyen mel
lékletül járnak

— A mezőgazdasági helyzet Barsmegyé- 
ben. A gazdasági egyesület jelentése lapunk 
szántára: Az utolsó két heti kedvezőtlen 
időjárás megakadályozta gazdáinkat úgy a 
termények betakarításában, mint a cséplés- 
ben s ez az oka annak, hogy bár augusz
tus elején vagyunk, a próbacséplésekrő! 
pontos adatokat adni nem tudunk. Azt 
azonban sajnosai állapítjuk meg, hogy mi
nél jobban előhaladunk az aratási és csép- 
lést munkálatokkal, a termés eredménye 
annál szomorúbb. Ennek a kedvezőtlen 
időjárás az oka, mely kiszámíthatatlan ká
rokat okozott a kint levő gabonában. (A 
zab sok helyen áll még, vagy jobban 
mondva fekszik, a sok esőzéstől.) Az ál
talános gazdasági helyzet vármegyénkben 
kedvezőtlennek mondható, nem annyira a 
termés-eredmény miatt, hanem a rossz 
időjárás következtében, mely megakasztja 
a munkálatok rendes meneté*. Várme
gyénk átlagtermése, összehasonlítva a leg
több vármegye átlagával, még kielégitőnek 
mondható. Búzából kát. holdankint 7 nté- 
termázsát el fogunk érni, ha az icőjár 
nem csökkenti az átlagot, nem hu zz? ke 
resztül számításunkat. A tengeri az egész 
vármegyében szép, kárpótolva lehetünk 
vele a gyöngébb búzatermésért Azonban 
a tengeriben — sok helyen — a jég oko
zott nagy károkat, meg az üszük. A ten
geri a sok esőtől oly buján fejlőd*k, hogy 
attól tartunk, ha az időjárás esős marad, 
teljesen nem fog beérni.

— Halálozás. Gyászlapon jelentikne künk, 
hogy Körmöcbányán elhunyt zechentgrubi 
Zechenter Gusztáv dr. özvegye, szül. Ke- 
resztfalvy Emília, életének 80-ik évében. 
A megboldogultban Forgách Antal grófné 
nővéiét gyászolja.

— Táncvizsga Kreutz Gyula fővárosi 
tánctanár a deákcsoport növendékeivel 
augusztus 1-én a Vigadó nagytermében 
táncvizsgát rendez. A vizsga elején lát
ványossági táncok kerülnek bemutatásra. 
A felnőttek esti csoportjának táncvizsgája 
másnap, augusztus 2-án este lesz megtartva 
A zenét Bartos és Sárai zenekara szolgáltatja



-  Anyakönyvi bejegyzések Sndet^ek:
Botka Rezső Pompos Etel: Ilona. Berényi 
Abrahám Redlich Berta: Lili Ilona Veres 
Lajos Juhász Róza: Barnabás. Szebecn- 
lebszki János Radványi Anna: Margit 
Frankó Ferencz Demény Ilona: halva szu- ( 
letett leány. Dohány Erzsébet: Mirgit. 
Jancsó József Giegorics Anna: Mária. 
Hercz Péter Leh. czki Anna: Gyula. Halá
lozás: Simon Béla 2 é, tüdőgyulladás. Klem 
Lipót 71 é, ag^koriv égkim rülés Stafánek 
Lajos 58 é, majzsugorodás. Lipták János 
5 > é, tüdőgümőkór. ______

Ördöjadta szerb nepe !
A háborús hangulatnak is támadt már 

poétája. A fönti cim alatt érkezett hozzánk 
az alábbi vers, melyet kuriozumkép kiadunk.
A szerző után megjegyezzük, hogy a „Jaj 
de huncut a német4* dallamára énekelhető

Ördögadta szerb népe,
Szent volt eddig a képe 
Árulta a szilváját, 
ügy hizlalta a máját.
Szilva fogyott, a máj nőtt, 
így töltötte az időt.
Mikor aztán haza ment, 
Lopva mi ránk fegyvert fent.
Éles is már fegyvere,
S ránk kiáltja: no, gyere!
A bőrében meg nem fér,
Kell neki a magyar vér. 
Megálj, disznók pásztora, 
Nem ébredsz föl százszorra. 
Kölcsönt adunk te neked, 
Hogy a lelked bereked.
Nem is hagyjuk magunkat, 
Kiütni a fogunkat.
Orrunk alatt piszkálni, 
Szemünkbe port szitálni. 
Megtanítjuk a szerbet, 
Szenvedni bút, keservet.
S ha mégsem tér eszéie, 
Békót kötünk kezére.
Föl, föl hát mind, magyarok, 
Mikor a szerb agyarog.
Hü vitézek, katonák,
Lépjük által a Dunát.
Töltve legyen a táska,
Szerb a napot ne lássa.
S ha visszatér a béke, 
Győzők nézzünk elébe.

