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ei edmény telenséggel végződnek, 
ami újabb csapás azokra nézve, 
akik bizakodtak. A munka ered
ményességét gátolja régtől a bi
zonytalanná tett helyzet, a vára
kozó bizakodás csődje lett pedig 
az elérkezett eredménytelenség :az 
e\- lex.

Széttagolt társadalmunkkal, ma
gunkra maradottságnnkal, óriási 
köztérijeinkkel, tespedő magáhvá- 
lalkozásaink kai. kereskedelmünk 
és iparunkkal vájjon hogyan kezd
jünk hozzá a szükséges nagy nem
zeti munkához, UHU év elején, 
hogy mire térii 1-fordii 1 az idő or
sóján ez az évszám, vigasztalóbb 
képét lássuk ?

A rombolásokat miket a széthú
zás, a meg nem értés és sok vo
nalon a hozzá nem értés okozott, 
helyreütheti még az okos nemzeti 
sorakozás. Azt a sorakozást értjük, 
amely még sem volt meg, de a- 
melynek végre már el kell jönni, 
mert elérkezett minden-módon az 
idők teljessége. Aki it* e földön 
élni kíván, védje meg gyorsan é- 
lete előfeltételét : kenyerét. Köz- 
gazdasági közvéleménynek kell 
a lakulnia , amely a fokozatos és 
biztos gazdasági kiépítést követelje 
józanul, mérséklettel, de annál tü
zesebb elszánt sá gg; 11.

A párttusák az egyéni hiúságok, 
az üres szólamok ideje lejárt. Kl- 
ni és boldogulni akarunk. Mind
azt csak úgy lehet, ha számolunk 
helyzetünkkel és azokat visszük

OESTLIN HORNIMAN-TEA BAKER
teasütemény és cakes! a világ legjoúi teája! eredeti angol töltési jamaika ruin!

E három, legjobbnak elismert ikk egy csésze ízletes teához
—  __  Kertész Lajosnál kapható Léván. = = = = =
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T Á R C A .

Emlékek.
A pókhálós asztalfiókból 
Előkerült egy régi kóta . . . 
Elfelejtette a nagyasszony 
A menüettet már azóta.

A levendula illatából
Nem maradt semmi, semmi emlék,
A poros kótát a nagyasszony 
S az unokák is elfeledték.

Odakünn az akácok nyíltak,
A hófehér szelid akácok,
A galambőszhaju nagyasszony 
Régóta nem volt ilyen boldog

De mikor már a sárga kóta 
Utolsó oldalát lapozta 
S valami hervadt, régi emlék 
Fehér leikébe szállt titokba.

A kopott billentyűkről ujja 
Lesiklott . . . Nem játszott tovább.

. . . Künn tavasz volt. . . Akácok nyíltak 
És mosolyogtak az ibolyák

Karafiáth Jenő.

Hogyan készül a divat.*)
Páris, január.

Pacquin asszony, az elsőrangú divat- 
művésznő, kétezer embert foglalkoztat egész 
éven át. A legkiválóbb festőművészek, raj
zolók és szobrászok a munkatársai. A mun
katársak tiszteletdija és az alkalmazottak 
fizetése több millió frank egy évben. Most 
azt írták róla hogy Bienx, a drámairó el
veszi feleségül, de ezt önmaga cáfolta meg 
egy nyilatkozatában. A divat e császárnője 
mondotta ezeket az asszonyokat nagyon 
érdeklő vallomásokat:

— Azt akarják tudni, hogy miből és 
honnan merítem eszméimet és ötleteimet ? 
Nos megsúgom a nagy titkot: a természet-

*) Hölgy olvasóinknak vélünk szolgálatot 
tenni e sorok közreadásával.

(Szerk.)

bői. Igazság és szépség csakis a termő ét
ben van, ez ihlet meg engem is alkotás, n- 
ban. A természet formáját meghatároz n, 
ráképzelek többféle szabású toalettet, az in 
becsavarom az alakját, puha simuléi iy 
szövetekkel, hogy testének vonalait ji n 
láthassam. Mikor igy mintegy plasztik n 
előttem áll, sötétebb és világosabb szi - 
kel megjelölöm, az árnyék és fény hti 
itt is ott is helyezek el egy kis fényt. y 
árnyékot, ahogyan a vonal élesebb p - 
tikája megkívánja. Ilyen módon tere n 
meg a toalett harmóniáját Erre az 
hangra vetjük művészetünkben a f< h 
soha sem szabad megfeledkeznünk l
hogy a testnek hibátlan és arányos 
lai teszik a nőt a teremtés remek mi 

— Nem minden toalettnek vetjük g
azonban az alapjáPeleven modellen. \ ik 
vevőim különösen külföldön, akik el' k 
az arcképüket és testüknek mértékét g“ 
várják amig a számukra valami form '■ 
találtam Nemrég egy budapesti assz* ak 
is igy arckép után csináltam ruhái 5ia 
ö t-h at formát költök egy-egy toal a
formák rajzaiból, azután választhat. a
megrendelőim. Az arcképküldés ki ẑ »
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iiviát átlengi a törekvés, hogy akaratot 
on a bünbeesett fiatalkorú leikébe, ellent- 
! a bűnös hajlamoknak, felkelteni és ha

•keltette erőssé és szilárddá tenni az er- 
,si szabadság érzését.

