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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . . 
Hat hóra . .
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
FOJLITTK-A.I EL E T I L -A. F.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Xyilttéri közlemények garmond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: Dr. Katona János.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ ; HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Barsvármegye alispánja.
K.) Barsvármegye közönsége nem 

sokára alispánt választ, miután Simonyi | 
Bélát, Barsvármegye eddigi alispánját 
a király a vármegye főispánjává ne
vezte ki. Ebből az alkalomból foglal
koznunk kell ezzel a kérdéssel, minthogy 
az alispán a törvényhatósági bizottság 
első tisztviselője lévén, benne jegece- 
sedik ki a vármegye politikai hitval
lása, a megyei közélet tisztasága, a 
polgárság minden anyagi és erkölcsi 
érdeke.

Mi a vármegye alispánjában nem 
csak a hivatalnokot látjuk, kinek fő 
feladata az adminisztráció ügyeinek 
aktaszerü pontos vezetése, a beadvá
nyok rendszeres elintézéséről való 
gondoskodás, de mi az alispánt a vár
megye fejének ismerjük, a kinek vál- 
laira nehezedik a független polgárság 
anyagi és erkölcsi jólétének gondozása, 
a vármegye fejlődésének előmozdítása, 
az ország alkotmányának, a törvények 
és törvényes rendeleteknek fentartása, 
végrehajtása, törvénytelen kísérletek 
visszautasítása. Ep azért bármily jelen
tőségteljes is az alispán hivatala a me
gyei bürokratikus adminisztrációban, 
sokkal, de sokkal nagyobb jelentősége 
a szabályrendeletekben meg nem irt. 
de a közvéleményben és országunk 
alkotmányában gyökerező vármegyei 
közélet vezetésében.

Az alispán a független polgárság 
elsője, a ki nem a végrehajtó hatalom
nak, a kormánynak kegyelméből, hanem 
a független polgárság bizalmából fog
lalja el azt az állást, amely törvényeink 
értelmében a legmagasabb azok között, 
a melylyel maga a polgárság tisztelheti 
meg az arra érdemes férfiút. Az alispán 
jogai, melyek azután kell, hogy köte
lességet is képezzenek, a nép szurevén 
akaratában gyökereznek. S ennélfogva 
ő nem csak a meghozott határozatok-, 
törvények- és rendeletek végrehajtója, 
de ő a vezetője, irányitója a független 
polgárság akaratának, a kinek a szeme, 
kell, hogy mindig nyitva legyen arra, 
hogy minden törvénytelenséget meg
lásson, a kinek a füle se legyen soha 
bezárva a közönség jogoB kívánsága és 
panasza előtt, a ki eszével és karjával 
is mindig készen álljon az ország alkot
mányának, a polgárság jogainak 
védelmére.

Ép ezért az alispánnak nem ideál
nak, de a vérünkből való vérnek kell 
lenni, kit felfelé nem köt semmi sem, 
ép azért a kormány képviselőjével 
szemben is mindenkor a független pol
gárság érdekeinek hü szószólója és 

védelmezője lehet s ebben őt sem ro
konsági, sem más érdekeltségi viszony 
nem feszélyezi.

Az alispánnak függetlennek kell 
lenni minden irányban. És ezért oly 
rendkivül fontosnak tartjuk az alispán 
választást, hogy az előadott szempontok 
figyelembe vételét már előre is szivére 
kell kötnünk a törvényhatóság minden 
egyes tagjának.

A közérdek nem tűri az atyaliságos 
érdekszálak által egy betört rokonság 
kormányzását. Más téren, példá il a 
birói törvénykezés, pénzügyi kezelés 
terén törvények is rendelkeznek arról, 
hogy egy és ugyanazon hivatal veze
tésében mily fokig nem vehetnek részt 
a rokonok. De hisz ez nagyon érthető I 
is. Mert a nélkül, hogy valakire célozni, i 
vagy bárkit is gyanúsítani akarnánk, 
el sem képzelhető, hogy a kormány 
bizalmasa és a független polgárság által 
választott alispán oly közeli rokonság
ban legyenek egymással, hogy állan
dóan az a gyanú ne kísérje niííködö
süket, mondjuk bármily tiszta kezííek 
legyenek is, hogy a közérdek rovására 
összejátszanak s akár az egyik, akár 
a másik puszta rokoni jóindulatból a 
visszaéléseket is elnézi.

A rokoni viszony minden formájá
ban bontó akadály ; mert a szeretet
teljes érzület elnézésre kötelez, ha pedig 
ellenséges viszony áll fenn a rokonok 
között, gyűlöletté fajult indulattal tör
nek egymás ellen.

Ez igy van ; ezt a lélektan élő 
törvényei igazolják. Ez nem a szemé
lyektől, nem a jellemtől függ, de 
számos már tapasztalt példa mutatta, 
hogy az ilyen közeli rokonság sok 
bajnak volt már kutforrása.

A nép szuverén akarata nem tűri 
ezt és ha mégis elkövetkezik az olyan 
abnormis állapot, hogy a két ellenté
tes hivatal egy család körében össz
pontosul, annak nyomán csakhamar 
romboló elégedetlenség tör ki, mely 
felforgatja a vármegye békéjét, nagy 
kárára a közigazgatásnak s veszélyére 
az alkotmánynak. És ha hatalmi esz
közökkel, mert hisz ilyenek mindig 
rendelkezésére állanak az erőszaknak, 
egyidőre el is némitják az igazság sza
vát, annál nagyobb, annál borzasztóbb 
hatású leend az igába szorított elége
detlenség kitörése, a minek a legjobb 
esetben is az eredménye csak az lehet, 
hogy a vármegye jobb erői félre álla
nak s a közérdek rovására kormányzó 
rokonság szabadon, ellenőrzés nélkül 
kiszolgáltathatja a vármegyét annak a 
hatalomnak, a mely a vármegyék erő
szakos megsemmisítését már annyiszor 
tervbe vette.

Ez volt a múltak bűne, a melybe 
mi nekünk nem szabad esnünk. A 
Tisza rendszer megszüntette a közé
letben való részvétet, az egyénnek 
független érvényesülését, mert a köz
ponti hatalom, mint egy százkaru polip 
ránehezedett a kormányzás minden 
ágára.

Kiirtotta a polgári erények legszen
tebb érzületét, az önállóságra törekvés 
vágyát ; a tisztikart vázzá tette, rab
szolgává aljasitotta, a mi által megfosz
totta őket a választó polgárok tiszte
letétől és becsülésétől.

Hát mi ezt a rendszert nem követ
hetjük, ép most, mikor nemzeti kor
mányunk is a közélet tisztaságát 
hangsúlyozza minden alkalommal. Nem 
helyeselheti senki, már csak az alkot
mány biztosítása szempontjából sem hogy 
a vármegye vezérkara és a kormány 
bizalmasa között oly közeli rokonság 
álljon fenD, a mely az alispáni állás 
függetlenségének rovására irható.

Barsvármegye közönségének fog
lalkoznia kell ezen kérdéssel. És bár
mennyire tiszteljük is mindenkinek 
egyéni puritán jellemét, nem térhetünk 
ki a válaszadás elől azon kérdésre, vájjon 
helyesnek tartja-e a közönség azt, 
hogy az alispán közeli rokona a főis
pánnak. Ha a kormány figyelmen kiviil 
hagyta is ezt a szempontot, ránk hárul 
a feladat, hogy rz alispán választás 
által ennek a követelménynek is eleget 
tegyünk az által, hogy tisztikarunknak 
egyik érdemes, de mindenesetre a ro
koni köteléken kivül álló tagját ültes
sük az alispáni székbe.

A garami érdekeltség ebből a 
szempontból fogja fel a kérdést s 
tömörülni is fog, hogy az uj alispán 
egy teljesen független, elhatározásában 
nem befolyásolható, rokoni kötelékkel 
meg nem kötött közigazgatási tekintély 
legyen.

A telefondijszabás reformja.
Kossuth Ferenci kereskedelemügyi 

miniszter elkészült a telefondijszabás reform
járól szóló törvény javaslatával.

A kereskedelmi és iparkamarának is 
megküldött tőivéoyjava’latt-ervezat a tele
fontarifa megváltoztatásán kivil igen sok 
praktikus és érdekes újítást tartalmaz.

Az uj tarifa nem tesz különbséget városi, 
környékbeli, törvényhatósági vagy távirat- 
közvetitö hálózat közt, hanem csak helyi 
és távolsági forgalmat különböztet meg. A 
helyi forgalomban a díjszabás a há'ózat 
nagysága, valamint az igénybevétel mértéke 
szerint változik. Oly há'óza'nál, amelynek 
leglölebb 25 előfizetője van, az előfizetőd!j 
a legalacsonyabb, s a szerint, a mint, az 
előfizetők száma bizonyos határokat halad, a 
díj is emelkedik.
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Megszűnik az átalányrendszer, amely a 
beszélgetések valóságos számára nem volt 
tekintettel e igy kedvezett a felesleges 
igénybevételnek.

Az elöfizetödij ezentúl bizonyos számú 
beszélgetésre szól és ha az előfizetett szá
mon felül beszélgetünk, ezért külön dij 
jár. Eddig mindegyik előfizetőnek külön 
vezetéke volt.

Ezentúl két s később három vagy négy 
előfizető társas vezetékre fizethet elő. A 
telefonnak szélesebb rétegekben való elter 
jedését célozzák az automata-állomások is, 
amelyeken egyenként 10 fillér dijért lehet 
beszélgetéseket folytatni. Automataállomást 
bárki rendeztethet be üzlethelyiségében vagy 
lakásában ; azonban bizonyos számú beszél
getést tartozik biztosítani.

Több rendbeli könnyitést céloz a reform 
a mellékállomások dolgában. E sö sorban 
azt, hogy a mellékállomásnak nem kell a 
főáliomássai egy épületben lennie. Ily esetben 
a fő- és mellékállomás között szükséges 
vezeték után hosszúságával arányos illetéket 
kell fizetni. — Lesznek hordozható készülé
kek, amelyeket villamos lámpák módjára 
Bzobaró -szobára lehet vinni és a kívánt 
helyen konnektor bedugasával kapcsolhatók 
be. A hasznait konnektorok száma után 
külön mellékdíj jár. A távolsági forgalomban 
megszűnik az egységes dij és helyébe a zónák 
szerinti díjszabás lep.

Oiszesen öt távolsági fokozat (zóna) 
lesz, 25, 50, 100, 200 kilométerig és 200 
kilométernél nagyobb távolságok. E távol
ságokra a dij 20, 30, 100, illetve 200 fi i. 
As első zónában bizonyos számú beszé'ge- 
tésre is elő lehet fizetni.

Az alkohol és a tüdövész.
(Folytatás.)

A mikor azuuban a gépied mozgások • 
még érvényesülhetnek, de már az öntudat 
ezen működéseket nem ellenőrzi, a környe
zetben azon látszatot kelthetik, mintha az 
öntudat még jelen volna. — Vegre a gépies

T A R C A.

