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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITHAT és TÁRSA.

Az általános választói jog.
A koalíció azzal a kötelezettséggel ' 

vállalt kormányt, hogy az általános 
választói jogot mielőbb törvénybe ik
tatja. Ez a függetlenségi párt prog- 
rainmjának kezdettől fogva egyik 
pontját képezte s noba a kormányt 
a szocialisták és a letört darabontok 
részéről e miatt éri legtöbb támadás, 
kétségtelennek tartjuk, hogy a kormány 
adott szavát be is fogja váltani.

Gróf Batthyány Tivadar a függet
lenségi párt alelnöke, ki még a 
Fejérváry kormány alatt e tekintetben 
a képviselőházhoz konkrét indítványt 
tett, a párt nevében több ízben nyilat
kozott arról, hogy az általános választói 
jogot igenis meg fogják valósítani, de 
nem a Kristóffy által a szocialistáknak 
beadott maszlag alakjában, de oly 
képeD, hogy a magyar nemzet állam
fenntartó ereje kellő módon érvénye
süljön.

A mit a halvaszületett haladó-párt 
ígért, de soha meg nem adott volna, 
nem lett volna egyéb, mint a régi 
rendszernek más alakban való féltá
masztása. A Kristóffy-által felkínált 
választási reform nem volt egyéb, mint 
egy felnőtteknek rendezendő alkot- 
mányvédi játék, amelyre csakis népá- 
mitó komédiások vállalkozhatnak, de 
nem komoly becsületes politikusok. És 
ha ezek ismerete mellett látja az ember, 
hogy mindenféle haladó alakok úgy 
adják elő a dolgot, mintha ők általáuos 
sztrájkkal fűszerezett harcokkal vivnák 
ki a magyar nép számára az általános 
szavazati jogot, az ember valóban nem 
tudja, nevessen-e, vagy boszankodjék 
ezen vegyes társaság szélmalom harcai 
felett. Nevetni kell rajta, mert valóban 
bohózatba illő látvány, ha egy felnőtt 
emberekből áljó társaság nekigv ürkőzik, 
hogy egy tárv^mtott kaput betörjön. 
Boszantó a csak az, hogy
felteszik a józan népről, hogy
ennek a komédiának

Az általános szavazS _ ____ 
meglesz annak ellenére, u 
kamarilla és annak magyarországi hivei 
az utolsó években ugyancsak elkövettek 
mindent, hogy ezt a magasztos eszmét 
népszerűtlenné tegyék. Igazán nem 
nagy élvezet, ha az ember abba a 
helyzetbe jut, hogy bizonyos kérdésbeu 
I’olit Mihály, Bokányi Dezső, Vajda 
Sándor és Hodzsa Milán urakkal egy 
véleményt valljon. Szolgáljon egyébként 
megnyugtatásunkra, hogy ezek az urak 
szidni fogják majd az általános szavazati 
jogról szóló javaslatot, mert ők szidjak 
minden jót, ami a nemzeti kormánytól 

származik. Úgy rendeli ezt Bécs és 
Bukarest egyaránt. Tapasztaltuk ezt a 
tényt a betegsegélyezésről és baleset
biztosításról, az iparfejlesztésről, a 
gazdasági cselédekről, a munkásházak
ról, a vasutas pragmatikáról és a 
vasutasok és tanítók fizetésrendezéséről 
szóló és egyéb nagy horderejű törvény
javaslatok tárgyalásánál, amelyeket 
mind lepocsékoltak a sárgaföldig, holott 
minden józan ember elismeri ezeknek 
a törvényeknek nagy előnyeit és élvezi 
azoknak áldásos hatását.

Az általános választói jog előkészítő 
munkálatai serényen folynak a belügy
minisztériumban. A mint tudjuk, első 
sorban is a választókerületek uj beosz
tása és a székhelyek megállapítása 
késleltette eddig is a reformra vonat
kozó törvényjavaslat benyújtását. Két
ség kivül ez a reformnak a leglénye
gesebb és legkényesebb része, mivel 
az eddigi keretekben az aránytalanság 
az uj választói reform létesítése esetén 
még kirívóbb volna, de kényes azért 
is, mert bizony az eddigi keretek 
határvonalait kénytelen lesz a törvény 
lerombolni.

Nem igazság az, hogy egy helyen 
140 választó, másutt meg 8-10,000 
választópolgár választ egy képviselőt. 
Igazságtalanság az, hogy például a 
varsányi, horhii, kiskéri, bakai válasz
tók két napi utat kénytelenek tenni, 
ha voksolni akarnak a követjelöltre, a 
mikor alig tiz-űzenötpercre Léva váro
sában is képviselőt választanak.

Mindezen átalakítási munkálatok 
sokak érzékenységét sérthetik, ép ezért 
a választói reform kérdése csak hig
gadt körültekintéssel és bölcs előre
látással oldható meg.

Az általáuos választói jog szükségét 
érzi mindenei, azonban annak minden 
feltétel nélkül a mai keretek szerint 
leendő megvalósitását, nem kívánja 
egyetlen magyar ember sem. A magyar
ság szupremaciája, a választási eljárás 
olcsóbbá tétele, minden állampolgárnak 
megfelelő érvényesülése képezheti csak 
alapját az uj választási törvénynek.

A nép javáért.
(AT.) A gazdasági haladás terén is uj 

esztendő van.
Az újévvel mind többen és többen 

vonatnak be a gazdasági vitel körébe és 
ezt megteremti': a népies gazdaságok, ame
lyek immár közel vanrak tízéves forduló
jukhoz és sikereikre illik rámutatni. A 
nádfedeles házakra ráült a hó. A fát zuz- 
marásak. Bekövetkezett a gazdasági szünidő 
és a falukon végigásit az unalom.

Ha elsőrendű gazdasági érdek nem is 
lenne a nép gazdasági kiképzése, még akkor 

is üdvözölni kellene a földmivelésügyi mi
niszter akcióját, mely a népnek téli hasznos, 
tanulságos szórakozásról gondoskodik.

A földmivelésügyi miniszter ugyanis 
a következő leiratot intézte az összes 
gazdasági egyletekhez ;

„A földmivelő nép részére évröl-évre 
fokozottabb érdeklődés mellett tartott népies 
gazdasági előadások rendezését ez évben is 
a t. címre kívánom bízni.

Az ország legtöbb részén uralkodó 
takarmányhiányra való tekintettel első sor
sorban is o'y irányú előadások tartását 
kívánom, melyek a rendelkezésre álló takar
mányoknak takarékosabb és jobb kihaszná
lására hivatkoznak. Ezenkívül természetesen 
előadási tárgyul a gazdálkodás körében 
minden oly mozzanat, illetve kérdés választ
ható, melynek fejtegetése, részletesebb 
ismertetése a vidéken érzett takarmányhiá- 
nyokon segíthet s a gazdasági haladás útját 
egyengetheti.

A gazdasági vándor-előadások megtar
tásánál számitok a magyar gazdaközönség- 
nek ez ügy iránt kezdettől mutatkozó meleg 
érdeklődésére és áldozatkészségére s nem 
kétlem, hogy a gazdasági vándor-előadások 
egyes községekben azon vidéken lakó képzett 
gazdák és uradalmi gazdatisztek bevonásá
val minden külön költség nélkül is megva
lósíthatók lesznek.

E őadáeoknál tehát elsősorban azon 
képzettebb gazdák részvételére számítok, 
kik az ügy itánt való buzgalomból előadások 
tartását minden külön díjazás nélkül is 
hajlandók elvállalni. Meg vagyok róla győ
ződve, hogy ilyen e'őadások megnyerése 
esetén a t. cm. rendelkezésére bocsátott 
államsegély korlátolt volta dacára is kiváló 
eredményt fog felmutatni a gazdasági isme
retek teijeaztése körül.— A költség felhasz
nálására vonatkozó tervezet összeállításánál 
szíveskedjék a lehető legnagyobb tekaréküs- 
ságot szem előtt tartani.

Ezek a gazdasági kurzusok mind nép
szerűbbekké, keresettebbekké és igy a 
földmivelésre hasznosabbá lesznek. A régi 
példaszó úgy fordult, hogy nem csak a jó 
pap tanul holtig, de a jó gazda is.“

Dicséretére legyen mondva a mi vidé
künk népének, szeret tanulni. Nsm idegen, 
uj jelszavak, törekvések, gazdasági módok 
iránt, csak megadjuk hozzá a módot. Mig 
az 1896. és 1897. télen mindössze 300 helyen 
36,000 résztvevő hallgatta a gazdasági elő
adásokat, addig ma tiz év után 1500 köz
ségnél többre terjednek és már tavaly télen 
350,000 hallgatót számláltak. Az akció sike
reit e számnál azonban inkább bizonyítja azt 
hogy mig az első időkben meg Kellett elé
gedni, hogy hangulatkeltés végett egy-egy 
aktuális kérdést vonzóan ismertessenek és 
rendszeres ismeretközlésről szó sem lehetet t 
ma már ezek a téli előadások folyamatosak, 
rendszeresek, melyeken egy-egy ismeretága, 
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a maga rendszerében betetőzve és lehető
ségig tüzetesen adnak elő, természetesen 
számbavéve, hogy a kisgazdának ezek az 
ismeretek kamatozzanak is és semmi olyan 
ballaszttal nem terhelik meg. amelyeknek a 
foglalkozásuk során hasznát nem vehetik.

Két évig csak gazdasági felolvasások 
és egy-egy részletkérdésben előadások foly
tak, ma már három hónapra terjedő előa
dások is vannak. A föidmivelésügyi kormány 
szakintézetei és iskolái (gazdasági intézetek 
és földmives iskolák) összes szakközegei, 
vándortanárok, borászati és szölöszeti felü
gyelők, állattenyésztési felügyelők és állat
orvosok stb. annak az intézménynek hivatott 
munkatársai, hogy a földmivelök az uj 
gazdaságvitel módját, legalább azokat, 
melyeknek tudása lényeges változást idézne 
elő, eltanulják.

És hogy ez nem hatóságilag a népre 
utalt helyi időtöltés, bizonyítja a mód, 
melylyel megkedveltették.

A téli gazdasági kulturtevékenység 
körül fölmerült eddigi kiadásokat bőven 
kamatozóknak találjuk.

Az eddigi sikerek azzal biztatnak,jhogy 
a régi gazdálkodást átformálja az újkor 
modern szelleme s u földmivelőt szakmájá
ban kipallérozza és gyakorlati foglalkozásá
ban ismeretekkel fölszereli.

Valóban nem szabad kicsinyleni a gaz- 
dasági egyesületek, körök téli munkáját. 
Mily érdekesen jellemző kép az, hogy 
ezüstbe vegyülő hajjal ott ülnek sorbau a 
tanulni vágyók s hogy agyuk földolgozza a 
nyújtott ismereteket, jellemző az, hogy az 
előadó szavát tovább tűzik, vitába bocsájt- 
koznak, hogy átszélesül az előadás valósá
gos gazdasági eszmecserékbe : a gazdasági 
konzervativizmusnak az utolsó ütközete 
olyankor ez a gazdasági eszmecsere, és 
tisztán az előadó rátermettségén múlik, hogy 

a modern gazdasági haladás kerüljön ki 
győzelmesen.

Nehány év előtt a falu népének az 
volt a legnagyobb panasza, hogy a földmi- 
ves ember magára van hagyatva, hogy vele 
senki sem törődik. Most azzal a jelszóval 
keresik föl, hogy javára akarnak lenni, 
gazdasági téren akarják fölvilágositani. 
Hogyne sereglenének össze százezrével a 
magyarok és ezen a téli munkán hogyne 
lenne Isten áldása.

