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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér. BARS
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HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Döntsön a nemzet.
(K,j Ha va’aki tiz hónap előtt, 

amikor a kórmány benyújtotta lemon
dását, a mai teljes felfordulás képét 
jósolta volna, hát kinevették volna. 
Sajnes, a gyámoltalan siránkozásnak 
nem lehetett más vége. A császári aka
rattal szemben azoknak, kik a magyar 
nemzet törvényben biztositott jogait 
lettek volna hivatva megvédeni, nem 
volt egyéb fegyverük a gyáva meghu- 
nyászkodásnál, a feltétlen szolgai enge
delmességnél.

Hej, szegény függetlenségi párt! 
Hányszor kellett meghajlítani csontos 
gerincedet, kemény nyakadat, hogy a 
koalició rozzant szekerét a kátyúból 
kiemeljed? Mégis a koalició minden 
bűne rajtad száradt. Az ország meg
vádolt a hatvanhetesekkel való szö
vetkezés miatt, pedig hát Bécsben egy 
cseppet sem lett jobb híred, mint akkor, 
mikor az ellenzéken voltál.

Le akarták a pártot járatni. Bízva 
abban, hogy a nemzet megunván a 
koalíciós jármot, uj alakulás után 
vágyik, nem a függetlenségi pártot, 
mint az ország legnagyobb részét, bíz
ták meg a válság megoldásával, ha
nem a régi módszerhez folyamodnak 
s nyakunkra küldik a darabantok újabb 
kiadását, a granicsárokat s ezt nemso
kára az országgyűlés feloszlatása és 
uj választások elrendelése fogja követni.

Hát döntsön a nemzeti A függet
lenségi pártnak nincs oka félni a 
nemzet ítéletétől, mert egyedül ez a 
párt képviseli a nemzet igazi akaratát, 
s reméljük, hogy a közös veszedelem 
tudata újra együvé tereli a kettésza
kadt pártot. Akinek oka van félni a 
választástól, az Wekerle, aki nyíltan 
is a császári akarat mellé szegődött s 
akinek köszönhetjük az exlexes állapotot.

Ha nem lett volna a hatvanhetesek 
között annyi sok felkinálkozó, már 
régen megoldást találtunk volna. De 
miként hiheti a király, hogy a füg
getlenségi párt kívánsága az egész or
szág akarata, amikor ptrfid módon a 
magyar nemzet előkelő és súllyal biró 
politikusai közül egész csomó akadt, 
akik nyíltan hirdették az ellenkezőt s 
készségüket nyilvánították a nemzeti 
aspirációk letörésére. Lengyelország 
sorsa jut eszünkbe, valahányszor ezekre 
a farizeusokra gondolunk.

Ma is csak ez a tábor állja útját 
a kibontakozásnak. Ez a tábor szállt 
hadba a nemzet ellen. Ez a tábor 
akarja visszaállítani a régi reakciósok 
uralmát. Ezt a gyász-hadat kell elsö
pörni a magyar nemzetnek az uj vá
lasztások alkalmával. Összetörni, meg

Megjelen vasárnap reggel.
FÖMUNKATÁRS -. Dr. KERSÉK JÁNOS.

semmisíteni kell közöttük a legutolsó 
alakot is s a politika küzdőterét tőlük 
végleg megtisztítani, mert addig nem 
lesz békesség az országban, mig a 
császárnak egyetlen satellese itt mo
zogni tud.

Az igazi és erős népakaratnak 
kell minden vonalon győzni, ha Ma
gyarországot a gazdásági fejlődés és 
vagyoni gyarapodás terére akarjuk ve
zetni. Meg kell mutatni a nemzetnek 
olyképen, hogy annak nagysága Lajtán 
túl is imponáljon. Meg kell győzni a 
királyt arról, hogy a nemzet akaratával 
szembe nem szabad Állítani a királyi 
akaratot, mert e kettőnek egymást 
fedni kell. A függetlenségi párt is azt 
az elvet hirdeti, hegy az uralkodóval 
való jó viszony, a kölcsönös megértés az 
ország fejlődésének legnagyobb biztosítéka. 
És azok sem * trónnak, sem a nem
zetnek nem igaz barátai, sőt inkább 
ellenségei, kik azon mesterkednek, 
hogy ezt a két akaratot egymással 
szembeállítsák,

A nemzet azonban tudja már, kik 
sz ő barátai. A választásokat bátran 
kiírhatják, nyugodtan és igazának tel
jes tudatában várja be azt és dönteni 
fog aképpen, hogy ország-világ látni 
fogja anyagi függetlenségéhez, demok
ratikus alapon való fejlődéséhez való szi
lárd és megingathatatlan ragaszkodását.

A régi, avult rendszer hivei szinte 
kétségbeesetten tiltakoznak a válasz
tások ellen, lapjaik a legkétségbeeset- 
tebb eszköznek, sötétbe való ugrásnak 
nevezik a választások elrendelését, 
amely csak növelői fogja a mostani 
zűrzavart. Csak a vak nem látja, hogy 
ez az ő halálhörgésük, amellyel meg 
akarják gátolni kivégzésüket. Csak a 
vak nem látja, hogy ez manőver a 
részükről, hogy életüket meghosszab
bíthassák.

Ellenben a függetlenségi párt 
maga is kívánja az uj választásokat, 
mint amely egyedül tisztázhatja a 
helyzetet.

Elvégre is most még mindegyik 
párt hirdetheti, hogy ő képviseli a 
nemzet valódi akaratát és az ő politi
káján alapul az ország fejlődése, itt az 
ideje, hogy maga a nemzet válassza 
ki azt a pártot, amelyre jövendő sorsát 
bizni akarja.

Döntsön a nemzet!

Ili Szenzáció-
(Csjus.) Nem én hajhászom a szenzá

ciót, úgy látásik, as van aa én sarkomban.
íme ismét egy. Furcsa is, komoly is.
Furcsa, hogy a királyi vagy császári 

megbízott vagy kijelölt miniszterelnök rövid 
dicsőségét már is — megunni volt kénytelen.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat ■ 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA

Keménytől duzzadva settenkedett nagy 
embereink körül. Aztán böngészni kezdett 
a kicsinyek között. Csalétekkel megkerülte 
a függétlenségi pártot : reményt adott be 
neki, hogy az önálló bank rövid időn belül 
való megvalósítása nem olyan lehetetlen. 
Stb., stb.

De tudja a kő, a mézes szavával sem 
itt sem ott nem nagyon boldogult még ak
kor sem, mikor már sikerült neki a nagy 
pártot szétrobbantani.

Azt mondta tehát a burgban: ezek a 
magyarok tisztára meg vannak bolondulva, 
aa én édes maszlagomat már be se vérzik I 

Ezzel Lukács László kifelé bókolt a 
óuryból. Ea volt a dologban furcsa.

Dahát utána jön Khuen-Hederváry gróf.
Ha az örmény csalafintaság nem segi', 

majd tesz róla a horvátok atyamestere 
dain-dsitsu fogása, mely Jalasicséknál vala
mikor nagyon bevált.

Ez aztán már komolyabb színezetet ád 
a dolognak.

Nem titok, bogy Lukács L. a gróf 
közremü ödésével már egy éve adott be a 
kabinetirodába memorandumot, melynek 
tartalma lényegileg -megegyezett volna a 
Kristóffy programmal. Álta'ános, egyenlő éa 
titkos választói jog kell a magyarnak és 
ha az meglesz, a nemzeti jogok érvénye- 
aitése iránt támasztott követelésekkel már 
nem fog kelleni többet törődni.

A bécsi legfelsőbb körökben ezt a me
morandumot nagy megelégedéssel fogadták 
és Lukács munkája megkezdődött.

Minden jól ment volna, de a kuruc ma
gyar nyakaseágán hajótörést szenvedett a 
labanc örmény furfangja.

A trónvárományos bécsi lapjai most 
egyre hangoztatják a diadalmas elhatáro
zást, hogy az engedmények politikájának 
Magyarországgal szemben örök időre vége. 
A monarchia nagyhatalmi politikájával, a 
dinasztia biztonsága és tekintélye érdekeivel 
nem fér meg az a rendszer, mely itt négy 
századon át folytonos forradalmakat tett 
lehetővé. Eszel a renddel szakítani kell ; a 
magyarok ellenállását mindenkorra le kell 
törni ; uj politikát kell abban a rebellsnland- 
bán kezdeni.

Ez új politika alapvetőjéül Kbuen-Hé- 
derváryt szemelték ki. Horvátországi sike
rei után ö a bécsiek erre legalkalmasabb 
embere.

A Belvedere ura következetes maga
tartásával és Lukáos segitaégével már elérte, 
bogy a magyar parlament azon többsége, 
melyet itt örömrivaigással üdvözöltek, B isi
ben pedig aggódva néztek, meg van bontva, 
darabokra szaggatva, tekintélye az ország
ban a kölcsönös rágalmazás, lepiszkolás 
folytán aláásva.

Azt vélik a Belvedereben, hogy a 
grófoak ismert erélyével és politikai körül
tekintésével sikerülni fog új választásokkal 



B -A. H S 1910 január 16.
2

oly többlégre síért tenni, mellyel az álta
lános egyenlő és titkos választás törvényét 
életbe léptetheti. As új válasstási törvény 
alapján megalakult parlamentben neonban 
oly testületre reménylenek saert tehetni, 
amely az osatrák parlament szakított 
mása less.

As osatrák jövendő césári politikának 
pedig csak aa kell.

Ennek a végrehajtására legalkalmasabb 
emberük a gróf.

Vigyázzatok konsulok, nehogy ebből a 
hasának valami vessed elme legyen 1

Az altruizmus.
Ha a ssociális élet összetar ózandóságát 

vissgáijuk, észrevesszük, hogy ások a kap
csok, melyek as egyéneket a nagy társa
dalmi sservesettel összefűzik, összekötik, 
számosak és lényegükben véve különbözők. 
De meggyőződünk egyúttal arról is, hogy e 
különböző kapcsok végeredményükben a 
kizárólag csak egy közös cél felé : a tár
sadalmasítás felé törekednek. Azonban ez 
alkalommal nem célunk a társas kapcsok 
mindegyikével küiön-külön foglalkoznunk, 
jelenleg pusztán az altruizmusról, mint a tár
sadalmi kapcsok legfontosabbikáról kívánunk 
egyet-mást közreadni.

