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

■Alap KIADÓJA; NYITRAI és TÁRSA

Finálé.
(K.) A koalició hivatalosan is 

véget ért az uj kormány kinevezésével. 
S bizony nem mondható valami díszes
nek a kéalició kimúlása. A finálé azt 
mutatja, hogy odafenn gyűlölték a 
koaliciót, de tűrték, lenn örömrival- 
gással fogadták, de kiábrándultak be
lőle és megutálták. A nemzet gyomra 
nem vette be azt a habarékot, amivel 
traktálták, mert a nemzet egységes és 
magyar nemzeti politikát követel, amely 
hódol nemzeti aspirációinak. És mivel 
a koalició ép ebben az irányban semmi 
haladást nem mutatott, sőt a kormány 
feje, Wekerle, ennek ellene nyilatkozott 
nem egy ízben s mert a függetlenségi 
párt megunta a kisebbség jármát, még 
csodálkoznunk is kell azon, hogy a 
koalició oly hosszú ideig együtt mű
ködhetett. Életképtelen működésének 
nyomát alig jelzi valami, olyan irányú 
alkotás, mely a függetlenségi párt prog- 
rammját honorálná, egyáltalán semmi.

Amint jött, elment; távozását nem 
siratja, nem fájlalja senki. A függöny 
legördült s a politika színpadán egy 
újabb társaság próbálkozik uj sikerekre 
számítva. A szinlapot még nem ragasz
tották ki, de a nagy közönség nem is 
igen kiváncsi, mert jól tudja, hogy mit 
tartson felőlük.

Kbuen nem az aa ember, aki 
politikai múltjára hivatkozhatnék. Sőt! 
Mondják, gavallér, igazi úri ember, jo
viális, vig kedélyű, de a politikában 
határozottan balkezes, mert a legjobb 
szándékai is visszafelé sülnek el, amit 
az annak idején nagy port felvert 
Szapáry-féle vesztegetési affér is bizo
nyít. Minisztertársai is mind azok közül 
valók, akik Tisza bukása után partra 
szálltak s bevonták vitorlájukat. Ezek
kel az emberekkel előrenyomulást kez
deni a nemzet ellen legalább is ne
vetséges,

Khuennek nincs programmja, csak 
most akar alkudozni a pártvezérekkel, 
hogy mit vegyen fel abba. Háta mö
gött nincs párt, csak Bécs tologatja 
előre, mint valami sakkfigurát. A bé
csi udvar küldte ide nekünk, aki, ha 
úgy tetszik, lehet barátunk és lehet el
lenségünk. Zsebében egy csomó dek
rétum, ki van az ország szolgáltatva 
neki. — A hivatalos hatalmat is ren
delkezésre bocsátják, mert az egyszer 
isteDigazában meg akarják fékezni Ma
gyarországot. Ez a hivatalos hatalom 
az ország legutolsó falujáig kinyújtja 
tapogató Bzervét s bizonyára minden 
követ meg fog mozdítani, hogy bécsi 
parancsszóra embereket szállítson a 
magyar képviselőházba,

Csakhogy annyira még nem va
gyunk. Az országnak nem kellett a ko
alíció, annál kevésbbé a nemzett társas 
kör gyülevész hada. A nemzeti küzde
lemnek nem lehet ily gyászos, kicsúfo
lásra méltó fináléja, Nem azért törte 
össze a nemzet a liberális párt több 
mint harmincéves uralmát, hogy most 
megviselt alakjait a kormányzatba újra 
beállítsa. Hisz akkor megérdemelné ez 
a nemzet, hogy Európa elforduljon 
tőle, mert akkor az egész nemzeti 
küzdelemnek nem volt egy csepp 
értelme.

A koalició összetört, de ez nem 
jelentheti, a régi had feltámadását. 
Ennek a romjain egy uj, egységes ma
gyar nemzeti irányzatnak kell kiépülni. 
Erős és egységes tábornak kell kezébe 
venni a kormányzást, amely meghát
rálást nem ismerve fog haladni a nem
zeti ideálok felé s lankadatlanul fog 
küzdeni a végső, nagy győzelemig.

A nemzet a hatvanhetes alapot 
nem akarja többé. A régi negyven
nyolcas alkotások kiépítését kívánja, 
és pedig most már annyival is inkább, 
mivel a koalició működése alatt a 
minimumra redukált követeléseit sem 
teljesítették a függetlenségi pártnak. 
Annyira lefelé licitálták már egymást, 
hogy nemcsak Bécs, de magunk is 
megundorodtunk tőle.

Ép most a bécsi küldöttekkel 
szemben kell azt a bizonyos falan
xot megalkotni, hadd lássák odaát, 
hogy nélkülünk nem ér semmit az 
egész vállalkozás. A nemzet többségének 
fedezni kell a kormányzást, mert külön
ben az csak merő komédia.

A nemzet elvárja a függetlenségi 
pártoktól, hogy a nemzet jogait fel 
nem sdják, azokért most már a leg
messzebbmenő küzdelmet fogják meg
indítani, mert, ha a nemzet el tudta 
takaritaui utjából a nagy és félelmetes 
szabadelvű pártot, ezekkel a bécsi urak
kal igen könnyen végez.

Magunkat megtörni nem engedjük.

A testi nevelésről.
irts: Karafiáth M dr.

1.
Volt végre Magyarországon is testneve

lési kongresszus I
Nem azért hangsúlyozom, hogy végre / 

mintha a kongresszussal már most mi, ma
gyarok eleget tettünk volna aa általános 
európai testnevelési áramlat követeléseinek. 
Nem. Ebben a kérdésben, azt hiszem, még 
sem vagyok annyira elfogult, mint feleba
rátaim egyike-másika, hogy azt aa áramla
tot én is osak divatnak nézném és aszerint 
értékelném.

Annak a múlt évi december hó 27. 28. 
és 29.-ik napján Budapesten lefolyt I-aő 
magyar testnevelési kongresszusnak nagyobb 
a jelentősége, mint hogy a más országokban 
e téren történtek egyszerű majmolása le
hetne. Nagyobb a jelentősége, mint hogy 
újabb húsz évre szunnyadni engedhetné a 
nemzetedző testi nevelésünk ügyét.

A múlt század nyolcvanas évei vége 
felé Csáky közoktatásügyi miniszter égise 
alatt nyerte nálunk az élettani alapra fek
tetett ésszerű testi nevelés az első len
dületet.

Berzeviczy Albert akkori közoktatásügyi 
államtitkár volt a leglelkesebb apostola.

Lehet, hogy testi nevelésünk ügye ma 
már párhuzamosan haladna más kontinen
tális nemzetével, ha Berzev'czy magas állása 
nem lett volna politikai okoknál fogva csak 
ideiglenes állapot.

De hát hazánkban a belpolitika hány- 
kódása mindenre, még a nevelés ügyre 
is kihat. Nálunk a belpolitika, melynek 
egyedüli céljának annak kellene lennie, hogy 
a nemzetet minden irányban erőintse, éppúgy 
kerékkötője a nevelésügy haladásának is, 
mint sok más üdvös dolognak. A hivatalba 
lépő új kormányférfiú, ha nem is bolygat
hatja ki mindjárt sarkaiból a távozó előd 
alatt polgárjogot szerzett rendszert, de 
nem teszi magáévá az előd még csak meg
valósítást váró eszméjét. Egyéni felfogás, 
tájékozatlanság, de többnyire az emberi 
h óságból eredő féltékenység, mindmegannyi 
oka az örökségbe kapott egészséges eszme 
elposványoaodásának vagy teljes kimúlásá
nak. Ez a sors érte utódai alatt Berzevicsy 
törekvését is.

Ma is vannak még középiskoláink, me
lyeknek nincs tornacsarnokuk, közöttük a 
lévai is. Ezen iskoláknak a testi fejlődés 
korában levő ifjúsága, a tanév 5—6 hónap
ján koresztül, minden rendszeres tesmoz- 
gást nélkülöve, tespod az iskolapadokban. 
Pedig a művelt nemzetek ma már sairte 
vallják a testi és értelmi nevelés egyen
jogúságát.

Vidéki középiskoláink közel 42°, 0 ánsk 
még mz sincs a célnak megfelelő játszótere. 
Egyik-másik iskola növendékei a katonaság 
vagy egyes sportegyesületek szivességéből, 
megkötött időben igénybe vehetik a megfe
lelő felszerelést nélkülöző katonai gyakorló
teret, vagy sport-pályát. Iskolás ifjúságunk 
egy másik, sajnos számottevő részét, a 
szennyezett ni rha-vásártérre vagy legelőre 
szorítják. Egy részének a szűk iskolaudvar 
szorult levegőjében kell tüdejét szellőztet
nie. Tizennégy hazai középiskolának pedig 
épen nincs módjában, hogy ifjúságát a test
edző s a szellemi túlterheltséget ellensúlyozó 
szabadtéri játék jótéteményében részesítse. 
Pedig a müveit nemzetek ma már meghó
doltak a tudomány igazságának, mely meg
dönthetetlen érvekkel mutatott rá, hogy a



í M B J910 január 23.

gyermeknek * * serdülő ifjúnak a saabad- 
ban való rendszeres mozgás ma sokkal 
égetőbb szükséglete, mint volt valaha.

fis min múlott eddig, hogy a testi 
nevelés nilunk még ma sem vergődött ki 
abból aa elhanyagolt Állapotból amelyben itt 
még mindig sinylőd k ?

▲ közönség elfogultságén, mely nem is
mervén a sport ssó igáéi értelmét, csak 
annak, a tanulóra néeve tagadhatatlanul 
hátrányos, kinövéseit látja és ismeri s mely 
mindenben as iskola példáját követi. As 
iskolák, illetve tanáraik eddig még nagyon 
gyakran található ellensaenvén vagy közö
nyén, mellyel ások az értelmi neveléssel 
egyenjogot követelő testi nevelés törekvé
sei iránt vannak. Az iskolafenntartók, a 
helyi hatóságok e téren nyilvánuló szük- 
keblüségén és tudatlanságán. Végül pedig aa 
állami hatalom lanyhaságán, melynél fogva 
csak az idevágó rendeletek kibocsátásával 
éri be, de azok végrenemhajtását elnézte 
vagy észre sem vette.

Es a négy tényező hátráltatta eddig 
nálunk a testi nevelés ügyének győzelmét.

