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Hát ez egyszerűen nincs lgy» a 
gyöngébbek megtéves -sére ki kell fogni 
a tetszetős jelszavakat, a melyek az ő 
megtévesztő hatásukkal a kevésbé avatottak 
előtt úgy tüntetik fel dolgokat, mintha 
ebben az országban- el v *lna nyomva az 
ipar és kereskedelem > a nemzet megél
hetési forrásai között csakis a mezőgazda
ságból buzognának az éltető nedvnek ama 
bőséges áramlatai, a melyek boldoggá te
szik a gazdát és mellett éhségre és szom
júságra kárhoztatják az iparos és a keres
kedőt.

Az ilyen hamis tanításokkal szemben nem 
kell védekezés, egyszerűen csak néhány 
tényt kell megállapítani, hogy a túlzó 
merkantilismus lovagjainak a frázisai a ma
gok értékére szállitassanak le.

Megállapítjuk első sorban azt, hogy ná- * 
lünk tulajdonképpen csak a földmivelés az í 
a nemzeti ipar, a mely táplálékot nyújt 
minden egyéb iparnak és a kereskedelemnek. 
Tessék a mezőgazdaságot az ultramerkanti
listáknak passivitásba hajtani, a mit száraz
ság és egyébb természeti csapás kelleténél 
többször megcselekszik, kérdjük miből él 
az ipar és a kereskedelem. Együtt éhezik a 
mezőgazdasággal. Megállapítjuk, hogy az 
agrarismus: a mezőgazdaság emelésére cél
zó törekvés soha iparnak és kereskedelem
nek ellensége nem volt, a tisztes ipart, a 
becsületes kereskedelmet ez az irányzat j 
mindég megbecsülte és belehelyezte a har  ̂
moniába. a melyet a nemzet föfoglalatossá- j 
gainak kellene alkotni. Az agrarismus csak 
az ipar és a kereskedelem visszaélései ellen 
vette fel a küzdelmet, üldözvén hamisítást, 
kizsákmányozást, uzsorát, a mely szokásossá 
vált foglalkozásokat nyilvánosan még a 
legultrább merkantilisták sem szoktak dicső

íteni. Az agrarismus soha nem volt ellensége 
sem a nagykereskedelemnek, sem a nagy
iparnak, 6oha ezen két nagy nemzeti kere
setforrás olyan gyűlöletes és a tulajdon 
szentségét közelről érintő támadásokban 
agrárius oldalról nem részesült, mint ami- 
nővel a túlzó merkantilisták a nagybirtokot 
megtisztelni szokták.

A véres kardot kellemetlen időben hord
ják körül a túlzó merkantilisták, abban az 
időben, a mikor a választások közeledtével 
azt koczkáztatják, hogy lobogók jelenjenek 
meg a küzdőtéren, a melyekre a túlról el
követett visszaélések kiirtása lesz felírva.

Városesztetikai követelmény.
Két év előtt, szintén igy tavasz felé, az 

egyik helybeli lapban egy cikket irtani, 
melyben a hölgyekhez fordultam: hogy ne 
hagyják kiveszni a virágkultuszt városunk
ból. Midőn ez az én szerény czikkecském 
nyomdafestékét látott, még a fővárosnak 
sem volt meg a virágváros jelzője. Nem 
csudállom, hogy azóta már rég elnyerte 
ezt, mert hiszen ott, az boszorkányos 
gyorsasággal ment, miről én itt hosszú évek 
során csak álmodozhatok. Könnyű volt 
Budapestből virágvárost csinálni, mert ott 
a mozgalmat szívesen segítette elő a város 
elöljárósága, s példával járt elől akkor mi
dőn a középületek ablakait virágokkal ra
katta meg.

Nem hiszem, hogy legyen valaki, ki, csak 
egyszer is látta volt a Rókusi, hogy annak 
mogorva, zord külsejét elfelejtse. Kopott 
sárgaság mindenfelé, nincs egy kellemes 
színfolt rajta, hol az ember fáradt szeme 
csak egy pillanatra is megpihenhetne. Az

retnénk, ha pénzintézeteink végre 
valahain  hivatásuk m agaslatára 
ébrednének, és a vállalkozási kedv 
dolgában is megelőznék az érde
keltséget. Nagy feladat vár külö
nösen a pénzintézetekre a mező- 
gazdasági hitel reform ja terén. A 
belterjes gazdálkodás terjedésének 
ina már nem a szaktudás h iánya 
á llja  utját, hanem a pénz hiány. 
Az ipari fejlődésnek ugyanez az 
akad á lya  és kereskedelm i viszo
nyaink rendezetlenségének szintén 
nem volt más oka minthogy a 
pénzintézetek mindössze e három 
fogalmat ismerik : váltó, kötelez
vény és takarékbetét. Javu l e majd 
jövőben a helyzet, erre nagyon 
bajos választ adni Most csak annyi 
bizonyos, hogy a jó bankm érlegek 
kétségbe nem vonható je le i az or
szág rósz gazdasági m érlegeinek.

A kereskedelemellenes irányzat.
Szerte hordják ebben az országban ismét 

a véres kardot, a túlzó merkantilismus ve
zető emberei ismét a kereskedelemellenes 
irányzatot veszik tárgyul Írásaiknak és 
beszédeiknek, a melyekkel azt akarják 
bizonyítani, hogy ebben az országban csakis 
a mezőgazdaság, az ő nyelvükön az agraris
mus talál támogatást törvényhozásban és 
kormányzatban.

T Á R C Z A

t i t  t a r a s s t  p á ro m .

favasst varom, mihop a kertben 
tDícvefoe mjifih a hihirics, 
t i  tarasst papom, mihop a hérqes 
^Korfudé fa is hivirit.

tavaszt várom, mihop a fámjok 
esni foanah ibofiját;

Szeretném szini a kis, heh szirmú 
Szamos viráqoh illatát.

Szeretnél* az erdőbe menni 
^Captenybcn, lantos délután,
S e,jij sötétszemii szolid teánijróf. 
itUmohat szőni éjszahátt.

