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Csak agy virágszálat!
Sokaknak közülünk bizonyára volt 

már alkalma egy tüdővészes beteg lassú 
elhalását közelebbről is szemlélni. Nincs 
ennél szomorúbb és szánalomra méltóbb 
látvány és sajnos, a legtöbb áldozat a 
fiatal életek tömegéből kerül ki, azon 
tömegből, mely jogot és igényt tarthat 
az életre, annak minden teremtő alko
tására és erejére — előtte állván egy 
ember élet egész jövője. Pedig hányán 
vannak ők, akiket e kegyetlen betegség 
megfoszt ezen természeti jogoktól — 
ezen természeti igényektől! ! Viruló fi
atal leányok — gyakran a szülők e- 
gyetlen napfénye elfonnyadnak, elher
vadnak időelőtt és a halál fagyos lehelete 
megdermeszti bennök a tavasz virág- 
fakadását! Lassú gyötrő elhaláshoz van
nak kárhoztatva fiatal családapák, kik 
a betegség magvát már is tovább hin
tették a jövő nemzedékbe! Hány meny
asszonyt visznek esküvője helyett a te
metőbe ! Hitvesek, anyák hányán, de 
hányán sorvadnak, pusztulnak el egy
más után, anélkül, hogy az emberiség 
nagy zöme, mely együtt véve, olyan 

’iási hatalmat képvisel, csak egy mcn- 
1‘deszkát is nyújtana feléjük.

Napról-napra látjuk és halljuk, hogy 
hazánkban mennyire szaporodnak a 
'.obrok. Majd minden hónapban, va- 
'melyik varosban hull le a lepel egy
’.v államférfiu, egy-egy költő, mü- 

v ész, hős vagy kiváló gazdász ércbe ön
tött alakjáról. Mennyi kegyelet, mennyi 
elismerés, egy bevégzett pályafutás, egy 

főkre kihűlt s z ív , egy soha vissza nem

térő Szellem iránt. Pedig az élet tovább 
forog; viszi sodorja magával az uj erő
ket, sorvasztja, hervasztja őket, mint 
őszi szél a növények leveleit s mind 
s mind sűrűbben takarja be az enyé
szet leplével azokat,, akik egészségért, 
erőért, életért kiáltanak segélyt az 
emberiség felé.

E világon minden emberi alkotás, 
minden munka eredménye, mondhat
nám minden legkissebb tárgy további 
fentartásra szorul. Ha virágot ültetünk 
— gondozzuk is azt. Ápoljuk, öntöz
zük s ha sorvadni kezd, a napra visszük 
vagy ablakaink köze tesszük, hogy érje 
a világosság. Fáinkat nyessük, megtál- 
cázzuk, vadhajtásaikat elmetszük, a her
nyóktól megtisztítjuk. Házunkat ha meg
rongálódott, javítgatjuk, tatarozzuk; ker- 
tü i'< kerítését kifoltozzuk; jószágain
kat minden nyavalyától óvjuk ; ha ragály 
üt ki valahol beoltjuk őket s ki-ki módja 
szerint elkülöníti azokat. Megengedem 
hogy mindennek rugója az egyéni 
hasszonnak, az egyéni érdek kifolyása. 
De valyon az öszemberiség hasznára 
szánt áldozataink és fáradozásaink 
nem-e érintik ugyancsak az egyesek 
érdekeit és nem-e kell tehát kétszeres 
erővel közreműködnünk, hogy az nagy
jában sértetlenül fennálljon.

Az emberiség legóriásibb, legszá- 
mithatatlanabb kára pedig akkor és 
ott van, ha a fiatal élet és munkaerők, 
meddőn hevernek és idő előtt dűlnek 
ki csoportostul, tömegestül. — Pedig 
mennyire módunkban volna ezt meg
akadályozni, ha egyöntetűen közremű
ködnénk abban, hogy a tüdővész ro
hamos terjedését megakasszuk.

A József kir. Herczeg Szanatórium 
ezt tűzte ki céljául és ezért fordult most 
is, halottak napja előtt az ország közön
ségéhez „csak egy virágszálért- ! -  

Legyen az a koszorú — melyet 
szeretteink sirhalmára viszünk kevesebb 
virágból fonva, legyen a temetőben 
vagy a családi kriptában egy méc*csel 
kevesebb; a halottak iránti kegyeletet 
ez nem fogja csökkenteni, de sőt csak 
emelni fogja. A koszorúkból vissza
tartott virágszállakat és a kigyult te
metők felmaradt mécseit pedig tegyük 
le a legnemesebb oltárok egyikére, az 
emberszeretet oltárának zsámolyára, 
hogy virágerdő nőjjön körülötte s hogy 
soha el nem oltható máglyatüz élessze 
melegével.

Csak egy virágszálat, csak egy sir- 
hatit mécset kérünk !

Közügyek.
Heti levél.

Glosszük a hétről. —
A gimnázium kibővítése. Most, hogy a 

tanítóképző, az uj kultúrpalota épületének 
alapkövét ünnepség keretében elhelyezték, 
most midőn nyugodtan gondolunk a jövő 
képezdészeinek kényelmes és egészséges 
iskolájára, önkénytelen is eszünkbe jut az a 
nem épen dicső állapot, melyben gimnáziu
munk van. Ugyanis a mostani gimnáziumi 
épület már nem elég az évekkel egyre gyara
podó ifjúság befogadására, mert a tanuló ifju- 
ság száma különösen a párhuzamos osztályok 
felállítása folytán annyira elszaporodott, hogy 
a nyolcadik osztály tanulói, mivel a gimnázium 
épületében már nem lévén elég hely a tanári 
testület részére fentartott rendházban lettek 
elhelyezve

Ezen segíteni csak a gimnázium kibővítése 
által lehetséges. Volt is már képviselőtestületi 
gyűlés előtt az ügy, de ez is egy bizottságnak
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lett kiadva, mi rt is mélyen hallgat róla a 
krónika l\:> látszik nagyon sokáig tana
kodnak a b -.tttsagi tagok. Ab ért-c késedelem, 
hat nem ódemli-e meg ez agy a sürgős 
teendőket

\ \K m^uszti s'”' hl ad ii"tt ege terv mely 
1511*10 ki ti ma költségben mutatja ki a 
< : ; : n . ■; si"i' iikseges összeget

! Hel
a/ x , • t'i’i. hát miért nem tűznek
k vetésre. V )
tl iK v , i fontos ügy is ? ! —
;\/ /érdeket szolgáló lapnak
; i!non tartani az ilyen a város
, v nvo ügyeket és nem engedjük

!v hamar letárgyaltassék. Hiszen 
a r ’ cJaikről. fiainkról van szó, azoknak 
a 'tanúin ihoz szükséges kényelméről és 
eue>(>é..i röi kell gondoskodnunk.

A , stani helyzete az ifjúságnak sem 
s se i p< dig e gészségögyi szem

pontból nem felel meg a követelményeknek. 
Nem íeU 1 meg. mert a hiányzó tantermek 
miatt a tanítás, a kultur nevelés akadályokba 
ütközik. Hogy mely tantermek hiányoznak 
azt kimutattuk abban a Heti levelünkben, 
melyben a gimnázium volt igazgatójának az 
Értesítőben tett feijajdulásával foglalkoztunk. 
Sürgettük a tornaterem felállítását, a testedzés 
hiányán való javítást. A rajzteremnek, disz 
teremmé, görögpótló irodalmi és önképzököri 
gyülésteremmé való használásnak káros voltát 
hiába emlegetjük.

