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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és*TÁRSA.

Választások után-
Az alkotmány és alkotmányos élet 

legértékesebb gondolata az, hogy az 
egyén — közvetve bár — maga in
tézi sorsát; életkörülményei nem csu
pán más, felsőbb hatalom kedvezésétől, 
hanem saját akaratának közrehatásától 
is függenek, vagyis az alkotmányos 
életben érvényesül a szólás-mondás: 
kiki maga kovácsa önszerencséjének. Ezen 
igazság az egyénre csak közvetve, de 
a közre közvetlenül áll. Az alkotmány 
és az alkotmányos jogok, mondjuk: 
polgári jogok élvezete és helyes, méltó 
használata teszik lehetővé azt, hogy 
egy nemzet, mint ilyen érvényesüljön, 
hogy az óhajtás, mely ezrek, milliók 
lelkét epeszti, valahára testet öltsön. 
Szóval az alkotmányos jogok szabad 
gyakorlása nem más, mint a közjó 
emelése.

Ez.zel szemben áll azon eset, midőn 
egy, — mondjuk - uralkodó helyzet 
ben levő egyén tukmálja rá a saját, 
egyéni akaratát a közre; irányt szab 
ezrek, milliók életének. Micsoda emel
kedett léleknek, minden személyi vo
natkozáson felül álló, szinte emberfö
lötti jellemnek keli lennie an
nak, aki egymaga abszolút módou jól 
és helyesen méri ki, igazítja a töme
gek életének folyását! Századok múl
nak el, mig egy ilyen ember akad. 
Tehát szükséges, hogy a nagy tömeg 
minden egyedének akarata szabadon 
érvényesülhessen, mert ezen szabad, 
mások erejétől meg nem rontott érvé
nyesülése minden egyénnek nem egyéb, 
mint maga a közjó, a közszabadság ; 
ez az igazság maga!

Kérdés, vájjon felhasználjuk-e mél
tán ezen alkotmányos joguukat ; érde
mesek vagyunk-e rá, hogy az urna elé 
állva résztvegyünk azon magasztos ak
tusban, hogy a saját- és a köz sorsát 
irányítsuk ?

Legközelebb folyt le a megyebi
zottsági tagok választása. Egy kis or
szágnak, a megyének sorsa dőlhet el 
ily választás alkalmával. Vájjon érvé
nyesült-e szabadon minden egyénnek 
akarata s ezáltal csakugyan a közóhaj
tás teljesülhet-e ? Még közelebbről ér
dekel bennünket a városi képviselőtes
tület megalakítása. Kik vannak hivatva 
arra, hogy a városi autonóm hatóság 
tagjai közt szerepeljenek s hogy a ha
ladás és kifogástalan kormányzat ve
zetését átvegyék? Ugy-e azok, kik ér
telmiségük, tapasztalataik s jellemüknél 
fogva alkalmasak a közjó fejlesztésére, 
kiknek értelmét nem személyi, vagy 
felekezeti tekintetek korlátozzák, kik 
nem hajlithatók erre, vagy arra, mint 
a gyönge nádszál, szóval akik egész 
emberek, férfiak, dróton nem rángatott, 
független gondolkodású becsületes egyé
nek.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a mi 
közéletünk e tekintetben igen beteg. 
Az int lligcns egyének között vannak, 
akik nem elég intelligensek, vagy mond
juk, rém elég jellemesek arra, hogy 
magasból tekintenék a közélet folyását 
s ne olyannak, mely a konyhára hoz; 
a magasabb érdeket, a közjót feláldoz
zák ideig-óráigtarló magán-érdekeknek. 
S ha csak ez volna ! De megmételye
zik a tömeg lelkületét; erkölcstelen, 
hazug üzelmekkel, Ígérgetés- és fenye
getéssel nevetségessé, lealázóvá teszik az 

i alkotmányos élet nyilvánulásait; szóval: 
I félrevezetik a tömeget ! Ez olyan égbe- 
, kiáltó bűn, mintha valaki a tudatlan, 
! ártatlan gyermekeket tudatosan rosszra 
, tanitaná! Olyan elhatározásra viszik a 

népet, hogy ez maga alatt vágja a fát; 
összeveízitik azokkal, kiket eddig sze
retett, gyűlöletet ébresztenek benne 
azok iránt, kiket eddig tisztelt. Rút 
dolog, felhasználni a műveletlen ember 
lelki gyöngéit a maga esetleges javára 
és mások romlására.
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Láthatjuk, hogy egyesek a közjó 
szeretete nélkül, saját, javaik előmozdi- 
tása céljából akarnak emelkedni a tu
datlan, félrevezetett tömeg vállain, be
jutni a hatalom körébe, Ígérve sokat, 
mit nem teljesíthetnek, vagy ha telje
sítenék, tennék ezt a közjó romlására.

Ilyen üzelmeknek gátat kell vet
nünk, mert ezekkel megsültük a közjó 
iránt való lelkesedés, megszűnik a fel
jebb való iránt tartozó tisztelet — mert 
hiszen nem méltán foglalják el helyü
ket — megszűnik, semmivé lesz a vá
lasztó közönség erkölcsi ereje, önérzete ; 
megszűnik az alkotmányos élet. Pedig 
szükségünk van arra, hogy okosan, be
csületesen együtt tartsunk. Bennünket 
más külső hatalom nem istápol, nem 
támogat, magunkra vagyunk hagyatva, 
'azért ha saját sorsunkról határozunk, 
legyünk igazak és őszinték s követel
jük meg ezt másoktól is. Vessük meg 
azokat, kik hazug jelszavakkal akara
tunktól akarnak megfosztani, gátoljuk 
meg azt, hogy érdemtelen egyének 
szóljanak és tegyenek ott, hol mind
nyájunk ügyéről van szó; hogy idege
nek szóvivői szerepeljenek ott, ahol a 
magunk érdekei forognak kockán.

Nagy baj az, hogy nálunk épen a 
tanult emberek közönyösek a válasz
tások iránt, fásult lemondással engedik 
át a tért a nép vezetésében olyanok
nak, kiknek ahhoz sem elég művelt
ségük, sem jellemük nincsen. Pedig 
minden értelmes, becsületes magyar 
embernek oda kell hatni, hogy népünk 
tanuljon önérzetet, meggyőződésének 
őszinte nyilvánitását, s ne engedjen 
egy korty pálinkáért a demagógok 
szavának, ne üljön fel a fizetett ámitók 
ijesztgetéseinek, mert különben hiába 
minden alkotmány, megyei és ' árosi 
autonómia, hiábavaló a közügyek iránt 
való lelkesedés, és csúffá lesz a leg
szentebb igazság !

Csak a tiszta, alkotmányos felfogás
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ból kifolyólag van jogosultsága a vá
lasztás utján való közszereplésnek, el
lenkező esetben a választás a közjó 
elárulása, a választó közönség megmé- 
telyezése és a választott egyének szé
gyene.

A lányok sorsa Kínában.*)
Még élénk emlékezetünkben vannak bi

zonyára a kinai zavargások, ama kegyetlen
kedések, melyeket négy évvel ezelőtt a po
gány benszülöttek a keresztyén hittérítőkön 
és keresztyén embertársaikon elkövettek.Az 
ős keresztyén egyház üldözésének jelenetei 
újultak fel e kegyetlenkedések, vérontások 
alatt. Ezei’ és ezerre menő Krisztus-hivők 
lettek áldozataivá a gyilkos törnek, a fegy
vernek, az embertelen bánásmódnak; több 
százra menő keresztyén hittérítő — nők és 
férfiak egyaránt — lelte halálálát a vérfür
dőben s haltak el mártírként, nrnt Krisztus 
igaz katonái, hü vitézei.

És vájjon miért ? Azért, mert azt hir
dették, azt prédikálták, hogy a keresztyén
súg az igazi kijelentett val ás, a mely hi
vatva van az egész világot meghódítani és 
vele szemben Buddha, Mohamed tanai soha 
sem állhatnak meg; a tökéletesség ideális 
magas fokára, csakis a keresztyénségben élve 
juthatunk el.

És vájjon célt értek-e a pogányok ? 
Nem ; tudjuk, hogy a müveit kér. európai 
nagyhatalmasságok „megállj !“-t kiáltottak a 
kegyetlenkedöknek, megvédték és jogaikba 
visszahelyezték az Isten igéjét és a szeretet 
vallását prédíkálókat. Ma már folyik az ál
dást hozó munka ismét, habár nem minden 
nehézség nélkü'. Es ezen nem is csodálkoz
hatunk. Annak az embernek, ki gyermek
korától kezdve a pogány vallásban élt, e 
vallás szokásainak hódolt, bizony bajos do
log a megcsökönyösödött természetét meg
változtatni, A megromlott emberből nehezen 
lehet kegyes, Istenfélő embert nevelni. így 
vannak a pogányok is az ö átöröklött tulaj•

•) Felolvastatott a „Bethlen Katalin1 * * * * * S* nöegylet 
(léc. 4-iki estélyén.