(A ta v a sz t  v áro m , mihop a sz iv e t 

:p i a n a g y  sz e re le m ;

A k ik o r  az  a jkon , mi Kor a  gaffijon  

^ f ó t a ,  d a f, h an g u la t  terem .

cőlieni izejat az most, lioqq ez az érzés 
Stmulih, mint a fontb, viruij, —
^Kajd fognak róla szófni fia fit, csendes, 
(dndafitó melódiáit,

$lapsániji .£ászfó.

Férjhez mennek
Semel.

Odakiinn a korai alkony már ráneheze
dett a nedves, fényes utcákra. Szürke volt 
az egész világ. Szürke, agyonázott és hűvös. 
A havas eső egész délután szakadatlanul 
hullott alá.

A sötétség beült a legényszobába is ahol 
Gábor urfi a hatalmas, szőnyegboritota, 
ottománon hevert és a sötét szobában el
elnézte, mint lángol a tűz a nagy, fehér 
cserépkályhában, mint vetődik rá fénye a 
tömör Íróasztalra, a nehéz ablakfüggönyre.

Gábor urfi olyan szépnek taláfta az életet, 
a leikéből sok-sok meleg, édes öröm áradt. 
Ami csak van és ami történik e világon 
minden oly könnyűnek, természetesnek tet
szett most előtte. Nem törődött a mostoha 
idővel, az ő lelke napfénynyel, rózsakertek 
illatával volt tele. Hogyne, hisz ma talál
kozni fog avval a szépséges asszonynyal,

aki már régóta kétség és remény közt rin
gatja és aki ma egy kis levélkében talál
kára hivta a lakására, oly időben, mikor 
egészen egyedül van odahaza. Ma tehát 
négyszemközt, bizalmas kettesben beszélhet 
vele. Elmondhatják egymásnak őszintén, 
nyugodtan, ami a szivökön fekszik. Gábor 
urfi elhatározta, hogy a legforróbb hangon 
fogja tolmácsolni szerelmi érzéseit, egy csa
pásra magáévá teszi az asszonyt.

Hátravetette a fejét, nagyot nyújtózkodott 
az ottománon, amikor erre a rég óhajtott 
szerelemre gondolt. Hiszen már torkig van 
a sok ideálizmussal és torkig a sok minden
féle ledér nőkkel is. Ez valami egészen más 
lesz . . .

Gyorsan felugrott, csavart egyet a |kék- 
ernyős nagy villanylámpán, megnézte az 
óráját, aztán csengetett a szobalánynak.

A szobalány bejött és Gábor urfi meg
lepetten nézett rá. Uj szobalány volt, aki
ről ő nem is tudott. Még hozzá olyan szép 
leány, aminő nem szolgált még az ő házuk
nál. Ébenhaju, gyújtó kék szeme, finom 
arca. Formás testén egyszerű, fekete ruha. 
Aztán micsoda szelídség, micsoda kere
setlen egyszerűség, mintha nem is szoba-
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egészet legtalálóbban nevezhetem el a
halál t< Gézának.

S mennyire megváltozott a rideg külső 
akkor. r:;;üőn az ablakokban virágokat he
lyeztek eí. Az ember szeme már kellemesen 
pihenik meg az élénk virágokon, s a 
hatalmas méretű falak bántó sárgaságát 
szinte nem is veszi már észre.

íme ! egypár cserép virág mily óriási s 
mily előnyös elváltozást tudott csinálni.

A mostani Kálvin palota helyén, a régi 
alacsony házban (utam leggyakrabban arra 
vitt el) indég nagy lelki gyönyörűséggel 
szemléltem Schúberthné őnagysága virágait, 
melyeket oly nagy előszeretettel szokott 
ablakában tartogatni — úgy télen mint 
nyáron s nagy figyelemmel ápolgatni. 
Volt abban valami kedves, poetikus meleg
ség, melyet talán a mai lázas, rohanó kor 
gyermeke nem is ér rá behatóbban meg
figyelni. (Azonban ehhez hozzászoktatni még 
mindég lehetne.)

Ezen sorok Írására, akkor éreztem ma
gamat indíttatva, midőn egy gyöngyösi új
ságban j len czikkem czimét viselő rövidke, 
de annál tartalmasabb hírre akadtam, melyet
szószerint leközlök:

„Kétszáz gyöngyösi polgár az iránt adott 
be kérvényt a képviselőtestülethez, hogy a 
Selyem előtt virágköröndöt csináltasson s 
az ott levu csendőrpihenöt helyezze el. Vá- 
rosesztetikai követelmény ez s igy elutasí
tani a kérelmet nem szabad, sőt ezzel egy
idejűleg intézkedhetne a képviselőtestület 
arról is, hogy a Fehér-féle ház előtt hasonló 
virágkorom! létesitessék s az ivlámpák osz
lopaira virágtartók szereltessenek, amelyek
ben egész nyáron át virágok illatoznának"

Boldog gyöngyösiek ! Az ö ablakaik már 
telve vannak virágokkal, s igy még az iv

lámpák oszlopaira is juttaü.zk belőle De 
minálunk, sajnos, még az ablakokba sem 
jut. Pedig mily kedves volna, ha az Irgal
mas Nővérek Intézetének mintájára a Róm. 
kath. stb. iskolák, a különböző körök, 
egyesületek ablakait is azon mód feldíszí
tenék, sőt tovább megyek. Ezt már a 
polgármester ur szives figyelmébe ajánlom, s 
azt mondom, hogy a városház ablakaiból 
sem volna szabad a virágoknak hiányozni, 
hiszen van a városnak kertje és kertésze, 
csekély költség, csekély fáradság, de annál 
több jóakarat kell csak hozzá, hogy az a 
tavasz folyamán már mégis legyen.