Az prd :g, h'»gy az ifjúság egy része tan
terem híjján a rendházban kénytelen 8 12-ig
idejet szorgos munkával eltölteni, az egye
nesen tűrhetetlen.

Zavarja egyrészt a tanári lakások megkí
vánandó csendjét, másrészt pedig az ifjúság 
egészségét teljesen próbára teszi. A tanterem 
ablakai ugyanis a sertés ólakra és a ház 
iiátulsó udvarára nyílnak. Képzelhetjük, hogy 
mily arcmás levegőt kaphatnak újaink akkor, 
midőn egy-egy óra után kinyitják „szellőz
tetni" az ablakokat

Hat a tizperceken az utcán való járkálás 
vajon a tanulóifjúsághoz illik-e? De az ifjúság

T A R C Z A.
Az árva.

Irta : K á n to r  I s tv á n .

A halottak napja, november elseje
Mintha a természet maga is gyászolna e 

napon: szürke felhőszemfödővel borítja be 
a földet. A hideg északi szél is meg—meg 
rázza a lombtalan akácfákat, melyeken a 
még íiiggö, száraz magrejtő becők suttogó 
zizegéssel verődnek egymáshoz. Olyan néma, 
kihalt az egész természet, mint maga a te
mető. különösen igy alkonyaikor. Szomorú 
emberek ballagnak a temető felé vezető 
utón. egyenként, vagy kettesével, mindenik 
kezébe néhány apró gyertyával. Szótlanul 
lépdelnek, akinek van is valami mondani
valója, az is suttogva szól a mellette hala
dóhoz A bánat, a gyász fekszik ilyenkor 
az emberi sziveken.

A temetőbe érve ki-ki megáll egy-egy 
síi domb előtt, majd letérdel és buzgón húz- 
gálja, tépi róla a száraz avarfüvet, ahová 
kegyeletének szerény ke zálogát, a gyertyács- 
kákat helyezi el. Mert a lélek legszebb ékes

udvar hiányában oda / utcára kénytelen 
menni. De a világítás még csak az 
egészséges! Néha egész irp  a villany szem
rontó fénye mellett íi 1 . olvas, tanul az
idejáró diáksereg.

Mindezeknek káros v Ot nem hallgatjuk 
el mindaddig mig mim1 knak eredménye 
nem lesz. Most még : uk a bizottság 
munkálkodását, de a!k unadtán újból rá
térünk e tárgyra.

*
Mi lesz!!?  A mina v,:i megkérdeztük 

a gimnázium néhány tai hogy mondanák 
meg nekünk mennyire h : az egyhuzamban 
való tanítás ügye. Az egvik -ízt mondta, hogy 
az idén már nem lesz nini belőle és ha 
igv halad az ügy jövőre s várható változás, 
(jövő alatt értve a 19b vet.) A másik csak 
a kezével intett jelezve, n *gv letárgyaltatok. 
De akadt olyan is, aki még hisz a minél 
előbbi megoldásban M rt úgymond most 
november 11-én lesz képviselőtestületi gyűlés 
e tárgyról és attól biztos döntést várnak.

Tehát november 11- A tanári kar már 
tudvalevőleg megtette intézkedéseit azzal, 
hogy megszavaztatta a szülőket, illetőleg a 
kosztadókat. Az arányt is ismerjük; 337 
tanuló hozzátartozói ki .1 csak 14-en elle
nezték az egyhuzamban való tanítást. A 
szülők nagy többsége igennel válaszolt, tehát 
kívánja; óhajtja a tanári kar és az ifjúság 
is Mi áll hát útjába? Semmi! Azaz, hogy 
m é g i s .  .1: ami n e m tn r ö h i  h  ‘ ii/ományos lassu- 
s ú g u n k ,  n z  h á t r á l t a t j a .

Reméljük azonban, hog\ a november 11-iki 
közgyűlés melyen bizonnyal képviselve lesz 
a helyi szülök és érdekeltek nagy része, nem 
lesz oly meddő mint az eddigi e tárgyról 
tartott gyűlések. Hisszük, hogy ez az érdek
lődést méltán felkeltő ügy tárgyalása telt 
ház előtt folyhat le Jelenjen meg a város 
közönsége minél nagyobb számban, hogy 
ezzel is kimutassák kívánságukat.

Sőt ajánljuk a t képviselőtestületi tagoknak 
hogy jelenjenek meg ez o g g < : > r u  r e n d e s  s z á m -  
h u n . hisz úgyis ritkán esik meg ez a lévai 
tisztelt házban.

sége, a szeretet a siron túl is él: a bűnös 
ember magába szálva e napon, felkeresi azok 
sirhalmát, akik egyk* hozzá oly közel álltak, 
hs a meggyújtott gurtyák gyér világossága 
mellett ott látni a térdeplő alakokat minden 
sirdonib mellett buzgó imába merülve. A 
néma csendet csak szív mélyéből feltörő 
eSy e8y sóhaj vagy ojtott zokogás szakítja 
meg néhány pillanat; .

Oh, milyen gyászé milyen megható ilyen
kor a falusi temető!

A/ a hivalkodás, r ly a nagyvárosi temetőt 
elárasztja e napon fénnyel, virággal, diszesnél 
díszesebb koszorúk tömegével és oda csőditi 
a részvétlen bámészkodók seregét, a falusi 
temetőből mind hiányzik. Itt nincs ebből sem
mi. még a könny ízt itta földből termett vi
rágok is elmúltak már. Pedig mennyi öröm 
és fájdalom, mennyi szeretet és gyülölség 
fekszik itt is mélyen elrejtve; de itt nem há
borítja az elmúlás jelét, a halotti csendet és 
siralmas pusztaságot semmi, mert ez való
ban az enyészet birodalma.

És a föld egyszerű népét az igaz szere
tet \,szi t* napon a temetőbe, hogy romlat
lan szivének mélyéből rebegjen egy forró
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Ha már döntőleg elhátározta a képv. tes
tület az egyhuzamban való tanítás A italát 
akkor amint értesültünk, már egv-két hét 
után a minisztérium is elvégzi az Y get és 
igy talán már november végén megkezdőd
hetnek az egyhuzamban való előadás k. Sőt
mint tudjuk az eszerint megváltozott tan
rendet is elkészítette már a tanári kar. Tehát 
ez által sem szenved az ügy késedelmet.

A közönség, a tanári kar és a diákság 
eszerint kéri és követeli, a képvisel* tes
tületnek pedig erkölcsi kötelessége az egész 
város eme osztatlan óhaját teljesíteni

Egon,

Patronagd egyesü let támogatásáról.
Lapunk multi számában „Egy társadalmi 

kötelességről* — cim alatt egy cikk jelent 
meg, erre volna egypár megjegyzésem, az 
illető cikkíró szives engedelmével.

Előre bocsájtom, hogy távol áll tőlem a 
Patronage egyesületnek maga elé tűzött, 
nemes hivatásában gáncsoskodni.

Az illető cikkíró, épen olyan ideálista Ehet 
mint é n ; s azt abból következtetem, hogy 

! ő is velem s annyiunkal együtt, szeretné 
átváltoztatni ezt a mai liypokrita társadalmat, 
— azzal a külömbséggel, hogy mig én azt 
az állam, a közhatóságok támogatásival 
gondolnám célszerűbben elérni, addig ő 
csupán csak a társadalom saját maga erkölcsi 
erejétől várja azt.