Azt, hogy általában valamely törvény jó 
,gy rossz, csak az élet, a gyakorlat és 
almazás igazolhatja. A törekvést ebben 
irányban elősegíteni nemcsak a magyar 
ság szakképzettsége, hanem emberi 
se, átérzettsége fogja megmenteni, hanem 

nak a társadalomnak a szakadatlan és 
, dményes munkássága is mely a gyermek- 
. delem gyűjtő fogalma alatt ismeretes. A 
i vényhozás a társadalom éber, kitartó és 

vetkezetes tevékenységére számit első sor- 
Ettől várja, hogy a javító nevelés 

, dara felállított intézmények gyakorlatilag 
-valósitják-e az akarat felköltését és szi

lárddá tételét.

A magyar bor ellenségei.
Január hó 30-án fogja Budapesten tar

tani alakuló gyűlését az Országos Mérték
ig tességi Szövetség, amelynek létrejöttében 
nagy érdeme van a Magyar Szöllősgazdák 
• i zágos Egyesületének is. A szövetség 
nemes céljait maga a cime eléggé megma
gyarázza. Nem akar mást mint a mérsékletet 

ijeszteni a szeszes ital fogyasztásában, kü- 
nősen pedig abban az irányban, hogy a 

fogyasztó közönséget teljesen elszoktatja a 
tlinka ivástól és hozzászoktatja a mérsé

kelt boriváshoz.
Sajátságos jelenség, hogy a szövetség 
egalakitására irányuló mozgalom első 

percében már is annyi ellensége támadt, de

t ha nem ismerem a megrendelőt nem j 
m alakját lelki szemem elé képzelni e i 
iil pedig nem tudok alkotni. Vannak 

tán vevőim, akik csakis eredeti modell j 
készíttetik ruháikat vagyis csináltat- 

egy toaletthez két három modellt, hogy 
/.ihassanak. Az ilyen modellek készítése | 
fáradságos munka. Napokig sőt hetekig 

rjuk a múzeumokat, tanulmányozzuk a 
tümtörténeti könyveket és megszerez
ni régi mesterek rézmetszeteit. Az antik 
Tokról lenézem a szövet ráncképződé- 
a ruhának lágy és plasztikus omlását, 
pék szines árnyalatai megtanítanak a 
k keverésére és igy tovább Amikor 
egy izben Egyiptomból hazajöttem, egy 

m formájú ruhát hoztam divatba, amely- 
nagy kelendősége lett. Egy feliák tuni- 
nak a leomló ráncai pedig örökre az 
unba vésődtek.

A hölgyeknek fogalmuk >incs róla, 
mennyi fáradságba és gondolatba ke- 

^ gy-egy  sikerült modell megteremtése, 
vezzék meg a hölgyek, hogy a ruhát a 
gástalan vonal nem pedig a szín, vagy 
rága disz teszi széppé, elegánssá és ér
éssé. Azt hiszik sokan hogy a modelleket

a legkülönösebb dolog mégis, hogy a szö
vetség legádázabb ellenségének az Anti 
Alkoholista Egyesület mutatkozik, az az 
egyesület, amely maga is a mértéktelen 
szeszes ital fogyasztás ellen küzd. Már 
hetek óta folyik a sajtóban a háború, az 
Anti Alkoholisták szervezete nem retten 
vissza a gyanúsítástól sem s egymásután 
röpíti mérgezett nyilait úgy a szövetség 
életrehivói. mint pedig a Magyar Szőlős 
Gazdák Egyesülete ellen.

Tudjuk ugyan jól, hogy az elfogulatlanul 
gondolkozók előtt e támadásoknak vajmi 
kevés értéke van. de azért mégis érdemes, 
ha foglalkozunk vele. Kezdjük a dolgot az- 

I zal, hogy a Szőlős Gazdák Országos Egye- 
| sülete egy igen tekintélyes gazdasági érde- 
| kéltségnek már eddig is jelentékeny ered- 
I ményeket felmutatni tudó szervezete, a mely- 
| nek törekvéseit kárhoztatni sohasem jutott 

eszébe senkinek sem, aki ismeri a magyar 
bortermelés jelentőségét A magyar bor
termelés ezreknek és ezreknek nyújt ma 
megélhetési forrást s azok, akik ellenségei 
a magyar bornak, kétségbevonhatlanul el
lenségei a magyar mezőgazdaságnak, a 
magyar közgazdaságnak is. Az antialkoho
lista urak pedig nyíltan hadat üzentek a 
bornak. Nagy hangon hirdetik, hogy a bor 
épen úgy árt a szervezetnek, mint a pálinka, 
holott száz és száz tudós orvos vitatja 
annak az ellenkezőjét és maga a gyakor- 

| lati élet is azt mutatja, hogy a mérsékelt 
: borfogyasztás mellett az ember épen úgy, 

vagy talán jobban eléri az emberi kor vég
ső határát, mint Forelnek a legfanatikusabb 
hívei, vagy épen a magyar alkoholisták leg
kiválóbb és legtöbb sikerrel dolgozó stré
berei.

A pálinka kétségbevonhatatlanul nagy 
ellensége az emberi szervezetnek. A pálinka 
ivás ellen küzdeni is kell minden megen
gedhető eszközzel, csakhogy, amikor a küz
delmet megindítjuk, nem szabad sohasem 
megfeledkezni arról, hogy a természetben 
nincs ugrás. Az alkoholista ember szerve
zete kívánja az italt, s pálinka elvonása 
által keletkezett ürességet valamivel tehát 
pótolni kell. Mert hisz a ki iszik; különösen 
a munkás ember, leginkább azért iszik, hogy 
csökkent energiáját visszaszerezze. Liba
pezsgőkkel, vagy egyéb anti alkoholista 
italokkal nagyon bajos azt pótolni, már 
csak azért is, mert nagy kérdés, hogy ezek 
a nénboldogitó újfajta itatok igen sokszor 
nem-e egészségtelenebbek és a legtöbbször 
drágább, mint az alkoholos italok.