S ha a  város diszes házának ablakaiból 
mosolyogni fognak a virágok, nem hiszem, 
hogy akadjon még ház Léván, honnét hiá
nyozna majd a virág, melyeknek láttára a 
szépet, a kellemeset élvezni s megbecsülni 
tudók leikébe önkéntelenül is belopódzik a 
megelégedettségnek érzelme szivükbe a derű 
s egész lényüket az a hangulat fogja el, a 
melyben élők az életet nem találják oly 
rögösnek, nehéznek mint az valóban. S 
ezért: ne hagyjuk kiveszni a virágkultuszt, 
sőt tőlünk telhetőleg segítsük elő annak 
terjedését.

K C.

Pártgyülések és más egyebek.
Vasárnap igen nagy élénkség volt váro

sunkban úgy az utcákon mint a vendéglők
ben és a városháza — dísztermében.

Délelőtt a Justh párt tartotta ott gyűlését, 
amely bizalmat szavazott a kerület jelenlegi 
képviselőjének ifj. Madarász Józsefnek és 
táviratilag üdvözölte Justh Gyulát. A gyűlés 
egyébként a legnagyobb rendben folyt le.

Délután 2 órakor ugyancsak ott, a Kossuth 
párt tartotta alakuló gyűlését A fővárosból 
három képviselő jött le ez alkalomra : Ham-

mersberg László, Irsay József és Kovács Emó. 
A déli vonattal jöttek és a gyűlés után d. u. 
a négyórásival el is utaztak. A gyűlésen meg
alakították a Kossuth pártot megválasztot
ták ennek vezetőségét; elnök Levatich 
László lett. Azonkívül az ezzel járó terhek 
megosztására több társelnök lett választva, 
nevezetesen: Balogh János, báró Révay 
László, dr. Kersék János, Varga József, 
Bedros Józ sef Motesitzky László é t  Csóti Márk. 
Diszelnökké ; Kossuth Ferencet és gróf Ap- 
ponyi Albertét választották. A párt megala
kulásáról az országos Kossuth pártot és 
annak elnökét táviratilag értesítették Kossuth 
Ferenczet pedig táviratilag üdvözölték.

A gyűlés itt már nem ment oly simán. Két 
órára volt a gyűlés kitűzve és #/42-kor már 
nem lehetett a terembe bejutni.

Hogy a kavarodást kik idézték elő, vagy 
mi idézte elő, nem tartjuk szükségesnek 
hánytorgatni, mert a politika lapunk hasáb
jairól száműzve van, tehát még azzal sem 
szívesen foglalkozunk a mi véle szorosan 
összefügg.

Azonban kötelességünknek tartjuk ama 
szerény nézetünket kifejezésre juttatni, hogy 
Léva város áldozatkész közönsége nem 
azért emeltette horribilis áldozatok árán az 
uj városházát, hogy annak nem sok jóaka
rattal, díszesnek mondható nagy termében 
különböző politikai pártok híveinek s azok 
vehemens kitöréseinek adjon helyet.

A nagy teremben a székeket s a bőrpam- 
lagokat nem azért csináltatta Léva város 
közönsége, hogy azokon a szecsei, kálnai, 
meg tudja Isten hogy hová valósi atyafiak 
tiporjanak patkós csizmáikkal úgy, hogy

lány volm. hanem valami idetévedt herceg
kisasszony.

Gábor wifinak alig jutott eszébe, hogy 
tulajdoni pen mit akart Csak a leány 
kérdésér szólalt meg.

— \\ csak ki kérem a szekrényből 
azt a s ívik ruhát és kefélje meg . . .  de 
szépen

És G or urfi hangja is ennél az utolsó 
szónál szép csendes lett.

A lei . eleget tett a rendelkezésnek. 
Minden ozdulatában szerény volt és tár
tokod- az arca meg komoly és hideg. 
Gábor jól megnézte a leányt és aztán
álgond. hogyha most nem volna biztos
reményi avval az özvegyasszonykával való 
szereim szonyra, akkor bizonyára kikez
dene e\ a lánynyal. Hiszen az ilyen sze
rencsét el kell használni . . .  De most, 
csak nt lesz előre hűtlen ahhoz a kedves 
asszon, hoz. És különben is, ha a kettőt 
Összeha mlitja, hát ég és föld! Az az asszony 
előkel az öltözködés művésze, szelle
mes, mii veit, ez meg egy cselédruhába bujt 
hideg V  msz, ah, ez egész más . . .

n. ; már valami sajnálkozásfélét ér- 
zett az szobalány iránt.

Egy óra múlva Gábor urfi a szép asszony
nál a nagy szalon legfényesebb karszéké
ben ült és türelmesen várt, amig a szép 
asszony felöltözködik és előjő. Édesen, iz
galmas pillanatokat élt át, az illat, a má
moros gondolatok, amelyek a szép asszony 
pihegö, bársonyos keble körül szállongtak, 
egészen elkábitották

Néhány perc mutv.: azonban alaposan 
forogni kezdett vele világ, A szép asszony 
ugyanis megjelent, de hideg, kimért volt és 
határozott, megfontolt angon olyan dolgo
kat mondott, am ely1! j Gábor urfi nem 
számított. Ez a hang bizony nem volt sze
relmes érzésektől re/- , bizalmas hang, nem 
volt olyan, aminővel alami szerelmi vi
szonyt szokás bevezet i . . .

Az asszonyka elmondta, hogy már rég 
akart beszélni Gábor fival, egy kissé bi
zalmasabban, de gyóo, volt hozzá, azaz 
jobban mondva, ne akarta szertefujni a 
Gábor urfi illúzióit. \. gondolta, hogy az 
a kis flörtőlés, ami k >ttük folyt, nem vált 
ki komolyabb érzel: ^et. De most érzi, 
hogy csak a teljes nyeság segit a dolgon. 
Tudja ugyan, hogy mábor urfi szerelme 
nem afféle közönséges, hitvány érzelem,

érzi azt a szavaiból, tekintetéből, többre is 
becsüli öt, mint a többi fiatalembert, de épp 
azért, mivel a dolog oly igen komoly, véget 
kell szakitaniok . . .