Levél a fővárosból.
Budapest, 1908. január bd 14.

Amidőn hosszabb szünet után újból 
útnak eresztek Léva felé egy „fővárosi 
level**-et,  — Jegyen szabad ahhoz mellékel
nem igaz üdvözletemet és szerencsekivána- 
taimat a megyei székhellyé lett Léva részére.*)

Mi, akiket a sors elszakított a várostól, 
talán több érdeklődéssel és nagyobb izga
lommal lestük a döntő küzdelem eredményét, 
mert nem ismertük úgy az esélyeket, mint 
az otthoniak, akik bizonyára nyugodtak 
voltak az eredményről.

Léva tehát elérte azt, amit történeti 
jog és a jelenben elfoglalt szerepe címén 
követelt és nem lehet kétség az iránt, hogy 
ez az esemény nagy lépessel fogja előre 
vinni a várost egyébként is szemmel látható 
fejlődésében.

Ez a fejlődés a helybeliek előtt nem 
is lehet oly szembetűnő, mint azok előtt, 
akik Lévától régebben elszakadtak, s egy-egy 
kisebb jelentőségű dologban is többet látnak, 
mint a fejlődés helybeli bajnokai, akik lé- 
pésről-lépésre haladnak előre a fejlődés utján.

Csak a Bari legutóbbi száma is érdekes 
példáját sdja ennek. O vasom dr. Karafiáth 
cikkét a lévai közkertröl, melyben a dög
teret a Sportegylet céljaira kéri. Majd min
den mondata újság. A dögtér, — amely úgy 
látszik, már méltóbb nevet érdemelne, — 
be vau fásitva. Ez határozott újság ; —
hiszen az én gyermekkoromban (alig van

,) A levélíró ur alkotmányos gondolkozásáról 
tesz tauuságot, midőn a törvh. bizottság határozatát 
már véghezvitt ténynek veszi; még nem az, de bízunk 
a jelen becsületes kormányzatban, hogy az letz. 

egy negyed százada) még nagy métát ját
szottunk az üres területen !

Hát még a cikkírónak többi jelemsése 
a dögtérről, ahol züllött alakok aluszszák ki 
pálinkás mámorukat, meg szeretkező párok, 
akik a bokrok leple mögött tartják talál
kájukat ! Ez egész nagyvárosi perspektíva, 
— akár csak a budapesti Ferenc-városról 
volna írva. Karácsonyfát is visznek a dög
térről 1 Alig akarom elhinni, hogy még ilyen 
is van ott. Csupa újság, csupa szenzáció l 
Nyári mulatók is vannak a dögtér körüli 
szölökertekben l Az én időmben a legtávo
libb „nyári mulató* 1 a Kolibal kert volt, 
amelynek épületére szigorú utasítással volt 
ráírva, hogy : „Ne tovább 1“ Meg aztán, 
hogy a Kálvárián fenyő ű tetvényekkel kí
sérleteznek, 20-25 év előtt még fű se volt 
azon a sziklatömegen.

Azt is meglepetéssel olvastam, hogy a 
Rákóci fához vezető utón levő fákat ron
gálják a csirkefogók, s ágastól szedik le 
róla a vadgesztenyét es amerikai diót. Ak
koriban 3-4 odvas vén fűzfa görbedeaett 
ezen az utón, most meg amerikai dióról 
olvasok. Teringette, igazán kiváncsi vagyok 
már látni Lévát, milyen lehet.

A villany világítás ugyan már nem újság 
énelőttem, de azért mégis bizonyos idegen
szerűséggel hat rám dr. Karafiáth abbeli pana
sza, hogy a villanyos szerelő csonkítja az 
utcákon a fákat. Az én idömban a villanyos 
szerelőt Császár bácsi pótolta, aki a nad
rágzsebéből előhúzott kénes gyufával gyúj
totta meg a petróleum lámparat, amelyek 
leginkább teliholdas nyári estéken pislogtak. 
Aki este más időben is ki aaart menni as 
utcára, vihetett magával lámpást. Most pedig 
villamos világítás árasztja fsuyet. Ismétlem, 
Léva fejlődését csak az kepss ügess teljes
ségében méltányolni, aki mar hosszú idő óta 
van távol.

De most veszem észre nagy hibámat, 
hogy a helyett, hogy szokás szerint a fővá
rosról Írnék, — Léváról beszélek. Da a 
város történetének ez az újabb fejezete 
önkénytelenül adta toliamba ezt a pár soros 
visszaemlékezést. És hibámat majd helyre
hozom legközelebbi levelemben.

Lévai.

TÁRCA.

Kint a pusztán.
A szegényes tanya udvarán szép nagy 

erős parasztember foglalatoskodik. Abból a 
fajtából való, amilyet ma már csak itt, az 
alföldi Tissa meutén találhatni. Szép, szabá
lyos arcú, kevés beszédű erős magyar, kinek 
kissé merészen hajló sas orra, villogó, nagy 
fekete szeme tanúskodik róla, hogy a csa
ládfája visszanyulik egészen az Árpád 
koráig.

A téli nap erősen hajlik már nyugat 
felé, bárha még elég korán van, mert a 
kétórai harangszót csak nemrégen hozta ki 
erre a város felől jövő szél.

Az udvaron szárnyas jószágok tipegnek 
és az ólban egy sovány malac ríkodik. Az 
udvar végében magasra felhányt s olvadni 
nem akaró hókazlak emelkednek, tanúskodva 
az idei zord tél mellett, amiben hetek óta 
sínylődik ember és állat ebben a kietlen 
pusztaságban. S ahogy ellátni ebben a fehér 
téli világban, mindenütt apró kis tanyák, 
kevés főidő emberek szerény hajlékai, kik 
óriási erömegfeszitéssel, nagy szorgalommal 
erőszakolják ki az esztendei élelmüket az 
édes anyaföldböl. Sehol tisztább lelkek 
imádsága nem száll az egek Urához, mint ; 
itt, akiknek minden reménységük teljesülése 
az időjárástól függ. És van olyan esztendő, 
hogy a jó lelkek imádsága meghallgatódik 
és csak úgy dől az áldás a kicsiny kam
rákba, megtelik a hambár, a padlás az Isten 
áldásával. Olyankor boldogan ülik körül 
télen a jó meleg boglya-kemencét, a gazda 

nem jár megroskadt vállal és nem sajnálja 
az ételt sem jószágtól, sem a családjától 
ebben a tétlen időben.

De nagyon ritka esztendő az ilyen, mert 
mintha gondja volna arra valami tulvilági 
„rossznak**,  hogy a kis tanyák^ világának 
mindegyikében boldogság ne legyen, mintha 
irigykedve nézegetne be a kis ablakokon és 
mondaná :

— De jó kedvetek van 1 Da jó az 
egészségetek I

És pár nap múlva rózsaszínű dunnák, 
párnák közé pakolva beteget visznek a kis 
tanyák valamemelyikéből be a városba, a 
doktorhoz. És ez a tulvilági „rossz**  bejárja a 
szűk istállókat is :

— Úgy I — mondogatja kajáu vigyor
gással — nektek ilyen sok jószágotok van 1 
Hadd hűljön egy kicsikét 1

És nemsokára megjelenik a sintér, hogy 
elvigye a megdöglött kövér hízókat innen 
is, onnan is és a kicsi tanyák népe sírva 
néz a dögöt szállító szekér után, ami azt 
jelenti, soványabb lesz az idén a zsírotok. 
Mintha eddig valami nagyon kövér lett 
volna.

Nem messze ide az országutun van egy 
feszület, ide jár a tanyák aggódó népe 
fohászkodni a remélt és kapott jókért. És 
itt sírja el bánatát, ha valami csapás, szomo
rúság éri,— ez az ö közvetítőjük az irgalmas 
Istennél.

A szegényes tanya udvarán foglalatos
kodó einbrr is most jött haza ebből a 
templomból, ahová elvitte hálával és imád
sággal csordultig tele lelkét, hogy megkö. 

szönje az Istennek azt a boldogságot, amibe 
három nappal előbb részesült. A felesegének 
fia született, amit már várva-várt a kis 
család a bárom kényeskedő leány után.

Körülötte csend volt, sehol élő teremtés, 
kiimádkozhatta magát kedvére, csak a fák 
száraz ágai zörögtek, ahogy a szél átsuhan 
köztük s ahogy hazafelé ballr.g a havas 
utón, jóleső melegség dobogtatja a szivét, 
rágondol a dara, aki most még pólyába 
burkolt tehetetlen csöppség, de aki ntki 
valamikor segítőtársa lesz a nehéz paraszti 
munkában és támasza majdan öreg napjaiban. 
S ahogy a dolgát elvégzi idekint az a kis 
pólyáé gyerek olyan ellenállhatatlanul húzza 
befelé. Nesztelenül nyitja be az ajtót, hogy 
ne zavarja a pihenő asszonyát. Lábujjhegyen 
megy oda az ágyhoz, amibe szép arcú, de 
sovány, sápadt nő fekszik a slingelt fehér 
párnák közt.

— Alszol anyukom ? kérdi tőle szelíden 
és ráteszi a hidegtől s munkától vörös kezét 
az asszony szép homlokára.

— Nem alszok én lelkem, csak nagyon 
búsulok, hogy még mindig nincsen tej a 
kicsinek I

— Nincsen ? — mondja az ember
megütődve.

— Nincsen, — mondja az asszzony és 
könybe borul a két szép barna szeme. As 
ágya fölött egy Mária-kép van, karján a 
gyermek Jssussal, est a képet nézi fájdal
mas lélekkel s magában azt gondolja : As 
én fiam nem lesz olyan szép kövér, mint a 
tiéd ! És odassoritja aszott melléhez a pólyás 
gyermeket, aki valamelyes sirásfélét hallat 
és egyre tátogatja a csöpp piros száját.
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A magyarságért.
Ki merné tagadni, hogy az egyes nem

zetek legsajátBágosabb egyéni jellemvonása 
az illető nemzet nyelvében, nyelvének mii- 
velősében nyilatkozik meg, tükröződik vissza 
leghívebben és ki merné tagadni ezt az 
igazságot, mely a mai században immár 
teljes értékben kiforrott, hogy csak az a 
nemzet lehet elég erős és igazán nagy, mely 
nyelvében is egy.

És tájdalom, ki merné áliitani közülünk, 
hogy a magyar nemzet egyéniségének e 
jellegzetessége a nagy folyó és hármas bérc 
térségein mindenütt teljes diadallal verődik 
vissza ?

A nemzetiségi nyelvszigeteket, fájdalom, 
még mindig nem hatotta át a magyar állam
eszme éltető melege, sőt maga szép főváro
sunk sem tűnik fel tejesen megnyugtató 
példaként e tekintetben. Pedig ha a szív 
működése nem tökéletes, hogyan várhatjuk, 
hogy a szívből elágazó véredények tökéle
tesen egészséges vért vigyenek szét a test 
többi részébe ?

A főváros nyelvi mozgalmának statisz
tikája, mely pontos megfigyelés eredménye, 
szomorú képet mutat.

A felnőttek nagy csoportjában az ut
cákon járó-kelők, a villamoson utazók, a 
kávébázakban, az éttermekben és családi 
életben megfigyeltek 74 százaléka beszélt 
magyarul. Az a körülmény, hogy a legtöbb
nyíre német nyelvet használók nagy része tud 
magyarul, nem enyhíti, súlyosbítja a hely
zetetet, mert benne vagy a magyar nyelvnek 
kicsinyléae vagy a mígyar nyelv iránt való 
közönyösség nyilatkozik meg.