A védekezés pedig, mellyel különösen 
a szabadtéri testgyakorlás, az ifjúsági ját
szótér, a sport ellenségei, rendszerint elő
állónak és mely különösen a bölcsességüktől 
eltelt helyhatóságok ajkáról visszhangként 
hallatszik as, hogy a játszóterek megszerzésére 
nincs költség fedezet.

Ugyanezen ellenérvvel hozakodtak elő 
Franciaországban is a nyolcvanas években. 
Lagrange, kit tudományos munkálkodása és 
testnevelési müvei tettek híressé, azt mondta 
rá : „Ezen tisztán gazdasági természetű 
érvre csak azt válaszolhatjuk : Itt takaré
koskodni nem szabad I Nincs az a szegény, 
aki nem áldozná fel szivesen filléreit, ha 
azokkal beteg gyermeke gondozását bizto
síthatja, jól tudván, hogy házában a vissza
szerzett egészség tőkét ér. Hát nem meg
gazdagodása-e az ogszágnak, ha életre való 
nemzedéket biztosítunk neki ?*

Sokan azt hiszik, hogy például az a 
játsaódélután csak fölösleges, időrabló nyűge 
a tanárnak is tanulónak is. Nagyon téved

nek. De tévednek még azok is, akik az 
iskolai testgyakorlás közvetlen hatását te
kintik egyedüli célnak. A szellemi neve'és 
okozta agytulterhelés ellensúlyozásán kívül, 
sokkal meszebb fekvő célja is van a testi 
nevelésnek. A testi nevelés test-, jellem-, 
erkölcs fejlesztő hatásának az iskolából ki 
kell terjeszkednie a nép legszélesebb réte
geire. Ebben rejlik a testi nevelés nemzet- 
gazdászati nagy jelentősége és nemzetedző 
feladata. Külföldön például Belgiumban és 
Németországban itt-ott már megállapíthatták 
az ésszerű testnevelés, különösen az ifjúsági 
s a belőlük kifejlődött népjátékok népne- 
mesitő befolyását.

E tapasztalatokról hiteles adatokkal 
számoltak be az 1904. évi nürnbergi I-sö 
és 1908. évi londoni Il-ik nemzetközi is
kola-egészségügyi kongresszuson is. Bőveb
ben nem terjeszkedem ki e tárgyra, mert 
oly anyaghalmazt kellene felölelnem, mely 
e lap szűk hasábjain el nem férhet.

E helyen csak mérvadó városi polgár
társaim figyelmét szeretném újólag a mi 
különlegesen szomorú helyi testnevelésügyi 
állapotainkra irányítani.

Más alkalommal majd áttérek a modern 
testnevelés jellemképző, erkölcsszilárditó ha
tására. Napy örömömre szolgálna, ha azok 
érdeklődését meg bírnám nyerni, akiknek 
szive még meleget érez oly eszmék iránt is, 
melyeket az ember közvetlenül és a saját 
egyéni hasznára nem válthat fal pengő ércre.

A budapesti kongresszus iránt tanúsí
tott nagy érdeklődés következtetni engedi, 
hogy a testi nevelés ügye Magyarországon 
is végre-valahára győzni fog. Már az is nagy 
jelentőségű, hogy a kongresszus egy esztendő 
múlva újólag össze fog ülni. A közvélemény 
rokonszenvét tehát már tág körben sikerült 
az ügy iránt felkelteni és nem lehetetlen, 
hogy majd törvény fog a jövőben a játszó
terek előteremtéséről gondoskodni. Es lesz 
az egyedül hathatós eszköz, mely a szabad
téri testgyakorlás iránti közönyt és csökö
nyösséget meg fogja törni.

A „köz- és magántisztviselők fogyasz
tási szövetkezetéihez.

Irta; Falusi.

A munkások sztrájkkal segítenek hely
zetükön, magasabb béreket érnek el. A 
kereskedő, az iparos, a gyáros a felemelt 
béreket a fogyasztón veszi meg — ‘ 'ás
kamattal. Hát a tisztviselő miként ... . 
helyzetén ? Fizetés-javítást nem tud elérni, 
pedig a fogyasztási cikkek drágulása leg
jobban a tisztviselőt Bujtja. Egyszerűen 
megvonja magától valamely élvezetét z 
amit ily módon megtakarít, ezzel többet 
költhet élelelemre, ruhára. Ezt nem úgy 
értem, hogy most többet s jobbat eszik, 
szebben ruházkodik, hanem az élelmiszerek 
is, a ruházat is megdrágult s hogy megszo
kott módon, társadalmi állásához mérten 
ruházkodhassék és szerényen étkezhessék 
kénytelen a roppant nagy drágaság folytán 
ma erről, holnap arról lemondani. Gyakran 
olyat is hallhatunk, hogy most már csak 
két tái ételt eszünk délben, mert többre 
nem jut ; ámbár a szükségleteké nagy 
mérvben redukáljuk, még sem győzzük a 
fizetésből. Esen a helyzeten valamiképen 
segíteni kell. C ebi Pogány Virgil úr tiszt
viselői fogyasztási szövetkezettel véli a 
súlyos baj orvoslását. Helyes. — Én csupán 
a kivitelhez akarok hozzászólni. Szövetke
zeti áruraktár is lenne cikkíró úr szerint ; 
ahol egyelőre csak tej, kenyér s illetve 
péksütemény, nyers- és füsiö.t húsfélek, 
zsir, bor, ásványvizek, fa és szén volnának 
kaphatók. Ámbár ezekkel a cikkekkel még 
nincs háztartásunk igénye fedezve ; de mint 
Pogány úr mondja, nem akarjuk magunkat 
a helyi piac fogyasztói sorából teljesen 
kivonni.

Számolt-e cikkíró úr azon kövelmény- 
nyel, hogy csupán az emlitett fogyasztási 
és háztartási áruk réBzére is helyiségek 
kellenek, ahol azokat megőrzik és kiszolgál
tatják ? Az áruk minemüiége szerint beren
dezés is szükséges. A raktározás, a fogyasz
tók kiszolgálására személyzet kell. Ha most 
egy kis számvetést készítünk, látjuk, mily 
regivel kell majd ezen néháuy cikknek 
raktáron tartásával számolnunk. A helyisé
gért, a raktárért fizetni kell. Tekintve, hogy 
ezen fogyasztási cikkek a melegben rom
landók, megfelelő jégvermekről is gondos
kodni kell, ez ismét kiadás. A fa és szén 
részére pedig nagyobb hely szükséges, 
amiért szintén bért kérnek. A bús kezelés
hez mészárost, a zsir készitésbez hentest, a 
sütemények előállításához péket fogadunk.

TÁRCA.
Az érelmeszesedés és az alkohol.

Irta: Zslsnyák János dr.*)

A véredényelmeszeaedés elsőrendű té
nyezője, moudjuk alapoka, az ütér falának 
tágulása, rugékonyságának lazulása, elveszí
tése, amint azt a praktikus életben a gum- 
micsöveknél észlelhetjük. A véredény falá
nak, különösen a „media'-nak seny védésében, 
a kötőszövet finom rugékony rostjainak 
lazulásában rejlik as elmeszesedés alapoka. 
Ezt biaonyitjá ; az anatómiai vizsgálatok. 
As tttérfal lasulását nyomon követi a vér
keringés ssabálytaiausága és annak minden 
veszedelme.**)

Az emberben rejlő természetes gyógy
érő, a „víz medicatrix*,  a megbolygatott 
egyensúlynak kiegyenlitéaére törekszik azál- 

•) Siersöuek a Depókban megjelent „jí víredény- 
elmestesedis él kueUte’ c. könyvéből.

**) Dr. Tauecb : A belgyógyászat alapvonalai 169. 
lapon olvassuk : ,A: endoarteritis as előrehaladottabb 
kor hintáimé és itt kis.bb-nagyobb fokban osaknem 
mindig jelen van. A Tboma-féle elmélet értelmében as 
intimé kötőszövetének túltengése egy compensatorikus 
folyamat, mely aséltal jön létre, hogy a vérmennyiaég 
csökken vagy as ütér állandóan tágul, miáltal vérmeny- 
nyiség ás tttártérfogat között aránytalanság létesül. As 
ütártágulás (anenrysma) tulsjdouképeni oka minden
koron as tttérfal ás különösen a média primer mogbe- 
togodésábsn áll*.  

tál, hogy finom szilárd anyagot, meszet rak 
le, éppúgy, mint azt a csonttöréseknél ta
pasztalhatjuk, A vis medicatrix a törés 
következtében támadt űrt szorgalmasan szál
lított mésszel tölti be.

A véredényelmeszesedés alkalmi leírá
sában aa alkoholnak kiváló helyet kell 
szorítanunk. As ókor baohanaliái, raffinált 
dőzsölései nem sokban különböznek a mai 
kor Bachus-lakomáitól. A különbség az lehet, 
hogy az ókor itala tiszta termésbor volt, a 
mai kor beéri a hamisított itallal is, csak 
meglegyen a követelt quantum. Az alkohol 
az érelmeszesedés gyárosa és saállitója. 
Minden egyes „iszákos*  az elmeszesedésnek 
typikus alakja. A meglazult, tágult véredé
nyek, a lanyha, tágult szív, a véreloszlás 
és vérkeringésben nyilvánul zavarok, a püf
fedt arc, a vörhenyesbe jászó arcszin már a 
laikus előtt is jellegzetesnek tűnnek föl és 
világosan elárulják a szabálytalan vérkerin
gés következtében beállott elmeszesedési 
folyamatot.

A püffedt, piszkos, vörhenyes, néha 
aötétlilába átmenő arc kétségtelenül bizo
nyítja, hogy a szivütér elgyengült, az ellan
kadt, elsenyvedt edényekben nincs annyi 
energia, hogy a véráramot a kellő erővel a 
legfinomabb ereoskékbe, a capiilárisokba 

hajtsák továbbítás céljából as erekbe és 
vissza a szívbe tereljék. A szükséges ener
giahiány miatt a vér a capillárisokban meg
állapodik és miután nem kering, a szövet 
elposványosodása, vagyis az úgynevezett 
szövetvizkór áll be. Bátran állíthatjuk, hogy 
minden alkoholista az érzék alá nem eső 
kötszövet vizkórban szenved, miellőtt a roha
mosan fejlődő vizkór érzékelhető tünetei 
mutatkoznának.

Az alkoholnak túlságos élvezete egy 
külön, könnyen fölismerhető typust alkotott 
a selerotikusok sorában, melynek tanulmá
nyozása nemcsak érdekes, hanem hasznos is.

