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Függetlenségi párt.
A fizetett sajtó támadása szinte 

hihetetlen mérveket kezd ölteni. És va
lamennyinek célpontja a függetlenségi 
párt s valamennyinek burkoltcélja a párt 
szétrobbantása.

A nemzet kifosztása, jogarnak elkó
tyavetyélése és más hangzatos frázisokat 
üvölt a kiakolbólitottak hada. S a jámbor 
olvasó, ha nem látna tovább az orránál, 
bizonyára azt. kellene hinnie, hogy 
Kossuth Ferenc és vele az egész füg
getlenségi párt ép úgy szegre akasz
tották az elveiket, akárcsak annak 
idején Tisza a bihari pontokat. Azt 
kellene hinnie, hogy az országot eladták 
azért, hogy saját pozíciójukat a kor
mány lúdja mellett megtarthassák. 
Ámde az ország többsége már rég 
meofalkotta a maga véleményét s bizo
nyára tudja, hogy mit tartson ezekről 
a durva támadásoktól, a fogatlan 
kutyáknak ezen dühös, értelmetlen 
vonításáról.

Hát természetesen legkönnyebb 
minden bajnak ódiumát a függetlenségi 
pártra kenni ; felelőssé tenni egy pártot 
a nem is tőle, d- még csak nem is a 
kormánytól függő eseményekért. Annak 
idején, mikor a koalíciós kormány 
alakítására vállalkozott, szabatosan kör
vonalazta mandátumát, meghatározta 
annak lejáratát. Bolond dolog tehát 
azt hinni, hogy a kormány többet 
adhat, mint a mennyire a pakt ;m köti, 
de niég nagyobb politikai erkölcstelen
ség kell ahhoz, hogj ma ép azokkal a 
jelszavakkal izgatnak a kormányt támo
gató legnagyobb párt, a függetlenségi párt 
ellen, a mely jelszavak alatt követelték 
annak idején ép ettől a párttól, hogy 
vállalkozzék a kormány alakításra és 
most hajmeresztő orditozássa! szidják a 
paktumért.

A függetlenségi párt ma a jövendő 
reménysége. A nemzet jövő sorsa elvá- 
laszthat.lanul ennek életképességétől 
függ. Ép ezért nem lehet csodálnunk, 
hogy minden kívülről jövő támadás ez 
ellen az egy párt ellen irányul. És 
mennél inkább közeledik a koalíció 
mardátumának lejárata, annál inkább 
erősebb, vehemensebb lesz a támadás 
azok részéről, kik a régi korszakot 
minden erkölcstelenségével feltámasztani 
akarják, mert tudják, hogy ha most 
nem sikerül a függetlenségi párt ma
joritását leszorítani, akkor az ő sorsuk 
meg van pecsételve.

A legutóbbi dési választás meggyő
zött bennünket arról, hogy ennek az 
izgatásnak szálai az egész országban 
elnyúlnak. Ennél a választásnál is nem

az volt a cél, hogy a koalíció jelöltje 
győzzön, hanem hogy a kormányt tá
mogató függetlenségi párt jelöltje 
bukjék. A függetlenségi párt a vörös 
posztó, a mely lázba és dühbe hozza 
a most még odúikba visszavonult kuva
szokat. Csak ezt kell lehetetlenné tenni, 
alul-felül befeketíteni, rögtön fordul a 
kocka és visezabillen a megriasztott 
közvélemény az eddig alkotmánysértő 
politika mellé.

Hát ezt a függetlenségi párt nem 
nézheti közönnyel. Ezeknek a politikai 
kalandoroknak támadása ellen teljes 
fegyverzettel kell fordulni, megragadni 
minden eszközt, hogy ezekkel a politikai 
kalandorokkal végleg leszámolhasson a 
közvélemény.

Alakítsuk meg minden választó-ke
rületben s ezeknek minden egyes közsé
gében a függetlenségi pártot. A hol 
szüksége?, létesítsünk függetlenségi kö
röket, a melyekben a politikai helyzetről 
kimerítő tájékozást találnak a választó 
polgárok. Ezek a függetlenségi körök 
legyenek a végvárai a magyarság al- 
kotmányosságánnl? p "árt jövendő 
hatalmának. Mert nehogy ha a koaiició 
mandátuma lejár, az új korszak teljesen 
készületlenül találjon bennünket h mint 
a megriasztott nyáj szétszaladjunk az 
első támadásra.

Igazi, jó magyar ember nem reagál 
a legdurvább támadásra sem, mert sem 
Kossuth Ferencről, sem a párt vezető 
embereiről nem tételezheti fel, hogy 
feladják elveiket. Azok pedig, akik en
nek ellenkezőiéi hirdetik, legalább is a 
letűnt régimé fizetett csahosai, a kiket. 

' a legelső választás el fog seperni a 
j politika küzdőteréről.

Az élet értéke
Mi oly rohamosan élünk, hogy az tu

lajdonképpen nem ia nevelhető életnek, 
hanem inkább öriüetes rohamnak.

Pénzt ide 1 így kiált mindenki ; es 
mihelyt összeha'mozta azt : útra siet a világ 
körű1, keresni összes éghajlataiban mulatságot 
és gyönyört.

Úgy látszik, hogy mi gyorsabban is 
hortyogunk, mint apáink és elveszetteknek 
tartjuk még az álomban töltött órákat is.

Igaz, hogy ez a rohanás reáragadt, 
mintegy még a betegségekre ia, divatszerüen 
gyakrabban is jelenkeznok, úgy pl. a szél
ütés és a szívbajok.

Még a nyugodt meghalás ia egyre kevesebb 
I szokott lenni, s ki itt e világon hosszabb 

ideig marad, mint valami járó kelő halá', az 
él fölhevülésben, izgalomban ; az ö lelke 
csüggedt és a közeledd öregség félelme 
fogja el azt. Mennyi elsoványodott arcot, 
beesett szemet, ősz hajat látunk oly férfi
aknál, akik alig érték el a középkort.

És ez nem is csoda ; mert a nyugtalanság, 
az aggályok bizonyos váltó lázként rendet
lenségbe hozzák a vérkeringést és a test 
összes működéseit ; épp úgy, mint azon láz, 
amelyet okoznak mérges kigőzölgések és 
mérges talajok. Az a láz, mely az embereket 
a piacokon és tőzsdéken rázza, épp oly ve
szedelmes, pusztító szokott lenni.

Kicsoda merné állítani, hogy az igy 
töltött élet megfelel annak, amelyre a gond
viselés kirendelt ?

Lehotségoe-a nagyobb esztelemég, mint 
ha a bo dogság eszközei tejesen elnyelik 
a célt ?

Sok ember rabszolgává lesz csak azért, 
hogy a társadalomban, a tőzsdén stb. meg
tarthassa állását. Balgaság az, ha azt hiszik, 
az emberek, hogy ezen vagy azon körökben 
kel! mozogniok ; hogy ennyi meg annyi 
tiszteletet ki kell eröszako uiok környeze
tükben. A hiúság és dicsvágy rendesen 
aiapjat szokták képezni ezen mindennapi 
szenvedélynek, me y hasonlít az öngyilkos 
ördöngösséghez.

Az élet értéke azon munka so vasárától 
és becsétől függ, amelyet végeztünk ; de nem 
függ az a napok mennyiségétől, amelyekkel 
életünket meghosszabbítottuk.

Legjobb és logbecsebb azon munka, 
amelyet megfontolással, okossággal és az 
érettebb kor egyenmértekível végzünk.

Varnak ugyan emberek, akiknél úgy
szólván szükséges rossz az óriási munka. 
Sok ember pusztítja maját, tál munkásság
gal ; de ö talán úgy érzi, hogy valami 
nemtelen do oggal ö né meg magát, ha ösz
tönét netn követné.

Sokan a munka túlságos sokaságában 
keresik nyomott lelkűk és kedélyük enyhü
lései. Byron mondta : kény télén vagyok írni, 
hogy telkemet enyhítsem, különben meg kel
lene örülnöm.

* **
Ha ezen világ dolgaira a szollemi világ

nak, ezen megmérhetlen létnek fényében 
tekintük, akkor azok valóban csekélyeknek 
és mindennapiaknak tűnnek fel előttünk. 
Váljon azok kedvéért porban kell csúsznia, 
önbccaétöl lemondania kell az embernek ? 
Vájjon azért meg kell tagadnia a bensőjében 
rejlő Isteni elvet és elkövetnie alacsony, 
becstelen tetteket ?

Hát az élet csak nyomorgóé és versen
gés legyen, amelyben előre kell törnünk, ha 
m ndjárt emellett egyik szomszédunknak 
szemét ütöttük ki, másiknak lábát törtük el ?

Csatlakozzuk k-e azon materialistikua 
tanhoz, amely azt hirdeti, hogy a pénz 
minden és hogy ez biztos jele a kitűnő 
szellemnek ?

Es megszerezvén, amire szükségünk 
van : váljon érdemes-e, hogy feláldozzuk 
egészségünket, nyugalmunkat és lelkiisme
retűnket csak azért, hogy a pénzhalom 
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csúcsára érhessünk, amely körül gyakran I 
ott csúsznak-masznak az aggály és rettegés 
árnyai ?

Hat a tiszta ieikiiurueret, az eiáruládtói 
nem téiö kebel, a szeplőtlen szív, a rágal- ; 
mák ellen vértezett lélek semmi se tegyen ?

Sokan a siker legnagyobb jelének e 
világon a közkedveltséget tekintik, me yben 
némely emberek örvendenek. Ezek ezután 
azt akarják, hogy mindenki hozzájuk for
duljon , reájuk tekintsen. Pedig aki csak 
mááok leheiéséböl él j annak boldogsága a 
saélzászló minden nyikorgásától függ és 
utalva van a szél minden fuvallatának ke
gyeimétől vagy haragjától.

Minden tapasztalat arra tanít, hogy a 
sorsnak legnagyobb és leghosszabb kegyes- I 
sége nem teheti magában véve boldoggá az , 
embert ; de viszont még a nagy szenvedések 
és a sors kegyetlensége sem teszi éppenség
gel nyomorulttá azt, aki a tiszta leikiisme- 
retet és nyugodt kedélyt megőrizni képes.

T gadhatlan igaz, hogy az élet csak 
utazás és zarándoklás ; de az utazás, ha csak 
egy vjjelen át is, — az első osztályban : 
mégis kényelmesebb, mint a harmadikban, j 
Sokai mar kételkedni kezdenek az iránt, i 
hogy a meny ország azok számára van, i 
akiknek nem jó dolguk volt itt a földön és 
ezen kételkedésük abban leli indokát, mert I 
látjuk, hogy az emberek többsége, ezek 
közt azok is, akik a meny országról szóno
kolnak, arra törekednek, hogy maguknak ; 
itt a fö’dön lehető legkényelmesebb létet 
biztosítsanak.

Egyébb iránt ne felejtsük el azt, hogy 
az élet küzdelemben senki sem lehet helyet
tesünk és hogy önmagunknak itt kell j 
küzdeni ezt a harcot igazán, ébren és i 
pontosan.

Ha pedig esetleg nem ériünk el sikert, i 
akkor vigasztalásul szolgáljon nekünk az, 
miszerint elérjük ra'g'8 azt az igen szép i 
dolgot, hogy t. i. megérdemeltük az életet, j

Cselkó József

A leányok szellemi világáról.
Hogyha a leányok szellemi világát a 

velük azonos korú fiukéval összehasonlítjuk 
s ilyenténkép szoros vizsgálódásun c tárgyává 
tesszük, biztos tényként kiviláglik, hogy 
az azokban rejlő s nyilvánuló egyes körök 
terjedelmi és minőségi foka nem egyöntetű 
egymással, hanem igen sok tekintetben 
elütő színezetű s természetű jelleggel bír.