A gyermekek csoportjában 78 százalék 
beszelt magyarul, az ifjúságnak, a fölser- 
dülteknek pedig 83 százaléka.

A főváros n°pénok a nemzet nyelve 
iránt érzett e közönyösége bizonyára nagy 
b»j, sőt több : veszedelmes betegség és 
annak orvoslását minden lehető módon meg 
kell kísérelnünk, segítségére sietvén a 
lelkes tanítóságnak, amelynek buzgósága az 
iskolák nyelvét már teljessen magyarrá tette 
a fővárosban, segítségére sietvén olyképpen, 
hogy mindent elkövetünk, hogy az iskolából 
kikerült ifjú nemzedék állhatatosan megma

radjon a magyar szónál, a magyar beszédnél 
az életbe kilépése után is.

Vessük ki magunkból teljesen az ó em
bert a ezzel együtt a közönyt és támadjon 
fel bennünk a magyar szóért lelkesülő buzgó 
uj ember, a testestől lelkestől igaz, buzgó 
honpolgár és a biztos siker nem fog elma
radni.

De a főváros és környékének megma- 
gyarositásánál nem szabad megállanunk. A 
távol vidéki nyelvszigetek se félemlitsenek 
meg bennünket. Testvéreink e szigetek 
lakói is, és velük szemben erőszakoskodás 
nélkül kell erőseknek lennünk s éppen erőnk 
érzetében, meleg szeretettel kell lelkűnkben 
a mindnyájunk hazája iránti átolvasztó szent 
érzelmet felébreszteni, ébren tartani.

A nyers erőszak visszaható ellenszenvet 
teremt, az átható szeretet ereje pedig öntu
datlanul is hódit ... A szeretet meggyőző 
ereje meggyőzi nem magyarajku testvére
inket is, hogy a családi tűzhelyük mellett 
ápolt családi nyelvük szeretete és művelése 
nem zárja ki a mindnyájunk hazájának nyelve 
iránti szeretetet, sőt ellenkezőleg : a családi 
tűzhely lángja, egyesülve a hazaszeretet 
oltáráról fellobogó lánggal, erőssé tesz 
mingnyájunkat, őket is, minket is.

A közös haza erőssége a testvérek 
egyesülésében áll. A testvérek egyesülése a 
testvérek boldogsága is !

Reméljük, hogy erre a dicső munkára 
minden jó hazafi örömest váPalkozik, s 
akkor a győzelem biztositva van.

Ha a német Scbulverein, am-lynek 
legnagyobb fájdalma az, hogy mi élni és 
pedig magyarul élni akarunk, a nagy Német
országban, ahol a nyelvegységgel szemben 
semmi félteni való nincs, ezer meg ezer 
taggal tömörül össze nyelvének védelmére, 
biztat a hit, hogy nálunk is sorakozni fognak 
azok ezrei, akik érzik, akik tudják, hogy 
Magyarországon a magyar nyelv védelme a 
legszentebb nemzeti védelem egyik legsür
gősebb módja.

Sorakozzunk mindannyian egy táborDa 
erre a védelemre. Mindenki közülünk lelke
sítő, buzditó szavával és példaadásával 
igyekezzék megnyerni a sziveket annak a 
gondolatnak, hogy csak az egységes nyelvű 

nemzet á'lhat ellent a századok dúló viha
rának, s hogy Magyarország törhetetlen 
szikíavárának is egyetlen biztositó alapja : 
magyar nyelvbeli egysége 1

Az irói mesterség jövedelmezősége.
Scbmidt—Weissenfels-nek „tieecbíchte 

des modernen Reíchtums“ cimü könyvében 
érdekes adatokat találtam arra Dézve, hogy 
sok iró milyen temérdek pénzt, némelyik 
rengeteg vagyont keresett toliával.

Mondanom tem ke l, hogy ezek között 
magyar írót nem sorol fel, pedig kitűnik 
könyvéből, hogy eléggé jól ismerik viszo
nyainkat. Az érdekes összeállítás szerint első 
helyen áll Walter Scott. Mint az edinburgb-i 
törvényszék hivatalnoka kedvtelésből az 
irodalom terén próbálkozott, még pedig 
olyan jó eredménnyel, hogy költeményeinek 
és fordításainak jövedelmeböi birtokot vásá
rolt a Tweed partján, Melrose mellett.

Birtokát Abbotsford-nak nevezte el és 
egyre szaporodó jövedelméből nagyobbitotta 
a szomszéd birtokok megvásárlásával ; épü
leteket emeltetett reá és csodaszép parkkal 
díszítette. Összesen 60.000 font sterlinget 
(1,440.000 korona) költött birtokára. Regé
nyeivel csak ezután lépett a nyilvánosság 
elé Walter Scott.

E ső regényét „Wawerley'-t 1814 ben 
adta ki névtelenül. Ennek hallatlan sikere 
volt és ennek dacára anonym, a .Wawerley 
szerzője" alatt jelentek meg későbbi 
regényei.

Az aggkorhoz közel súlyos anyagi csapás 
érte S.-ot. Kiadója, Ballantyne, kinek üzlet
társa lett, spekulációk révén tönkre jutott 
ób ennek folytán 117 ezer font sterling 
adósság zudult Scott nyakába.

Az érzékeny vesztesség nem törte meg 
a nagy költőt. Ismerve saját népszerűségét 
bízott benne, hogy tollával helyreállítja az 
anyagi egyensúlyt. Kettőzött szorgalommal 
fogott az Íráshoz, hiszen név t, becsületét 
kellett megmentenie. Pár év alatt tényleg 
keresett annyit, hogy adóssága 40 ezer 
fontra apadt le, de ezen összeget már nem 
bírta lefizetni, mert ismételt szélhüdés követ
keztében 1832-ben meghalt.

A bálás skót nép gondoskodott róla,

Már szopna a lelkem, de nincs mit. A 
tápláló forrás nem akar felakadni az édes 
anya keblén. A rósz táplálkozás, a sanyarú 
élet, a hosszú esztendők keserves nehéz 
munkája, az idei rossz esztendő kivett a 
szájukból minden jobb falatot. A felnőtt 
ember még csak kibírja, de az ebben 
fakadó uj éle*et  már rém ritkán a halálba 
küldi.

Három kis leánya ett szőszmetel a 
boglya-kemencze mellett a padkán. A na
gyobb, hét éves Böske már iskolába jár 
De most a nagy hó miatt itthon vesztegel 
A másik, az ötéves Juliska, kis eleven 
fekete szemű fruska, aki mindig gonoszsá
gokon töri a fejét, meg a hároméves 
Pannika.

— Talán ennél valamit lelkem, — szólal 
meg újra az ember. Főzzek talán tojást? 
Egyébb mostan nincsen.

— Jó lesz, — hagyja rá az asszony
Az apjuk kimén és egy kis gyors 

szalmatüznél megfőz két tojást s ahogy 
elkészítve beviszi az asszonynak, az ö 
vacsorájukat is előszedi. Két darab fagyos 
sült tök, jó puha barna kenyér és máié. 
Azután hozzálátnak a délutáni vacsorának, 
mert az ebéd reggel kilenc órakor volt, 
mely állt keménymagos levesből, a miből 
jóltartották a kis emberkét is, aki azóta, 
hogy evett, folyton alszik, csak most kezd 
nyugtalankodni.

A középső kis leány ott lábatlankodik 
az anyja körül, aki már az egyik tojást 
szétosztotta köztük. Nesze neked is egy 
falat, neked is, neked is s azon veszi 

észre, hogy ö maga még semmit sem 
evett.

— Takarodjatok I — szól rájuk az 
apja.

— Neköm nőm köll máié I — pityereg 
a Julié.

— Hát mi kellene ?
— Sömmisé I — duzzog a kis lány és 

betakarodik a kuckóba s szepegve ül ottan 
egy nagy darab kősón.

A tanyai parasztember az egész eszten
dei sóját egyszerre veszi meg és fogytáig 
ott tartja a meleg kuckóban, mert másutt 
ahol hideg van, megolvadna. A gyerekek 
egész télen ott mászkálnak rajta. Tavasz 
felé, ahogy elfogy a só, a kuckó népe is 
kiköltözik a napra játszani Nincs szükség a 
a székre asztalra, amit nekik egész télen a 
nagy darab kősó képvisel, itt bent a jó 
melegen. A Bodri is várja a vacsoráját 
odakint az ajtó előtt, de egyszerre barátsá
gosan ugatni kezd, min’ha valami ismerőst 
látna.

És csakugyan a sógor jön, a gazda hú
gának a férje. Alacsony, nehézjárásu, de 
eleven szemű, fekete magyar, tiszta ünneplő | 
ruhában. Fel van pakolva szörnyű módon, 
s vállán botra akasztva egy nagy fehér 
ruhába kötött csomag, s a hátán telerakva 
egy csikóbörből készült tarisznya. A botra 
akasztott fehér csőmig jól be van burkolva 
melegített abroszokkal, hogy el ne hüljön 
benne egy nagy tál finom túrós derelye, 
leöntve vastagon tejföllel és jó libazsírral. 
Azután meleg túrós lepény és nagy, szép 
fehér fonatos kalács, sült disznóhus, pecsenye, : 
kolbász. A tarisznyából pedig előkerül eg 

nagy üveg kávé, egy másik nagy üveg 
bor és egy csomó perec az apróságnak.

Régi jó magyar szokás az, hogy mikor 
egy családban az asszony gyermekágyban 
fekszik, a hozzá közelebb álló rokon, koma, 
szomszéd látja el főtt étellel őket. A házbe
liek szörnj üködnek, szabadkoznak, hogy 
igy meg úgy, minek ez a sok fáradság ? 
De aztán nagy kínálásra megkezdik a 
derelyés tálat és jókedv, derű, pompás 
ételek illata árad szét az imént még nagyon 
szomorú, szegényes szobában.

A sógor alá s fel járkál és erősen szívja 
a pipáját, mig a többi eszik.

— Öyerök lőtt hát, — mondja egyszerre 
megállva az ágy előtt.

— Az ám gyerök, kis huszár, mondja 
rá az apja.

— Hála Istennek ! mondja a sógor és 
tovább pipál.

Az asszony szelíd mosolygással kibontja 
a sok takaróból a kis emberkét.

Nézze meg sógorom ilyen 1 és lehúzza 
a kék pántlikáé fejkötőt a baba fejéről. 
A sógor nézi a hajas gyereket, a kinek a 
selymes barna haja leér egészen a szeméig 
s hátul pedig a kis rózsaszíníi hátára.

Kukoricát loptál evvel, nem tököt, jegyzi 
meg a sógor és könnybe lábad a két ne
vető szeme. Azután elökotorász a zsebéből 
egy ezüst forintot és odacsusz’atja a baba 
feje alá.

Pénzre feküdj, pénzre keljél.
Bút sobse láss, nagyra nőjjél !
Mindenki megvan hatva, pár pillanatig 

csönd van a szobában, az asszony rá néz a 
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hogy családjának Abbotsford megmaradjon 
és emlékének máig is páratlan szépségű 
szobrot állított.

Dickens és 'l'ackeray szintén nagy 
vagyonra tettek szert irodalmi munkásságuk
kal ; Wilkie Collins minden kötetéért hihe
tetlenül nagy honoráriumot kapott.