Az alkoholnak, mint az elmeszesedés 
tényezőjének tanulmányozásánál tekintetbe 
Kell veuuünk :

1. az alkoholnak specifikus hatását.
2. az alkoholtartalmú folyadék meny- 

nyiségét.
Az alkoholnak sproifice typikus hatása : 

mérgezés, de sokkal erősebb, mint a kávé
mérgezés, mert a véredények depressiója 
sokkal nagyobbfokú az alkohol, mint a kávé 
után. Az alkohol veszedelme abban rejlik, 
hogy izgztó hatását az egész szervezetre és kü
lönösen az agyra, a szívre terjeszti ki és 
ebben az izgalomban rej'ik az alkoholélve- 
setnek a gyönyöre. Aa izgalmat keresik, 
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A fa- és szénkrzelést és tejkimérést a pékre 
biszuk. De ezzel még a kiadások nincsenek 
kimerítve, mert hiszen ezen áruk beszerzése, 
a pénzkezelés, könyvelés, ellenőrzés igen 
sok dolgot ád, ezt pedig egyik tisztviselő 
társunkra bizzuk, de viszont tisztviselő tár
sunktól nem kívánhatjuk ingyenesen ezen 
munka elvégzését — tehát ez is kiadás. 
Ha most már számba vesszük a sok kiadást 
vájjon tudjuk-e az említett cikkeket oly 
olcsón beszerezni, hogy az árkülönbözetből 
fedezzük a temérdek költséget s mégis 
olcsóbban juttassuk az árukat a szövetkezet 
tagjainak, mint a helyi piacon levő keres
kedők és iparosok. Véleményem szerint ez 
lehetetlen, mert kevés cikkre oszlik meg a 
túl nagy költség.

A szövetkezés végoélját vegyük kiin
duló pontul. Mi most drágán fizetünk rossz, 
vagy kevésbóé jó miniségü árut. Ezen se
gíteni akarunk oiyképen, hogy olcsóbb áron, 
illetve kevesebb pénzért ugyanolyan meny- 
nyiségt jobb árut tudjunk szerezni. Ezen 
célt olyaépen vélem elérhetőnek, bogy az 
összes köz- és magántisztviselők úgyszintén 
altisztek és szolgák szövetkeznek a háztar
tási cikkek jó minőségben és olcsóbb áron 
leendő megszerzésére. E végből a szövet
kezett tisztviselők néhány tagból (pl. 10 
tagból)álló végrehajtóbizottságot választanak. 
A végrehajtóbizottság összeállítja a háztar
tásban szükségéit összes cikkeket és azokat 
beszerzési források szeriut csoportosítja es 
erre néave árajánlatokat szerez. E sösurban 
a helybeli kereskedőm és iparosok ajánlatai 
lennének figyelembe veendők, mert kizárt
nak tartom, hogy a mi kereskedőink ne tud
janak olcsóbb áron adni, mint idegenek s 
ha as árak a minőség figyelembe vételével 
megfelelnek, úgy a tisztviselő szövetkezet 
szerződést köt a legolcsóbb ajánlattevőkkel, 
mondjuk egy évre, a kötelezi őket, hogy 
ezen meghatározott minőségű árukat az 
ajánlatban feltüntetett árak szerint fogják 
adni. Aa áiuk minőségét a végrehajtóbisott- 
ság időközönként megvizsgálná ; amennyiben 
a minőségben eltérést tapasztalna, akkor az 
illető szállító a szerződés megszegése óimén 
a szövetkezet alapja javára magasan meg
állapított pénzbírságot fizet ; úgyszintén 
áremelésnél. A szövetkezet tagjai pedig a 
végrehajtóbizottság által láttamozott igazol
ványt kapnak és tartoznak szükségletüket 
a szerződött szállítóknál beszerezni.

Azt hiszem, a tisztviselő szövetkezet 
ily módon kevesebb faradsággal létesül
hetne és gyorsabban biztosaob sikerhez 
vezetne.

hogy rózsaszínben lássál; a v lagot. Az al
kohol hatása alatt a vérnyomás eme kedié, 
az érvéréé gyors, a szív lázasan dobog, a 
könnyed i lenksiggei, úgyszoiva pajzánul 
kering az összes véredenyekben, az izmok, 
az agysejtek teliisszák magukat frissen, ro
hamosan keringő vérrel ; az erek megduz
zadnak, a bátorság és erőnek mindennel 
megvívni kész érzete uralkodik a máskor 
lomha szervezeten, szóval „édes mámorban1* 
uezik az alkoholista, de csak rövid ideig ; 
nyomában jár az összes szerveknek eler
nyedése, a szívnek rohamos elgyengülése. 
Vége a tüneményes eröérzetnek, vége a 
„mámor* rózsás világának. Ami megmarad : 
at a gyüngeség érzete ; ami tapasztalható 
és észlelhető, az at erők rohamos fogyása 
és ami elkerülhetetlen, az az idöelőtti vég, 
a halál, íme, az alkohol képzelt „erősítő* 
hatásának gyászos vége.

De nemcsak abban rejlik az ilkohol 
mérgező hatása, hogy általános e'gyengülést 
idéz elő, még más bűne is van ; hátráltatja 
az anyagcserét, megahadályotta a belső éle- 
ny ülést, aminek veszedelmes következménye: 
az intermediereknek, vagyis a rosszul föl
dolgozott anyagproduktumoknak rohamos 
képződése, amint azt a búgyeavképződésnél 
látjuk. A húgysav a osúacs bántalmaknál

Köz- és magántisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

Összegyűjtöttem az adatokat arról, hogy 
Léván és Léva területén levő pusztákon 
hány köz- és magántisztviselő és hány a'- 
tiszt és szolga van, ez adatgyűjtés eredmé
nyeként megállapítottam, hogy családos köz
tisztviselő van 78, nőtlen (hajadon) 60, 
altiszt és szolga 81 nagyobbára családos.

Magántisztviselő van 69 családos, nőt
len (hajadon) 37, szolga 11 nagyobbára 
családos.

Ezenfelül van 80 nyugdíjas tisztviselő.
A működésben levő és nyugdíjas köz

ős magántisztviselők, altisztek és szolgák 
száma tehát összesen 416.

Ezeknek körülbelül 75°/o családos.
így tehát a családosok száma megha

ladja a háromszázat.
Ha csak tehát a családos tisztviselők, 

altisztek és szolgákra számítunk, a fogyasz
tási szövetkezetnek több mint háromszáz 
család volna tagja, a bevásárló közönsége.

Tegyünk most már egy megközelitö 
számítást, hogy ezen háromszáz családnak 
hány fogyasztó tagja van s általában a jel
zett főbb fogyasztási eikkekböl milyen for
galmat lehet csinálni.

Átlagos számítás szerint minden család
nak a osaládfön kívül a feleségét két gyer
mekét és egy belső oselédet lehet számítani, 
tehát 5 családtagot.

A fogyasztási szövetkezetből tehát 
naponta 1500 fogyasztó részére történnék 
bevásárlás.

Es oly nagy szám, amilyennel Léván a 
legnagyobb üzlet sem dicsekedhetik.

A fogyasztásnak mennyisége éa ér
téke pedig megközelítőleg a következően 
becsülhető.

Egy fogyasztóra számítva :
a) 2 dl. tejet, értéke i_

szerint , „ „
b) 2 drb. süteményt
c) 125 gr. húst „
d) 125 gr. lisztet „
e) 50 gr. zairt „
f) 500 gr. kenyeret „
g) tüzelő anyag személyenként
b) bor és ásványvíz (1 deci bor

2 deci víz) „ „ 7
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összesen 80*2 fii.
Hogy ezen számítás reális, bizonyítja 

az a körü'mény, hogy e szerint egy egyén 
élelmezése a főbb élelmi és fogyasztási cik
kekből havonkint 30 nappal szkmitva kitesz 

jelentékeny szerepet játszik. íme az alkohol, 
mint az elmeszeeedés és Csúznak hatalmas 
előmozdítója.

Mit mondjak as alkohol quantumának 
a káros hatásáról ? Az alkoholista elsősorban 
önönmagának árt, mert a horribilis quan- 
tumnak beszoritásával a szervekbe nemcsak 
a gyomrot, hanem a véredényeket, az agyat, 
a szivet is túlterheli, mert a gyomor a be
vett folyadékot a véredények, az agy és a 
szív felé továbbítja. Ennek as élettani pro
cesszusnak szükségszerű folyománya az ösz- 
sz.es véredényeknek, a szívnek tágulása. 
Szinte elképzelhetetlen, hogy a rengeteg 
quantamot tágulás nőikül továbbítsák ős 
öngyengités nélkül feldo’goszák.

Az alkohol a nemzetek megroutója, a 
családfenntartók sírásója, as arteriosclerosis- 
nak legbuagóbb szállítója. Rengeteg szá
mokkal dolgozik. Németországban 7000 
millió liter sör fogy el évenkint. A szesz
gyárak 400 millió liter alkoholt produkálnak. 
Ausztria-Magyarország al kohol fogyasztása 
megüti a 400 millió litert ; a bort mint 
szintéu alkoho'tartalmú italt nem is számí
tom. És aztán csodálkozunk azon, hogy az 
emberiség 6O°/0 a elmessasedéaben szenved.

24 korona 60 fillért, azt pedig tudjuk, hogy 
ez időben kcsstot nem lehet a legszerényebb 
háztartásban sem olcaóbbau adni, bogy 30 
korona összegnél a különbség, ami esen 
összegnél és a fő élelmi ős fogyasztási cik
keknél jelentkezik, a fűszerekre s egyéb 
jelentéktelenebb cikkekre számítandó.

A fogyasztási szövetkezet 1500 fogyasz
tója tehát a szövetkezetnél a fenti számítás 
szerint bevásárol naponként 1230 korona 
értéket és 365 nap alatt 448*950 korona 
tehát majdnem félmillió korona értőket.

A főbb fogyasztási cikkek mennyiségét 
véve tekintetbe, — hogy erről is legyen 
átnézetünk, a fogyasztási szövetkezet tehát
elárusíthat naponként

a) alatti cikből n 320 liter
l>) n n n 9 3000 drb.
c) „ 9 n 1 mm. 87*5 kilót
d) . n 1 mm. 87*5 ,
e) » n 9 • 75
f) n n 7 mm. 50 „
g) » n 150 koroua értékben
b) n • 105 n
Nagy átlagban elfogyasztunk a b)

d) f) alattiakra heteukint egy vaggon lisz
tet, a húsfélékből hetenkint 2 drb. hízott 
vágó-marhát, naponkint egy borjút, ős egy 
sertést búsra és zsirra, minden kőt napban 
egy vaggon fát, hetenkint legalább egy 
vaggon szenet s naponkint 1 heoto 50 liter 
bort, egy kocsirakomány ásványvizet.