A lévai árvaház.*;
— Leidentrosi Tódoruéuak. —

Szívből köuzöütlek, édes menedéke 
S^ülőteien leáuyok- és tiakuak / 

Ragyogjon rád a meuuyböl áldás, béke ; 
óvjad őket, kik holtakat siratnak.

Nemes lelkek lángoljanak te érted,
8 kik jót tevén, oly szép időket értek : 

Fo.ytathassák szeut működésüket, 
Könnyet szárítván, gyógyítván sebet.

Egy századnak még negyedrésze múlt el,
É-*  már a plánta vastag és erős.

▲ négy hajtás tizannyivá virult fel,
S mutatja, hogy a nő tud lenni hős.

Mutatja, hogy előkelők szivében,
Gyanú között is nyílik boldog Edén, 

S vidám hölgyeknek bűbájos köre 
Könyörületnek tiszta tüköré.

Az ősi vár komor tekintetével
Kád néz, te hosszau nyúló épület,

8 szólni latszik tátongó üregével :
Nem voln*  e hely város te nélküled.

A hóditó Borsnak véres nyomában
Sok gyöngy ragyog ez ékes koronában.

Ellen győzhet, történhet még futás,
De legdicsőbb a szeretni tudás.

8 ti tudtatok és tudtok is szeretni, 
Barsvármegyének honleányai.

Tudtok hitet s reményt Istenbe vetni, 
Veszély között híven inegáilani.

Vígan vagy búsan szóljon a zenétek,
Árvának gyá»ol, a szegénynek étek

Jut általa, s felöltő a kinek
Testét megvenni készül a hideg.

*)A lévai nőegylct febr. 8-iki estélyén szavalta > 
ó'Wztus Erna úrleány. 

mozgások, molyeknek góczai az a y fenekén 
levő ducikban székelnek, szintén műkö
désen kívül canok s csupán a roflox'ik 
maradnak mog. — A légzés hörgővé válik, 
a szivverés lassú és gyenge lesz, a hőmór- 
sék 2 3*/o-al  csökken. Ezen bódult állapot 
pár óra alatt iáé -szűnik, a normális elmooeli 
működés azonban ejak hosszabb idő múlva 
következik be.

Ha ezen részegség! állapot gyakran 
ismétlődik, részegeskedésnek, — i szák osság
nak nevezzük. — A rendszeres borszesz 
mérgezés folytán az emberi test egyes 
szerveinek elfajulása következik be. — Az 
iszákoo embernek első sorban a gyomrával 
gyűlik meg a baja, idült hurut fejlődik ki, 
a mi rossz emésztést és étvágytalanságot 
von maga után, a máj sejtek zsírosán elfa
julnak s a sejtek közötti kötőszövet túl
teng, beill az u. nevezett májzsugorodás, 
hasonló elfajulás megy végbe a vesékben, a 
szív is zsirosau elfajul, minek folytán működő 
ereje csökkeu. — A légutaknak és a tü
dőknek a külső behatások iránti ellentálló 
képessége csökken, innen van, hogy az 
iszákos ember gyakran köhög s hamar 
megkapja a tüdölobot. — Az agyban az 
idegsejtek képző anyaga szintén zsírosán 
eifaju), beáil az elmebeli működés gyengü 
lése. — Az agy vérszegénnyé válik. — A 
látó ideg sorvad, a látás gyengül, mivel 
a látó ideg recze hártyáján is a látó ideg 
finom elemei elpusztulnak s itt is a kötő
szöveti tultengés jut előtérbe.

Az agyvelő hiányos tápláltsága s vér
szegény volta kiváltja azon téboiyodási 
rohamokat, a mit alkoholos emezavar 
illetve delirium tremens néven nevez az 
orvosi tudomány.

Mielőtt a szellemre kiható kóros hatását 
a borszesznek ismertetném ; megkísérlem 
egy alkoholistának a külső megjelenését 
bemutatni.

A túlhajtott alkohol élvezet a szerve
zetben mindenütt zsírlerakódást eredmé
nyez.

Az alkoholista az emberben első pilla
natra egy jól táplált egyén benyomását 
kelti. — A bőr alatti kötőszövetben a nagy 
tömegű zsirlera'iodás miatt, az illető elhízott, 
az arcz duzzadt fénylő, a szem kötőbártyái 
belövőitek, vérdusak, az orron és az arcon

8 kik indittok jó tettet gyakorolni, 
Után átok sok áldott szív megyen.

Gyűl a kenyér, gyűl a szükséges holmi,
8 a fájó seb gyógyul a mclegeu.

8 a szüzek Szüze midőn mennyből látja, 
Hogy árváknak olyan sok a barátja, 

Fiának int : Nézd, hogy jönnek feléd, 
Kiket szerettid gyöngéd keze véd.

Menjetek í» feléje és Lvzzaja, 
Szülőtelen leáuyok és tiak ;

8 ha egykoron hazátok lesz hazája, 
Ne aggjatok bús árvaság miatt.

Az Ur trónját ő megmutatja nektek, 
Lesz és marad gyámoltok és testvértek.

8 az Istent csak dicséri ajkatok, 
Hogy itt szegények s árvák voltatok.

8 most még egyszer kössöntlek téged, árvák 
Védő hajléka, kedves épület I

Kik átlépők negyed század határat, 
Eztán se tudjunk élni nélküled.

Jóság szülessék szivünk rejlekében,
8 növesztvén azt időknek rendje szépen, 

Mutassuk meg vidáman, boldogau : 
Nem árva az, kiuek hazája van.

Tóth István.

A veremben.*)
Megállj labanca, hadd ütöm ie a tom

porodat I
— Megállj barámia, hadd töröm össze 

az oldalbordáidat I
Megállj bitang, hadd gázolom azét a 

beleidet 1
Hát persze, — majd bolond valaki, 

hogy megáljon az ilyen biztatásokra.

.. SomoKy‘ °y«l« (Kups> Nayy időkbőlkit történetek ciwU müvéből. * 

tágult vivő crhálózatok láthatók s ennek 
folytán az állandóan piros, majd kókeabo 
játszó. — A tekintet bágyadt, megtör', 
bizonytalan. — A mint mondják, hogy a 
szem a lélek tükre, itt az kever szellemet 
árul el, kifejezés nélküli, semmit mondó.— 
A mo dűlitek lomhák, járás ingatag, légvétel 
nehézkes, az emberben egy folyton fáradt 
egyén benyomását keltik.

A milyen a külső, olyan a belső, az 
alkoholista jelleme megbizhatatatlan, ingatag, 
könnyen befolyásolható, ingerlékeny, haragos 
kitörésekre hajlamos, gyanakvó. — Rendes 
munkájukat elhanyagolják, kerülik a táisas 
érintkezést. — Házas életükben bizalmatla
nok, czivakodók, hűtlenség! vádakkal illetik 
hitves társukat. A betegség ezen fokán 
káprázatok és téveszmék lépnek fel, a 
melyek nagyobb részt kellemetlen tartalmúak.
— A betegek hozzátartozóikat vádolják, 
hogy életük ellen tőrnek, hűtlenséggel vádolt 
hitvesnek mérgezési terveket imputálnak.
— Folytonos ezitkozódast vélnek hallani.

Isiési, szaglási káprázataik vannak. — 
Vélt üldözőik ellen védekezve, támadásaik 
első sorban is hozzátartozóikat érik. — 
Későbbi stádiumban már htidési tünetek 
jelentkeznek, különösen az arci idegekben, 
beszédzavar, a végtagok nehézkes mozgásai.

Az idült alkohol mérgezésnek mindezen 
tünet csoportjai évekre sőt néha évtizedekre 
is kiterjedhetnek ; míg valamely közbe jövő 
betegség megtöri legyengült szervezetüket.

Ha az alkoholnak ezen pusztító hatását 
már igy nagyjában megismerjük ; önként 
felvethetjük a kérdést, hol van hát azon 
határ, a melyen beiül az alkohol élvezet 
megengedhető, hogy az „alkoholista11 vádjával 
ne illessenek bennünket ? Feleljen helyettem 
erre Dr. Kuthy Dezső egyet, m. tanár a 
bpesti Erzsébet. Szanatórium igazgatója ; a 
ki azt mondja ; „Feltétlenül mindenkit 
alkoholistának tartok, még a fizikailag dol
gozó embert sem véve ki, a ki csak felig 
meddig szokváuyo.an pálinkát, vagy a mi 
egyre megy likőrt iszik, nemkülönben azt. 
aki éhgyomorra, jobban mondva az étkezé
seken kivüli időben is megkiváoja habár a 
leggyengébb al.,ohol tartalmú italt is, végül 
aki napjaban 4/10 üt, bornál, vagy 8/10 lit, 
sörnél többet rendszeresen fogyaszt1*.

Ez minden esetre olyan ogyénnek a

Ennek okáért a labancnak, harámiának 
és bitangnak titulált valaki úgy futott, mint 
ahogy az Isten tudni engecte neki. Üldözője 
meg utána, folytonos káromkodással és 
rettentő felkoncoiási Ígéretekkel.

Léva városának a Kálvinista-utcája felől 
indultak meg, át a Perec hidjáu.

Látni való, bogy ha már hid vo't a 
Porecen, hát az neui alfele megenni való 
perec, hanem meginni való lehetne, hl nem 
vo!na olyan zavaros a vize.

Akik soha sem jártak Léván, hát 
azoknak elmondom, hogy a Psrec a Darám
ból To mécsnél meitersé 'esen kivezetett 
csatorna, mely perecalakbau övezi körül 
Léva várát, s onnan íccsavarodva a város 
déli részét is. Ha azt a hidat szétszedik, 
hát ember legyen, abi a mocsarakon keresztül 
Lévára be bir jutni.

De hagyjuk ezt most, és fussunk a 
kergetőzök után, mert majd egyszer csak 
eltűnnek a szemeink elöl, nemcsak azért, 
mert koromsötét az ójtBzaka, hanem kivált- 
képon azért, mert a szecsei berek felé 
futnak, pedig arta felé (a mostani marha
vásártéren) vannak a gabonavermek.

— Aha I mondja a nyájas olvasó.
Semmi ahs, mondom én, majd csak 

azután tessék mondani, hogy aha, hogy ha 
a végit is meghallották. Hát igaz, hogy 
nekünk csak gyerekjáték őket utolérni a 
képzelet szárnyain, de nehéz volt Pólya 
András uramnak, akiben semminemű képze
lődés nem lakozott, hanem 50 nehéz esztendő 
nyomta a vállait.
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kijelentése, akitől ezt elfogadhatjuk a kellő 
képpen méltányolhatjuk.

Az újabb években társulás utján, főleg 
a nagy városokban csoportok alakultak ; a 
kik végre is megundorodtak embertársaink
nak az alkohollal űzött szertelenségeitől s 
hadat üzentek az ö>szes alkoholt tartalmazó 
italoknak, ez az u. n. abstinensek társasága. 
— Az alkoholnak teljes nélkülözése a jelszó, 
s mit látunk, — hogy az abstinensek száma 
folyton gyarapszik.