Tennyson nak, az angol poéták fejedel
mének kiadója, Strahan, évenkint ötezer , 
font sterlinget űzetett csupán azért, hogy 
előzőleg megjelent müveit újból kiadhassa. 
Újabb müveinél csupán 10% ot kapott a 
kiadó a bolti árból és mégis jó üzletet csi
nált, mert „The holy Grail“ című költe
ményéből pár hét alatt 40 ezer példány 
kelt el 7% shillingjével. Teunyson-nak 
6000 font tiszta jövedelem jutott belőle.

Egy későbbi kiadójától 4 ezer fontnyi 
(96 ezer korona) évijáradékot kapott élete 
fogytáig.

Mindenesetre vo'tak Angliában is siral
mas helyzetben nagy költők. Így pl. Milton 
120 koronáért volt eladni kénytelen „Elve
szett paradicsoma-át és egy Chatierton 
ébenhaít.

A francia költők és Írók közül is sokan 
gazdagodtak meg, illetőleg kerestek nagy 
vagyont Írásaikkal.

Thiers, a híres történetíró 26 millió 
frankot hagyott örököseire. (Ennek nagy- i 
részét bizonyára politikai pályáján szerezte 1 
szerk.)

Georges Sand összegyűjtött leveleiből 
kitűnik, hogy ez a még ma is eléggé kedvelt 
Írónő első regényének „Indiana“-nak (1832) 
megjelenésétől számítva egy millió frankot 
keresett irói munkálkodásával. Berri mellett 
lévő kastélyában kényelmesen élt, de jó
szívűsége nagyon megapasztotta vagyonát. 
K-adója, Calman Lsvy, kötetenkint 6000 
frankot fizetőt müveinek első kiadásáért és 
a további kiadásokért ia tetemes honorári
umot. A „Ravue des deux moudes‘-al 
szerződése volt újabb munkáira, amelyekért 
ivenkint 660 frankkal díjazták. Rendkívül 
sokat jövedelmeztek ezenkívül színdarabjai.

Az idősebb Dumas regényei és színda
rabjai szintén hatalmas vagyonhoz juttatták 
Írójukat, akinél azonban nem maradt meg a 
vagyon.

11a nagy volt Dumas az Írás mestersé
gében, úgy még nagyobb a pazarlásban és 
az adóiságcsinálásban.

.Monté Christo“ jövedelméből l’áris 
közelében kastélyt építtetett, melyet regé
nyéről nevezett el és benne fényes ünnepé 
lyeket rendesett. A fény nem tartott sokáig, 
kastélyát el kellett adnia és dacára annak, 
hogy még igen sok pénzt keresett, később 
már gyárilag előállított regényeivel, mégis 
szegényen balt meg egy Dieppe melletti 
falucskában.

Balzac ot hasonló csapás érte. Erkölcs
regényei fe'tünést keltettek világszerte és 
ez az ember, aki mindig gazdagságról álmo
dozott teljesedésbe vitte vágyait; uizott a 
bőségben, amelyhez müvei által jutott. 
Azonban hasonlóképpen elpazarolta a va
gyonát, mint az öreg Dumas és gyakran 
maradt egy sou nélkül. A gazdagság utáni 
vágya regényeiben is kifejezésre jut,igypl. 
„La recberche de l’Absolu“ és „Póré 
Goriot“-ban (1835) csak úgy dobálózik 
szédítő összegekkel ; halála után előadott 
„Mercadet“ című színdarabjának bőse örü- 
letesen merész, milliókra áhítozó tőzsde
játékos.

Hugó Victor egyetlen regényével a 
„Les misérables“ cíművel egy csapásra 
gazdag omberré vált. Négyszázezer frankot 
kapott érce. Ezen összeget tetemesen gya
rapította későbbi regényeinek jövedelmével.

A n.gy vagyont szerzett írók között 
Zvla Emil sem áll utolsó helyen. Regényei 
1878-ban tűntek fel. A realista irány, 
amelynek Zola az atyamestere, meglepte a 
romanticismushoz szokott közönséget és egy 
csapásra meghódította.

Minden müve kelendő volt és maradt ; 
egves regényeiből rengeteg sokat adtak el. 
A Rougon-Macquart regénysorozatból arány
lag rövid idő alatt 1.338,000 frankot bevé
telezett Charpentier kiadó, mely összegből 
Zolának 800,000 frank jutott.

C-upan forditási engedélyekből circa 
20,000 frank volt évi jövedelme. „La 
deuacle“-ert 25000 frank tissteletdijat kapott. 
Dramatizált regényei, hirlapi cikkei és 
kritikái szintén sokat hoztak a konyhára.

A „F.garo" egyizben statisztikai adatok

kal kimutatta, hogy Zo'a irodalmi tevé
kenységének első húsz evében másfel millió 
frankot keresett, ami — átlagosan számítva 
— évi 75,000 frank jövedelemnek felel meg. 
Ha e geniális irót nem ragadja el a korai 
halál, akkor — tekintve nagy termékeny
ségét — rengeteg vagyonra tett volna szert 
és az első helyet foglalta volna el a tollúkkal 
nagy vagyont keresett Írók között.

A német íróknak már aránytalanul 
kevesebbet juttatott a múzsa.

Mindazonáltal vannak közöttük szép 
számmal olyanok, akik igen jó módba ke
rültek. Fényes honoráriumokat kaptak pl. 
Scheffal, 1 lackiiiider, Spielhagen, Freytag, 
Ebers és még sokan, újabban pedig Suder- 
mann, Gangbofer, Frenssen stb.

A regényirodalommal egyidejüg, a múlt 
század közepén, fellendült a színházi élet is 
a németeknél. Azóta de különösen a legu
tóbbi évtizedben, igen sok pénzt kerestek 
azon kiváló sziumülrók, kik darabjaikat nem 
dobták oda olcsó pénzért a rendesen jószi- 
matu ügynökségeknek.

így pl. meggazdagodtak a tantiémekből 
Laube, Moser és különösen B umentbal Oicar. 
Ez utóbbi alaposan ismeri a nem mü irtó 
nagy közönség ízlését. Bohózataival — 
anyagi szempontból tekintve —- leveri 
Gerhart Hauptmann-t.

Az 1900-ik évben — hiteles adatok 
szerint — Németország 302 színházában 
tartott 43,458 szinelőadas közül 3,076 esik 
Búmén thai-darabra és ezek között 1,692 
előadás „Das waisse Rösd*  cimü bohózatára.

Hauptmann csupán 1,294 előadással 
szerepel és Sudermann 988-al. E s ép telhető, 
micsoda rengeteg jövedelmet jelent 3,076 
előadás egy esztendőben !

Mindazonáltal Hauptmannak és az 
újabb szinmüirodalom más jeleseinek sincs 
okuk panaszra ; az ö jövedelmük is igen 
fényes.

Befejezésül helyén valónak találom a 
magyar írói viszonyokat röviden vázolni. 
Positiv számbeli adatok hiányában csak 
általában említem meg, hogy íróins csak a 
legutóbbi pár év óta részesülnek számottevő 
honoráriumban.

Nagy költőinknek a megélhetésre sem

Mária képre és áhitatos sóhajtással rá
bízza a sógor jókívánságát, hogy elvigye a 
jó Istenhez,

— Köszönjük sógorom, mondja agazda, 
és tölt a borból mind a hármuknak, s a 
derű mindinkább árad a szobában, a tü
kör mellé felaggatott porcselán tányérok 
rózsái is mintha pirosabbak volnának most, 
mint máskor.

A gyerekek ahogy jóllaktak, ott lábat
lankodnak, nevetgélnek körülöttük. Az 
apjuk minduntalan csendre inti őket, 
különösen a Juliét kel! mindig szóllon- 
gatni, akinek már megint nagyon felnyitott 
a szeme.

A két ember most már együtt ül az 
asztalnál és kölcsönösen kicserélik a do- 
hányzsacskót — ami a magyarnál nem kis 
jóindulatnak a bizonyítéka — mert hát 
egyik dohány olyan, mint a másik, rossz 
trafik mind kettő, de a sógor, a ravasz, egy 
parányi alma hajat, egy picike tört fehér 
cukrot s fataplót kever a magáéhoz, s 
attól olyan jó illata van, hogy még a ha
vanna szivar füstje se külömb. Es megered 
a ssó, a szegény ember ügyes-bajos dolgai
ról, politikáról ezek nem beszélnek.

Bizony szűkén vagyunk sógorom, 
mondja a gazda, megdöglött a jó két 
hízóm is I

— Tudom, bólint rá a sógor.
A tehenet is elköltött adni az adósság

ért, most meg már pedig kéne, jó volna, 
ha tej volna !

— Van már, súgja az asszony, hála 
Istennek 1 és hangosan dobog a szive az 
örömtől, a boldogságtól, a két sovány 

melle megreszketett és lassan emelkedni 
kezd a dunna alatt, felfakadt benne a 
várva várt áldott forrása az életnek a ki
csike számára s a kis éhes száj mohón 
falj*  be a rózsaszínű bimbót és most már 
mindenki jól vacsorái a szegényes tanya 
házban.

A gazda oda néz, — de csak annyit 
mond -- vagyis inkább csak gondol hogy : 
bála Istennek 1

Juliska ott cirógatja a sógort, hiába 
küldözgeti onnét az apja, csak vissza 
somfordái mindjárt. A sógornak tetszik a 
cirógatás és nézi a gyereket s arra gondol, 
hogy talán nem is olyan kedves ez, mint a 
többi, hogy annyi panasz van rá ?

— Hát szeretsz te engem he ?
— Szeretem, mondja a kis lány és 

felül a sógor ölébe, akinek a két mo
solygó szeme megint könnybe lábbad,
ahogy a két kis gömbölyű kar átöleli a 
nyakát.

— Sógorom, adják nekünk ezt a kis 
lányt, mondja egyszerre minden bevezetés 
nélkül, maguknak meg marid, nekünk nem
adott az Isten 1

— Eljönnél e mi hozzánk, te, te bor
zas ? és megcsókolja a kis lány arcát.

Leszel a mi lányunk ugy-e ?
A kis leány szorosan öleli a sógor nya

kát és úgy pislog az apjára, hogy oda
adják-e ?

— Eszünk-e kávét ? Hát tejes kását ?
— Eszünk bizony még hurkát is 1 
Akkor elmék.
És lemászik a sógor öléből, huzni kezdi 

a cipőjét, mert egyébként a tanyai gyerek 
mind mezítláb telel ki.

— Hallod anyjuk mit mond a sógor ?
— Hallom — mondja az asszony.
Nem kívánom ingyen sógorom, adok a 

kis lányért száz forintot.
Húsz pöngö itt van nálam, azt odaadom 

most, a többit pedig akkor, ha a lányt a 
nevünkre Íratjuk.

— Száz forint, néz nagyot az ember 
és ránéz az asszonyra.

— Száz forint, súgja az ia, hiszen as 
nagyon sok pénz a mi mostani sok szük
ségünkbe. Meg kellene előbb kérdezni a 
Zsuzsit.

Már mint az annyukot.
Azon ne busu jatok — az örül a lány

nak — hiszen mindig azt kérte az Isten
től, hogy bár csak egy lánya volna, hogy ne 
kellene idegenre hagyni azt a kis holmi
ját. De nemcsak azt, hanem utoljára is 
mindenünk azé lenne. Az asszony meg
szédül egy kicsit, lehunyja a szemét, de 
nem szól.

— Sógorom, mondja az ember nagy ko
molyan, mink igaz, hogy mostan szegények 
vagyunk s az a pénz nagyon ránk férné, 
de azért ha odaadnánk, a Júliát, akkor is 
csak azért, mert, hogy maguknak nincsen, 
ugye annyukom ?