Szándékosan és nyomatékosan hangoz
tatjuk, bogy az igazi altruizmus a társas 
kapcsok e legfontosabbika, mert e köré a 
kapocs köré a többi kapocs is csoportosul 
s ilyentén mintegy táplálkozik belőle. Min
dezért joggal állíthatjuk, bogy azok a tár
sadalmak, melyekben az igazi altruizmus 
biaonyos okoknál fogva meglazult, elhalvá
nyult, ott as össsetartosandóság érzése is 
síőbb-utóbb meginog, mi as illető társada
lom fennmaradása és helyes haladása szem
pontjából veszélyes kimenetelű. Sőt számos 
históriai adat bizonyítja, hogy jobbára csak ‘ 
azok a társadalmak tűntek el a fö d színé
ről, amelyekben as igasi altruizmus vagy 
teljesen hiánysott, vagy pedig a meglevő 
eltompult illetve elenyészett. Tény egyúttal 
as is, hogy as éss, az erő egymagában véve 
nem elégséges ahhoz, hogy az egyént a 
társadalom bizonyos körébe helyesen be
illessze, ehhes nemcsak a jelzettek, hanem 
azonkívül a szív nemes megnyilatkozása is . 

szükséges. Már pedig a szív nemes meg
nyilatkozásának mintegy koronáját, gyön
gyét csakis as altruizmus képezheti.

Sajnos azonban, hogy esek az érzel
mek nem folynak oly mederben, mint 
amilyen mederben kellene folyniok. A szo
ciológus e’őtt úgy tűnik föl, mintha as 
altruisztikus érzelmek, molyek a letűnt Szá
sádban oly szép irányban indultak, melyek 
többek között a rabszolgaság, jobbágyság, 
stb. eltörlését eszközölték, továbbá melyek 
számos jótékony intézménynek voltak a 
kezdeményezői, tűnőiéiben volnának.

Erre enged következni a modern kor 
erkölcsi jellege is. Mindenünnen hallatszik 
a panasz, bogy az igazi erkölcs szemláto
mást lazul, halványul s helyét az erkölcs
telenség és az álerkölcs foglalja el. Nyitját 
ennek egyes-egyedül az igazi altruizmus 
elhalványulásában, tűnésében kell keresnünk.

Látjuk, észleljük, hogy as általános 
népművelés, nevelés nagyobbrészt csak az 
észre irányul, mig ellenben a szív művelet
len, kietlen, fásult marad.

Ebből a műveletből eredőleg a tudo
mány valósággal rokonléptekkel halad előre, 
újabb és újabb eszmék, felfedezések, stb. 
váltják föl egymást; de kétségtelen, hogy 
igazi szociális hasznuk csak akkor lesz, ha 
a technika vívmánya, az ember életbö.cse- 
lete, stb. a társas erkölcs nemesitöjé. el, 
fenntartójával : az altruizmussal párosul.

Ezek kapcsán az is tény, hogy azok 
a hibák, meiyek a társas erkö caben fedez
hetők fel, kizárólag csak az igazi al ruiz- 
musnak a tarsada om ersö csi kód xébe 
való belebelyezésével orvosolhatók gyö
keresen.

Ezért hiábavaló és meddő minden más 
irányú vagy más minőségű törekvés, illetve 
eijarás. Mert az az erkölcs, melynek szaiai 
az igazi altruizmus talajából táplálkoznak, 
megingathatatlan jelleggel bír.

Tudjuk a múltból, hogy azok a harcok, 
vérengzések, viszalykodasok stb., melyek az 
emberiség között dúltak, jobbára csak az 
altruizmus hiányánál eredtek. N pjainkban 
mindezek az igazi altruizmus terjedésével 
jobban-jouoan baiterbe szorulnak s leszuea 
idők, amikor a spontán emberszeretetet a 
fentiekhez hasonló, vagy a ve.ök azonos 
jellegű eljárásokat, cselekedeteket barbariz
mus névvel fogjak megbélyegezni.

A müveit államokban a békés, nyugodt 
fejlődés ma már tööbé-kevésbbé meghasonlott. 
Ámde vannak még államok, társadalmak e 

föld kerekségén, amelyek nem értenek, he
lyesebben nem éreznek egyet a müveit álla
mok békés fejlődésével.

De ha a müveit államok altruizmusa 
teljesen megerősödik, állandósul, akkor nincs 
erő, amely az ily szálakkal összekötött álla
mokat leigázná, avagy letiporná.

Az igazi altruizmusnak a szóbanforgot- 
takon kívül még egyéb fontos jellege is 
van. Nevezetesen az igazi altruizmus az a 
jótékony tényező, melyből az emberiség 
jogainak tisztelete, munkájának megbecsü
lése, kölcsönös segítsége, nyomorának eny
hítése, egyszóval az összjólét emelése 
sugárzik.

Vannak azonban egyének, akik ellenzik 
a tiszta alapon nyugvó altruizmus megnyi
latkozását. Igazuk lenne akkor, ha az ily- 
fajta altruiiztikus megnyilatkozások bizo
nyos szélsőségekkel, tulságokkal stb. páro
sulnának. Mi sem helyeselhetnék az oly altru
izmust, mely tisztán és kizárólagosan csak 
a közérdeket szolgálná, as önérdeket pedig 
teljesen mellőzné. Az ily altruizmus egye
nesen az egyén legszentebb jogait érdekeit 
csorbítaná, mit semmi szín alatt sem sza
bad helyeselnünk.

Azonban az altruizmus, melyné fogva 
az egyen ön-rdekén kívül a közérdeket is 
szolgálja, még p d'g minden földi, vagy 
tu világi jutalmak reménye nélkül, vagy 
kényszer nélkül, tehát spontán szereteténél 
fogva hajlik a közérdek felé, valóságos 
kincse a társadalomnak.

Etek után mé^ annak a tisztázódására 
kell röviden utalnunk, vájjon az az altruiz
mus, mely a szociális életben észlelhető, 
megfelel-e azoknak a kivánalmaknak, me
lyeket a haladás szelleme lépten-nyomon 
megkövetel ?

Az előadottakban érintettük, hogy a 
modern kor altruizmusa nem halad abban 
az irányban s oly tempóban, amilyen irány
ban a tempóban indul: kezdetben. Sőt 
ehelyütt joggal állithat)uk, hogy manapsag 
a spontán altruizmus csak gyéreu szerepel 
az egyén azon ténykedésemen, melyek a 
közérdek, az öss-jóiet fosozódására irányul
nád. A* <eg*öbu egyen altruizmusa .* színle
léssel, haszonleséssel, kényszerrel, gjüöiet- 
tel, bosszúzliással, irigységgel, közönnyel, 
kapzsisággal, agyarkodássa, karörvendö je
lenségekkel, masok lebecsüiéseve1, kiseobi- 
tésével, fényűzéssel, kajansaggal stb. Van 
fűszerezve.

Erről tanúskodnak azok a tapasztala-

T ÁR C A.
Jóslat

Irta : Tska Itarsly.

beszélik ítéltébe hosszába :
Hazajött, itthon van Búzái István lánya 
Szép selyem ruhába.

tgy gavallér úr fi karöltve kísérte.
— Talán es az ura, talán ez a férje ’ — 
Mindenki beszélte.

S hogy a rokonságot sonólsorra járták, 
Utcákon a dáma Tnagy módii* ruháját 
Még jobban csudálták.

— Úgy megy az úr karján, mint valami páva, 
Mintha bizony senki nem ösmeme rája, 
Hogy kinek a lánya.

Kapuban • lányok meg arról beszéltek :
— Mégis csak ott Pesten jó lehet az élet, 
Lám, Böske mivé lett I

Aztán asszonyok is tanakodtak végre;
Nagyban bizonykodott a vén Zsuzsa nént :
— 1Í08SZ lesz majd a vége !

— Szép karcsú termetén ragyogjon akármi,
Ez is úgy fog járni, mint szegény Tóth Sári . .. 
A szőke Dunából halászok fogják ki !

Egy kit darabka az életből.
Irta: T-.é.'tou.y Tózaef.

Ősz volt. — Álomba ringató, lehangoló 
novemberi est. Nyomott kedéllyel tettem 
megszokott magányos aéta-utamat a levél
lepte országúton.

A hirtelen kerekedett szél fel-felkapta aa

úton heverő sárgásvörös faleveleket s paj
zánul játszva velők, egy darabig hajtotta, 
űzte, — majd hirtelen meghemperge te a 
száraz, rögös úton, hogy a másik pillanat
ban ismét fölvegye a meggyötört, hervadt 

' lombokat.
Hűvös idő volt. — Fázni kezdtem. 

Télíkabátom prémgallérját felhajtva, gondo
lataimba merülten tértem vissza kis, meleg 
szobámba. A kályhámból kiáradó meleg 
sem volt képes szétoszlatni kedélyem hi
degségét.

Különös melznkólikus érzés vett raj
tam erőt, mely mint valami groteszk gnóm, 
— lenyűgözve tartotta egész valómat. Az
nap este nem is mentem el megszokott, 
mindennapi piccolómra, hanem bezárkóztam 
szobámba, vettem az újságot és olvastam. 
Mindent figyelmesen végignézve, szemem a 
gyászrovatra siklott.

„Mártonffi Géza bankbivatalnok 26 éves 
korában meghalt*; olvasom. — Mgröö- 
nyödtem... Ajkamon fájó sóhaj szá ll el. 
Oly sóhaj volt es, milyen a kor tör ki 
keblünkből, ha valami igen kedveset, valami 
pótolhatatlant veszhettünk el.

Egy-két hasábfát raktam a kályhára, 
majd visszaültem székembe a átengedtem 
magam a múlt emlékezéseinek.