Már kísérleteket tettek kórházakban, 
főleg Németországban, hogy a betegektől 
az alkoholt megvonták s tapasztalataik 
biztatók, vagyis hogy a gyógyulási ^j0 soksror 
kedvezőbb s a kórházak háztartásából egy 
lényeges tételt törülhettek s azt az élelmezés 
javitására fordíthatták.

Értekezésem elején jeleztem, hogy az 
alkoholizmus a tüdövésszel mily szoros 
kapcsolatban áll. — Ha tudjuk azt, hogy a 
tüdövész leginkább ott terjed, ahol legyengült 
szervezetet talál, akkor az előbb elmondot
takból már láthatjuk, hogy az alkoho'izmus 
mennyire dísponál reá. — Európában évente 
1 millió és 100,000 ember hal meg 
tüdövészben.

Ebből a rettenetes számból pedig, — 
sajnos Oroszországot kivéve, aránylag, — 
a mi szegény hazánk veszi ki a legmagasabb 
százalékot.

Magyarországban 70 ezer ember pusz
tul el évente tüdővészben s ha felvesszük, 
hogy ezen kór évekig, 5-7 évig elhu.ódhatik, 
könnyen kiszámithatjuk, hogy Magyarország 
kb. 18 millió lakóiából, közel fél millió 
tüdővészben szenved.

Vegyük már most hozzá, hogy a 
betegség jellege olyan, hogy leginkább 
a fiatalabb nemzedéket, 15-40 év között 
támadja meg ; könnyen elképzelhető, hogy 
nemzetgazdasági szempontból milyen kárt 
szenved az ország, hogy ennyi közvagyon : 
egészségben és munka bírásban elvesz. — 
Hozzá véve még azt az ápoló és gondozó 
személyzetet, a kiket egyébb munkájuktól 
elvon ezen nagy tömeg tüdőrészes beteg 
gondozása.

Mindazon tényezők, a melyek az emberi 
teBt ellentálló képességét lefokozzák, egy
szersmind etőmozditói lehetnek a tüdövész 
terjedésének.

Ilyen szerepe van pedig első sorban az 
alkoholnak.

Tapasztalati tény, hogy azokon a he
lyeken, a hol vagy a lakosság alacsony 
műveltségi foka miatt kellő érzék nincs a 
köztisztaság, — a jó táplálkozás és a jó 
egészséges lakásviszonyok iránt ; vagy ahol 
nem a hiányos közegészségügyi ismeretek, 
hanem a nagy szegénység és nyomor az 
oka, hogy ezen egészségi ko'lékek nincsenek 
meg; hogy ott van a tüdövésznek is az igazi 
meleg ágya.

Hogy mennyire függ a jó táplálkozástól 
és a jó lakásviszonyoktól a tüdővész terje
dése, azt a saját tapasztalatomból is bizo
nyíthatom.

Léva város vidékén, a magyar közsé
gekben, hol a lakosság a mindennapi 
szükségletekkel bőven el van látva s lakás 
viszonyai jók ; — atüdövész kevésbbé van 
elterjedve. — Nézzük azonban ugyancsak a 
lévai járás tót községeit. — Itt a lakosság 
sűrűbben lakik, az egyes családod népesebbek, 
— többnyire egy család csak egy lakóizo- 
bával rendelkezik s ebben azután 8-10 sőt 
több személy is meghúzza magát.

Ha egy ily helyiségbé belépünk, az 
első, a mi tűrhetetlenné teszi a bent való 
tartózkodást, — a kellemetlen bűz ; látjuk, 
hogy a többnyire kis ablakok gondosan be 
vannak zárva, sőt egyik másik állandóan 
beszögezve ; hogy azon az Istenadta friss 
levegő ne merészeljen a szobába behatolni.

A szoba többnyire sötét, talaja sárral 
kitapasztott, — szennyes ; szennyezi a talajt , 
továbbá a szobába szabadon ki s be járó 
baromfi ; esetleg a szoba egyik sarkában 
fekvő súlyos, — talán esetleg tüdőbeteg, 
ez ugyan is szabadon üríti ki ágya elé a 
talajra tüdejének genyes váladékát, a mit 
azután a család többi tagjai csizmáikkal 
szanaszét hordanak a szoba talaján.

Ez a széthordott köpet veszedelmes, 
mert megában hordja a tüdövész csirjait és 
igy a családban levő esetleges tüdő beteg, 
ily módon köpetével állandó veszedelembe 
sodorja hozzátartozóit ; a kik azután csaku 
gyan egymás után áldozatul eshetnek a 
tüdövész romboló hatásának.

Ne menjünk azonban mi a falvakba, 
bogy ily közegszségellenes do'gokat észlelhes
sünk ; mit látunk itt a városban magunk 

körül '? Ha figyelmünket az utczán járva 
kelve az aszfalt járdára fordítjuk, azt 
tapasztaljuk, hogy ha egyáltalán kényesek 
vagyunk a lábbelinkre, — sokszor egész 
tojás tánezot kellene végig lejtenünk, hogy 
egyik másik köhögés embertársunk tüdejé
nek sajnos elég gyakran fertőző váladékaiba 
bele ne lépjünk.

Nem szűnöm meg az egészségtani elő
adásaim alkalmával növendékeimnek, kellő 
nyomatékkai, ügyeimébe sj nlani, hogy az 
utczán járva kelve ve.senek mindig egy 
pillanatot a járdára s ügyejék meg, hogy 
hová lépnek.

Akaratlanul haza hordják a tüdővész 
kárhozatos csirjait s otthonunkat vele befer- 
tözhetik.

S mintha még a mai modern lakás 
berendezési irányzat is igyekeznék a tüdő
vész terjedését előmozdítani.

Ma magunk fajta közép osztálybeli 
emberek igyekszünk lakásunkba minél töbt> 
szőnyeget, függönyt, — kárpitozott bútort, 
satb. öiszehalmozui s azt mondjuk, laká
sunkat kellemessé s otthonossá igyekszünk 
varázsolni, mindezzel azonban akaratlanul 
is a tüdővéss malmára hajtjuk a vizet. — 
A fertőzött köpetet szépen haza hoztuk a 
czipönkön, a szőnyegekre azt alaposan letü- 
rültük, a kellemesen temperált szobában 
jobb helyre nem is ágyazhattuk be a bac- 
teriumokat. — Ezek itt szépen kiszáradnak 
s életképes állapotban hónapokig el éldegél
nek. — Biztos nyughelyük azonban nincs, 
mert vagy a járás keléssel, vagy pedig a 
takarítással a szőnyegekből a sroba levegő
jébe jutnak s kiszáradt állapotukban a 
levegőben lebegnek s már most az összes 
bútorzatra leszállnak, közbe közbe pedig az 
utczáról folyton hordjuk be a lábunkon, s 
számukat tetemesen megszaporitjuk.

Mi volna tehát a teendő. — Vissza 
térni a régi divatu zsurolt szobához, a 
meszelt falazathoz s az egyszerűen fényezett 
fa butorzathor.

A tüdövész bacteriumának ez nem jó 
hely, mert itt nem fészkelheti be magát. — 
A zsurolásra használt lúg és a meszelés 
tönkre teszi, a fa bútorzatról pedig könnyen 
letörülbető s kirázható.

Mélyon tisztelt közönség ! Érzem, hogy 
oly valamit kívánok, a mi nehezen keresz-

No a vállait igen, de n<m lábait ; mert 
nem azért volt Pólya András uram csizma- 
diamester Léva városában, hogy egy hitvány 
labancot utói ne érne, még ha az fiatal is, 
mert tudniil ik, hogy a csizmádiák még a 
labancnál is jobban értenek a futáshoz.

Ihol ni, már is utólérie. Most meglóditja 
a kezében vitt nagy ménkű dorongot, lecsap 
vele a labatc fejére és szétloccsantja vele 
— a hangyazsombékot.

Az ü'dözött eltűnt, elnyelte a föld, az 
a jó fekete lévai föld. Pólya András uram 
a levegőbe sújtott a doronggal és úgy 
belelódult, hogy fejjel bukott előre, bele 
egyenesen a tátongó kráterbe s ha a már 
bent levő labancnak titulált valaki estében 
fel nem fogja, hát akkor bizonyos, hogy 
kitöri a nyakát, a akkor nem folytathatnám 
a történetemet.

A valaki hát felfogtr Pólya András 
uramat és — csodálatos I — ahelyett, hogy 
ádáz üldözőjének menten a nyakát kezdte 
vo'na szorongatni, mint a himes tojást szépen 
letette maga mellé a kiisúpozott verem 
fenekére.

A farkas tehát bent volt a veremben 
a báránnyal együtt, de még ebben az álla
potban sem tagadhatta megfarkastermészetét, 
s amint tisztába jött a helyzettel, folytatni 
kezdte önkénytelen laktársa szidalmazását. 
Ütni azonban nem lehetett, mert a dorong 
kint maradt, de amúgy sem lehetett volna 
használni a szűk csatatéren ; bírókra ugyan 
mehetett volna ellenfelével, de abból a 
fogásból, ahogyan az öt a levegőben elkapta, 

arról győződött meg Pólya András uram, 
hogy fene vasmarku legénnyel vau dolga, 
akivel nem lesz tanácsos ökölre menni. 
Azonban csúfság esett volna az atyamesteri 
méltóságon, ha legalább a szóharcot nem 
folytatta volna.

— No labanc, hát most magciiptelek ! 
(Pedig tulajdonképen a labanc csipto meg ő 
ke mit, de ezt a kis dicsekedóst meg 
lehet bocsátani egy csizmadia atyames
ternek I)

— E'öször is majsztram arra kérem, 
nevezzen harámiának, bitangnak vagy akár
minek, csak labancnak ne, mert nekem még az 
öregapám se volt labanc, nem is lesz soha I

— Persze, bogy nem lesz, hiszen már 
bizonyosan régen meghótt, — hanem hát 
kuruc csak nem lehetsr, mikor egész Léva 
városában a labancok hemzsegnek.

— Már pedig én kuruc vagyok testea- 
tül-lelkestül Bercsényi uram hadában ; Nagy- 
kálnán vagyunk kvártélyban.

— Mondd ezt az ángyodnak öcsém I 
— Hogyan lehetne most Káinéról átjönni 
ide, mikor meg van áradva a Uaram, hid 
meg nincs sehol. — Azután mi kereseted 
van az én portámon ? Már harmad napja 
veszem észre, hogy valaki leskelődik a 
lányom ablaka a'att.

— Hát akkor tudhatja is majsztram, 
bogy mi járatban vagyok, de böcsületes a 
szándékom, szeretem a kegyelmed lányát 
azóta, hogy megismerkedtünk a kálnaiLúcsún 
és ha ide adja bátyám, feleségül is veszem.

— Aj, haj I hát azután van-e, miből 
eltartani az asszonyodat ?

— Van ép kezem, lábam ; a fejem is 
meg a szivem is a maga helyén van, no 
meg aztán egy kis földem is van a Csalló
közben.

— No a kezed nem mondom, de a 
lábaddal ne nagyon dicsekedj hékás, mert 
im én, az én 50 esztendős lábaimmal is 
utólértelek.

