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Q n r iá ln n lit ik a  hoz eredménye, hatása csak akkor testi célzatbó1, a jólét megalapozása
** 9 van ha soha sem téveszti el magát az vagy fokozása érdekében éppen úgy,

Az emberi együttélésnek, a mit gyűj- egyént, annak egyéni körülményeit, a mint az emberi jogok megvédése te- 
i ven társadalomnak nevezünk, meg melynek hasznára szolgálni akar. Áita- kintetében. Azok az állami intézmények 
nak a maga sajátos feltételei, me- lánositás megtévesztő hatással van, (menhelyek, telepek, árva-lelenc és sze

részben erkölcsi részben anyagi csoportosítás nem mindenkor válik be retetházak, gyermek, tanonc és cseléd- 
■lészetűek Ezek a feltételek egymást s csak az egyesítés, a külön-külön lelki- otthonok, foglalkoztató műhelyek) azok 
mra áthatják, hogy sokszor szét sem ismeretesen végzett felismerés az e- a vallás erkölcsi nevelést, a szélesebb 
' Ihatok A határ és mesgye vonal gyedül eredményes És noha tudva tud- néprétegek oktatását és a termelő mun- 
műk kiljebb vagy beljebb tolódik juk nemcsak az elméleti bölcselők, ha- , kára való alapos kiképzését célzó tö- 
. rint a mint a szükségszerűség ki- nem különösen a gyakorlati emberek, | rekvések; hasonlóképen a lelki élet éb- 
tith az eeviket a másiktól s részben hogy eredményt csak egyéni felisme- resztése, az akaraterő megacélozása, a 
J i  a tulajdonképpen erkölcsi fe- rés és megválasztott alkalmazási mód szigorúbb életfelfogás a munka szeretete 

V 7 u-,. mvíiaiak helvett vaev meg- mellett lehet elérni, nem rendelkeznek a szorgalmatosság, józan elet, saját 
ad:' ük£ y g y azokkal az eszközökkel, mellyekkel a munkabirásának és az időnek megbe-
,Ü A feltételek teljesitéséről első sorban célt megvalósítani -adnák. És csudá- | csülése körében kifejtett társadalmi te

á n a k  a társadalomnak kell gondos- | latos igen sokszor nem a pénz hiánya vékenységek mmd-m.nd eszköze, a 
. . . . . ac pe7kö7ök me- vagy elégtelensége ennek az oka, ha- szociálpolitikának. És a ki csak hirla-

* — * « í s « * ■ f ° “ '... * irAniimpnvpk helves mázok, maguk az emberek. Hogy mi- a törekvésekről, melyek működési ko-
»-ese re, a kéDezik a ért ? Terjengős magyarázatra nem szó- rünkbe sorozták az egészséges lakás

'" !“ e a a{ 1 , tát g P rul. Hiányzik általában az emberekben követelményét épen úgy, mint a pony-
\ po 11 a e a  a * az egyéni kötelesség felismerése. Lég- va irodalomnak esetleg törvényhozási
10,11 ir n^U e.Z.a . f t  A;  em- többje robotnak, kiszabott és elvégzen- utón leendő megszabályozásáig : elgon-
kore van e e a * , . dö munkának tekinti csak a köteles- dolhatja, hogy minő beláthatatlan tere
.esti es lelki é\etearly g; J ség te|jesitését a nélkül, hogy ebbe lel- van a követelményeknek, melyek tár

ak megv se. két, érzéseit bele vinné. Igazán ráillik sadalmi tevékenységet képeznek,
rmas tagozatok sorolhatok mind- ’ b

módok és eszközök melyeket a szentirás ama ismeretes mondása : Es cbben a tevékenységben részé-
dalom felállít alkalmaz, noha oly sokan vannak a hivatottak, de ke- sednj kell minden embernek. Részesed- 

aosságban áll az, hogy e hármas yesen a kiválasztottak. ni c)ső sorban saját életével, mint pél-
iás igen sokszor külsőleg felis- Pedig sem a társadalom, sem maga daadással. Hiszen részese ő is a tár- 

* töleg nem jelentkezik, összeforr az állam, mely vJóban követendő sadalomnak, tagja az emberi együttélés
vbeolvad a tevékenység gyakor- példaként jár el az intézmények fel- szeretetének. Öntudatra, saját maga fel-
ikéntjébe állításában: nem fukar e téren. Szoci- ismerésére kell vezetni mindenkit, fo-
dános ieíleezetessége felismerhe- ális érzék lengi át törvényhozásba gékonnyá tenni munkaereje s képessége 

‘ sokszor euv szempillantásra ; társadalmat s a lég isebb közös te- megállapításában s fokozni benne a 
Int T szán d ék  vezető fonalat ké- vékenység felbukk. ásával az emberi tettvágyat, sarkalni a munkabírást s 
zár, a . áj a|ka)_ érzés mellett nemz i és társdalmi ér- akkor megvalósul a nagy angol szoci-
Mi'k természeti, közös sajátságok- dek a mindenkori alap. Lelki irányban, ológns tétele : tegyétek az embereket

3 ESTÉIN tlORNIMAN-TEA BAKER
w s te tó n j és cakes! a .Hág legjobb teija! eredeti angol töltésű jantafka rum!

1 E három, legjobbnak elismert kk egy csésze Ízletes teához
- -  Kertész Lajosnál kapható Léván. = = = = =



9 4. sz„m.