És mikor Gábor urfi egyszerre élénk 
színekkel ecsetelni kezdte az ő nagy sze
relmét, a széf asszony akkor azt mondta, 
hogy szép szép ez a nagy szerelem, de 
bizony hiábavaló mert ő tisztességes asszony 
akar maradni, férjhez akar menni, éppen 
most egy előkelő állású ur, akit Gábor urfi 
is ösmer, igen komolyan udvarol neki. Épp 
azért jó lesz, ha Gábor urfi most egy kicsit 
erőt vesz magán, esetleg távol is tartja 
magát az ő házától, mert ő, a szép asszony, 
nem kockáztathatja a biztos férjhezmenetelt, 
tudja, hogy az élet rendje, józansága nem 
kíván mást, ismeri az életet, a szerelmet, 
volt elég bánata miatta, nem játszik vele. 
Azt is mondta, hogy a Gábor urfi szerelme 
csupán szenvedély, amit el kell fojtani. 
Ezért okosaknak kell lenniök, nem szabad 
egymást látniok, Gábor urfi majd szépen 
elutazik valamerre, a szakítás lesz az orvos
ság az ő nagy szerelmére, meg az, hogy 
majd másutt talál kárpótlást És igy tovább . .

(Folyt, köv.)
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odahaza saját istállójuk küszöbét is nagyobb 
tisztelettel és kímélettel lépik át

Indokoltnak látjuk a terem átengedését 
akkor, midőn ott valamelyik egyesületünk, 
pláne jótékony egyesületünk tartja — más 
terem hilyán — rövid időre terjedő előadá
sát, de mindazon polgárok nevében kik ezt 
velünk együtt helytelenítik, — tiltakozunk 
az ellen, hogy a vasárnapi gyűlés, illetve 
gyűlésekhez hasonló gyűlések czéljaira, a 
városháza nagytermét a polgármester által- 
engedje. Elég tágas ahhoz a piacz, hogy az 
ilyesmi lárma, zajongás, ott helyet találjon, 
s elférjen, semmi szükség arra, hogy azt, 
<i városi székház dísztermébe szorítsák be.

Különben mint értesülünk, a legközelebbi 
közgyűlésen, ez ügyben interpelációt ké
szülnek benyújtani a polgármesterhez.

HÍREK.
Eljegyzés. Dr. Mandl Lajos szolnoki ügy

véd eljegyezte Léván özv. Neumann Adolfné 
kedves leányát Milkát. Gratulálunk!

— Előadások a kereskedő ifjaknál. Vasár
nap este 6 órakor a tanítóképző intézet két 
nagy tudomány tanára a Kereskedő Ifjak 
Társulatában tartott igen értékes szabadelő
adást. Kriek Jenő  az emberi derékségről 
beszélt s ennek keretében rátért az egyes 
sportokra is és ismertette azok hasznos 
előnyeit. Itt azonban az ehhez megkivántató 
tér kérdése is szóba került s ez, hirtelené- 
ben egy rövidke kis vitát is provokált, 
melynek a vége megint — mint már annyi 
sokszor — csak az lett, hogy sajnosán 
konstatálták a megfelelő tér hiányát, mely 
legalább csak egy foot-ball csapat czélja- 
inak is megfelelne. Azután dr. Xovy Ferencz 
tartotta meg előadását a nemzeti irodalom
ról. A kereskedő ifjak igen hálás hallgatók
nak bizonyultak, melyről tanúskodott az 
az élénk figyelem, mellyel az előadókat 
mindvégig kisérték. Azonban ehhez nagyban 
hozzájárultak az előadók is, az előadás 
anyagának célszerű megválasztása s a 
figyelmet valóban lekötő módón való előadása 
által. Az előadókat, előadásuk végeztével 
élénken megtapsolták. Az előadásokat vasár
nap folytatni fogják.

Nepakademia a Kath Legényegyletben. 
Vasárnap d. u. Pap János főgimnáziumi 
tanár folytatta megkezdett előadásait az 
emberi szervezetről s ennek keretében a 
táplálkozásról tartott igen érdekes és tanul
ságos előadást. Az előadót, előadása 
végeztével.’zajosan megtapsolták. Bella János

Ilonka nagyszerűen sikerült monológja is 
általános tetszéssel ta Ikoztak. Nem mu
laszthatjuk el megjegyezni, hogy ezen elő
adások mindég és núndég nivósabbak s 
igy a szélesebb körű érdeklődést méltán 
megérdemlik. Folyó h 6-án vasárnap d. u. 
4 órakor előadást fognak tartani: ft. Ka- 
vegyin Kálmán elnök és dr. Xovy Ferencz. 
Petőfy : „Szeget szeggel*4 című költeményét 
szavalja Csuvara Lései e. t. Mézes hetek 
után c. dialógot előadják : Vadkerti Böske 
és Hanszkó Péter e t

—  A Selmeczbányaiak Hontvármegye szék
helyéért. Az egyik ipolysági lapban a kö
vetkezőket olvastuk : „Jól esett olvasnunk, 
hogy a Selmeczbányai Hírlap legutóbbi szá
mában sikra szállt az ipolysági törvényszé
kért. Ezen jóleső kedves sorok a következő
leg hangzanak : Mint laptársunk, a Honti 
Lapok értesül, bevégzett (?) tény az, hogy 
az ipolysági törvényszéket egyesitik az 
aranyosmaróti törvényszékkel és Lévára 
helyezik át. A hir Ipolyságon érthető izgal
mat okozott s mi Selmeczbányaiak sem 
fogadhatjuk nyugodtan e hirt, mert nekünk 
is érdekünk, hogy a törvényszék ne vitessék 
még távolabb mint most van. Hisszük, hogy 
Hontvármegye, amely minden kormánynak 
mostoha gyermeke volt, mindent elkövet, 
hogy a törvényszék megmaradjon Ipolysá
gon s e munkájukban mi selmecziek is 
örömmel segítünk a testvértörvényhatóság
nak. Megköszönve a felajánlott támogatást, 
megjegyezzük, hogy még nem olyan nagy a 
veszély, mint gondoljuk, de itt az ideje, 
miszerint Hontvármegyének és Ipolyságnak 
komoly munkához kell látni, egyszer s 
mindenkorra leszámolni az ilyen és ehhez 
hasonló hiób hirekkel.44

A hirt, a maga egészében szóról-szóra 
közöltük s csupán csak azt a megjegyzést 
fűzhetjük hozzá, hogy: sajnos, minderről, 
mely ott oly érthető izgalmat kelt, mi még 
semmitsem tudunk, tehát e felől a hontiak 
bízvást egész nyugodtan alhatnak.