Tagadhatlan ugyan, hogy a fennen 
jelzett művelőnél oly vonásokra, illetve 
körökre is bukaanhatunk, melyek hasoula 
tosságuknál fogva némileg megközelítik 
egymást, de elemzésük végeredményében 
majdnem áthidalhatatlan űrt képeznek.

Továbbá látni fogjuk, hogy a leányok 
szel’emi világában létező és nyilvánuló 
energiamennyiség kisebb fokú, tehát gyen
gébb ellentállású, szűkebb körű, mint a 
fiuké.

Eme hangsúlyozás jogosultságot nyer 
különösképpen azokban a ténykedési körök
ben, melyek az élet mezején végbemenő 
küzdelmek eliten mintegy vértezetűl 
szolgálnak. (Ide értve ; az akaratot és az 
értelmi tehetséget)

Joggal állíthatjuk, hogy a leányok s 
általában a nők lelki világa sokkal közelebb 
áll a természet eredeti alkotásához, mint a 
férfiaké, de viszont a nők szellemi világában 
több a hiba, mint a férfiéban.

Nyilvánvaló, hogy a női nem szellemi
világában fellelhető kisebb-nagyobb fokú 
tökéletlenségeknek, fogyatkozásoknak u. n. 
okozati megállapítása edd gelé már eléggé 
sok fejtörésre szolgáltatott alkalmat.

Voltak lélekbúvárok, akik azon állítás 
rendüietlensége mellett kardoskodtak, hogy 
a leányok szellemi világ bán észlelhető 
tökéletlenségek, fogy .tkozások nem egyebek, 
mint a szervezet hibáinak a szellemre tör
ténő befolyásának a következményei.

Tehát az okok legnagyobbikát a ter
mészetben, illetve a természet aránytalanul 
osztott adományaiban keresték.

Viszont sok tény szól amellett is, hogy 
a nő szellemi világában rejlő fogyatkozás, 
tökéletlenség nem lehet más, mint a női 
nem évszázados, esetleg évezredes leigázá
sának, lenyügözésének : továbbá felszeg ne
velésének az eredménye.

Lássuk tehát legalább főbb vonásokban, 

hogy az elhangzottak mennyiben feleinek 
meg a való tényállásnak.

Fiziológiailag bebizonyított tény, hogy 
a leáuyok il etve a nők szervezetében ta
lálhatók ugyan kisebb-nagyobb fokú hibás- 
ságok, melyek mindannyian a veleszületett 
tulajdonság elvén alapulnak, de csak egy
némelyig érői állítható, hogy létezésével 
hátrányul szolgál a széliem' vi'ág valamelyos 
ténykedési körének.

Eszerint feladatunk a következőkben 
nem lehet az, hogy ízről Ízre Kimutassuk a 
szervezetben nyilvánuló összes hibákat ; épp 
azért jelen közleményünk keretein belül 
csak erre szorítkozunk, hogy kiderítsük 
főleg azokat a szervi fogyatkozásokat s 
tökéletlenségeket, melyek a ezekemre leg
közvetlenebbül hatnak s ilyenténkép az 
ebbeu székelő középpontokban visszásságokat 
idéznek elő.

Számos állattani adat bizonyltja, hogy 
a leányok b általában a női nem szervezete 
zsengébb, kevesebb ellenálló képességgel 
van felruházva, mint a férfiaké. A gyengébb 
szervezet pedig maga után vonja a gyengébb 
s ebből kifolyólag ingerlékenyebb idegrend
szert is, mely a szellemi világ ténykedési 
köreinek mintegy utjául szolgál. Látni való 
tehát, hogy az említett tényállás egymagá
ban véve is elégséges arra, hogy a leányok 
szallemivilágát a fiukéval szemben lefokozza 
s munkakörét csökkentse.

Mert nagyon természetes, hogy minél 
edzettebb, szivósabb eme szervezel, mely a 
lélek hüvelyéül szolgái, annál erősebb, 
illetve hatványozottabb lehet a lélek 
ereje is.

A szellemi világ székhelye : az agykéreg, 
mely a koponytürben foglal helyet. A 
koponya eme rendeltetésénél fogva rendai- 
vül nagy fontossággal bir a szellemi világot 
illetőleg.

Számos bonctani kísérlet s összehason
lítás bizonyítja, hogy a leányok agykoponyája 
a törzshöz arányitva jóval kisebb, mint a 
fiuké. A kisebb koponya csekély űrtartal
mánál fogva csekélyebb súlyú agykéreggel 
rendelkezik, mi legtöbe esetben kedvezőtlen 
a szellemi világ összes nyilvánulásaira.

Buvárlatok alapján kiderítették, hogy 
az ujszü ött leánycsecsemő agykérge cse
kélyebb súlyú, mint a fiúé. Mert amig az 
elsőé 350 —360 gr, addig az utolsóé 460—470

TÁRCA.

Mosolyogj rám ....
Mosolyogj rám édes, sfivem Iluskája !
Olyan a kis orcád, mintha akkor rája
Egy égi tény szállna ! . .
Felvidul a lelkem, eloszlik a bánat
S utáuna a béke csendes vi‘ágának 
Szivárványa támad.

Mosolyogj rám édes, szemed mosolygása,
Drága tiszta lelked egy-egy fénysugára, 
Édes boldogsága !
Magam előtt látom szememben a mennyet, 
Hol még a számodra csak rózsák teremnek 
Igéző gyönyörnek.

Mosolyogj rám édes, szivem Iluskája ;
Tied még e világ miuden boldogsága
Harmatos virága I
óh 1 hisz nem tudod még, hogy onuek az ára 
Sokszor egy életnek összedült világa.
Fájó Golgotája!

Mosolyogj rám édes, mosolyogj vidáman, 
Hogy mit el nem értem abba, feltaláljam
Széjjel foszlott vágyam I
óh I hisz olyan boldog, szegény szivem, lelkem, 
Hogy ha olykor egyre, csak egyre is leltem 
Amit elvesztettem.

így, *í?y  mosolyogva ; csak így tekints reám ; 
Légy te mindig boldog, légy csak derült vidám 
Édes kis Ilnskám 1
A bút, a bánatot hagyd majd jó apádnak, 
Hisz az erős tölgynek a vihar sem árthat 
Ha olykor feltámad.

Stampay Miklós.

Laci bácsi.
Irta : Birozt Xjászló.

Mikor úgy néhanapján végig ballagok 
a mi felvidéki agyagos szőlőhegyünkön, a 
lelkem akaratlanul is vissza-visszaszáll rég’ 
elhagyott, de örökké felejthetetlen első ott- ; 
honomba : Somogyba. Öreg principálisom 
alakja tűnik föl előttem, amint nagy igye
kezettel, száz és egynéhány kilós termetének 
súlyával iparkodik Förhénc felé . . . Az 
augusztusi forróság ugyancsak megdolgozza 
a mi édes .Öregkőnket I . . .

Mi az a Förhénc ? . . . Egy óriási pa
radicsomkert, a bzó bibliai értelmében, de ; 
nincs benne tilalomfa, ehetsz minden fájáról 
bátorságosan, nem űznek ki a kertből s 
böicsebb csak annyiban léssz gyümölcsétől, 1 
hogy meg tudod majd mondani a déduno
kádnak is: Förbéncen pompás 
terem 1

Hát még a bort ontó szőlője 1 Ez ám 
az isteni 1 Illatos, zamatos, lédús, mézédes s 
a belőle facsart nedű 1-2 év alatt folyékony 
arannyá válik, du olyan arannyá ám, amely 
nemcsak a szeme’, hanem a szivet, leiket 
egyaránt gyönyörködteti.

Igaz, igaz, hogy már Förhéncst i meg
támadta az a bizonyos phyluxira fene, de 
nem azért magyar a magyar szőlőmives, 
hogy most már parlagon hagyja szőlőj ít 1 
. . . Az évtizedes tökék kikerülnek a fóldböi, 
jók lesznek — tűzre. Az igaz, hogy kissé 
nehezen égnek — — — — — a kivágá
sukkor rájuk hullatott könnyektől. Dohát 

gyümölcs

minden múlandó, az öreget pótolja a tiatai. 
A tehetetlenség helyét felváltja az ifjú erő. 
A somogyi-, zalai ember nem pihen. Ojt, 
bojt, földet forgat, szakadatlanul munkál
kodik őseinek hagyatékán, a sző öu. L sz 
is Istenáldás rajta ! . . . .

Hogyne volna Iscenáidás azon a hegy
háton, amelyikre a jóságos Isten után Laci 
bácsi vigyáz ! Az Isten esőt, meleg napot 
ád, Laci bácsi meg elriogatja a rossz embe
reket, meg a veszedelmes tartalmú felhőket 
Förhénc tájékáról. Nagy az ö gondja, de 
nincs hivatalának olyan csöppnyi részecs
kéje, amit ö nem teljesítene pontosan 1 . . .

Ne nevess azon nyájas olvasóm, hogy 
Laci bácsi még a felbőket is elriasztja. 
Pedig úgy van. Miaor egy-egy nyári nap 
délutánján v szes felhők gyülekeztek onnét 
a tündérek hazája, a Balaton tájékáról ; Laci 
bácsi is munkának lát. H.jadon fővel indul 
a hegyhát közepén hatalmas házaktól kör
nyezett kápolna felé. Fölmegy a kis torony
ba, megvizsgálja a kis harangocskát, megkeni 
tengelyét s aaián, mikor a legvénebb hársfa 
csúcsa meghibban, moghúzza a harangot. .. . 
Száll a hang ég felé, száll ímaszerüen. 
Majd erősebbé válik, mintha az imát egy 
kétségbeesett rebegné. S mikor mára vészes 
felhőzet az egész eget bevonta feke e palást
jával : akkor a kápolna tornyából zokogás, 
sirámok árja hömpölyög, amire felelőtől az 
égdörgés, villámhulláB ád. S ha ilyenkor 
látnád Laci bácsit, azt hinnéd, hogy a harang
kötelet nem is ember, hanem a fellegekkel 
küzködö óriás húzza.............
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gr. között ingadozik. A két agykéreg súlya 
közötti különöséi' a későbbi életévekben 
80—100 gr, a felnőtt korban pedig átlag 
150 gr. között váltakozik.

Mindebből látható, hogy a fenti kimu- 
tatás a fiuk, illetve a férfi nem szellemi 
világa előnyei mellett kardoskodik.

Van tehát az elhangzott állításnak némi 
jogosultsága, de viszont tény az is, hogy a 
súlyos agykéreg nem jelent mindig s minden 
körülmények között kitűnő szellemi képessé
geket, mert köztudomású, hogy voltak egyé
nek, akta e éggé súlyos agykérgük dacára 
nem tartoztak a legezeliemeaobb egyének 
osztályába.

Az élettani törvények arról tanúskodnak, 
hogy a lelkivilág minemüsége, köreinek 
működése s azok nagysága nem annyira az 
agykéreg súlyától, mint inkább az abban 
rejlő sejtréteg vastasagátói, állapotától ; az 
asBOciatios rostok minőségétől s az agykéreg 
felületének nagyságától függ. Minél terje
delmesebb az agykéreg felülete, annál 
halványozottabbak a lelki működések is. 
Világos példa erre a szellemes egyén agy
kérge. Az agykéreg felületének nagyságát 
a rajta húzódó barázdák, tekervények 
elhelyezése, mélysége, szélessége, stb. teszi. 
Minél terjedelmes bb az agykéreg felületi 
nagysága, annál terjangösebb tér jut a rajta 
elhelyezkedő középpontoknak is.