Ne feledkezzünk meg továbbá arról 
I sem hogy az alkoholista ember fokozatosan 

szokott rá az italra. Ennek a betegségnek 
tehát természetszerűleg nem lehet más 
orvosszere, mint a fokozatos leszoktatás. 
Ha pedig ezt elismerjük, el kell ismernünk 
ezt is, hogy a fokozatos leszoktatásnak 
legsikerültebb módja a pálinkaivásról, a 
boriváshoz való hozzászoktatás.

Éppen azért a magunk részéről sokkal 
több sikert jósolunk az Országos Mérték- 
letességi Szövetség jövőbeli aktiójának, 
mint a divat szeszélyei szerint igazodó s 
inkább felfulyt, mint sem konkrét eredmé
nyeket felmutatni tudó antialkoholista moz
galomnak. Az Országos Mérletességi Szö
vetség már csak azért is sok rokonszenvet 
fog maga mellett szerezni az országban, 
mert nem akarja tönkretenni, a magyar bor
termelést, nem akarja a szájából kivenni 
sok száz embernek a mindennapi kenyeret.

előbb festik és rajzolják s azután öntik for
mába. Ez tévedés, mielőbb a nyersanyagot 
gombostűvel és ollóval kiformáljuk s csak 
amikor tel esen kialakult a minta, akkor- 
örökitjük meg papiroson 

— Azt is kérdezték tőleni, hogy kinek 
dolgozom szívesei ben a királynőknek vagy 
a művésznőknek ? Egyforma igyekezettel 
szolgálok minden j ízlésű nőnek, de ha meg 
kell vallonom kinek dolgozom szívesebben 
akkor megmondom a művésznőknek A 
művésznők iránt kü >nös vonzalmat érzek, 
mert bennük nem k a nőt, hanem a sze 
replőt is látom és e/ért kettős figyelemmel 
alkotok a számukra Ezenkívül egyéniségük
kel, szükségleteikk és elmés ötleteikkel
megélénkítik a fám iámat.

A múlt évbe; zenkétezer szövetet és 
ötvenezer méter s  net, bársonyt és krep
pel dolgoztunk f< Bélésre huszonhétezer 
méter szövetet nkétezer-méter vászon 
és huszonötezer er moll kellett. Derék 
mintákra hatezer er kretont használtunk 
fel. Selyemfonál!' < ’uiszonkét millió métert 
varrtunk el. A var; ükét a munkások szer
zik be de a gom ! tűkről, nekem kell gon
doskodni ; ezer k fogy el ebből a porté

kából egy évben. A melénykékbe é> dere
kakba százötven kilogramm kapocs kell a 
babák kitömésére ezer kilogramm jutta.

— Az elárusitónők között vannak, akik 
huszonötezer, esetleg ötvenezer frankot ke
resnek egy évben. Az igazgatónők és sza- 
básznök fizétése tizezer és harmincezer 
frank között ingadozik A próbáló kisasz- 
szonyok négyszáz frankot kapnak egy hó
napba. Kétszázötvenezer frankot fizetek egy 
évben a házberért, nyolcvanezer frank ke
reseti adót, ötvenezer frankot fűtésért és 
világításért. Húszezer frankot adok ki évente 
kocsizásra és huszonötezret virágért.

— Ezzel az érdekes statisztikával fejezte 
be vallomásait a világhírű művésznő.

*

Követeljünk mindenütt 
budafoki F. M. K. E. gyújtót!
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Hirdetni fogja a mérsékletet, teljes erővel 
hadakozni fog a pállinkaivás ellen, de nem 
fog máglyára Ítélni minden szőlőveszőt. A 
Magyar Szöllős Gazdák Országos Egyesü
lete tehát a köréje sorakozó bortermelők
nek tesz hasznos szolgálatot, amikor a 
szövetség ügyeit felkarolja, és viszont a 
mértékletességi szövetségnek sem árt ha a 
szőlősgazdákkal karöltve kiván haladni, mert 
hiszen ez a két fogalom bor és mértékletes
ség nagyon szépen megférnek egy kalap 
alatt.

HÍREK.

— Áthelyezések. Dr. Papp efnő lévai kir. 
járásbirósági joggyakornok az aranyosma- 
róti kir. törvényszékhez és dr. Csizmazia 
József aranyosmaróti kir. törvényszéki jog- 
gyakornok pedig a lévai kir. járásbíróság
hoz a szolgálat érdekében kölcsönösen 
áthelyeztettek.