T Á R C A .

Apák.
1.

A feketekávét 4 terraszra kérem, - 
mondotta Tourane ur a szobaleánynak. 
Azután gyöngéden karonfogta a fiát és ki
vezette az ódivatú ebédlőből.

Gyöngéd szeretettel nézett végig nagy 
fiának erőteljes alakján.

Kávét ő töltött a fiának és egy valódi 
havanna szivarral kínálta meg.

— A szivarok kitűnőek . . .  és magam 
sem tudom miért, de úgy tűnik föl, mintha 
e szép nyárutói estékkel harmonizálnának . . 
Ezért „alkonyszi varnak" neveztem el őket . .

Charles mosolyogva gyújt egy szivarra.
Apja újra megszólal :

Oly boldognak érzem magamat, hogy 
nálam vagy megint édes fiam. Ugy-e, együtt 
töltjük az estét ?

Charles szórakozottan felelt:
— Együtt.
Lassan szürcsölik a kávét.
Tourane ur szellemesen művelten és finom

megértéssel beszél. De Charles csak szó
rakozottan hallgatja.

A nap vérvörösen tűnt le.
A felhőkből lassacskán eltűnik a rózsafény. 

Az első csillag is föltűnik az égen.
Tourane ur kényelmesen visszadül 

karosszékén.
— Lásd, édes : am, az életben minden 

múlandó, de egy e nber tetetésének az öröme 
megmarad. Része íré az élet nem nyújthat 
kellemesebbet, mint a veled való együttlétet.

Charlesnek h izHegnek az apja szavai és 
néhány szeretettreméltó frázissal felel, aztán 
az órára néz.

Már kilenc óra!
Tourane összerezzen. Gyönge árnyék 

suhan végig a homlokán.
Likőrt, ha szabad kérnem.

A felhőkből végleg eltűnik a vörös fény, 
már csak ibolya szinü fénysáv marad a 
helyén.

Csillagok előbujtak egészen. A sötétségen 
bájos világítások suhantak át és elbújtak 
a kertben és feltűntek a tavakon . . .

Lassacskán ki világosodtak az ablakok 
s és úgy látszott, mintha sorsukról, életük 
történetéről mesélnének egymásnak . .

A két férfi iddogálta a likőrt. A in 
megint csak az óráját nézte Charles, Tou ne 
ur észre vette és hangjában halk félő V s 
rezgeti, amikor megkérdezte fiát:

Mi közünk az órához, hiszen tűn en 
dolgunk!

Charles nem felelt
— Parancsolsz még tán egy szivart rt 

is hozatok !
Köszönöm atyám nekem ne hoz

Tourane ur felsőhajtott de nem 
semmit.

Charles a második szivart szívta má - 
relmetlenül fel és alá sétált és újból 
az óráját.

— Háromnegyed tiz!
Azután kissé zavartan, folytatja :
Még sétálni szeretnék, kissé szakul ni 

van kedvem.
Atyja halkan kérdi:
— Veled jöjjek ?
Óh dehogy csak unatkoznál! Dur s 

Jeamnain várnak teám . . . Bizonyár se 
tudják képzelni, hogy hol kések.

És Tourane ur füstös biliárd szob ut.
benne lármázó fiatalembereket. Eg\ 
natig tartóztatni akarja a fiát és meg ,m
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v, i:v még a megyei hitelszövetkezetek meg- 
T a tásáva l sem fog lehetni rögtön, egykét 
fordítással, a mai állapoton segíteni, mert 
o szen a megyei szövetkezetek rendes mű
velésének a megindulására is néhány év 
v Hetik. Ez igaz, ámde igaz az is, hogy e- 

szövetkezetek működésük megindultával 
ainit már sokszor előre meg lehet alapítani 
évröl-évre nagyobb és nagyobb erőt lesznek 
Képesek kifejteni és oly Szervezetet képez- 

melynek áldásthozó nyomai mihamar lát 
híi t k lesznek a középbirtokos osztály so- 
r . '  an És azt hiszem áldani fogják azt a 

vet melyben ez intézmény megalapítására 
r>z első lépést megtették.

induljon meg tehát minél, de minél előbb 
a egyei hitelszövetkezetek szervezése, ala
pítása s hiszem, hogy az Ég áldása lessz 
rajta.

HÍREK.