Ezzel tehát némi eg m -gcáfoltuk ama 
vádat, mely a leányok szellemi világa kiseb
bítésére irányú'. Már most csak az a kérdés 
merül fel, hol kei keresnünk a kút nem 
szellemi világában mutat..ózó különbségek 
nyomós okát ?

Az okot legkivált a két nem idegrnnd 
szere alkotásában vérmennyisége s véralka
tában rejlő eltérésekben — eil keresnünk.

Tudvalevő, hogy a leányok idegrend
szerének alkotása, továbbá vérmennyiségi 
foka s véralkata, stb., más-más jellegű, mint 
a fiuké ; ennélfogva lelkiviláguk is igen sok 
tekintetben különbözik a fiukétól.

A*  alábiakban látni fogjuk, hogy a 
legszembeötlőbb különbség : a kedelyviiág, 
az akarat, az értelem s az egyes ösztönökben 
gyökerezik.

A mostani korszakban azonban a

I e n inizmus arra törekszik, hogy a két 
nemnél fonál ó szellemi kü'öubségeket teljesen 
eltüntesse, b ezzel a művelettel a két nemit 
azonos téuykedési jogkörökkel kívánja 
felruházni.

Neve ése, helyesebb, n szólva tanainak 
hirdetésé’el kivívhatja ugyan jogkörét, de 
bizonyos, hogy nem les l-öszöuet beni.i*.  A 
f eminizmus törekvései kiír ják a nőben ama 
természetadta köröket, me'vek az anya ág 
szent hivatásához múlhatatlanul szükségesek 
s ezzel megmételyezik s romba döniii a 
társad .'.om egészséges f jiődéaét.

Mert szilárd hitnlességvel hír, hogy 
bizonyos szellemi körök ténykedésének 
fokozása, hátráauyal vau, illetve visszafej- 
lesztölrg hat a niár meglevő, de velük 
keveset törődő lelki nyilvánulásozra. így 
t >hát a femitizmui törekvése legealegjobbau 
veszélyezteti ami szellemi köröket, melleket 
a természet kizárólag csak a nőnek ado
mányozó't, hogy azok révén élethivatását 
kellőleg beiöhhisse. Ilyenek különöset; : a 
kedélyelet számtalan változatai, a gyöngédség 
s a gyennekneveléshes megkivántató szám
talan ö zlön atb.

Azon kérdés eldöntésére vonatkozólag, 
vájjon a szellemi világ lenyügözése, leigázás?, 
esetleg féiszeg fejlesztése gatlólag hat é az 
érvényesü ni kívánó körökre ; rövidesen csak 
azt f- e hetjük ; hogy igen.

Álért hr'yte'enül jártak el azon társa
dalmak, melyekről történelmileg hiteles, 
hogy a nők tevékenységi jogkörét a férfi
akéval szemben tetemesen lenyűgözték, mert 
azzal csorbították a társadalom műveltségé
nek áitsslauos és célirányos ha adását és 
fejlődését.

D) vi zont ar a társadalom is hibákat 
követ el, amelyik a feminizmus összes 
törekvéseit teljesen magáévá teszi, mert, 
azáltal elvonja a nőt a maga ténykedés! 
körétöl, helyesebben szólva : természeti 
rendeltetésétől.

Tagadhatatlan ugyan, hogy a nőnek épp 
oly mérvű jussa van a haladáshoz s a 
társadalomban érvényesü ó jogkörökké •, mint 
bármelyéé férfinak, de mindez csak bizonyos 
határpontig mehet. Mihelyt azonban a ;:ö 
átlépi ama kört, melyet a természet egye eten 

csak számára jelölt ki s tőle messzire elka- 
i lwdozik, leveti magiról tu-ajdon röppeni 
I rendeltetése s hivatása iagbecse. o zománcát 

s ezáltal a létérdek ellen-égé vé válik.
E<zel azonban már vége' vetünk a 

mellesleg felszirre hozo'f tom'ni musról 
szóló véleményeknek s inkább áttérünk 
tárgyunk elejtett fonalára : a leányok 

' lelkivilága ténykedésének ruinemülégére.
Mir denekelőtt lássuk a leányok érzéki 

észrevevéset.
Jóiiehe-, boev a leányok érsi'.ékszervei, 

továuba a u,i u>ü-.ódusi azonos a fiúséval ; 
mégis mi; damui.eit á taíaaos a Ilit, hogy a 
leát-yo.c tapint ;sa fi- oma >b, látásuk lötibolda- 
*u munka ,óit tölt be, mint a fiuké.

Ebből mindössze annyi a való, hogy a 
leányok érzuzi eszrevevése aprólékosabb, 
finomabb, de nem annyira mély, mint a 
fiuké.

Már a leányok természetében rejlik, 
hogy leginkább a külsőségekben nyilvánuló 
csín és a nemes iránt érdeklődnek 8 érte 
rajonganak, mi egyszersmind a női hiúság 
s a felszínen lebegő divatmajmoláBnak egyik 
legfőbb forrását képezi. Minthogy azonban 
a leányok érzéki észrevevése nem annyira 
mély, mint a fiuknál, ennélfogva gyakoribb 
náluk az érzékelés bizonyos fokú abnormi- 
tása (illúzió, hailucinatió), mint a fiuknál.

E sorok legelején említettük, hogy a 
leányok szervezete zsengébb s ebből kifo
lyólag érzékenyebb, mint a fiuké. A zsen
gébb szervezet pedig maga után vonja a 
fokozottabb érzelmivilágot is, mert tudvale
vő, hogy az érzelmek keletkezésének egyik 
legfőbb alapföltétele, tényezője s indítója : 
a szervezet külöuös érzékenységi foka. 
Mindebből világossá válik, hogy a nő érzel
mivilága gazdagabb, finomabb, nemesebb, 
szövevényesebb s mélyebb, mint a férfié. 
A nő életében kivált a kedélyvilág viszi a 
főszerepet, mely sokszor oly hatalommal 
rendelkezik, hogy még az akaratot és az 
értelmet is legyőzi s ilyenténkép a folyó 
cselekedeteket is nagyban befolyásolja, eset
leg hatalmába keriti.

Minthogy tehát a nő életében legkivált 
az érzelem viszi a főszerepet, ennélfogva 
sok okot találhatunk a nő egyéniségében,

És a baj elmúlik, A veszedelem már 
Homokkomáromon tú kering, de a haran
gocska még egyre szól . . . Már nem sir, 
nem zokog. Most már fohászba ment át 
csengő szava, végül édes hálaimában enyé
szik el Somogy, Zala virágos völgyein.

Egyszer, emlékszem rá, mégis kapott 
Förhénc egy pár jégszemet, S csodálatos 
véletlen, ez akkor történt, m kor a legna
gyobb veszély tetőfokán a barangkötél — 
elszakadt . . .

A förhónei hegypásztorság (Somogybán, 
Zalában a szőlőcsösz hegypásztor), fontos 
hivatal. Hiszen száz és száz termelő várja 
sóvárogva a szüretet, mert a szölögazdál- 
kodás jár a legszebb, legtisztább haszonnal. 
Éppen azért, legény legyen a gá'on, a^i ezt 
a hivatalt viseli. Ilyen Lsei bácsi is. Évti
zedek óta van már hivatalában, pedig aakor 
ssm volt mai gyerek, mikor hivatalba lépei*.  
40 45 évesnek néznéd öt s bizony a hetven 
felé ballag már. Kedves életepárja az „any
juk", hozaáőazült b ö meg mintha évtizedről, 
évtizedre fiatalabb lenne. Talán a szölőtő 
valami olyast lehel ki smaragdzöld levelein, 
ami az emberiség rég sóvárgott kincsét 
képezhetne : Az örök ifjúságot. Teste acél
erős, jelleme liliomtisztaságú S a szigoráról 
híres Laci bácsi szive gyermeteg jóságú.

Az ősmagyar típusa ö, kiben mintha 
konzerválódott volna az öslélek, az egyszerű, 
de mély nedvü életbölcseség. S mikor az 
ősi hársak tövében véle pirítod a szabad
tű tön szalonnádat, azt hiszed, hogy talán 
Verecke alatt pihensz a honfoglaló ősök 
egyikének társaságában.............

Jó ssivét, természetes észjárását jel

lemzi az alábbi kis történet. Principálisom 
úgy nyár derekán elhatátozta, hogy 1-2 
hetet a „hogy “ön töltünk. Jót fog tenni 
egy kis gondtalan pihenés. A ház ifjúság*  
nyugtalanul várta a másnapi hajnal', ami
korra az indulás volt jelezve. Megérkezett 
a nagy pillanat. A különféle elemózsiákkal 
megrakott kocsisát vígan röpítette át 
Nagykanizsa köves utcá n a L nda, meg a 
Tündér. Másfél óra alatt elértük cé unkát.
Tágult tüdőve' szívtuk magunkba az ózon
dús levegőt s pár perc múlva dal verte föl 
a máskor csendes hajlékot. Bejártuk a tőke
rendeket. majd vadvirággal megrakottan 
látogattuk meg a hegyi kápolnát. Piros 
ribizkéf, hüvelyknyi piszkét szemezgettünk 
a megrakott bokrokró1. így telt a nap. S 
mivel cseléd nélkül valánk, holmi szolgai 
munkákat is kellett végeznünk. Többek 
között a délután folyamán „öreg“-ünk két 
hatalmas kancsót nyomott a kezünkbe b 
fejvesztés terhe alatt hagyta meg, hogy 10 
perc alatt el legyen látva a pince — vizzel.

A 19-ik évemet tapostam, társam pedig 
a 13 éves Iluska volt. Két gyerek, akik 
még nem igen méltányolják a záros határ
időket s bizony jó 10 perc kellett nekünk 
ahhoz is, míg a völgyi kúthoz értünk. Mert 
útközben virágokat szedtünk, fogósdit ját
szottunk, visszafelé éppen annyit futva, mint 
előre. Végre a kú'nál voltunk. Itt először 
is Iluska neméhez nem illő gyöngédtelen- 
séggel ütötte a kancsót a kút kávájához, 
aminek termésaetes következménye könny- 
hullatás és töméntelen cserép darab vala. 
Iluskát azzal vigasztaltam meg, hogy a 
bűncselekményt minden következményeiv <

magamra vállaltam, S ő volt annyira erős 
lelkű, hogy még eskü alatt is bizonyitotta 
az — — én bűnösségemet. így hát csak 
az egyik kancsót tölthettük meg. De mivel 
az idő pénz, azt iparkodtunk jól kihasználni. 
Iluska a gémeskú’ ostorát elég hosszúnak 
találta arra, hogy azzal a kút mélységét ki
tapasztaljuk. A legnagyobb előzékenységgel 
nyúltam az ostor után s aztán közös igye
kezettel ugyancsak nyomtuk lefelé móröpóz- 
nánkat, melynek végén vödör csüngött. 
Csak ez ne leit volna I Mert a mint a vödör 
a fenékbe ütközött, az ostorról ieakadt s a 
nehéz gém hatalmas erővel rántotta ki 
kezünkből a megcsonkított ostort.................
Hajrá I Fölkaptam a maradékkancsót s ész 
nélkül vágtattam el a tett szinbelyéről. 
Udvariasság ide, udvariasság oda, de én 
bizony elöl futottam, I uska meg nyomomban. 
Lihegve értünk a pincébe. Az „öreg" — 
legnagyobb örömünkre, — szundikált.

— Jaj, csak meg ne látta volna sen
kii.. Sóhajtott Iluska.

— Laci bácsi mindent lát | . . . felel
tem mélabúval. Alighogy ezt kimondom, már 
ott is volt a „veszödelöm". Öregünk is föl
ébredt . . . Lsei bácsi ajkai szólásra nyit
nak .... végünk van . . .