Kérdem már most, hogy ilyen kvan
tumra nem tuduánk-e állandó és reális első 
beszerzési forrásokat, előnyös árakban ma
gunknak biztosítani? Nem volna-e érdemes 
magunknak egy péküaletet, egy hentes
mészáros üzletet, egy elárusító boltot és 
raktárt berendezni és azt a szükséges, jól 
fizetett, megbízható személyzettel ellátni, 
bizonyára és kétségtelenül igen.

Hogy azután az ehhez szükséges befek
tetési tökét miként szereznénk be és meny
nyi volna szükséges e célra ? — miként 
administrálnánk és ellenőriznénk ez üzletet? 
Milyen megtakarításra számíthatunk, azt a 
legközelebbi cikkemoen próbálom kifejteni.

Pogány Virgil.

Különfélék.
— Az uj kormány. A Wekerle-kor- 

mány tagjait f. bó 19-én felmentvén, a 
király ugyanakkor a következő kormányt 
nevezte ki helyére: Khuen Héderváry mi- 
nisztorelnök, aki ideiglenesen a belügyi, a 
király személye körüli és a horvát minisz
teri állásokat is be fogja töltőn', pénzügy
miniszter : Lukács László, kereskedelemügyi 
miniszter: Hieronymi Károly, honvédelmi 
miniszter: Hazay Samu, földmiveléaügyi 
miniszter: gróf Serényi Béla, igazságügy
miniszter .* dr. Székely Ferenc, aki egyúttal 
ideiglenesen a kultusztárcát is átvette.

— Városi közgyűlés. Léva r. t. 
város képviselőtestületének 40 választott 
tagja közül telének megbizatási ideje as 
1909. év végén leteilett, miért dec. 17.-én 
20 tag új választás alá került, — ezen vá
lasztás folytán lett január 20-ik napjára 
Barsvm. alispánja által a képviselőtestület 
alakú ó-közgyűlése összehivatva, — a meg
jelenésben akadályozva levő Mailáth István 
alispán helyettesitésével Bidogh Lajos pol
gármestert bizta meg, — aki as alakuló
közgyűlést megtartván, a képviselőtestület 
által az összes képviselötes'.ületi-tagok szak
osztályokba osztattak be s miután Boros 
Qyula, a Hl-ik kerületben meg lett választva, 
virilis-jogáról lemondott éa így az utána 
legtöbb adótfizető dr. Szilárd Samu lett a 
képviselöteetü'etbe behiva. At uj alakulás 
megtörténte után a polgármester folytatóla
gosan megnyitotta a rendkívüli kösgyülést 
éa ott a kitűzött ügyek mind elintéséet 
nyertek. Nevesetesen bejelenti a polgár
mester, hogy a városi javadalmi hivatal a 
múlt 1909. évben 55191 K 06 fillér össze- 
get esedett be, eszel szemben kiadás volt 
36936 K 35 fillér, igy a tiszta jövedelem 
18254 K 71 f. volt. Esütésre méltó, hogy 
a múlt évben a borfogyasztás nagy emel
kedést mutatott, a pálinkafogyasstá* pedig 
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örvendetes hanyatlásnak indult. Mindéi aa 
1908. évi kitűnő bortermésnek és a két év 
éta fönnálló magas gabonaáraknak a a 
gaidasági munkásnép megnövekedett jó 
keresetének a következménye. Ezután a 
képviselőtestület jóváhagyta a polgármester 
ason intézkedését, mellyel bzauer Izidor 
szállodaépitő-vállalkozónak 17819 koronás 
vegyes biztosítékát 18000 K névértékű 
4%%-os záloglevélért kicseréltetni megen
gedte. A városi-szálloda, színház és bérház 
fölépítésére szükséges 435,000 koronás köl
csön fölvételének ügye nyert ezután érdem
leges elintézést, a képviselőtestület névsze
rinti szavazás mellett egyhangúig elfogadta 
a .Magyar Jelzálog Hitelbank" javára ki
állítandó kötelezvény éa törlesztési-terv 
szövegét s türelemmel meghallgatta annak 
egész terjedelmében történt fölolvasását és 
egyértelműséggel meghozta a kölcsön föl
vételére vonatkozó érdemleges határozatát 
a a polgármestert fölhatalmazta a kötvény 
kiállításával, a leszámolással, a pénz fölvé
telével, annak célraForditásával és fölmerülő 
intézkedések megtehetésével. A 435,000 
korona kölcsönt 65 évi törlesztésre adja a 
Magyar Jelzálog Hitelbank a városnak 
5'10% töke és kamat törlesztéssel, 95%% 
árfolyamon leendő leszámolás mellett, — így 
az évi törlesztés 22,185 korona leend. Ezen 
pénzügyi művelet nagyon előnyös a városra 
a jelen viszonyok között, mert a mai pénz
ügyi állapotok mellett ily előnyös kölcsön 
ma nem volna köthető, — tekintsük ezután 
Budapest főváros 48 milliós kölcsönét, me
lyet egy angol bank körülbelül 9—10% 
levonással számitól le s így a főváros 5 
milliónyi összeget vészit az árfolyam-leszá- 
mitolásnál, — míg Léva város a maga kis 
kölcsönénél — pedig a kis kölcsönök a 
pénzpiacon mindig drágábbak — csak 4*',% 
árfolyam-veszteséget szenved. Hogy tehát a 
polgármester ezelőtt 4 hóval megegyezett 
a várossal, a Magyar Jelzá'og Hitelbankkal 
s az szives volt ajánlatát ily bosszú időre 
is fönntartani, ezen egyesség a város kö
zönségének osak az árfolyamon 4—5000 
korona hasznot hozott. Végül beterjeszti a 
polgármester a városi bérpalotában kiadott 
bolti-üzletekre és lakásokra vonatkozó aján
latokat éa az illető bérlőkkel 10 évre meg
kötött szerződéseket elfogadás és jóváha
gyás végett. Bérlőkül a következők jelent
keztek : Az 1. számú üzletre és 3 szobás 
lakásra Steiner Sándor 1900 korona, a II. 
és III. az. üzletre és 4 szobás lakásra 
Holsmana Bódog 3200 K, a IV. az. ötletre 
Pollák Samu 850 korena, az V. zz. üzletre 
Pál Imre 1000 korona és a VI. ss. üzletre 
és a 2 szobás lakásra Kertész Lajos bérlő 
1800 korona évi bér mellett. Nevezettekkel 
a bérsserzödés megköttetett. Ezzel a köz
gyűlés végat ért.

— A főgimnázium hangversenye. 
Főgimnáziumunk segélyső-egyesüatének vá
lasztmánya f. hó 16.-án tartott ülésében 
elhatározta, hogy az egyesület javára feb
ruár hó 12.-én a városház termében nagyobb 
szabású hangversenyt rendez, amelynek ki
vitelét — a választmány kösreműködéso 
mellett — Ctóti Márk, főgimn. tanár, vállalta 
el, aki már más intézetekben is fényes 
sikerű estélyeket tartott az ifjúsággal s így 
a hangverreny sikere előre biztosítottnak 
tekinthető. A szép és tartalmas műsor, 
amelyet lapunk jövő számában fogunk kö
zölni, — ritka élvezetet igér. A segélyző- 
egyesület méltán meg is érdemli a közönség 
legmelegebb támogatását, mert a felyó tan
évben 107 tanulót látott el a szükséges 
tankönyvekkel, 24-et pedig téli ruhával. 
Egyébként — mint örömmel értesülünk — 
a hangverseny iránt a legszélesebb körben 
igen élénk az érdeklődés.

— Holló IiRjoz, a függetlenségi és 
48-as párt alelnöke, a múlt vasárnapot Léván 
töltötte. A város függetlenségi polgárai 
meleg fogadtatásban részesítették a népszerű 
képviselőt és este nagy számban fáklyás
menettel vonultak szállása elé, hogy tiszte
legjenek nála, kifejezve a lévai független
ségi közönség tántorithatatlan ragaszkodását 
a Jtsslá Gyula elnöklete alatt álló függet
lenségi párthoz és lelkes osatlakozásukat a 
bankküsdelemhes. A polgárság üdvözletét 
dr. Kmoskó Béla pártelnök tolmácsolta, 

akinek szavaira Holló Lajos meleg szavakban 
válaszolt, megköszönve a polgárság bizalmát 
és ragaszkodását.

_  Gyászrovat A kérlelhetetlen halál 
sűrűn ragadja ki köiünkből a derék férfia
kat, akik a családi és társadalmi munkában 
is híven teljesítették kötelességüket. Ezen 
férfiak közé tariozott Bellán Adolf, nyug, 
kir. telekköoyvvezetö, a lévai takarékpénztár 
igazgatósági tagja, aki febr. hó 17.-én rövid 
szenvedés után, 65 éves korában elhunyt. 
Bellán Adolf, akiben mélyen sújtott családja 
a leggondosabb atyát vesztette el, s akiben 
Báthy László, prépost, sógorát gyászolja, — 
40 évig működött a lévai telekkönyvnél e 
ezen idő alatt kifejlett lankadatlan szorgalma 
által fényesen bebizonyította, hogy méltó 
volt a terhes és nagy felelőséggel járó hi
vatalra, amelyet hivataltársainak éa a kö
zönségnek osztatlan elismerése mellett töltött 
be. Hivatalos működésén kívül időt tudott 
magának szakítani, hogy jeles tehetségeit 
a társadalmi téren is érvényesítse s ezzel 
mindnyájunk rokonszenvére lett érdemes. 
Hat év óta élvezte jól megérdemelt nyu
galmát. Utóbbi időben sokat betegeskedett 
ugyan, de váratlanul bekövetkezett halála 
a közrészvétnek érthető és nagy mértékű 
megnyilatkozását okozta. A csa'ádon és 
rokonságon kívül barátai és tisztelői őszinte 
fájdalommal á.íták körűi ravatalát és kisér
ték utolsó útjára. — Béke poraira 1 — A 
gyászoló-csa'ád a következő gyászjelentést 
tette közzé : „A ulirottak igaz, benső fáj
dalommal tudatjuk, hogy a jóságos, szerető 
férj, édes apa, vő és após, Bellán Adolf, 
ny. kir. telekköoyvvezetö, a lévai takarék
pénztár igazgatósági tagja f. hó 17.-én rövid 
szenvedés és a halotti szentség felvétele 
után, agyvérzés következtében 65 éves ko
rában meghalt. Temetése f. hó 19 -én, 
szerdán d. u. 3 órakor lesz Széchenyi-utcai 
házából, az engesztelő szent mise pedig f. 
bó 20.-án lesz bemutatva az Úrnak a plé
bánia-templomban. Léva, 1910. január 17 -én. 
Emléke áldott legyen 1 Özv. Heinrich Fe- 
renené, anyósa. Lukács Iván, veje. Özv. 
Bellán Adoifné sz. Báthy Heinrich Maria, 
felesége. Bellán Adrienné, férj. Lukács 
Ivánné, Bellán László, Bellán Sándor, gyer
mekei.1*