— Az uj üstökös. Afig lázas izgatottság
gal várjuk a Halley üstökös eljövetelét, addig 
egész váratlanul egy más üstökös tűnik föl 
az égen, szörnyű félelemmel töltve el a 
gyönge szivüeket, a babonásokat. Mert 
bizony igen számosán akadnak, kik e csil
lag megjelenéséből a világ végére, háborúra, 
vagy talán éhínségre következtetnek s két
kedve fogadják a jóakaratu magyarázatot, 
mely az egészben csak egy természeti jelen
séget lát. Az új csillagnak — nehogy név
telenül kelljen kóborolnia a hatalmas világ
űrben — a csillagászok az „1910 A“ nevet 
adták. Hétfőn d. u. úgy félhat óra felé 
városunk fölött is látható volt az uj üstökös, 
de a kiknek alkalmuk volt benne gyönyör
ködni korántsem képzelték azt oly nagynak, 
mint az valóban. Ugyanis a csillagászok 
szerint az uszálya, vagy miként a nép ne
vezi: farka, 13 millió kilométer, uszályának 
szélessége 1 millió kilométer s a feje pedig 
250 kilométer átmérőjű, tehát az egész 
csillag elképzelhetetlenül nagyarányú. A 
csillagászok azt mondják, hogy az uszálya 
rövidebb ugyan, mint a Halley üstökösé, 
de a feje sokkal nagyobb.

—  Ambrózy báró alapítványa. Ambrózy 
István báró malonyai nagybirtokos főren
diházi tag az 5 sz cs. és kir. huszárezred 
számára kétezer koronás alapítványt tett. 
Ezen alapitvány kamatait évenként ő Felsége 
születés napján fogják a Radeczky huszár
ezrednél tovább szolgáló egyik kiváló altiszt
nek kiadni.

— A lévai kath. kör vasárnap d. u. tar
totta közgyűlését, mely alkalommal az uj

tisztviselők választását is megejtették. A 
régi tisztviselők let k u ra megválasztva, 
Bartos István pénztáros kivételével, ki le 
mondott állásáról s ennek helyébe Svarba 
Endrét választották meg.

—  A Barsi Református Egyházmegyei 
Tanító Egyesület a közelmúlt napokban be
jelentette a Magyarországi Tanítók Szövet
ségébe való belépését, mely szövetséghez 
legújabban tömegesen csatlakoznak a többi 
vidéki tanító egyesületek is

— Ismeretterjesztő előadás az iparos kör
ben múlt vasárnap a közönség részvét en- 
sége következtében (mivel több helyen 
tánczmulatság s a kath. körben közgyűlés 
volt) holnap, azaz vasárnapra lett elhalasztva.

—  Tüzek a vidéken. E hó 14-én d. u. 
Molnár András oroszkai lakos malma ki
gyulladt és elégett. A tüzet a gyufával ját
szadozó gyermekek okozták. A kár biztosí
tás utján megtérül. E hó 24 én este 
Farkas János mezőkissallói lakos háza állí
tólag vétkes gondatlanság következtében | 
kigyulladt és elégett. A kár 400 kor., mely 
összeg azonban biztosítás utján megtérül.

—  Házasság. Előkelő esküvő volt kedden 
délelőtt Budapesten a Jézus Szent szive 
templomában: ghimesi gróf Forgách Károly 
vezette oltárhoz báró Révay Margitot, báró 
Révay Gyulának leányát. Az esküvőn meg
jelent József főherceg és Auguszta főherceg
asszony is, Roskoványi kamarás és Majté- 
nyi Anna udvarhölgy kíséretében. Az esketési

I szertartást gróf Batthyány Vilmos nyitrai 
püspök végezte nagy papi segédlettel és 
megható beszédeit intézett az ifjú párhoz.
A násznagy báró Révai László volt. Nyo- 
szolyólányok voltak: báró Révay Helén, 
gróf Forgách Tily, gróf Erdődy Jella, báró 
Weiss Gabi, báró Ambrózy Agatha, gróf 
Karátsonyi Manci és gróf Bissingen Elza. 
A vőfélyek voltak: ifjú gróf Révay Gyula, 
gróf Forgách Balázs, gróf Erdődy Vilmos, 
Boróczy Lajos, gróf Bissingen Károly, báró 
Weiss Jenő, gróf Teleky Sándor. Tanuk a 
menyasszony részéről: báró Révay Simon4 
gróf Berchtold Kázmér, a vőlegény részé
ről: báró Ambrózy István és gróf Erdődy 
Imre. Az esküvő után a nemzeti Kaszinóban 
fényes reggeli volt Az ifjú pár Kairóba 
utazott.

— A czivodas vége Lapunk tavalyi év
folyamának 29-ik szamában megemlékeztünk 
arról, hogy Schüssler Henrikné mosónő, a 

I véle közösháztartásban élő Csányi Jánost 
egy baltával fejbe ütötte Csányi dec. 4-étöl,

| midőn ez eset történt eszméletlen állapotban 
feküdt, mig folyó hó 26-án meghalt.

— Végzetes játék. Szilárd He bérlő 
hétfőn d. u. György nevű 2 éve. ócská
jával a konyha melletti szobában ját ]ozott 
A fiúcska egy szalagot húzogatva, a , myha 
felé hátrált, hol a cseléd éppen a cadlót 
tisztogatta s az e czélra oda készít < forró 
lúggal telt dézsába — szüleinek és cse
lédnek szemeláttára — bele esett és oly :.űlyos 
égési sebeket szenvedett, hogy az ; , ónnal

j igénybe vett orvosi segítség sem tudta 
megmenteni az életnek s a fiúcska, Hők 
éltető szemefénye reménye, csütü 1 ,kön 
megvált az élettől, melyet még mégsem 
ismerhetett. A helybeli kir. járásb ság 
azonnal megindította a vizsgálatot, de mivel 

| bűncselekményt nem látott fönnforocni, a 
temetési engedélyt megadta. A fájdalmas 
csapással sulytott szülők iránt általános a 
részvét.