— Hát látott valaha olyat Tekintetes 
Uram, a kút vödrét mögest leszakajtották. 
Minden nap akad valami ügyetlen . . . . 
Csak lett volna több eszem 1 Mert láttam, 
hogy két t------- — os kölyök iparkodik
a kútra, de nem gondoltam semmi rosszra 
. . . Hát amint most viaér’ mék, nincs he
lyén a vödör .... Mindjárt arra a két 
kölyökre gondoltam . . . csak legalább tud- 

loám, hogy kik voltak ?! . . .
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ami a férfinál csak igen kis mérvben, vagy 
egyáltalán nincs is. így pld- a környezet 
magatartása hatékonyabb a nö egyéniségére, 
mint a férfiéra. Léikének alaphangulata 
felette változó, szeszélyei legtöbb eseti en 
kiszámithatatianok, a feddéssel, korho ássál 
szemben hatványozott érzékenységet tanúsít, 
könnyen befolyásolható stb.

Ami pedig a leányok érzelmi világa 
egyes köreit illeti ; azokra nézve a követ
kezőket jegyezhetjük meg.

Az esztétikai érzelem, a ragaszkodás, a 
szülök iránti szeretet, a hála, a részvét, a 
meglepetés, a szégyenérzet, az együttérzés, 
a kíváncsiság, a vallási érzelem, stb., fokozot
tabb mérvben nyilvánul, mint a fiukuálB 
Míg ellenben a kötekedés, a közönyösség, 
indulatosság, az alattomosság, az ellenszenv, 
mások bosszantása, a kegyetlenkedés, a 
hazudós stb., sokkal ritkább, esetleg szelidebb 
jellegű, mint a fiuknál.

llasoniókép ily külömbségeket találha
tunk az ösztönélet terén is. Kétségtelen, 
hogy a nö sokkal több s nemesebb, finomabb 
ösztönnel van felruházva a természettől, 
mint a férfi. így pld. az utánzás és a 
gyermeknevelés ösztöne gazdagabb tartalmú, 
mint a férfiaknál.

A leányok figyelme hatványozottabb, 
gyorsabb tevékenységű mint a fiuké, kü'ö- 
nösen éltük 11—14 évében.

Hogyha a leányok figyelme általános
ságban véve jobb, mint a fiuké, ennek 
magyarázata egyes-egyedül a leányoknál 
fokozottabb mérvben nyilvánuló kíváncsiság
ban gyökerezik. Psychológiai ag bebizonyí
tott tény, hogy a kíváncsiság nem egyebb, 
míut az érdeklődés szülöanyja ; az érdeklődés 
pedig a figyelem legtöbb indítója és vezére. 
A leányok figyelme kiterjedtebb, többoldalú, 
mint a fiuké, de viszout nem annyira 
mélyreható, a gondolkodással kapcsolatos, 
mint az utóbbiaké.

E-eu állítás különösképpen abból indul 
ki, hogy a leányoknál gyakoribb az önkén
telen, mint az önkéntes figyelem. Az előbbi 
indítója s vezére a külsővilág hatása, az 
utóbbié pedig az egyén belső énje, mi 
bizonyos fokú gondolkodással kapcsolatos.

Megköuyebbülten néztünk össze Pus
kával, tehát nem ismert föl Laci bácsi. 
Csak azokat a furcsa titulusokat hagyta volna 
el ! . . . . Hálánk jeléül minden jóval 
elhalmoztuk Laci bácsit. Kötelessége azonban 
másfelé szólította, elballagott. Mi utána sem 
fordultunk, hogy úgy négyszem között ka
caghassunk csodás megmenekülésünkön. Alig 
pár lépésnyire tőlünk Laci bácsi szóbaele- 
gyedett a vincellérrel. Minket eltakartak a 
szölöindák, de a beszélgetést jól hallot
tuk ....

— Adtam nekik . . . Azt hiszik, hogy 
nem tudom, hogy a kisasszonyba, meg az 
ifiúr szakajtoiták le a vödröt . . . Dohát 
nem jó a gyerekre szemtől szembe rápiri- 
tani, hát csak úgy péidázgatiam nekik .. . .

Luska ma már nagy lány lehet. Talán 
menyasszony is. Én meg öregszem, vénülök. 
De én tudom, hogy Luska is, én is szere
tettel emlékezünk Laci bácsira. Nem fáj 
nekünk az a kedves titulus, sőt mintha jól 
esnék, mert gyermekkorunkra om.ekéztet. 
Iluska, az egyik „kölyök" boldogabb miut 
én, mert ö még ma is kedveskedhetik Lsei 
bácsinak személyesen kézbesített pakli 
dohányokkal, mig én, elszakadva első 
otthonomtól, s talán már ti is feledve, mesz- 
sze-messze kék ö hegyek alján, aggle
gény es rideg szobámban csak a megem
lékezéssel adózom szeretteimnek . . . Laci 
bácsi pedig tovább-tovább vigyáz Förhéncre, 
elüti a tolvajokat, széthajtja a fellegeket s 
reggel, délben, este imával kiséri a kis 
harang szavát s talán-talán belefoglalja 
imájába a két — — „kölyket" is.

A fokozott figyelem egyik eredménye : 
a jó emlékezet. Mert bizonyos, hogy amire 
figyelünk, azt jobban, biztosabban tudjuk 
emlékezetünkbe vésni s annak idején fel
színre hozni, mint ellenkezőleg A figye.em 
rögzíti a megmaradást s világosságot fakaszt 
a tudat sötét mezején. így tehat a leányok 
emlékezete, visszaadóképossége jobb, mint a 
fiuké; különösen pedig 10—15 éves koruk
ban. Számtalan lélektani búvarlat bizonyítja, 
hogy a leáuyok gyorsabban tanulnak s 
rögzítenek, mint a fiuk, de csak azt, ami 
kíváncsiságuknak hódol s ezzel egyetemben 
érdeklődésüknek tápot nyújt. Etek kapcsán 
szóvá kell tennüok, hogy a leányok s 
általában a nők agykérgében levő beszéd 
központ fej'otteob, terjedelmesebb, mint a 
férfiaké. Eeböl kifolyólag a nö tágabb I 
beszádkörü, szókimondóbb, közlékenyebb, 
kotnyeieskedöbb, mint a férfi. Ezek után 
lássuk a leányok akaratát. Számos okból ; 
kifolyólag a leányok akaratereje gyengébb, 
lazább, mint a fiuké. A gyengébb akarat 
pedig eléggé sok ferde uyilvánulásnak a 
kezdeményezője.

A leányok s általában a nők egyénisé
gében kevesebb az önállóság, eredetisig, t 
mint a férfinál ; ennek révén gyakoribb 
náluk a ká os hiszékenység, rávehetőség, mint 
az utóbbiaknál.

A gyöngébb akaratból kifolyólag a 
leányok féléi.kebbek, gyakoribb náluk a 
káros félelem, továbbá suggerálhatóubak s 
eugedelmeseboek miut a fiuk.

A leáuyok türelmesebbek, szivósabb 
kitartásuak, mint a fiuk. Erről eléggé vilá
gosan tanúskodik a sok s külöubözöuemü 
kézimunka stb. A leáuyok nyugodtabban 
viselik a bei egeégek különböző nemeit, 
miut a fiuk.

Végül szólanunk ke 1 a leányok értelmi, 
itéiö s következtető tehetségéről is. A női I 
nem értelme szükebb, korlátoltabb körben 
mozog, mi t a férfi nemé. Gondolkodásuk 
meuete inkább a konkrét, mint az abstrakt 
mezején mozog. Emiatt gondolkodásuk 
legtöbb esetben laza, felületes, csskélysé- I 
gekeu fennakad s csak ritkán szárnyal az , 
általánosítás régiójában.

Egyezségükben kevés az önállóság s a 
reproduktív erő. ítéleteik s következteté
seik ingadozók ; az utóbbiak gyakorta az 
álkövetkeztetések köpönyegébé burkolóz
nak stb.

Az előadottakból láthatjuk, hogy a 
leányok lelkivilága, illetve ennek egyes 
téuykedési körei nem azonosak a fiuk 
ugyanoly jellegű ténykedési köreivel. Mindez 
azonban csak arra enged következtetni, 
hogy a leányok nevelése s eleihivatása más 
más szempontok^ latbavetésével mériegeudö, 
mint a fiuké.

Szobolovszky István. 

Különféléi!.
— A főispán székfoglaláBa Folyó 

hó 17-én történt Simonyi B -la, Barsvármegye 
főispánjának ünnepélyes beikiatása. Ara
nyosmarót nagyközség ünnepi díszt öltött, 
a megyeháza előtt hatalmas diadalív állott 
az új főispán tiszteletére. A beiktatási ünne
pély előtt reggeli 9 órakor ünnepi misén 
vettek részt a jelenlevő bizottsági tagok és 
küldöttségek, ezután a megyeházán kezdetét 
vette az installáló közgyűlés Mailáth István 
főjegyző elnöklet^ alatt, aki bejelentvén 

i Lippay Gézának ideiglenes megbízatása alól 
vaó felmentését és Simonyi Bélának Bats- 
vá'megye főispánjává történt kinevezését, 
kérte a közgyü ést, hogy küldöttséget bizzon 
meg, mely az új főispánt a beiktatásra 

| meghívja. A küldöttséget Kelecsényi Rafael 
i vezette. Az üdvözlő beszéd után az új főis

pán letette a hivata os esküt, majd elfoglal
ván az eröki széket, elmondotta székfoglaló 
beszédét, jelezte működésének programmját. 
Céljául lüite ki Barsva, megye hagyományos 

i haza- és alkotmány szeretstének ápolását 
és fejlesztését, külöuösen a nem magyar 
ajkú honfitársaink közölt, ezen célból hat