Farsang.
Karnevál herceg már megtartotta fényes 

beumúlását s a mulatságok kezdetüket ve
it tik. A különböző társaságok, egyesületek 
iparkodnak is ám velük, hogy valahogyan 
k; ne találjanak maradni a 33 napból. Ennyi-

1 áll tudniillik az idei farsang. Elég rövid ' 
a férjhez menni óhajtó nőnemű szépségek
nek; azonban elég hosszú nékünk, komoly
ságunkban megöregedett, minden aprópén
zünkből kifogyott aggoknak.

A farsang jelentőségét magyaráznunk fö- 
i sleges. Hiszen azt mindenki tudja, hogy 
a legtöbb házasságkötés a múltban farsang

abban, hogy betartsa megbeszélt talál
ka, ;t . . .  De ezután csak annyit mond. 

Menj! Ne zavartasd magad. 
i s Charles elmegy . . .

II.

egyedül marad Tourane ur e hosszú 
■ kólikus estén.

v szive nehéz, a feje telve lesújtó vissza-
: ezéssel.
aga előtt látja életét, amely munkával,
. !al és nélkülözésekkel volt teli.

z éven csak fia boldogságáért gon- 
*>dott, húsz éven át dolgozott hiába 
?. gonddal várta a jövendő napot, 
izzó ideálizmusa mnggátolta mindama 

/•ás kalandot, amelyben kellemes szé
pségénél fogva r észe lett volna, 
nagyobb boldogsága volt látni, mint 
fia, mint fejlődik szép röpke pillangó- 
zürke hernyó; mint nő a fiú erő
it életerős férfivá ; az az öröm elfoj- 

tenne minden más érzelmet. A fiú öröm
eit képezték és a gyermek apró gond- 

! rősen kínozták az apát a férfit . . . 
mindez elmúlt elfelejtődött, 

uráné ur hirtelenül áthidalhatatlan, iá

kor történt. Ez az erkölcsi czél vezérelte 
azokat, kik a farsang bohóságait állandósí
tották úgy, hogy az évről évre vissza 
jöjjön.

De bizony ma már farsang vagy nem 
farsang, ha a mód megvan, mert manapság 
sajnos, ezt kell a menyasszony előtt említeni 
akkor bizony bármikor is elrebeghetjük a 
holtomiglant, a holtodiglant.

Sajnos; ez bizony nincs máskép; sok 
szerelmes párt tartanak még vissza az 
anyagiak Hymen rózsalánczaitól. Vagyis 
igazabban szólva, kevés a vállalkozók száma.

Valóban, ma már elég gondot ad az élet 
minden egyes embernek, innét van az 
hogy lévaiasan szólva: nem nagyon ipar
kodnak egy nyomorúságból, kettőt (esetleg 
hármat) csinálni.

De azért ne gondoljuk azt, hogy az utóbbi 
időben talán a házasságok száma csökkent 
volna. Korántsem! A férjhez menni óhajtó 
lányok legnagyobb örömére legyen mondva, 
hogy a házasságok száma fokozatosan 
emelkedik.

Egyik legutóbbi kimutatása a statisztikai 
hivatalnak azt a nagyon elterjedt nézetet 
cáfolja mag, hogy t. i. a gazdasági viszo
nyoknak mostani folytonos rosszabbodása 
és a növekvő szegénység folytán mindin
kább ritkulnak a házasságok, mert pontos 
adatokkal kimutatja, hogy a kázasságok 
legalább is Magyarországon az utolsó évek 
alatt tetemesen szaporodtak, mig u. i. a 90-es 
években 150—160 ezer házasságot kötöttek 
nálunk évenként, addig a huszadik század 
első nyolc évében ez az átlag 180—190 
ezerre emelkedett

Azért oda se ennek a 33 napnak. A 
farsang rövidsége ne okozzon szomorusá-

tongó mélységet érzett, a saját lelke és túl
ságosan imádott lény lelke között. És úgy 
tűnt neki, mintha egyike volna a barbárok 
aggastyánjainak, akiket az utódok föláldoz
nak, akkor mikor tagjaik megmerevednek 
és a szemük pillantása bizonytalan lesz. . . .

És könyörögve rebegte:
—Én istenem! Jó istenem! . . .  Mit vé

tettem hogy oly sok áldozatomért oly kevés 
szeretetet nyertem ?

És hirtelenül lelki szemei előtt föltűnik 
egy másik terrasz, eg; kis vidéki városban 
és maga előtt látja é<! s atyját, akivel együtt 
itta fekete kávéját egy júniusi estén.

ö  is türelmetlenül várta akkor, hogy 
elmehessen; ő is né, az óráját miközben 
az öreg ember halka Kérte, hogy maradjon 
vele lelki furdalást éré . Fájóan szorul össze 
a szive és belesir a jszakába.

- Atyám ! atyám! P rha még egyszer. .
Aztán elhallgat
És egyszeribe a nu adás érzése tölti be 

a szivét és meggondr a, hogy túlságosan 
nehéz volna elbírni a lalált ha nem előzné 
azt meg az elhagyat* ság . . .