— Meghívó A lévai kegyes-tanitórendi 
kath főgimnázium az ifjúsági segitőegyesli- 
let javára 1910 évi február hő 12-én a vá
rosháza nagytermében ifjúsági hangversenyt 
rendez, melyre a t. szülőket és a taniigy 
minden barátját tisztelettel meghívja az 
igazgatóság. Jegyek á ra : ülőhely 3 kor, 
állóhely 1 korona, tahulóifjaknak 20 fillér; 
jegyek előre válthatók Csóti Márk tanárnál. 
Kezdete pontban 8 órakor, felülfizetéseket kö
szönettel fogadunk és hiriapilag nyugtázunk,

Műsor: 1. Részletek Erkel Ferenc Bánk- 
bán cimü operájából. Zongorán előadják: 
Frecska István Vili. o., Huberth. Pál VII. o. 
és Martinovich Ernő VI. o. tanúiék. 2 Mitzger 
Imre. Az ügyetlen ember. Monolog Előadja: 

i Farkas Imre VIII. o. tanuló. 3. A kuruez 
költészet. Irta és felolvassa: Simek Ist\ n 
VIII. o. tanuló ; a dalokat énekli: Márton 
Dezső VIII. o tanuló; zongorán kisen: 
Frecska István VIII. o. tanuló. 4. A vén 
cigány. Melodráma. (Farkas Imre-Fa s 
Lajos). Szavalja: Lehoczky Tivadar VII. o. 
tanuló; Zongorán kiséri: Huberth Pál Vil.
o. tanuló. 5. Hilóczky B. Bordal. Énekli z 
önképzőkör férfikara. 6. Eugéne Manuei. A 
ruha. Szavalja: Janson Vilmos VI. o. tan; . 
7. Chopin. Grande valse brillanté. Zot - 
rán előadja: Jozsefcsek László Vili 
tanuló. 8. Egy középkori doctori disput 
Drámai paródia egy jelenetben. Irta dr. Sá 
Aladár. Személyek: Dacanus; Stern G 
VIII. o. t. Doctorok: Darvas: Simek Ist 
VIII. o. t. Galambos: Török Géza VIII 
Hollós; Martinovich Géza VIII. o. t. Csók 
Schoen Géza VII. o. t. Doctorandus: Far 
Imre VIII. o. tanuló. Pedellus: Csóka Jó.
VII. o. t. 9. Mosonyi M. Akármere jár . 
Induló. Énekli a főgimnáziumi vegyeska

Pénzintézeti közgyűlés. A ,.Lévai Kére 
delmi Bank Részvénytársaság44 részvény

H Sipiczgy cznhrászJában
süteményeket, tortákat, desserteket, bonbonokat, elsőrendű friss teasüteményeket, fagylalt, pari 
crém és minden a ezukrászathoz tartozó alkalmi czikkeket finom kivitelben és jutányos árb; 
Rendelések azonnal elkészíttetnek! - a a  wm- Tiszta és pontos kiszolgálás! SIPICZKY ezukra
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vó évi február hó ! 8-án d. u. 2 órakor 
intézet helyiségében tartják V. évi ren- 
közgyülésüket, melyen az alapszabályok 
§-a szerint: szavazatképes részvényes- 
csak azon részvényes tekintetik, kinek 

vére az illető részvény legalább 30 nap-
I a közgyűlés előtt alapszabályszerűen 
atott és ki részvényét a szelvény ívvel 
itt a közgyűlést megelőző napon az 
ötnél vevény mellett letette.

Az aradi Golgotha megváltására be- ( 
. ezett adományok nyugtázása: Ghi- 

ssy Árpád gyüjtöivén: Goldstein 
; zső, Glück Vilmos, Beregi József,
. olf Ignácz, Wetzler Dezső 50—50 

er. Összesen: 2 kor. 50 fill. Eddigi 
íjtésíink: 129 kor. 22 fillér. Kérjük 

t ; yüjtőivek sürgős beküldését.
Patronázs és nöegyleteink. Faragó 

uiel a nőegyesület agilis titkára a na- 
kiian fölhivást bocsátott ki a helybeli
II ■ gyesül etekhez, melyben, tekintettel az 
'S. évi XXXVI. t.-czikknek, vagyis a bün- 

; novellának a fiatalkoruakra vonatkozó 
ndelkezésére s az annak ez év január hó

1 ével való életbe lépésére, a gyermekbiró- ■ 
•kkal. a fiatalkorú bűnösök megmenté- 

: nők közreműködése tárgyában, e hó 31. 
’ának d. u 3 órájára a Stefánia árvaház 
oben tartandó tanácskozásra hívja meg 
Ívbeli különböző nőegyesületek kikul- 

< tóit. (A büntető novella bővebb ismerte
vei lapunk más helyén foglalkozunk.)

Az „Irodalmi Börze" Magyarország 
. Iső irodalmi tudósítója ez év január 
vn hagyta el a sajtót. Ez a tartalmas, a 

irodalmi, tudományos és társadalmi 
sok bármelyik ágát felölelő „Irodalmi 
. havonkint egyszer, esetleg kétszer 

i;k meg. Pártolási és előfizetési dija 
aval együtt 1.50 fill. egész évre. Ez 

lehetővé, hogy az irodalom barátai és 
>i úgyszólván ingyen nyerhetnek pon- 
tesiilést a magyar és külföldi irodalmi 
kék megjelenéséről és kritikájáról. Az 
mi Börze“ tehát a magyar kultúra j 
legolcsóbb és nélkülözhetetlen esz- | 
és méltó reá, hogy a legszélesebb j 
en terjesszék. Szerkesztője: Springer 
Debreczen, Fő-utca 38 I. e. Hová a 
ellemi részét illető közlemények és 
si dijak küldendők.