hatósan kívánja támogatni a törvény hatóság 
népoktatási intézményeit ; szemmel tartja a 
földbirtokosság jogos és méltányos érdekeit, 
emebett a munkásosztály érdekeinek meg
védését ; mindezen célok elérésére pedig a 
jogos igényeket méltányolva a vármegye békés 
együttmü tödését óhajtja megteremteni. A 
székfoglaló beszéd után a törvényhatóság 
nevében Fába Simon bizot’sági tag üdvözölte 
a főispánt, majd ugyanez értelemben Hyross 
János, majd a garamvidéki kisgazdák nevé
ben Lócsai Imre tőrei biró. — Az üdvözlő 
beszedek után Simonyi Béla föispáni hatal
mánál fogva tiszteletbeli tisztviselőket neve
zett ki. — Délben 12 órától kezdve tiszteleg
tek a küldöttségek a főispánnál a fogadó 
teremben. Városunk képviseletében Bódogh 
Lajos polgármester — küldöttség élén — 
üdvözölte a főispánt, kérve öt arra, hogy 
Léva váios áldozatrakész, haladni vágyó 
polgárait támogassa törekvésükben. A főispán 
válaszában kijelentette, hogy Léva városnak, 
miut az egész vármegyének fejlődését 
önzetlenül kívánja és támogatni is fogja, 
b midőn e közös czél elérésére kezet fog a 
polgármesterrel, szói ez Léva város egész 
közönségének. — A kü döttségea fogadása 
után, d. u. 2 órakor ünnepi ebéd volt a 
kaszinó termében, ahol közei 300-au vettek 
részt. Az első feiköszöntöc Simonyi főispán 
mondta Ő Felségére, továbbá József főher- 
czegre és családjára. A föispáura monatak 
feiköszöntöt Dombay Vi'mos, Dr. Zelenyák 
János, Finka tjándor tiszttársai nevében, 
Svarba István a jegyzői kar nevében. 
Ugyaucsak az ebéd alkalmával mutatták be 
József főherczey üdvözlő táviratát s a 
nagyszámú egyeb üdvözlő táviratokat és 
leveleket. — Este az uj főispán tiszteletére 
kivilágítás és fakiyáamenet volt, mely 
alkalommal Dr. Bottka Győző moudott 
beszedet a főispánhoz a vármegyeház előtt. 
A beiktatási ünnepély befejezéséül este a 
Kaszinóbnu táucastély von nagyszámú fényes 
közönség jelenlétében.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. város 
képviselőtestülete to yó hó 20-ás 21 én
folytatólagOBau reudkivüli Közgyűlést tartott 
Bódogh Lajos polgármester elnöklése alatt, 
A polgármester jelentésében tudtul adta, 
bogy a közigazgatási bizottság mint másod
fokú fegyelmi hatóság határozott Jlácsánszky 
János I sö tanácsnok fegyelmi ügyébeu, 
moly szerint nevezettet 200 K. bírsággal 
sújtotta. A közgyűlés a határozatot tudomá
sul vette, egyben elhatározván, hogy Dr. 
Tóth Sándort az ekö tanácsnok teendőinek 
helyettesítése alól folyó évi március hó 
1-vel felmenti. — A közgyüés hazánk 
városainak az egyenes adókra vonatkozó 
törvényjavaslat irányítását célzó fővárosi 
értekezletére kiküldi a polgármestert. — A 
Kherndl-féle földek kisajátítása most már a 
3-ik határidőben névszerinti szavazással 
végérvénye-eu e fogadtatott. — Eiutan 
tárgyaltatott az 1908-ikévi költségelőirányzat, 
mely — 18 K. számadási hiba kivételével 
— egészében elfogadtatott. E szerint a város 
bevételei 214,294 K. 95 fillérben, a kiadásuk 
265,418 K. 4 fi'léroen állapíttattak meg ; 
fedezetlen küiönbözetképen mutatkozik 
51,123 K. 9 fdiér, mely összeg 5O°/o községi 
pótadó átd nyer f ide’.etet, ebből 48% esik 
a város háztartásara, 2% pedig a kereskedő 
és iparoslauonc is tolák céljaira vettetik ki 
és használtatik fel. A folyó évi költségve
tésben a kiadások je entékeny telelőkkel 
növekedtek, igy a tisztviselők fizetéB- és 
akáspéuzemelése, a korpótlék beilesztóse, 

egy uj számtiszti állás, és a főgimnáziumnál 
egy ILod szolgai állás szervezése, továbbá 
beruházások, mint pl. a világító testek 
szaporítása, uj vezetékek felállítása. Hogy 
e kiadás-többletek mégis ciak 4% pótadó- 
emeiést vontak maguk utáu, az annak 
köszönhető, hogy a bevételek is szaporodtak, 
igy pl. uj jövedelmi forrás nyílt meg a 
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kőbánya házi kezelése által. Megjegyzendő 1 
még, hogy a kiadásod közt olyanok is 
vannak, melyek csak a folyó év költségve
tését terhelik, a jövőre megszűnnek. — A 
közgyűlés jóváhagyta a pénzügyi szakosztály 
javaslatát az iránt, hogy jövőre a tanács 
már csak egy, helyesbített költségvetési I 
tervezetet nyújtson be. — Megbízta a 
tanácsot a városi homokbánya feletti fe’ü- 
gyelet és ellenőrzés gyakorlásának rende
zésével, továbbá azzal, hogy a tanács ja
vaslatot tegyen a szegényházi ügy raude 
zése iránt. — Ezután a szervezeti szabály
rendelet tárgyalása került volna sorra, de 
az a másnapi folytató agos gyűlésre halasz- 
tatott. — Másnap, 21-ín a szervezeti 
szabályrendelet tárgyaltatott. Mivel a tervezet 
minden képviselőtestületi tagnak már 
régebben megküldetett, s igy módjában 
volt azt mindenkinek áttanulmányozni, azért 
most csak a 9es bizottság által tett 
módosítások olvastattak fel egész szövegükben 
a tervezet többi pontjainak rövid jelzésével. 
A módosítások nagyobbrésze csak stilárís 
jelentőségű ; több poat egyszerűség okából 
elhagyatott, mert tartalmuk más pontban 
már benne van. Az említést éidemlö módo
sítások ezek : Rendes tanácsülés havonként 
2-szer tartatik. — A rendőrkapitány 
minősítése a jövőre jogvégzettség, esetleg 
honvéd-vagy cseudörtiszti képesítés. Éhez 
képest a rendőrkapitány javadalmazása is 
nagyobb (a IX. rangosz'álynak megfelelő.)
— Az alkapitány minősítése : érettségi 
bizonyítvány, ezen felül a városnál esetleg j 
hasonló minőségben eltöltött két évi szol
gálat. — Mivel a mértékhitelesités a jövő I 
év január havától kezdve állami kezelésbe I 
megy, a mértékhitelesítő a úözgyámi és ! 
esetleg a po gármester a tál neki kiutalt 
egyébb teendőkkel bizatik meg. A katonai 
nyilvántartás az al kapitány hatáskörébe i 
tartozik. Az uj adókivetést — adóköny- 1 
vecskébe való előírást, a számtiszt kösyve ö , 
eszközli. — A pénztárnok, ellenőr és szám- I 
vevő biztositéaa (saució) nem az egy évi j 
fizetés kétszerese, hanem a régi (2000—1000
— 1000 K.) Ez utóbbi módosítást a köz- j 
gyűlés határozta e. Báthy László indítvá
nyára. — Miután a közgyűlés ezen szabály
rendeletet ily módosításoknál egyhangúlag, 
elfogadta, az elnök köszönetét mondott a 
képviselőtestület tagjainak, hogy oly szíve
sen vállalt uj terheket a város alkalmazó 
iéinak fisetésjavitása céljából. Érzel a 
közgyii és véget ért.

— Tudományos felolvasás. A múlt 
csütörtökön megkezdett tárgyát folytatta 
Sinkovits Ferenc tanár, amikor a láthatatlan 
sugarak második fajáról, a Röntgen suga
rakról tartott felolvasást. Beszélt a Röngten 
sugarak sajátságairól és azon nagy jelentő
ségükről, melyet a gyógyászat terén elfog
lalnak. — Felolvasásának második része a 
radioaktivitásról szólt. Ismertette a többi 
között a rádiumot, héliumot stb. — A 
Röntgen sugarak hatását, természetét kísér
letekkel bizonyitotts. Bemutatta a RöntgeD 
készülékot, továbbá mint hatolnak át a 
Röntgen sugarak egyes testeken, könyvön, 
deszkán, papirlemezen, fa skatulyán stb, A 
sugarak át nem hatolnak ércen, csonton stb. 
Fényképezni is lehet velük. Akadt is vál
lalkozó; Medveczky Sándor gyógyszeréé: úr, 
minthogy a hölgyek közül senki sem jelent
kezett, lefényképeztette a balkezét. A kép 
bemutatása a kővetkező csütörtökre marad , 
mert az előhívás, másolás időt vesz igénybe. 
Az előadás eiőtt és a fényképezés alatt, — 
hogy a kép barátságos legyen Konsch 
Jenő tanár, ismert ügyes zongora játékával 
szórakoztatta a közönséget. — Jövő csütör
tökön iBmét Sinkovits I erenc kegyesrendi 
tanár tart felolvasást kísérletükkel a drót
nélküli távíróról. — Konsch Jenő tanár 
zongora játéka szintén nem fog elmaradni.

— Esküvő. Nem kiébe, hogv hoBitu 
a farsang, de a házassági frigyek is örven
detes számban köttetnek, úgy hogy az íd n 
a házassági matrikula szép eredménnyel fog 

beszámolni. — Folyó hó 16-án esküdött I 
örök hüiéget Hotfmunn Árpád lévai kir. 
albiró bájos arájának : Kern Vilmz úrle- j 
ánynak. Az esküvő után — mely a családi 
gyász miatt csendben, szűk családi körben 
történt — az ifjú pár nászúira távozót’. A 
szép frigyhez mi is szerencsét és zavartalan 
boldogságot kívánunk.

— Uj tiszteletbeli tisztviselők. A f. 
hó 17-én lefolyt föispáni installáció alka mával 
ás új főispán a következő tiszteletbeli tisztvi
selőket nevazte ki ; főjegyzőkul Bottka Zoltán, 
Kosztolányi István ; aljegyzőnek : Harkányi ' 
Gyula ; főszolgabírónak ■ dr. Rajczy Géza ; 
szolgabiráknak: ifj. Csekey Vilmos, Molnár 
Dezső; tisztiügyészekké: dr. Nécsey Mihály, 
dr. Balbaeh Bila, £e»afíe/i Gusztáv, de. Zna- 
menák István, dr. Kmoskó Bála, Huberth 
Vi.mo>, Wildmann Adolf; megyei főorvosokká : 
dr. Lakner Zoltán, dr. Langfelder Izidor.

— A városi tisztviselők fizetős 
javítása Már régen vájudó kérdés ez, 
mely a legközelebbi közgyü ésen — bár 
nem végleges — megoldást nyert. Több 
tisztviselői állás törzs fizetése, valamint a 
lakáspénzek is felemeltettek, azonkívül 
valamennyi korpótlékban részesül, mégpedig 
öt évenként kétszer az 1907-ik évi törzs 
fizetés 10- 10 százalékának arányában.
Ezzel, meg az egyes állások fizetésének 
javításával, továbbá lakáspénz-emeléssel a 
javadalmazás az előbbihez képest — átlagban 
— 30%-al nagyobb. Tisztán a korpótlékot 
tekintve, a tiz évi szó gálattal rendelkezők 
torra fizetésüknek 20-, az öt év óta mű ö- 
dök pedig KP/j-át kapják. A további 
korpódékok az esetleges más alakulások 
bekövetkezté g függőben hagyatnak. Te
kintve a sok sürgős, nagy anyagi áldozattal ( 
járó feladatot, mely a közelmúltban és a 
jeenben a várost igénybe vette és veszi, a 
fizetésjavitás tisztességes ; hozzávéve, hogy 
a további rendezés elöl nem zárkózik el a 
képviselőtestület. Érdemes felemlíteni, hogy 
az említett közgyü ésen az értelmiség alig 
vett részt, azok szavazták meg, akik ellenezni 
szokták az uj terheket. Megszavazták, mert 
kellően feivilágosittattak, és mert az ijeszt 
getők sokkal remesebb színben tüntették fel 
a dogot, mint aminönek az bizonyult. 
Szóval, városunk józan felfogású polgársága 
nem kerékkötője a jól előkészített, szüksé
ges reformoknak. Ezután még az szükséges, 
hogy a kínálkozó uj jövedelmi források 
helyesen érvényesüljenek, amihez az egész 
város közönségének egyetértő akarata és 
munkája szükséges.

— Eljegyzés. Bvarba Endre lévai 
tanitó a múlt héten eljegyezte Gliimessy 
Erzsiké kisassonyt. Kívánjuk, hogy az uj 
frigyet áldás és boldogság kisérje.