Rosny H.

got, ne csaljon könyeket bályos leánykák 
szempilláira, hiszen utóvégre is farsangot 
mi is tudunk csinálni nem csak a kalen
dárium és éppen akkor, mikor nekünk
esik jól!

— Közgyűlés. Bersvármegye alispánja 
Léva r. t város képviselőtestületének alakuló 
közgyűlését 1910 évi január 20-ára tűzte 
ki s ugyanakkor rendkívüli közgyűlés is 
tartatott.

Polgármester, Barsvármegye alispánjának 
képviseletében megnyitotta a közgyűlést s 
üdvözölte a tekintélyes számmal megjelent 
képv. t tagokat, de különösen az újakat, a 
közgyűlést megalakuljak mondta ki, az 
egyes szakosztályok kiegészítettek s kezde
tét vette a rendkívüli közgyűlés mely alap
jában igen unalmas volt a sok fölolvasás 
miatt

A rendkívüli közgyűlésen a következő 
ügyek nyertek elintézést:

Polgármester jelentése a Javadalmi hi
vatal 1809 évi forgalmáról s a beszedett 
55191 korona 06 fill összes bevételről, in
tézkedés az 1909. évre vonatkozó leszámo
lásról és az 1910 évi házi kezelésről. Tu
domásul vétetik.

Jelentése a polgármesternek a „Szauer 
Izidor és Mór" czég vállalkozó által letett 
17819 kor. értékű vegyes biztosítéknak 
18000 kor. névértékű 4 V* %-os “Magyar 
takarékpénztár központi jelzálogbankja" ál
tal kibocsájtott záloglevelekért való kicse
rélése tárgyában; tudomásul vétetik s a ki
cserélést a közgyűlés megengedte.

A városi szálloda fölépitési költségeinek 
fedezhetésére fölveendő 435000 koronás 
kölcsön megkötésére vonatkozó kötelezvény 
szövegének elfogadása, a jogügyletnek a 
.Magyar Jelzálog hitelbank r. t. budapesti 
pénzintézettel való megkötése iránt érdem
leges határozat hozatal és névszerinti sza
vazás, az ezekből kifolyó intézkedések el
rendelése. Fölveendő kölcsöntőke 435*000 
korona, határidő, 65 év, tőke és kamattör
lesztés 5. 10 %>, leszámítolás 95 V* •/<>. A 
kötelezvény teljes egészében fölolvastatván, 
polgármester a névszerinti szavazást el
rendelte s a közgyűlés a kötelezvényt egy
hangúlag elfogadta s a jogügylet megköté
sére a polgármestert fölhatalmazta.

Az épülő városi bérpalotában 10 évre 
bérbeadandó bolti-üzletek és lakásokra vo
natkozó ajánlatok és bérszerződések bemu
tatása, az ajánlatok és szerződések elfoga
dása tárgyában érdemleges határozat ho
zatal. Bérlők:

a. Holczman Bódog és neje II és 111 számú 
bolti-üzlet 2200 korona, 4 szobás lakás 1000 
korona, együttesen 3200 korona

b. Steiner Sándor és neje 1 ső sz. bolti
üzlet 1100 korona 3 szobás lakás 800 kor. 
együttesen 1900 korona.

c. Kertész Lajos és neje Vl-ik számú 
bolti-üzlet 1200 korona, 2 szobás lakás 
600 korona, együttesen 1800 korona.

d. Pál Imre és neje V-ik számú bolti
üzlet 1000 korona.
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d. Pollák Samu és neje IV-ik számú bolti- 
üzlet 850 korona, összesen: 8750 korona.

Az egyik szerződés fölolvastatott, mig 
a többinek fölolvasása, mivel a szöveg egy 
és ugyanazt tartalmazza, a nevek kivételével 
mellŐ7tetett

A szerződés felolvasása után Bándy Endre 
kifogásolta a szerződés ama pontját, mely 
a villám világításon kívül más világitó anyag 
használatát a bérlőnek megtiltja s indítvá
nyozta ama pont megváltoztatását.

Bándy Endre a polgármester fölvilágosi- 
tása után sem állt el indítványától; Báthy 
László li >zzászólása után a polgármester 
névszerinti szavazást rendelt el, melynek 
következteben az indítványt elvetették s 
ezzel a tárgysorozat végső pontja is kimé- | 
riilt s a gyűlés véget ért.

— Szemelni hir. Holló Lajos országgyű
lési képviselő tn u lt szombaton este rokonai 
látogatására városunkba érkezett; a polgár
ság fáklyásmenettel adott kifejezést iránta 
való tiszteletének. Másnap Nemcsénybe uta
zott, hol vadászaton volt. harmadnap pedig 
vissza uta ott a fővárosba.