Szerintem ez teljes lehetetlenség, mert a 
társadalom ma már mindenben, csak a divat 
után megy. a többek között a gondolkodásban 
is. Sokan vagyunk, kik még nem tudunk 
egyedül gondolkodni s ennek hiányában 
kénytelenek vagyunk mások gondolatait ma
gunkévá tenni s azt mint sajátunkat a ni 
tova. Azért van az, hogy a tömegeket min eg

imát a mindenek Urához szeretett hah :ja 
lelki üdvéért.

Ott térdel egy kis, hét éves leányka, az - 
va Kertész Anni is egy besüppedt sirdt- l) 
mellett, mely alatt neki e földön mindene: z 
édesanyja alussza örök álmait. Tépett, p 1 
szoknyácskája alá húzza mezítelen lábait *s 
az édesanyától egyetlen örökségnek mar it 
kopott nagykendöt dideregve vonja mag in 
összébb, hogy a metsző, szélokozta hú X 
ellen megvédje sovány, vékonyka testét. P - 
nem az ö sirdonibján nincsen még csak - 
gyetlen szál gyertyácska sem. Istenem, pe 
hogy sajog, hogy fáj az ö szivecskéje. Eg 
nap azon törte kis fejét, hogy miből velu 
ö az édesanyjának.legalább csak egyet 
de hiába. Atyja, a részeges napszámos n i 
törődik vele és az ártatlan gyermek rég éh a 
pusztul, ha a jószivü emberek meg rí' 
könyörülnek az árván. Olyan ő, mint az 
madárkája, ma itt, holnap ott leli meg t 
napi eledelt. Kezecskéjét imára kulcsol a 
még most is azon gondolkozik, hogy sz 
rezzen ő a kedves sirdombra világosság 
Egyszerre az öröm, a boldogság okozna 
mosoly ül kis arcára: meglelte és szivec - 
kéje legforróbb vágya be fog teljesedni.
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egy gondolat uralja, akár helyes a gondol
kodás menetük akár nem.

Ma már minden ember megfigyeli a má
sikat s azután utánozni próbálja, a ami gya
kori próba után teljesen sikerül is. És ha 
akad egy ember, aki a többi feje fölött elnéz 
nem az ő hóbortjaikat iparkodik elsajátítani, 
hanem követi saját esze járását, arra ráfogják, 
hogy különc még jó, hogy nem mindjárt, hanem 
csak úgy később mondják rá, hogy bolond. 
(Mint a hogy ráfogták Zubovics Fedorra, 
mikor egy többszörös rabló gyilkost fogadott 
föl vadőrnek.)

Természetes, hogy ilyen bolond kevés van 
mert mindenki szereti, hogyha normális el
méjűnek tartják, onnét van az, hogy kevés 
van, ki nem mások után megy; vagy már 
kimondom kerülgetés nélkül: kevés köztünk 
az egyéniség.

Nagy eltérést tettem már, ideje, hogy a 
tárgyra térjek. Ez pedig az az akció a 
melyet a Patronage egyesület a börtönből 
kikerültek alkalmaztatása érdekében indít 

Mert ugyebár ki az manapság, ki egy 
szabadult fegyencet alkalmazna, a midőn 
százával válogathat a tisztességüket idáig 
csorbítatlanul megörzötlek között is.

Azért mondom igy: tisztességüket id ő it  
csorbítatlanul megőrzőitek között is, mert a 
hürtönviselt ember, már a Patronage egye
li let és még sokak szerint is, a büntetés 

elszenvedése után újra tisztességes emberré 
... tt. De persze, hogy nem mindenki sze
mében; hát igy ki alkalmazná ezeket? 
1 la elvétve akad egy-egy, az csak egy 

ne lehet. Mi már tudjuk, hogy kik ezek 
különcök; de a börtönből kikerülteknek 

a szerencsétlenségük, hogy ezekből a 
cilöncökből csak igen elvétve akad.

Az emberek lassankint elhagyják a teme- 
t, csak a kis árva ül mozdulatlanul sir- 
>mbja mellett. Ki is törődnék ő vele, mi- 
»r most mindenkinek saját bánatával van 
ive lelke tele. És mikor az utolsó ember 

. pteit sem halja már; mikor a temető újra 
\ elhagyott és rajta kiviil más élő sincs a 
• itak birodalmában: akkor az árva gyer
ek fut az egyik sírtól a másikhoz és ahol 

elégett gyertyákból bármi kis maradékot 
talál, azt mind összeszedi és szaladva 

az anya sirhalmára. Valamennyit el- 
lyezi ott és talál még itt-ott égőt is, 
llyela többit iparkodik meggyujtani. Egé- 
n elmerül dolgában, ami mennyei hol
tággal tölti el szivecskéjét. Nagy jgye

mében rongyai az égő gyertyához érnek 
egy pillanat alatt az árva maga is egy 
fáklya: a gyermeki kegyelet égő áldozata. 

Másnap a temető mellett elmenő embe- 
találták meg az árva megszenesedett 

úttestét.

Jakozzunk az aradi vesztőhely 
megváltására.

S mindaddig nem is fog több akadni, 
mig az állam nem jár elöl a példával s nem 
fogadja vissza a külömbözö vétségekért 
elitéit alkalmazottait. Ha ez valamikor meg 
fog történni, úgy maga a társadalom is más 
szemmel fogja nézni a ezeket a szerencsét
leneket, kik egy véletlen botlásukat a teljes 
erkölcsi elzüllés árán vezeklik le.

Mert hogy a börtönből kikerült egyén, ki 
nem tud munkát, alkalmazást kapni, teljesen 
elziillik, azt mindenki tudhatja. Sokan pedig 
azt is tudják, hogy azért ezek között a 
megtévelyedetiek között is akadna sok, ki a 
saját kárán végzett iskola után sokkal jobban 
megbecsülné magat mint annak előtte.

Hiába ! Ha az állam bizalmatlan, úgy nincs 
csodálni való azon, hogy a magán hivatalok 
magán személyek még bizalmatlanabbak, a 
börtönviselt egyénekkel szemben.

— nicky.

Orvosok
Az orvosok közt parázs veszekedés támadt 

azon kérdés körül, vájjon vallásosnak kell-e 
lenni az orvosoknak, vagy nem. Az ember 
szinte nem is hitte volna, hogy ma a felvi- 
lágosultság századában ilyesmiről is lehet 
szó. Hiszen ma már mindenkitől azt kell kö
vetelnünk, ami a hivatásával jár és azonkí
vül érezhet, vagy gondolhat akármit. Az or
vos legyen jó orvos, gyógyítsa meg a bete
geit és punktum. Hogy vallásos is legyen, 
azt senkisem kívánhatja. Persze azt sem, 
hogy vallástalan legyen. És éppen azért 
igen különösnek és hihetetlennek hangzik az 
a vád, hogy az orvosok közt direkt vallás- 
ellenes célzattal működnék valamelyes szö
vetség. Ismerjük a magyar orvosi kart és 
tudjuk, mily lelkiismeretesen és nobilisán

Levél.
Édesanyám lelkem 
Ne hullassad értem,
Ne hullasd a könnyed;
Ne öntözzed véle 
Imádságos könyved.
Nincs itt jó dolgom,
Hisz más világban élek
De azért ne búsulj, hiszen nemsokára
Úgyis visszatérek.

Tudom anyám lelkem:
Bár fehér a kenyér,
Amit mások adnak.
Ki nincs hozzászokva,
Keserű az annak.
— Lesz nekünk kenyerünk,
Mit nem mástó kérek,
Véres verítékkel magam keresem meg, 
Majd ha visszatérek.