— A tanítóképző hangversenye. 
Tegnap este folyt le a lovai farsang leytán- 
cosabb mulatsága : a képezdész bál. így szok
ták nevezni, ámbár helyes magyar neve : a 
tanitónövenáékek mulatsága. Á mogh.vóo 
hangverseny volt jelezve, s a műsor igazán 
megérdemelte ezt a címet. A. Orosztanban 
nem sok ilyen értékes, Ízléses, sőt mond
hatni művész: műsor folyt [0, amint a teg
napi. de ritkán is került össze oly szép 
Bzt mú közönség, mint a tegnapi mulatságon, 
és ritka alkalom, hogy a hölgyek, de min
denki oly jói mulathasson, mint t tegnapi 
esiélyen. Csak röviden foglalkozhatunk a 
mulatság leírásával, mert a Bars már egy
két óra múlva megjelerik, de akik 
jelen voltak, s a mulatságban részt vettek, 
azok lelkét sokáig fogják gyönyörködtetni a 
mulatság krd >es emlőket. (E ; a táncmulatság 
az, amelynek legtöbb reális értéke van : 
Hymen főkönyvében első helyen áll !) A 
műsort a Portiéi néma megnyitójávi l kezdte 
az ifjúsági nagy zenekar ; akik már hallották, 
azok újra, és teljesebben élvezhették a nagy
arányú pompás összjutés szépségeit; akik 
először hallották, azok gyönyötüséggel eső 
dálkozhattak azon, hogy szabsz >rü vezetéssel 
mire képes a tanuló -í,úiág. A zene után 
gyönyötü szavalat következett ; nem holmi 
ugri-bugri mouológ, vagy rémes ballada, 
hanem a magyar költészetnek egy utólérhe- 

tetlen, bájos remekét mutatta b t Bató Géza 
III éves növendék, Petőfi Tündérálom c mű 
költeményéi. Bátran mondhatjuk, hogy ennek 
nemcsak a magyar költészetben, de a világ
irodalomban sem találni mását ; a tárgy, a 
ragyogó stílus, a képzelem merész röpte 
mind három szóval magyarázható meg : 
Petőfi első szerelme. A közönség jó Ízlését 
dicséri, hogy felfogta, élvezte és méltányolni 
tudta a darab szépségeit melyeket a szavaló 
kellemes hangjával, ha .gjana- finom árnya
latú színezésével teljes mértékben tudott 
kifejezni és értékesíteni. Ezután ének követ
kezett : az ifjúság férfikara egy török bordalt 
énekelt bravúros készséggoi, a tapsok viha
rával jutalmaztatván. Majd egy kisebb 
zenekar Bihari Primacialis (másként : koro
názó) magyar-iái adta eiö művészekhez illő 
szabatossággal. Igen szép, hatásos pontja 
volt a műsornak a Fábián, Rákóczi hadnagya 
c m ű melodráma. A remek költeményt Farkas 
Imre, ez az erőteljes ifjú poéta csinálta, a 
zenét Lányi Ernő. A költemény tüzes gon
dolatait szépen éreztette a közönséggé. Biró 
Béla IV. éves kitünően alakított szava zta, 
Berki István IV. éves szabatos zongora játé
kától kísérve. E-után nagyon ügyesen ősz- 
az :választott, pompásan eiöadott uépdalegy- 
veleg következett, a szólót Bém Antal 
tanítójelölt énekelte érzelmes, színes iskoiá- 
:ott hangon. A közönség zajos tetszése 
kísérte a pompás dalokat, az énekkar k.tű
nőén fegyelmezett harmóniáját. Végül — a 
szép műsor hatásának méltó befejezéséül — 
az ifjúsági zenekar Wagner A Tüskerózsa 
című operettjéből a befejező zenét (finálé) 
játszotta ugyancsak bravúros készültséggel. 
És habár nagy volt a tánco ást vágy, a 
számban is nagyon szép hölgyközönség saj
nálta, hogy már vége a mü.oruak, mely 
valóságos, kedves élvezetet nyújtott a hall
gatóságnak. — A müíor uián egy kis taka
rítás következett, a pód um, székek stb. 
útból való eltakarítása, amiben nagy segítség 
akadt, mert az fjúiág mulatni kívánt. Be is 
telhetett szive kívánsága, a jó kedv, a 
ropogós tánc még most is — mikor a gép 
már pörgeti lefelé a Birs lapjait — tüze
sen folyik.

— A Lévai Kath. Kör folyó év 
február 29-én, este 8 órakor a Kör összes 
helyiségeiben tánccal egybekötő.t tea-estélyt 
rendez, melyet a szünetek alatt tréfás 
előadásokkal fűszerez a rendezőség. Belepti 
díj : 50 fii1. Egy adag tea : 24 fűi. A tea- 
süteméiyek darabja : 6 felér. A tea és a 
sütemények eiárusitását hölgyek végzik, 
kik kedvesek voltak e szerepet elfogadni. 
Az igen érdekesnek kiuálkozó estéiyen, 
valósi, nü eg szép számú közönség fog 
részt venni.

— Gyászrovat. Egy tehetséges ifjú 
poéta költözött el az élők sorából : llonti 
Henrik, « Honti Lapok tömunkatarsa folyó 
hó 14-én Ipolyságon 29 éves korában 
elhunyt. A Kiváló fiatal ember nevével 
újabban már a fővárosi nap.-es sz< pírodat- 
mi s jtóöan is tü ü i találkoztunk. Két évvel 
ezelö t Ipolyságon Az őr cimeu folyóiratot 
indított meg a fa vidéki pánszlávizmus 
ellensúlyozására. Vasárnap dé előtt teme . t< k 
el Ipolyság es a kö nyök nagy rész se
téiével.

— Jól sikerült farsangi mulatsá 
got rendezett fo yö bó 15-én a zaarnóczai 
mi gyár kör. A műid*  Székely Géza főköny
velő humoros, jó ízű, kis feloivaaásával 
kezdődött, frenetikus hatást Keltve (küiö*  
uuóGn a hölgyek soraiban). A síkéi ült 
faioivatíKat a magyar kör ki iiuöen összeállított 
kid dalárdájának „Eíti iiuau ez. éneke 
követte. Eanek is bőven kijutott a tipaból. 
Majd ennek végeztével Lábuj József tanító 
Gibányinak „Kakasüiön*  ez. monológját 
adta elő, utánozhatatlan mimikává1. A t-zép 
műsort az énekkar zárta he Húber Gyula 
egy kitűnő népdalegyvelegének precíz 
előadásával. Majd következett a táncé a 
lévai Bartos L-jos zenekarának hangjai 
mellett világos reggelig. Roppant komikus 
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hatást kfiütett ssünet közben az áPataereglet 
felvonulása. Az egész ügyes programúi a «■ 
mulatság 3Íáeréue< érJauii llavus Pjter 
plébános köri elnökó' Hinti, a ki lankadatlan 
buzgalommal fáradozott a mu'atdág sikeren.

— Hímen. A lévai tanítótestület egvik 
dercR veteránjánál, Steiner Ignácz izr. 
fan-t^ak Jc»'dves, sz-'p h-ánya : Valéria folyó 
hó 25 én d. u, 1 órakor esküszik a lévai 
izr. templomban F'reud József úrral. Bol- 
dogs-’g ki-érip fi iEVÜk -í ’

— Próba-husvágás Legközt lebb 
városunk hatósága a húsárak szabályozása 
céljából hatósági próbahU'Vágást fog tartani. 
Ez abból ál’, hogy a hatóság ve. z marhát, 
azt saját megbizottaival kiméreti a közön
ségnek, h így megállapítja a viszonyokhoz 
mért lehető húsárakat. A rendőrkapitány 
elöterjesz*-se  szerint, ha egy darab átlagos 
tű ,ú marh*  húsán ik ki'ój . — beszámi va 
íz öestes költségeket — egyre-másra 1 K. 
12 fillérbe kerülne, akkor még emellett 
eay 300 Kilogramm bu yu marha kimérésénél 
52 korona tiszta nyereség mutatkozik. — 
Audiatur et alora purs ! A lévai meszáio.*ok  
(nem valamennyi) beadványt intéztek a 
városi hatósághoz, me vben a vágatasi óa 
szemiedijtk felére való leszállítását követelik, 
még visszatérítési pörre) is fenyegetőznek. A 
revezett dijak ezek : nag” marha után 3 
K., Borju é-» 8«rtéa u»án 1 K., Kecske és 
birkavágás 60 f ller. Tehát egy 300 kilós 
marha vágatasi d ja kiióoként egy, mondd 
egg fillér ; a mészárosok szerint ez drágítja 
(!) meg a húst, ezért i*em  szállítják ;e az 
árát. A vágyást dijak a vágóhíd fenutarta*  
sara sz^dendók ; a mészárosok szenut ebből 
a városunk tóiba haszna van. Lehet, hogy 
most egy pár korona hasion mutatkozik 
(tia az állatorvos fisetesét nem számítjuk), 
de mit szóinak majd akkor, ha — amint 
már tervben is van — uj vágóhidat kell 
más heiyeu feiahnam és ennek a költségei 
meg fogják haladni a bevételt ?

— A lévai ifjúsági egyesület folyó 
hó 18-án tánccal egy bekötőt szép sikerű 
•ziuelöadást rendezett a» Oroszán-bar, saját 
könyvtára javára. Gerti Ksroy 3 feivvnásos 
népszínművét, a Túri Borosát adták e ö 
igen ügyes játékban. A szer- p ők közül 
kiemeljük Dohány Julis át (Borosa) ügyes 
játékáért ; ugyancsak jói játszott Gergely 
Erzsiké (Tercsi) is és ezépen énekelt ; de a 
többi leány-szereplő is ügyes vo t. A legé
nyek közül dicséretet érdemelnek Madarász 
Sándor (Czuruk Jóska) jóízű b imoros 
alakításával, Dóka Karoly (Boglár) eiedsti 
falusi biró volt, Tóth Béla (Gábor) szinten 
ügyesen játszott, de a többiét is mind 
iparkodtak és meg is feleltek. D csérét 
illeti a vezetésben a tanítóképző Ill éves 
növendékeit, fökepen Bató Gézát, az egye
sület titkárát, a<i a rendezés nebét szere
pére vállalkozott.

— Vörheny járvány. Ipolysághon 
nagy mértékben lepett fei a vörheny, e 
rendkívül ragadós és veszedelmes betegség, 
annyira, hogy n, ha'óság kénytelen volt az 
Összes ipoiysaghi iskolákat bezáratni.

— Egy kis tévedés. A Gömöri Hírlap 
február 2 iki szamában olvastuk a következő 
hirecskét : „A vadászat nagy ideje a múlt 
hónap vegevel má<*  lejárt s bekövetkezett 
az altaláros vadászati tilalom. Hubertus 
lovagjai fáczánt, foglyot már nem ioheinek, 
csupán a nyú, szarvas es őz, a mikre még 
lőni szabad, de ez is tövíd ide g tart már 
s nemsokára szegre akaszthatják fegyverü 
ket.tf A'aposan el van hibintva a dátum. 
Ez af*i«  — hogy is mondjut — gaiarulöíti 
kalendárium.

— Pipiske helyett szanár. Ez is csak a holt 
•aesónban törtóuhetik meg, amint a német mondja : 
„In dér notb*  . . . Hát úgy történt, bogy egy 
közkedveltségben és még nagyobb hírben álló lévai 
nimród kiment a határba kacsazni. (Egyéb vad nem 
lévén már lőhető). De hát hiába kutatta át az egyik 
árkot, csatornát a másik után, kacsa nem volt, híre 
sem akadt. Amint nagy bossausan le akar szerelni, 
meglát rgy magas árokpartou egy kövér pipiskét, 
amint kedélyesen billegeti magát. A vérengzési vágy 
áldozatot kíván, kapja a fegyvert, durr........... e
pillanatban nagy orditással ugrik ki egy szerencsétlen 
csacsi az átokból ; átlyukasztott fülét keservesen 
rázogatván. Csak a füle vége látszott ki, azt mozgatta 
a csacsi kedélyesen, s ezt nézte aa elkeseredett vadász 
pipiskének Nem árulhatjuk el a nevét, mert ember- 
balál lenne belőle.