— Az onnét van bátyám uram, mert 
az gyalog va'ó futtatáshoz nem nagyon értek, 
mert hát én lovas huszár vagyok.

— De hát bogy a ménkűbe jöttél át és 
hogy merészkedtél bejönni katonaruhában a 
labanc tábor kellős közepébe ?

— Csak úgy, hogy átusstattam a 
Qaramon, a lovamat megkötöttem itt a 
szecsei berekben, onnan aztán a kertek alatt 
gyalogszerrel mentem be a kegyelmed 
portájára.

— Hogy elcsavard a lányom fejét. Oh 
te lator, te lator 1

— Hát tudja a nevemet bátyám uram ?
— Azt tudom, hogy lator vagy, de azt 

nem tudtam, hogy annak is hívnak, s hozzá 
még csallóközi kukkó is vagy, csupa csala
fintasággal bélelve vagy. Aztán ilyen csalló
közi latornak adjam én oda az egyetlon 
lányomat ? Abból ugyan semmi se lesz.

— De bátyám, hiszen Sárika is akarja.
— Sárikának azt kell akarni, amit én 

akarok. Punktum.
— De bátyám . . .
— Egy kukkot se kukkó 1 Te csalló

közi lator 1
— Az vagyok. Nemes Lator Pál a 
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tulvihető ; de legalább megmutatom az 
irányt és az utat, hogy ezen veszedelmes 
ellenség hol leselkedik reánk.

II * * pedig mindezt keresztül nem vihetjük, 
egy dolgot némi jó akarattal keresztül 
vihetünk. — Különösen a gyarmekszobát 
sok szőnyeggel s Kárpitozott bútorzattal ne 
töltsük meg, lehetőleg könnyen kezelhető 
fabutorzat s gyakori zsurolás legyen a 
j 'Iszó.

Tudvalevő, hogy különösen a gyermek 
fogékony a tüdövész iránt s az iufectió után 
pedig a vészes baj, — lehet hogy csak 
évek — évtizedek múltával tör e ő.

Folyt, köv.

Különfélék.
— A nőegylet estélye. Tegnap este 

ro't a lévai faieaugi mulatságok koronája; 
a lévai nőegylet estélye. Esőnek mondhat
juk minden mulatságok fe'ett, nemcsak szép 
tartalmával és tényen közönségénél fogva, 
de azon cél miatt, a melyet szolgát: az 
árvákjaváért. És a tegnapi esté!y a szebbek 
közűi is egyike volt a legszebbeknek. A 
pazar összeálliiásu, művészi értékű műsor
ról legközelebb érdemlegesen fogunk meg
emlékezni, most — lapunk zárásakor — 
amennyire meg lehetett állapítani a névsort, 
az estélyen résztvett hölgyek jegyzékét 
adjuk. Asszonyok : Dr. Balogh Jenöné, Bándy 
Endrené, Belcsák Lász'óne, Benczer Imréné, 
Berki Isivánuó, özv. Bobok Györgyné, Bó- 
doyh Lajosné, özv. Boleman Edéné, özv. Bole- 
mán Józsefné, Boleman Vi mosné, Boyner 
Gyuláné, Borcsányi Beláné, korompai Bruns- 
wick L.josné, gróf Coudenhove Hugone, 
Cziylan Anna, Duschek Eruöne, Faragó Sa- 
muue, Féja Kaimanoe, Grapka Józeetue, özv. 
Gyenes Józsefné, dr. Gyapay Edené, dr. 
Halassy Kátmánne, Henyey E eané, Hunyady 
Imr-ne, Holló Sándornr, Ho/'mann Ferencue, 
Honecz Józsefné, dr. Katona Jaioené, dr. 
Kersék Jai osné, Klain Ödönné, Köveskuty 
Jenőnk, dr. Kmosko tíaláné, Kriek Jenöne, 
Leidenfrost Todorné, özv. Lokota Adolfné, 
Litassy Józsefné, Mailáth Istvánná, dr. Med 
vczky Karotyné, Mercáder Aiajosue, Markii 
J.nősre. Osztrica Marionné, Pólya Ándorne, 
Pátkay Qyuláne, dr. Priszner Gyuláné, Reit- 

mann Ignác-é, Suhajda Jáuosné, Schulpe 
Alfonzok, dr. Sztankay Aháné, Szauer Izi 
dómé, Tóth Ferercné, Tóth Isfvánué, Toldy 
Zsigáné, özv. Tonhaizer Józsefné, gróf IFíl- 
czek Frígyesné, — Leányok : Belcsák I óní, 
Belcsák I ónk Babusek Irén, Báthy Melanie, 
Bobok Marika, Duschek Melanie, Gyapay 
M «rcsa« Holló Amália, Honecz Margit, Ha
lassy Va éria, Hoffmann Lonka, Klain 
Aranka, Kriek Margit, Markli Erzsébet, Mai
láth Kata, Kovotny O ga, Lyirák Maria, 
Kovotny O ga Pólya Gizi, Reitmann Piroska, 
Schwarcz Biri, Stósius Erna, Tomaschek 
Lenke, Tonhaizer Aranka, Metsz Kimilla.

— Városi közgyűlés Léva r. t. vá
ros képviselőtestülete f. hó 4-én d. u. 4 
órakor rendkívüli közgyűlést tartott Bódogh 
Lijos polgármester elnöklete alatt. A szo
kásos jelentés után az elnök indítványára 
Barsvármegye újonnan kinevezett főispán 
jának, Simonyi Bélának beiktatási ünnepélyé
re a város képviseletében Levatich Gusztáv 
Medveczky Sándor, Faragó Samu és Fried- 
mann Samu kepviseiőiesiületi tagok küldet
nek ki. Egyúttal elfogadta a közgyülÓB 
Gsckey Vi mos városi ügyész indítványát, 
hogy a város már most üdvözlő fe iratot 
küldjön az uj főispánnak, kineveztetése alkál
inál ól (ezt nem a bizottság adjaál.) A Kberndl- 
fele földek megszerzésére vonatkozó kisajá
títási egyezieg most már érvényesen elfo
gadtatott. — Jelentést telt a polgármester 
a városi vigadó tervezetének a 15-ös bizott
ság által irányított átdo'gozásáról, amivel 
Czibulka Rezső műépítész bízatott meg. — 
Elfogadta a közgyűlés a módosított építke
zési szabályrendeletet, és utasította a pol
gármestert, hogy hirdessen pályázatot a vá
ros szabályozást tervére. Addig is, mig ez 
megiörtenik. a városi tanács esetenként ha
tároz. — Az uj tanítóképző telkének kisa
játítása, utca- és utDyitás költségeinek fe
dezésére, mivel az erre felvett kölcsön egy 
részéből a fogadó vételára törlesztetett, s 
igy 16 000 kotooa hiány á lőtt elő, ezen 
hiány a S.ern-ház eladásából befolyt 16.200 
koroi a összegből pótoltatik, mivel az uióúbi 
töke, moly a Kherndl-földek megvételére 
van előirányozva, csak az e'adó halála után 
válik csedekesté, addig csak kamatok tiae- 
tetidök a vótelösszeg után. A Sportegylet 
kérvénye a Dögtér átengedése iránt érdem

legesen nem vo : tárgyalható, kellöszámu ta
gok hiányában. A Woiner J.-féle köztér-vé
tel már harm dszor lévén kitűzve — most 
már érvényesen jóváhagyatott. A közgyűlés 
tudomásul vette és olfogad'.a a főgimnázium 
jelen iskolaévi költségvetését. — Balázs 
Jónás vo'.t városi rendőr-szolga részére évi 
180 korona kegydij szavaztatott meg ; ellen
ben özv. Tuschuay Jánosr é kérelmét, kegy
dijának fe emelése iránt — nem teljesítette 
a közgyűlés, mivel kegydija a szabályszerű 
Bzoigálhti százaléknak megfelel.

— Kaszinó-bál a főispán tisztele 
téré A „Barsvármegyei Casinó" aielnöke, 
Simonyi Bfla tiszte'etére, főispáni beiktatása 
a kaiméból Aranyormaróton 1908. évi feb
ruár hó 17-én, összes helyiségeiben Casinó 
bá't rendez, kezdete 9 órakor. A meghívó 
egyszersmind belépő jegyül szolgál.

— Tudományos felolvasás. A 
tudományos felolvasások hallgató közönségé 
csütörtökön ritka élvezetben részesült. 
Divényi Gyula kegyesrendi tanár „A 
dalkö tészet természeti képeire.*  kiváló Íróra 
v siló nyelven ragyogó stílusban tartott 
felolvasást. A ki imádja a természetet, aki 
lelkesedik a hűvös berekben csattogó 
fülemülék énekéért, akinek szive megrezdül 
a természet eiöinek fenség-s megnyilatko
zásakor, akit a csobogó patak ' ire a 
képzelet országába visz s ott neki más 
világot, teremt, szóval a gyeigéd érzóiü s 
ábrándozásra hajló hallgató a felolvasás 
alatt egy más, szebb költői világban képzeite 
magát. Bejárhatta a felolvasóval a természet 
minden zegét-zugát, talá hatott lelkének 
megfele ö képet, beszélhetett a ozáz6zor3zép 
virágával, mely el nem árulja a kis leánynak 
reábizo’.t és féltett titkát ; összehasonlíthatta 
magát a messze szálló madár sorsával, a 
viharban összetörő fenyővel stb. — A 
felolvasó szembe állította a régi és az uj 
dalköhökot, mennyiben használják föl a 
természetet az érzelemvilág festésére. Az ókor 
dalosai a természet szépségét csak a saját

böosületes nevem s a Csallóközben, azlston 
kertjében, van az apámnak kétszáz lánc 
búzatermő földje, ebből úri módon megélhetek 
a feleségemmel.

— Hát ha meglapitanak a labancok és 
beverik azt a kukkó fejedet, mi ? —
mondja, de már sokkal szelidebben Pó.ya 
András uram.

— Akkor megairat a mátkám, a ahhoz 
mehet — ha akar — akit az apja választ 
ki számara ; de ha életben maradok s ki
szolgálom a katonaidőmet, akkor eljövök a 
kigyelmed leányáért, az Isten engem úgy 
■egéijen I

Pó ya András uram elhallgatott, mintha 
azon a 200 lánc földön gondolkozott volna ; 
nagy sokára azután megint csak megszólalt.

— Hát aztán kavics é, vagy homok az
• 200 iái'0 fö d, öoskös ?

— O yen fekete az bátyám, mint a 
oa smám ; busz magot tízet, ha jó az 
esztendő.

— Hzt ha rossz ?
— Ha szárazság van, vagy ha a köd 

meglepi, akkor semmit.
— No fura egy pátria leheti
— Azért osalóköz, hogy néha megcsalja 

az embert.
— Mint ahogy te meg akarod csalni a 

lányomat.
— Olyan nincs Igaz szivü ember vagyok, 

a ha nekem adja kigyelmed a lányát, soha se 
bánja meg, azt Ígérem igaz bitemre.