Csendes megholt apám
Egykor vidám háza
Nem örülnek nincs mért,
Kedv, nóta nem járja 
Az ajtó kilincsét

gondolkoznak. Meg vagyunk róla győződ
ve, hogy ha volna közöttük ilyen szövet
ség, az elő is állana nyíltan, mert hiszen 
vallástalannak lenni sem nem bűn, sem nem
szégyen.

A vallás a törvény határain belül magán 
ügy. Mindenki úgy élhet vele vagy ellene, 
a hogyan akar, ahogy az neki jól esik. És 
élhet az orvos is vallásosságban, vagy val
lás nélkül, a fő követelményünk az vele 
szemben, hogy lelkiismeretes, jó orvos 
legyen. Az orvos ugyanisilegyen akármilyen 
vallásos, amidőn előtte szenved a beteg 
patiens, úgy sem remélhet természetfeletti 
segedelmet. A saját tudományára és tudá
sára van utalva, ettől függ a beteg élete 
vagy halála. A beteghez bizony — bármily 
vallásosak legyünk is — sohasem a vallá
sossága mértéke szerint hívjuk az orvost, 
hanem a szerint, hogy jó vagy rossz orvos
nak ismerjtik-e. ?

Azt hissszük, hogy a most támadt szóvita 
csak annak a tulizgatott szélsőségeknek a 
következménye, mely szerint a sokoldalról 
támadott egyház fanatikus hívei magukat 
minduntalan megsértettnek látják. És tudják 

! azt, hogy a vallástalanság, a társadalom 
minden osztályában, minden rétegében ter
e i, tud uk í.* í r ,  ii ) ' /  a: >:/ )?jó közt is. 
Ez nem különös, nem speciális jelenség és 
miért volna ettől az orvosok tudományos 
kara megfosztva vagy elzárva. A jajkiálltást 

tehát meglehetősen túlzottnak és jelentőség- 
nélkülinek tartjuk. Nem volna érdemes rá
pazarolni a sok szót, ha nem illeszkednék 
ebbe a kérdésbe bele egy igen aktuális és 
érdekes eset. Orvosról tfvan benne szó, a 
szabadkai kórház sebészeti osztályának fő
orvosáról. Elfelejtettük a főorvos ur nevét,

Egymásnak kezébe 
Nem adják vendégek.
Ne sirj édesanyám vidám lesz a házad, 
Ha én visszatérek.

Édesanyám lelkem 
Még kicsikoromban 
Ugy-e magad mondád:
„Isten igazságos 
Megáldja a munkát !*
Apám is dolgos volt 
Én nyomába lépek,
— Dolgozom teérted töröm a göröngyöt 
Majd ha visszatérek.

A mások keserű 
Kegyelem kenyerét 
Akkor már nem kéred.
Egyszerű ebédünk 
Együtt eszem véled.
Szomorú házunkat 
Felveri az ének,
Öröm lesz a nyugtod, vidám ébredésed, 
Ha én visszatérek.

Szentgyörgyi Károly.
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nyer ez által, hogy a főorvos mellé világi 
ápolónőket rendeltek, úgy hisszük, hogy az 
orvosok valástalanságáról szóló meddő vita 
is befejezést nyer holmi ártatlan nyilatkoza
tokkal. Azaz, hogy nem. Majd a kánikulá
ban. ha nagy lesz a témahiány, elővehetjük 
újra és akkor még össze is veszhetünk. Ad
dig csak anyuéit, hogy „Jó egészséget kívá
nunk !“

Halottak ünnepére. ■
Megint kint járunk a temetőben. Hervatag 

virágok, sárguló avar borítják a sírokat és 
könnyezve, sóhajtva, borús gondolatokba 
nierülten bandukolunk mi élők a halottak 
kicsiny házai között. Emitt egy szegény ör
dög fekszik. Sirja jeltelen a korhadt fake
resztet már esztendők előtt elfujta valami 
mérges téli vihar. Jól fekszik itt melegen. 
Ilyen temperált lakása talán inig élt sohse 
volt, és nagyobb fekvő hely se jutott neki, 
mint a milyenben most fekszik. De amott, 
a büszke fekete márvány obeliszk alatt nagy- 
ur alusza örökös álmát. Mig élt, palotában 
lakott és szolgák serege leste, parancsait, 
szép nők, epedtek kegyeiért. Most? Meg
elégszik ugyanakkora helyivel mint a koldus 
és testét ugyanazok a férgek rágják, mint 
az utolsó napszámosét. Nem tud ma semmit 
sem arról, hogy milyen jól ment a dolga 
amikor a föld felett járt: a fold alatt nem 
emlékszünk, nem vagyunk büszkék, nem 
vagyunk gazdagok és nem vagvunk nyomo- 
Jiiltak sem. Borzasztóan egyeníőek vagyunk.

De vidáman ragyog ezer és ezer láng a 
sírok fölött! Koszorúk, virágok disze minden 
felé s a halk esti szellőben kedvesen lobog 
ide-oda a láng; szép dalok szállanak a csil
lagos ég felé és a szomorúság hangulatai 
dacára, telivéren lüktet az élet, a halál bi
rodalma fölött

Oly szép a halottak estéje!
Ro^z vagy kérges szivü ember az, akit 

nem ejt meg a halottak estélyének színes 
hangulata s akinek a szeretett rokon vagy 
barát elves/tése felett érzett keserűségét nem 
enyhítené halottak ünnepének magasztos 
poéZÍS :.

Bizony, ide jöjjetek t erősek, büszkék, 
gazdagok, dölyfösek és boldogok. Ide jöj
jetek halottak estéjén a sírok közé, hogy 
szemtöl-szembe lássátok, mik vagytok, mik 
lesztek ? Hogy minden bizonyításnál sulyos- 
sabban érezzétek, mi lesz a vége minden 
erőnek, büszkeségnekgaz tagságnak dölyfnek 

| és boldogságnak. Bármilv magasra emeljen 
is a magatok képessége vagy a véletlen 
szerencse, csak ide kerültök, ahol nincsen 

I semmi ama sok jóból, mielyben most ré- 
i szetek van. Ide jöjjetek és boruljatok le 
! alázattal az ember végzete előtt, amely ki 
l nem kerülhető, lévén a halál.

És jertek ide ti is, nyomorultak, szeren
csétlenek, betegek, éhesek önmagatokkal 
meghasonlottak. A test és lélek minden se
bére csodálatos örökös meggyógyító irt nyújt 
nektek az anyaföld. Itt nincs nyomorúság,

; éaség szerencsétlenség és kétkedés, A vég- 
' teleti nyugalmasság birodalma van itt, amely 
i minden lakóját egyformán oltalmazza meg 

attól ami fájhat és bánthat.
Szálljon itt magába minden ember és 

! mentsen vigaszt a temet" szépségeiből. íme : 
nem halunk meg örökre. A sírban is életet 
élünk, mégpedig két félét. Az egyik siroti. 

í  túli életet a vallás nyújtja nekünk, amelynek 
i tanítása szerint nincs hatalma a halálnak a 

lélek fölött Az megmarad és misztikus 
! tárgytalan, tehát abszolút nyugodalmas bol

dog életet él továbbra is. A másik életet 
1 szeretteink emlékezetében éljük, akik halot

tak estéjén kijönnek sirjainkhoz és fényes 
' lánggal, virággal, könynyel és zsolozsmák

kal áldoznak nekünk.
Ez a miénk, ez a mi osztályrészünk, ennél 

többet nem követelhetünk.
És ezért ne éljünk úgy, mintha örökké 

élnénk, de számoljunk minden elhatározó 
cselekedetünknél azzal, hogy bármilyen si
kerben, vagy bajban van is részünk : a nóta 
vege egy. Kivisznek bennünket és elásnak a 
földbe. S a léleknek, amely tovább él nem 
telik gyönyörűsége földi gyönyörűségben, 
nem sújtja le földi bánat.