Pártgyülések megyénkben. Az aranyosma
róti választókerület néppárti választói a 
múlt héten tartottak szervezkedő gyűlést. A 
központ kiküldötte: Brestyenszky Kálmán 
orsz. képviselő volt — Az újbányái kerület 
néppárti választói Zsarnóczán tartottak gyű
lést, amelynek szónoka : Molnár János pre- 
látus, orsz. képviselő volt.

Jelölések Körmóczbányán. Akörmöczbányai 
kerületben Kazy János vármegyénknek volt 
főispánja lép föl kórmánypárti programmal. 
A néppárt Grigrr Miklóst jelölte. Vizy Fe
rencz a kerület jelenlegi képviselője föllé
pése még bizonytalan.

10. szám.

A szomszéd vármegyékből. Egy ízben 
jeleztük, hogy gróf Wilczek Frigyes Nyira- 
vármegye főispánja beadta lemondását. 
Újabb értesülésünk szerint a főispán le
mondását viszszavonta s igy továbbra is 
Nyitramegye főispánja marad. — Lits Gyulát, 
Hontvármegye és Selmecz-Bélabánya sza
bad királyi és bánya város főispánját, saját 
kérelmére a király fölmentette állásától.

Törvényhatósági közgyűlés. Vármegyénk 
közönsége a törvényhatóság szombati rend
kívüli közgyűlésében vett búcsút Simonyi 
Béla távozó főispántói. Majláth István alis
pán és dr. Bottka Győző kir. közjegyző 
nagyhatású beszédekkel búcsúztatták el a 
főispánt. A közgyűlés a főispán távozása 
feletti őszinte sajnálkozásának adott kifeje
zést és elhatározta, hogy érdemeit jegyző
könyvileg megörökíti s arcképét a közgyű
lési terem részére megfesteti. A közgyűlés a 
Khuen-Héderváry kormány bemutatkozó le
iratát megjegyzés nélkül tudomásul vette. — 
Itt említjük meg, hogy az uj főispán, ki 
egy személyben Zólyom vármegye főispánja 
is, e hó 6-án érkezik Besztercebányára, hol 
az installációja másnap lesz megtartva s ez 
után rövidesen nálunk is megtartják a be
iktatást.

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

Öngyilkosság. Bere Antal 39 éves nagy- 
sallói szolgalegeny, különösen ittas állapot
ban gyakran hangoztatta, hogy öngyilkossá 
lesz, mert rokonai állandóan dorgálták köl
tekezései miatt. E hó 1-én aztán valóra is 
váltotta Ígéretét. Bement éjjel a pajtába s 
az ott lévő létrára fölakasztotta magát. a 
gazdája reggel ott akadt reá természetesen 
már holtan. A legény különben testi és 
szellemi fogyatkozásokban is szenvedett.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabinaszappangyár r. t. ama si
kereiről, melyeketlegujabbankitűnő 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 Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

Tüzeset. Tóth János garamdamásdi lakos 
szérüskertjének szalma készlete február 23- 
án ismeretlen okból kigyulladt. A kár 1800 
korona, mely összeg biztosítás utján meg
térül. A tűz okának kipuhatolására megin
dított nyomozás nem vezetett eredményre.
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nyilván^ nyugtázás. A garamdamásdi Ol
vasó Kör megnyitása alkalmával rendezett 
mulais v'.m a kővetkezők voltak szívesek 
föHllfiztmi: Dr. Zelenyák János 15 K. Torna 
Imre 5 K. Tóth Lajos 20 K. Rotyik Lukács
5 k. v >kszler Gizella 5 K. Erdősi Gyula 3 
K. Somosi Miklós 2 K. legifj. Rotyik István 
1 K. Rotyik Jónás 1 K. Németh Jónás 1 K. 
Juhár.; Károly 10 f. Bényi Jónás 1 K. Bényi 
Dezső 1 K. Kovács Lukács 3 K. ifj. Tóth 
Jónás : K. Rotyik István 1 K. Bélák István 
10 f. D. Németh István 40 f. Juhász András 
1 K ifj. Polcsák András 50 f. köz. Polcsák 
Andris 10 K. Polcsák János 2 K. ifj. Tóth 
István 40 f. Kelemen István 20 f. Tóth Jó- 
isef 1 K. Sáska Lukács 20 f. Csudái János 
40 f. juhász János Barsendréd 1 K. Sáska 
Sándor 50 f. Sáska Ferencz 20 f. Németh 
István 1 K Porubszki István 1 K. Porubszki 
András 1 K. Kristóf Péter 20 f. ifj. Kará
csony András 20 f. ifj. D. Németh Lajos 1
K. özv. Németh Istvánné 3 K. M Németh 
István 1 K. T Németh József 40 f. Kovács 
Jónás 30 f. Bélák András L. 80 f. Venczel 
úr 2 K Vaniga József 1 K. Néméth Andi ás 
40 f. Kovács István S. 1 K. Kristóf Mihály 
40 f Kovács István 1 K. Mohári Ferencz 
50 f. ifj. Tóth Lajosné 20 f. Szk’enár Jó
zsef 1 K. Csóka Lajos 1 K. Knapp Gyula
6 K. 20 f. özv. Polcsák Alb. 5 K. Rózen- 
feld Vilmos 20. f. N. N. 1 K Szarka Istv. 
20 f. Kulinszki Mihály 40 f Hagara 1 K. 
Felbisz Károly 1 K. Sebők Ernő 30 f. I 
Matók Kálmán 2 K. N. N. 1 K. 10 f. N. N.
1 K. Spitz Jenő 2 K. Németh Lukács 2 K. 
Ficzura József 4 K. Bolyos Nándor 5 K. 
özv. Polcsák Jánosné 5. K. A fölülfizetők- 
nek ez utón mond köszönetét a rendezőség.