Sport.
Kárpitja -  LIFC. (4:1)

Julius 19-én vasárnap a budapesti 
Kárpátiát látta vendégül a LIFC a vásár 
téri football pályán. A Kárpátja erősebb, 
fürgébb és minden tekintetben jobb klasz- 
szisu csapat, mint a LIFC., da a munkája 
nem finom, tiszta munka, a modora pedig 
ne.r a legudvariasabb, sok benne az ala
koskodás és a csel. Bár a vereség előre 
látszott, mégsem gondolt senki olyan 
eredményre, mint amilyennel végződött. 
Ennek pedig főoka a bíró, aki kritikán 
aluli, lehetetlen munkát végzett, aki nem 
ért egyáltalában semmit a footballhoz, aki 
nem ismer sem szabályt sem pedig határt. 
Lehetetlen ily bíró Ítélkezése alapján be-

csülctes, tisztességes munkát végezni, aki 
mcHesle két igazságtalan goalt Ítélt ineg. 
Mindazonáltal *a LIFC. munkáji, — a fe
dezetsort és egyik hátvédet kivéve --  nem 
ért sokat. Félidő 1 :0 Kárpátia javára.

LAC. — BJÍK 5:2
Folyó hó 26 án a LAC mérkőzött a 

Budapest József-városi Torna Kör-rel a vá
sártéri pályán. Az e ,ész j ítékon a LAC. 
határozott fölénye látszott, ügyesen és fej
lettebb technikával, erőstn és biztosan 
verte ellenfelét. A LAC te jes csapatával 
játszva — legjobb emberei Drazsó, Simon, 
Bedus, Belopok.cky, Duska teljesen ki
érdemli az elismerő* t. F* Ldő 1 :0 LAC. 
javára.

Még egyet: a rendezés, a közönség 
elhelyezése, ügyetlen volt. Elvégre erre 
is vigyázni kell F. G.

LIFC. LAC hó nap vasárnap, a vá
sártéri pályán, szándékozik egy barátságos 
mérkőzést lejátszini a Vöó kereszt egye
sület javára.

LévaiJIIirlap 31 szám.

Hódité körútra 
índuS az uj 

kőbányai sörfőzde

vessünk mésznitrogén és kálival. 
mm H terméshozamot meglepő módon

(  i C ^ l ö l / O T  növeli- Thomassalak, 40 V o s  super- 
\J  WzY v  S fosfát, ammóniák, koncén trált mar

hatrágya valamint takarmánynemüe- 
et u. m. korpa, száraz szelet, olaj-pogácsa, s takarmánysó 

úgy vaggonárúban mint kisebb tételekben elsőkézből leg
olcsóbban szállit.

Halmos Jenő Léva, Honvéd-utca 2.

Fiuiniernátus Besztercebányán
■ 

•
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M E G H Í V Ó .
Az újbányái malomkőgyár részvény társaság

1914. évi augusztus hó 9-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor

=  Újbányán, a társulat saját tanácstermében =

XXL ÉVI RENDE5 KÖZGYŰLÉSÉT
tartja, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja

A közgyűlés tárgyai:
Az igazgatóság.

1. A közgyűlés megalakulása. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése.
2 Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése.
3. Az 1913—1914 — üzleti évről szerkesztett számadás és mérleg megállapítása, az eredmény feletti intéz

kedés és a felmentvények megadása.
4. Esetleges indítványok.
Figyelmeztetés : Aki a közgyűlésen szavazati jogát gyakorolni kívánja, tartozik az alapszabályok 15. §-a 

értelmében a részvényeket a közgyűlés előtt az intézeti pénztárnál, vagy egy nappal előbb az Aranyosmaróti Takarék- 
pénztárnál, vagy a Barsmegyei Népbanknál Aranyosmaróton téritvény mellett bemutatni.

A 21. számú szelvényre járó osztalék fenti két pénzintézetnél, valamint az Újbányái Népbanknál is a köz_ 
gyűlést követő napon beváltható. — A 18, 19 és 20 sz. szelvényekre a társaság osztalékot nem fizet. —

Vagyon Mérleg számla 1914. Június hó 30 ( Teher

Újbányán, 1914. évi juuis 30-án.

A z  i g a z g a t ó s á g :

Zimmer Antal s. Ár. Dr. Balbach Béla s. k. Mittelmann János s. Ár. Gyuris Samu s. k.
könyvelő. i(« R - tag. itfazg. tag. fl. v. gyirigazgatö

Dr. Belicza Pál s. Ár. Pető Bertalan Gyuris Samu s. k.
igazgat, elnök. igazg. tag. igazg. tag.