— A sógorék iránt való szeretetböl 
tennénk, mert hiszen a kis lány akkor is 
csak a mienk lenne, válaszol az asszony.

— Persze, hogy a tietek lenne, tóditja 
a sógor, csak éppen, hogy ininálunk volna.

— Az igaz, mondja a gazda is.
— Mit szólsz hozzá annyukom, oda
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jutott elegendő irói keresményükből. Egy 
Jókai potom áron volt kénytelen elveszte
getni legkiválóbb regényeit. Müveinek nem
zeti kiadásából igyekeztek kárpótolni ; ebből 
100,000 forintot kapott tudvalevőleg.

Mikszáth, Herceg, Gárdonyi, Eötvös 
Károly, Rákosi Viktor, Szomaházi és a 
modern Írógárda jobbjai már acceptábilis 
honoráriumban részesülnek. Hírlapjaink is 
igen tisztességesen fizetik belső munkatár
saikat. Néhány szerencsés kezű színműírónk 
elég szép bevételhez jut tantiéinek révén.

Annyira mi is vagyunk már, hogy 
jóravaló iró megélhet nálunk & tolla után, 
de még vajmi messze azon óhajtott időktől, 
amikor Magyarországon iu lehetséges lesz 
vagyont szerezni az irómesterséggel.

K. L.

Különfélék.
— Tudományos felolvasás a fő

gimnáziumban. Január hó 16-án csütör
tökön este 6-7 óráig volt az első ezidei 
tudományos felolvasás a gimnázium díszter
mében elég szép számú közönség jelenlétében. 
A felolvasó volt Dómján Lajos dr. iskola
orvos, ki az alkoholizmusról és a tüdővészről 
tartott valóban élvezetes előadást, melynek 
értékét a felolvasó kellemes hangja, nyugodt 
előadása még értékesebbé tette. — Beszélt 
bevezetésképen az alkohol készítés külön
böző módjairól, majd arról a hatásról, melyet 
az alkohol mérsékelt és túlságos élvezete 
idéz elő. Szomorú és megszívlelendő do gokat 
lehetett hallani, pedig a tudós felolvasó nem 
helyezkedett a teljes abstinentia álláspont
jára ; valami kévés alkoholt megenged, de 
nem tart szükségesnek. Az alkohol romboló 
hatását a szervezetre igen világosan fejte
gette, különösen a mikor a tüdővesz ellen 
való szervezeti ellentállásrót beszélt. A 
tüdővész nem öröklött baj, hanem szerzett, 
pusztán a tüdővészre való haj am örökölhető. 
Fejtegette a tüdővész ellen való küzdelmet, 
szóit az óvatosságró1, a tüdövészes emberek
kel való érintkezésről, a fertőzésről. Itt 
kitért arra, milyen legyen a lakás; száműzi 
a lakószobából a szőnyegeket, a függönyöket 
mint portartókat és a tüdővész-baciliusok

adjuk a Julist, nekünk adott az Isten, ne-
kik még 
lehet is.

egy csöpp sincs, nekünk még

As asszony mosolyogni próbál, bár
nagyon megezomorodik, hanem azért ki*
mondja, hogy : Éa nem bánom, ha a pjuk
is odaadj a.

— Odaadom, miért ne adnám, a J'ifis
nak jobb lesz ott, mint itthon, a sógorék 
mindennap kávéznak, azért pedig él hal ez 
a kényeskedŐ jószág.

A sógor reszkető örömmel teszi le az 
asztalra a két tízest.

Itt van a húsz pöngő sógorom, ha 
örzse főikéi, bemegyünk a v/rosba és a 
lányt a nevünkre íratjuk, akkor megadom 
a nyolcvan pengőt is.

És a sógor cihelődni kezd, mert meg 
van az alku, mintha csak valami vásári 
portékáról volna szó.

Juliskát bekötötte az apja egy nagy 
télikendőbe és hogy a válás ne legyen 
valami nehéz, tréfálnak s előre nevetnek 
rajta, hogy fogja vinni Julist a hátán a 
sógor, ha az elfárad.

„És megtörtént !“ a g*zda  kikisérte 
őket a mezsgyéig s mire visszajött, már 
egészen besőtétedett és mindenkit sírva 
talált otthoo.

— Ne sírjatok, mondta. Jól van ez igy; 
sógor gazdag ember, mink csak ezen a 
rongyos hat hold földön kínlódunk és vagyunk 
hozzá eleden, neki tizennégy van, mind a 
Juliéra hagyja.

De az assz ny csak sir tovább és a 

melegágyait. Különösen a gyerme ^szobában 1 
legyen csak egyszerű fényezett és könnyen 
tisztoga’ható bútor. Végül rajzban bemutatott 
egy kis részt a tüdőből és köpetböl, mely
ben a bacillusok már benne vannak. Elv : 
rendes élet, tisztaság és a test edzése az 
ellenállásra, hogy ne gyarapítjuk a magyar 
tüdő vészeseknek anélkül is nagy számát. A 
hallgatóság az előadás befejeztével élénk 
éljenzéssel jutalmazta a felo vasást. — A 
következő felolvasó Divényi Gyula kegyes
rendi tanár lesz. Felo’vas az irodalomtör
ténet kedves és tehetséges alakjáról Kisfa
ludy Károlyról, különös súlyt helyezve az 
annak idején s most is még élvezetes vigjá- 1 
tékáira. — A felolvasás előtt Honsch Jenő 
gimn. tanár zongorán játssza a „Repülj fecs- 
aému-et Reményi E.-töl.

— Jubileumi ünnepély. Letelt egy 
negyedszázad azóta, hogy a lévai jótékony 
nöegylet által fentartott Stefánia árvaház a 
felebaráti szeretet nemes mű vét gyakorolja ; 
az eredményről közelebb elszámoland. — 
Ez évi február hó 8 án Léva város székhá
zénak diszterméhen hangversenyt rendez, 
melynek érdekes műsorát kiváló tehetségű | 
helybeli közremü/ödök fogják üonepélylyé 
eme'ni ; ezt az alsó termekben megnyitandó 
táncestély követondi. — Most küld szét a ! 
rendezőség ezer darab meghívót, annak ' 
kellemes reményében, hogy a jótékony-, 
müsrtő- s tánc-kedve'ő nagyérdemű közön
ség ezen ünuepélyt pártfogásában részesitendi.

— A Lévai Katholikus Kör folyó 
évi február hó 2 án tartja műsorral egybe
kötött táncestélyét Schmidt József helyisé
geiben. A rendezők igen ügyes, vonzó 
műsort állítottak össze, melyet iegközeiebbi 
számunkban részletesen közlünk. A mulatság 
tiszta jövedelme az egyesület könyvtárát 
fogja gyarapítani.

— Középiskolai toruafelügyelő a 
helybeli főgimnáziumban A kultusz
minisztérium kiküldte Bély Mihály székes
fővárosi tornafelügyelöt, hogy a lévai 
gimnáziumban a tornatani’ást tanulmányozza, 
egyúttal tájékoztató ivet is adott ki, melyben 

két kis lány is sir bent a kuckóba, hogy 
most már elment a Julis, és nem tesz 
itten többet.

És ahogy besötétedik a kis szobában, 
olyan szokatlanul nagy a csendesség, niucs 
aki lármázzon, nincs akire rászóljanak. 
Halgass te ! Ü j le te 1 s ez a csöndesség 
olyan rossz, úgy csavarja a szivét mind
nyájuknak.

Az ember odahajol az asszonyhoz.
Ne sírj, mon íja rekedt hangon.
L-.sa mindenünk a pénzből, sok 

mindenünk !
— Nem kell 1 Semmi se kell, jajdul fel 

az fájdalmasan, mert úgyis meghasad érte 
a szivem !

Miért nem mondtad hamarább ?
— Nem mertem, megsajnáltam a sógort.
Én is megsajnáltam 1 hanem hogyha 

igy van, holnap vissza hozom Juliit.
És erre mindnyájan megnyugodnak. Az 

embernek is úgy tetszik, hogy könnyebb 
lett a lelke, mikor kimondta ezt a szót, s 
másnap már korán reggel beállított sógo- 
rékhoz, a kis lány épen kávézott az uj 
anyjával, de mikor megtudta, hogy az apja 
érte jött, épen úgy, mint tegnap, szónélküi 
öltözködni kezdett.

Hát elmégy Juliska ? kérdezték tőle 
busán,

— Hazsa mék ! mondta a kis lány és 
boldogan kapaszkodott az apja nyakába, 
aki hazáig a hátán vitte s mikor elhaladtak 
a kereszt előtt, hosszasan megemelte a ka
lapját. Mikor ma hajnalban itt elment, nem 
mert neki köszönni, mert nagyoa bűnösnek 
érezte magát.

HAGY ZEiZZISrZEZTZ. 

a fő irányelvek meg vannak említve. A tájé
koztató ívben a többi kost arról is van 
szó. hogy a tornacsarnok, torna-, játéktér, 
intézeti sporttelep, jégpálya stb. miként van 
elhelyezve, felszerelve ? Melyek a hiányok ?
— A kiküldött felügyelő igen nehéz faiadat 
előtt áll, ha a fenti kérdésekre meg akar 
felelui. Olyanról kell jelentést tennie, ami 
nincs és hosszú időn belül, talán nem is lesz. 
Ha más haszna nem is lesz a látogatásnak, 
annyit minden bizonnyal el fog érni, hogy 
a testgyakorlásnak a lévai gimnáziumban 
való sajnálatos állapotára Ő is Isten tudja 
hányadszor fal fogja hívni a kultuszminisz
térium figyelmét és ez egyszer talán nem hiá
ba. Egész nemzedék került ki a lévai gim
náziumból anélkü , hogy a test ere jel és 
ügyességét öszhangzatosan fejlesztette volna.
— A már szinte örökös kérdés it újra fel
bukkan : kinek vagy kiknek a hibájából 
van-e mu asztás és meddig lesz ez így ? — 
Mondhatják, hogy a mostani aliapot jó volt 
az elődöknek, mert ne lenne jó az utódok
nak is, a mostaniak ne panaszkodjanak, 
hiszen télen úgy sem jó tornázni. — A tor
názni vágyó ifjak legyenek türelemmsl, 
nemsokára felépül a tornaterem, — ezt 
mondják már húsz év óta, — és akkor sport 
egyle'et is létesíthetnek ; a hely már ki is 
van szemelve a szöl ők tövében és télén át 
gyakorolhatják mágusát a szép tágas es 
modern tornateremben. — Megjegyezzük, 
hogy a múlt év augusztus havaoau a mi
nisztérium megsürgette úgy a tornaterem, 
mint a gimnázium kibővítésének ügyét. — 
Erre a már régen készen volt kibővítési 
terveket a városi ható tág újra vizsalat aia 
vette és minthogy aiok az újabb követel
ményeknek már meg nem feleitek, uj ter
vet es költségvetést dolgoztatott ki a vá
rosi építészeti hivatallal. A minden szük
ségletet feiö'elő tervet most egy éve, jan. 
hó végén terjesztettek fel a kultuszminisz
tériumhoz. Azó a ott van, alszik. — Lihtt, 
hogy majd tavasszal felébred. . . , ha valaki 
felébreszti !