Jóakaratu iskolaszéki elnök. Mint Nagy
váradról értesülünk, a város törvényhatósága 
tanítóinak és tanítónőinek fizetését egyenlővé 
tette s úgy rendezte, hogy az 1200 koronás 
fizetést 1600 koronára, a 420 korona lak
bért pedig 500 koronára emelte föl. E ha
tározat ellen dr. Thury László iskolaszéki 
elnök : llebbezéssel élt. Furcsának találjuk, 
hogy inpen az iskolaszéki elnök az, ki a 
tanügy munkásait ilyeténkép védelmezi!

Tüzeset. Folyó hó 3-án délelőtt Boros 
Gyula mésztelepén egy kazal szalma isme
retien okból meggyuladt. Mire a tűzoltók 
kijöttek a szomszédos Berger féle fatelep 
munkásai a vasutasok segítségével eloltották 
a tüzet.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések :
G i Lajos, Rosenberger Mária: halva 

szüit ott leány; ifj. Szabó Dávid, Dokupil 
Pauün, ; László ; Vida Jónás, Nagy Eszter: 
Etel I szter; Garai Lajos, Majoros Ilona: 
Eajt Stukovszki Ferencz, Andricz Mária: 
^arg:t Atáriaj ugyanannak Julianna Ilona; 
Dr Br.silides Barna, Korény Jolán: Iván 
Frigye:-; Zoltán ; Házasság: Vas Jenő Ro- 
zenczweig Margit izr. Halálozás: Béres 
Ferenczné Kiska Mária 49 éves szivbénulás 
Özv. Krausz Fülöp 63 éves idültvese gyul- 
adár, özv. Brauner Antálné Schulcz Klára 

68 vés agybénulás, Varga János 81 éves 
tüdöíégdaganat,

L é v a i  H írlap

A főgimnázium és tanítóképző tanári kara 
tegnap pénteken este 0 órakor tartotta meg 
a tudományos előadások í! ik ciklusának 
első estélyét. Elsőnek B a s J Z k y ^ n

feÍ*e£ette a vallás 
y  Cf  hatását a nevelésben. Majd Kriek 
Jenő  tk. tanár tartott ismertetést a tapasz- 
w?*! cs^ 8^s.zat köréből igen sikerült veti- 
tett képekkel íllustrálva előadását. Mindkét 
előadót lelkes tapsban részesítette a fo
kozatosan nagyobb számban megjelenő 
közönség. A folytatólagos előadás a jövő 
pénteken lesz. *

K özönség  köréből*)

Tekintetes

Kónya József
re n d ő rk a p itá n y  ú rnak

Léva.

Tekintetességedet a Kossuth-pártnak múlt 
hó 27-én tartott alakuló gyűlése alkalmával 
Révay László br nevű egyén méltatlanul 
oly durva módon támadta, oly reprodukál
hatatlan kifejezéssel illette, amelyet mi, alul
írott lévai polgárok, szó nélkül nem hagy
hatunk.

Midőn a méltatlanul szenvedett durva 
támadás felett érzett felháborodásunkat 
kifejezésre juttatjuk és sajnálkozásunknak 
adunk kifejezést afelett, hogy ily cselekedet, 
egy — magát az úri osztályhoz számitó — 
egyéntől tellett ki, egyben biztosítjuk mély 
tiszteletünkről szeretetünkről, amelyet 37 évi 
becsületes, a köznek szolgáló munkájával 
minden lévai polgár részéről kiérdemelt.

Léván, 1910. március hó 3-án.
Aláírva több lévai polgár.

(Helyszűke miatt az aláírásokat nem kö
zölhetjük le, azonban lapunk szerkesztősé
gében bárki által megtekinthetők azok.)

Jíyilttéi* )
Legyeit világosság!

Birtha József, \ vai ref. lelkész, a „tem
peramentumos szerke tö *  a nszeges korbács 
suhogtatója,* a „ny:r fenegyerek* az „Amivé* 
s mindezek mellett barsi ref. egyházmegye 
„büszkesége* a működés terére lépett: meg
nyilatkozott. Megnyil tkozott, mint a tisztahal.

Ez a kis tenger alat u. i azt az eljárást 
követi, hogy — akár üldöz, akár üldöztetik 
_a benne felgyülemlett piszkot szétfecsken
dezve, a vizet zavarossá teszi s a körülmé
nyekhez képest menekül vagy támad.

így Birtha is. Összezavarván a lényegest 
a lényegtelennel, a benne felgyülemlett go

it) £ rovat alatt közlöttekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztőség.

5.

rombaságok kifecikendezésének indiszkrét 
védelme alatt a felsorolt konkrét tények 
következményei alul menekülni igyekszik.

Gorombaságaira kevés a mondanivalóm. 
Antensz a földanyának volt szülötte: erejét 
attól nyerte. Birtha is szülőföldjére vonul 
időnkínt vissza s jövet tagadhatatlanul erősen 
megérzik rajta a felszedett istállószag. Ez 
tehát nem lepett meg. S ha már tudomásul kell 
vennem, hogy Birhta a bölcsészek munkáit is 
olvasgatja, akkor az sem lep meg, hogy ép
pen a világ — és ember gyűlölő Schoppén- 
hauert kedveli. De kifogásom sem lehet ellene. 
Hiszen ugyanabból a talajból az egyik nö
vény illatot, a másik émelyítő mérges bűzt 
választ ki

Tehet-e arról Schoppenhauer, hogy Birtha 
megbokrosodik s rugóssá válik, ha mun
káit olvassa ? „Ember, állal cselekszik a maga 
természete szerint s ki parancsolhat a termé
szetnek?* A ló rúg, mert ló természetje 
vagyon.

„De mortius nil, nisi bene 1“ — mondja 
a latin. Birtha engem „meghalt a lak inak 
mond s egyben gonoszokat ir felőlem. Eb
ből azt kell következtetnem, hogy Birtha 
nem ismeri a morált vagy azt, hogy élek.