HÍREK.
Eljegyzések. R< senzweig Etelkát, Ró- 

senzweig Abrahám i >rkeresk. leányát okt. 
24-én eljegyezte Neu Bertalan Budapestről, 
nővérét Margitot úgy makkor Vas Jenő Ara- 
nyosmarótról. E kett* eljegyzéshez szívesen 
gratulálunk!

Áthelyezés es k: levezes Füredi Ferencz
a főgimnázium Milánt, a IV. osztály főnökét 
a rend kormánya L< áröl, Debrecenbe he
lyezte át. Helyét még más nem jön helyet- 
tesitéseel pótolják A vallás és közokta
tásügyi minisztérium dr. Balgha stván bars- 
vármegyei kir tanfeliigyelőségi tollnokot a 
X. fizetési osztály 3 fokozatába kir. segéd 
tanfelügyelővé nevezte ki és szolgálat tételre 
továbbra is Barsvármegye kir. tanfelügye- 
loséghez rendelte ki

Jubileum Nécsev József verebélyi pos
tamester a napokban ünnepelte közszolgá
lat inak negyvenéves évfordulóját A posta
mesterek eme szerény jellemű nestorát ez 
alkalommal polgártársai osztatlan tiszteletük
ről biztosították es azzal a kívánsággal hajtot
ták meg előtte elismerésük zászlóját, hogy az 
iskin gondviselés még sokáig tartsa meg 
rögös pályályán — ad multos annos! '

Gyaszhir. Ősz van; nem csak a ter
mészetben. hanem sokaknak szivében is 
Sokak szivét késztette fájdalomra a termé
szet haldoklása; még nagyobb fájdalom 
azonban, ha az elet nyara változik át várat
lanul a legndegebb őszre. Mily fájdalom

I lehet az, mily rideg ősszé változik át az 
i egész élet, ha egy egész életen át nélkülözni 
| kell az anyai szeretet, a hitvesi, a rokoni 
j szeretett melegét, tudva azt, hogy a virág- 
j fakasztó, napsütétes tavasz sem fogja már 
, azt meghozni. Ez a szomorú hangulat tartja 
| fogva egész valónkat a következő gyászje

lentést olvasva : A legmélyebb sajgó fájda
lomtól megtört szívvel jelentjük felejthetetlen 

| jó feleségemnek, egyetlen drága jó édes 
; anyánknak s szeretett leányunknak Duschek 
| Ernőné, Mandelik Irmának f hó 27-én haj

nalban, életének 28-ik, boldog házasságá
nak 11-ik évében, rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytát. Drága szerettün- 

; két f hó 29-én, pénteken délután 3 órakor 
; fogjuk az ág. ev. egyház szertartásai szerint 
* a Koháry-utca 43. sz a házból az örök 

nyugalomnak átadni A jó Isten véghetetlen 
irgalmassága adjon neki csendes nvugodal- 

| mát. Léva. 1909 október hó 27. Mandelik 
| Lajos és Amálie, szülei. Mandelik Lajos, 

testvére. Duschek Ernő, férje. Mariska,
I Ernő, Sándor, Laci, gyermekei és kiterjedt 

rokonsága.
Az aradi vesztőhely megváltására 

beérkezett adományok nyugtázása.
R. kath. főgimnázium Léva : Sinkovits 
Ferencz 1 kor 40 fill. Rassovszky
Kálmán 1 kor. I. A. osztály 3 kor 
2 fill. 1. B. osztály 1 kor 78 fill. II. 
oszt. 2 kor. 86 fill. III. oszt. 1 kor. 
37 fill. IV. oszt. 2 kor. 10 fill. V. oszt.
2 kor. 27 fill. VI. oszt 2 kor. 80 fill. 
VII. oszt. 1 kor. 40 fill. VIII. oszt. 2 
kor. 10 fill. Tóth Sándor 1 kor. 90 
fill. Ö sszesen: 24 korona. Agárdy 
Zsigmond ivén. Agárdy Sándor 1 kor. 
Kcrsék János 1 k* »r. Gyapayné 1 kor. 
Dr. Frommer Ignácz 2 kor N. N. 1 
kor. Összesen : 6 kor. A róm. kath. • 
elemi fiú isk. V. VI. oszt. tanulóinak 
gyűjtése: Tokody Imre 10 fill. Ürge 
István 8 fill Behacker Károly 10 lill. 
Horatsik Pál 20 fill. Őrei Kálmán 10 
fill. Gyurgyanovics Lajos 10 fill. 
Ivanovics Dezső 10 fill. Bús Béla 8 
fill. Kovács Vilmos 4 fill. Nemesek 
Oszkár 2 fill. Kiss Gyula 4 fill. 
Szabó József 4 fill. Pankó József 6 
fill. Szanyo István 4 fill. Tóth István 
4 fill. Szalay Károly 6 fill. Tokoőv 
István 1 kor. összesen : 2 kor. 2o fi'í. 
E heti gyűjtés eredménye : 32 k *r. 
20 fill. Eddigi összes gyűjtés : 63 k 
60 fillér. A gyűjtést folytatjuk.

— A lévai tanfróképzö int. uj épülete Kk 
alapkőletétele. Szép ünnepség keretében k. 
dődött meg hétfőn a tanítóképző uj pai - 
tájának építkezése. A képző ifjúsága a tan 
testület vezetésével zászló alatt vonult 
leendő új otthonának alapkőletételéhez s 
ünnepi aktusnál úgy a város vezetésé 
mint annak a közönsége is résztvett A m 
gaslatról elsőnek a nemzeti imádság hang/ 
el a közönség és ifjúság ajkáról, ni; 
Köveskuti Jenő tanítóképzői igazgató bes 
’endületesen a tanítóképző új palotáján 
hivatásai ól. a jövő nemzedék egy részér 
mely majd e magaslaton pompázó palotái 
indul ki először nemzeti kulturmissziójá 
Léva városának áldozatkészségéről; végül 
Isten áldását kéri a munkára, mely ni t 
kezdődik az első kalapácsütéssel, de amel\ 
az ebből az uj palotából kikerülő fiatal ta
nító nemzedék századokon át fog végezni
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Aztán dr Novy Ferencz tanár olvasta fel az 
alapitó oklevelet, mely az új épület kelet
kezésének történetét a közreműködők nevével 
; irtalmazza, mire az oklevelet s néhány mai 
pénzdarabot elhelyezték az alapépítménybe. 
Az ünnepély Szózattal zárult be.

Két testvér sikere. Pető Bertalannak,
, Barsmegyei Népbank vezérigatójának, két 
tehetséges fia ad alkalmat ezúttal arra, hogy 
sikereihez őszintén gratuláljunk. Dr Pető 
Imre okleveles ügyvéd ki középiskoláit 
Pirosunkban végezte a ki daczára fiatal ! 
k iának az Állatbiztosító Szövetkezet 
s/ekelyudvarhelyi kirendeltségének lett a j 
\ vetője. Öccse : Pető Ernő pedig a közeli | 

apókban szerezte meg a budapesti tudo
mány egyetemen az orvostudori oklevelet.