Képzeletem visszaszállott abba as időbe, 
mikor szegény Géza barátommal együtt 

róttuk az isko a padjait, ö és én, a két 
koldusdiák.

Apja egy szegény szűcsmeater, alig 
tudta fönntartani 6 kis gyermekét. Gézának, 
a hetediknek, már nem jutott semmi.

Ö tsnitásból tartotta fenn magát, — 
órákat adott diáktársainak s a szerzett pén
zen kifizette szerény kosztját s lakását.

Keserves élet volt ez. Az ambíció küz
delme a jövő nyomorúiágért.

Képzeletem hangján szólítom Gézát, — 
s ő megjelenik kopottas ruhában, folttal 
teiirakott cipőben, elnyűtt kalapjában, úgy 
amint élt, — úgy ahogy járt.

Rekedtes hangjáról reáismerek. Igen,... 
ö az.............

Kiaszott kezeiben most is szorongatja 
írásait, miket hivatalos óráin kívül házi 
munkául magával vinni szokott.

Az a havi 35 lorint, melyet görnyedő 
munkával kereset , kevés volt a megélhetésre. 
Brómra, kreozotra mar nem jutott, pedig 
erre is kellett, mert a szegény Gésa köhö
gött, — nagyon köhögöit.

Uiobó találkozásunkkor elmondotta kí
nos vergődését, elbeszélte élete sorát. Pa
naszos hangja most is ott cieng fülemben .. .

— Hát bizony találkozásunk óta sok 
mindenen mentem én keresztül, — igy kezdte 
— s a száj sasé lein megjelent keserű voná
sokról azt olvastam le, bogy küzdelmes éle
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tok, melyeket nap-nap után úgy a közélet, 
mint pedig a politika, a sajtó .stb utján 
Mernünk.

Számtalanszor észlelhetjük, hogy aa ész 
és a ssiv ténykedése nem áll összhangban 
egymással. Mást mond a száj s mást érez 
a szív.

Vannak egyének, még pedig eléggé nagy 
számmal, akik mások fajda ma, nyomora, 
ezenvedese síb iránt teljes közönnyel visel
teinek. Ismét vannak egyének, akik mások 
hibáit, eltevelyedeseit körmönfont hazugsá
gaikkal fokozzák, szellőztetik. Ujonganak ha 
azok a büu fertőjében elmerülnek s elpusz
tulnak. Hol itt a spontán altruizmus ? Ezen 
eljárás semmi az in alatt sem egyeztethető 
össze az egyeni méltóság egyes követelmé
nyeivel. Iyentén a társadalom helyes hala
dásáról s s»i« lasziiáid fennmaradásáról szó 
sem lehet. Igaz ugyan, hogy nem szabad 
mások hibáit, eltevelyedeseit stb. bizonyos 
módokkal s eszközökkel elpalásto'.nuuk, de 
egyúttal kétségtelen, hogy mások hibáinak, 
különösen pedig apió eltévelyedéseinek ok 
nélkül való szel óstetése, tülekedése a tár
sadalom nyomós bűnei közé vehető fel.

Társadalmi kötelességeink i őzé tarto
zik tehát, hogy a hibás eltévelyedésnek 
indult egyéneket a bűnök fertője elleu bizo
nyos profi.aktikus intézkedéseinkkel meg- 
védjük s ne engegjük, hogy a bűn örvé
nyének a bullamai as elteveiyedett egyén 
feje fö öit ö«ssec»apj»nak. Idejekorán ránt
suk ki a h.narbói. Ezt kívánja követeli a 
táreada mi egyedek kö c«önöa ueveiese is. 
Meri iskolai nevetés egymagában ve-enem 
elegseges ahhoz, hogy a társadalmat a bű 
nős, hibás egyénektől megszabadítsa, mind
ehhez a köcronös nevetés u. n. tarsas 
nevelés is szükséges, melynek kezdeménye
zőjét, irányítóját főleg a spontán altruizmus
ban kell keresnünk.

Szobolovszky Xstv&n.

A városok és az általános választói 
jog.

Irta: Kaszás Béla.

A magyar parlameDtárizmus egész tör
téneteben feltalálhatjuk azt a jelenséget, 
hogy varosaink a vármegyek mellett min
denkor csak egészen alárendelt politikai 
jelentőséggel bírtak. Oaat ennek nagyon 
könnyen megtalálhatjuk aránytalan birtok

eloszlási és gazdasági viszonyainkban, mely 
döntő társadalmi tényezővé a nagybirtokos 
osztályt és a vármegyei nemességet tette. 
Az ipar és kereskedelem fejlődésével, a 
kiváltságos osztály anyagi gyengülésével az 
erőviszonyok mindinkább megváltoztak s 
ma a városok a nemzetnek úgy számbeli, 
mint gazdasági és társada'mi tekintetben is 
a vármegyékkel legalább is egyenrangú 
tényezői. Politikai tekinte-ben azonban a 
magyar városok még ma sem gyakorolják az 
államélet irányítására azt a befolyást, mely
nek hatásaitól függ az ország megerősödése.

Ma már mindnyájau tudjuk és elis
merjük azt, hogy a túlélt régi nemesi rend 
urainsk parlamentje, melyből a nép milliói 
ki voltak zárva, nem volt a nemzet igazi 
képviselete, de egyúttal kétségtelen jeleit 
látjuk annak is, hogy a jelenlegi parlament 
osztályérdekek képviselője.

Egy futó pillantás a legutóbbi évek 
törvényalkotásaira, bizonyossá teszi, hogy a 
magyar parlament kifejezetten agrár érdekek 
szolgálatában áll és igy az osztályparlament 
jellegével bir.

A mezőgazdasági munkástcrvény, mely 
az agráriusoknak olcsó és helyhez kötött 
munkaerő biztosítását célozza, a cselédtör
vény, mely csak a mezőgazdaságban alkal
mazott cselédekről rendelkezik, az adóreform, 
mely a nagybirtokosok és a középbirtoko- 
sokr 1 levett terhel a vár >ei lakosságra 
haritja, a telepítési akció, mely az eladóso
dott nagybirtok értékének növelését van 
hivatva biatositani, a kivándorlás megaka
dályozásáról szóló törvények mind-mind 
bizonyítjuk az', hogy a magyar parlament 
jelenlegi összetételében mindenre inkább 
alkalmas, mint városi érdekeknek, a városi 
polgárság és az ipari munkásosztály érde
keinek képviseletére.

A városok megizmosodását elősegítő, a 
városi lakosság, a városi munkásság érdeké
ben fekvő törvénytervezet annál kevesebb 
készült ; a városi törvény a tisztviselők 
szolgálati pragmatikájának megalkotásáról, 
munkáskamarák megalkotásának ezükséges- 
eógérő1, az ipari békének kollektív egyez
ményekkel leendő biztosításáról, az ipari 
munkások védelméről kevés szó ősik a 
parlamentben. Az uj ipartörvényjavaslat 
határozottan a városi iparmunkásság ellenes 
tendenciájú.

Ilyen politikát csak ízért űzhetnek, 
mert a korlátolt cenzusos választójog alapján 

létrejött parlament nem as egész nemzet 
közvéleményét juttatja kifejezésre. A magyar 
parlament nem a nép parlamentje, hiányzik 
belőle a nemzetépitö, produktiv munkát 
végző osztályok képviselete. Hiányzik belőle 
a városi polgárság s a fejlettebb kulturfokú 
és intelligenciájú városi ipari munkásság 
képviselete.

A magyar városokban nagyon sok 
számbeli, gazdasági és kultureröt tart le
nyűgözve a korlátolt, cenzusos s földtulaj
donra alapított választójog. Hogy a változott 
idők szellemének megfelelöleg a magyar 
parlament megújhodása elkövetkezhessék, 
— hogy a városi lakosság érdeke a tör
vényhozásban megfelelő súllyal érvényesül
hessen, — est csakis as általános, egyenlő, 
titkos ét közvetlen választójog biztosíthatja.

A cenzusos, korlátolt választójog első
sorban a városi lakosság sérelme. A mai 
választójogi rendszerben a földbirtokos elem 
van túlsúlyban, s a választói jogosultságtól 
a városi lakosság produktiv munkát végző 
százezrei meg vannak fosztva. Szükséges 
és kívánatos egyrészt, hogy a városi lakos
ság széles rétegei befolyást nyerjenek az 
államélet irányításában, másrészt pedig, hogy 
minden osztályban kialakult vélemény a 
parlamentben képviselve legyen, s ne a 
parlamenten kívül keressen érvényesülést.

Az általános, titkos, egyenlő és köz
vetlen választójog bistosithatja est. A váro
soknak, mint amelyek minden államban a 
polgári demokrácia úttörői, hazánkban is 
as általános, egyenlő választójog mellett 
kell állást foglalniok.

Az általános választójog ellen Magyar
országon mindazok, kik a kérdés tanulmá
nyozásával csak felületesen foglalkoznak, a 
nemzetiségi veszélyeket hozzák fel. A ma
gyarság hegemóniáját félti . De a statisztika 
adatai egyszerre lerontják ezt a feltevést. 
A nemzetiségek számaránya a jelenlegi és 
az általános választójog keretében a követ
kező :

A jelenlegi választójogi 
rendben :

Ált választójogi 
rendszerben:

magyar 56-2 61-4
német 17-7 14-8
tót 11-4 11.5
román 11-2 7.2
ruthén 2-9 9-4
szerb 2-8 23
horvát 1-2 1-2
egyéb 1-6 1-2

lenek nem a legkedvesebb emlékeiről fog 
nekem beszámolni.

— Akkor is öss volt. Hideg és száraz 
öss. As .Egyetértés* kör balt rendezett. 
Es a mulatság volt üdvöm s kárhozatom.

— Üdvöm, — mert ott ismerkedtem 
meg a szép Faludy Annussal, akibe nyom
ban bele is bolondultam. Bizton állíthatom, 
hogy ö náia is meleg érdeklődésre és rokon- 
ssenvre találtak gyöngéd érzelmeim.