— Az ígéret szép szó, de a lányon 
nem adunk ám túl olyan könnyen, mint a

lopott lovon ; hát arról majd beszé hetünk 
máskor ; most csak azon legyünk, hogy 
ebből a veremből kimásszunk, mén ha itt 
virradunk meg, a labancok itt lapítanak, s 
akkor aligha látod még egyszer a csallóközi 
bomokodat.

— Tudja mit bátyám uram, én majd 
felállók a bátyám uram vállára, onnan aztán 
felvetem magam a partra, azután a nadrág
szíjon bátyám uramat is feli. ú:om.

— Nem jobb volna, ha engem tolná, 
fel előbb ? Azután majd én húz'ak fel 
téged.

— Én azt se bánom bátyám uram, 
megpróbálhatjuk.

— Es a fiú bisik bennem, hát nem 
rossz ember, — gondolá magában Pólya 
András, — csak legalább a pofázmányát 
láthatnám, de hát üzen látta Sári, az a 
kujon ; no hiszen megállj, majd less dolga a 
lábssijnak, ha haza jövök ; a hátam megett 
ilyen intrikát mivolni.

Lator Palkó tolla felfelé az öreget, az 
el is érte nagy nehezen a verem száját, 
meg is kapaszkodott a párkányába, de nem 
birts maga után felhúzni a lábait, hát csak 
megint visszaesett a verembe.

Jobbnak látszott a huszár terve, tehát 
azt próbálták meg ; az öreg feltolta s amint 
az a párkányba kapaszkodhatott, amúgy 
huszárosán felvetette magát a partra, aztán 
összebogozta a két nadrágszijat, az öregét 
meg a magáét, és leeresztette.

— Tegye hóua alá a azijat bátyám 
uram I

— Megvan, nobát csak húszad 1
— Húzom bátyám, húzom ; de egy 

kis baj van.
— Miféle baj ?
— Fogadást tettem, hogy a bátyámat 

ki nem húzom.
— Mit mondasz ? te hara . . . édes 

fiam '?
— Ez már beszéd, mórt épen azt 

fogadtam fel magamban, hogy csak az 
apósomat húzom ki j hát ha már fiának nevez, 
akkor nekem adja Sárit, ugy-e ?

— Oh te lator, te csallóközi kukkó, 
hát csuk huzz fii, majd gondolkodom róla,

— Ha gondolkozni akar kigyelmed, 
akkor gondolkozzék oda lent, én békében 
hagyom ; de nekem sietős az utam, mert 
már világosodik.

Pólya András uram gondolkozott is egy 
keveset ilyen formán ; Minthogy vasárnapra 
virradunk, hát a mai szent napon erre a 
tájékra egy árva lélek se vetődik, mert az 
mind kimegy a kákái szőlllikbe, azok pedig 
a város tu'só o'dalán varnak ; tehát, ha ez 
a gézengúz öt itt hagyja, akkor szent, hogy 
itt fogta tölteni az egész napot, azutan a 
rá következő éjtszakát is, és a jó isten 
tudja, mikor hoz majd erre valakit az 
ördög ; addig éhen is halhat. — Gondolatait 
egy hang ssakitotta félbe ;

— No há. Istennek ajánlom bátyám 
uramat, nekem már csakugyan mennem kel).

— Megállj te l»b . . . kuiuc, hogy az 
isten ver . . , áldjon meg, huzz ki.

— Hát nekem adja Sárit ?
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lelki világát látja a természetben. Megleli 1 
azt, a mi örömét, bánatát, buját, szóróimét, 
csa'ódását ábrázo'ja ; a természet vele sir, 
nevet, boldog’alarságában vigaszt nyújt és 
örömében osztozik. Ezt állította elénk a 
felolvasó széles kötő irodalmi ismeretesek 
tárházából vett alkalmas szemelvéiyek 
kíséretében. Különösen a m gyár dalkörök
ből vett példái mutatták be a magyar 
daiköltéezetnek a természet kü önbözö 
jelenségeivel való összetöriását. A magyar 
dal a súgó vihartól a szellőig, mely a | 
bánatot elragadja ; a kis pacsirtától a 
magasan szálló darumadárig, a rózsától az 
árvalány hajig mindenben talál az érzelem 
kifejezésre alkalmas képet. Rózsa bokorban 
jön a világra, azárva, falovelre írja szerelmi 
bánatát s végül a szomorú ű hervadt lombja 
borul reá sirhalmára, siratja a madár is stb.
A felolvasás tárgya költői volt, az összeálli- 1 
tás, kidolgozás művészi s a nyelvezet szép
ségéről csak az szólhat, aki végigélvezte. 
Csütörtökön este 6—7 újra Divényi Gyula 

a felolvasó ; Az olvasmányok szív és jellem
képző hatásáról tart felolvasás’, melyet ismét 
Konsch Jenő tanár kellemes zongorajátéka 
tog megelőzni és követni.

— A lévai Sportegylet folyó hó 
7-én tartotta beszámoló, tisztújító és költ- 
ségvetö közgy ii'ését. A tisztikar a követke
zőképen alakult meg ; Elnök ; korompai 
Brunsuiik Lajos. A'elnök ; Dr. Balogh Jenő, 
Titkár : Bilcsák Béla. Penz'áruok : Berki

— Neked, ne*<  ed.
— Hát apám urrmnak tisztölhetem ?
— Annak tisztö hatsz, csak huzz már 

fel, aki áldója var.
— Hát esküdjön meg, hogy ntkem 

adja Sárit.
— Esküszöm no I
— így görbüljön meg, mint az ujjam, 

ha nem igaz ?
— Úgy görbüljön meg a labanczok 

generálisa.
— No hát kapaszkodjon meg jól 

apám uram.
Egy perc alatt kint volt az öreg. Amint 

talpon állott, a Hu a nyakába borult, úgy 
köszöntő a jó akaratját.

Pólya András nem tudta, örüljön-e, 
hogy a föld alól kiszabadult, vagy azon 
boszankodjék, hogy igy rá lett Bzedve, de 
a derengő pittymallatnál szemügyre vette a 
legényt s nem állhatta meg, hogy úgy 
magában meg ne dicsérje a lánya gusztusát, 
azért hát csak hagyta magát ölelgetni.

A legénynek azonban sietni kellett, 
hogy helyben legyen, ha majd abrakolásra 
trombitálnak.

— Mogtiltom, hogy többet a házamhoz 
merészelj jönni, mig itt vannak a labancok,
— mondá most már aggódva az öreg, — 
inkább majd én magam megyek a lányommal 
Nagy-Kálnára, ha le kell is kerülni a sárói 
kompra. — Azzal hazafelé indult, az utón 
magában dünnyögvo ;

— Kriminális kázus, csak legalább el 
ne mondaná a lánynak, vagy pláne vala
melyik céhbelinek 1 Minő histórizálás lenne 
belőle, — az atyamester a veremben I — 
Nohát, a magyar még a voremben is magyar, 
ha szavát adja, hát meg is tartja : punktum.
— Különben 200 láno fekete föld so kutya,
— no meg a gyerek is ér valamit, úgy 
kihúzott, mint egy zsák zabot ; azután az 
a fő, hogy r.em labanc, mint ahogy eleintéu 
gondoltam. Csak az a vigyorgó céhmoster 
meg ne tudja I

István. Háznagy : Bkvór Dezső. Ügyész : Dr. 
Gyapay Ede. Orvos : Dr. Lakner Zoitán. 
S-ámvizsgá'ók : Dr. Weisz Zsigmond, Morvái 
Vi'mos, Halász L'pót. Választmányi tagok : 
Belesik László, Hunyady Imre, Leidenfrost 
Tivadar, Bódogh Lajos, Holló Sándor, 
Huherth Vilmos, Dr. Katona János, Levatich 
Gusztáv, Tardy Emii, Dr. Medveczky Károly, 
Medveczky Sizdor, Ordódy Endre. Dr. 
Ordódy Vilmos.

— A Barsniegyei Gazdasági Egye 
sfllet folyó évi január 19-!n tartotta meg 
rendkívüli közgyűlését. A gyűlés főtárgya 
az elnökség megalakulása 3 évi cyc'us 
lejáratával volt. Domhay Vilmos me'egen 
üdvözölte a megjelent tagoki*,  köszöni 
a'elnöktársai nevébtn is az elnökéig iránt a 
múltban tanúsított bizalmat és kéri a 
választásnak megejtését. A? eredményt a 
szavazatszedö bizottság elnöke követkerök- 
ben hirdeti ki. Elnöaké : Bombay Vi mos, 
a elnökökké : Kachelmann Káro'y, Kosztolányi 
István, Budnyánszky János, Ordódy Lajos, 
Vépi Voqronits Ödön választattak meg. 
Bombay Vilmos mint elnök és a'e'nökiáreai 
nevében a választást megköszöni, a- elnöki 
tisztet elfogadja, az elnökség programmját 
a megelőző gyűlésen körvonalazván, azt 
óhajtja szerény anyagi viszonyaink közt és 
azokhoz képest megva'ósitani, melyhez a 
tagok nagyobb ügybuzgalma lenne kívá
natos.

— Hiúién. A kaszinói ifjú agglegények 
asztaltársasága ritkul, egyre ritkul. Még 
ugyan együtt vannak, de nem sokáig. Kettő 
már előzőleg a becsület ú jára tért — amint 
mondani szokás — amint boldog vőlegények 
élvezik az emberi élet legideálisabb perceit. 
A példa vonz, mert a boldogság irigylésre 
méltó. Ennélfogva a múlt hó 30-ik napján 
ismét elveszett a társaságnak egy kedves 
tagja, de c=ak a társaság számára, mert 
maga magának földi üdvét találta meg. 
Pazar Zoltán tanítóképző intézeti tatár el
jegyezte Beisz Klárika urhö'gyet Budapesten. 
Legújabban pedig, február hó 2 án Técsey 
E'emér szolgabiró gyű űzte el Farkasé 
Marosa ú”hölgyet Miskolcon. — Nem lehe
tetlen, hogy a Hatalok után a társaság sír- 
tigli agglegény-osz’opai is meggondo'koznak. 
Még mindig nem késő I Midőn őszinte öröm 
mel regis ráljuk ezen tömeges népesedési 
mozgalmat, a vőlegényeknek és bájos mát
káiknak áldást, szerencsét és boldogságot 
kívánunk 1

— A Kereskedő Ifjak mulatsága 
f. hó 1-éu tartatott meg igen szép sikerrel. 
Az estélyen igen nagy számú helybeli és 
vidéki közönség vett részt, amely e ött 
soká emlékezetes lesz az ízléssel megválasz
tott műsor és a rákövetkezett fesztelen, 
vidám táncmulataág. A műsor dr. Katona 
János humoros felolvasásával kezdődött, 
azután Horn Etel k. a énekeit tanítójának 
Duschck Ernő zenetanárnak zongora-kísérete 
mellett. Kedves h ngjával, szabater éneké
vel jól megérdemelt taprvihart aratott. Majd 
Weisz Kamilla k. a. Művésznő leszek című 
kedvesen előadott tnono'óggal gyöoyörköd- 
tette a közönséget, ez után Enyel Olga k. ». 
játszott zongorán k'aszikus és — többszöri 
újrázásra magyar darabokat szépen, rend
kívül ügyet technikával. A jó kedvet fo
kozta végül Műnk Sándor Inggomb cimü 
monológja. Az egész estély sikere a rende
zőség ügyes és tapintatos e járását dicséri.