Mulatságok. A lévai kath. kör koncert- 
pcsolatos mulatsága február 2-án lesz 
helyiségeiben. Belépő dij 1 kor. 
évai csizmadia ipartársulat farsangi 

sága február 6-án lesz a. Wertheimer- 
' nagytermében. Belépő-dij 1 K. 60 fill. 
Magyarországi Munkás Rokkant Nyug
iét zsarnóczai 74-ik fiók tisztikara 
vits Sándor úr vendéglőjében a fiók 
alapja javára f. évi február 6-án 

rü tánczestélyt tart. Belépő-dij 1 K.40f. 
fizetések köszönettel fogadtatnak és a 
dós lapban nyugtáztatnak, 
onyórabál. A lévai polgárság, a szo- 
farsangi mulatságát február 8-án, a

L é v a i  ’ i/iap

Wertheimer-féle ház r méhen tart a. 
Belépő-dij személyenkc t l kor. A tiszta 
jövedelem a ref. torony : fölhuzási költsé
geinek fedezésére fog szolgálni, s ezért 
fölülfizetéseket köszönettel fogadnak.

—  A patronázs és az iskolák Az 1908. 
évi XXXVI. t. czikkben foglalt büntető no
vellának a fiatalkorú bü;; ókre vonatkozó 
2-ik fejezete s az ennek végrehajtása tárgyá
ban kiadott igazságügyinmiszteri rendelet 
fontos feladatokat ró a népoktatási intéze
tekre is a fiatal bűnösök ; irsadalom erkölcsi 
megmentése érdekében.

Nevezetesen a 12 éven alóli gyermek és 
a 18 éven alóli fiatal korú bűnösök felett 
bíráskodási joggal ruháztattak fel ezen in
tézetek tanítói, a mennyiben a rendes, vagy 
a kihágási bíróság ezen fiatal bűnösöket 
az illetékes tanintézetnek fenyités végett 
átadhatja. Megvannak szabva a fenyités fo
kozatai, annak hangsúlyozásával, hogy a 
fenyitő mindenkor az erkölcsi nevelést tart
sa szem előtt Ehhez képest a szóbeli feddés 
jóakarattal párosuljon, s ne a fiatal bönös 
tanuló társai jelenlétében történjék mert kü
lönben demoratizáló hatással volna.

Ezen nagy fontosságú újításnak azon két
ségtelen tény elismerésében találjuk okát, 
hogy a tanítóknak több alkalmuk van a ja
vító nevelésre, mint a rendes fenyitő ható
ságoknak. Mert a tanítók állandóan és köz
vetlenül érintkeznek és foglalkoznak a gyer
mekekkel, mint tanítványokkal, ismerik lel
kületűket s egyébként is hivatva vannak 
erkölcsi istápolásukra úgy az iskolában, 
mint az iskolán kívül mig a polgári ható
ságok csupán az elkövt tett cselekményt bírál
hatják, minden mélyebb pszichológiai ma- 
mentum, vagy alaposabb ismeret nélkül. — 
A tanító nap napután foglalkozván a gyer
mekekkel, belőlük már csirájában kiolthatja 
a bűnös hajlamot.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések:
Lülei Imre Bútor Ilona: leány Ilona; Palásti 
Miklós Stanga Katalin: Erzsébet; Bajtai János 
Mocsári Mária: Julianna; Halálozás : Matliák 
Gizella rkath. 6 éves tüdögümőkór. Rózsás 
János 61 éves érelmeszesedés, özv. Schvarcz 
Józsefné Lőwy Jahanna izr. 65 éves sziv- 
bénulás. Szilárd György izr 2 éves véletlen 
leforrázás Csányi Já: os rkath. 28 éves 
agysérülés (baltával :be ütötték.)

—  Tenyószállatvasai és gépkiállítás Buda
pesten. Az Ország Magyar Gazdasági
Egyesület ált.il Buda; sten február 27 és28 
napjain tartandó, a f ■ Imivelésíigyi minister 
és Budapest székest' áros közönsége által 
adományozott dijak áfásával egybekötött 
XXVII. tenyészállatv r és gépkiállítás elő
készítő munkálatai zenszky Pál királyi
tanácsos, ügyvezető kár állandó felügye
letével és iríhyitá$á\ ■ megindultak. A vásár 
helye Budapesten a tatterszall istállói. A 
jenyészállat vásárra ikis eladó tenyészál
latok vétetnek fel, tc: itet nélkül arra, hogy 
hazai, vagy külföldi íyészetből származ- 
nak-e. A bejelenteti latokat a rendező
bizottság február 2 n már elfogadja, az

állatokat azonban legkésőbb február 25-én 
délig a vásár színhelyére kell szállítani, hogy 
a vásár megnyitása előtt szakszerűen meg- 
birálhatók legyenek. A vásárra küldendő 
állatok szállítása a tenyészállat szállítási 
kedvezményes díjszabás mellett történik. A 
vásár alkalmából gép- és eszköz (esetleg 
műtrágya és erőtakarmány) kiállítást is ren
deznek. A gépgyárosok, gyárosok, vagy 
képviselőik által bemutatni szándékolt gépek 
és eszközök február 10-ig Írásban jelenten- 
dök be a rendező-bizottságnak (Budapest 
IX. Köztelek)