— Kárhozatom, — mert kézfogéra nem 
nyújthattuk kezünket. Hogy is illett volna 
kiszáradt kezem róssás kacsójához, — haj
lott termetem sugár alakjához, — s láz
tól kipattogolt szám kívánatos eper aja- 
káhos ?

— Sokszor elgondoltam, miért is van 
érző szíve a beteg embernek ? As ilyennek 
nem szabad boldogság után vágyódni. A 
beteg érje be nyomorúságával, — legjobb 
esetben menjen vigasztalódni — betegek 
köaé.

— Én is odamentem. Három hónap 
múlva már egy külföldi szanatórium nyi
tott folyosóján szíitam magamba as életadó 
fenyves levegőt. Aroom pirosodott, sze
meim élénkültek. Napról-napra erősödtem, 
gyógyultam.

__ Meg 4—5 hét s tökéletesen rendbe 
jön 1 — mondta a fiatal orvos kezeit dör
zsölve 4 heti kúra után.

— 4—5 hót — válaszoltam — rövid 

idő ; de annak, ki oly helyzetben van mint 
én, — örökkévalóság 1

— Nézze doktor úr, — s avval előhoz
tam Varjaznak, a vermesi takarékpénstár 
igazgatójának levelét, melyben politikai 
ágenshez illő diplomáciával magasstalólag 
szól hivataliknál eltöltött szolgálataimról 
csak azért, hogy levele végén működésem 
rövidségére való hivatkozással tudtomra ad
hassa, hogy ök bizony egy fabatkával sem 
segíthetnek rajtam.

Könny rezdült meg szemeiben s rám 
nézett.

— Ugy-e lelketlenség ?
— Ssep töied, hogy ezen meglepödöl, 

— felelém, — de éppen ebből látom, hogy 
az emberekbe vetett hited még mindig nem 
ingott meg, hogy még hiszel a szív neme
sebb érzelmeiben. Barátom csalódni fogsz 
te még az embererekben sokszor, — na
gyon sokszor, amig be nem látod, hogy as 
élet ssertefosaló ködképek s csalfa illúziók 
tömege.

— A doktor elolvasta Varjas fifikus 
levelét. Utána pillanatnyi csönd állott be, 
nyilván módozatokat keresett a helyset meg
oldására. Végre megszólalt:

— Hát önt, Mártonffi uram, nem támo
gathatná as édes apja, avagy rokonai 4—5 
hétig, — csupán ennyi ideig, — mert ha 
most a kúrát abbahagyja, vissaaezik újra ba
jába s akkor már mi sem segíthetünk magán.

— Doktor úr, apámat még én segítet
tem. Rokonaim pedig szintén szegények. 
Könnyek lopóstak szemeimbe úgy nyögtem 
ki : .Nincs senkim, — senkim. Bocsássa
nak el I* Valami úgy szorította a szivemet. 
Kitámolyogtam.

Az ajtón túl hallottam a főorvos hangját:
— Szegény, szerencsétlen ember I

• * •

— Ismét csak as ócska Íróasztalhoz 
kerültem. Görnyedve, köhögve másoltam a 
poros aktákat s Írtam a sablónos üzleti 
leveleket.

— Tűrnöm kellett főnököm szeszélyeit 
s zsebrevágnom a felek gorombaságait.

— Hja I Mi mindent el kell nyelni a ke
nyérért addig, mig egy hideg csontkés le 
nem törli as arcról ast a pirosságot s az
tán ..........azután vége........... vége a komé
diának 1.............

Elhunyt barátom aaelleme buosut int 
s eltűnik.

össseressenek 1 Szemem ismét as új
ságra esik.

— Mártonffi Géza bankhivatalnok 26 
éves korában meghalt. Torkomat fojtogatja 
a keserűség. Becsengettem a szolgálót:

— Mari fütsön erősebben 1 — Úgy 
didergők , . . fásom I
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A magyarság hegemóniáját az általános 
választójog esek Bierint még a választóke
rületek igazságosabb, arányosabb beosztása 
nélkül is feltétlenül biztositja.

Kétségtelen lehet tehát előttünk, hogy 
a plurális választójog- és a korlátolt válasz
tójog hivei nem a magyarság érdekeinek 
védelméből, hanem az osztályuralom fenn
tartásának indokából és a nagy néptömegek, 
a népmilliók, az előtörő, számottevő ipari 
munkásságtól! félelembe 1 ellenzik az általános 
választójog behozatalát.

Amily bizonyos azonban, hogy a gaz
dasági szerkezet hajtóereje szükségszerüleg 
a politikai erőviszonyok megváltozását is 
előidézi, annyira kétségtelen az is, hogy 
Magyarország jövője nem az extenziv me
zőgazdaság konzerválásától, hanem az ipar 
és kereskedelem fejlődésétől, erőteljes, nagy
szabású, gyökeres gazdasági és várospolitika 
követésétől függ.

Mindezeknek gyökere, alapja városaink
ban van. Emberi szabadságjogok : szervez
kedési, gyülekezési, egyesülési és politikai 
jogok nélkül a magyar városokban rejlő 
számbeli, gazdasági és kulturális erő fel 
nem szabadulhat.

Uj erőt alkotó és termelő produktív 
munkát, uj közfelfogást, uj lendületet a 
városok dolgozó és értelmes népe vihet a 
törvényhozásba, s hogy ezt lehetővé tegyük, 
kttsdenünk kell az általános, egyenlő, titkot, 
közvetlen választójog behozataláért.

Különfélék.
— A casino 50 éves jubileuma. 

A casino válaszmánya f. hó 8.-án tartott 
gyűlésében a jubiláris ünnepségnek rende
zésére kiküldött bizottság javaslatára elha
tározta, hogy a casinónak 60 éves jubi
leumát folyó évi április hó 3.-án fogja meg
tartani. Az ünnepség napján délelőtt 11 
órakor közgyűlés lesz, amelyen az elnöki 
megnyitó után Báthy László, prépost-plébá
nos, mondja az ünnepi beszédet. A díszköz
gyűlést d. u. 1 órakor társasebéd fogja 
követni. A casino ezen jubileumát is egy 
újabb, 2000 koronás alapítvánnyal örökíti 
meg, amelyre nézve a választmány azon 
javaslatot terjeszti a közgyűlés elé, hogy 
annak kamatait évenkint az iparos- és 
kereskedő-tanonciskolának egy-egy olyan 
tanulója kapja, aki az iskola legmagasabb 
osztályát végzi s akit úgy magaviseleté, mint 

szorgalma erre érdemessé tesz. A jutalma
kat évről-évre az illető iskolák tantestüle
teinek hármas-hármas jelölése és ajánlása 
alapján a oasinó választmánya fogja a két 
tanulónak kiadni. — Elhatározta továbbá a 
választmány, bogy Jaross Ferencnek a casino 
megbízásából irt „Emléklapok a lévai casino ; 
50 éves múltjából* című munkáját 400 pél
dányban kinyomatja s a tagok, tá a- és 
egyéb egyesületek között ki fogja osztani.

— FöeKyházmegyei hírek. Admi
nisztrátor lett: Bodó János Csiffaron ; An
gyal Sándor zselizi segédlelkésst ideiglene
sen nyugalomba helyezték, helyére Juhász 
Bélát nevezték ki. Torna Imre Lekéren lett 
káplán. Fémethy Lajos kierdemült alesperes 
és Szűcs József plébános nyugdijaztattak.

— JapAn-eetély. As izrael.ta nöegy- 
let folyó hó 8.-an rendezett japáu-estélyt, 
amely várakozáson felül fényesen sikerült, 
az idei farsang legszebb mulatságai közé 
sorozhatjuk. A jelenvolt hölgyeknek válasz
tékos, ízléses és változatos színű kimodo ja 
(japán ruha), a japán-stiiü képekkel a lam
pionokkal díszített terem a benne felállított 
tarka, szép sátorokkal elragadó és élveze
tes látványt nyújtott. A tanítóképző növen
dékeiből alakult zenekar precis elöadáaban 
a japán népnek legszebb népdalával a 
Sesessé-vvl nyitotta meg az estélyt, amely a 
legvidámabb hangulatban kivilágos-kiviradtig 
tartott. Az estély rendezése körül nagy 
elismerés illeti Vajda Jenöné úrnőt, a nöegy- 
iet vigalmi bizottságának elnöknőjél, aki 
beteken át faradhatatlanul buzgólkodott az 
estély sikere érdekében és Fenyvesi Károlyt, 
az egyesület ügy buzgó titkárát, aki az 
ilyen nagyszabású estélyek rendezésében 
mindig ensmerésremelló jelét adja jó ízlés
sel párosult rendezői tátermetlségenek. — 
At estélyen jelenvolt hő gyek névsora a 
következő : Boros Gyuiáné, Braun Adolfné, 
Deutsch Miksáné, Fenyvesi Karolyné, From- 
mer Ignácné, Frommer Mórne, Fischer 
Nathálne, Frey Vilmosué, özv. Fischer Li- 
pótné, Dr., Frommer Ignácné, Dr. Orosz 
mann Hennkné (Verebeit), Hotfer Mártonod 
(Tompa). Holczmann Bóuogne, Tollak Vil- 
mosna, Pollák Káimánné, Tollak Emüné, 
Dr. Priszner Gyulaue, Pető Pálné, Reitmanu 
Ignácné, Steiner Nándorus, tjtoiner Hei.risne, 
Spitz Jenöné (Leker), Ssauer Isidorné, Dr. 
Szilárd Bamuué, Dr. Steiner Oszaárne, 
Weinberger Zsigmondné, Vajda Jenöné, 
Veisz Benőné, Weisi Miksáné, Weisz Kál
mánná. — Deutsch Margit, Fischer 1 onka,

Fischer Nellike, Groszmann Annuska (Ve
rébé ly), Hoffer Rózsika (Tompa), Pollák 
Malvin, Weisz Janka (Veszprém), Reitmann 
Piroska, Sieiner Olga, Pollák Gizi (Vere- 
bély), Trattner Ilus.