— A városliget és a Sportegylet. 
A városliget alatt a régi Dögtér értendő, 
mely elnevezés ma már elavult. A legutóbbi 
közgyűlésen még voltak hangok a liget át
engedése ellen, mert a képviselötes'ület 
nem volt kellőképen tájékoztatva. Legille
tékesebb helyről ezeket közöljük : a Sport
egylet egyáltalában nem zárja el a ligetet a 
közönség elől, nem is lesz bekerítve, sőt oda 

akarja cialogatni a város közönségét, min
den társadalmi válogatás nélkül. E célból a 
pénteki egyleti közgyűlés már el is fogadta 
a költségvetést, me'y a vásárolt telken egy 
kis nyári mulató felépítését célozza. A kö
zönség csak nyer vele, mert a liget meg
nagyobbodik a vásárolt területté', 1 ez is 
nyitva fog áltani bármikor a közönség előtt. 
Természetesen, hogy az Egylet nrgyobb 
gonddal fogja őrizni az ültetvényeket, s 
nem fogja tűrni, hogy a sz pen felnöveke
dett fenyőfákat lelketlen emberek hitvány 
pár krajc r haszonért kivágják, vagy hogy 
a ligetet erkölcsi és fizikai szemét helyé é 
tegyék. Egy tiszta üdülő helynek h ányát 
mindenki érzi Léván, s eze ; után képtelen
ség lenne a kéviselötestületben ellenezni az át
engedést, mikor a SportegyLt o'y közszüL- 
ségletot akar ez által megvalósítani, melyre 
a város ez idősrerint — egyéb feladatéi 
mellett — nem is gondolhat. A valóság az, 
hogy a Sportegylet a város és a közönséq 
érdekében telte meg az ajánlatot, tehát ezt 
nem elutasítani, de svives köszönettel ke 1 
e fogadni. Tu sjdonképen eg ébröl sji c3 szó, 
minthogy a város engedje át a liget gon
dozását — sm t ő maga nem gyakorol — 
a Sportegyiotnek. Az ügy egyébiránt oly 
jó kezokbo van letevő, hogy a legszebb ei 
kerrel kecsegtet.

— A Katholikus Kör mulatsága, 
mely 2 án esti 8 órától mindvégig emelkedett 
hangulatban másnap kivilágos kivirradtig 
tartott, minden részében élvezetes műsorra! 
kezdődött. — Bobok Mariska urhölgy lepett 
e síinek a pódiumra s emdkede't sriuvonaiu 
beszámo ót tartott amerikai útjáról. Képei, 
h .ronlatai oly szemléltetök voltak, hogy 
szinte nyomon követtük előadásában, lá'ni 
véltük a tenger színe felet', úszó felhőt, 
melynek arcát az óceán mélyébe merülő 
nap utolsó csókja biborrá festi, s megdöb
bentünk a Niagara alá fúrt pokol zordon 
fenségének tolmácsolásánál. Eredeti impresz- 
sziók s fogékony lélek sugárzott ki a 
felolvasás minden izéből. A hosszantartó taps 
után bájos leánysereg vonult fe , hogy előadja 
Tokody Istvánnak a plébánia templom szép 

| hangú kántorának Ellnor kerin^öjét, melynek 
bájos, simulékony. behízelgő melódiája szinte 
csábit a bosztonra. — ’lóth Ilonka mondotta 
el ezután mélyen átérzett hangon a Gyer
mekiüzér megható históriáját, mely utál 
igen fogékony talajra talált a közönség 
leikében Kucsera Mici magyaros nótáival, 
melyeket művészettel vert ki cimbalmán. 
Őszintén sajnáljuk, hogy rekedtsege miatt 
éneke elmaradt, az bizonyára még emelte 
volna az igy is írem tikusan kitörő hatást, — 
Ámor, mint végrehajtó cimü páros bohóság 
köve'kezetterután, melyben Ulilárik Msris'ra, 

\ — aki Hanka és Klári néven a műkedvelők 
emelvényéről a lévai közönségnek már jó 
ismerőse — irigylésre méltón hajtotta végro 
szerencsés végrehajtás -szenvedett művész- 

| partnerét : Bellán Sándort. -- A szép műsort 
az újból felvonuló leány csapat zárta be a 
néha napján csütörtököt mondó villanyvi
lágítást gúnyoló dalával ; majd a megye
házról s egyéb szép álmokról szóó induló 
többször m'-gujrázott hangjai után boldog 
reménységgel a szivekben megindult a nagy
közönség a vén Oroszlán felé még egyszer 
búcsúzni. — Tartott is a buciuzás egészen 

1 reggeiig.
— Gyászrovat. Egy gyökeres lévai 

I család anyja költözött el a élők sorábó1, 
néhai Miseik János lévai kereskedő özvegye, 
kivel több lévai család állott rokoni köte
lékben. A gyászjelentés igy szól ; Miseik 
Gyula, Mienk Ilona férj. Kerecsényi Ferenczné, 

| Missik Mihály, Missik Sándor, Miseik Irén 
| férj. Kiss Dánielné, Missik Gizella és Missik 

János mint gyermekei úgy a miguk, valamint 
az alu'irottak nevében is mélyen szomorodott 
szívvel tudatják, hogy szeretett és felejtho 
totlen jó édesanyjuk, a jó nagymama, anyós, 
dédanya és rokon özv. Mise k Jánosné szül. 
Farkas Mária úrnő folyó évi február hó 
3-án hajnali 4 órakor, hosrzss szenvedés és 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után, 
életének 74-ik évében az Urban csendeseu 

.elhunyt. A megho'doguit drága halottnak 
I hült tetemei szerdán, folyó évi február hó 

ö-én, délután */,4  órakor fognak a farkasréti 
I temető halottasbázában, a róm. kath. anya-
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szentegyház szertartása szerint ünnepélyesen ‘ 
bosicntelteltetni és ugyanazon temetőben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent miseaidozat az elhunyt lelki üdvéért 
pénteken, folyó évi február hó 7-én délelőtt 
10 órakor f >g a krisztinavárosi plébánia 
templomban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Budapest, 1908. évi február hó 3-án. A dás ' 
és beke legyen a drága halott porai felett / 
Kerecsényi Ferencz és Kiás Dániel mint 
vajéi. Miseik Gyuláné szül. Bock Mária, özv. i 
Missik Istvánná szül. Vinkovics Marta, Jftssú 
Janómé szül. Kántor Katinka mint monyéi. 
Gyenes Sándor, József és Sarolta, Missik I 
T.vadar, Gyula, Miozi, Piroska és Jenő, 
Missik Kálmán, Sándor, Ferenoz és Janka, | 
Kiss Jenő, Msgduska, Irénke és Ferike mint 
uuosák. Gyenes Sáudorka mint dédunoka.

— A Barsm Ált Tanító Egyesület 
választmánya a Léván felállítandó Tanítók 
háza (internatus) tárgyában folyo hó 11-én 
délelőtt 11 órakor az állami tanítóképző 
intézetben ülést tart, melyre a Léván lakó 
kartársakat felekezeti külömbség nélkül ez 
utón hívja meg az einökség.

— Műkedvelői előadás. Az állami 
tanítóképző intézet vezetése alatt álló Lévai 
Ifjúsági Egyesület a maga művelődési cél
jaira 1908 évi február hó 16 Au az „Orosz- 
lánu száloda nagytermében műkedvelői i 
előadással egybekötött táncmu atságot. rendez. 
Színre kerül : Túri Borosé, G tő Károly 
3 feivonásos népszínműve. Helyárak : I II 
sorban ű öhely 2 korona, III.-X. sorban ülő
hely 1 korona 60 fillér, Xl.-töl végig 1 
korona 20 fillér, állóhely 60 fii.ér. Az álló
helyre fizetett jegyek a táncmulatságon nem 
érvenye-ek. Jegyek előre vá tbató ; Nyitrai és 
Társa könyvkereskedéseben. Felülfizetesek 
a jótékony cél érdekeben köszönettel fo
gadtatnak,

— Az ev. ref. vallás uj neve. Gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter az ev. ref. 
egyház, illetőleg vallás elnevezésének meg
változtatása tárgyában körrendeletét intézeti 
valamennyi törv nyhatósághoz. A körrendelet 
szerint az 1904. évi második budapesti 
országos refonuaius zsinat az általa alkotott 
törvényekben úgy az ev. ref. egyhazat, 
mint az ev. ref. vallást „reformátuson<k 
nevezi s ez elnevezést elfogadja az 1907. 
február 14 én kelt ama legfelsőbb elhatározás 
is, amelylyel a lentebb jelzett zsinati tör
vények jóváhagyatnak és mogcrösiltetuek. 
Ebez kepest az ev. ref. egyház és vallás 
hivatalos elnevezése ezentúl nem „evangé
likus református”, hanem „református”. A 
belügyminiszter a körrendeletben az igaz- 
sagügyminuzierrel egyetértö'eg elrendeli 
ezek foiytan, hogy az anyakönyvi eljárásban 
az evangélikus reformá us vallás ezentúl 
református vá lásnak neves'ess-k.

— Mai tárcacikkünk >gm kedves 
lévai históriát mond el a kuruc-korszakból. 
Az e bvszelés Somogyi Gjuia Fagy időkből 
kis történetek című könyvéből va ó, mely 
müvet a Pozsonyi Magyar Közművelődési 
Egyesület nagyszombati tiósja adtakiamu't 
evueu. A pompásan stilizált kuruc-korszak- 
beli es Bzabadságharci történetek szerzője 
a nevezett egylet nagyszombati fiókjának 
ehö elnöke volt, azelőtt pedig Léván tar
tózkodott mint néhai Belcsák Karoly mérnök 
segédje. Innét van, hogy oly jól ismeri a 
lévai viszonyokat, amint azt a mai tárca
cikkünk elárulja. Az értékes és érdekes 
munka 4 koronáért kapható ; a szerző a mü 
összes tiszta jövedelmét a fent említett 
közműve ődéri egyesületnek engedte át.

— A tankerületi főigazgató jogai. A középisko*  I 
Iákra te < ügye ő air. tankerületi tőig tagatok jogkörét a 
▼állás*  és kuxoktatasügyi miniszter most tetemes m 
kibővítette. Kaidéig magánvizsgálatok, fölvételi, külön
bözeti. összevont magánvizsgálatok engedélyezéseort, 
úgyszintén kiegészítő érettségi és pótló érettségi viza*  
gálátokért a miniszterhez kellett folyamodni, ezután 
hasonló esetekben a tanker, főigazgató intézkedik.