— Alapítvány lévai diák részére. 
Özvegy Mészáros L«josne, szü . Rosos Auna 
budapesti lakos, néhai Mészáros L«jos hon- 
védszázKdosnak özvegye, ki a műit évben 
meghalt, végrendeletében mintegy 70,000 
koronát tevő vagyonában örökösökké ne
vezte ki fele részben a jászfalui róm. kath. 
egyházat, felerészben a pápai ref. collegiumot, 
ez utóbbit azzal a kötelezettséggel, hogy az 
alapítvány kamataiból egy lévai tanulót 
köteles neveltetni. A jótékony úrasszony 
fé je a lévai Mészáros családból való volt, 
a kik már valamennyien eihahak. Szeretett 
férjének em éket akarta a bo doguit urasz- 
szony megörökíteni végrendeletében, mely
nek erre vonatkozó részé így haugsik :

Alulírott özvegy Mészárol Lajosué született Ziíosot 
Anna bouvédszázos özvegye jelenleg budapesti lakos 
(II, kerület, trőd-utcza 6. sz.) halálom esetére hagya
ték! vagyonom tekiutetébeu következőkép rendelkezem.

(l.ji Örökösömmé nevezem a Komáromtnegyeí 
Jasztxlu községbeli római katolikus egyházat és 
templomot . és. Pápán az ev. ref. kollégiumnak, ez 
utóbbit férjem iráuti kegyeletes emlékül.

(2.J, Ez a két örökösöm egyenlő arányban kapják 
meg halálom utáni hagyatékomat tuiájdonjoggal, kö
vetkező feltételek mellett.

(3.), Hagyatékom fele Jászfalu község római 
katolikus egyházát és templomot tulajdonjoggal fogja 
illetni halálom u’án akkép, hogy ezen felerészuek 
jövedelme, illetőleg kamatából mind magam, mind 
családom lelki üdvéért évenként 4 (négy) kis gyászmise 
szolgáltassák, egyik az én halálom évforduló napján, 
másik szeptember 10-én (tizedikéu) a harmadik május 
25-én.*  (huszonötödikén), a negyedik uovember 2-án. 
(másodikén) és ezeknek a miséknek dija mindenkor az 
állami miséző plébánost illeti, a kamatok vagy jöve
delmek többi részé pedig a templom felszerelése és 
egyébb egyházi szerek fedezésére fordítandó.

(4), Hagyatéki vagyonom másik felerésze pedig 
a pápai ev. ref. Collegiumot illeti örökségül tulajdon
joggal azzal a feltétellel, hojy ennek a jövedelme vagy 
kamata a collegiumi hatóság kijelölésével egy szegény 
jó elömenStelü és szorgalmas lévai (Rarsmegye) 
születésű ev. ref. vallása tanuló segélyezésére fordít 
tassék akként, hogy az illető, kinek legalább az. V. 
(ötödik) gyinnasiumi osztályú taoulónak kell lennie 
ezen eugede'yt, ha szorgalmas és előmenetele nem 
lankad, húzza, mig gymnáziumi vagy theologiai tanul
mányait teljesen betiem végezte, azonban tanulmányait 
a pápai colliumban tartozik folytatni. Ha lévai szüle
tésű ifjú nem reflektálna e segélyre, úgy az barsmeuyei 
születésű ev. ref. ifjúnak adassák a fenti feltételek 
mellett.

— Az iparos olvasókör közgyú 
lése. A lévai iparos olvasókör január hó 
12 napján tartotta évi rendes közgyűlését
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Kovaisik Samu elnöklete alatt. A zárszáma
dások es a > ölmégvetós elfogadása után 
meg-lakitották az uj választmányt, melynek 
tagjai lettek ■ Guba János, Korpás István, 
Ördögit Lwjos. Agárdg Sundo-. Laufer Bála, 
Vörösmarty M-hnly, Szalag Vilmos, Takacs 
Mháy, Nyíreiig Gvul«. Kucsera József, 
Borcsányi Bála. Ondrejkovits Laios, Boldis 
József, Krizsányi Káro y Tóth Nándor és 
Bernjén Jerö. Á faissngban, amint értesü
lünk, a kör házi teaestélyt szándékozik 
rendezni.

— Tisztviselő házak a Kálvária 
dombon. Mikor az uradalmi szőlőnek az 
uj képző részére való átengedéséről volt szó, 
az urada om ajánla'ot tett, hogv az egész 
szőlőt olcsóbban hajlandó átengedni, mint 
annak egy részét. Ugyanekkor fölmerült az 
eszme, hogy a fölös szőlőterület háztelkek 
gyanánt parcelláztassák. Akkor, mivel a 
képző telkét hamarosan nyelbe kellett ütni, 
elaludt ezen életrevaló gondolat, de most 
ismét szőnyegre került. Már most űznél 
több lévai tisztviseö óhajtana ott telket 
venni házépítés cé jából. Mig egyrészt kí
vánatos dolog, hogy a tisztviselők megfelelő 
otthont szerezhessenek maguknak, másrészt 
a város fejlődése szempontjából is előnyös 
volna, ha azon elhanyagolt városrAsz az uj 
építkezések által rendeztetnék. Ezen aktu
ális do ogra meg visszatérünk.

— Barsvármeg-ye törvényha
tósági bizottságának küldöttsége 
a vármegyéitek december hó 12-én a 
székhely áthelyezésének kérdésében 
hozott határozatát tegnap, január hó 
18-án nyújtotta át a miniszterelnöknek, 
a belügyminiszternek és a képviselőház 
elnökének. A küldöttség ugyanezen 
alkalommal tisztelgett József Ágost 
őfenségénél is, aki iránt Barsvármegye 
közönségének hódolatát fejezte ki. A 
küldöttséget Hollí> Sándor megyebizott
sági tag vezette ; csatlakoztak a kül
döttséghez Holló Lajos, ifj. Madarász 
József, Vizy Ferenc, orsz. képviselők, és 
»'d. Lakner László. A küldöttségben 
részt vettek a küldöttség tagjai közül: 
Báthy László, Balogh János, Bihary 
Kálmán, dr. Godin Károly, Kazy János, 
Kachelmann Károly, dr. Kmoskó Béla, 
Leidenfrost Tivadar. Levatich Gusztáv, 
Lócsay Imre, Wetzel István, dr. Zele- 
nyák János, Zongor János. Továbbá : 
Bódogh Lajos, Friedmann Samu, Hendler 
Ignác, Jözef'esek Géza, Horn Jakab, 
Engel József, dr. Tóth Sándor, Medvecky 
Sándor, Medvecky Lajos, Szilassy Sándor, 
BelcsákBé\», Szauer Izidor, Bitesek Józ,set, 
Berger Adolf, Balog Sándor. A küldött
ség mindenütt a legszivélyesebb fogad
tatásban részesült ; a kapott válaszok 
alapján a kérdés sikeres megoldását re
mélhetjük, ha szilárdan kitartunk joga
ink érvényesítésében. E jelentést lapunk 
zártakor vettük ; részletes tudósítással 
a jövő számban szolgálunk.

— Hymen. Brutsy Bél*  oki. gazdász 
* köbölkun cserép ipar társtulajdonosa 
eljegyezte Pirk Fóris pozsonyi ügyvéd és 
földbirtokos leányát Erzsikét.

— ErzBébet azobor. A p'éhínia-t, mp- 
lom ismét egy diszeB szép szoborral gazda- 
godott : magyarországi S ént Erzsébet 
szobrával. Az adakozó is Szent Erzsébet 
erényét gyakorolt*  : ismeretion kíván ma
radni. E szoborral a nagytemplom ornamen
tikája immár te jessé vált.

— Házasság Gáltly Ká'má i verebélyi 
szolgsbiró, tegnap, január hó 18-án esküdött 
örök hűséget arájának, Gacskovits J.nka 
urhö’gynek Tótmegyeren.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügymi
niszter Pollák Károly vtrobélyi kir. járás
bírósági dijnokot a girálti kir. járásbíróság
hoz Írnokká ne<ezte ki. Drahos István 
verebélyi kir. járásbirósági írnok hasonló 
minőségben a trencseni kir. járásbuósághoz 
helyeztetett át.

Áléval postahivatal statisztikája. 
Bizonyára érdekelni fogja városunk közön
ségét, ba a lévai posta-és táviró hivatal 
múlt évi forgalmát statisztikái összeállításban 
bemutatjuk. A zárójel közé helyezett számok 
az 1906-ik évi forgalmat tüntetik fel, a 
múlt évivel (1907) való összehasonlítás 
céljából. E szerint helyben feladott közönséges 
levélpóstai küldemény*  : 539 604 (462,306)
darab ; ajánlott levél : 20,897 (20 099 ;
pénzes levél : 3340, közönséges csomag : 17 026 
(1906-ban pénzes levél «» csomag összesen : 
20,012); utalvány : 28,886 drb 1,621,833 K. 
értékben (28.630 drb 1,486,418 K-ért) ; 
takarékés cheque befizetés : 17,463 drb
5,240 869 K. értekben (16996 drb 5,147 406 
K. ért.) ; távirat : 11,332 (10,303). Helyben 
kézbesittetett (érkezett) közönséges levélpostai 
küldemény* : 697,515 (587,548); ajánlott levél : 
20951 (19,866) ; pénzes levél : 2464 drb ;
közönséges csomag : 30,891 (1906-ban a kettő 
együtt : 33,513 ) ; utalvány : 22,678 drb
1,525,496 K. értékben (21,478 drb. 1,463,730 
K. ért.) ; takarék és cheque kifizetés : 1392 
drb 1,623,654 K értékben (1,126 drb 967, 
478 K-ért.) távirat: 12,441 (J 1,467) ; megbí
zás : 991 drb 104,081 K. értekben. Atmenöleg 
kezeltetett : ajánlott levél • 12,334; pénzes 
levél : 1738 ; közönséges csomag : 17,365 ;
távirat : 7519 (6963) drb. Jövedéki bevétel : 
76.457-54 K. (69,699 11 K.) — A *-gal  
jelzett tételek 7 napi számlálás átlagos 
eredményét tüntetik fel, amiből azt lehet 
következtetni, hogy a tényleges forgalom a 
kimutatottnál jóval nagyobb, mert p'. a 
legnagyobb forgalom idején — karácsony 
és újév kötött — lehetetlen a közönséges 
levélpostai küldemények számbavétele. A 
többi tétel a tényleges eredményt mutatja. 
A statisztika mindenesetre fényesen igazolja 
a lévai pósta óriási forgalmát, és azt az 
óriási munkát, amelyet ezen forgalom gyors 
és pontos lebonyolítása igényel. Ékesen 
szóló dicséret ez a posta személyzetének 
ügybuzgósága és pontossága mellett. A 
statisztikából láthatjuk még azt is, hogy a 
forgalom hatalmas arányban növekszik; igy 
a közöméges levélpostai küldeményeknél 
(a feladott és kézbrsitett mennyiséget 
összevéve) a múlt évben 200 000 darabbal 
nagyobb volt a forgalom, mint 1906-ban ; 
az ajánlott levelekben 2000 darabbal volt 
nagyobb a forgalom ; utalvány több 1500-al, 
értékben 200,000 K-val több ; takarék és 
cheque csak 700 darabbal több, de értékben 
a uövekedés megközelíti az egy millió 
koronát. Az utalvány és oheque forgalom 
ossz s értéke több mint tiz millió korona, 
ehhez még hozzájárul 7542 drb pénzeslevél 
számba nem vett értéke. Pedig a múlt év
— tekintetbe veve a nehéz pénzviszonyokat
— általánosságban nem v ilt kedvező a 
forgalomra nézve. — Táviratokban is a 
múlt év 3000 darabbal többet mutat fel, 
mint az előző.