Az aradi Golgotha megváltására be
érkezett adományok nyugtázása: Lu- 
tovszky Lajos 1 kor. Lóderer Mariska 
50 fill. Lóderer Imre 10 fill. Hradsz- 
ky János 40 fill. Dobray Sándor 16 
fill F. M. gyűjtése: N N. 20 fill. F. 
A 20 fill. Adler Salamonné 40 fill. 
Braun Adolf 1 kor. N. N. 10 fill. 
Spitz Jenő 30 fill. N. N X. Y. 2—2 
fill. Klincsok Féja Borbála 1 korona 
Holló Miksa 50 fill. Koppy István 1 
kor. 20 fill. Nikiser Árpád 1 kor. Özv. 
Nikiser Józsefné 60 fill. N. N. 20 fill 
Biró B. 20 fill. Összesen: 9 kor. 10 
fill. Eddigi gyűjtésünkkel: 126 kor. 
72 fill.

— Áthelyezés A földművelésügyi minisz
ter, Bencze Imre áthelyezésével megüresedett 
gazdasági szaktanári állásra a lévai tanító
képző intézethee Ács Bódog gazd. szaktanárt 
helyezte át Adáról s a vármegye területére 
megbízta a szaktanácsi teendőkkel is.

—  A casinó 50 éves jubileuma. A casinó 
választmánya e hó 8-án tartott gyűlésén, a 
jubiláris ünnepségnek rendezésére kiküldött 
bizottság előterjesztésérejelhatározta, hogy a 
casinónak 50 éves jubileumát április hó 3- 
án fogja megtartani, mely napon biszközgyü- 
lés lesz s az ünnepi beszédet Báthy László 
prépost- plébános fogja mondani. A casinó

ezen jubileumát egy jubb 2000 koronás 
alapítvánnyal teszi emlékezetése. Továbbá 
elhatározta a választmány, hogy Jaross Fe- 
rencznek a casinó megbízásából irt „Emlék
lapok a casinó 50 éves múltjából- című mü
vét 400 példányban kinyomatja a tagok és 
a társegyesületek között való szétosztás czél- 
jából.

— Az ismeretterjesztő előadások folytatása 
a Legényegyesület helyiségében múlt vasár
nap volt nagy számú hallgatóság rész
vétele mellett, mely alkalommal: Pazár Zoltán 
„Az ipari megbetegedésekről- tartott igen 
tinulságos előadást. Dr. Novy Ferencz pe
dig folytatta félben maradt valóban élveze
tes előadását az irodalomról. Nagy Mariska 
sikerült szavalatával gyönyörködtetett, mig • 
Koch Antal egyl tag humoros jelenetével , 
keltett nagy derültséget. A légközelebbi elő
adás vasárnap azaz e hó 23-án d. u. 4 
órakor lesz megtartva az Iparos Olvasó 
Körítői (a Legényegyletben tánczmulatság 
lesz) Pazár Zoltán tanár „A magyar ipar 
gátló tényezőiről és az iparfejlesztésről- 
mig Dr. Novy Ferencz tanár, Katona „Bánk 
Bánjáéról s annak alapgondolatairól, esz
méiről fognak előadásokat tartani. Belépő 
dij itt sem lesz.

—  Városatyák lapja A magyar városok 
érdekeit szolgáló hetilap indult meg a héten 
Budapesten. Cime: Városatyák Lapja s 
harcos, minden hatóságtól független orgá
numa a magyar vidéki városoknak. N í v ó s , 
tisztes vállalkozás, amely hiányt pótol köz- 
igazgatási irodalmunkban. A Városatyák 
lapját Erdősi Dezső és Buday Aladár fő
városi hírlapírók szerkesztik, a szerkesztő
ség és kiadóhivatal Budapesten Köztemető 
ut 8 sz. alatt van.

—  Helyettesites A vármegye alispánja 
a garamszentkereszti járásban ideiglenesen 
üresedésbe jutott szolgabirói állára Hoff- 
inann Pál a léva; járásba beosztott köz- 
igazgatási gyakornokot és tb. szolgabirót 
helyettesítette.

— Községi és körjegyző választás. Az
üresedésben levő oszlányi községi jegyzői 
állásra Bányay István volt kistapolcsányi , 
segédjegyzö; az iresedésben levő bars- 
kaproncai körjegyzői állásra pedig Holler 
Béla Rezső körmi 'bányai segédjegyző lett 
megválasztva.

— Törvényhatósági tagválaaztás. A múlt 
hóban Verebélyen megtartatott időközi tör
vényhatósági bizottsági tagválasztás felleb
bezés következtében megsemraisittetvén, az 
uj választás e hó 13-án lett újból megtartva. 
Megválasztattak: Cservenka Kálmán és 
Fischer Miksa.