— Főgimnázium! ünnepély. A fő
gimnázium ifjúsága a piarista iskolák ala
pítójának, Kalazanti Bzent Józsefnek emlé
kére febr. 2.-án d. e. szép ünnepélyt ren
dőreit. A nagy gonddal összeállított műsor 
minden egyes pontja valódi élvezetet nyúj
tott zz egybegyült szép stámu Icözöniógnek. 
— 1. A Pápai himnust, az ifj. egyházi ve- 
gyeskara énekelte. — 2. Zongorán játszott 

Józsefetek László VI. o. t. Az e'öadó ügyes 
technikája és jó zenei érzéke meglepte a 
hallgatóságot. — 3. Váradí A. Az utolsó sor. 
Robonyi Oszkár igen ügyesen tudta festeni 
szavalatával az öngyilkosság szélén álló apa 
megrázó lelkiiusáját. - Következett 4. 
Ima a Portiéi néma cimü dalműből. — 5. 
A vallás- erkölcsi nevelés Kalazanti sít. József 
szellemében. Irta és felolvasta: dr. Bsltavári 
Jenő k. r. tanár. Magvas tartalmú pedagó
giai dolgozatában a nevelés nagy eszméit I 
szép logikai sorrendben s a nagy közönség j 
számára is élvezhető formában ismertette.
6. Kuliffay Endrödi Visszavárlak című me- I 
lodrámsjai szavalta érzesse! Fekets László 
VII. o. t., Huberth István VII. o. t. avatott 
zenészre valló zongorakisérete mellett. 7. I 
Kalazanti szent József énekét adta elő az 
ifjúság éneskara, majd 8. Szomolányi Antal 
VII. o. t. szavalta A szökevény cimü balla
dat nagy hatással. — Frecska István ügyes ] 
zongorajátéka méltó befejezése volt a lélek
emelő ünnepélynek.

— Telephon. A lévai távbeszélő 
központ az általánosan megállapított díjsza
bás (3 perez 2 kor.) és egyéb feltételek 
mellett folyó hó lö-től az alsó ausztriai 
helyközi távbeszélő forgalomba is be
vonatúk.

Esküvő. Fagy Zoltán Imre verebélyi 
ái oműsfouöz — Nagy N. János fia — jan 
hó 25-én e iküdött hűséget apaji Szászy László 
kúriai bíró a Lipót-rend lovagja és neje bzüI. 
K obusi'zky Karolina leányának.

— Képezdész bál. Nem kerülhetjük 
el ezt a rosszul csinált szót, mert bizonyos 
L örökben csak igy hangzik kedvesen. Tehát 
» minden szépért hevülö tanitónövendékek, 
akik eddig minden mulatságot segítettek 
végig muzsikálni és dalolni, maguk is mu
latni óhajtanak ezen a hosszú farsangon. 
Ez okúéi fogva a február hó 22-én megtar
tandó estélyükre már kibocsátották az íz
léssel kiállított meghívókat. Egyúttal kérik 
a mulatni vágyó közönséget, hogy ha valaki 
elnézésből nem kapott volna meghívó’, legyen 
szives eziránt a rendezőség bármely tagjá
hoz fordulni. Elárulhatjuk azt is, hogy össze
esküvés történt. T. i. a múlt iskolai évben 
végzett ifjú tanító urak mind egy lábig el
jönnek a lévai kepezdesz-mulatságra leány
nézőbe. Bizonyos, hogy pompás választékban 
gyönyörködhetnek.

— Sikerült vadászat. Ritka szép 
eredménnyel vadásziak a mull bet egyik 
napján Schoeller Gusztáv lovag és vendegei. 
A uáti uradalmi erdőségben volt a haji ás 
vaddisznókra. Hét darab vaddisznó került 
lövésre, a hét darab közül hat helyben ma
radt, egynek sikerült elmenekülni. A lelőtt 
vaddiazuók mind igen szép, teljesen fejlett 
példányok vol'aa.

— Nagy idők tanúja. Schicarcz Sándor negyven- 
nyoluzas honvéd, uiepitévi vállalkozó folyó hó 3-án 
élete «6ik évebeu Aranyotimarétón elhunyt. Szitányi 
Lajos telekküny vezető, valamiül Szitányi Miksa megyei 
irodatiszt — a boldoguitban édes atyjukat gyászoljak.

— Kereszthegyi pince história. Ugg keli lenni, 
hogy a kereszibvgyi szÖHÖkben vallatni jó borok 
teremuek, mert iniuden évben ki szoktak ott ásni 
egy-két pincét, már t. i. hívatlan vendégek és meg- 
dezsuialjak a jó embertáncoltató rizliugeket. A múlt 
vasárnap éjjel is bonni szomjas szolgalegények feltör 
ték eiöbb a Novotny, — majd Halász féle hajlékokat, 
de tzekbeu semmit sem találván, kifeszitették Sztehlik 
István kezelő-föüaduagy hajlékjét, s ottan vagy egy 
akó bort megittak, esetleg magukkal vittek, elemeitek 
ogy értékes vadász fegyvert is, több Üveg szedei-pálinkát. 
Mindenesetre jó kedvben hagyták ott a pincét, mert a 
présházban nagy rendetlenséget csináltak, sőt ott 
felej ettek egy fejszét és egy kötöféket, mely tárgyak 
aztan nyomra Vezették a rendőrséget. A tettesek : 
/IdamcaíÁ Jáuos, Néma Péter, Kovács Pál, Jakubecz 
Istvau csak az üres pincékbe való betörést ismerik be, 
a harmadikat tagadjak, de az itt talált és a második 
pincéből ellopott fejsze ellenök bizonyít. Majd kisül a 
vallatásnál.

— Névmagyarosítás. IFeísz Jenő, a 
IVeisz Samu es fia lévai jóhtrnevü ctég 
tulajdonosa valamint gyermekei Vilmos és 
Mária vezeték nevét belügyminiszteri en
gedéllyel „ Vajddu-rn magyarosította.

— A nyulak öröme. Január hó utolsó 
napjával a szogéuy tapsifü'eBek felszabadul
tak az örökös rettegés alól, beállt a tilalmi 
idő. A szegény nyulacskák a tavaszba menő 
időt, most már bátran felhasználhatnák a 
nemzetségben esett hiányok pótlására, ha 
nem volnának kivételes esetek. így állítólag 

a garamlöki hurok- és tőrvető vadásztársaság 
engedélyt kapott a földmivelésügyi minisz
tertől arra, hogy február és március hóban 
körvadászatokat rendezhessen a nyulakra, 
mivelhogy igen rágják a fakadást. Értesü
lésünk szerint egy hasonló privilegizált 
vadász-trust van alakulókban Váradokon. A 
társaság szervezője egy névszerint is is
mert egyén, már eszközölt is prób^-oyul- 
fogást az alsó váradi kazlak tövében. A 
nemes sport iránti rokonszenvünkből kifo
lyólag nevezett sportsmannt illetékes helyen 
be fogjuk jegyeztetni.

— Mikor a medve kijön a bar 
lángjából. Február hó 2-án sem derült 
enyhe, Bem zord idő nem volt, szóval se 
hideg — se meleg, igy hát a szegény medve 
nehezen határozhatta el insgát, hogy kint 
maradjon-e, vagy visszamenjen odújába. A 
légköri állásokból azt következtetik, hogy 
hamarosan vége lesz a télnek, ámbár erre 
az utóbbi fagyok némileg rácáfolnak.

— Az .Újbánya! Ifjúsági Egye
sület1' folyó hó 2-án sikerült szinelöadással 
egybekötött táncmulatságot rendezett a 
Casioó összes helyiségében.— Szinro került 
Abonyi Lajos négyszakaszos szirmüve a 
„Betyár kendője*.  melynek személyeit álta
lánosságban jól alakították annak előadói. 
A nem pusztán értelmiség alapján álló 
Egyesület a magyarosodás terén fokiói-fokra 
igen szépen halad, mely haladásában oroszlán 
réBZ jut Miseik István és Kölcsey Rudo'f 
uraknak, kiket az Egyesület értelmisége 
buzgón támogat. — A tragikusan végződő 
darab keltette lehangoltBágot eloszlatta az 
általánosan jó komikusnak elismert Cziglan 
Emil monologizálása, mely után reggelig 
tartó tánc következett. — A tiszta jövede
lem fele az építendő casinói színpad javért, 
fele pedig az Egyesület alapja javára for- 
dit tatot t.

— A hűtlen cseléd tragédiája. Weisz Samu lévai 
lakos kereskedő a folyó bű ’2-án feljelentést tett a 
rendőrségnél cselédje özv. Nyiru Gyuláué szül. Molnár 
Liua ellen a végett, hogy inig ő a reggeli órákban 
temp lomban volt, az üzlete kulcsát magából vette, 
kinyitotta s onnan értékesebb csipkéket és szallagokat, 
továbbá két esernyőt lopott. De a háziak rájöttek a 
lopásra, s így a bütelen cseléd a rendörfogház egyik 
zárkájába került. Délután ő óialájt a rendőr a zárka 
előtti fülkében elhelyezett kályhához a pincééből éjjel
re fát hordott s míg a fáért lement, özv. Nyíró 
Gyuláné, mint állította, a kályhába fát akart teuui, 
de onnan szikra pattant kötényére, melyből ruhája 
tüzet fogott s ö oly égési sebeket szenvedett, hogy a 
kórházba kellett szállítani, hol a folyó hó 4-én elhalt. 
Azou állítása, hogy véletlenül szikrától gyulladt volna 
meg ruhája, a valóságnak meg nem felel, mert hogy 
szándékosság esete forog fenn, igazolja az, hogy oly 
rövid idő aiatl, míg a rendőr a fát a zárkához vitte, 
egy szikrától az egész öltözet lángba nem borulhat a 
midöu a rendőr a füst okát kuta.va kérdezősködött, 
hogy mi történt, választ nem kapott sem segélykiáltást 
nem hallott, sőt midőn a félreeső hely ajtaját kinyi
totta s a nőt égő ruhájával onnan oltás végeit kihúzni 
iparkodott, az asszony ellenállott, s csak tusakodás 
utáu lehetett öt a fülkéből kihúzni. Igazolja ezt 
to.-ábbá a nö kedvesének, Krammcr Károly lévai 
lakost-ak azon kijelentése is, hogy midőn szeretőjét a 
kórházban meglátogatta, előtte oda nyilatkozott, hogy 
azégyeulette a lopást s a büntetéstől félt, tehát azért 
gyújtotta meg ruháját, mit most már igen megbánt.

Hivatalos közlemény.
704/1908 szám.

Pályázati hirdetmény /
Léva r. t. város képviselöteatü'eto 

47/1908 sz. határozatával egy seámtiszt 
könyvelői állást rendszeresített évi 1600 
korona törzsfizetés és 36(J korona lakbér 
javadalmazásával.

Éten állás elnyeréséhez az 1883 évi 
I t.-cz. 18. §-ában körülirt képesítésen kívül 
a könyvelői és számviteli teendőkben való 
jártasság is igazolandó. — Szükség esetén 
községi jegyzői oklevéllel biró egyén is 
megválasztha'ó. — Ezen állás a képviselő
testület választása alapján életfogytiglan 
töltetik be.