T Á E C Z A.
0. Juliska halálakor.

Agyat vetnek, síri ágyat . . .
Fenn az égen felhő támad. 
Bánatunkból lett a felhő- 
Bús felhőből zápor eső.

Ágyat vetnek, siri ágyat . , .
Gyönyörű kis szőke lánynak. 
Búg a dászdal ... sir a nóta . . . 
Eihervadt a legszebb rózsa.

Tcr’bág’37-1.

Csalódás es szerelem.
— A „Bars“ eredeti tárcája. __

Üres lett a ház. A vendégek eltávoztak. 
Ella fáradtan vetette magát ágyába. Jolán 
még ott állt az ablaknál és elmerengve te
kintett a messze távolba , . .

A leányszobában halványan pis'ogott az 
éjjeli lámpa.

— Jolán, az idő már nagyon későre jár, 
feküdj le te is.

— Kedves Ellám, hidd el, egy csöppet 
sem vagyok álmos. O.y üde a levegő most, 
hogy szinte élvezete telik az embernek ezt 
magába szívni.

Ella nem felelt, de e helyett keserű só
haj tört elő kebeléből és elébe tárult a szép 
múlt, amidőn még ő is oly fiatal, fürge te
remtés volt, mint a húga, amidőn ő is órák 
hosszát elállt az ablaknál, édes ábráudokat 
fűzve magának . . . Hol vannak azok a na
pok ? . . Az idő gyorsan elröppent felette.. 
Sok keserű csalódás érte öt már ez életben. 
Nagyon kevés boldog órát mért reá a sors... 
De ö csak ü-t, hallgatott . , .
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Kettőt ütött az óra. Jolán erre becsukta 
az ablakot, leeresztette a függönyt és ö is 
nyugalomra tért.

— Mit beszélt ma este veled Bölényi 
Károly ? — kérdé kis idő múlva Ella.

Jolán szive hangosan megdobbant.Érezte, 
hogy ha beszélnie kell, hangja reszketni fog. 
De azért mégis halkan felelt ;

— Hogy mit beszélt? Izé ... bizony 
már nem is emlékszem jól reá. Mindenféle 
témát előhozott. Különösen az irodalom ér
dekli őt nagyon.

— Másról nem beszélt ? Nem tett semmi
féle célzást ? . . Ugy-e érted, mit gondo
lok ? . . Tudod, oly különösen viselte magát 
ma este és én észrevettem arcán, hogy va
lami bántja őt. Egész este téged figyelt és 
oly zavart volt, hogy alig lehetett hozzá 
szólni. Semmit sem mondott neked ?

— Nekem ? . , Bizony beszélt sokat,én 
azonban alig figyeltem rá . . . De .miért ér
dekel ez oly nagyon téged ?

— E kérdést igazán nem vártam tőled 
húgom. De ha okát akarod tudni, megmon
dom azt is. A te;tvéri szeretet ösztönzött 
erre. Amióta anyánk örök nyugvóhelyére köl
tözött, azóta mindig, mint egy örszellem őr
ködöm feletted, mert te még ifjú vagy, ok
tatóra van i zükséged, aki megmutatja neked 
azt az utat, melyen haladva meg kell ismer- 
ned az élet boldogságait, küzdelmeit éscsa- ! 
lódásait. Ifjú lelked e két utóbbit nem is
meri. Te az élet viharaival még nem küz-
dőttél meg, amelyek kiragadják szivünkből 
a boldogító reményt. Te nem tudod, mi a 
csalódás ! Ah, ne is ismerd soha. — A lány 
elhallgatott.
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— N^m értelek Ella 1
— Majd megértesz egyszer. Majd . . . 

Minden embernek meg kell ismerni a szen
vedést és fajdalmát. De én nem akarom, 
hogy ezt megismerjed, meg akarlak óvni et
től. Ugy-e most már sejted, miért kérdezős
ködtem Károly után ?

— Nem 1
— Csodálatos.
— Pedig ne csodálkozz édes Eilám.Én 

igazán nem tudom felfogni, bogy mit jelen
tenek e szavaid. Ne haragudj reám, hogy 
ily együgyü vagyok, de . . ,

E'la közbevágott:
— Dehogy is haragszom read. Tudom, 

hogy nehezen értesz meg engem, mert még 
nagyon tapasztalatlan vagy. De most hagy
juk. Jön még idő, amikor meg fogsz érteni...

Kérlek Ellám, engem úgy bánt a kíván
csiság I Csak legalább azt mondd meg, miért 
érdeklődői annyira Károly iránt ? Hiszen 
Károly olyan aranyos fiú, ö róla csak jót 
lehe' mondani és . . . — itt hirtelen az aj
kába harapott.

— Hugóm, te valamit titkolsz előttem!
Valid meg őszintén, szereted öt ? Ne tagadj 
semmit. Én kiolvasok mindent szemedből. 
Szólj !

— De édes Ellám hisz ... ö szeret
— engem 1

— És te nem szereted ?
— Én . . . Nem 1
— Akkor miért reszket úgy a szavad, 

ha a nevét kiejted ? Miért sápid ol az ar
cod, ha hallod ? Ne rejtegess semmit . . . 
Jól tudom, hogy te imádod öt, rajongsz 
érte, Pedig vigyázz húgom I Ne viszonozd

nagyon érzelmeit, mert ha egyszer megtudja, 
hogy viszont-szerelemre talált, érzelmei le
hűlnek. Mórt tudd meg, ha a férfi észreve
szi, hogy a lány nagyon melegen vonzódik
hozzá, — kiábrándul. A leánynak meg kell
tartania mindig nőies büszkeségét és nem
szabad elárulni, hogy szereti a férfit. Hadd 
küzdjön ö, hadd szenvedjen ö, mig eléri cél
ját ... A mai férfiak mind hamisak.Egyik
nek sincs komoly szándéka és azért mégis 
egyre csapja a szelet a nő körül. Nekem 
már nagy tapasztalataim vannak a világ ha
misságáról. Ne higyj Jolán a férfi szavának, 
mert csalódni fogsz I És altkor késő lesz 
minden. Hallgass szavaimra. Éa is hittem, 
szerettem egyszer éa most íme ! . . Itt va
gyok, mint egy elhervadt virág, melyet már 
hiába tesznek ki a napra, nem fog többé 
sóba virulni . . . E hervadtam ! Szivem telve 
van keserű bánattal, előttem lebeg a múlt, 
mely nem hagyja nyugodni szivemet. Egy 
arcot látok egyre magam előtt, amely miatt 
meggyülöltem mindent és mindenkit . . , 
Ah I szerettem nagyon 1 Boldog voltam ki
mondhatatlanul. De csak voltam 1 . . Ha nem 
lettem volna az, most nem lennék ily na
gyon boldogtalan 1 . ,

S a leány zokogni kezdett keservesen. 
Párnái közé temette arcát s szive majd meg
repedt a fájdalomtól.

— Ne sírj drága nővérem. Csillapulj I
— Óh nem tudok 1 Nsgyon-nagyon fáj 

mindenem . . . Jolán, ne higyj a férfinek!!!...
— D: mikor annyira szeretem — sut- 

togá halkan. Oiy boldog vagyok, ha látom 
öt. Nem volnék képes élni nélküle. En nem 
hiszem, hogy Károly meg tudna csalni engem,



donságaikkal, Nehezen cserélik fel azokat 
mé? a jobbakkal is. A keresztyén vallás ál*  
(fásait megvetik, ridegen fogadják. Pedig a 
keresztyén ember élete mily magasan áll a 
sötétségben sin'ödők élete felett. Emez a 
tökéletlenség, a bizonytalanság, az emberek 
vallása ; mig a mienk a valóság, tökéletes
sé?, a mennyből alászállott, kijelentett val
lás. A keresztyénség megszenteli a társadalmi 
életet, nemesíti a szeretetet, jobbá, felségessé 
teszi a családi életet. A nőt, a feleséget, a 
gyermeket a társadalom, a család nemes, 
nélkülözhetlen tagjainak tekinti, életök fen- 
tartásáról, neveltetésökröl nemüknek megfe- 

* lelőleg gondoskodik és őket a legnagyobb 
tiszteletben, becsületben és szeretetben ré
szesíti. Hol áll ettől a pogányok felfogása?! 
Milyen az ö családi életök ? Erénynek tart
ják azt, mit mi keresztyének a legnagyobb 
bűn gyanánt hirdetünk. Szerintük kis leány- 
gyermekre nincs szükség ; ha azok bármely 
oknál fogva a szülőknek terhökre lesznek : 
egyszerűen elküldik a másvilágra. Ha a szü
lök fia-gyermeket reméltek s kértek Isten
től és reménységök dacára leányka született, 
bizony legtöbbször a „szegény férgecskét*  
agyonütik, még pedig e szavak kíséretében: 
,Mégy-e vissza ? Ne merészelj többet vissza
jönni 1*  Vagy kiteszik az ilyen nem szívesen 
látott leány-gyermeket és nyomorultan elpusz
tul, hacsak valami könyörülő lélek rá nem 
talál és valamelyik lelenchátba be nem adja. 
Szerencsés az a gyermek, a melyiket keresz
tyén lelencházba visznek be. Vannak az 
óriási kínai birodalom területén pogány le
lencházak is, a melyeket gazdag kínaiak, 
vagy az állam tart: r.ik fenn: de jaj annak 
a gyermeknek, aki de kerül. A legnyomorul
tabb sors várakozik reá.