— A szabónők képesítése. A kére cde-
lémügyi miniszter meg akarta könnyr M a 
nők keresetét, és ezért az eddigi rendelke
zésektől eltérőleg kimondotta, hogy női 
szabóiparra való képesítés megszerzésére a 
nők a szabóipartestületeknél képesítő vizs
gálatot tehetnek A miniszter az iparh • ság 
gok belátására bízta annak esetről esetre 
való megbirálását, hogy az ily képesít bi
zonyítványokat elfogadják-e.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Ör , nle 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. am i si
kereiről, mely eket legújabban kitűnő minő gű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével óit el. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

— Biblia kéziratban. London egy ismert 
régiség-kereskedőjénél egy kéziratos Wil- 
ckliff-féle biblia szerepelt az eladandó tár
gyak között. A 15 és egynegyed hüvelyk 
magas és 10 és háromnegyed hüvelyk szé
les pergament-kötetet, mely 1410-ből való, 
huszonötezer koronáért vásárolta meg egy 
régiséggyűjtő. A biblia valóságos remekmű. 
Az egész könyv gyönyörű fraktur-irás, gaz
dagon díszítve apró képekkel és színes in- 
ciálékkal. A biblia még 50 évvel ezelőtt a 
westminsteri apátság könyvtárának volt a 
tulajdona. Hogy mikép jutott a könyv az 
antiquárius tulajdonába, azt senki sem tudja. 
Az apátság 50.000 koronát Ígért a könyv
ért, annak a régiséggyűjtőnek, ki a bibliát 
megvette, de az semmi áron sem hajlandó 
ezt eladni.

— Tűz a vidéken. Qaramdamásdon e hó 
18-án reggelre Pólyák Lajos és Pólyák 1 - 
rencz gazdák tulajdonát képező 2 lakó! íz 
gazdasági felszerelésekkel együtt leégett. A 
kár körül-belül 3000 korona.
— Léváról kisorsolt esküdtek. Bakó Fen 

Bob László, Bartos István, Blum Gyula. r 
Balog Sándor, Czambel József, Csekey i 

. mos, Frommer Imre, dr. Gyapay Ede, H' 1 ó 
Sándor, Honyecz József, Jozsefcsek Kár , 
dr Klein Jakab, dr. Kmoskó Béla, Kov.' k 
Samu, Kürti Gusztáv, Levatich Gus , 
Márkly József, Ortmann Fidél, Pollák E I, 
Schulcz Ignácz, Szilárd Henrik, Tokodi I; \ 
Tóth Ferencz, ifjú Zilai István, Vojnarov \f 
Gyula

— Ref. segédlelkész Léván. A lévai
egyházban újonnan rendszeresített segé- - 
készi állást Szőnyi Sándor nógrád-ven i 
segédlelkész nyerte el.

II SjpidNl czührászdában B L E J S  n ,
süteményeket, tortákat, desserteket, bonbonokat, elsőrendű friss teasüteményeket, fagylalt, p á r  . 
crémés minden aczukrászathoz tartozó alkalmi czikkeket finom kivitelben és jutányos ári' i. 
Rendelések azonnal elkészíttetnek! - a a  sm~ Tiszta és pontos kiszolgálás! SIPICZKY czuk' Z.
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Feltámadt halott. Az egyik nógrádi lap- 
! ' vettük át az alábbi h írt. Birinkén f. hó 
an szombaton egy szívbeteg leány elalélt.

A halottkém megvizsgálta és halottnak nyil- 
initotta. A hallott szülei mindjárt be is mén

ek Tarjánba, megvették a koporsót és ha- 
,vitték. De a kereskedő legnagyobb ámu- 
tAra másnap az apa visszahozta a kopor- 
tf mert hát kérem a halottnak vélt leány 
ir almát is eszik. A nép-monda azt tart- 
hogy ilyen halottaiból feltámadt egyén 

káig él. A derék halottkém minden esetre 
my szaktudós lehet.

Ménfedeztetési állomások. A fölmive- 
;gyi miniszter a vármegye területén a 
,ó évi fedeztetési idényre a következő 

deztetési állnmásokat létesítette : Alsópeszér 
Xranyosmarót 2, Garamdnmásd 3, Ga- 

nmikola 3, Garamszentgyőrgy 2, Gelet- 
2, Nagykálna 2, Nagysalló 5, Vámos- 

kuiány 2, Zseliz 2, és Zsitvabesenyőn 2 
Piriinél. Az állami méneknek szétosztása 
Nyitrán folyó hó 20-án.

Bugylibicska. Egy máramarosszigeti keres- 
rdö merész elhatározással, minden teketó- 

nélkül uj és érdekes cégjegyzést kért a 
amarosszigeti törvényszéktől. Az uj cég, 

mát be is jegyeztek igy hangzik: „Első 
igyar bugylibicska késárugyár Háhán Her- 
; n.“ Ebben az a furcsa, és az az érdekes, 

■y a gyár tulajdonosa nem mondja fino
man, hogy „késárúgyár." Nem lehetetlen, 

gy ezen ujitáson mások is felbátorodnak 
t|d és keresetlen egyszerűséggel és érthe- 

i k-ggel fogják cégtáblájukon megjelölni 
Jeti foglalkozásukat. Mert manapság már 
„csizmadia mester", mint „úri- és női 

ii'obeli készítő44 tetszeleg magának s a 
neszből pedig „czipőáru raktár“ lett.