A pályázati kérvények a születési 
anyakönyvi kivonattal, a képesitést igazoló 
okmányokkal s a jelenlegi foglalkozást, a 
községi illetőséget, a magyar állampolgár
ságot és erkölcsi magaviseletét igazoló 
helyhatósági bizonyítvánnyal fö szerelve az 
1908 évi márczius hó 5-ífc napjáig alant 
megnevezetthez küldendők be.

A választás a 47/1908 számú képvise- 
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lötestületi határozat Il-od fokú jóváhagyása 
után a folyó év inárcziua havának 2 ik 
felében lesz megtartható. — Az állás 30 
napon belül elfoglalandó, külömben uj 
választás tartatik.

Léván, 1908. évi febr. hó 3-án.
ZBócLog-ll luajos 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év! február 2-tól 1908-ávi február hó 9-éig 

Születés.

A szálúi nete
9

.SS kJ?
tu.

A gyermek
neve

Tóth Kálmán Bagócsi Eszter leány Borbála

Tóth István Jakubik Erzsébet #iu István

Kauzler Kálmán Czapala Mária fíu Kálmán

Fábián Géza Rácz Julianna leány Irma Eszter

Völgyi Ferencz Petik Mária fiú Lajos Ferenc

Tamás József Hlieba Borbála flu József

Molnár Ferencz Huszki J. leán y Ilona

Stadler Ferencz Kaizer Éva fiú Tibor

Házasság

Vőlegény es menyasszony neve Valiása

ifj. Petrás János Obert Jolán r. katli.

Varannay Lajos Juhász Margit ref.

Halálozás

Az eltnavt neve Kúra A ha'ál oka

özv. Fiain Lipótué 62 éves Tűdőg yulladés

Dulai Vendel 60 „ Brigbt kór

Nagy Orbán 47 „ Nyeivrák

Svarba István 14 „ Szervi szívbaj

özv, Nyirő Gyuláué 27 „ Megégés

Prska Zsófia 57 „ Szívbaj

Szerkesztői üzenetek.
Violin Beválnak ; alkalom adtán jönni fognak.

Újbányái értesítő. Helyszűke miatt, csak rövidítve 
adhattuk.

Tanonc kerestetik Juhász Zoltán 
vas és szerszám üzletébe

Ipolyságon. 13-14 éves jó házból való 
fiuk szülei Írjanak a céghez részletes 
felvilágosításért.

T/IflAA 7 A leKföbb forgalmú 
JdÁwMiU Ufta, Szepesi-utca 30 sz. 
melyben van 3 utcai szoba boithelyi- 
séggel, folyosó,meleg konyha hátulsó 
szoba, 2 pince, 2 táskámra jó vizit 
szivattyúsáéit. Ezenkívül eladó 703 
□ öl háztelek a Zúgó-utca — új sor 
házak — Perec partján □ ölenként 
6 korona. Bővebbet felvilágosítást ad 
Tóth Dániel és neje.

Eladó ház. Petőfi-utca 7 számú 
ház szabad kézből

eladó. Rővebb felvilágosítással szolgál 
id. Mordiuyi Gusztáv.

Tóth Dániel lévai 
polgártársnál Kál-Uj fiakeres.

nai utca 30 szám alatt, mindenkor ren-
reudelkezésre áll.

INZEEIG- EÍI'V-A.S.
A Lévai Takarékpénztár Részv. társ.

XLII. ÉVI 

rendes közgyűlését 
1908. évi március hó 8-án 

délelőtt 11 órakor saját épülete tanácstermé
ben fogja megtartani, melyre a t. részvénye

sek ezennel meghivatnak.
Kelt Léván, 1908. év február hó 6-án.

A-z igazgatóság.

Tétrg-y-«ii :

1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére két tag kiküldése.

2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 
a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása ; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Néhai Máesay Lukács volt igazgatósági alelnök részvé
nyeinek kiadása feletti rendelkezés.

4. Az alapszabályok lő. §-a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kivonat az alapszabályok 18. §-ából. A közgyűlésen csak oly részvényes 
gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 90 nappal már 
a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulajdonjogé 
részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénztáránál 
letéteményezte.

A záiszámadások e pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d. e. 
9—12 óra között megtekinthetők.

Tartozik. Mérleg-számla 1907. év december hó 31-én. Követel.

Vagyon

Pénztári készlet.................................
Váltótárca................................  . .
Kamatozó jelzálog kölcsönök . . .
Törlesztéses jelzálog kölcsönök . .
Kézi zálog és előlegek......................
Értékpapírok...........................................
Előlegek és óvási dijak.....................
M. k. postatakp. és 0. M. Bank giró sz. 
Intézeti ház...........................................
Nicora féle ház . ,......................
Előlegek jótékonycélu adakozásokra 
Kölcsönök átmenő kamatai . . .
Kölcsönön utáni hátralékos kamatok 
Pénzintézeteknél elhelyezett tökék . 
Átmeneti tételek.................................
Bútor és felszerelések......................

57905 
! 1307771

11821984 —
102038912 284237312

45662,— 
158800 — 

1504 27 
134351 

100000 — 
103076 77 

2525 — 
3825 65

3161321 
10137 59 
7955 43 
6000 —

4680493 80

Teher

Részvény alaptőke......................
Tartalékalap......................................
Veszteség tartalékalap .... 
Értékbiztositási alap......................
Kibocsájtott új részv. befolyt alap*)  
I sö nyugdíjalap...........................
Il-ik nyugdíjalap* **) ......................
Betétek...........................................
Viszleszámitolás...........................
Engedni. útján átruházott jelz. köles 
Eelnemvett részvény osztalék . .
Zálogeladási fölösleg......................
Köles, után 1908 évre előre bev. kam 

Nyeremény mint egyenleg 
Multévröl átv. számlabetét 
Összes rendelkezésre álló 

nyereségi összeg

4887.9f
12471.82

61346.71

kor. fll.)

106012 50
20000 —
10000-

10000
16098

-
10

I
1

1

kor. iíi.

136012 50
204700 —

56098 lti 
3475918 76 
277970 — 
183705 3(1 

100 — 
81 61

47032 45
48874 96

14680493 80

Léván, 1907. év december hó 31-én.
Az igazgatóság : 

Holló Sándor s. k.
iga?g. elnök.

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 192 §-a értelmében 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Dr Lakner Zoltán s. k. Fája Kálmán s.
felügy. bis. tag. fclü«' biz- elníil!’

a fő- és

A könyvvezetésért
Marcáder Alajos s. k. 

főkönyvvezető.

segédkönyvekkel összeegyeztetvén valamint a kimutatott

k. Fizély Lajos s. k.
íeliigy. biz. tag.

t „ .. -• Ljbocarfitvíínyiluk L H- részletének befizetéséből ered. A III, részlet 100000 korona befolyt már január 15-ig ; a IV. részlet 100000
, 2 08,ze^ . . . Az ekLeui 400000 koronára emelkedett alapból 250000 kuroua a részvénytőkéhez, 150000 korona pedig a tartaléktőkéhez lesziptn. “‘15 én .500000 boron., ..rt.Ub.übénb p.d(g 250000 boron, te...

**) Betétképen be.eltetib.
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-■ Kávé. ------TV „ J i eu»Rln Kereszthegyen 757 □ öl 
JailwwlU wZUXU dús gyümölcsössel, közös 
hajlék- és pince használattal. — Bővebb 
fe'világositás özv. Tusnay Jánosáénál Léván.

1 klg. frt. 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
Braziliai II. rendű.................................1.30
Cuba pörkölt.................................2.— 2.40
Hungária kávé ... .... 1.20
Örötl kávé ............................................1.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

rkb j 
Védjegy: „Horgonyt4

•J$ ALinimsní. Capsici comp 
v a Horgony-Pain-Expeller 

iVi pótléka
Cö egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
® sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
A bizonyult köszvénynél, osúznál és meghülé- 
| ! seknél, bedörzsölt sképpen használva.

Fi gye 1 ni ezt e t éh. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 

! 1 olyan üveget fogadjunk el, moly a „Horgony44 
y/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- 

tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
yü K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
SH dun gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
UJ Török József gyógyszerésznél, Budapest 
CJ ül Richter gyógyszertára az „Arany üroszlánfioz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.
M Mindennapi szétküldés.

□□

$
LG

1908 évi 527 szám

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal területéhez tartozó 
Geletnek község határában fekvő, és a m. kir. kincstár 
tulajdonát képező

trachyt malom kőbányák 
az alulírott m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1908 évi 
február hó 24-én délelőtt 10 és fel órakor megtartandó 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján az 1912 évi 
december hó végéig terjedő öt évi időtartamra bérbe 
adatni fognak.

A kikiáltási ár a különféle malomkövek alapáraiból 
és az egyéb kőgyártmányok átalány összegéből áll, mely 
alapárakra és átalány összegre az ajánlatok közös száza
lékban teendők, megjegyeztetvén, hogy a kincstárnak évi 
jövedelme ezen bérletből a különféle malomkövek után [ 
4600 koronánál- és az egyéb kőgyártmányok után 1400 
koronánál kisebb nem lehet. — Az alapárak jegyzéke 
kívánatra megküldetik. — A benyújtandó zárt írásbeli 
ajánlatokhoz 600 korona bánatpénz csatolandó.

Érdeklődők figyelmeztetnek, hogy az egykoronás 
bélyegjegygyel és a megfelelő bánatpénzzel ellátott sza
bályszerű zárt Írásbeli ajánlataikat, — melyeknek borí
tékára kívül „Ajánlat a geletneki trachyt malomkőbányák 
bérletére1* jelzés ráírandó, ób a mely ajánlatokban kite- , 
endő, hogy ajánlattevő a versenytárgyalási és szerződési 
feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, — legké
sőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább 
nyújtsák be, mert későbben beérkező, valamint egyálta
lában távirati és utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alul
írott m. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők.

Zsarnócán. 1908. év február hó 4-én.
RZL- kir. ercLolii-va.ta.l_

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.

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!

Bazár
Léván Petőfi-utca 9 szám alatt
Női- és gyermek kötények 
Női- és férfi nyakkendők 
Fog-, ruha- ób hajkefék 
Fésűk
Hajtűk
Hajcsattok
Piaci táskák
és egyéb cikkek

Pénztárcák
Szivar- és szivarka tárcák
Társasjátékok
Zene játékszerek
Babák
Pipera szappan
Gallérok és kézellők

nagy választékban, olcsó áron kaphatók.

Fa- és érc koporsók.

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

New-Cuba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes testetlen szinű 
WB Kilója 3 korona 20 fillér BV 

négy és fél kilogramos postacsomag ára 13 kor. 50 fill. 
Kapható: Kern Testvéreknél Léván.

Szabadalmazott érckoporsók Bescborner gyárából 
légnientességű. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 60 koronától 1OO koronáig.

'SW*  Fakoporsó
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé.
Koszorú 1 korona 80 fillértől 20-30 koronáig.
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