Midőn Hollandiában, fiz utrechti egye
temen tartózkodtam ogy Kínában járt hol
land hittérítő rzabid előadása után a po-ány 
kínaiak életéröl sok érdekes dolgot jegyez- 
gettem fel ; különösen a családi életről és a 
kicsiny lányok sorsáról mondott do'gok ra 
gadták meg figyelmemet. Összeszedtem ezeket 
most naplómból, azt hiszem, nem lesz érdek
telen elmondani belőlük egyet-mást.

* *
A kínai pogány család igen nagy, 

mert együtt él a nagyatya, nagyanya, atya, 
anya, fiuk (vök) és leányok (menyek). A

Nem ! Ö oly jó fiú. Hisz úgy rajong értem 
— — Könnyezve vallotta meg szerelmét... 
összetett kézzel könyörgött, hogy ne taszít
sam el magamtól, mert nélkülem nem volna 
képes élni . . . Szemei tűzben égnek, ha 
beszél velem . . . Hangjáról észreveszem, 
hogy amit beszél, az tiszta szivéből ered. 
Azt mondta, hogy ha közönyösen viselked
nék vele szemben, akkor nem birná elviselni 
az életet . - .

— Es te mit feleltél mindezekre?
— Semmit . . . Szivem lázasan dobo

gott és éreztem, hogy ez nem más, mint 
forró szerelmem elnémuló hangja. Nem vol
tam képes egy szót sem kiejteni. Hallgattam 
és boldog voltam, mert én titokban már ré
gen szerettem öt . . . Oh, — ha tudnád — 
mily keserű napokat éltem, m >nnyi fájdal
mas könnyet hullattam, mert nem mer
tem senkinek elárulni szerelmemet és 
a poklok szenvedéseit álltam ki oly
kor, ha Károly ellátogatott hozzánk. S 
ime, a Mindenható mily csodákat mivel ! 
Akiért én már régen rajongok, akit én ti
tokban már régen imádok, az most elémbe 
áll könnyes szemmel és úgy könyörög sze
relmemért , . . Boldog vagyok Ellám na
gyon ! Mondd, van-e az életben nagyobb bol
dogság, mintha két szív megérti egymást ? 
Nincs I . . Inkább elviselem később a csaló
dást, de most nem tudnék hideg lenni irá
nyában. Nem! . . Mert szeretem, mert imá
dom . . . mert ő is rajong értem.

— De ha egyszer a fajdalom megszállja 
lelkedet, úgy ennek elviselésére nagyon erős
nek kell lenned ! Vigyázz ! Különben te még 
fiatal vagy, nem akarom szomorú szavaim
mal megkeseríteni boldogságodat. —-------
Szeress ! !! Szeress úgy, mint egykor én, de 
vigyázz, nehogy Károly előtt eláruld forró 
szerelmedet. . . Hadd küzdjön és szenved
jen a férfi szerelme tárgyáért — —

Jolán szive telve volt boldogsággal. Oly 
szépnek varázsolta maga elé a jövőt! Áb
rándozott, hitt, remélt, mint minden szerel
mes leány . . .

Hiszen még alig ismerte a szerelem 
édes érzelmeit és máris a keserű csalódásra 
gondoljon ? ? ?

Nagy csend lett — — — —
Az éjjeli lámpa fénye rá vetődött a ké‘ 

szendergő hajadonra.
Az egyiknek arca boldogságot, a másiké 

fájdalmat fejezett ki. — — —

megnősült fiu-gyermekek mindnyájan a szü
lők házában maradnak. Itt van a legidősebb 
testvér feleségével és gyermekeivel és igy 
íregy ez fokonként előre egészen a legifjab- 
bikig. Az ifjabb tesvér az idősebbnek szol
gálat készséggel és engedelmességgel tarto
zik. A legtöbb családban minden jószág, 
fekvöség : közős vagyon ; ha azonban nem 
tudnak békében a családtagok mogélni: min
dent felosztanak. Mindenik család kap egy 
szobácskát, saját földrészét stb.; mindenik 
asszony egy konyha-berendezést, mig a 
„nagy házicsarnok11 az általános házi össze- 
jövetekre tartatik fenn.

Leánygyermek a családban nem igen 
van, mert azokat vagy megölik, vagy piciny 
korukban eladják. Nagy ritkaság az, hogy 
egy felnőtt leánykát lehessen a családban 
találni; mert a fiatal leányka jó portéka, 
hamar túladnak rajta. A születési cédula 
szolgál eladó levél gyanánt. Mihelyest va
lamelyik család kezei közé került e levél, a 

í vásár felbon'h .tatlan és a leány meghatáro
zott időben, különféle ünnepeltetések, cere- 

I móniák között a vevő, azaz a jövendőbeli 
< férj házába vitáik, azonban addig nem, mig 

a vételárnak legalább felét ki nem fizették. 
A férj házában aztán nagy ünnepélyesség 
várja az érkezőket. Enni és inni való bő
ségesen áll rendelkezésére a vendégeknek. 
De érdekes az, hogy az asszonynép, — még 
ha menyasszo y is — C3ik a konyhában 
eszik és akkor is a maradékot, a .csonto
kat Dyalja“.

Ha a kínai asszonynak leánykája szü- 
: letett, nem va'imi nagy örömére ugyan a 

családfőknek, de életben hagyták és felne
velték, igy iid vö'.lik a kicsikét: „Gratulálunk, 
sok ezer arany legyen értéked !“

A leányok igen kevesen varnak Kiná- 
ban, minek természetes következménye az, 
hogy a vételár bizony jó magas, (.z ö felfo
gásuknak megfele'őleg 1 !) „Mennél idősebb 
a leány, annál értékesebb és . , . megfor
dítva!11 Egy hónapos leányka 8—10 korona; 

, mig egy lő—16 esztendős leény 800 — 1200 
korouát értéke1. A szülők tehát igyekeznek, 

(hogy fiuknak minél előbb, mihelyest c iák 
lehetséges, feleseget vásároljanak. így aztán 

1 megesik az, hogy némelyik házban van há
rom fiú : 9, 7, 5 évesek és három leány 7, 
5, 3 évesek. Gyermekkoruktól együtt nőnek 
fel s igy nagyon jól összeszoknak, legtöbb
ször hűséges gondvise öi lesznek egymásoak, 

1 megosztják örömeiket és bánataikat. Azon- 
' bán megtörténik néha sz is, hogy egymásra 
j megharagudva, elkeseredett ellenségei lesz*  
' nek egymásnak. Igyekeznek megszabadulni, 

elválni, ha lehet, még életök árán is. Meg- 
I történik az is, hogy a fiatal férj elmegy kül- 
' földre és otthagyja feleségét örökre. Az iyen 

eset azután jsvithatlan állapotot szül és ez 
meglátszik a család belső életébeu örökké. 
Ha az ember az ilyen családba bevetödik, a 

j legnagyobb rendetlenségeket találja. E>y 
ámuló, kivánCiian kérdezősködő gyermek
sereg mellett gyülekeznek a mamák a a csa
lád többi tagjai. Zűrzavaros jajveszékelés és 
értelmetlen kérdezősködéssel kínozzák a lá
togatót s jó d »rab ideig még szóhoz sem le
het jutni. Hí beszélni akarnánk velők val
lásos kérdésekről, még először úgy látszik, 
mintha érdeklődnének irántok, de midőn azt 
hiszszük, hogy már már célt értünk, akkor 
csalódunk a legjobban. Félbe szakítanak ben
nünket mindenféle kicsinyes kérdésekkel, 
mint: .Miből csinálták a cipődet? Hány 
menyed van ?“ (Ez utolsó kérdést gyakran 
tetzik fel.) És ha mi kérdezzük tőle : „Kit 
hordasz a hátadon?*  — a felelet gyakran 
igy hangzik : ,A menyemet !“ (A gyerme
keket és a fe.eségét a férj gyakran a hátára 
kötözve hordja).