— Nyalánkságok könyve. Bodnár
i Éva egy praktikus kis szakácskönyvet 

adót*,  ki, caimc : Teasütemények könyve, de 
nemcsak ezekkel foglalkozik, hanem a 
különféle parfait-k, pástétomok és egyéb 
különlegességek készítési módját :s loirj* 
világos é« érth»*ö  módot. Nagy e’önyo az, 
hogy mind oly dolgokat ód, melyek könnyű 

' szerrel elkészíthetők. A háziasszonyok olcsó 
j szerrel beszerezhetik : 1 korona 10 fillér

beküld se e'lenáben bérme >’ve iildi a 
! szerző, Bodnár É a Bpes>, Vili., Rákóczi 

ut 49 I. e. 10 szám.

A természet óriási »zo:gál»tokut t- sz 
az emberiségnek, amennyiben sok betegség 
ellet: szó gáttá jt a segitölieroket. E.'yike 
a tenger által nyújtott legjobb szereknek a 
csukamájolaj, melynek há ránya azonban az, 
hogy nagyon visszateuzö ize van. A „Scott- 
féle Emulsió^ formájában azonban a csuka
májolaj is jó i:ü és könnyen emészthető, 
akárcsak a éjfél; a csukamájolaj összes 
gvógyerejű tu újdonságai a „Scott-féle Emul- 
sióu bán nemcsak, hogy megvannak, hanem 
még sokkal hatásosabbak is. E?‘. házban 
sem szabad hiányoznia a „Scott-féle Emui- 
sióu-nak. Kapható a gyógyszertárakban.

H i u t a 1 o s 1 ö i1 e ni én y.
1057/1908 szám.

Hirdetmény!
Ló-a város képviselőtestülete fo’yó évi 

656 az. határozatával a Ríkóezy-ucza 31 
azáinu hí.zteíek kifpi’éte alkalmából az 
Utcza szabályozása folytán beépítésre áten
gedett 8 75 négyszögöl közterületet Woiner 
Jókai) háztu ajdonosnak 49 koroua 77 fillér 
vételár mega apitásával eladta, h a kiállított 
adásvételi szerződéseket jóváhagyással 
el át a.

Esen intézkedésről Léva város adózó 
közönségét az 1886 évi XXII. t..cz. 113 
§-a alapján 15 nap a’att <>rvényesithetö feleb- 
bezési jogra való figyelmeztetéssel ezen 
hirdetmény u'.jan értesítem.

Léván, 1908. február hó 16-án.
Bód-ogrlx XuajeB 

polgármester. 
1154/1908 szám.

Hirdetmény !
L^va város képviselötesHi'ete folyó évi 

február hó 20*án  tartott közgyüés ben a 
városházi pénztárának és alapjainak 1908 évi 
költségvetését letárgyalván, — a házi 
pénztárnál mutatkozó hiány fedeze'ére a 
póradó; 2% ipar és kereskede m! tanoncz- 
iskolai potadó betudásával 50% bán álla
pította meg.

Esen Költségvetési előirányzat a megálla
pítást tárgyszó 1144 számú határozattal s 
azon határozatul együtt, melyek a költség
vetés egyes tételeivel kapcsolatosan hozattak, 
mai naptól kezdődő 15 napon át a városi 
kiadó hivata'os helyiségébe közszemlére 
kiteteitek, melyek ellen az 1896 évi XXII.

I t. ez. §-a értelmében a fenti határidő Miatt 
j az adófizetők részéről B rsvárme -yo tör- 
I vény hatósági bizottságához felebbezés ér

vényesíthető.
Léva, 1908. február hó 21-én.

Eód.og’h Xuajos 
polgármester. 

1171/1908 szám.
Hirdetmény.

L'va r. t. varos képviselőtestülete 1908 
évi február hó 21-én tartott folvta'ó'agos 
rendkívüli közgjü égében 1143/J908 az. a. 
hozott határozatival .Léva r. t. város 
szervezeti szabályrendeletét*  megalkotta es 
kihirdette, — am'dön ezt a varos területén 
köahirré teszem, tudtára adom a város minden 
adófizető polgárának, hogy azon szabd y- 
rendolot és vonatkozó határozat a város 
kiadó kiadóhivatalában (I-sö rtnolec 12 az.) 
a hivatalos órák idejéoen a mai naptó 
számított lő nap alatt, vagyis 1908 évi 
márczius hó 8-ik napjáig kötszemlére van 
téve, — bárki megtekintheti es ellene azon 
törvényes határidőben f-tlebbezést nyújt
hat be. ’

Léván, 1908. évi február hó 21 én.
EódLoflh. Zsatjoa 

polgármester.

Irodalom és művészet.
A -Budapest*  jubileuma. Minden feltűnést CB han

gos reklámot kerülve, olyan médon ünnepeli meg a 
„Budapest", az országos függetlenségi és negyvennyol
cas part hivatalos lapja, alapításának harmincadik 
évfordvb ját, hogy részese legyen a jubileum csöndes 
örömének minden eeyes előfizetője. Gyönyörű dis?al- 
bnmot adott, ki Wodianer F. fs fiai kiadócég áldo
zatkészségéből, amely — külső díszre és terjedelemre 
is, — meglepetése lesz a magyar könyvpiacnak. A 
nemzet vezérein s a közélet nagyságain kívül a legne
vesebb köttök és irók nagy gárdája működött közre 
abban, nogy minél értékesebb és érdekesebb legyen a 
„Budapest*  jubiláns albuma, amelyet minden régi 
előfizető díjmentesen kap meg a lap Ünnepének fm'é- 
kezetér?, valamint minden új előfizető is, aki bármely 
naptól kezdve egy negyedévre előtiz t. A gyönyörű 
diszműben, amelynek bolti ára húsz korona lesz, 
Kossuth Ferenc cikke autograinmban van megörökítve, 
továbbá Ap/onyi Albert, Giinther Autal, Justh 
Gyula, Polónyi Géza, Szederkényi Nándor, Barabás 
Béla, Vi8ontai So»ra, Szterényi Jórsef, Mezössy Béla, 
Thaly Kálmán, Ábrányi \orne1, Batthyány Tivadar 
gróf. Szatmári Miír, fíátkay László, Búza Barna, 
Bakonyt Samu írtak brle cikkeket, a iap régebbi 
szerkebztői pedig érdekes vissziemlékezéseket. Kívülük 
a Badapestvalamennyi volt- s jelenlegi irói hozzájárult 
szépirodalmi munkával, költeménnyel, vagy közérdekű 
ismertetéssel. Salusinszky Imre, a „Budapest**  helyettes 
szerkesztője az újságcsirá'ásról, Benedek Árpád és 
Füze88éry István dr. pedig a politika világából Írtak 
nagyon erdekes cikkeket. Kovács Dénes dr. Kossuth 
Lajos utolsó óráiról in nagyhatású szép visszaemlé
kezést. A diszmüvr*t  számos művészi kivitelű kép, sok 
műmelléklet és valamennyi szerző arcképe disziti. 
Rendkívül érdekes része az albumnak a szerkesztőségi, 
kiadóliivatsli és nyomdai elet bemutatása. Az albumo', 
amelyet Garu József kiváló érzékkel állított össze, 
me szerezheti mindenki, ha 6 koronával negyedévre 
előfizet a „Budapest*-re.  — Előfizetéseket elfogad — 

! Nyitrai és Társa könyvkereskedése Léván.
Ságody Otmár vo.t Nemzeti zenede! tanár, most 

első ízbeu mutatkozik ba a zongorázó közönségnek 5 
gyöuyöiű niüdal compositióval. Feuyes tanúbizonyságot 
adva arról, hogy elsőrendű zeneitaleniummal van 
dolgunk a kiben sok a poczis é« a finom zenei ízlés. 
Ezeket a kiváló quali'ásókat dicséretre méltóan tudta 
érvény.e juttatni, Imádság, Ősei hangulat, Gyermekek, 
Erdőben, Oszt nap című müdalszer, reményeiben. E 
dalok, a zenéhez méltó fenséges szöveggel most jelentek 
meg a Magyar Zenemű kiadótársaság kiadásában, és
1 korouáért kaphatók minden könyves boltban és 
zenemű üzletben. Ugyancsak most jelent meg a M. F. 
K. T. kiadásában Fráter Loránd, Tarnay Alajos és 
Kerner Jenő két-két magyar nótája. E y-egy tüzet 
mely két nótát tartalmaz 1 korona 50 fillérbe kerül. 
A. -W. F. K. T. nagysikerű e'ső kiadványa a Fráter 
Loránd szerkesztette 100 dalos gyűjtemény már a 6-ik 
kiadást éri el. — A kiadőtársaság megszerezte Kéry 
Gyula 20 da'os gyűjteményes kiadásának jogát és az 
rge.-z cyűj’vmenyt - koro iáért bocsátja forgalomba.

Az itt felsorolt összes nenemüvek Jámbor Simon 
’‘a»gj«gy‘U«’»»ő intézetében készültek. És kaphatók 
Léván — Nyitrai és Társa könyvkereskedésében.

Az „Egeszségügyőr eífufí Fodor G. Géza .xer- 
kesitésében é. az „Egíszségílgyör irodalmi vállalat*  
kiadásában edöig havonta egyszer, oaeulnl havonta 
kelszer (10 és 25-én) megjelenő közegészaecilfyi szak
lap, melynek állandó melléklete a I>r. Bród Miksa 
sz. föv. gyermekorvos által szerkesztett .Gyermekszoba*  
című gyermekejészsiígiigyi lapocska, f. 1,<J 15-én meg ■ 
jelent első számával a második évlo'yamba lépett.

A valdba.i liaszuos, bézaepétld tartalmas lapot t. 
olvasóink szives figyelmébe sjáuijuk, mert ezen Ispnak 
egy intelligens.bb családban sem szabad kiáll) óznia.

A l:p sok érdekes es fontos közleményei k 'ziil 
megemliijiik a kővetkezőket: E őszót, irta Dr. Donáth 
Gyula egyetemi tanár, a .Klinikai tűzetek" lösze,, 
kesztöie — Vörheny és a főváros, irta Dr. Felek ü 
Sándor ez. föv. tisz'i orvos. — A nö a köregesaség" 
ben, irta l’idéky Apollónia sz Orsz. Kötegeszségügyi 
Egyesület Hógyosztáy elnöke. — Formaiin a leve
gőben, irta Dr. Divay Mór sz.-főv tjtliorvos. — 
Tífusz Meránban, irta (—y —z.) — s egész sereg
vegyes, kü-földi hírek, kérdés és feleletek, irodalom- 
Az állategészségügynek egész külön rovata van, me
lyet Gergely Miklós állatorvos Vezet, szintén erdeke. 
kösleméuyekkei. Melléklete a „Gyermekszoba" cimü 
kis lap. mely hasznos és különösen az anyáknak 
igeu tanulságos dolgokat tartalmaz a gyermek egész
ségügyére vouatkozóia'g A főlap 20, a melléklet 16 
oldal terjedelmű. Eöfiaelési ára egy évze 5, fél évre
2 korona 50 fillér. A „Gyermekszoba*  egy évre 2 
korona-

A lapot a szerkesz'ö és kiadóhiv. igazgató prog- 
rammja vezeti be melybe j rámutatni a szerkesztő 
azokra a visszásságokra és arra a nemtörődömségre, 
amelylyel nálunk hazánk legfontosabb ügye a Köz
egészségügy*  kezeltetik.