Ezen mérleg valamint a veszteség- és nyereség számlánkat, a leltár- fő- és mellékkönyvekkel minden részben összeegyeztettük,
azokat helyesnek és teljesen megegyezőknek találtuk.

Újbányán 1914 Julius 24-én.

Dr. Rajczy Géza s. k .  Dr. Znamenák István s. k. Kirdlyjalvi Kraft Károly s. k. Bartos Frigyes s. k.
falttgy. b. tag. lalugy. b. tag. Mllgy. b. tag. fviugy. b. tag.
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ELADÓ
H onvéd-utca  39  sz. uriház,

mely 3 szoba és mellékhelyiségek 
s szép konyhakertből áll. 
Bővebbet a tulajdonosnál.

E gy alig használt 
E B E D L Ó  

BÚTOR jutányos 
áron ELADÓ. 

Koháry-utca 20.
Mazdák figyelmébe !

Mint a budapesii Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy 
Superfosfait, Antóniák* Tho- 
massnlak, Ciliilétrom,

nálam úgy vaggonszámra, mint kisebb 
mennyiségben ép oly árban szerezhető be, 
mint a Műtrágya szövetkezetnél.

Fizetési feltételek : Készpénz fizetésnél 
3o/o pénz engedni, vagy 6 havi időre, 6 
hónapon túl a szokásos késedelmi kamattal.

Továbbá az összes takarmányok korpa, 
szárazszelet, olajpogácsa stb. úgy vaggo- 
nonként, mint kisebb mennyiségben a leg
olcsóbb árak mellett kapható.

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM 

Léva, László utca 8. 
Schöller-kastéllyal szemben.

E8ERCO
P atent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb  
lé g m e n te se n  e lzárh ató  patent befőttes 
üvegje.- '

Egyedárusitás Barsmegye részére:
Vám os Mór

üveg  és  p orcellán  k e resk ed éséb en
b tv A n.

T ele fo n  1 # . szám

Állandóan n agy  kész
le tet tartok.
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U N G Á R  A D O L F
LÉVA,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Zm ák é s  p o n j v a  k ö l 
c sö n z é se  é s  e la d á sa .
Vízmentes ponyvák, lápokró- 

cok, tömlők és gazdasági
k ö t é l á r u k

jutányos árban, nagyban ós kicsi ny- 
— btMi kaphatók. —
Ablakredőnyök és napellenzőkre 
===== rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása  
— eszközöltetik. —

1 ! í r t  ( M v t t  m$é<ímm$i§mh
Eponge és crepon 
minden színben, miile 
fleur grenadinok és 
etaminok a légiijabb 
blousok és pongyolák  
nagy választékban kaphatók.

HQLZMANN BÜDÖS
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n
újdonságok.

Lüsteröltöuyök, 
Por köpenyek, 
Férfi és 
Gyermekruhák

M E G N Y Í L T !

Tóbiás Testvérek
d is  és festik kereskedése

a Blum-féle házban.

Kaphatók minőén e szakmához tartó- 
zó cikkek úgymint:

épület és butorvasalások, ko- 
vácsés bádogos kellékek 
nagy raktára, kázlatlisi ciUüten

nagy választék.
Mindennemű f e s t é k á r n ,  
továbbá k o v á c s  és t i iz i
sz£nvalamint P o r t i o n t !  
és r o m á n  czementben ál- 

raktárt tartunk.
Amidőn még kérjük a nagyér

demű vevő közönség szives pártfo
gását magunkat b. jóindulatukba 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte
lettel Tóbiás Testvérek
Különösen felhívom a t. közönség fi
gyelmét a  legjobb minőségíi 
Acél Orosz kaszákra.

Ugyanott egy tanutó felvétetik.

KOVÁCS SÁNTXffi
f i p ü n T i i l i á z a

L É t ' i ,  Howsntli-tér.

A jánlja dúsan ío lszere lt  
— —  cípöraktárát. ——

_______ _________

9 !  e s c  á r  ah ! 
ílaSjj Dálasztéft!

ê e_________

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

_______ _________

Mértékszerinti osztály.

i
j
i

z lim it
cipőáruháza

X i i j í y N n l l á .

Reklámáraim:
Fehér vászoncipö legelegánsabb 

kivitelben — — — 4 K 50 f
; andál egész finom 6 évig 2 K 80 f  
; 10 évig 4*—, női 5-50, férfi 6*20.
I Elegáns amerikai női félcipő 8 K — f  
j Csinos női sevr. fűzős v 
j gomboscipö — — — 8 K 50 f 

Valódi angol sevró női gom
bos vagy füzöscipö — II K — f

Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9’— K 
Sima tiszticipö — — — 9 — K
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacipö — — 13*90 K
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö — — — — II— K
Fiú box füzöscipö 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.
Nyomatott. Schulcz Ipnácznál Lévan.
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