Érdekes, hogy védi magát a pogány 
kínai asszony, ha kérdik tőle, miért adja el 
kicsiny leány-gyermekét. Ha szemére veti 
valaki e bűnt a keresztyének közül és azt 
mondja néki: neked szived sincs talán,hogy 
kicsiny gyermekedet eladod, igy felel : „óh 
igaz, mi szeretjük kis leányainkat is, azon
ban el kell adnunk őket, hogy a kapott 
pénzen menyeket vásárolhassunk. Mert ha a 
fiuk felnőttek, az ár nagyon magas és nem 
tudunk többé feleséget vásárolni nekiek.11

Milyen sorsa van a vásárolt menyecs
kének ? Bizony nem irigylendő ! Előfordul 
ugyan néha, hogy az anyós jól bánik velők, 
de sokkal gyakoribb az az eset, hogy az 
ilyen szegény „menyecske1* a legnagyobb 
kínzásnak van kitéve. Gyenge vállaira ren 
rendesen több munkát rónak, mint a meny
nyit el birna viselni s azt pár asz nélkül,sőt 
megelégedéssel kell tűrni. Nyomorultan, kol

dus módra ruházzák őket, gyakran csak 
rongyokba takargatják. Hiszen ők csak 
„menyecskék11 azaz a ház „hamupipőkéi*.

A kis lányokkal való kereskedés sötét 
bűne a kínaiaknak, a pogányság átka. Az 
evangeliom terjedése, a hittérítők buzgólko- 
dáaa, a mennyire lehet, kor'átozta már e 
bűnt. Mert a keresztyén szü öknek megpa
rancsolják a missionariusok, hogy leányaikat 
legalább 15 éves korukig neveljék fel. Igen 
sok kínai pogány családot kihatott, megtisz
tított az evangeliom ereje, az isteni Ige és 
a vallá-osság e!üzte a sö étséget . . .

Birtha József^
(Fo'yt. köv.)

A nép egészsége.
Bőséges.tartalmas törvénytárunknak nem 

éppen jelentéktelen részét képezi a közegész
ség ügyéről szóló törvény. E1 van abban 
mondva szépen, hogy az utcákat csatornázni, 
tisztogatni kell, az iskolák, vendéglők,kávé
házak s egyébb nyilvános helyek csakis a 
közegészség érdekeinek megfelelöleg építtes
senek és tartassanak fenn, hogy minden na- 
nagyobb községnek saját külön orvosa le
gyen, de minden járásnak feltétlenül, lehe
tőleg kettő-három stb. stb.

Ez a szép, modern törvény, annyi más 
magyar törvény mintájára csak papiroson 
van meg. Nlr cs talán egyetlen közhatósága 
sem Magyarországnak, mig az ország fővá
rosát, Budapestet sem kivéve, amely pontról- 
pontra végrehajtaná a közegcszségi törvény 
rendelkezéseit, sem az építési engedélyek 
megadásában, sem a nyilvános épületek fen- 
tartásában, sem az utcák tisztogatásában. S 
intőn van az, hogy Magyarországnak, mely
nek földje és éghajlata bár a legegészsége
sebb Európában, a közegészségi állapo’ nem 
kielégítő, a ba'á'ozások aránya egyes vidé
ken különösen megdöbbentő s hogy vissza 
hitásml nincs a közállapotokra, az ciak a 
derék magyar faj termékenységének köszön
hető.

A legsúlyosabb m zéria az, hogy nem
csak nagy községek, hanem egész járások 
állanak orvos uélkü1. A községi orvosok min
denütt a falvakban elégtelen >.?ámuak s mi
után fizetésük évi 300 és 600 forint között 
ingadozik, kénytelenek minél szélesebb körű 
privatprax st folytatni, sut még a legnagyobb 
lelkiismeretesség mellett is lehetetlenné teszi 
a közorvosi köte elegek kielégítő e'végzését. 
Egy közorvosn k kö-e 3—6 községre is ki
terjed s igy természetes, hogy t-géaz i «p 
kocsin kell ülnie, hogy a betegeit hivatalból 
látogassa. De miután ebből megélni nem tud, 
privát betegeket is látogat s a szegény nép, 
amely nem tud kü ön honorálni, felette gyér 
orvosi segítségben részesük U<zt nem hozruk 
fel szemrehányásképpen az orvosok ellen, 
nekik és családjuknak is meg keli élni, — 
de a gázsi, amit a megyétől kapnak, még 
arra sem elegendő, hogy egv polgári család 
naponta ebédelhessen belőle.

Egymás után nyílnak széles Magyaror
szágon az uj sirok ezrei, melyekbe olyan 
fiatal, munkabíró, vagy életük delén levő 
embereket temetnek el, akik megfelelő or
vosi kezeléssel az életnek megmenthetők le
hettek volna. Hát még a számtalan egy 
hetestől a nyo’c éves korig levő gyermek, 
akik úgy pusztulnak el a vörhenyben és 
egyébb járgányokban, mint amikor kora ta
vasszal a jeges vihar söpri le a fákról a 
bimbókat. Ezek is legnagyobbrészt az orvos
hiány áldozatai.

Ezért virul nálunk még manapság is a 
kuruzslás, ezért a.aiyi a nyomorék és a hü
lye a mi falvainkban.

Ujjainkon számíthatjuk fel a városokat 
a vidéken, amelyek csa'ornázva vannak.En
nek hiján egyes utcák dögletes párák tanyái 
s legjobb elösegitöl a betegségeknek. Kórhá
zunk kevés van, aki van, az méregdrága. 
Gyógyszertáraink drágasága ped'g példátla
nul áll az egész müveit világon.

Persze, mindezeknek a pénzhiány az 
oka. Más kevésbbé szükséges célokra váro
sain és megyéink ezreket és százezreket 
tudnak előteremteni még a fö d. alól is — a 
botrányos közegészségi állapotok javítására 
nincsen pénz 1

írjuk pedig mindezeket azon alkalom
ból, hogy országszerte szedi a vörheny ál
dozatait a szegénysorsu nép gyermekei kö
zött. A törvény megvan. — csak közegész
ség nincs. Bár megfordítva lenne !

Ezen a szomorú állapoton csak felülről 
jövő, országra szóló, erőteljes kezde fénye
zés segíthet. Lám, az állatorvosokat államo
sították. De akiknek kezébe a po'gárság 
egészsége van letéve, azokkal nem törődnek, 
aminthogy nem törődnek a nép egészségé
vel sem.

* *

Az 1905. évre megállapított es 
küdtek lajstroma. Rendes' esküd
tek: Alfö'di Zsigmond Verebély, Árvái Jó
zsef Léva, Bacsa Miklós, Dr. Balázeff/ Géza, 
Bartos Frigyes Aranyosmaróth, Bányai Fe
renc Léva, Benedek É ek Verebély, Berger 
Lipót Léva, Dr. Bottka Győző Áaranyos- 
maróth, id. Bogyó Imre Aba, Brunclik Imre 
Aranyosmaróth, Brányik Antal N.-Lüle, 
Csekey Vilmos Léva, Csepela Adolf, Csikkel 
János Aranyosmaróth, Cirok István Vere
bély, Dálnoki Lajos Léva,Dslics József Tajna, 
Dobay István, Dóka János Léva, Dományi

Elek, Dömötör János Aranyosmaróth, Dús 
Jenő Kistapolcsány. Dudek Sándor Aranyos
maróth, Duschek Ernő Léva, Eisenberg Ká
roly Aranyosmaróth, Éliás István Bessenyö, 
Engel Zíigmond Léva, Érti Vince Aranyos
maróth, Fenyvesi Károly, Fizély Lajos Léva, 
Fridi Rezső, Dr. Fuchs Mór, Fürchtaott Li
pót, Fürsf József Aranyosmaróth, Garami 
A -min Verebely, Gazsi Mihály, Gódor Gyula 
Aranyosmaróth, Gyuriás Mihály Léva, IIo- 
manovszky József, Horváth József, Ivanovics 
Alajos, Jakubovics János Aranyosmaróth, 
Jankovics Imre Verebély, Javorovszky József 
Z->.-Gyarmat, Jo«efcsek Károly Léva, Juhász 
Benedek Tajna. Kiimfner Benjámin Verebély, 

! Kern Vilmos, Dr. Kersék János, Dr. Klem 
Jakab Léva, K ncel Károly Aranyosmaróth, 

j Dr. Kmoskó Béla, Knapp Ignác Léva, Ko- 
, vács Ferdinánd Aha, Kopcsányi László Óhaj, 
i Korencsi Antal Zs.-Ujfalu, Krajcsovics Rezső, 

Kreszta József, Kürthy Ántal, Kau’ál Péter, 
, Dr. Lányi Gyula Aranyosmaróth, Lányi Art- 
; húr Zs.-Gyarmat, L'thvay István, Marcsányi 
. György, Matytyasovszky György Aranyos- 
í maróth, Márkly Józset Léva, Mészár Bene- 
! dek Zs.-Gyarmat, Mittelmann Tivadar,Nagy