— Eljegyzés. Mázán Mihály Nagy 
Málasról eljegyezte Ribánszky János bars- 
csekei tanító kedves leányát Írónkét.

— Jubileumi zarándoklat. Lour- 
desre. Nagy ünnepségek színhelye lesz 
ez évben a kies fekvésű délfrancia Lourdes 
városa t, i, éppen 50 év múlt el azóta, 
hogy a kis Bernadetté előtt S-üz Mária 
megjelent. Ez évforduló alkalmával a viiág 
összes ka'holikusai nagy tömegben keresik 
fel Lourdes!, hogy az ünnepségekben részt 
vehessenek. Magyarországból márc. hó 16-án 
indul egy országos jellegű zarándoklat 
Olaszország érintésével Lourdesbe, melynek 
fövezetöje dr. Giesswein Sándor apát kano
nok, a Sít. István társulat alelnöke, orsz. 
kepv. lesz. Ezen zarándoklatra vonatkozólag 
szikesen szolgál felvilágosítással lapunk 
kiadóhivatala is.

— Megfellebbezett tisztujitás. 
Nyitravármegye 1907. december 19-én 
tartotta tisztújító közgyűlését. A tisztujitás 
ellen négy nyitramegyei orsz. képviselő és 
46 bizottsági tag panaszt illetve felebbezést 
adott be. A terjedelmes indokolásban 
hivatkoznak arra, hogy a bizottsági tagok 
névjegyzékét az állandó biráló választmány 
nem terjesztette a kösgyü és elé, s igy a 
közgyűlés nem is vehette azt tudomásul. 
Továbbá hogy szabálytalan volt a kijelölő 
bizottság működése, mert részletekben tette

meg a jelöléseket, azután folytatólag résztvett 
a közgyűlésen, s a főbb állások betöltése 
után s az eredményhez alkalmazkodva tette 
meg a többi állásokra való jelölést. Két 
egyént jelölt árvaszéki ülnöki állásokra __
akik meg is választattak — s ezeknek nincs 
meg a kellő képesítésük. A szavazást nem 
lehetett ellenőrizni, jegyzőkönyv nem véte
tett fel stb. Legsúlyosabb vádként említi a 
felebbezés, hogy Markhót Gyula főispán 
visszaélt hivatalos hatalmával a volt fő
jegyző ; Steiner Gyula kibuktatására. A 
törvényhatóság 11 föbiráját becsületszóval 
kötelezte, hogy az ö rendelkezéseinek 
föltétlenül engedelmeskedni fognak. Ezek 
aiapjan a panaszttevök a főispán és a neki 
segédkező tisztviselők ellen fegyelmi eljárás 
megindítását is kérik.

— Pusztuló fák. Nem csodáljuk, 
hogy a Léván létesitendö közkert eszméje 
nem találkozik nagy rokonszenvvel a városi 
tanácsban és képviselőtestületben. Ahol a 
város lakossága zömében nincs érzék ilyesmi 
iránt, ott természetesen a lakosság zöméből 
való képviselőtestület sem szerez más gon
dolkozásnak érvényt. A lévai ember a fát 
csak akkor becsüli meg, ha az neki kézzel 
fogható hasznot hoz ; miután pedig a gyü
mölcsfán kívül más fa, mig él, kézzel fog
ható haszonnal nem kecsegtet, kivágj*.  A 
tüzelöfának már érezhetői * hasznát. Hogy 
a fák, annak a nagy, rovarpusztiió madár
seregnek otthont adnak, hogy élettani 
működésükkel a levegőt javítják, hogy a 
szemre üdítő hatással vannak, hogy a hő
ségtől eltikkasztott embereknek hiú pihenőt 
szolgáltatnak, azt itt Léván semmire sem 
becsülik. A város maga jár elöl jó példá
val ; azokat a szép, öreg topolyfákat eladta 
a teknyös cigányoknak. Es ez a példa vonz. 
Most is pusztítják a fát. A „fűzfák alatt*-i  
ut, melyen a Ladányi-utról a Boleman féle 
szőlőig juthatunk, nem soká lesz „fűzfák 
*latt*-i,  mert azokat a hálás öreg füefákat 
licitáción megvették és most kivágják 
valakik. Ez volt egyike a város gyérszámu 
sétautainak, melyen az utca bűzös légköréből 
kiérve, forró nyári délutánon hajadon főve), 
meglassított léptekkel lehetett a szőlőhegyet 
elérni. Persze az ilyen íüsfa, mig áll, csak 
minden második, harmadik esztendőben hoz 
egy kis hitvány kamatot, ha lebotolják, de 
ha kivágják, akkor már van egy pár korona 
értéke — tehát ki vele 1 Ily eljárásaal 
szemben persze hogy hiába való egyeseknek 
közkertröl való ábrándozása. — (Beküldték.)

— Róka-história. Nemrégiben Kia-Koszmálybai> 
Erdödy gróf birtokán vadászat volt, mely alkalommal 
az ottani intéző egy a bokorbél kiugró nyulat lőtt ; 
de azon pillanatban, midőn a nyúl megtette a szabályos 
bukfencet, ugyanazon bokorból kiugrott egy róka, a 
nyulat felkapta és el is vitte. A vadásznak fegyvere 
nem lévén megtöltve, nem lőhetett rá a rablóra, s igy 
a koma sértetlenül állott odébb a nyullal. Valószínűleg 
már lesett a bokorban a nyuira, s mikor az kiugrott 
és a lövésre felfordult, jogos tulajdonának 
tartotta.

— A Lévai Kath. Legényegyesü 
löt 190b évi január 26-an a sajat helyisegeuen 
tánccal egybekötött családias ünnepélyt 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépés 
személyeokint 60 fillér. A tiszta jövedelmet 
a könyvtár gyarapítására fordi ják. A szives 
felülhzetések hírlapja? ny ugtaztatnak. Az 
estély műsora : 1). Virágfakadás. Vígjáték
egy felv. Irta : Murai Karoiv. Rendezi : 
Sellinyer János. Személyeit : Kovács Péter 
Bella László, Márta, neje Szepesy Margitka, 
Nelli, uookahuga Szabó Margitka, ,dön, 
unokaöccse Sellinger Sznyikz, Laci keresztiiok 
Kovács János, Kati, szooaleány Szabó 
Margitka, 2.) Baleset, ü alóg. Előadjak: 
Szabó Margitka, és Csuvara Lajos. 3.) A 
bogliázhan. Katonai bohózat egy felvonásban. 
Iria: Sommer Rendezi: Sellinger János. 
Személyek ; Kecskéssy hadnagy, Guttman 
János, Lármás őt mester, * * * Csettentö 
káplár, Balázs Sándor, Talpas közlegény, 
Csuvara Lajos, Egy ör Bella László.
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— Hontiak az iparért. Hontvármegye 
közönsége iparfejlesztéssel törekszik a vár
megye jólétét emelni. Újabban nehiny lelkes 
honti ur kezdeményezésére aszbesgt palagyár 
fog létesülni Ipolyságon ; január bó 4-én 
megvolt az alapitó értekezlet, melynek 
tervezete szerint 800 darab 200 koronás 
részvényből 160,0J0 korona alaptőkével 
indul meg a vállalat. A részvényjegyzés igen 
szép sikerrel indult meg.

— Megdrágult a patika. A gyógyszerek és 
üvegedények beszerzési árában beállott árváltozások 
folytán szükségessé vált, hogy eddig érvényes gyógy- 
szerárszabványban felsorolt gyógyszerek, kötőszerek, 
üvegedények és a véuykészitésnél előforduló egyes 
munkálatok árszabványának értékelését a változott 
viszonyokhoz mérten a m. kir. belügyminiszter módo
sítsa. E módosított árszabvány 1908. év január hó 
1-én lépett életbe s mintegy 10 százalék áreme
lést jelent.

— Közös műhely kisiparosok szá
mára. A győri ipartealüet igen életrevaló 
eszmét valósított meg, melynek segitségével 
a már haldokló kisipar újra föllendülhet. 
Ugyanis közös gépműhelyt létesít, melyben 
mindenki megtalálhatja azt a gépet, melyre 
szüksége van, s amely megadja a kisiparos
nak is a módot, hogy ép oly gyorsan és 
olcsón dolgozhassák, mint a gyáros. A szük
séges gépeket a kormánytól kapták, Győr 
város pedig megfelelő telket adott a közös 
műhely felépítésére. — H < e'készül, érdemes 
lesz azt okulás szempontjából megnézni.

— Komarom városának fejlesztése. A töldmive- 
lésügyi miniszter Komárom város közönségéhez leiratot 
intézett, a melyben arról értesíti a város közönségét, 
hogy a Komárom-Ujvárosi oldalon egy rakodópart 
létesítését 250.000 korona költségelőirányzattal, az 
Erzsébet sziget partjának rendezését 70.000 korona 
költségelőirányzattal, a városi főgyűjtő csatorna körüli 
part rendezését 82,000 korna költségelőirányzattal, a 
Vág folyó torkolatának reudezését vizosztó mü létesí
tése alkalmával 90,000 korona költségelőirányzattal, 
és végül a téli kikötő tápcsatornájának kiépítését 
52,000 korona költségelőirányzattal engedélyezte.

— Uj segédtanfelügyelői állások. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter most kibocsátott rendeletében 
tudatja az egyházmegyei hatóságokkal, hogy már az 
1908. évi költségvetés terhére 40 uj segédtanfelügyelői 
állás szervezését határozta el s azt is közli, hogy ez 
állásokat első sorban most működő tanfelügyelőségi 
tollnokokkal, másodso bau pedig népiskolai tanítókkal , 
fogja betölteni. Addig is, mig a költségvetés életbdép 
a különböző polgári iskolák igazgatóiból és más tanügyi 
szakférfiakból 30 iskolalátogatót nevezett ki.

— 1908. A kezdődő szökő év niptáráuak egyik 
nevezetessége az, hogy a változó ünnepnapok a lehető 
legkésőbbi dátumokra esnek. így husvét vasárnapja 
április 19-ére esik, amiből következik, hogy a farsang 
egész márczius 3-ig tart. A leghosszabb farsangok 
egyike, 8 hétig tart. Ebben az évben áldozócsütörtök 
május 28-ára pünkösd vasárnapja junios 7-éré, Űrnapja 
jun. 18-ra esik. A nem változó ünnepek közül kettő 
esik vasárnapra, és pedig gyertyaszeutelő boldogasszony 
és n indenszeutek ünnepe.

Ami jól ízlik, az a szervezetnek ren*  
desen hasznosabb, mint a visszatetsző dol
gok, icü'Őnősen gyógyszerek. A , Scott-féle 
Emulsió'1 feltétlenül jóízű, könnyen emészt
hető összeállítása a csukamáj olajnak, me
lyet gyermekek is előszeretettel vesznek. 
Kapható a gyógyszertárakban.

Hivatalos közlemény.
i.

188—1908 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. várói képviselőtestülete 1908 

évi január 3-án tartott közgyü’ésében ho
zott 7215 1907 sz. alatti határozatéval a 
hordár és bérszo'ga iparról a'kotott 595-907. 
arámii szabályrendeletét kihirdetvén, azt 
1908. évi február hó 1-aö napjával életbe 
léptette ; azt ezennel közhírré teszem.

Léva, 1908. évi január hó 14-én.
EócLog-li Xzajus 

polgármester.