Ezt a kifejezést különben egy, a pozsonyi 
sajtóperben kihallgatott Baltavári nevű ta
nútól sajátította ki Birtha. A nevezett tanú 
beismerte kihallgatása alkalmával hogy 
«ifjúkori könnyelmű sége*' volt az oka e ki
fejezés használatának. Az az ur Birthának 
puszi pajtása volt, korra csaknem egyidő
sek. Amit könnyelműségből megtehetett az 
egyik, miért ne tehetné meg könnyű elméjű- 
ségböl ugyanazt, a másik ?

Azt veszem észre külö nben, hogy Birtha 
túlságosan izgatott, ideges: rémeket fest, 
végrehajtókkal, börtönfelügyelőkkel álmodik. 
Az ily tüneteknek rendszerint, a mérték
telenül élvezett izgatószerek az okai. Azért 
ajánlom, hogy — különösen, ha tollat fog 
kezébe — az izgató szerekkel felette 
mértékletesen éljen. Forró lábviz s jeges 
vízbe mártott tapiósapkának a használata 
is igen üdvös. Tessék megpróbálni !

Hogy a célomat s igy tárgyamat érdem
legesen nem érintő személyi vonatkozások
kal végezzek, megemlitem, hogy Kovács 
Józseffel, ki magát „gyerekember*-nek mondja, 
itt szóba nem állok. Öt a bíróság elé viszem, 
mert meg vagyok győződve, hogy a hozzá 
hasonló, a gyereksorból már kinőtt, de a 
férfisorba még soká be nem váló, tehát 
kéteskornak ellen a szakhiróság törvény — és 
kötelességtudása mindig elegendő védelmet 
képes nyújtani. Már csak azért is bizom el
járásom helyes voltában, mert ily kéteskoru 
egyénről lévén szó, a beszámithatóság és 
felelősség mérvének megállapítására a szak- 
biróságot magamnál illetékesebbnek kell 
tartanom.

Ha személyemről volna szó csupán, ez
zel be is fejezhetném. „Bírta irta, a Lévai 
Őrállóban irta“ ez eleget jelent. Nem a ma
gam, hanem a durván megtámadott vallási 
és társadalmi béke érdekében emelem fel 
szavam. Ennek a védelmére fogtam most 
tollat Magamról csak oly mérvben lesz szó, 
amennyire ezt a közérdeknek védelme szük
ségessé teszi. Szándékom Birtha Józsefet és 
működését igazi megvilágításban állítani a 
közönség elé, hogy rajta lássa beigazolva 
egy híres francia iró ama mondásának igaz
ságát, mely szerint: „Ha az erény elhagyja 
a szivet, az ajkakra menekül/'

A szerkesztő — kiadó szívességéből e b. 
lapok jövő számában megkezdem cikksoro
zatomat s a kiadótulajdonosnak a közér
deknek tett szives szolgálatátelőre köszönöm.

Addig is, mivel jelen közleményem első 
soraiban azt állítottam, hogy Birtha gorom- 
báskodott ugyan, de a vele szemben fel
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hozott tényeket megczáfolni nem tudja, e 
tényeket megállapítom.

1. A pápai polgármesternek vád alá helye
zése tárgyában tett állítása ralótlannak bi
zonyult. Az igazság igazságnak, a hazugság 
hazugságnak maradt. A szedési hiba itt 
mellékes. A lényeges az, hogy a leközölt 
mentő levél sem igazolja Birtha állítását. A 
bizottsági tagok egy részének értekezlete 
nem illetékes fórum a vád alá helyezésre. 
Ily irányú eszmecsere még nem vád alá 
helyezés, de anyagi felelősségre való vonás 
sem! Vác az más, mint Rácalmás!

2. Állítottam, hogy Birtha a gazdasági 
ismétlőiskola tanulóitól beiratási dijakat 
szedett. Ezt a vall. és közoktatásügyi mi- 
nisternek 1902 évi 6599 sz. rendeletének V. 
fej. 34 §-a alapján tiltott cselekedetnek kell 
minősítenem. A nyugta kezem közt van s 
tudatlansággal Birtha, az iskolaszéki elnök 
nem mentheti magát.

3. Birthának a barsvármegyei Tanítók 
Háza ügyében követett eljárását tárgyaló s 
a „Lévai Hírlapiban megjelent cikkekben 
foglalt állítások sem cáfoltattak meg. Birtha 
úgy tett, ha jól emlékszem, mint az a va
laki, akit mikor felpofoztak, elkezdett böm
bölni : „Jajj, fogjatok meg, mert megölöm!" 
s megfogatta magát az esperesével.

4. ) Bár nem tartozik szorosan ide, jel
lemző voltánál fogva nem hallgathatom el 
Tóth István, kartársam ügyét. T. I. egyik 
cikkében azt állítja, hogy a lévai ref. egy
ház tanácsa, mig tanítóinak fizetésük ren
dezése tárgyában benyújtott kérvényüket 
elutasította, elutasította pedig szegénységére 
való hivatkozással, addig lelkészük java
dalmát 600 koronával emelte, mert a lelkész 
oly egyházi törvényre hivatkozott, amely a 
fizetéstülemelést az egyház kötelességévé 
teszi. Ily törvény a jelenben való hatállyal 
nincs: ez T. 1 slágere, s ami erre követ
kezik, az a logikának fejtetőre való állítása. 
Látni való a fentiekből, hogy T . I. állításá
nak éle, ha ugyan van éle, nem az egyház
tanács, hanem a lelkész ellen irányul. Vagy 
igaz T . I. állítása vagy nem. Hogy az eldön
tessék a lelkésznek önmaga s nem T . I. 
ellen kellene fegyelmi vizsgálatot kérnie s 
annak kimeneteléhez képest módosulnia az 
eljárásnak T. 1-nal szemben. Ha nem úgy j 
történik T . 1 joggal kérdheti az arcul ütött ' 
Jézussal, a mesterek mesterével: „Ha rosz- 
szul szóllottam, bizonyítsd be a rosszat; 
ha pedig jól, miért ütsz engem ?