— A tanítás Idejének megváltóz- 
tatása. Lspuna előző szamában említést 
tettünk arról, bogy a vallás- és kőzokt, 
miniszter a főgimnázium tanári karának az 
egyhuzamban való tanítás behozatala iránt 
beadott felterjesztésére nem tett kifogást ; 
ennek következtében a tanári kar — az 
órarendnek megfelelő módosítása mel.ett — 
a tanitási időnek megváltóztatását e hó 
11.-én életbe is léptette. — Oaajtandó, 
hogy most már a város összes elemi, esetleg 
polgári-leányiskolájának vezetői is aomoly 
megfontolás tárgyává tegyék ezen ügyet s 
amennyiben az — a tantervet s egyeb 
körülményeket tekintetbe veve — nem ká
ros a növendékek tanítására és nevelésére, 
— a több gyermekkel biró családok házi
rendje érdedében — a felsőbb hatóság jó
váhagyásával — öa is vigyék keresztül a 
délelőtti tanítást.

— Gyaszhir Őszinte részvéttel érte
sülünk, hogy Cziglan Jánosáé, szül. Schivarz 
Anna úrnő, akiben Bándy Endre ag. ev. 
lelkész anyósát gyászolja, — folyó hó 9.-én 
életének 57. evőben elhunyt. A boidoguknak 
halála nemcsak Bakabáuyan, hanem a vi
déken is szeles körben keltett nagy részvé
tét. — A melyen sujiott csalad gyászjelen
tése a következő : Alulírottak fajdalomtól 
megtört szívvel jelentik a laghűiégesebb 
feleségnek, a zzeretö testvérnek, a legjobb 
anyának es nagyanyának Cziglan Janosné 
szül. Schisarz Aauanak, munkás élete 57., 
boldog házassága 35. éveben foiyó hó 9.-en 
réggé.i 8 órakor történt gyászos eihuoytát. 
A megboldogultnak hűit tetemeit felyo hó 
11.-én délután 3 órakor fogjuk az örök 
nyugalom színhelyére kikisérni s az anya- 
földoek átadni. Bakábanya, 1910. január 
9.-en. Áldás, béke lengjen porai fölött I 
Csiglan János férje. Ochivarz János dr. 
tesivere. Bándy Eudre veje. Cziglan Anna, 
Cziglan A nana gyermekei. Özv. Csiglan 
8-muué nagyanya. Bándy Eudre, Bándy 
Jancsi, Bándy Laci, Bándy Gyurka unorai.

— Kinevezés. Kesielöáeöi Majthényi 
Arin., néhai Majthényi László volt törvény
széki bíró, roszkosi földbirtokos leánya, 
Auguszta kir. iieicegasszony udvartartásában 
udvarhölggyé neveztetett ki.

— A Lévai Kath. Kör február hó 
2.-án mükeuveiö előadással egybekötött

A szélmalom.
Irta .- Eináczy Emil.

Valahányszor hazamegyek karácsony 
estéjén mindig előfog valami régi, szomorú 
emlékezés.

Pedig régen volt...........
A város házainak tetői még majdnem 

mind náddal voltak födve, az utoai járdákou 
bokáig ért a hó, i sár, a hásudvarok kerí
téseiből ujhosszan kiállottak a szögek, me
lyek nem egyszer megtépték a járó-kelők 
ködmönét, subáját.

A oigánynegyed szélén voltak a malmok. 
4—6 terjeszkedett ott hatalmas árbooaival, 
hol keletnek, hol nyugatnak. Ni, majd el
felejtem megmondani, hogy ezeket nem 
valzmi „titkos szöru hajtotta ám, hanem a 
szél, az a szél, amely pirosra fösti az em
berek arcát, amitől csak úgy csillognak a 
szemek, mint nyári időbeu a szentjánosbogár. 
És milyen lisztet őrölt es a malom 1 Olyan 
szépet, hogy csuda I Nekünk wbóú“ lisz
tünk veit, a szomszédasszonyunk szélmalmi 
lisztből sütötte az ünnepi kalácsot. — 8 
mikor kisült, olyan volt a kalácsa mint a 
piros rózsa, át is szaladt, át is hozta. Iste
nem, hogy el tudott vele dicsekedni I

Egy szép napén aztán urak jelentek 
meg a város szélén, majd emberek jöttek 

egy kis háromlábú messziiátóval s nemze- 
tiszinü jelző lécekkel.

Mértek, ástak . . . s elég az hozzá, hogy 
nomaokára egész garmada tégla volt a szél
malmok közelében.

S mire ismét hazamentem kész volt a 
gőzmalom, zakatolt benne a gép s az em
berek hordták ki belőle a szép, hófehér ; 
életet.

A szélmalom vitorlái nem mozogtak ,.. 
Minek kopjék benne hiába a kő, — ha 
nincs őrölni való ? A molnárja búian szíjjá 
a pipát s bámul az országút felé, hátba 
akad még olyan, aki fél attól a titkos ma
sinától. „Nincs azon istenáldás, aki elviszi a 
szegény ember keserves kenyerét".

Már szomszédunk is ott hagyta a szél
malmot. Gőzmalomba őrleti már ö is az 
ünnepre való lisztet s abból süt az asszony 
a 7 neveletlennek piros kalácsot, ropogós 
tubioákat. — Holnap karácsony estéje lesz, 
örül az apróság, sütik már holnap a piros 
kalácsot, a ropogós tubioákat...

•
* *

Ünnep szombatján, összeálltak az em- 
berek a piacon. S-.oká> ez itt. Ha az ün
nep szele jár, otthon emberféle csak aka
dálya az asszonynak. Itt legalább egy kis 
félórát elbeszélgethetnek, meleg a suba, a 

csizmában jó vastagon van a szalma : hát 
nem is fázhatnak.

— Hm I Dohát minek mén oda ?
— Jó nekünk a széimaiom is, neki is 

jó lőtt vóna 1
— Hát uradzani akart....
A beszéd értelme pedig az volt, hogy 

a mi szomszédunkat agyonütötte a gőzmalmi 
kutya, mai nyelven a „lift", ügy összelapi- 
totta mint az olajütö a bogyót. No hét 
neveletlen árva, megeszitik-e jóízűen az 
ünnepi kalácsot, süt-e anyátok ropogós 
tubioákat ?

Karácsony napján temették el, arra 
vitték ki a szélmalmok fiié. Szép napsuga
ras karácsony volt, a szélmalmi molnár 
megint künn szitta a pipáját a malma előtt. 
Megemelte a ka apját aztan mormogta ;

— Nem tiszta szőr aa a gőzmalom. 
Mondtam, aki elvöszi a szögény embör 
könyerit, azon nem lőhet az Isten áldása I

Ei lehet, — hogy igazat mondott.
Azután bement, a fordított egyet a vi

torlákon. Nyekeregve indultak meg a ssár- 
“y*k.............» gyászoló nép már szállingó
zott vissza a temetőből.

A szélmalmi molnárnak sem árt egy 
kicsitt a reklám.
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táncmulatságot rendez, amelynek műsorát * 
jövő számban közöljük.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Lévai kath. Legenyegyletben ma d. u. 4 
órakor dr. Aovy Ferenc a népköltéssetröi, 
Pazár Zoltán ,a test ápo ázsiói* folytatni 
fogjak előadásaikat. Monológot adnak elő ; 
Tóth Mariska k. a. : A férfi ideálról és 
Koch F. e. t. Belépti dij nincs.

— Áthelyezés. A fö dmivelésügyi 
miniszter Bencze Imre szaktanár helyére a 
lévai tanitóáépzö-intézethjz Ács Bódog gaz
dasági szaktanárt helyezte át Adóról a me- 
zögaadaságtan előadása céljából és Bars- 
vármegye területére megbizta a gazdasági 
szaktanácsi teendők ellátásával.

— A lévai Iparos olvasókör ma, 
január hó 16 napjan, délután 2 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, mely alkalom
mal tisztujitás is lesz.

— Előadások a Kath. Legény- 
egyesületben. Csak nem regiben gyö
nyörködtünk a karácsonyi szép pásztorjá
tékokban s ime, az egyesület ügy buzgó 
eluöke ismét gondoskodott arról, hogy a 
közönségnek és a tagoknak kellemesen 
szórakoztató s amellett hasznos és tanulsá
gos előadásokat rendezzen. Múlt vasárnap 
d. u. 4 órakor dr. Novy Ferenc és Pazár 
Zoltán tanitóképzömtezeti tanárok élveze
tes előadásait nagy figyelemmel halgatta aa 
eléggé szép számú közönség. Dr. Novy az 
irodalomról, Patár a modern kor hibáiról 
beszéltek, mindketten vonzóan és érdekesen. 
Koch Antal kacagtató monológja és Bezák 
István szavalata is élénk tetszésben ré
szesültek.

— Uj rend. A lévai kir. járásbíróság 
vezetője tekintettel a főgimnáziumban be
húzott egyhuaamú tanításra — a hivatalos 
orakat d. e. 8—1 óráig, d. u. 3—5 óráig 
állapította meg.

— Az izraelita hitközség iskola
székében megüresedett tagságra dr. Szilárd 
Samu ügyved választatott meg iskolaszeki 
tagnak.

— A sorozás elmarad Az txhx 
beállása legeisouben a sorozást batáridő el
tolásánál érezhető. Mar leérkezett a vár
megyéhez a honvédelmi miniszter leirata, 
melyben a már kiadott soruzszi terveket 
bekéri. Btzouyos tehat, hogy márciusban 
nem lesa sorozás.