— Táncmulatság. A lévai kath. kör, ‘ 
amelynek mulatságaihoz mindig a lég ’ebb . 
siker fűződik, — f. évi február hó 2.-án 
saját helyiségeiben mű-orral egybekötött 
táncmulatságot rendez, amelyre a meghívó
kat most bocsátja ki a rendezőség. Belépő
díj .- személyjegy 1 kor., családjegy 3 kor. 
Kezdete este 8 órakor. A táncmulatság 
műsora a következő : 1. Egy napot asszony 
monológ, előadja Kozma Vilma, 2. Népdalok ; 
énekli Bartos Mariska. 3. Felo'vasás; tartja 
Pózna József főgimn. tanár. 4 A segítő; 
szavalja lóth Ionka. 5. Háeassági ajánlat: 
előadja Éder Imre. 6. Acroplán-polka: énekli 
a műkedvelők vegyeskara.

— Esküvő. Dr. Pigler Árpád, vág- 
seliyei ügyvéd e hó 18.-án tartotta eskü
vőjét Vágsellyéo Cstller Lajos nyugalmazott 
jószágkórmányzó kedves leányával, Margittal.

— Gyászeset, őszinte részvéttel vet
tük a leverő hirt, bogy Szárnovszky Ede, 
kegyes-tanitórendi áldozópap, a podolini 
háznak volt főnöke és igazgatója, f hó
12.-én,  hosszas betegeskedee után, korának 
59, szerzetesi életének 38. évében Buda
pesten elhunyt. Boidoguhnak halála felett 
rok naival, rendtérsaival és volt tanítvá
nyaival mi is osztozunk a mély gyászban, 
mert Szárnovszky Ede, akihez minket igaz 
barátság és kedves emlékek fűznek — a 
70 es, 30 as és 90 es években három ízben, 
— összesen 12 évig működött ná'unk. A ke- 
gyes-tanitórend budapesti társításának tagjai 
Szárnovszky Ede halála alkalmával a kö
vetkező gyászjelentést adták ki: „A kegyes- 
tanitórend budapesti társításának tagjai 
fájdalmas szivvel tudatják, hogy szeretett 
pályatársuk, a privigyei táraház tagié, Saár- 
novszky I de, kegyes-tanitórendi áldoz pap, 
érdemesült házfönök és gimn. igazgató f. 
évi január 12.-én délután 4 órakor hosszas 
be'egeekodés és a haldoklók szentségeinek 
ájtatos felvétele után korának 59,-ik, szer
zetesi életének 38. ik évében az ’ Úrban 
csendesen elezenderttit. Kihűlt porait január

14.-én délután 3 órakor a farkasréti temető 
halottasházában szenteljük be és ugyanazon 
temetőben helyezzük örök nyugalomra. 
Lelke üdvéért az engesztelő szentmise-áldo
zatot társházunk kápolnájában január 15.-én 
reggel 8 órakor mutatjuk be a Mindenha
tónak. Budapest, 1910. január 13.-án. Az 
örök világosság fényeskedjék nekil*

— Népszerű előadások. A lévai 
iparos-olvasókörben ma, vasárnap délután 
4 órakor Pazár Zoltán és dr. Novy Ferenc 
tanitóképzö-intézeti tanárok közérdekű és 
ismeretterjesztő előadást fognak tartani, 
amelyen a kör az érdeklődőket szívesen látja.

— Helyettesítés. Berozelly Miklós 
tiszteletbeli főszolgabíró helyettesítésére, aki 
a lévai szolgabirói hivatalnál Ordódy Endre 
főszolgabírót helyettesíti, — a garamszent- 
kereszti szolgabirói hivatalhoz Hoffmann 
Pál tiszteletbeli szolgabiró küldetett ki.

— Gyászhlr. A halálnak bő aratása 
volt a műit héten. Kímélet nélkül szedte 
áldozatait. A gyermeket, az ifjút, az idősebb 
férfiút egyaránt ragadta ki kedvesei köréből. 
Nagy veszteség, ha egy éltes ember k.döl. 
De hát tudjuk, hogy ez természetes vége 
az életnek. Nagyobb azonbau a csapás, mi
dőn egy ifjú életet olt ki a halál. Egy 15 
éves leánynak is el kellett mennie oda, 
ahová mindnyájan követni fogjuk. Hersch- 
manek I ouka, özv. Harschmanek Antalné 

ed vés leánya, aki a mull tanévben a pol
gári-leányiskola IV.-ik osztályát végezte, e 
hó 19 én, édes anyjának nagy fajdalmára 
elhunyt. Az élte tavaszán elköltözött leány 
majdnem egy év óta betegeskedett; súlyos 
és hosszú szenvedéseitől csak a halai vál
totta meg. Temetése nagy részvét mellett 
e bó 21 -én volt.

— Közgyűlés. A Kath. kör ma délután 
2 órakor tartja évi rendes közgyűlését, 
amelynek tárgyai : az igazgató évi jelentése, 
a folyó évre készített költségvetés tárgya
lása és a tisztújítóé.

— Kereskedő ifjak táncestélye. A 
lévai kereskedö-itjaK társulata a központi- 
kávéház összes termeiben f. évi február hó 
5.-én mű.orral egybekötött táncestélyt ren
dez, amely iránt városszerte igen élénk 
érdeklődés nyilvánul. Az estély műsora : 1. 
Ctokonai-dalok, tárogató-szóló; előadja dr. 
Kersék János. 2. Monolog : „Az egy napot 
asszony", e.ö.dj. IFeísz Ludmilla. 3. Magyar 
ábránd, cimbalmon előadja Martner Aranka. 
4. 11 Irovotore de Verdi, zongorán előadja 
Fagy Arihur. 5. „Mi a haza ?u Ábrányi 
Emiltől, melodráma, előadja Paschkesz Ignác, 
zongorán kiseri Nagy Arihú.-. Aa estély 
kezdete */,9 órakor. Belépődíj ; személyjegy 
2 kor., csaladjegy 5 kor. A tiszta jövedelem 
a társulat könyvtárának gyarapítására for- 
diltatik.

— Egy jó kis tanuló halála A 
róm. kath. eiomi fúiskoia egy kivaió jó és 
kedves tanulóját vesztette el Hlaeáct Laci
kában, akit a halál tanítójának és tanuló
társainak őszinte fájdalmára, hosszabb szen
vedés után e hó 15.-én ragadott ki a uélyen 
sújtott szülök köréből. A kis Laci, mint a
IV.-ik  osztály szorgalmas tanulója, annyira 
bú,ült Ammenkába költözött édes atyja 
után, hogy sokszor még az iskolában is 
elfogta öt a Dagy szomorúság s ilyenkor 
fájó szivvel siratta a messze távolban levő 
apát, aki talán csak napok múlva és bizo
nyára a legmélyebb fajdalommal értesült 
egyetlen fiacskájának haláláról. A kedves 
tanulót a tanítótestület vezetése mellett e 
hó 17.-én az iskola összes növendékei és 
nagyszámú közönség kísérték a temetőbe 
v ~, Farsangi mulatság. A lévai 
kath. legényegyesület ma este tartja meg 
saját helyiségeiben (Kigyó-u. 1.) a hásalap 
és kugíizó javára vdágpostával a tánccal 
egybekötött, monológokkal stb. élénkitett 
igen kedélyesnek ig >rkezö farsangi-mulat
ságát. Belepti-dij : személyeukint 1 korona. 
Kezdete este 8 órakor.

~ alsós jubileuma. A nevezetes 
évfordulók sorában melió heiy illeti meg 
azt a jubileumot, mely azt jelenti, hogy 
most múlt huszadia esztendeje aunar, hogy 
az alsós, a nálunk is általában legkedveltebb 
kártyajáték, megszületett. Hol született 
volna másutt, mint a terüli klasszikus földjén, 
Biharországban, annak is a fővárosában, 
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Nagyváradon. Azelőtt régen tudvalévőén a 
szelíd és békességes felsős kalábriász járta, 
melyet izgatnak nélkül, csendes pipsszó 
mellett játszottak a jó öregek. A béla'tassza 
volt mindössze, ami a jámbor partntreket 
kivette a sodrából, de az sem járt kontrá
val. Az alsóshoz nem fűződik az igazi fel
fedezés dicsősége, amennyiben voltaképpen 
a régi kalábriász és a tarokk az őse. Ezen 
két játékból kombinál'a ki 20 év előtt a 
nagyváradi kereskedelmi c arnokzöld-posztós 
asztalánál két úriember. Kurliiuder Ede dr. 
ügyvéd és Breider A'min nagykereskedő, 
akik méltók arra, hogy a kártya története 
számára a nevüket megörökítsük. Ők ját
szották először a forradalmi alsóst s másnap 
már minden nagyváradi kávéházban zengett, 
harsogott a tru! és ul'imó s később a Tágó 
és Banzaj. így terjedt el az országban s 
vált népszei üvé a határokon túl is a tüzes, 
tempós és színes alsós.