Jó lesz ez ügyet az igazság minden ba
rátjának figyelemmel kisérnie !

Léva, 1910 márc. 3. Tokody István

1-71 IBIM szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város kópviselőtestü- 

leto folyó évi február hó 25-én 
1170 Ibid szám alatt hozott hatá
rozatával a uazdasáigi m unkáshá
zak fölépítésére 75000 korona köl
esön kötvényt elfogadta és jóvá
hagyta. - -

Midón ezt közhírré teszem, fi
gyel meztetem az adófizető po lgár
ságot, hogy azon határozat ellen 
15 napon belül — a városi közig, 
iktató hivatalban benyújtandó — 
felebbezéssel jogosítottak élni.

Kelt Léván, 1910. évi február 
kó 28-án. Bodogh Lajos

polgármester.

10. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestülete 

6524/1910számú határozatával egy kisbérház 
fölépítését elrendelvén, miután annak költ
ségei törvényszerűen engedélyezve vannak, 
az 11791910 sz. képviselőtestületi hatái ozat 
folytán azon építkezésre vonatkozólag az 
egységáras versenytárgyalási hirdetményt 
közhírré teszem.

Az építkezési munkák ezek :
I. Föld, kőműves és elhelyező munka.
II. Ácsmunka.
III. Tetőfedő munka és bádogos munka.
IV. Asztalos, lakatos, üveges és mázoló 

munka.
V Különféle munkák.
A munkálatok Léva város Koháry-utcza 

81 számú telkén teljesitendők, — a talaj 
normális, fúrás nem történt, - -  miért aira 
vonatkozólag a munkaadó város közönsége 
szavatosságot nem vállal.

A munkálat az ajánlat elfogadása és a 
szerződés aláírása után 8 napon belül meg
kezdendő és befejezendő a folyó 1910 évi 
október hó 25-ik napjáig.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel 
lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett aján
latok Léva r. t. város közig iktató hivata
lában folyó 1910 évi márczius hó 19-ik 
napjának d e 11 órájáig adandók be ; az 
elkésvé érkezők figyelembe nem vehetők ; 
a borítékon e felírásnak kell lenni: „Ajánlat 
a kis bérház építésére, ajánlattevő N. N.“

A vállalkozók a vállalati összeg 5°/o-át 
kötelesek Léva város házi pénztáránál le
tenni s az erről kapott hivatalos nyugtát 
tartoznak az ajánlathoz csatolni. — A be
adott ajánlatokban az egységárak részlete
sen föltüntetendők.

A beadott ajánlatok Léva város tanács
termében 1910 évi márczius hó 21-én d. u. 
3 órakor fognak fölbontatni, melyen az aján
lattevők vagy képviselőik jelen lehetnek.

A tervek és egyéb iratok a városi kiadó 
hivatalban naponként 9 11 óra közben
megtekinthetők és megszerezhetők.

Az ajánlattevők a végleges döntésig köte
lezettségben maradnak; akinek ajánlata el
fogadtatott és a szerződés megkötésére — 
felhívás után 3 nap alatt — nem jelent
kezik, — bánatpénzét a város javára el
veszti.

A pályázók törvényes képesítést tartoznak 
igazolni, e hatóság előtt ismeretlenek pedig 
megbízhatóságukat is.

A város föntartja magának a jogot, hogy 
az ajánlatok és az ajánlattevők személye 
közt szabadon választhasson, — bárha a 
megbízatást nyert ajánlattevő nem a leg
olcsóbb vállalkozó lenne is.

Utóajánlat nem fogadtatik el.
Ajánlattevőkre nézve a fentieken kívül az 

1907 évi III. t. ez. és a vonatkozó minis- 
téri rendelet határozmányai is kötelezők.

Kelt Léván, a város képviselőtestületének 
1910 évi február hó 25-én tartott rendkívüli 
közgyűlésében.

Bódogh Lajos
polgármester.

9. A kivitelnél a kereskedelmi m. kir. 
minister által kiadott általános és részletes 
feltételek lesznek irányadók. Az ajánlatban 
ajánlattevők tartoznak kijelenteni azt, hogy 
ezen feltételeket ismerik s azokat magukra 
nézve kötelezőnek elfogadják.

Léva, 1910. évi február hó 14-én.

Báthy Láizló
társulati elnök.



10. szám. L é v á t  H írlap 7.

R b R IIb n il JÉTEb
2 i év óta fennálló üzletemet folyó év nov. hó l-töl a városi vígadó palotába helyezem át.

Ez alkalommal raktáramon levő áruimat

Melyen leszállított árban a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom.

1 |  f  \  «KKyes mám c z ik k e k
t  te l je s  k iá ru s ítá s a  s : s

HOizmann Bódog vászon-, fehérnemű-, divatáruk-, női felöltők raktára.



Lévai H írlap 10. szám.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. ■■

M eg b ízh ató  b e vás árlá s i fo rrás . 
L e vé lb en ifm eg k eres és re  m in tá k k a l 
szem élyesen teszem  tis z te le te m e t.

K e r é k p á r
a l k a t r é N z e k  é s

heréhpároh
a legjntányom abb  

á r b a n  k a p h a t ó k

R ó t l i  K .
T a skerea k ed éséb ea  

L é v á n ,  K o ssá th «tér.

W E I5 Z S i n O N
NÓRINBERQI- ÉS ROVIbdRVJ N/l<iTKERESKEbÉSE

---------  LÉVA, PETŐH'UTCZfl. ---------
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az 

összes temetkezési czikkekből.

Üzlet áthelyezés!
1910. mjus l-től a Wertheimer-féle házb a

Báti-utca 1. szám alá helyezem át.
Kérem az igentisztelt vásárló közönséget, hogy vállalatomat továbbra is 
támogatni szives legyen. — Raktáron vannak a legmodernebb lakberendezések, 
melyek saját asztalos műhelyemben készülnek teljes tisztelettel

S te in e r  J ó zs e f

Nyomatott Sctwlcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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