Imre, Neszelmaun Kálmán, Núzny András 
j Aranyosmaróth. Nyiredy Gyula Léva, Pále- 
[ nvik Gergely Aranyosmaróth, Paikovics 
j Gyű a Kovácsi, Pecsadni János, Dr. Persay 

Ferenc Aranyosmaróth, Péterfi L’jos Tajna, 
Pető Albert, Ríjcy Rezső, Rajcy Kálmán, 
Rikovszky Lajos, Rakovszky János Aranyos
maróth, Rtidner Gyula Óhaj, Rintel Rezső 
Aranyosmaróth, Rudnyáoszky János Füss, 
Sza ay Béla Z (.-Újfalu, Szabó Ferenc,Szabó 
József Zt.-Gyarmat, Sefcsik Béla Aranyos
maróth, S.egheö Rezső Verebély, Simkó 
Adó f, Schiller Karoly, S einer Simu,S;einer 
Lipót, Stift Janót, Szisora József, Szikora 
Jáuos, S ange Jónás Aranyosmaróth, Taxner 
Béla K.-Apá'hi, D-. Török Mór Á^anyos- 
raaróth, Vatkovics János Verebély, Valkovics 
István, Valkovics Endre, Veszeti Ferenc, 
Weinberger Mór, Weisz Ado.f Aranyosma
róth, Weisz Fü öp Zs.-Ujfalu, Wertheimer 
Simon, Vicce Gyula, Dr. Vince Jenő, Wie
ner Mór, Woilmann Antal, VassermaunBéla, 
Wo H Miklós, Z imanovics Józsek,Z amenák 
Sándor, Dr. Ztamenák István Aranyosma
róth. Pótesküdtek: Banutz Jeuö,Bem 
Géza, Bodó litván, Ciászka Gyula, Csepeia 
Marton, Damke Ferenc, Demény Gyula,Do- 
bis János, Füiöp Kornél, Hegedűs Mór, Illés 
Béa, Kalits József, Kálmán József, Katona 
Gyula, Dr Kiss Mihály. Kozma Ödön,Kiéin 
Ad »if, Lüiey György, Lockner János, Mai- 
láth István, Miskovics József, Nekanovich 
Kálmán, Mozsáry János, Műnk Miksa, Mol
nár Lajos, Radó Lipót, Rikovszky Ferenc, 
Ribárik János, Ruffy Lajos, Schön Alajos, 
Schw .re Sándor, Satzke Ferenc, Szigeti Mi
hály, Trinkl Rezső, ifj. Valach István, Va- 
lach János, Valc Jenő, Weisz Ede, Závod- 
szky István. Zemanovics István Ar.-Maróth.

Különfélék.
— Tiltakozó népgyülés A lévai vá

lasztó kerület elienzeai polgárai folyó hó 
3-án tartott gyűlésükből kifolyólag elhatá
rozták, hogy december 10-én tiltako’ó nép- 
gyülést tartanak, melyen Tisza miniszter
elnök alkotmanytipró eljárását helytelenítik 
és az ily erőszakos módon létrejött törvé
nyeket magokra nézve kötelezőknek élném 
ismerik. E célból megbízták az értekezlet 
választott elnökét, Levatich Gusztáv 
ü.yvédet, hogy személyesen keresse fel az 
ellenzéki pártok vezető köreit és a Léván 
tartandó népgyüléshez ellenzéki szónokokat 
kérjen. Kiküldetése sikerrel járt, amennyi
ben Barabás Béla és Heílebront 
Géza orsz. képviselők megígérték, hogy el
jönnek Lévára és . népgyülésen szónokolni 
fognak. Ezen alapon tegnap a független 
érzelmű választó polgárok nagy tö
mege jelent meg a vidékről is, hogy a nép- 
gyülésen ré>ztvehessen. A fogadó küldöttség 
ki is ment a pályahízhoz, de a vonat nem 
hozott senkit. Azt tudta mindenki, hogy 
n»gy dolog történhetett, de hogy mi, arról 
bizonyos hir nem érkezett. A rendező bi
zottság úgy is megtartotta a nepgyülést. Le
vatich Gusztáv nyitotta meg, majd átadta a 
szót Bán dy Endrének, aki pompás, erő
teljes beszédet rögtönzött, melynek hatása 
alatt a népgyüléá egyhangú lelkesedéssel 
hozzá járult a Levatich Gusztáv által felol
vasott határozati javaslathoz, melynek pont 
jai a fent jelölt határozatoknak felelnek meg. 
Az ezrekre menő tömeg lelkes hangulatban 
de példás rendben oszlott szét. Anépgyüés 
után a Vári-féle vendéglőben társas ebéd 
volt, mely alatt a veszélyeztetett nemzeti 
ügy s a független magyar állam eszméje 
számos szép beszédben nyert lelkes kifejezést. 
Levatich Gusztáv pártelnök Bándy Endrét, 
mint a függetlenségi párt lelkes tagját él
tette, akinek köszönhető volt a tegnapi nép- 
gyülés sikere. Erre Bándy Endre az egye
sült ellenzéket és a függetlenségi eszméket 
éltette. Utána pedig Mocsy Lajos az egye
sült ellenzék vezéreit, Apponyit és 
Kossuthot. A népgyülés befejezése után 
érkezett a távirat, hogy az ígérkezett kép
viselők nem jöhettek, mert váratlan, fontos 
események visszatartották. Ilyenkor pedig 
résen kell lenni.

— ‘Ünnepély a zárdában. As irgal
mas nővérek lévai intézetének növendékei 
december 3-án ünnepelték a „Szeplőtelen 
fogantatás11 dogmatikus kijelentésének félszá- 
zados jubileumát. A vendégek oly nagy szám



bán jelentek meg, hogy sokan kiszorultak. 
S mindannyian * legnagyobb elismeréssel 
adóztak úgy az intézet vezetőségének, mint 
a növendékeknek, a tárgysorozat összeállí
tása tinóm érzékre vall ; a kivitel pedig kí
vánni valót alig hagyott hátra. Mindazokat 
az eszméket és magasztos érzelmeket, a mi
ket művész a kottákba, költő a versekbe 
fektetett, a legnagyobb precizitással vitték 
át a szereplők a hálás publikum leikébe. 
Zongorajátékukkal nagy tapsot arattak: 
Novotny I^ona, Medveckv Mária, Arvay 
Mária, Medvecky Etel és Károly. Általános 
tetszéssel találkoztak Kozma Vilma és Bo- 
zóky Julianna ügyes szavalatai. Meghatóan 
szépek volt Keinersdorfer „Mária segíts" és 
Morcau „Harangszó“ énekszólói, melyeket a 
polgáriskolai növendékek énekeltek. A mi 
aztán ámulatra és áhítatra ragadott, az Er
dőéi Károly „Félszázsd Határain" c. ünnepi 
képe volt.. A remek dekoráció, a jól meg
választott srereplők, a pazar fénnyel kiállí
tott ruhák, az ügyes összeállítás va'óban ér
vényre juttatták a kedves müvecskének min
den részét. Korentsy Amália a szeplőtelen 
Szűz Máriát. Novotny I ona az Egyház,Fran- 
ciscy Olga az Ártatlanság, Beluch Aranka 
a Család, Tóth Jo:án a Társadalom, Szuehy 
Margit a Magyarok géniuszé*,  védőangyalát 
pompásan jelenítették meg. Az ember csak
nem elfeledte, hogy e földön van ; az ábrán 
ditott ki csupán, hogy az erény teljes dia
dalt aratott. Sokáig nem fogjuk feledni,mily 
magasztosan tudnak hódolni a legtökéletesebb 
női Ideálnak a keresztény szeretet leányai 
és növendékeik.