— Október 31. A reformáció emlékünnepét 
tartják holnap protestáns polgártársaink. A 
prot. egyházak 392. évfordulóját ünnepük e 
napon kivétel nélkül, mert e napon nincs 
nívó, kinek igaz áhitat ne lopódzna szivébe. 
Ez évben kiváltképen ünnepelnek; ünnepük 
Kálvin Jánosnak a reformátusok egyházala
pi tója születésének 400 éves évfordulóját.
K napon a lévai reform, egyház d e. 10 
órakor úrvacsorával egybekötött istentiszte
letet tart. D. u. 3 órakor pedig folytatja az 
ünnepségek sorát.

— Előmunkálati engedély. A kereskedel
mi miniszter a Lévától Bakabányáig, illetve 
Kgegig vezetendő h é. vasút kiépítését ter
vez-» érdekeltség által kiküldött végrehajtó- 
: ; / ntság iak, a m. kir. államvasutak Léva 
állomásából kiágazólag Garamlök Barsbes- 
se és Rendve községek érintésével a zsitva- 
V'dgyi h. é. vasút Zsitvafödémes állomásáig 
vezetendő szabványos nyomtávú h é. va- 
v ivonalra az előmunkálati engedélyt az 
1910. évi március hó 4-ig terjedő időtartamra 
megadta.

A Lévai Kereskedelmi bank részvény
társaság intézeti helységét a piactéreren levő 
Kálvin udvarba helyezte át.

Elvi jelentőségű határozat. Fölmerült 
- t alkalmából elvi jelentőségű határozat

mondotta ki a pénzügyminiszter, hogy 
saját tulajdonában lévő telken termett 
rnolcsből idegen üstön kifőzött pálinka 
vban eladható pénzügyhatósági enge
dni nélkül Ez az elvi döntés a magán- 

ók által vásárolt gyümölcsből nyert pálin- 
tk nagyban való eladását nem érinti s 
ehhez a pénzügyi hatóság engedelme 

ikéges.
Van telefonunk es még sincs! Mig a

ni hálózatot nem csinálták városunkban 
i'ó örökös feljajdulásokat hallhattunk ke

n d ő in k  részéről, annak hiánya miatt. S 
midőn itt volna az alkalom annak bé

késére, most legnagyobb részük a kö
zség homályába burkolódzik. Keres- 
k, ügyvéd- s orvosáink csak igen kevés 

n lett bevezetve A rendőrség, a tűzöl- 
a kórház ? Csodáljuk, hogy e helyek 

tudják nélkülözni! A kávéházakat sem 
k felemlités nélkül. Különösen a Köz- 

t nem. mert ettől joggal elvárhattuk 
hogy vendégeinek kényelmére lehetett 

' annyi tekintettel; különösen az oda 
k kereskedőknek tett volna ezzel némi 

"'eget. Aranyosmaróton van két kávéház 
kettő bevezettette . . . nálunk? ja persze 

erény anyagiak . . .a pénz!
Lopások. Tajnán Báró Révay Simon 1 
"igában kukorica száritójából eddig i 
tien tettesek 2 kocsi kukoricát ellop- i 

Zsitvaujfalun Keltz Gyula cs. és kir | 
:'ls szellőjéből több métermázsa szől- 
-n Itek el Gartner Jakab zsitvauj- - 

szatócsüzletébe betörtek, de Gartnerék I 
ián észreveték, zajt csaptak s igy l

I a tolvajok elmenekültek anélkül, hogy va- 
I lamit elvihettek volna. Ahán pedig szii- 
I rét előtt ismeretlen tettes Bogyó István szől- 
I lőhajlékából 2 drb. hordót elcsent. A nyo- 
I mozás folyamatban van.
| — Az esküdtek névsora A november hó
I 5-én kezdődő az aranyosmaróti kir törvény- 
! széknél tartandó esküdtszéki tárgyalások 
. alkalmával működni hivatott lévai illetőségű 
1 esküdtek névsora a következő: Agárdy 

Sándoi, Czibulka Rezső, Grapka József,
| Jakabfalvay Barna, Laufer Artúr dr.. Stei- 
j ner Oszkár d r , Szilárd Samu d r , Tóth 
| Sándor dr.

— Uj adók a látóhatáron. Ausztriában a 
I pártok sehogy se tudnak egymással rendbe 
1 jönni, hogy helyreállítható lenne a parlament

munkássága De annyit már elértek, hogy 
a kormány elállt azon tervétől, hogy fele
meli a söradót és ez a sört kedvelő cse- 
beknél igen fontos ügy De a kormánynak 

! mégis csak elő kell teremtenie a lényeges 
hadügyi kiadások részére szükséges fedeze. 
tét és most föl fogja emelni a tőzsdei érték
papírok forgalma után ezideig szedett adót 
még pedig a részvények tényleges értékét 
véve adóztatási alapnak. A tőzsdei adókból 
1 3 40,000 koronát vett be ezideig az állam 
és most három, négyszeresére akarják emelni 
és igen valószínű, hogy most már behozzák 
a gyufamonopóliumot, vagy adót is, melvböl 
10 millió jövedelemre számítanak. Ezen 
kivíil sok mindent meg akarnak adóztatni 
mivel sok pénz kell az rj hadügyi kiadá
sok fedezésére és ha Ausztriában uj adók
ról van szó, Magyarország el nem ma
radhat, tehát mi is reméljük ezeket az új 
adókat.

— Tűz. Multi számunkban adtunk hirt 
arról, hogy a szabadjára eresztett gyermekek 
tüzet okoztak. Ma megint ezzel számolunk 
be. Ugyanis e hó 23-án Kiskálnán leégett 
id. Patay Lajosnak egy kazal szalmája, 230 
korona értékben. Jó hogy biztosítva volt, 
igy legalább a kár megtérül A tüzet ifjú 
Patay Lajos 4 éves és Vigh László szintén 
4 éves fiú okozták, amenyiben a kazal 
mellett gyufát gyújtogattak s midőn az ke
züket megégette, bedobták a kazalba s el
szaladtak. Sokszor igy hamvadnak el egész 
faluk, a szülök gondatlanságának követ
keztében.

Hamisított vaj forqalombahozatala. Fel
merült esetből kifolyólag elvi jelentőségű 
határozatban mondotta ki a földmivelésügyi 
miniszter, hogy 1895 XLVI t.-c. szempont
jából a vaj hamisított voltáért nemcsak a 
közvetlen árusító, hanem a közvetitö is fe
lelős. Ha az ő közvetítésével hamisított élel
micikk kerül forgalomba, mint forgalomba- 
hozó büntetendő.

Halálos szerencs°tlensóg. Baján Lukács 
dobóberekaljai lakost lovai elragadták és 
olyannyira veszedelmes rohanásnak indultak, 
hogy nem bírta azokat megállítani. E vad 
rohanás alatt kocs járói oly szerencsétlenül 
esett ki ,1 ogy agyrázkódást szenvedett és 
másnap meg is halt.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei Örömmel 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom 
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappanta t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk

Thököly hamvai. Késmárk szabad királyi 
város közönsége, ma, kegyeletes ünnepet 
tart Thököly Imre hamvainak a késmárki 
evangélikus templomin), épített mauzóleum

ban történő végleges elhelyezése alkalmából. 
Az ünnepélynek igen gazdag programja van. 
Mi pedig örülünk, hogy végre-valahára há- 
boritlanul s méltó helyen pihenhetnek a 
szent hamvak.

— Ingyenes népoktatás az írni, olvasni 
nemtudók számára a téli hónapokban, Tóth 
István ref. tanitó vezetésével felekezeti kli- 
lömbség nélkül A szükséges taneszközök 
díjtalanul állnak az analfabéták rendelkezésére 
s az oktatás is díjtalan. Jelentkezhetni a ref. 
tanitó, és lelkészi hivatalban.