— A lévai iparos-olvasókör ma 
egy hete tartotta évi rendes közgyűlését a 
tagok élénk érdeklődése mellett. Az évi 
zárszámadás és költségvetés e fogadása után 
a tisztujicás következett, melynek eredménye 
a következő : Elnökké megválasztatott Ao- 
vácsik Samu, alelnök lett Csernák Izidor, 
gondnok Szalag Viimos, pénztáros Tatár 
István, könyvtáros Bakos Lajos, jegyző 
Kacséra József. A választmány tagjaivá 
megvá'asztattak : Takács Mihály, Ordögh 
Lajos, Korpás István, Éd-r Kálmán, Schmidt 
József, Frasch József, Vida Jónás, Ciákányi 
Sándor, Vörösmarty Miklós, Szemerédy Lajos, 
Dómján Jenő, Boldis József, Ondrejkovits 
Lajos, Azárdy Sándor, Presztolánszky Béla, 
Nyiredy Gyula. A gyűlés után Csekey V.l- 
mos városi főügyész tartott megbeszélést az 
önkéntes tűzoltóegyesület előnyeiről, amely 
után többen jelentkeztek az egyesület tagjai 
gyanánt..

— Táncestély. A lévai csizmadia- 
ipartársulat f évi febr. hó 6.-án, a Wert- 
heimei — (Weisz) féle Lázban (Báti-utca), a 
saját zászlaja javára zártkörű táncestélyt 
rendez, amely a farsangnak bizonyára egyik 
legsikerültebb mulatsága lesz. — Bjlépö-dij : 
személyjegy 1 kor, 60 fili., családjegy 3 
korona. A táncestély kezdete esti 7 óra

— Hány ügyvéd van az ország
ban? A Magyarországon bejegyzett ügy
vedekről most tették közzé a hivatalos 
statisztikai adatokat, amelyek mutatják, 
hogy az ügyvédek száma hazánkban állan
dóan és folytonosan szaporodik. 1904. év 
végén bejegyzett ügyvéd .olt 5300. 1905- 
ben 5512, 1906-ban 5776, 1907-ben 5994 
és 1908. év vrgén 6215. Ezzel kapcsolatban 
em itjük meg, hogy a budapesti ügyvéd
vizsgáló bizottság élőit a 1 igutóbbi alkalom
mal 84 jelölt jelentkezett ügyvédi vizsgára. 
Ezek közül oklevelet nyert 51, nem képe- 
siuetett 33.

— Helyreigazítás. Lapunk f. é. jan. 
hó 16. iki 3.-ik szamában a helybeli posta
hivatal 1908—1909. évi forgalmának köz
lésénél sajtóhiba csúszott be, melyet hely
telen következtetések kikerülése végett 
akként helyesbítünk, hogy a zárójelben 
levő adatok az 1909. évi forgalmat tüntetik 
fel. 8 igy — habár egyes küldemény-fajok
nál csekély visszaesés mutatkozik — postai 
forgalmunk végeredményben állandó növe
kedést mutat. Ami a forgalmi bevételek és 
kiadások csekeiy visszaesését illeti, ezen 
csekély visszaesés az üzleti forgalom szem
pontjából is csak látszólagos, amennyiben 
a cheque-clearing forgalom egyre tapasztal
ható térfoglalásával a nagyobb cégek és 
intézetek pénzügyi műveleteiket nem kész
pénz-befizetésekkel illetve utalványozásokkal, 
hanem egyszerűen számla-átkönyvelés utján 
bonyolítják le. (Bkdtt.)

— Tanitóválaaztás Nagykoszroályon 
a megüresedett tanítói állásra egyhangúlag 
Csorba Győző csábrági kántortanitót válasz
tották meg.

— Előadások a kath. legényegye 
Sületbeu. A katb. legenyegyesületben ma 
egy hete két igen tanubágos és érdekes 
e.öadás folyt le. Pazár Zoltán, tanítóképző
intézeti tanár, az ipari megbetegedésekről 
tartott kiváló értekezést, amelyben sok és 
hasznos tanácsot adott as iparosoknak 
egészségük megóvására, Dr. Áoey Fereno, 

szintén a tanítóképző-intézet tanára pedig 
az elbeszélő-költészetet, a regényt és a 
drámát ismertette vonzóan és nagy szakér
telemmel. A közönség, amely zsúfolásig 
megtöltötte az egyesület helyiségét, a lég 
nagyobb elismeréssel adózott úgy a két 
tanárnak, mint Tóth Mariskának és Koch 
Antalnak, akik szép szavalt taikkal emeltek 
az előadások sikerét.

— A botbüntetón. A szerb belügy
minisztérium törvényjavaslatot készít elő, 
zmeiy kisebb, közönséges bűnök büntetése 
céljából ismét behozza a botbüntetést. Ha 
ez a j vaslat törvényerőre emelkedik, Szer
biáé lesz a nem irigylendő dicsőség, hogy 
ott a deres újra szerepelni fog.

— Kölcsönkönyvtár újonnan kiegé
szítve kb. 8000 kötet magyar, német és 
francia regény Nyitrai és Társa könyvke
reskedésében Léván. Előfizetés Iái mely 
nap kezdhető.

Irodalom és művészet.
Orvosi szakvélemény. Zelenyák János 

dr. lekéri plébános a véredényelmeszesedés- 
röl és kezeléséről irt egy könyvecskét, mely 
most került ki a nyomdából. Evek hosszú 
során át tanulmányozta a gyógynövényeket, 
azoknak idevágó gyógyhatásá', mert bennük 
vélt, keresett és talált ezen irtózatos beteg
ség ellen gyógyirt. Hosszas kutatásával, 
mintegy karácsonyi ajándékkal meglepte az 
ebben szenvedőket. Európa csaknem összes 
felfedező orvosaival nemciak ismeretségben, 
de személyes érintkezésben áll. Az elsőrendű 
hazai és külföldi orvosi kútfők, de leginkább 
személyes kisérletezése és felfedezései nyo
mán állította össze nagy fáradsággal és még 
nagyobb gonddal müvét, és a nép számara 
oly könyvet adott ki, melyet kincsekkel 
sem lehet megfizetni annak, aki már 35—40 ik 
életévét túlhaladta.

Az emberiség 90 százalékát ez a be
tegség viszi a sirba. Az ellene való véde
kezést 15 évi szorgos tanulmányozása után 
Zelenyák gyűjtötte és fog alta egybe. 60 
oldalra terjedő könyvében nemcsak a be
tegség okát, hanem annak számos elhárítási 
módját, tehat kikerülését a legkimeritőbben 
tárgyalja, elmondja, hogy melyek azon 
ételek, amelyekkel ha fiatal korunkban 
e.ünk, a véredenynek elmeszesedésétől meg- 
menekedhetünk.

Örömmii üdvözlik és mohón olvassák 
mindenütt a nagy természetbúvárnak szel
lemi termékét, melyben szól : a véredény- 
elmeszesedés elleni védekezésről (mértékle
tesség eves-ivásban). Ismerteti az alkohol 
és mko in érelmeszesedea elősegítő hatását, 
a savmérgezéseket, tárgyalja a természetes 
gyógymódot (vizkurs), a természetes keze
lésének általános szabályait, mely legjobban 
mogvéd az erelmeszeeedés ellen, azután a 
légkurát, saivmasazast, legvégül pedig azon 
kedves növényeket sorolja elő, melyek étel
ben, vagy teában főzve, rendszeresen fo
gyasztva 3—4 hónap múlva megszabadíta
nak bennünket azon rettenetes gyötrel
mektől, melyek a véredény-eimeszesedésben 
szenvedőt eddigelé a sirba szokták kisérni.

A veredenyelmeszesedés elleni füveket 
a „Gyógynövények hatása és használata" 
című könyvében szinnyoma*os képekkel 
ismerteti, (ennek ára 11 korona, az elöb- 
beuié pedig 1 koroua 20 fillér. Kapható a 
szerzőnél Lekér, B arsmegy e.)

Színészet. „Hiszen ha mindenhol ilyen 
pártolásban részesülnénk I" mondotta Dom- 
bayné. Minden színész ilyen pártolásban ré
szesül nálunk, aki versenyezhet a Dombay- 
párral ízlésben, tapintatban, finomságban, 
műveltségben, művészetben. Ezt meg mi 
mondjuk.

A színészetnek kulturmissaiója van. 
Teljesítse azt csak némi mértékben is, a 
felkarolás, a pártolás el nem maradhat. 
Szükségletet elégitsen ki, adjon tartalmat, 
táplálékot az észnek, szívnek és kedélynek. 
A léhaságnak, a mezítelenségnek, a közna
pi ság realizmusának nincs helye a művé
szetben és ninos talaja a kisvárosi közön
ségben.

Dombayék gonddal ós nagy hossáértés- 
sel válogatják össze darabjaikat. Megnéz
heti azokat bárki. Nem nevettetik ki a 
tiszteletre méltót, nem űznek gúnyt az er
kölcsből, nem kergetik a vért a publikum 
arcába ; hanem szolgálják a célt, megfelel
nek kuiturmissziójuknak.

Vasárnap a Falusiak 3 felvon ásos víg
játék került szinre. Öváryné (Bombayné) 
Irma nevű leányát (Almáséi Böskét) gróf 
Sztárayval még gyermekkorukban eljegyez
ték. A házasságra megérett gróf festőnek 
adja ki magát és Halmai néven (Váradi 
József) a család vendége lesz. Irma meg
szereti a festőt és meggy ülöli a grófot. A 
mázo’ó elveszi Irmát. A magyar becsület 
egyenessége domborodik ki a cselekmény
ből. Bombayné nemes gondolkozásu, jószívű 
matróna volt. Almási Böske csókolni valóan 
kedves menyasszonyt játszott. A bácsi, 
Bombay, korhűen jelenítette meg a magyar 
nemest. Váradit először láttuk és jó véle
ményt alkottunk róla. Ilont llévése Ilus, gróf 
Erdei Zoltánt Vass Jani adta.

Kedden .4 váróteremben, Egyik olyan 
mint a másik és Az elkényeztetett férj fran
cia darabkák mentek.

Az idény legszebb napja csütörtök volt. 
A Bombay párt az Alfonz tzr-ban teljes ér
tékükben élveztük. Dumáénak e három fel- 
vonásos színmüve mesterileg van Írva és 
remekül volt színre hozva. Raymonde (Dom
bayné) és Octave (Váradi) szerelmi viszo
nyának gyümölcse Adrienné. El kellett rej
teni a világ szemétől, mert a szerelmesek
ből nem lett házaspár. Raymonde Montaig- 
lin hajóparancsnok (Bombay) neje lett. Oo- 
tave Guichardnéval (Révész Ilona) váltott 
jegyet. A hajókapitány törvényesíti felesé
gének a házasság előtti időből származó 
leányát. A darab a megható jeleneteknek 
valóságos gyűjteménye. A nemes érzelmek 
felébresztése egész a könnyekig sikerült. 
Tele volt a szivünk, s ami nem fért bele, 
kicsordult belőle. Igazságtalanok volnánk, 
ha mindezt a müvészpár számlájára Írnánk. 
D.cséretet érdemel Révész Ilonka is, Almáséi 
Böske is, Váradi is. Vasénak, mint közjegy
zőnek, kevés szerepe volt.