— Megyebizottsági tagválasztá
sok. A november hó 29 ik napjara kitűzött 
törvényhatósági bizottsági válasz'ások a vár
megye egész területén megejtettek ; azoknak 
eredményét a következőkben közöljük.Meg
választattak ; a lévai kprü'etben : Csekey 
Vilmos, Bándy Endre (uj, Dr. Gyapay Ede 
(uj), Dr. Weinberger Adolf (uj) ; a nagysal- 
iói kerületben : Fendt Róbert, Vida János, 
Mócy András (uj), B»!og Járos (uj); a zse- 
lizi kerületben : Ordódy Endre, Pásztor Elek 
(uj), Dóka Miklós (uj), R tyik Lukács (uj) ; 
a nagykálnai kerületben: Arany János, Csn- 
key Dávid, Fekets János; a vámos;adányi 
kerületben: B dbach Árpád, D. Kmoskó 
Béla (uj), Csatö Mihály (uj); a garamszöl- 
lősi kerületben : Görög Ferenc, Mercader 
Alajos ; a verebélyi kerületben : D-. Nécsey 
Mihály, Mayerbuber Ferenc ; a hulli kerü 
leiben : Dióssy József, Veszély István (uj); 
a barac kai kerületben: Biliary Kálmán,Dr. 
Grossmann Henrik ; a nemcsényi kerületben ; 
He ffmann Ferenc, Dr. Lányi Gyula ; a nagy- 
herestényi kerü'etben : Mailáth István,Minár 
János; a nagyszele sényi kerületben : Karács 
István (uj), Borbás László (uj) ; a kistnpol- 
csányi kerületben : Dús Jenő, Gergely Re
zső, Hruska Béla ; az aranyO3maróthi kerü
letben : Dr. Háraos Péter, Mittelmann János, 
Rakovszky István; a garamszentbenedeki 
kerületben : Kazy József, Dr. Ardó Sándor 
(uj) , a páiosnagymezöi kerületben : D -.Lányi 
Gyula (uj), Sírba Géza (ij); a geletneki ke 
rületben : S evka Nándor, Dr. Balbach Bála, 
id. Turcsin János; a jánose-yarmati kerület
ben: Freund Arthur (uj), Truszka Ede (uj); 
a lutiliai kerületben : Krssák .János, Trosztler 
Bertbold (uj) ; a garamszentkereszti kerület 
ben : Orrcai Kálmán (uj). Bódis János (nj), 
Bumcsek Gusztáv (uj), St ff >1 János ; az osz- 
lányi kerületben : Gelley Antal (uj), Havas 
Béla (uj), Stiasznyi János Vilmos (uj), Dr. 
Poli zer Miksa; a körmöcbár.yai kerület >en; 
Kién Bé'a. Szme'hanovics József, D-. Wdd- 
mann Adolf (uj), Lrnde Ede, Kaszriel Mó
zes ; az újbányái kerületben : Kohn Ignác 
fuj), Lukták József (uj); a zsarnócai kerü
letben : Dr. Kaldrovics Ai dór (uj), Székely 
Gáza (uj) ; az ujbarsi kerü'etben; Lintner 
Ferenc, Rác János (uj), Szűcs András (uj).

— A szűz anya ünnepe Folyó hó 
8-án este 6 órakor folyt le az „imaculata- 
ünnepély" a Kath- Kör helyiségeiben. A tá
gas helyiségeket zsúfolásig megtöltötte az 
ünneplő közönség, sokan — különösen höl
gyek — a kik kiesé elkésve érkeztek,kény
telenek voltak hazamenni, mert nem volt 
hely ! Ebből ismét az a tanulság, hogy nem 
szabad az ilyen épület térfogatának kisza
básánál fukarkodni. A helyiség magának a 
kör tagjainak befogadására sem elégséges, 
hátha még — ami 8-án is megtörtént — 
vendégek is jönnek. Ez utóbbi körü'mény 
különben örvendetesen tanúskodik arról, 
hogy a Kath. Kör, mint intézmény nem vá
lasztja el az embereket egymástól, sőt meg
tanítja arra, hogy egymás erényeit megbe
csülve, egymástól okulva haladjanak előre. 
Az ünnepély azzal kezdődött, bogy a mű
kedvelők vegyeskara Tokody István 
kántortanitó vezetése alatt egy szép éneket, 
„Mária dicséretét*  énekelték. Az összevágó 
kellemes ének a vegyeskar é'etrevalóságát, 
— reméljük — a jövőben is kitartását jelzi. 
Ezután Báthy László a kör elnöke olva
sott fel a szüzanya tiszteletéről. Költői erő
vel megalkotott, érzelemdus, lebilincselő 
előadásában kiemelte az ősmsgyarok tiszte
letét a Nagyasszony iránt, mely tisztelet a 
vallási notivumokon kivül a magyarság szi
gorú erkölcsében és a nők iránt mindenkor 
táplált lovagias gyöngédségében gyökerezik. 
Szépen ecsetelte a Mária-kultusz erkölcsi 
erejét, az anyai érzelmek magasztosságát.A 
nagyhatású felolvasás után a „Bűnösök ol
talma" cimü melodráma következett, mely*  
nek szövegét Pá'yi Ede, zenekiséretét To
kody István szerelte. A szöveget U h 1 á r i k 

Mariska szavalta szivet átható érioimesség 
gél, drámai kifejező erővel ; a szép előadás 
hoz méltáu társult Tokody stilszerü zon 
gora kísérete. Majd N é m e t h y Ferenc lé
pett fel ; az ifjú hegedümüvétz ezúttal is 
méltónak mutatta magát azon ovációra,mely
ben őt közönségünk már első fellépése al
kalmával fogadta. Jüttner Legendáját ját
szotta; a szép darab művészi előadásának 
hatásához sokban járult Szí I a s s y Dazsöné 
szakava'ott, diskrét zongorakisérete. A kö
zönség nem elégedett, meg ezen egy darab
bal, tehát igazi művészi szívességgel megtol- 
dották még Pierné Szerenádjával, hozzáad
ván még a kösönsé megújuló kivánatára 
Dsncla Lemondás cimü darabját. A nagy
számú hallgatóság zajos tapsokkal jutalmazta 
a szereplőket. Végezetül Szepesi Imre „A 
szeplőtelen magasztalába" című énekét adta 
elő a műkedvelők vegyeskara.

— Halálozás. Nagytapolcsánynak egy 
derék, munkás életű, köztiszteletben álló 
polgára, F ü 1 ö p p Alajos, Nyitray Fe
renc polgártársunk veje hunyt el folyó hó
4 én. A boldogult, becsületoa, szorgalmas 
munkával magának osztatlan tiszteletet, csa
ládjának szép vagyont szerzett, amellett az 
ottani egyesületeknek is önzetlen, kitartó 
munkása volt. Avárosnak éveken bírája volt, a 
tűzoltó-egyletnek pénztárosa, majd e'nöke, a 
takarékpénztár igazgatósági tagja. O'vegye 
a következő gyászjelentést adta ki : Fajda
lomtól megtört szívvel jelenti özv. Fü öpp 
Alajosné szül. Nyitray Anna úgy a maga, 
mint az összes rokonság nevében szerető 
férjének Fülöpp Alajos földbirtokosnak f. 
hó 4-én reggel 6% órakor életének 67-ik, 
boldog házasságának 38-ik évében rövid, de 
fájdalmas szenvedés után történt jobbietre 
szenderüitér. A megboldogult jó lelkének 
porhüvelye f. hó 5 én d. u. 3 órakor a fel
támadás boldog reményében a r. kath.anya- 
szetitegyház szertartása szerint fog beszen
teltetni éa a nagytapolcsányi sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő seznt- 
mise-á dozat f. feó 6 án reggel 7 órakor fog 
a Mindenhatónak bemutattatok Nagytapol- 
csány, 1904. évi december hó 4 Nyugodjék 
békében 1 Fü'öpp László, idősb. Abszengar 
Ferercné, Giil Émilné, özv. Kuffs Józsefné 
testvéroi. ifj. Abszenger Perenc unokaöccs. 
Dr. Fü öpp Ignác fia. Dr. Fülöpp Ignácné 
menye. Fülöpp Jenő és Alajos unokák. 
Nyitray Ferenc após. Sprincer János, Sprin- 
cer Janosné, Holló Sándor, Holló Sándorné, 
Nyitray Nándor. Nyitray Nándorné, idősb. 
Abszeuger Ferenc, Giil Emi) sógorai.Gyász
jelentést adtak még a város, a tűzoltó egy
let, a takarékpénz ár.

— Kaszinó-estély. Tegnap este 1/a9 
órakor kezdődött az e só kaszinó-estély. A 
műsor összeállítása, a fesztelen, jó hangulat, 
mely az estélyen végig uralkodott, méltán 
dicséri a vigalmi bizottság ügyes, buzgó el
nökét. Az estélyen szép számú, díszes kö
zönség hallgatta végig a minden izében ér
dekes műsort, melyről idő hiányában jövő 
számunkban fogunk megemlékezni.