— Ünnepély. A lévai izr. hitközség kegye
letes ünnepélyt rendez nov. hó 7-én, néhai 
Gutmann Lipót volt hitközségi alelnök arc
képének leleplezése alkalmából. Az ünnepi 
emlékbeszédet Liebermann Jakab főrabbi 
tartja.

A salgótarjáni iparosok és kereskedők 
mozgalmat indítottak, hogy saját piacukon 
felmentessenek a helypénz fizetése alól s 
tekintettel a rossz üzletmenetelekre, tiltassanak 
el az idegen iparosok és kereskedők az 
ottani hetivásárok látogatásától. A lévai iparos 
és kereskedő polgártársaink bizo ly méltán 
csodálkozhatnak ezen, hogy van még város, 
hol ilyen sérelmes viszonyok ellen, csak 
most kezdenek kártársaik mozgolódni. Ré
szünkről teljes sikert kívánunk kezdemé
nyezésükhöz !

— Tanulmányi kirándulás Okt. hó 22-én a ta
nítóképző intézet IV. éves növendékei Bencze 
Imre gazd. szaktanár és Buncsek Rezső tan. 
képz. nevelő vezetése alatt meglátogatták 
Franki Ede nagysárói uradalmát. A minta
szerű gazdaság berendezését és vezetését 
maga a földbirtokos, fiai és az ott működő 
gazdatisztek magyarázták nagyon érdekesen, 
úgy hogy a növendékek fogalmat szerezhettek 
egy minden tekintetben mintaszerűnek ne
vezhető gazdaságról.

— A vasutasok árváinak javára rendezett 
gyűjtés eredménye a városunkban gyűjtött 
70 kor. 74 fillérrel együtt, az eddigi leszá
molások szerint 110 ezer koronát eredmé
nyezett. Ha ez minden évben igy meg fog 
ismétlődni, akkor vágyunk be fog teljesülni: 
az impozáns árvaház létesítése.

— A honvédelmi miniszter a honvédorvo
sokért. Jekelfalussi Lajos honvédelmi minisz
ter abból a célból, hogy a honvédorvosi 
tisztikar kiegészítését előmozdítsa, az eddigi 
honvédorvosi ösztöndíjak érintetlenül hagyása 
mellett, az ezentúl belépő orvostudoroknak 
az egyetemi képzésükből származó költségeik 
megtérítése fejében — éppen úgy, mint a 
bözös hadügyminiszter a közös hadsereg 
kötelékébe lépő orvosoknak — hatezer ko
rona átalányt engedélyezett.

— Szalagcsik az érdemjel helyett. A ha
dügyminiszter elrendelte, hogy úgy a há
borúban, mint a menetelő öltözetben, még 
békében is célszerűségi szempontból ér- 
demjelek helyett azok szalagjainak csak 
egy-egy csikja viselendő. A rendeletet napi 
parancsban már kiadták az ezredek s már 
látható is a katonák mellén az érdemrendet 
helyettesítő szalagcsik.

Az uj bor áldozatai. Raksányi Samu és 
veje Prandorfi Dániel bakabányai lakosok 
a minap lementek a pincéjükbe hol még 
javában forrnak az uj borok. Alig tettek 
nehány lépést, a széns ív leszéditette őket és 
rögtön megfulladtak.

Határjelzés. A földmivelésügyi miniszter 
rendeletileg felhívta a közigazgatási hatósá
gokat egy, csaknem feledésbe*ment törvény- 
rendelkezés érvényesítésére. Ugyanis törvény 
szerint minden birtokos köteles birtokhatá
rának megjelölésére j»l látható jeleket fel
állítani Ennek a rendelkezésnek pontos 
végrehajtásáról most már gondoskodni fog-



nak a hat -.igok c.s ahol hiányt találnak, azt kezet, vagy helyessel : az elég ügyesen Tóth József urak jelenlétében Bil j, > .
a tót vein ‘ .•illemében :t mulasztók költségére kieszelt üzleti terv i udarcot vallott. A úrra tett ama sértő nvilatlr  ̂ LaÍ°8
pót ). 1 ak tanitóbácsiknak nem iiett az ön szellemi R . , ainc . , T /  . a*om' miként

A es« jílogep tulajdonos felelőssege. Fel- szerint lerakó dombja ;  ̂szedésében mi " *. 5 a 1oKoay ra Birtlia sajtó
mer it v>: 1 i kit ;. ! elvi jeleetöségíi lehetett tőle? — bea számláját Ezt a perben hamisan esküdött volna,— a valónak 
hat. - - i. a Cnria. lu»gy nem számlát — sajna — \  g K. úrnak fent meg nem felel és azért Bucsek Lajos úrtól 1
Áll-yee. -O.g a cm p!■-jep-tulajdonosnak a idézett ajánlatára sen inősítették a vá- ezen utón bocsánatot kérek " nö
haK.- «.g\magában az a lasztmány tagjai olya amelyet a szent i/P|t i inno * ,...

- > : -a: ’■ u-ves egyént alkal- czélra gyűjtött kis tok i lett volna meg- .. * * október hó 28. j
ma; . engedett dolog kifizet ég is, hogy azön naPJan-

| zaklatásaitól megszab; ; inak, J. F. v á la s z t -____________________ Molnár Sándor
a/  mányi tag ajánlatára ózván, a maguk ^  = w

J í y i l l i Q r  J  köreben eszközölt gyű/: utján, szedtek össze m 6849/1909 szám
5 fizettek ki önnek 5C rónát. Hirdetmény!

V óIqc-7 , *gy fesí az i8azi nu világításban a nemes Ezennel közhirrá fpQ7Pm , i ^
v 3IBSZ es önzetlen buzgalom í zek igy s nem kii- f * t,x • i"* Léva

Bír..., ; , .i.uk a Lévai Örálló- 43. szá- | f nben lé.vén> 1mu,,k5" !llilásomat vgészé- r- • ke.B.V!?e ° teSííJ,ete, 19°9 évi
r.. . „A gonosz intrikáló" dinen megjelent |>.e" fenntartom s annak va- Október no 16-ik napjan tartott rk

közleményére lodisagaert a bíróság , u is felelek. Ha te- közgyűlésében hozott 6524/1909 sz’

A m ic e i | s ^ ^ a í í í s a s r n i  s s s » 2 1 J í  . * " * *
Atos. try... nincs igaza. Én • » “ * » •  J * « * «  '" H s a w  magának. X i  egyleti kert telkéből 3000 h'1'?3'maeat rte •etm s mucsk.tini nennbrhm  mert ehhez a pozsonyi sajtóper óta kizáró- 5>do I ügyien Ken teiKeDol 3000 negy-