II.
183/1908 szám.

Hirdetmény !
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

évi január hó 3-ik napján tartott közgyű
lésében hozott 47/1908 szám alatt hozott 
határozatával egy városi Számtiszt könyvelői 
állást rendszeresített 1600 korona évi törzs
fizetés és 360 korona lakbér javadalmazás
sal, — amidőn ezt közhírré teszem, figyel
meztetem a város adófizető polgárait, hogy 
az 1886 évi XXII. t.-c. 25. §-a értelmebeu 
15 nap alatt azon határozat ellen jogosítva 
vannak a városi iktató hivatalban benyúj
tandó felebbezéssel élni.

Léva, 1908. év január hó 13.
Eócicg-lx Xja-jos 

polgármester.
III

‘214/1908 szám.

Hirdetmény!
Láva r. t. város hatósága részéről ezen

nel közhírré teszem, hogy Láva város házi
pénztárának, laktanya, vámut és egyéb 
alapjainak 1908 évre vonatkozó költségelő
irányzata a Pénzügyi szakosztály által 
letárgyaltatván, — összes vonatkozó irataival 
együtt az a városházán, a számvevői hivatal
ban (I-sŐ emelet 10 s'ám) közszemlére van 
téve, — azt a folyó január hó 15 napjától 
— 29-ig terjedő 15 nap alatt—a hivatalos 
órákban — bárki meg’ecintheti s azon idő 
alatt a községi adófizetők ellene a városi 
iktatóhivatalban — az 1886 évi XXII. t.-c. 
125. §-a értelmében — észrevételeket nyújt
hatnak be.

Léva, 1908. év január hó 14.
Eód.og'ix Zjsijos 

polgármester.
IV.

184-1908. szám.
Hirdetmény.

Weiner Jakab lévai lakos háztulajdo
nosnak a Kakóczi-utca 31. számú haztelkén 
foganatosított építkezés alkalmából utca 
szabályozás miatt 8 75 négyszögöl területű 
köztér engedtetett át.

Ezen ingatlan elidegenítése és 49 kor. 
77 fillér vételár kitüntetése melleit létre
jött adásvevési szerződésnek elfogadása 
ügyében v határozat hozatalra s a névsze
rinti szavazás m^gejtésére a képviselőtestü
let folyó évi 7761. számú intézkedésével 
ezúttal harmadizben 1908. évi február hó 
4-ének délután 4 órájára közgyűlés egybe- 
h'vása »*end«ltetvén  el ezen kürűiményt az 
1886. évi XXII. t.-c. 110. § a érteimében 
köztudomásra hozom s a kepviselőtestület 
tagjait a közgyűlésen való részvételre ezen 
hirdetmény utján is meghívom.

Léva, 1908. évi január hó 15-ér.
Bódogh. Xja.jos, 

polgármester.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó barátok es ismerősök, kik 
felejthetetlen Irénkenk elhunyta alkalmából 
fájdalmunkat részvétükkel euyhueni szíve
sek voltak, fogadják ez utón is hálás 
köszönetüoket.

Léva, 1908. év január hó 14.
A család nevében :

özv. Czirok Jánosné.

Nyilvános köszönet.
A lévai iar. nöegylet folyó évi január 

hó 11-én rendezett teaestélyen felülfizettek : 
Bódogh Lajos polgármester 3 kor., Dr. Mar
tos Sándor Selmecbányáról 3 kor., Dr.Lauff.r 
Arihur 3 kor., Rsnner Róbert Párkányról 
3 kor., Schles.nger Leó Nagy Málas 3 kor., 
Kun József 10 kor., E igei József 6 kor., 
Frischer Lipót Nyitrárol 5 kor., Horn Bert- 
hold 5 kor., Ooldstein Hmrik 5 kor., Dr. 
Weisz Lipót 5 kor., H-cht Vilmos Nagy 
Málasról 4 kor., Schw.rc Itor Csínról 4 kor., 
Pollák Emil 2 kor., Weisz Mór 2 kor., Dr. 
Frommer Ignác 2 kor., Faragó Samu 2 kor.,

Dr. Steinor Oszkár 2 kor., Schvróz-r Gyula 
2 kor., Weisz Jenő 2 kor., Misaák Zsigmond 
2 kor,, Fenyvesi Károiy 1 kor., Sugár Mór 
1 kor., Frommer Imre 1 kor., Szilárd Vili 
1 kor., Steiner Sándor 1 kor., Berger Ernő 
1 kor., Pártos Jeuö 1 kor., Kertész Bála 
1 kor, — Miért is fogadják az egylet 
nevében leghátásabb köszőnetüuket.

Léva, 1908. év január hó 16.
Fenyvssi Karoly Weisz Mórné

t.tkár. elnök.

Nyílt levél.
Tekintetes

Dr. Karafiáth Marius 
tb. megyei főorvos urnák.

Léva.
A „Bars“ f. év január 12-iki számában 

hozzám intézett nyílt leve ébö tudomásomra 
jutott, hogy a cigányka patak m-illettt ser- 
téehizlaló telep létesü t.

Erről edd ig sem magán, ism hivatalos 
értesülésem nem volt.

Miután a helyszínén szemlét, a városi 
hatóságnál pedig nyomozást eszközöltem s 
arról győződtem mag, hogy a jelzett telep 
az ipartörvény 25. és következő §§-aibau 
előirt tárgyalás alapján szerzendö iparható- 
sági engedély nélkül gyakoro tatik, — Léva 
város polgármesterét, mmt I. fokú állategész
ségügyi hatóságot, az engedélyezési eljárás 
sürgős me'indítására megkerestem és szak
véleményemet ezeu eljárás során fogom 
megadni.

K váló tisztelettel ;
Bogner Gyula, 

városi és járási kir. állatorvos.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év! január 12-től 1908-évi január hó 19-éig 

Születés.

A sznlúk neve
JdS

s u

A gyermek
neve

Weisz Bernát Dukesz Regina leány halva szül

Sztojkó Fülöp Fesztbaum Anua fiú Lajos Pál

Rakovdzky József Klément A. leány Ilona

Házasság.

Halálozás

Völeteny gs menyasszony neie Vallása

Dolog Géza Özv. Serfőzö Istvánné ^v. ref. r. kath.
Varga Juli

A2 eiunnyi neve Koz M A haiAl omm

özv. Rácz Virág Eieknt 
Kovács Júlia

63 éves Szerviszivbaj

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány

Búza m.-mázsáaként 22 kor. 80 fiit. 23 
kor. 60 fill. — Kétszeres 21 kor. 20 fill. 21 
kor. 80 tilt. — Rozs 21 kor. 60 fill. 21 kor 
80 fill. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 60 
fi i. 80 Zab 15 kor. 20 fill. 15 kor. 60 fill
— Kukorica 13 kor. 80 fi i. 14 kor. — fill
— Lencse 24 kor. 60 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bao 12 kor 80 fill. 13 kor. 80 fill — Kö
les — 9 kor. 80 fill. —

Vetőmagvak 100 kilónként .* Vörös ló
here természettől aránk ámen tea 195 - 200 
Vörös lóhere, kis aránkás 180—190 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 165—175 Luczerna, 
természettől arauka'nentes 160—165 Lu
czerna, világos szemű aránkás 150—155 
Luczerna, barnás szemű 140—145 Biborhe-e 
36—40 Baltacsin 32—34 Tavaszi bükköny 
18—20.
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Az Emulsio 
vásárlásánál a 
SCOTT-- féle 
módszer véd
jegyét — a há
lását— kérjük 
figyelembe 

venni.

Várandós állapotban
lévő nir c*  joLL barátjuk m nt a
SCOTT-fále Emui*  ó. T síi gyér’ énéi*  é« 
bágy*d  fág h-< k»n(»za őket, úgy a SCOTT- 
tél*  Emulzió ép o’v cm Hó %tos, mint kie’é- 
gi*ö  ba $«<•»•« i«r Uj erőt és uj életked
vet 1 ő C ö ö*  *»  SCOTT oindha v»rAZ8Ítal 

Inrin**.  1) ni g több öiönont okoz 
h -zii Öknerf, ha a crecspruő meg- 
h. ii t k. mert egészségén a». iné
ban ph erőd formábban a hzü ők 
i íi’önö-en gyönyörködn' k. E'- 
onn-.ri van. mert anva által I evett 

SCOTT-féle Eniulsió a gyermeket is táplálta h erő
sítette, szóval mindkettőre a 
legkellemesebb hatast gyako
rolta.

Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f.
ICaplxató :

a gyógyszertárakban.

— Kávé. =
1 klg. írt. kr.

New-Cuba kávé ..................................... 1.60
Jamaikai legfinomabb.................... 2.20
Kuba legfinomabb..........................2.20
Ceylon legfinomabb.....................2.10
Ceylon finom.....................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1.60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb............................. 2.20
Arany Jáva legfinomabb...................2.20
Braziliai legfinomabb........................ 1.60
Brazíliai II. rendű..............................1.30
Cuba pörkölt.................................2.— 2.40
Hungária kávé ... .... 1.20
Örötl kávé ... ......................1 —

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Tűzifa és porosz kőszén
megrendeléseket elfogad 

és házhoz szállít
Braun J"ózsef és fia.

xkiadö lakás.
Mártonfi-utca 12 házszám alatt igen 

jó forgalmú bolt helyiség, két szoba 
konyha, élés kantra, pince és más 
mellék helyiségekkel május hó 1-től 
kiadó. Bővebb felvilágosítást a házban 
özvegy Vankay Pálnénál.

és eijenzési kártyák
legdíszesebb 

kivitelben
készíttetnek

Nyitrai és Tsa.
könyvnyomdájában Léván.

1907 évi 4483 szám.

Faeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó 

908. évi február hó 10-én délelőtt II órakor megtartandó 
nyilvános zárt Írásbeli versenytárgyalás utján eladásra 
keríti az 1907, 1908, 1909, 1910 és 1911 évi vágáste
rületek fenyő épületifa választékának kihasználása után 
visszamaradó álló és fekvő fenyőfák és törzsfa részek 
tövön, illetve tő melleti az erdőben a következő csopor- 
tositás mellett és pedig ;

I. Csoport. A geletneki, gsramrévi és bródi m. kir. 
erdőgondnokságok összes erdőségeiből.

II. CSOport. A jaluai m. kir. erdőgondnokság összes 
erdőségeiből, továbbá a körmöcbányai ni. kir. erdőgond ■ 
nokságiak a garamvölgyére hajló erdőségeiből a „B“ 
gazdasági osztály I. vágássorozat 1 tagjában fekvő erdő
részek összes fájának kivételével.

Kikiáltási árak msenként, és a 4 értékosztály szerint :

Méret osztály
I. | II. | III | IV.

éxtélc©szt£ly
k.l f. k.| f- k. f. t.

19 cm. közép átmérőig . . .
20-28 cm köz. átmérő között
29 cm. köz, átmérő és ezenfelül

240
3 00
3 90

2 00
1

2 60
3 50

1

1
2
3

60
20
10

1 20
1 80
2 70

Az ajánlatokban az ígéret a kikiáltási árakkal szem
ben egy és ugyanazon százalékban fizetendő ki. — Más 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. — Bánatpénz az I. 
csoportra 2000 korona, a II. csoportra 1000 korona.

Az árverési és szerződési feltételek az erdőhivatalná) 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Zsarnócán, 1908. év január hóban.

M. leír, erdőhivatal.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől 
importált első minőségű

N e w-Cuba- K á véből 
melynek aromája kitűnő és természetes feBtetlen szinű 

Kilója 3 korona 20 fillér Í3HF 
négy és fél kilogramos postacsomag ára 13 kcr. 50 fill. 
Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván,