1 jut eszembe nemes Horti Kovács 
>s is, ki „disznóölő- és hurka készítő44 
i. a cimtáblája tanúsága szerint. Ezeket 
ui a mai nagyzoló kor szülte. Bezzeg egy 
vesz ember hizik örömében, ha egy 
lelője „mesterinek titulálja öt, hát miért 
velli más a mesteri címet a firmájára pin- 
ni; pedig valamikor hej! de keserve- 
itottak hozzá. Ma már persze köny

vben jutni hozzá, tehát ezzel oda a 
is.

Ittazex-lex! Újra a nyakunkon. Hogy 
és mik lesznek a következményei, 
nagy, politikával foglalkozó lapokból 
tudja mindenki. Nem lesz azonban 

ségtelen egyetmást az adózásra vonat- 
fontosabb utasításokból leközölni. A 

lelet vételétől további intézkedésig a köz- 
nak és a közadók módjára beszedendő 
‘eléseknek végrehajtás utján való he
vít egész általánosságban szüneteltetni 
Ennélfogva úti előlegek sem a főszol- 
áknak, sem azok segédeinek nem utal- 
ozhatők és az állami végrehajtók to- 
i intézkedésig behajtással nem foglal- 

‘athatók. Az említett rendelkezések azon- 
a közadók módjára beszedendő egyéb, 
kincstári követeléseknek kényszerbe-
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hajtását nem érintik, amiből önként követ
kezik, hogy ezek behajtásának költségei a 
fennálló szabályok szerint az ex-lex alatt is 
utalványozandók. Az l9l<>. évre esedékes és 
a közadók kezeléséről szóló torvény 39-ik 
ij-ában megállapított hatái időkben be nem 
fizetett adóösszegek után késedelmi kamatok, 
mindaddig, amig az államháztartás tovább
vitele törvényhozásilag biztosítva nem lesz, 
nem számíthatók és nem is szedhetők, eb
ből folyólag a teljesítendő befizetések egé
szen az adótőkére számolandók el. Ellenben 
az 1909-ik évről, valamint az előző évekről 
fennmaradt állami adók befizetése esetében 
késedelmi kamatok számíthatók és számí
tandók.

Minthogy azonban a kincstári követelé
seknek kényszerbehajtását a kormány — a 
föntebbi rendelkezések szerint — az ex-lex 
tartamára egész általánosságban beszüntette, 
az esetben, ha az említet régibb adók fi
zetésére jelentkezők közül valaki a késedel
mi kamatok nélkül az adótőkére is elfoga
dandó ; fennmaradván természetesen a 
kincstárnak az a joga, hogy a költségve
tési, illetve felhatalmazási törvény életbe 
lépte után az 1909-ik és előző évekből 
eredő tartozásukat késedelmesen fizető 
adózóktól a késedelmi kamatokat utólag be
szedhesse.

Hogy pedig az elmaradó késedelmi ka
matok utólagos kiszámitása és beszedése

kaiméból 3 gazdakör javára zártkörű tánc- 
mulatságot rendez.

Január 29-én. Zseliz és vidéke ipartársulat 
műkedvelői szinelőadással egybekötött zárt
körű tánczvigalma a zselizi Nagy vendéglő 
összes termeiben.

Január 29-én. Az újbányái Kaszinó-Egylet 
saját helyiségében műkedvelői szinielőadás- 
sal egybekötött tánczvigalma.

Február 1-én. A zselizi kaszinó saját 
könyvtára alapja javára rendez táncestélyt 
az Udvary féle vendéglő összes termeiben.

Február 2-án. A zsarnóczai Migyar kör 
(saját helyiségében Kaldrovits vendéglő) 
zártkörű táncmulatsága.

Február 5-én A kereskedő ifjak társulata 
műsorral egybekötött és saját könyvtárának 
gyarapítását ezélzó táncestélye a Láng köz
ponti kávéházának összes termeiben.

Február 6 és 8-án. Az újbányái polgár
ság jótékonycélu táncmulatsága a kaszinó 
nagytermében.

Követeljünk mindenütt 
budafoki F. M. K. E. gyújtót!