Tegnap magyar darabok mentek. Ber
cik Árpád Egy szellemdús hölgy-e; Szécay 
Ferenc Bál utón-ja és Almási Tihamér Két 
év múltán ja. Az első és utolsó egyfelvoná- 
sos vigjáték, a középső monolog. Szerepel
tek : a Bombay-pir, Almáséi Böske és 
Révész I us.

A ház állandóan telt.
Ma este szinre kerül: Már alszik, Az 

egérke és Valami hibája van.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet-

Etú'on fejezzük ki hálánkat és kösiö- 
netünket mindazon jó barátainknak és is
merőseinknek, kik részvétükkel nagy bána
tunkat enyhíteni szív esek voltak.

Bellán család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett fiunk teme

tése alkalmával mély bánatunkat részvétük
kel enyhíteni szíveskedtek, s különösen a 
r. k. elemi iskolai tanító uraknak kik kis 
tanítványuk temetésén a tanulókkal megje
lentek, fogadják ezír.on hálás köszönetünket.

Léva, 1910. január 20.
Hlavács József családja.

Nyilvános köszönet.
Tóth István ref. kántortanitó úr által 

rendezett gyermekszini-elöadásból a .Taní
tók Háza* javára 15 korona 74 fillér ju
tott. Fogadja Tóth kartárs úr önzetlen 
fáradozásáért és a .Tanítók Háza" iránt 
tanúsított lelkesedéséért az egyesület hálás 
köazöuetét.

Végh István, Csák Adolf,
a baram. ált. tanitóegy.- a barim, ált. taniló.gy.- 

•Illet elnSke. sűlst Wpáuitáro.a,
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Nyilvános köszönet.
Alulírott nem mulaszthatom el, hogy 

Vajda Jenőné úrasszonynak és Fenyvesi 
Károly urnák aa egyesületünk javára rendi- 
sett japán-estély sikeréért s fáradhatatlan buz
galmukért egyletünk nevébeu is báláz kö- 
ssönetemet fejesem ki.

Léva, 1910. január 18.
Waitz Mérné, 

a lévai iar. Nőügyiét 
eluöka.

ujjA-

Köszönetnyilvánitás.

As alsóváradi róm. kath. iskola 
építési költségeire Bob László ivén adakoz
tak : Bob János s. lelkész Feketebalog 4 
kor., Bob László 4 kor., D. Boleman gyógy
tár 1 kor., Ostuska János 50 fill., N. N. 
1 kor. özv. Babusik Istvánná 1 kor., Szlivka 
Lajos 20 fill., N. N. 20 lilJ- N. N. 20 fill., 
Rotyik József 30 fill., Ksucsár János 30 
fill., Teszák Jóssefué 1 ko.-, öt v. Birtoa
Istvánná 50 üli , N. N. 20 fill., Bózsik 
Anna 20 fill., Cseh János 1 kor., Ssenessy 
Kálmán 50 fill., Sztolár Mihály 60 fi1!., 
Molnár László 20 fill., Jozsetcsek Károly 1 
kor., Jónás Imre 5 kor., Bellán M. 1 kor., 
N. N. 40 fill., Síimegh 20 fill., Forgács 
Mihály 1 kor., özv. Kiss Pálné 2 kor., özv. 
Hellár József 1 kor., Bám Antal 20 fill., 
Scbmidt Jósáét 40 fii!., Krizsmanek J ssefoé 
60 fill., Kósa Péterné 40 fill., Zvohokril 
Mór 1 kor.,*Kalocsay Qyula 1 kor,, Tóth 
István 40 fill., Dékay Istvánná 40 fill., 
Kuiner 20 fill., Horváth Imre 40 fii! , N. 
N. 40 Ml., Mészáros Mihály 50 fill., Sebó 
István 40 fill., N. N, 10 fill., Novotny Fe
renc 20 fill., Lipnicky Ignác 40 fill., Srarba 
Dániel 60 fill., Rohács Qyula 20 fill., Thu- 
rócsy János 60 fill., C-.ernák La)os 40 fill., 
össaesen: 37 korona 30 fillér, A szives 
adakozók fogadják hálás kössönetünket.

Aisóvárad, 1910. jen. 7.
Csemy Antal, 

plébános.

)

fogadta és jóvábsgyta, — el enben Ssila- 
vecsky Sándor örökösei, Szabó István és 
neje, Uherik Mária, Nyitray Ferenc, Fóliák 
Vilmos és fia, Poliák Emi), Novotny Imre 
örökösei és végül Dóka Jónás és neje, Vácsi 
Eszter lévai lakosok ellen as utca kinyitá
sához szükséges területekre nézve a kisa
játítási eljárás megindítását elrendelte, — 
mely körülményt esennel közhirré teszem 
s értesítem Léva város illető polgárait, hogy 
as 1886. évi XXII. t. c. 113. §-a értelmében 
15 nap alatt a fenti határozat ellen felleb
bezéssel élhetnek, mely a városi iktató-hi
vatalban adandó be.

Léván, 1910. évi január 21.-én.
SédLorK Xu»jo 

polgármester.

28

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józse’ reodőrkap'tány

Búza ro.-uiálcánként 27 kor. — filk — 
_ Kor. — Kétszeres 25 kor. 40 fill. 25 
kor. 80 fill. — Rozs 19 kor. — üli. 20 kor.
— fill. — Árpa 12 kor. 60 fill. 13 kor.
60 fill. Zab 14 kot. — fill. 16 ko'. — fill.
— Kukorica 11 <or. 80 fill 12 kor. 20 fii.
— Lenese 16 kor, — fill. 17 sor. — fill. — 
Bao 18 kor 60 fill. 18 kor. 80 fill — Kö
les 16 kor. — fill. 17 kor — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.* Vörös ló
here természettől aránkamentes 135 —140 
Vörös lóhere, kis aránkás 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 105—110 Lucaerua 
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
cserna, világos szemű aránkás 140—144 
Luozerna, barnás szemű 115—120 Btborhere 
42—44 Baitaeain 32—34 Muharmag 20—22

Az anyakönyvi hivatal bsjsgyzéssi
1110. éri jaa. hó 9-tól 1910. évi jsu. hó l<-ig.

Születés.

sa
A gyermek 

neve Eladó ház.

•rs _ J r Á n Balassa utca 8 saám- £lauO JiaZi 4 szobából és mellék
helyiségekből álló hás szabadkézből eladó.

os. ós kir. udvari arái itó 
A ctSZuOI'J' virágkereskedése, Budx- 
pest, VIII., Rskóczy-u: 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld._____________

Eladó tutorok. hálószoba bérén 
desés, gyermek vaságy és függő-lámpák 
elköltözés végett o csón eladók. Koháry- 
út 4. szám.

TJj ioirásznS. K’ 
szánál tanultam és gyakornltam j tisztelettel 
kérem a város és vidéke urinöi szives párt
fogását. Próba-frizurát a nap bármely sás
kában készséggel csinálok. Blau Irma, Hon- 
ved utcza 20. (Osztrider-faaz)

TTI » J A Vx- A Káinai-utcsi 22 számú 
XliaaO HaZi hál, mely áll 3 külön la
kásból, mellékhelyiségekkel, tágas udvarral 
és kerttel szabad kézből eladó. Bővebben 
értekeani lobét ugyanott a háznál.

Eladó korcsma, üzlethelyiség 
hasra! együtt Barsmegyében eladó. Bőveb
bet Verbovsiky Joachlm Láva. László 
u’ca 2 szám.

Gázlók figyelmébe.
Chyiy Salpoter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosa kőszén, koksa- 
és kovácsaién. — Korpa éa u>ás erőtakar
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlui 
Léván, Lász'ó utcsa 2.

Hí t a ti 1 o s töxlemény.
8136/1909. szám.

Hirdetmény.

Léva r. t. város képviselőtestülete 
1909. évi deczember hó 30.-án tartott ren
des közgyűlésében 8136/1909. számú vég
határozatával megalkotta a husvissgálati 
ssabáiyrendeletot, mely f. évi január 9-től 
kezdve 15 napon át közszemlére lesz kitéve, 
s ezen idő alatt az ellen uetaláni észrevé
telek éa felebbesések beadhatók.

Léván, 1909 évi dec. hó 30.-án.
Eódcgh. Xsosjoa 

polgármxtsr.

Bosák Jóssef Bátor sxky J. 
Macska Márton Kaszai* K. 
Hercaog Lipót Öcbveiger B, 
Klopaszky D. Kori’sánBiky V.

fiú 
leány 
leány 

fiú

Halálozás

Az elhnnYt neve

Hlaváca László 
özv. Vörös Mihály né

Madarász Mária
Bellán Adolf 
Kopauyiea János 
Herschmanak Ilona

Kora

10

88

65
8

16

éves

407/1910, Mázt.
Hirdetmény.

r. t. város képviselőtestülete 
december hó 30. án tartott rendes

Léve 
1909. évi 
közgyűlésében 8011 és 8141/1909. számú 
véghatározatával a Mángorló utca kinyitásit 
síhatározta a ebből kifolyólag as utca ki
nyitásából szükséges területek megszerzése 
szempontjából Tokody Imre és neje, Uherik 
József és neje, Polster Qyörgyné, R ;gi 
Sándor és Régi Lajosné, Bacsó Andrásné, 
Mészáros István, Mikes Erzsébet, Czmachó 
Mihály és neje és ifj. Konca István és neje 
lévai lakosokkal kötött adásvételi szerződé
seket, valamint az utca rendezés szempont
jától egyeseknek eladott területekre Palásthy 
Miklós és neje, Kospik Anna, Ciuvara M - 
hály, Horváth Imre és neje, Qrauas Márton, 
dr. Qyapay Ede, Belesik Bála és neje, 
özv. Kosztolányi Zsigmondié, Majoros Já- 
r.osné, Csentó István és neje éa ismét özv. 
Kosztolányi Zsigmondné, Borosáuyi Qyösö, 
Tóth Antal és neje, Hörmsn Berta, Gáspár 
József, Nemes József és neje lévai lakosok
kal megkötött adásvételi szerződéseket el.

k

Nyilttér*)

Lás’ló 
Julianna

Szegén Lili
Zoltán

A halál oka

Lsei dlitz-pormI
Euyh*, oldó háziezer mindazoknak, kik emésztési 
za'.arokbau és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 0^* Moll 
készítményeit.