Föks munkát minek is'végeznék. Sót! Azt lagos i°j?f van- Dt azt Se hi.gyje> hogy szögűinek Gyuris József és 29 társa 
hittem, liugy megtisztelem, ha magával szóba engem félrevezettek, hogy lelkiismeretemet reszere történt eladását elhatároz- 
áll"k. Vagy .Kin t miek mondotta-e Pozsony- N ẑ?.cn’ ^ ‘‘vm a tükörbe s meg- ta, 75000 korona kölcsön fölvételét
ban szciiitcl-szembe egy tetötöl-talpie úri- ^8ja hitni a drotonrángatott Paprika Jancsit, fedezetül kiielölte ntr7  ̂ nuífáo 
ember. In^v onnét És szerencsétlennek se tartson ön engem, *Ije ,ö,te, utCZa nyitás es
Úriember i,em érintke:hetik. — * Nos" én ét,es tiszteletes- LátÍa- viigem a társadalom- kapcsolatos dolgokban íntézke-
nugkock.i/tattamazt, hogy roszizl*ésünekfog- nak az «z osztálya, amelyhez tartozom szi- d e“ *
nak tartani. S mi a hála? Ön kutyát és v,esen bef.°gad> megbecsül. De ön amice, Ezen határozat ellen az 1886 évi 
dorongot emleget. Mivel én nem akarok oly ' ^ ^ h a t j a  _  e ön y .  magáról ?! Melyi- XXII. t. CZ. értelmében az illető lévai
klK>> górt. ml) a lenni, a sokat ugató kutya- j k“nkhat a Szerencseden alak? Ön! ked- polgárok 15 naDOn belül   n v-iroc
nak n/.isul csak euv . -uikosuralkiéi Vt'h "szteletes s ezen. . részvétté! vagyok. , . . , ' , .‘■“Pon peiUI a varos
ite» .eaz, Itogv ennek a* szájkosárnak Igen A maffiát se nagy°n emlegesse, kedves lkta!°  h|Vatalaban felebbezéseiket be- 
nagynak kell lennie mumartir. mert könnyen megeshetik, hogy I nyújtani jogosítva vannak.

De hát miért is haragszik Ön voltaképen, f?.!.*?a,zi maffJa,..!aSÍ;l,íl közvetlen környeze- j Kelt Léván, 1909 évi október hó 
szereliitc*tes atyámfia? tebol fogom fülüknél fogva elöcibálni. í 23-án

Azt állítottam, hogy Birtha József részére Végül megállapítom. hogy az ön stílusa j D > . u i •
a bar.smegyci ált. tanitóegyesület választmá- szfP en. fejlődik. Nemsokára a kloakába kell Bodogh LajOl

zaadakozásból óOt azaz ötven martania tullát annak, aki önnek válaszolni ' —  polgármester,
é* gyűjtöttek. Ennyit és nem többet. v* ,.  . u Egy ügyes fiú, a Nemzeti kávéh; baa
Ezt fenn is tartom Fenntartom, mert akik , IhV a£  azí h.lszj  ön» f Papi talárban piccolónak (tanulónak) azonnal felvétetek 
engem informáltak, nagyon jól s a valóság- ? sü,etíenségek és durvaságok nem . ;
nak Idjeseii megfelelően informáltak Amit t ™Ja. « .  azt, ami a talár alatt vagyon? Ó r i á s i  p e k i n g i  k a c s á k  
Köveskuti igazgató úr ír, az nem alkalmas Nem !?men e ön azt a meset, amelyben az . , ,, & íVdLödK
az én állításom megdöntésére Az igazgató ? roszlanbörbe bul{ szamarat a hangjáról kaP*iatok: tojó 5 K. kácser pedig 7 K.
úr igazat mond O azon a nevezetes gyűlésen, ,SI"e,r t 1 ni(,lnár kutVáÍa Baromfi udvar NagVSárÓ
amelyen, az ön nemes önzetlen buzgalmának Az ,bteiKTL V,K> /.on magara, amice! ===_- ^
honorálásáról volt szó, az 50 koronának tiszte,i E&  te |jesen jó  k arban  levő, hatos
kiadatását csakugyan ajánlotta. Ajánlotta Bucsek Lajos lóerejü M agyar állami
ptoig a következő szavakkal: Dobiuk hát ____  asztalosmester. , x „
oda neki!- Ebből Ítélje meg, hogy miiven Ah.iimftMi • e ^ C S e p lo  g a r n i t ú r a
méltányosnak találta kérését az igazgató ú r ! , f V . 0 "‘1r nd° r ez®"nel klÍe|entem, jutányos áron eladó H irschberg Gézánál 
Wgh István ur idézett levéltöredékéből sem ^ f' é,vl szePtei” r havában -Nyulvölgy” Szelén (Hont megye). Bővebb felvi! go- |  
lehet az un igazat kiolvasni. Az ön kérése kur«maban Dany Béla. Barlos Lajos és 8lt4st ad Rrall„ ah/  .  c . a "
három alkalommal is tárén altatott Vp<rh - ----------  ------ __ _ sitast ad Braun Adolf szállító Léva i.
dnr,k 11 r arról következetesen úgy nyilatko- W  J
zott, hogy kérése, nem jogos, sőt nem is 1 \
méltányos, mert o semmi oiyan megrende- j» H E Q M I V Ó

követelését, állapíthatná, nem
tett. f.gy alkalommal ugyan, amidőn az ön Az a,ant felsorolt cégek
telkinulkozása elől már ki nem térhetett s ' X

n / I Q O I - T C R n t K C I B Ő L  j
o S -  ki* « * “■«•) rendelnek. Neveket,,™

ezren meg fillérek alakjában sem gyűltek d ^ a99 ,"Wl® leves-ízesítővel . .
u lhÁ!se™ megrendelés sem gyűjtés! , a Maggi-féle leveseivel táblákban,

b c miért ? ' ’an szetkulde,e"' Elhiszem- amelynek megtekintésére mindenkit meghívnak.

Z S ; f k8l6,lö“"
tételezhette, hogy a tanítók ezt látva nyakra- . nyok részére, mert itt ezen cikkek gyakor-

Í S  .  Ia"  i,n .« rknJhrtnek  mea~

K á - n L  ,  Z *  * " » « « - *  « » t t o  M o s .  Knapp Ipnáci. |

' V S . S 4 —  -  k _  ~  D m 6  -  •  é
*** (fi ** ^ ny**̂ j_0* ----------------------- ;
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„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

POLLAK ADOLF LÉVA.
A jánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen ju tán yos árakban.

Óriási vá laszték  üveg. porczel- 
lan. lámpa és já ték  árúkban.

Játék  aruk

K épkeretek minden kivitelben. 

Épület ü vegezési vállalat!

K osár á r u k !
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

Knapp D á v id  varrógépek raktára.
Van szerencsém ̂  nagyér

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R. T. 
budapesti ezég i

képviseletét bírom.'

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

H o ffh e r és  

S ch ran tz-fé le
cséplőgépekre.

Ganz-féle
íocomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

HolTher és Sehrantz i 
Mayfarth Ph. es Tsa. 
Mc Cormick #  #  #  | gépeinek vezérképviselete, | G an z-féle  m otórok  

állandóan üzem ben  
I láthatók. #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. ---------------- Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

W C I 5 Z  S I M O N
N Ó R IN B E R Q I-  É S  R O V ID 4K V 1 N 4 Q T K E R E 5 K E b É 5 E

— = LÉVAI, F E T Ő fH IT C Z H .  —

Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

léssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság! 
A lévai fogadó

bontásából ki kerülenjfcÉr. használt 
ajtók, ablakok, fedél fíí* és egvél> 

anyagok jutányos áron eladók. 
Értekezhetni:

Szauer Iz dór es Mór 
cégnél Léván.

S teiner J ó zs e f
kárpitos-, díszítő és bútorkereskedő

L É V Á N ,  Petőfi-utcza 13. szám.
Kárpitos és díszítő munkák a legújabb kor köve

telményei szerint a leggyorsabb ijlTí alatt pontos ai 
készülnek.

Sajat asztalos műhelyemben a legmodernebb lak- 
berendezéseket készítek. Helyben, hívásra házhoz 
m egyek!

N y o m a t o t t  S c h u lc z  I g n á c z  k ö n y v n y o m d á j á b a n ,  L é v á n .
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