Színészet.
körül nehézségek ne merüljenek föl és hogy 
abban az irányban az illetékes közegek 
működése könnyebben és hatályosabban 
ellenőrizhető legyen, a pénzügyi hatóságok 
kötelesek lesznek a régibb adótartozásokra 
teljesített s a felek kívánságára egészben a 
tökére bevételezendő fizetések után a ka
mattartozásokat esetről-esetre pontosan ki
számítani és ezt a kiszámítást az adófökönyv 
jegyzett rovatába bejegyezni.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Kis István, Precsán Emília; József: Kostyál 
Mária Antal Vilmos . Szojka Vendel, Faze
kas Mária: Julianna: Bosák József Bátov- 
szki Julianna; László: Múcska Márton, 
Kaszala Katalin ; Julianna : Herczog Lipót. 
Schweiger Berta ; Szerén Lili: Dr. Kolpaszky 
Dániel, Koritsánszky Vilma; Zoltán Dezső: 
Halálozás: Hlavács László 10 éves Agy- 
hártyagömörödés. Ózv. Vörös Mihályné 
Madarász Mária 88 íves Aggkoiivégkime- 
rülés. Bellán Adolf ■ > éves Gutaütés. Ko- 
punyicza |ános 3 éves Tüdőgyulladás. 
Herschmanek Ilona 15 éves Hashártya 
gyulladás.

Farsangi mulatságok naptára.
Január 23-án A lévai kath. legényegye

sület kigyó utcai kelyiségében. Házalap és 
kuglizó javára világ postával s tánccal egy
bekötött, monológokkal stb. élénkített zárt
körű farsangi mulatsága.

Ugyanaznap a ramdamásdi gazdák 
szövetsége, uj helyi gének megnyitása al-

Szombaton az „Egy pohár viz" ment 
s ezt követte „A szikra* mindkettő franczia 
vígjáték, melynek Dombayék valódi mesttrei. 
Másnap az az vasárnap a “Falusiak"-at 
adták, kedden három darabot is adtak. „A 
váróteremben" melyben Dombay, Csegei 
földbirtokos szerepében nagyszerű sikerrel 
domborított s találóan utánozta a borivók 
rekedtes hangját. Dombayné pedig Csegey 
Margit báróné szerepében aratott nagy 
sikert. Utána: „Egyik olyan mint másik" 
következett, melyben Révész Iluska és Al- 
mási Böske a szerelemféltö nők minden 
gyötrelmét, izgalmát sikerültén adták vissza. 
Végül „Az elkényesztetett férj* szerepében 
Dombaynak s a kényeztető nőnek Dombay- 
nénak tapsoltunk szívből, igazán. Csütör
tökön „Alfonz úr" ment; franczia színmű. 
E darabban Dombayék sokoldalúságukat 
mutatták be. Dombayné nagy művészettel 
adta vissza a megtévedt nő kínzó lelki ál
lapotát. Dombay bámulatra ragadott fölé
nyes nyugodtságával Almási Böske a kis 
Adrienné szerepében, Révész llus pedig 
Guichardné szerepében tűntek ki. A közön
ség méltányolja a művészek jóakaratu igye
kezetét, amennyiben esténkint mindég telt 
ház előtt játszhatnak. Ez indította Dombay- 
ékat arra, hogy most. a bérlet lejártával uj 
bérletet nyissanak, bizton számítva a közön
ség további meleg érdeklődésére.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos
felelős.

i
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Levélpapírok
díszdobozokban a legfinomabb 
kivitelben. Teljes irodaberen
dezések. Báli meghívók, tánc
rendek. cottilionok nagy vá
lasztékban. Papirsalvetta kü
lönlegességek. Papir-abroszok

kaphatók:
S c h u lc z  Ig n á c z

papiráruházában 

Kazinczy- utcza 2. szám.



Legnagyobb választék báli cikkekben!
' egujabb női szövetek, selymek, tüllek, batisztok madeira hímzések, selyem, gáz- és tülle-

echarpok, keztyük legyezők

L E Q U J A B B  F É RF I  DI VAT CI KKE K
í ilinder, smokking ingek, keztyük, nyakkendők gallérok, kézelők, harisnyák és gombok

liolzmann Bódog
férfi és női divatáruházában Léván
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kar uenni, azt csak ÜIEDVEC9 J 
Ü3QS jó hirneoii cukrászdáiéban!  
ehet beszerezni. Xossuth-téren, [  

béeai Takarékpénztár házában. }  
Endelések félóra alatt készülnek, J
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb rak tára

Knapp Danidnál bénán.

Hofí'her és Seh ran tz  
M ayiarth Ph. es Tsa. 
Mc. Corm ick # *  #

G an z-fé le  m otórok  
állandóan üzem ben  
lá thatók . #  #  # #gépeinek vezérképviselete.

Műkőlapos jégszekrények. Világhírű láncoskutak.
Községi és kerti fecskendők.

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője.

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

® ______________________________ w

W E I 5 Z  S i r i O N
NÓRINBERQI- ÉS RÖVIbdRU NHQTKERCSKEbÉSE

---------- LÉVA, P E TŐ FhU TC Zfl. —

S t e i n e r  J ó z s e f
kárpitos-, díszítő és bútorkereskedő

LÉVÁN,  Petőfi-utcza 13. szám.
Kárpitos és diszitő munkák a legújabb kor köv 

telményei szerint a leggyorsabb idő alatt pontos, 
készülnek.

Saját asztalos műhelyemben a legmodernebb la 
berendezéseket készítek. Helyben, hívásra házhoz 
megyek!

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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