— Közgyűlés. A lévai ref. egyhás- 
közaég jau. 2,-au tartotta a ref. templomban 
évi közgyűlését, am ly alkalommal jóváha
gyást nyert a presbitériumnak azon határo
zata, hogy a lévai egyház a segedleikósai, 
illetve hitoktatói á last 1000 kor. évi fize
tőssel 1910-töl szervezi; erre 500 kor. évi se
gélyt nyert az egyb. kerülettől. Nemkü
lönben jóváhagyta a közgyűlés a lelkész 
fizetése javitásara a presbitérium által már 
megszavazott 600 koronát, amelyből 400 
sor. szemeiyi pótlék címen jauuar i-töl, 
200 kor. pedig korpótlek cimén 1908. 
szeptember 1-töi esedekes. Ezután as 1900. 
évi köspenztan számadások es alapítványok 
számadásai o vastattak fel, amelyek örven
detes bizonyítékát kepezik annak, hogy a 
lévai rét. egyház szépén haiad az anyagi 
javulás utjau, amennyiben — bár nagyobb 
összegeket fordított az adósságainak törlesz
tésére — mégis a számadások maradvánnyal 
zárultak. A közpénztar 1909. évi 
bevétele volt: ... 12 306 kor. 2 f.,
kiadása pedig: . . . 12’280 , 68 n

• tgy • pénztári maradvány 25 kor. 53 t. 
A Feli-alapítvány a földeken kívül es idő
szerűit 37Ü21 kor. 14 fillérből ál', mely 
alapítvány jövedelmének fele mindenkor a 
tökéhez csatoltatván, a múlt evben 982 
koronával szaporította az alaptőkét, míg a 
másik fele három egyenlő reszre osztatott 
aa egyház, a lelkese es tanúé között, 327 
koroua 35 fillért juttatván egyuek-egynek 
rendes fiaetesen felül mint javítást. A Majt- 
henyi-alapitváuy 5563 kor. 50 fillérből áll, 
melynek jövedelme •/< ressben a 2.-lk ta
nító fizetese javítására szolgál, amely célra 
212 aor. 36 fillért ad ; */< részben pedig 
ssegénysorsu tanuló gyermekek megjutal- 
maaasara szolgál, amely oelra 70 kor. 79 
fillér jut. Van ezenfelül több kisebb egyházi 
es iskolai alapítvány, amelyek szinten ör

vendetes gyarapodást tüntetnek fel. Az egy
ház összes cselekvő vagvona az slspitvá 
nyokon kívül kitesz 357’877 kor. 80 fillért, 
amelyből leszámítva mintegy 190 000 ezer 
korona tartozást, marad tisztán 167’877 
kor. 80 fillér. — Mint értesülünk, az egy
háznak ezen kedvező anyagi viszonyai ér
lelték meg a hívek nagy részében azt a 
szép és méltányos gondolatot, hogy — 
miután a lelkész fizetését megjavították és 
már a segédlelkészí állás is szervezve van, 
— most a tanítók fizetését a város által 
fenntartott, r. kath. fiúiskola tanítóinak dí
jazása arányában fogják rendezni.

— Színészet. Van nekünk színházi 
publikumunk. Érti is, élvezi is a művésze
tet. Városunk közönsége szereti és felkeresi 
a szépet, áldozni is tud érte. Ez előttünk 
most már egészen bizonyos. Ha a múltban 
üres falak között adták darabjaikat a be- 
beköszöntö színészek, az nem a publikum 
hibájából történt. A Dombay müvéstpár 
egész héten telt ház meglett játszott. Pedig 
az a ház mennyi kívánni valót hagy maga 
után. Az ablakfüggönyök elnyűtt kulisszák. 
A falak, a padló, a rendszerben fűtés mind 
ingerlöleg hatn k a közönségre. Maga a 
színpad is olyan, amilyen. A zenét három 
kis cigánygyerek szolgáltatja. Mindezt elfe
ledi a publikum, mert műrészeket lát ját
szani. Gondolat, lélek van a mimikában, a 
gesztusokban, a fellépésben a játékban. 
Dombay Mihály és neje mint az üstökös 
vezetnek, környezetük arra való, hogy a 
művészpár rutinja fokozott mértékben ki
tűnjék. Kedden volt az első előadás. A 
házasság politikája és Kolostorból cimü két 
egyfelvouasos vígjáték került színre. Sok 
elvezetet nyújtott mind a kettő. A házasság 
politikájának a tárgya, hogy Tatray Lajos 
(Dombay Mihá y) es neje (Almási Böske) 
fiatalházasok összeütköznek a hatalmi kér
désen. A férj nem jut asszony! hatalom alá. 
Almási csinos menyecske volt. Játéka köny- 
uyed, megnyerő. Dombay rátermett férj. 
Meg a rikácsoló hangnemekben is elég 
kellemes volt. A színpad az ö birodalma. 
O tbonos minden mozdulata, természe’es 
minden alakítása, A mellékszerepeket jól 
betöltötték; liévész Lusira és Pass Jani. — 
A Kolostorból a művészpár kedvelt darabja. 
Coraúe grófné (Dombayné) és Oszkár gróf 
(Dombay) már mint gyermekek megszeretik 
egymást. Oszkár szerzetes lesz. Mint fráter 
Blazius kerül össze Coraiieval, akit szere
lemre gyújt nemes lelte. Házastársak lesz
nek. óckszor adhatták már e darabot ; de 
miudig uj az. A művészpár nem volt unott, 
nem volt fáradt ; de fiatalos hévvel és 
benső őszinteséggel adták vissza az iró gon
dolatait, érzelmeit. Iván szerepét Kuss János 
adta. — Csütörtökön ügy csésze tea és a 
Pirág/akadás egy felvonásom vígjátékok gyö
nyörködtettek a publikumot. Az A'yy csésze 
fju-ban Vtlledenille báró (Dombay) és fele
sége (Dombayné) kölcsönösen féltékenyek 
egymásra. Sok félreértés után mindketten 
meggyőződnek egymás hűségéről. A francia 
darabhoz francia lélektan és francia vér
mérséklet kel1. A kedély hirtelen változásait, a 
lelekhullámzas kifejezéseit bámulatos ügyes
séggel fejezték ki Dombuy is, Dombayné is ; 
de különösen ez utóbbi. Ctmouflette szere
pét jól megoldotta Kuss Jani. Jeanettet 
ügyeseu adta Révész Puska. Jean Páradi 
József volt. — A virágfakadás-bsm Laci 
(Dombay) és Neiii (Almási Böske) titokban 
szerelmeskednek. A haa.artos néni Márta 
(Dombayné) van Útjukban. Kovács Páter 
(Kuss Jani) bácsi segítségével a néni be
leegyezik a házasságba. A bírálók vélemé
nye, hogy Dombayné az öreg szerepekben 
nagyobb művész, miut a fiatalokban. Igazi 
nem, hazsartos, tekintélyes néni volt. Utá- 
noahatatian hűséggel uralkodott. Almási Bös
ke pajzánul alakított, liévész Iiuska szere
pében jói találta magát. Jó fiú volt. Kuss 
Jani szaggatott előadasanak megfelelt a bácsi 
szerepe. Szombaton az légy pohár viz és a 
Szikra ment megint csak lelt ház mellett.

— Táncmulatság. A Lévai Kér. 
MuukásegyesU.et f. évi J*n. hó 23.-án a 
ssjat helyisegeiben — Barei-utca 11. sz.— 
táncmulatságot rendez. Belépődíj ; személy
jegy 60 fillér ; csaiádjegy 1 kor. 20 fillér. 

' Kezdete este 7 órakor.

— Tavasz a télben. Az Esztergom 
és Vidéke Írja, hogy a múlt napokban 
Márianosztrán égiháboru volt villámlás és 
mennydörgéssel. Az időjárás általában olyan 
enyhe, hogy az erdőben ibolyát is szedtek.

— A kereskedők mérlegelnek hi
telesítése. A kereskedelmi miniszter leirat
ban értesítette a kereskedelmi és iparka
marákat. hogy a kereskedők és iparosok 
mérlegeiket használhatják továbbra is, ha 
azok legkésőbb 1910. év végéig időszakos 
hitelesítés céljából be leszuek mutatva. A 
mérlegek és mérőeszközök kijavítására 
1910. március 31.-ig adott a miniszter ha
ladékot.

— Állás nélkül levő tanítók. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívta 
a kir. tanfelügyelőket, hogy Írják össze a 
tankerületükben lakó azon okleveles taní
tókat és tanitónőket, akik állás hiányában 
helyettesi megbízást hajlandók elfogadni.

— Öngyilkosság. Mérhetetlen fájdal
mat okozott jó szüleinek és rokonainak 
löriik Gyula, a tanítóképző másodéves 
növendéke, aki e hó 13.-án, hajnali 3 óra 
tájban halántékon lőtte magát s félóra 
múlva meghalt. A 19 éves fiatalember ön
gyilkosságának oka — mint értesülünk — 
a nagymérvű idegesség, amely már hosszabb 
ideje mutatkozott nála és legutóbb abban 
is nyert nyilvánulást, hogy napok óta nem 
járt előadásokra. — Sajnos, hogy korunknak 
ezen súlyos betegsége mellett a fiatalok 
szivében nem ver elég mély gyökeret a 
vallásos érzés, amely enyhítené bajukat, 
vigaszt nyújtana nekik és visszatartaná őket 
a végzetteljes lépéstől, hogy kétségbeesve 
életüket könnyelműen dobják el maguktól.