—  Segódjegyzök és községi alkalmazottak 
országos mozgalma. Az ország segédjegyzői 
kara, valamint községi és körjegyzőségi 
alkalmazottak a „Közigazgatási Közlöny44 
szerkesztőségének (Budapest, VIII. Rákóczi- 
út 19) kezdeményezésére helyzetük javítása 
és szolgálati viszonyaik rendezése czéljából 
országos mozgalmat indítottak. A mozga
lomhoz Bács-Bodrog vármegye segédjegyzői 
kara csatlakozott, úgy, hogy az országos 
értekezlet és a „Segédjegyzők és községi 
alkalmazottak országos egyesületének44 meg
alapítása a legrövidebb idő alatt megtörté
nik. A mozgalom élén dr. P. Ábrahám De
zső országgyűlési képviselő a lap főszer
kesztője és Karácsonyi Gyula felelős szer
kesztő állanak, kiknek közismert agitálása 
elég garancia arra, hogy a községi alkalma
zottak kívánsága mielőb teljesedésbe menjen.

I Színészet.
(Műkedvelői előadás)

Szombaton : Egy szi-Umulus hölgy. Bérezik 
Árpád vigjátéka; B ál után. Szécsi Ferencz 
magánjelenete, végül: Két ér múltán. Almási 
Tihamér vigjátékát adták a közönség élénk 
tetszése mellett. Vasárnap: Már alszik. Egérke 
Valami hibája van. Mindhárom franczia 
vígjáték. Dombay és Dombayné játékát már 
fölösleges méltatnunk, erről elég alkalma 
volt közönségünknek meggyőződést szerez
hetni. A többi szereplők pedig szintén ipar
kodnak a darabok sima gördülékenységét 
előmozdítani. Csütörtökön: .4 nőgyülölö. 
Egy kis vihar végül .4 tükör ment. Az előbbi 
kettő franczia vígjáték, még a harmadik 
Lukácsy Sándor megkapóan érdekes dramo- 
lettje, melyben Dombay, Váray Tamás ügy
véd szerepében tehetségének újabb jelét 
mutatta be, s a kapott tapsokat úgy ő, mint 
Dombayné valóban megérdemelték. Előadá
sok lesznek még ma és holnap este, végül 
utolsó előadásul csütörtökön a barsmegyei 
tüdőbetegek szanatóriuma javáraa „Stomfai 
család*-ot (Csiky Gergelytől) adják, melyben 
intelligenciánk szine-java, mint műkedvelők 
lépnek fel; névszerint a következők: Árvay 
Mici, Gyapay Marcsa, Kabina Ervinné, 
Novotny Margit, Pólya Gizi és Schulpe 
Alfonzné úrhölgyek, továbbá: Benkovits 
Guidó, Czeke Miklós, Farkas Tivadar, Kői
tek Ferencz, Krajtsik Jenő, Krieck Lajos és 
Novotny Ernő urak. Az előadás iránt már 
igen nagy érdeklődés mutatkozik, mi tekintve 
a humánus czélt kívánatos is. A mutatkozó
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nagy érdeklődés és a terem amúgy is szűk 
volta miatt igen tanácsos a belépő jegyek
ről már jó előre is gondoskodni.

Színészek Verebélyen Lám, lám; hát már
Verebélyen is menedéket talál a Múzsa! A 
kultúra utáni szomjúság már nemcsak a 
nagyobb városok lakosait gyötri, hanem 
talán ezek szomjúságánál is égetőbb az a 
vágy, melyet az elhagyatottabb városok, 
községek intelligens közönsége érezhet, mert 
hát ott, ritkábban adódik elő oly alkalom, 
mely nemcsak a test, hanem a lélek, a szel
lem gyönyörűségét is czélozza. Azon alka
lomból fognak el bennünket ilyen gondolatok, 
hogy hírét vettük Thália fölkentjeinek Ve
rebélyen tartandó előadásairól, az ottani 
Nemzeti kávéház nagytermében, Kmetty és 
Gerő színigazgatók vezetésével. Előadásaikat 
a „Gül Baöa“ operettel kezdték meg, e hó 
22-én. Ezek után még csak az a kívánatos, 
hogy az ismeretlen nevű színigazgatók tár
sulata által terjesztett kultúra, igazi kultúra 
legyen ám !

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabinaszappangyár r. t. ama si
kereiről, melyeket legújabban kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 

felelős.

X’yi/ttér
A „Lévai ÖráJló“ múlt heti számában Stern 

Lajos kereskedő által aláírva egy cikk jelent 
meg. Ez látszólag válasz nekem és egyúttal 
támadás is akar lenni a kereskedők ellen !

A cikk kétségkívül kitünően volt megirva, 
de nagyon meglátszik rajta, hogy azt olyan 
ember írhatta, aki csak egy cikk megírására 
megbízást kapott, persze halvány fogalma 
sem lévén Stern Lajos és a többi kereske
dők közötti viszonyról.

A t. czikkirö úr a „rút kenyéririgység“ szó 
mögé akarja Stern Lajos kereskedőt bujtatni. 
Hát az egyszer nagyon tévedett, mert a Stern 
Lajos elleni cikknek nem kenyéririgység volt 
a rúgója hanem pusztán egy tényállás köz
lése; rút"|kenyéririgységről már azért sem le
het szó, mert ami alább ki is tűnik a czikk- 
iró még nem önálló kereskedő.