— VaHásos estély. A lévai ev. ref. 
egyház kebelében alakult .Bethlen Ka’alin 
keresztyén nöegylef." igen szépen siketült 
vallásos-estélyt rendezett dec. hó 4-én. G ü- 
lekezeti énekkel kezdődött, „Te benned bíz
tunk eleitől fogva11 cimü euek szárnyain 
eme kedett az összegyűlt sereg az ur trón
jához. M jd Csekoy Dávid alsóváradi ref. 
lelkész egyengette az Ur utait, tartalmas 
adventi elmélkedésében a be.hlchemi bö cső
höz. Szabolcsba Mihály „Adventi esték" c. 
gyönyörű költeményét szavalta el érzéssel 
és élénk temperamentummal Fürst Róza. 
A Bethlen Katalin nőegylet vegyes karakót 
énekszámmal szerepelt. Gyönyörre! éreztük, 
hogy mennyi kellem ée édes érzés vau a 
férfi és női hang harmóniájában. .Vasárnapi 
iskola" cimü párbeszéd Varga Gyuláné si
került és vallásos lélekre valló költeménye.
5 a 1 g a Irénke és S z o b y Aranka tsnul- 
rágosan és sok érzéssel adtak elő. Szivesen 
hallgattuk őket és gyönyörködtünk a sze
replőknek dicséretes buzgalmában. Fodor 
Gyula tanitój elölt „S.mon Judit“-ja remek 
volt. Megkapóan, találó pátoszszal ostorozta 
a nagy bűnt, amely Judit asszonyt terheli. 
Amit Kiss József gyönyörű költeménye frap
pánsan üldözi az anyáit erkölcstelen tettét, 
azt B i r t h a József folytatta felolvasásában. 
Az „egy gyermek rendszer" átkát tüntette 
fel a maga borzalmával elrettentéséül e bűnt 
gyakorlónak. Vajha az Ur, a seregek erős, 
hatalmas Istene megvilágítaná a sö ét elmé
ket és elűzné a földről e rettenetes bűn át
kát. Még Tóth Kálmán énekelte el önszer- 
zette „Bűnbánati imájái/. Kellemes, csengő 
hangjával megnyerte, lebilincselte a jelenle
vőket. — Mint értesülünk, a B. Katalin nő
egylet legközelebbi estélye e hó 18-án lesz. 
(Atrib).

— Esküvő. Mészáros Tibor folyó 
hó 15-én esküszik örök hűséget H o e l 1 e r 
Bertram Josephine bárónőnek Tőrén. Sok 
szerencsét es boldogságot a szép frigyhez 1

— Társas-vacsora. Folyó hó 3 án 
J án o ss Ede tiszteletére azon alkalomból, 
hogy számtanácsossá neveztetett ki, a Vári
féle vendéglőben társas vacsora volt, melyen 
Győrffy Géza kir. tanácsos vezetésével 
résztvettek az ünnepelt kartársai, valamint 
számos jó barátai és tisztelői. A derék tiszt
viselő kitüntetés számba menő előléptetésé
hez sok sikerült felköszöntőben gratuláltak.

— Tisztújító közgyűlés. A barime

gyei Gazdasági Egyesület f. évi december 
hó 18-án vasárnap d. e. 10 órakor Léván a 
városháza kistermében tartja tisztújító köz
gyűlését.

— A lévai sport-egylet folyó hó 7 én 
vála-ztmányi iiiést tartott, melyen elhatároz
ták, hogy a tagok számára ez évben is ki
bérelik a jégpályát. Ugyanott villamos vilá
gítás*  is akarnak létesíteni.továbbá a vál iszt- 
mány megbízta az egyesület elnökét,Brun ívik 
Lajos őrnagyot, hogy tegyen lépéseket az 
iránt, hogy S c h ö 1 1 e r Gusztáv lovag en
gedje át a jégpályához és fürdőhöz tartozó 
területet a sport-egylet céljaira ; ott ugyanis 
játékteret és tenisz-pályát óhajtanak léte
síteni.

— A lévai Kath. Körben ma este , 
l/tl órakor Jónás Imre tart felolvasást 
,Mit vétett a keresztény sajtó ?“ címen.Fel- . 
hívjuk rá az érdeklődőn figyelmét.

- Szeretet-vendégség. A Bethlen 
Katalin keresztyén nőegylet e hó 18-án sze- 
retet-vendégséggel egybekötött vallásos-es- J 
télyt rendez. Ezen az estélyen felruházza és 
testi táplálékkal igyekezik ellátni az egye
sület a város szegényeit, árváit. Felekezeti 
különbség nélkül részesíteni fog minden 
szegényt ebből az áldásból, amit az Isten 
adott az övéinek. Szellemi táplálékról is 
gondoskodik a rendezőség ; az ajándékok ki
osztása közben szavalat, zene, énekszám és 
feiolvasás fogj*  gyönyörködtetni a jelenle
vőket. Orömm' l jelezzük már előre is, hogy 
Kriek Jenő tanár és Sándor Benő ref. 
lelkész is közre fog működni az estély sike- ; 
rének elérésében.

— A lévai iparos olvasókör decem
ber bő 26 án, vagyis karácsony második 
ünnepeu este a kör helyiségeiben ének és 
zeneszámokka! egybekötött szavaló és felol
vasó estélyt tart, melyen tiéfás tombolajáték 
is lesz. A tagor vendégeit is szívesen látják.

— Gyászhir. V e s z e 1 i Ferenc, épí
tési vállalkozó f. hó 3-án szinte váratiauu1, 
rövid betegség után elhunyt 38 éves korá
ban. A boldogult szorgalmas, érte mes em
ber volt, újabban is több épületet épitett 
városunkban, melyek csinos külseje, szolid- 
sága hirdette a vállalkozó megbízhatóságát. 
Bizonyára még sokat alkotott volna, mert 
jó neve egyre terjedt, de a halál férfi ko
rának delén ragadta eh Azoknak a haran
goknak m’libua szava kisérte öt sírjába, 
melyeknek ő épitett tornyot és melyeket ö 
emel*  méltó helyükre. Gyászba borult özve
gye a következő gyászjelentést adta ki : 
Vészeli Ferencné szül. Deméuy Teréz és 
gyermekei Irma, Tódor, Sándor ést Jenő,to
vábbá Vészeli Antal édes atyja. L>jos, Gi
zella és Etel testvérei, valamint az összes 
rokonság neveben fajdalomtól megtört szív
vel jelentik a forrón szeretett férj, a legjobb 
apa, illetve fiú és testvér Veszeii Ferenc f. 
hó 3-án éjjeli 11% órakor életének 38-ik és 
boldog házasságának 7-ik évében röv.d szen
vedés után történt gyászos eihunytát. A 
megboldogult hült tetemei f. hó 5 en d. u. 
3 órakor fognak a lévai róm. kath. sirkert
ben örök nyugalomra helyez .etui. Az engesz
telő szent mise-áldozat f. hó 6 án reggel 8 
órakor fog a plébánia templomban a Min
denhatónak bemutattatni. Léva, 1904. dec, 
hó 4-én. Beké lengjen porai feleit 1

— Világi tauácsbiró választás. A 
barsi ev. ref. egyházmegye világi tanácsbiró 
választásra pótezaraiást rendelt el, mivel 
absvlu*  többséget az első szavazás alkalmá
ból csak Konkoly T heg e Sándor or- 
rzágayülési képviselő nyert. A két legfőbb 
szavazatot nyert jelölt közül az újból meg
ejtett szavazáson Dr. K e r s é k János lévai 
ügyvéd került ki győztesen.

— Katonazene Folyó hó 3 án és 4-én 
a Lang-kávéházban a cs. és kir. 76-ik gya
logezred zenekara hangversenyezett. A jelen
voltak vallomása szerint az előadások nem 
hagytak mélyebb nyomokot a közönség lel
kében, hacsak azt nem, hogy a műsor szö
vegét is németül nyomatták ki, ami köz
megbotránkozást keltett, mert vagy gőgös 
elbizakodottságról, vagy nagyfokú figyelmet
lenségről tesz tanúságot.

— Nincs rabunk ! Kegyetlenül üldöz 
bentiünket, lévaikat a sors. E'viszik tőlünk 
a pénzügy igazgatóságot, de ez csak hagyján, 
egyszer volt egy rabunk, melyre büszkék 
valánk s az is — megszökött 1 Pádig már 
bankettet is akartunk rendezni tiszteletére. 
A megszökésről részben csodás, részben pe
dig kézzel fogható, vagyis kinyitható 
részletek keringenek szájon. Hír szerint a 
zárdában egy ivet körözött a rendőrség alá
írás végett, melyen ez ál ott: gyere vissza, 
minden meg van bocsátva I

Lévai piacziárak.
Kovatvexető; Kónya József rendőrkapitány.
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"Rali aolTTOrrt méterenként 60 krajcár- JJdilI beiyeiu tói. legfrissebb újdonsá
gok. Franko és vámmentesen házhoz szállítva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyem-gyár, Zürich.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
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Születés.

A szülök neve
Js

aj ©
A gyermek

esve

Kabina Ervin Macher Ida leány Anna Kamilla
Ida

Kohn Jakab Weisz Etel hu László

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

özv. Piuke Jónás Akucs Eszter > ev ref.

Halálozás.

Az elüunyl neve Kora A haláloka

Vészeli Ferenc i8 tüdövérzés

Bíró Pál 44 májzsugorodás

Tunák József 65 hurutos tüdölob

Procskó János 25 gumók, tüdövész

Nyilttér. 
Eladó pálinka!

Kis hordókban
400 liter kitűnő SZIKVORIUM.
300 „ „ SZEDER,
40 „ „ TÖRKÖD

pálinka kis katlanból olcsón eladó.
Takács István

Léván Honvéd-utca 11.