M OJ. L- FE LE ?

■VtULlb ' :«ibra™hrrrbedörzsölés,
•hímért, régi jóhirneva hásisxer 
siasfatas •« hűiéiből szármaat 

mindennemű betegaégek ellen. 
Erődíti üvog ára kor. Q.

Kiható mindeu gyögvizertárban

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Ci. kir. udv. iiillitő, Bóo>, I. Tucliiub.il S.

A Honvéd-utcrában lévő csinos

Sveiczi ház
egészben és hozzá egy darab gyümölcsös 
kert, jutányos árbau megvehető Osztrlder 
György tulajdonodtól.

Agy. gyüm. 

Agg. kimerülés

Gutaütés 
Tüdőgyulladás 
Hash. gyulladás

Szép mint egy Isten!

Olcsóbb mir;t a drága

Zucküí-szappan 

kis csomagolásban 
1 kor.

nagy csomagolásban 
(ajándék) 2.50 kor.

A nők boldogsága!
A mennyaaazonyok 

bOazkeiége!
A ezOlők öröme!
A férfinál a szépség 
erőre és egészségre 
mutat, a szellemet és 

életet boldogítja.
A szépség a férfinem
nél is egy biztos gaz
dagságot jelent, egy 

szabadlevelet képez, 
mely valamennyi kaput 

kinyitni képes.

Ez csak férfiakra szólhat Mit panaszkodtok 
ti pattanások, durva bőr, kiélt arcz miatt, 
mikor oly könnyű szépnek lenni s szépnek 
maradni. Zuck "h-szappan s Zuck’-^-krém 
tényleg szépséget hoz, mert célja a teljes 
bűi ápolás s a teljes bőrápolás a drága egész

séget hozza m gával.
Daczára napi használat mellett olcsó, sokkal 
olcsóbb mii|t a drága hasztalan kosmetika.

Zncküí-krém 
közönséges tubusban

1.15 kor.
nagy tubusban

l.M kor.
Egyedüli gyárosok: M

L. ZÜCKER A Oo., BERLIN W. #7 |

Kapható:

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

■

Tucliiub.il
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2038 tlkvi szám. érk. 1909. évi Szept. hó 13-án.

Árverési hirdetmény.
A verebélyi kir. járásbíróság, miut telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a lévai takarékpénztár 
véarehajtatóuak Bélik Falué szül. Bálik Julis végre
hajtást szenvedő elleni 600 korona tőke követelés és 
jár iránti végrehajtási ügyébeu az árverést a verebé
lyi kir. járásbíróság területén levő Cseke községben 
fekvő Bélik Pálné szül. Bélik Juliénak a csekei 38. 
sz. ’jkvben I. 1. ssz. 45/a hrsz. a vezetett fekvőságére 
és azon épült házra 408 korona az u. o. 143 sz. 
tjkvben I. 3—9 11 — 13 ssz. 209/b. 278/b. 320/b. 360/b. 
401/b. 402/b. 483/b. 537|b. 612|b. 693/b. hrsz. ingat- 
lanokbeli */, tulajaoni jutalékára 1749 korona az u, 
v. 150 ss. tjkvben II. 1. ssz. 795/b. hrsz. alatt irt 
fekvöségére 181 koroua az u. o. 152 sz. tjkvben I. 3. 
4. ssz. 549/a. C*81/a. hrsz. ingatlanokbeli 1/> tulajdoni 
jutalékára 130 korona és az u. o. 248 sz. tjkvben I. 
1. 2. ssz, 389/a. 6üO|a. hrsz. ingat’anaira 236 korona 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fent megjelölt ingatlanok az 1910. évi február 
hó 7-en délelőtt 9 órakor Cseke község házánál 
megtartandó nyilvános árver>sen a indgállapitott kiki
áltási ár */s-áu felül eladalui nem fognak.

Árverezni szándékozók tar'oznak az ingatlanok 
beosárának 10°/0-át vagyis 40 korona 80 fiilt, 174 
ko ona 90 fillt, 18 koroua 10 fiilt, 13 kor-át és 23 
korona 60 fillért készpénzben vagy az 1881. LX t. c. 
42. §*ában jelze’t árfolyammal számított az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 szám alatt kelt Igazsügügy 
miniszteri rendelet 8. $-ában kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. LX. t. c. 1.0 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előbges elhelyezéséről kiállított szabáiy- 
saerü elismervényt átszolgálta^ni.

Verebólyen a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóságnál, 1909. évi november hó 9. napján.

Dr. Godin Károly.
kir. járásbiró.

T?1 a Á 'kAl? Bithy-utcsa 24. zzámu
MlwUU lldtó. ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Saját termésből kis üstön főzött 
== kitűnő minőségben 

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

Sárga baraczk-pálinka
Literenként 5 koronáért.

Kapható Levált
HOLLO SÁNDOR

pincéjében.

Szölöoltvány, 
szőlővesszőröl és bőrről nagy képes árjegyzékemet 

W IN GYEN
és bérmentve küldöm meg, aki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az Í6 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 vesz- 
szőkből, a világhírű Delawaréból állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czim: Szűcs Sándor fia, szőlötelepe 
Bili sir álló a z e g.

Védjegy: „Uor»«nyí‘

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* vé(|jegygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
DL Richter lyúgyszertíri u „Árny imzIüM",

Prágában. Elisabethstrasse 5 neu.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokbaa 

kapható

Ipolypásztó
állomáson levő raktáramból.

Megrendelhető WOLFNER 8. ezég- 
nél Budapest, V.. Drava utcza 16.

Kern Testvérek
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LÉVA ixr.
vas-, fűszer- es csemeaeteresKedök.

Ajánljuk újonnan átrendezett 
raktárunkat olcsó, poutos kiszol
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuba. Jamaika 

rumokat, likőröket
orosz-kínai TE Á. E. A. T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

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

izén- kályhákat, fűtésű kályhákat 
éa kályha felszereléseket, nickel, alumínium, 
•maii, öntőit éa lemez, konyha-edények, al- 
packa tea főzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.
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Baratta Alajos
keramikai gyárai

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

$OOQOOOOÖOOOOO

o Knapp Dávid,
és varrógépek 
L É V Á N. =

Becses pártfogását kérve továbbra 
is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jöté.llé.sra 1

80 0 0 00

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 szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZtéle motorok minden 
nagyságban, valamint minden • szakba vágó 

gépek és géprészek. -

oooooooooooo

Legjobb sütemények
kaphatók

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér (FriecLrn.a.rLD.-lK«.)Siniczky
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Közgyűlési meghívó.
„A LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T,“ részvényesei

a? 1910. évi február hó 18 an délután 2 órakor
Léván, az intézet helyiségében tartandó

V. évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat :
1 Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítésére vonatkozó intézkedés.

Főmérleg-számla 1909. deczember hó 31-én.Tartozik. Követel.

Vagyon kor. f. korona fillér Teher korona fillér korona fillér

Pénztár-számlán 52556 30
•

Részvénytöke-számlán 400000
Értékpapír-számlán 80966 20 Tartalékalap-számlán 25032
Váltó számlán 1224664 57 Betét-számlán 1152319 36
Jelzálog számlán 461518 08 |i Betétek folyó számlán 74010 36
Értékpapír előleg számlán 20 43 , Viöszleszámitolási számlán 213659 42
Folyó számlán adósok 66517 86 óvadék-számlán 8000
Részletüzlet- számlán 176 Osztalék számlán 283
Ingóságok számlán 3497 33 Átmeneti kamat-számlán 16703 38
Óvadék betét számlán 8000 Tiszta nyereség központnál 30913 53
Előre fiz. kamat és lakbér számi. 1821 38 Tiszta nyereség telepen 3578 75 34492 28
Hátralékos kamat-számlán 4669
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1924529 80 1924529 80

Weisz Benő Froimmer Imre Fodor Adolf
igazgató. pénztárnok. fökönyve'ö.

2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, az év 
zárszámadás felülvizsgáiása és a mérleg megállapítása. A fel 
mentvény megadása.

3. A tiszta nyeremény feletti rendelkezés.
4. Igazgató fizetésének és lakbérének megállapítása.
5 Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok választása m p. 

8 igazgatósági és 4 felügyelő-bizottsági tag választása a központ 
részére és 4 igazgatósági és 3 felügyelő bizottsági tag választása 
a bakabányai telep részére.

Kelt Léván, 1910. január hó 18-án
Az igazgatóság.

Kivonat az alapazabályakból . 1». S. Szavazat képet > érvényesnek csak 
azon részvényes tekintetik, kinek nevére as illető részvény legalább 30 nappal 
a közgyűlés előtt alapszabályszerűen átíratott és ki részvényét a szelvény ivével 
együtt a közgyűlést megelőző napou az intézetnél vevény mellett letette.

Ezen főmérleg számla a keresk törvény 195. §-a értelmében a fő- és segédkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

A. feliig-yelő bizottság;:
Boros Gyula Ursztnyi György Laufer Henrik

elnök.
Weisz Izidor Lőwy Isipót

Loserth Dezső
fűszer, csemege -, bor- és ásv.-viz kereskedése. 

LÉVA. Kossuth Lajo :-tér I. szánt

Naponta friss felvágott. Teljesen friss aruk. Prágái sóíar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasüteinények.

Jutányos ár! Gyors és pontos kiszolgálás!

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 ciu. 
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 

1W 16 forintért "W 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy- 
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.
Klöín Sándor, órás és ékszerész Léván.
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MW Kiváló gyógyhatású 
Erős tápszerttartalmazó

MS ÉS CWLADÉ IMIK 
különösen lábbadozók, aggok, betegek 
s gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusító hely: 

LÉVÁN,

Loserth Dezső 
fűszer és csemege üzletében.
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_____________________________________________________

Ferenczi János
úri-, női- és gyermekozipő üzlete

Kálvin-udvar. Léva. Kossuth L.-tár.
Az újonnan berendezett üzletemben raktáron 

tartok és mérték után készítek

1^9 úri-. női- és gyermek-

ILczipöket
" legújabb divat szerint kiváló anvag-

ból és bármely külön'egességet a legszolidabb árak 
mellett.
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