És hogy a cikk nem önálló kereskedőtől 
ered, azt Stern Lajos tudta a legjobban, mert 
a főnökök közül egyike sem bocsájtkozik

( •  E  ro v a t a la tt k ö z lő ite k é r t  nem  v á lla l fe le 
lő s s é g e t a sze rke sz tős ég .

vele hírlapi polémiába. Ennélfogva czikké- 
nek nem volt egyébb czélja, minthogy fél
revezettessék a közönség

Ami pedig a fenyegetéseket illeti a bűn
vádi feljelentésre vonatkozólag, arra csak az 
a válaszom : hogy résen leszek ott is !

Paschkes Ignácz.

Hivatalos rész.

357 1910 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. város kepviselőtestü- 
lete 1909 évi deczember 30-án tar
tott közgyűlésében hozott 8476/1909 
sz. határozatával a Kabina-féle kál
váriahegyi földterületből 160 négy
szögölet a ref. egyháznak ugyan
akkora területért cserébe átengedni 
s a nyerendő földből 150 négy
szögölet az ág. egyháznak temet
kezési czélokra ellenérték nélkül 
átadatni határozta e l, - midőn ezt 
közhirré teszem. - figyelmeztetem 
az illető adófizető polgárokat, hogy 
ezen határozat ellen a városi ik
tató hivatalban 15 napon belül fe- 
lebbezést jogosítottak benyújtani.- 

Léva, 1910 évi január hó 22-én.
Bódogh Lajos

p o lg á rm e s te r.

350/1910 szám.
Hirdetmény !

Léva r. t. város képviselőtestüle
te 1909 évi deczember hó 30-án 
8479 1909 szám alatt hozott hatá
rozatával az 1909 évre - a m. kir. 
Kincstártól kapott - 5000 korona 
közigazgatási államsegély hová 
fordítása iránt intézkedett. - midőn 
ezt közhirré teszem, fölhivom az 
adófizető polgárok figyelmét, arra 
hogy ezen közérdekű határozat 
ellen a város iktató hivatalában 15 
napon belül telebbezés nyújtható 
be. -
Kelt Léván, 1910 évi január hó 22-én.

Bódogh Lajos
p o lg á rm e s te r.

Nyaraló és gyógyfürdő helyen lakó 
nyugdíjas körjegyző ingyenes, bútorozott 
nyaraló családi lakásért, befolyásos 
állású úr pártfogását keresi, bármely 
városi állas szerzésére.

Ajánlatok “NYUGDÍJAS* jelige alatt 
a kiadóhivatalba.

5. 'iám.

5103/1909 tlkvi szám.
Árverési hirdetményi kivo?:

A lévai kir. járásbíróság, mint tel könyvi 
hatóság közhirré teszi hogy Konc <tván 
né szül. Bongya Erzsébet és Szabó .nosné 
szül. Bongya Jolánnak kérelmére ara 
nyosmaróti kir. törvényszék 3089 9 > pouÁ 
számú tulajdonközösségnek bírói . verés 
utján való megszüntetését elrendeli ^rős 
Ítélete alapján a végrehajtási árveré jog
hatályával biró birói árverést az 1881 évi 
LX. t. c. 144. § és a Vhn. alapján a lévai 
kir. járásbíróság területén Zseliz község 
határában fekvő és a zselizi 112 sztjkvben 
A I 2 sor 203 hrszám alatt felvett ingatlan 
és azon épült 210 ö. i. számú házra mely 
3 6 részben özv. Bongya Jánosné szül 
Szűcs Erzsébet, újból férj. Bongya j zsef- 
né. 1/6 részben, tlkvileg kisk. Bongya Er
zsébet, az Ítélet szerint azonban Koncz 
Istvánné szül. Bongya Erzsébet tulajdonát 
képezi, 868 korona kikiáltási árban elren
delte. még pedig a Vhn. 26 § alapján ak
ként hogy ezen ingatlanok a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
eladatni nem fognak.

Ezen nyilvános birói árverés 1910 évi 
február hó 15 napján délutáni 2 órakor 
Zseliz községházánál lesz megtartva.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 %,-át kész
pénzben vagy az 1881. évi LX. t. c. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi 3333 számú I. M. R. 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX.
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a V hn 
21 §-ában megnevezettek vannak felmentve. 
Azon árverelő ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegész Leni 
mert ha ezen kötelezettségének eleget cm 

j tesz ígérete figyelmen kívül marad a 
| haladéktalanul folytatandó árverésben többé 

részt nem vehet.
1 Kelt Léván, a kir. járásbíróság, mint te

lekkönyvi hatóságnál 1909. évi novemb*. hó 
30. napján.
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egnagyobb választék báli cikkekben!
.újabb női szövetek, selymek, tüllek, batisztok nadeira hímzések, selyem, gáz- és tülle-

echarpok, keztyi-. legyezők

L C Q U J A B B  r t R H  DI VATCI KKEK
i ider. smokking ingek, keztyük, nyakkendők gallérok, kézelők, harisnyák és gombok
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktárt :

Knapp Danidnál bénán.

HofTher é- Sehrantz  
M ayfarth Ph. < s Tsa. 
Mc Corm iek # # # gépeinek vezérképviselete.

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.

* KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
készítője. •—« 

.Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személvesen teszem tiszteletemet.

________________________ A

W E I 5 Z  5 1 H O N
NÓRINBEKQI- ÉS RÖVIDÁRU NAQTKERESREDÉSE

- —  LÉVA, PETŐ FhUTCZd. —
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

Nyomatott Schulcz Ignacz könyvnyomdájában, Léván
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