Üzlet-átadás.
Léván jóforgalmu helyen egy 40 év 

óta fennálló borbélyüzlet az összes eszkö
zök és a vérbocsáiasi müszerakkel, valamint 
szoba és konyha butorozat. az üzlettel való 
felhagyás miatt, szabad kézből jutányos 
áron eladó.

Bővebb értesítéssel szolgál a helyszínén
HLBOKIALAJOS

tulajdonos.

Szél hajtó, görcs-csillapító

hódzsir-csöppek.
Étvágyat elősegíti és az emésztéshez 

szükséges háziszer.
Ára üvegenként 1 korona

Két üvegnél kevesebb (2.50 kor. után
vétellel) postán nem küldetik. Beszerezhető :

BITTNER GYULA gyógyszertárában
GlOggnitz. (Aloó-Ausztria).

Fekete és színes
selyemszövetekben,

fekete és színes
ruhakelmékben

meglepő occasio
Blumenthal Jónás

divatáru üzletében Léván.

Kávéházi vagy ^.^a=^====
==-••■ vendéglői helyiség 
kiadó Aranyos Marothon. Barsvármegye 
azekheiye. Itt vau a törvényszék; járásbíró
ság, szolgabirói es az összes közigazgatási es 
pénzügyi hivatalok székhelye és 1905. évtől 
a m. kir. pénzügyigazgatósag székhelye. A 
házban 12. éven at kávéház es vendéglő volt
mindig kedvező forgalommal. — Ugyanitt 
eladó egy tükrös szekrény és egy teke-
asztal. — Bővebbet: ~

Szabó Kalmánnenál Ar.-Marothon.
3 éves leányka

örökbe adó
Cím a kiadóhivatalban.

ALMA Bör-alma, Török Balint, Teli 
arany parmen, Massanszky, 
Arany kalvill, Balogh renet, 

Fehér Batul. Eper-alma keverve méter
mázsánként nettó súlyban Léva állo
másra szállítva

I-rendü 24 kor.
II. „ 20 „

III. „ 16 „
Láda és csomagolás ingyen.
A vételár részben előre kéretik. A 

hátralék utánvételeztetik.

DEMICHER VILMOS
Bakabánya (Hont vm.)

Ugyanott kapható finom alma
pálinka 1 liter 2 koronáért.
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Iiátszeráru raktár

Kérjen mindenki
saját érdekében

0
0
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Steiner Sándor
órás és ékszerész Xj X2 ~V -A_ XT.

Karácsony.
A legalkalmasabb karácsonyi ajándék, 

a tökéletesített GRAMOPHON, melyek
ből raktárt tartok.

A világ legnagyobb csodagépe, bűén 
énekel, beszél és hangversenyez.

Síép szórakozást nyújt családoknak, 
igen alkalmas vendéglősöknek, 
egyéneknek részletre is.Hitelképes

Nagy raktár tűkben és lemezekben.
Továbbá ajánlom arany, ezüst és ezüst-doublé ékszer 

tárgyaim, melyekből állandóan nagy raktárt tartok.
Valamint arany, ezüst és nickl zsebóráim, azonkívül 

fali, inga és ébresztő óráimat.
Eredeti svájci gyártmány 2 évi jótállással.
Tört arany és ezüst megvétetik. 
Mindennemű óra és ékszer javitás elvállaltatik. 
Karácsonyi ajándékok már 1 koronától feljobbb.

Kitűnő tisztelettel :

is, rekedtseg es hurut ellen nincs jobb a 
KETHYíele 

pemetefű czukorkánál ! 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

X2±3TXX-Z--félét teélj-Axite, 
mivel sek haszontalan utánzata van

1 doboz ára 60 fillér 
Csak RÉTHY- felét fogadjunk el !

Valódi Kathreinsr-f
Kneipp-maláta kávét

csak oly csomagokban, a melyek a 
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 

. reiner nevet viselik, és kerülje gon fo
sán a silány utánzatok ellugadását.

04 II/b

Hangverseny Grammophon
JOSZEBSZAMra MUNKA! 

Gazdasági gspex. gépreszlotek, töm
lők, vizmantes ponyvák, marlagek es 
gepszijak, szerszám, vas- és a'zel 
főraktár. Portland cement es ><yd 

rauiikus mész sta 1

KapiiStü KERN TESTVEEKNEL Lf’án.

Takarmányczikkek legolcsóbb 
beszerzési forrása!

Beszél, énekel, zenél, 
renkivül érdekes szóra
koztató eszköz családok 
részere, vendéglőknek s 
kávéházaknak.

Több ezer reproductió 
a világnak leghíresebb 
művészeitől.
GEPEK valamint LEMEZEK 
nagy választékban 

legolcsóbb áron 

kaphatók:

Kiéin Sándor
Aiás és ékszerész

LEVAN.

Dukes és Herczog, Galgócz
erötakarmány- és mütrágyanagykereskedés.

^JjA.FI'TTA.TOTT 1673

Takarmányneműek: Mütrá g y afé1ék:
Malátacsira.
Mellasse.
Finom és durva buzakorpa 
Rozskorpa.
Olajpogácsa.
Szárított sörtörköly.
Szárított repaszelet.
Szárított szeszmoslek.
„Unión* 4 fehér tengeri moslék.
Mintázott előny ajánlatok kai kívánatra ké-zséggel

chilisalétromban 1905 tavai i Fzá’dit »rp.

Chilisalétrom. 
Kamit 
Kalisó 20, 40 és 40°/«-0s. 
Superphosphat. 
Szárított marhatrágya 
Thomassalak. 
Trágyafösz (gyps).

szolgáim k.— Kőívptlen bevitel

H. J Merk & Co cbilisalétrom export ezég Hamburg magyar
országi vezérképviselősége.
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Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

: korona
ígér varrógép 56-tói

; . 72-től
. 78-tól

76 tói
, 86-tól
. 96 tói
. 100-tól
. 130-tól
. 120 korona
• 150 korona
. 44 korona

korona. "UBE

Arak részletfizetésre
Elsőmagyar monopol-, Dürkopp -s Gasser uj Sí . 
Uj Singer médium iparosgóp állványnyal 
Titauía uj nagy 8'uger 4-os iparos var*  'gép . 
Nagy Howi iparos varrógép • . .
Va ódi szabadalm. Adria családi varrógép

• • „ láb és kézi hajtásra
Körhajős családi (Rincschíff gép

„ iparos (Ktngschiffj gép 
Va ódi Dürkopp — központ orsó — gép

» n n e
Uj Singer családi varrógép kézi hajtásra

Llűhímzési készülék

76-ig

100-is,’ 
120-1? 
150-ig

óra 4

Léván

Karácsonyi és újévi ajándéknak

valóegész ruhára

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb giptűk, részek és csónak olcsón.

írt1

rózsaszín,

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.

— 75 és
— 30 és
— 74 és

0
0c 
o

HOLZMANN BÓDOG
férfi és női divatáruháza LÉVÁN

Női ruhakelmék, mosó flanellok és cérnabarchettek
............ NŐI FELÖLTŐK-------------

Őszi és téli jaquetek, ragián, szines és fekete leány paletok és gyermek köpö
nyegek, szőrme gallérokat (boákat)

mélyen leszállított árban.
Legújabb ruhakeltnék bámulatos olcsó áron pl. 11.

Jó minőségű tartós divat-kelmék dupla széles 120 cm. szeles
4 méter 192 kr.

Színtartó flanel méterje 18 kr.
„ Zephir „ 15 „

egész ruhára való színtartó r osó barchet
„ blúzra „ „ . flinel csak

drb. kész flsneli blúz csak — —
elegáns diszkötény — — —

Egy
n
n
n

legújabb bluz-selymek — — — —
, mosó bársonyok — — —

Egy hatszemélyes kávés abrosz 5 szalvétával 
stb. színben 1 frt. 50 kr.
400 tuczat mindennemű zsebkendő bámulatos olcsó árban.

Férfi nyakkendők, regatta, Dlasztrom, csokor stb. raktárom tulhalmozasa miatt rendkívül olcsón.
(X^azadékolc lciá.z-c>.sltAsa..)

0
0

tartósságánál, valamint állandó értékénél fogva legal
kalmasabb az ékszer vagy óra.

Ajánlom a nagyérdemű közönségnek dús választékú 
óra. ékszer, arany és ezüst áru 

üzletemet, melyben mindenki részére alkalmas ajándék 
található

rendkívül jutányos áron.

.4^ t V A

Vidéki megrendeléseket 
gyorsan és lelkiismeretesen 
teljesítek.

Midőn a nagyérdemű kö
zönséget raktárom megtekin
tésére meghívni van szeren
csém, vagyok

V

L'

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor
órás és ékszerész Léván.