— A lóval póstahlvatal statlzzti 
kája. Bizonyára érdekelni fogja városunk 
közönségét, ha a lévai posta- és táviró 
hivatal múlt évi forgalmát statisztikai össze- 
állításban bemutatjuk. A zárójel közé he
lyezett számok az 1908 ,-ik évi forgalmat 
tüntetik fel; a múlt évivel (1909) való ösze- 
hasoulitás céljából. E szerint helyben felada
tott közönséges levélpostai küldemény (levél, 
levelezőlap, nyomtat.): 591’892 (588'328) 
drb ; ajánlott levél : 22’848 (21*972) drb ; 
pénzes levél : 3231 (3013) drb ; csomag ;
19 665 (21'132) drb ; utalvány : 28’625 drb ; 
1,570 390 korona értékben (29*535) drb; 
1 590 860 K-ért.) ; takarék- és chepue befize
tés : 18 049 drb ; 5,346'251 koroua értékben 
(18’717 drb; 5, 218’688 K-ért.); távirat: 
11’385 (11’803). Kézbesítésre beérkezett kö
zönséges levélpostai küldemény : 686'868 
(657’384) drb : ajánlott levél : 22’243 
(22 068) drb ; pénzes levél : 2378 (5440) drb ; 
csomag : 33’626 (37’499) drb ; utalvány : 
23’307 drb ; 1,601’321 korona értékben
(24-541 drb , 1,773’927 K-érl) ; takarék- és 
cltepue kifizetés : 1434 drb ,* 1,598’733 korona 
értekben (1530 1,339 843 K-ért.) ; távirat : 
12’917 (13’669) drb; megbízás: 968 (924) 
drb. Átmenő átrovatolt ajánlott levél: 12 364 
(12 441) drb ; pénzes levél; 1637 (1668) drb ; 
csomag : 22--18 (22’998) drb ; távirat :
8578 (10 572) drb. Jövedéki bevétel : 82,832’25 
korona értékben (8,5175'94) korona értékben ; 
forgalmi bevétel 7,653 310 (7,287,385 korona 
ért,), forgalmi kiadás 7,396’315 (6,974 728 
korona ért). Távbessélések ; fizetett távbeszél
getés távolsági forgalom 1096, fizetett beszél
getés helyi 6. Előfizetők közt átalányért 
váltott beszélgetés távolsági 19*552, helyi 
1950 összesen 22'604.

— Kalikó tÁncestóly. A Nyitrame- 
gyei Gazdasági Egyesület 1910. évi január 
hó 29.-én, Nyitrán, a vármegye székházénak 
nagytermében kaíikó-táucestélyt rendes. Be
lépti-jegyek ára: ssemélyjegy 4 kor., csa
ládjegy 10 kor. — Az esetleg fennmaradó 
tiszta jövedelem az egyesületi székház alapja 
javára lesz fordítva. — Vidékiek elszállá
solásáról, akik eziránt levélbeli megkeresést 
küldenek, a gazdasági egyesület titkári hi
vatala gondoskodik.

— Katonai jubileum. Február hó 
1.-én as Esztergomban állomásozó 76.-ik 
gyalogezred nagyszabású ünnepély keretében 
fogja megülni aa ezred alakításának félssá- 
zados évfordulóját.

— Ipara ót használó Iparosok fi
gyelmébe. A m. kir, pénzügyminiszter az 
1910. évre a tiszta iparsó árát q- int 2 K
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77 f., > ti sititlanét 2 K 37 fillérben Álla
pította meg. Egyssás métermizsa vagy 
eienfelül; mennyiség vételénél az Ar l K 
40 f., illetve 2 K. A megAllapitott Arak az 
orsaAg egyes helyein a sziget-kamarai, illetve 
a marosujvAri denaturáló teleptől járó szál
lítási dijakkal emelkednek.

_  Kölcsönkönyvtár újonnan kiegé- 
saitve kb. 8000 kötet magyar, német és 
francia regény Nyitrai és lársa könyvke
reskedésében Léván. Előfizetés fái mely 
nap kezdhető.

— A város köteles az utcafenn- 
tartásról és világításról gondoskodni. 
Igen érdekes eset merült tel Szombathelyen 
egy tisztviselőtelep létesítése körül. A ter
vezők a telepen felmerülő utcarendeaési és 
karbantartási és világitA“i kötelezettség 
vállalását a várostól várták és remélték, 
mely azonban ezen terheket visszahárította 
a tervezőkre. A vármegye a város e sérel
mes határozatát megváltoztatta és kimondta, 
hogy az utcafenntartás ób világítás eminens 
közszükséglet, amelynek teljesítése a város 
kötelessége. A város a vármegye határoza
tát a belügyminiszterhez felebbezte, akinek 
döntése igazán országos jelentőségű lesz.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

Mindazon jó barátok és ismerősök, kik 
felejthetetlen édes anyánk elhunyta alkal
mából mély fájdalmunkat szives részvétük
kel enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez 
utón is hálás köszönetünket.

Léva, 1910. január 12.
Seltsam testvérek. 

Köszönotnyilvánitás.

A lévai iar. nöegylet által f. hó 8.-áu 
rendezett japán-estélyen a tanitóképezdei 
ifjúsági zenekar közreműködése által nagy 
részben emelte ezen estély fényes sikerét, 
fogadja az egész zenekar ezért egyletünk 
legbálásabb köszönetét.

Egyben ezúton is halál köszönetünket 
fejezzük ki Köveskuthy Jenő igazgató ur
nák, hogy kegyes volt megengedni a ké
pestiéi zenekar közreműködését.

Duschek Ernő tanár urnák pedig há
lás köszöueiünket nyilvánítjuk fáradozásaiért, 
melyet az oly rendkívüli precizitással elő
adott zeneszamok betanítása körül kifejtett.

Végül egyletünk igaz köszönetét nyil
vánítjuk az alább közölt felüifize'öknek; 
Ssalay Pál ur tanitóképezdei növendéknek 
és Lauffer Béla urnák, kik a terem dí
szítésére sikerült festményekkel voltak ke
gyesek egyletünket megajándékozni.

A felülfizetők névsora: Dr. Frommer 
Ignácz 24 kor., Bátby László, Uoldstein 
Henrik, Katona Pista, Pouak Emil, özvegy 
Spits Józsefné 10—10 kor., dr. Szilárd Samu 
8 kor., dr. Balogh Jenő, Bódogh Lajos, 
Stoiner Kálmán 7—7 kor., \ ajda Jenő, 
Weisz Mór 6--6 kor., Franki József, Franki 
Frigyes, Hollós Miksa, Kuhffay Kálmán, 
Neumann Adolf 5—5 kor., Deutseh Miksa, 
Faragó Samu, Hoifer Márton, Missák Zsig- 
mond, dr. Prizner Gyula, ScLwarcs Izor, 
Spits Jenő, Szauer Izidor, Schick VilmoB, 
Weinberger Zugmond, Weisz Benő, dr. Weisz 
Lipót, Weisz Kálmán 4—4 kor., Engel Gyula, 
Uroszmaun Henrik. Lazér Emu, Loserth De
zső, Beitmann Ignácz, Weisz Gyula 3—3 kor., 
Boros Gyula, Braun Adolf, Fenyvesi Károly, 
Flecher Ni thai, Frey Vnmosné, llolzmaun 
Bódog, Knapp Gyula, Knapp Géza, Ala- 
diráss Ödön, Missák Pál, Medveczky Sán
dor, Preisich Gusztáv, dr. Pártos Vilmos, 
Saigó Siegfned, Steiner Henrik, dr. Sieiuer 
Oszkár, Trattner József, Weisz Miksa 2—2 
kor., Berger Andor, Frommer Imre, From
mer Mór, öav. Fischer Lipótné, Fned Gyula, 
Grónfeid Géza, Köves Samu, Klem József, 
Fóliák Vilmos, Pollik Kálmán Fóliák Gaza, 
Paakesz Ignácz, Szilárd Vilmos, Steiuer Sán 
dór, Weisz Ignácz 1—1 kor.

Léván, 1919 január 9.
Fm/vmI Károly Weisz Horné

titkát. sluök.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1810. évi jaa. hó 9-tól 1910. évi jan. hó 16-ig.

Születés.

A szülök neve
440) S) 

-i i §
Q) Q
B

A gyermek 
neve

Haber Adolf Raáb Júlia leány Ilona
Scbomch J. Madarasa Águea leány Irén Ágnes

Kis István Presau Emília fiú József

Kostyál Mária fiú Antal

Szőj ka Vendel Fazekas M. leány Julianna

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Puchovszki M. 
Jónás Mária 81 éves Agg. végkimerül.

Török Gyula 18 . Lőtt seb

Lévai piaciárak.
Kovatvezstö ; Kónya Jda.e’ rendőrkapitány

Búza ro.-mázsánként 26 kor. 20 fiil. — 
26 kor. 40 Kétszeres 24 kor. 80 fiil. 25
kor. 20 iili. — Rozs 19 kor. — üli. 20 kor.
— fiil. — Árpa 12 ko>. 60 fiil. 13 kor.
60 fiil. Zab 15 kor.— 611. 16 ko — fiU.
— Kukorica 11 <0’. 60 fiil 12 kor. — fii.
— Lencse 26 kor. — fiil. 27 <tor. — fiil. — 
Bán 18 kor — fiil. 19 kor. - fiil — Kö
les 14 kor. — fiil. 15 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilónként.' Vörös ló
here természettől aránkamentes 135 —140 
Vörös lóhere, kis arankát 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkat 105 — 110 Luczerna 
természettől arankamentes 175—180 Lu
czerna, világos szemű aránkás 140—144 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 20—22

Nyilttér*)

M O LL- FÉLE
L.SFJDLITZ-PORJ
Euyh**, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
■ •'.árokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 koreai.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Zbt<£oll
készítményeit.

h- M OLL-FÉLE I
SOS -B0RSZES2

F^«m.X'tt' bedörzsöiés, 
elismert, régi jóhirnevíí háziszer 
szaggatás és hülésböi származz 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2.

Kapható minden gyögvazertárbaa 
MM drogériában. MM
Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Béc», I. Tuohaabea 9.

Eladó ház. Balassa utca 8 azám-
4 szobából és mellék4

helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

ElnAlS Bathy-utcza 24. száma
mXwvXU IXwmb ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Uj iocLrásznö. tíKi IS’ 
szanál tanultam és gyakornltam-; tisztelettel 
kérem a város és vidéke urinöi szives párt
fogását. Próba-frizurát a nap bármely sza
kában készséggAl csinálok. Blau Irma, Hon
véd utcza 20. (Osztrider-haz)

TT1 Ü A A Í Kálnai-utcai 22 számú 
■mAwwU Ixwa, ház, mely áll 3 külön la
kásból, mellékhelyiségekkel, tágas udvarral 
és kerttel szabad kézből eladó. Bővebben 
értekezni lehet ugyanott a hájnál.