Lévai piaciárak.
Kovatvezelö : Konya Jdaser rendőrkapitány

Biua m.-uiíaháuként 21 kor. — fill. 21
kor. 50 ü l. — Koiátorts 20 kor. 40 rt 1. 20 
kor. 60 fill. — Rom 18 kor. 20 fi I. 18 ko- 
60 fill. — Árpi 12 kor. 40 fill. 13 kor. 20 
fill. — Z*b  15 kor. 60 fi I. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 12 t or. 40 fi.l. 12 kor. 80 fill
— Láncáé 29 kor. — fill, 29 <or. 60 fill. _
Bab 12 kor — fii>. 12 kor. 60 fill — Kö-

| les 9 kor. fill. 9 kor 60 fill.
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Vetőmagvak 100 kilónként .• Vörös ló. 
here természettől arátikamftrites 210 -215 
Vörös lóhere, kis aránkás 185—195 Vörös 
lóhere, nvgy ar.ónkás 170-180 Luczerna, ' 
természettől araokamentes 170—175 La- j 
czerna, vitógos szemű aránkás 155—165 
Luczerna, barnás szemű 145—150 Biborhe e 
36—40 Baltaczin 38—40 Tavaszi bükköny 
18—20.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 év! február ló-tól 1908 évi február hó 23-áig

Születés.

A szülői neve
A gyermek

neve

Vökön Lajos Czimer Iréu fiú Árpád

Drgouya Istváu Hildák Mária leány Mária

Szarka Gyula Manyink J. leány Mária

Zilay Sándor Juhász Ágnes tiu Sándor

Boldis János Frisch Mária fiú József

Nyizsnyáuszky G. Ruzsicska M tiu Béla Antal

Löwy Jakab Landesman Ida leány Margit

Halálozás.

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Hoffmaun Árpád Kein Vilma r. kath.

AZ BltüDVt ÍIW A ha--' oh»

özv. Mihalik F. *0 éves Végkimerülés

özv. Pásztor István 76 , Végkimerülés

Varauay Béla 2 » Toroklobb

Dohány József 80 „ Ag. végkimeriilés

Krammer József 36 „ Arc*  orbáuez

Nviittér.

Kiadó lakás.
konyha, éléskamra és kerttel együtt fob ó 
évi május hó 1-töl kiadó.

Eladó Drogueria. “7^ 
legforgalmasabb, Piactéren fenálló ki- 1 
tüuő vevőkörrel biró s fényesen beren
dezett gyógyáru (drogueria) üzlet ! 
családi körülmények miatt azonnal és j 
olcsón eladó. — Személyes vagy levél
beli komoly érdeklődőknek bővebb , 
cimet e lap kiadóhivatala ad.
■Hl * J x 1. a n A legfőbb lorgalmu i fllStCLO llá“. Szepesi-utca 30 sz. 
melyben van 3 utcai szoba bolthelyi
séggel, folyosó, meleg konyha hátulsó 
szoba, 2 pince, 2 fásk-mra jó vizű j 
szivattyúskút. Ezenkívül eladó 703 
□ öl háztelek a Zúgó-utca — új sor 
házak — Perec partján □ ölenként 
6 korona. Bővebbet felvilágosítást ad 
Tóth Dániel és neje. — A ház eset
leg bérbe ia adó.

Cslszárflrdö Bpesten. KÍ i 
gyógyhely, a magyar Irgalmas fend tulajdona. 
E -őrangu kénes hévéit gyógyfürdő ; modern 
brrendez.éi.ii yőz/űrdő, Kei>y c.in-m iszapfürdők, 
ustoddk-, török-, kő- és mdrványffiirdSk ;hő 
Ug-, szénsavas- és villamos vízfürdők. Ivó-ku.i. I 
200 kényá’mes lahósioba. S-obe ke.olés, 
jutányoB árak. Prospektust ingyen (‘s bér- 
mrntve küld at igazgatóság. 

T71 a J A A m Petőfi-utca 7 számú üiiUO Jl&Z. ház szabad kézböl 

eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
id. Mordinyi Gusztáv.

Fogzásban lévő 
gyermekeknek 

valóságos megkönnyebbülés a SCOTT féle 
Emu’sió, mert ^7 étvágyat, erőt s
pgÓM/.B'ige*  ad s a fogak erősen és fehéren 
bújnak ki. A

SCOTT-féle Eimilsió
oly jó^ü é*»  *di8,  hogy a gyer
mekek örömmel, előszeretettel 
vesz k ; síabá'yo^va a gyermek 
oiná. ztés :t, ci’hpitju az. idegeit, 
miá’.tal a aiü'öküek, vsdaiiFnt a 
gyermeke’ nek nvugoda'.mas és 
bábon hátim éjszakákat biztosit.

Egy eredeti iiveg ara 2 K. 50 f.
Kapható :

a gyógyszertárakban.

M OLL-FÉLE
LS E I D Ll TZ-PORd
Euyhr*,  oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé. 
gyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona
Vidéki gyógyszertárakban kérjük xsaS‘‘' ZbvColl 
készítményeit.

r M Ö L L - F E LÉ~~~|
SÓS - BORSZESZ

bedörzsölés.
elismert, régi j '-hírnevű háziszer 
szaggatás és Kulcsból .származó 

mindennemű bet< gs-'gek ellen
Eredeti üveg ára 2e©x, 1.90 
Ka pb: tó minden gyógyszertárban 

és drogériában.
Főszetk üldási hely MOLL A. gyógyszerész 
és kir. udv. szállító, Béci, I. Tuchlanben 9.

Hirdetmény.
A Lévai Takarékpénztár igaz

gatósága közhírré teszi, hogy 1908 
évi április hó 1-töl a további 
intézkedésig

a betét kamatlábat
4%-ban állapította meg.

A betét kamatadót mint eddig is 
az intézet fizeti.

Léva, 1908. év február hó 20.
igrazg-atóság-.

Uj festő műhely.
Tisztelettel értesítem Léva város 

és vidéke n. é. közönségét, hogy Léván 
Szepesi-utca 15 szám alatt

szobafestő és mázoló
műhelyt nyitottam.

Elvállalok minden e szakmához 
tartozó munkákat, u. m. szobafestést, 
mázolást, cimfestést és

gjSjT" tapétáizast, 
mindezen munkákat a legegyszerűbbtől 
a legszebb kivitelig szakszerűn szolid 
árak mellett pontosan elkészítem.

Magamat szives jóindulatukba ajánl
va vagyok

kiváló tisztelettel
Rubletzky István

festő mester.
Ugyan.tt egy tanuló is felvétetik.

Bérbeadási hirdetmény.
A mig-y. kir. Állam vasutak Érsekújvár pri- 
vigyei vona'Án fekvő Kálmán falvai 1040 
hóid á 1200 négyszögöl ; ilandó és kitűnő 
cukorrépát termelő birtok 1909 vi április 
hó 1-töl egymásután következő 15 évre 
ujó ag bérbe adatik. — Erdekiőuök fordul
janak bővebb fdvi ágoaiiá^én a báró S’eiger 
Miinsir.geni BzÁmUrtói hivata hoz Széptané 
Újfalu, u. p. Nyílra Ludány.

Mótorvevök figyelmébe
Herkules mótorvállalat

E^apest, "V.. Váczi-ut 30.

Ajánlja úgy cséplési, mint malom
üzemre kitünően alkalmas legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér 
Váci ut 30 szám alatti gyárban bármikor 

üzemben megtekinthetők.
, Teljes 

jótállás 
kifegastalan ' <■' -J -. * \ üzemért

Üzemzavarok kizárva
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I ! 
13 14 éves fiú is kezelheti !

Árjegyzék ingyen ! Olcsó árak részletfizetésre ! 

200 óra, elismeri levél a Magyarországon üzemben lét j motorokról

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs Jobb a

RJÉTHY-fóle
pemetefű czukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 

ZtÉTXZtí’-í’élét leér 
•<S<XO mivel aok haszontalan utánzata van. MáQQ

1 doboz ára 60 fillér.
Csak R É T H Y-félét fogadjunk el
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JN/TEG HÍVÁS

A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
(Részvénytársaság)

1908 évi március hó 9-ik napján délután 2 órakor 
saját épülete tanácstermében Léván tartandó 

rendes közgyűlésére.
Kelt Léván. 1908. év február hó 18-án.

-A-z igazgatóság.

Tárgyai :
1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.
2. Az 1907 évről szóló zárszámadások előterjesztése az igaz

gatóság és felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapí
tása ; a nyeremény felosztása és felmentési határozat

3. Egy igazgatósági tagnak egy évre megválasztása
4. Esetleges indítványok.

Alapszabályaink 12 § a: Közgyűlésen résztvebetuek mindazon részvénye
sek, kik legalább egy nevükre szóló részvényt le neiu járt síel vényeivel együtt a 
közgyűlés megtartása e!8n egy nappal a társulat hivatalos helyiségében Jótéte
mény vztek; — szavazati joggal azonban csak az esetben bírnak, ha a nevükre 
szó'ó részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvbe bejegyezve 
találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében hétközna
ponként délelőtt 9—12 óra közt megtekinthetők.

Vagyon. 1907. évi Mérleg számla Teher.

n

31.

Vagyon kor. i fii. kor. fii. Teher kor. fii.

Készpénz 1907 december 31-én . .
Váltó kölcsönök.................................
Jelzálogos kölcsönök ......................
Törlesztéses kölcsönök......................
Előleg kölcsönök.................................
Másutt elh. tőkék.................................
M. kir. postatakarék pénztár . . .
0. M. Bank giró számlán .... 
Érték papir számlán...........................
Intézeti ház...........................................
Ingatlan számla.................................
Leltári számla......................................
flázfentartás számla...........................
Óvás és per számla...........................
Váltó üzlet...........................................
Áruosztály árúkban...........................
Hátralékos jelzálogos kamat . . .
Hátralékos törlesztéses kamat . . .
Hátralékos előleg kamat ....

38817 63
941787 — 

1595650 —
275393 50

13688 07
40555 34

1139 —
1022 16

93500 —
74000 —

1440 59
1314 74
1694 62
356 44

1028 72
15311 66
11706 53
2703 79
348 03

|
Alaptőke...........................................
Tartalék töke...........................
Veszteségi tartalék töke . . .
Betéti töke......................................
Viszleszámitolási töke . . . . i
lO°/o betét kamat adó . . . .
1906 évi osztalék szelvény . . 
Arúosztály hitelezők.....................
Átmeneti váltó kamat . . . . >
Átmeneti jelzálogos kamat . . .
Átmeneti törlesztéses kamat . . 
Átmeneti előleg kamat ....
Nyereség áthozat . . 15385 —) 
Nyereség 1907 évi . 50000 55)

200000
286700

10600 
2405293

85040 
5003

28
14644
14825
20915

2872
149

65385

38

56

10
90
37
02
94

55

3111457 82 i 3111457 82

Léva, 1907 december hó
Csekey Vilmos

igazgató.
Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság :

Jozsefcsek Géza
főkönyvelő.

Fogler Lajos
felügy. biz. tag.

Dr. Kaszaniczky Kálmán
felügy. biz. elnök.

Szilassy Sándor
felügy. biz. tag.

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. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

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

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

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

Szabadalmazott érckoporsők Beschorner gyárából 
légmentességű. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. — 
Felnőtteknek 60 koronától 100 koronáig,

IW*  Fakoporsó 
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé. 1

Koszorú 1 korona 80 fillértől 20-30 koronái;
Raktár: Kern Testvéreknél Léván.

Legolcsóbb beszerzési forrás!!!
Bazár

Léván Petőfi-utca 9 szám alatt
Női- és gyermek kötények 
Női- és férti nyakkendők 
Fog-, ruha- és hajkefék 
Fésűk
Hajtűk
Hajcaattok
Piaci táskák

Pénztárcák
Szivar- éa srivarka tárcák 
Társaajá'ékok
Zene játékszerek
Babák
Pipere szappan
Gallérok és kézelők

éa egyéb cikkek nagy választékban, olcsó áron kaphatók.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyomajtóján Léván,