Eladó villatelkek. ‘6 X” 
telek eladó a „Kákákéban, a Szauer-féle 
villa mellett. A telek egyrésze finom és jól 
termő szőllövel van kiültetve. Bővebb fe1- 
Világositás.al a városi mérnök szolgál.

ah Védjegy: „Horgony!1

A Liniment. Capsici comp., 
a Horoony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, KI. 40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
OL Richter gyógyszertára u „Arany oroszlánhor,

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Kellemetlen BŐRKIÜTÉS
Alapelvem szerint minden kuruzslásnak 
ellensége vagyok, csakis orvosilag kezel
tetem magamat. És igy felső szájszél 
gyuladásánál az orvost igénybe vettem. 
Négyheti orvosi kezelés után javulás nem 
állt bel A recepttel egy más orvoshoz 
menten. Hat hét után ismét semmi javulás 
nem volt észlelhető. így egy fél éven át 
próbálgattam, 6 orvosnál voltam, de teljes 
gyógyulásba nem jöhettem. Egyszer csak 
egy énekesnő a Zucker-féle szabad, 
gyógysaappant s a Zuck°oh-krémat 
ajánlotta — s mi a csoda, ami engemet 
most megilleti — 5 nap után a kellemet- 

viszketeg teljesen elmúlt 
a bőr egynéhányszor lehámlott s a bajtól 
megszabadultam. Amit 6 orvos egy fél 
évben nem volt képes elérni, azt a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a 
..Znckooh-krémmel* egyetemben 5 nap 
alatt helyrehozta. Több ezren, kik sömör- 
ben, bőrkiütésben, börviszketegség- 
ben,viszkető bőrkiütésben,blbircsb»n, 
pattanásban stb. szenvednek, hasonló
képen nyilatkoznak a Zucker-féle szab, 
gyógyazappanról, mely gyorsan s biz
tosan hat s amely több orvos által ajánl- 
tatnak s több ezerszer beváltott. Darabjának 
ára (15°/0-ig)t kor. és (35%-ig) 2.50 kor. 
(erősebb hatású). Ehhez hozzávaló Zuck0°h- 
kréin (zsírtalanít) a bőrkrémek leghat ha- 
tósabb s legnemesebb alakja. Tubus ára 

2.50 kor., kis tubusban 1.25 kor.
Figyelni kell a kizárólag általunk használt 
eredeti csomagolásra és ne engedjünk rá
beszélésnek. holmi „pótszerek" vásárlása ellené
ben. A Zucker szabad, gyógvszappant és a 

Zuclt—»«-kiémet nem pótolja semmi.

Kaphatój
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

KÉTHYféle

pemetefű czukorkánál I
Vásárlásnál áronban vigyázunk és határszottan 

SÉTHT-fálét ÍKéxj-üjaJc,
■ ®-> mivel sok haszontalan utánzata van. - q -

1 doboz Ara 60 fillér
Csak RÉTHY-felet fogadjunk el 1



1910 január 16. B A. M 85 7

Cantinba
keresek egy 16—17 éves izraelita leányt, 
ki tótul beszél és éleim1-, fűszer- és italokat 
árusítani ért, azonnali belépésre.

Aa ajánlatokat a czimemre kérem.

Franki Márkus
kantinos

III. kér., Bécsi-ut 134. szám Újlaki téglagyár, 
 BUDAPEST 

Saját termésből kis üstön főzött 
 : kitűnő minőségben 

Seprő és törköly-pálinka 
Hektoliterenként .... 140 koronáért 
Literenként .................160 fillérért

Sárga baraczk-pálinka
Literenként 5 koronáért.

Kapható Léván 
HOLLÓ SÁNDOR 

pincéjében.

Gaziák figyelmébe.
Cbyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá príma porosz kősaén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joachiin 
Léván, László utcza 2.

Szőlő oltvány, 
siölóvesszöröl és borról nagy képes árjegyzékemet 

w ingyen -w 
és bérmentve küldöm meg, aki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel ett 
sok szőlőkép van benne. Szőlöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres ve6z- 
szőkből, a világhírű Delawarbol állandóan több 
millió készlet eladó olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czim: Szűcs Sándor fia. szölötelepe 
Blh. axd.iós z. e g-.

Eladó ház.
A Honvéd-utczában lévő csinos

Sveiczi ház 
egészben és hozzá egy darab gyümölcsös 
kert, jutányos árban megvehető O szíri dér 
György tulajdonostól.

Tűzifa
teljes vaggon-rakomúnyokban 

kapható

Ipolypásztö
állomáson levő raktáramból.

Megrendelhető WOLFNER S. czég- 
nél Budapest, V . Drava utcza 16

Kiváló gyógyhatású 
Erős tápszerttartalmazó 

TOJÁS ts CSOKOLÁDÉ COGHAK 
Különösen lábbadozók, aggok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik, 
Kizárólagos egyedüli elárusító hely 

LÉVA LJ,

Loserth Dezső
fűszer és csemege Oz'etében.

Ferenczi János
ZZK

úri-, női- és gyermekczipő üzlete
Kálvin-udvar. Léva. Kossuth L.-tér.

As újonnan berendezett üzletemben raktáron 
tartok és mérték után készítek

úri-, női- és gyermek-

czipöket
a legújabb divat szerint kiváló anyag

ból és bármely különlegességet a legszolidabb árak 
mellett.

Kern Testvérek
Knapp Dávid,

és varrógépek 
L É V Á N =

8000 o
8“ ío

mezőgazdasági
- nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szivesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságbar, valamint minden e szakba vágó 

— gépek és géprészek ■—

ai
o
44
O

ai

u E -v a nsr.
vas-, fűszer- es csemecelíereslíedök.

Ajánljuk újonnan átrendezett 
raktárunkat olcsó, poutos kiszol
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Braziljai, Cuba. lamaika 

rumokat, likőröket

I Kölcsőnkönyvtár
njonnan kiegészítve kb 8OOO kötet

■j magyar, német és franoia regény 
| NYITRAI ÉS TÁRSA, 

könyvkereskedésében
3 t, é v A isr.
I Előfizetés bármely nap kezdhető 11
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ti

N
ű

Z

ffl
►

M

orosz-kínai TEA. K. A T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

Továbbá téli idényre magyar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidingerrendsz. koksz-,

szén- kályhákat. tűzhelyek, fa
fűtésű kályhákat

és kályha felszereléseket, nickel. aluminium, 
email, öntö't és lemez, konyha-edények, al- 
packa tea-főzők. evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra 

is igen tisztel vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jótáLlléLsra. 1
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kapható.
Nagy 

nemit és 
gépekből

*.*ji 1*4 v

Baratta Alajos
keramikai gyárai

S

204/1910. szám.Loserth Dezső
fűszer, csemege , bor- é3 ásv. viz kereskedese.

LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. szám.

Naponta friss felvaiott. Teljesen friss aruk. Prágái sódar- 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasütemények.

Jutányos ár! Gyors ős pontos kiszolgálás!

Az itt ábrázolt beszélőgép 
23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

AW 16 forintért "*!

választék minden
nagyságú beszélő- 
és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve 

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes. 
Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

Meghívók,
Eljegyzési kártyák 

legjobb és legszebb kivitelben készülnek 

Nyitrai és Társa 
=-i könyvnyomdájában. =z

T etőcserép, 
Kályhás agyag, 
Chamotte tégla
Poltár (Losoncz mellett) 
KÉPVISELŐT KERES!

Szálloda Hiti IrtW
Léva r. t. város közönsége, hajdan a 

herczeg Eszterházy- s később a lovag Schoeller- 
f éle uradalom tulajdonát képezett s Léva város
ban évszázad óta fennállott „Oroszlán fogadó* 
telkén, mint annak tulajdonosa, a mai kor igé 
nyelnek megfelelő modern városi szálloda, 
kávéhá*, színház, vendéglő és kis koros
mából áiló épületet emeltet, melyet az 1910. 
évi november hó 1-ső napjával k- zdődő 10 
évre bérbe fog adni

A városi szálloda Léva város piaczterén, a 
legforgalmasabb helyen épül ; a szállodához 22 
— 24 vendégszoba tartozik s miután Léva város 
Bars és Hont vármegye 70—80 községének 
kereskedelmi és ipari központját és rendes pia- 
czát s a felvidék 4—5 vármegyéjének legna
gyobb forgalmi pontját képezi, a vidéki beszálló 
vendégek fogatai elhelyezéséről is gondoskodva 
van,

A bérleti szerződés feltételei és a szálloda 
építésének és beosztásának tervrajza, alulírott
nál megtekinthető.

A bérleti ajánlatok Léva város polgár
mesteri hivataláoal 1910. évi február hó 16-ik 
napiának d e. 11 órájáig nyújtandók be, 
melyhez az évi bér felereszének megielelő bá
natpénznek a házipénztárban lett elhelyezésé
ről szóló nyugta is csatolandó.

Léva r. t. város képviselőtestülete a beadott 
bérleti ajánlatok fölött 15 nap alatt köteles ér
demleges határozatot hozni, a város a bérlők 
személye és ajánlata fölött szabadon választhat, 
a megajánlott bérösszeg mennyisége elhatározá
sában uem korlátozza. Azon vállalkozó, kinek 
ajánlata a képviselőtestület által el lett fogadva, 
8 napon beiül köteles a polgármesterrel a szer
ződést megkötni, különben bánatpénzét elveszti, 
az a város tulsjdouává válik s a képviselőtes
tület az ajánlattevő kárára és veszélyére a 
továbbiak iránt tetszése szerint intézkedik.

Kívánatos, hogy az összes üzletek bérletére 
egyetemes vállalkozó jelentkezzék, szükség ese
tén azonban a kávéházi üzlet külön is bérbe 
adható, miért nemcsak általános, de részletes 
ajánlatok is tehetők.

Az összes épületek villamos és vízvezeték
kel lesznek ellátva, a színházat a város szereli 
föl s bútorozza be.

A szerződések aláírásával a bérlő azonnal 
kötelezve leend, a város közönsége azonban 
cs>k annak jogérvényes felsőbb hatósági jóvá
hagyása után.

Kelt Léván, 1910. évi január hó 12 én.
Léva r. t. város képviseletében :

BÓDOGH LAJOS
polgármester.
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