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játékot. ugty hogy ina már ott sem 
lehet a gabonafélékben és őrle
ményekben kiilömbözeti üzletet 
kötni.

Magyarországon már az 1S96. 
évi országos gazda kongresszus kö
vetelte a fedezetlen határidőüzlet 
eltiltását. Azóta is minduntalan 
megismétlik ezt a követelést és 
nemcsak a gazdák, de az iparosok 
és szolid kereskedői körök is o lyan 
törvény alkotását követelik, mely 
a tőzsde működését szilárdabb 
alapokra fekteti és megfelelő be
folyást biztosit az üzlet ellenőrzé
sére és vitelére nézve, továbbá a 
tőzsdei jogszolgáltatásban a ter
melő osztályoknak is. A keres
kedők is már többször nyilatkoz
tak már a fedezetlen határidő
üzlet ellen, igy az 1908-ban a 
Nagykanizsán tartott országrészi 
értekezleten arra kéiték a kor
mányt, hogy a szerencsejátékkal 
azonos tőzsdei határidőüzletek be
szüntetéséről törvényesen intéz
kedjék.

A volt kormány több ízben Ígé
retet tett a kérdés szabályozására, 
azonban mindig megmaradt a ta
nulmányozásnál és inig körülöt
tünk úgyszólván az egész világon 
orvosolták már a tőzsdei élet ki-

r Á R C Z A

Olt ne búsulj. . .

ne búsulj kedvesem 
•Tűrjünk fizó szívvel 
9Kds embernek is van gondja 
$iis csiújíjedóm! lii i i et 
(A keserű pofíápfta 
Salán mérget töltsék?
^cem törődnek a sok gonddal 
Sofiasem a bölcsek.

(A* időitek Haladtával 
^tte^nőnek a z ápitijah 
$  lichvt-hvtre, itappól-nappa 
^ta^tjobb gondok várnak.
'Lucent ersem én, liűijij vjondom van, 
ofivent e? nem bántja;
^fép reményem mosolyától 
A elitem szárnyát bontja.

növéseit, addig nálunk még ma 
is szabadon pusztít és rombol a 
nyerészkedés láza. Legutóbb az 
Ausztriával kötött gazdasági k i
egyezésben a W ekerle-korm ány 
kötelezte magát a tőzsde törvényes 
szabályozására, de sem kedve, 
sem alkalm a nem volt e kötele
zettségéin* k beváltására. Az uj 
kormány pedig még mindég nem 
nyilatkozott erről a kérdésről.

A hosszú évtizedes és követke
zetes küzdelem után végre meg 
kell mozgatnunk minden követ, 
hogy az illetékes köröknek ellent
ál lása végre is megtöressék és a 
tőzsde m egtisztulva a nyerészkedő 
elemektől, közhasznú h ivatásának 
szolgálhasson.

XIX. Legyen világosság!
Irta: Tokody István.

Mielőtt közlendőim során tovább haladnék, 
kissé megállók s időközben felmerült, állí
tásaim s egész eljárásom félremagyarázására, 
téves színben való feltüntetésére felette 
alkalmas némely dolgokkal foglalkozom. 
Hogy eközben nem tartom magam a krono- 
. jgiku . sorrendhez, az a dolgok lényegén ! 
keveset v. semmit sem változtat.

Az egyik tárgya jelen soraimnak a L. j 
Ö. f. évi 3ő. számában leközölt s a lévai [ 
ref. egyház főgondnoka által kiadott hatá- j 
rozat. j

elávO££ fölünk ycítd, csiiqqedés, j 
°^iy reménység s?átYj ránk! 
települjünk egy ssebb fiaidba 
(Almainknak szárnyán ! 
égesse Itáf foppó ajkunk 
(A szerelem csókja,
(A bopoitgó, bús életnek 
t ŝék a fénysugápa.

°Panek biliéi.

Őszi írás.
— Egy szomorú ember naplójából — \

Irta: Vesper.
Augusztus huszonnyolez; a kalendárium 

szerint nyár van még; a nap is süt: de én 
tudom, hogy mindez csak csalás és már 
itt is volt és el is jön az ősz Tegnap jött 
el először. Kint jártam a határban ; puska 
volt a vállamon, zőldeltek a kukoricák, a 
répák és a dohány. Izzó volt és zengett a 
melegség és repültek a foglyok. De meleg 
volt, csak úgy dilit rólam a viz. És egyszer
re (ki tudja honnan) kivágódott egy szél,

E határozattal nem is foglalkoznám 
ha Birtha a határozatot bevezető néhá ’ 
sorban oly praeludiumot nem irt voln/ 
amelynek következtében e határozat sokkal 
többet fejez ki. mint amennyit kifejezni 
tulajdonképen akar. Nem foglalkoznám e 
határozattal, mert az az általam eddig köz
lőiteket, illetve azok érdemét egyáltalán 
nem érinti, azokat meg nem cáfolja, amint 
hogy való tényeket megváltoztatni bármily 
határozat is erőtelen. A határozat Birtha 
kérelmére jött létre s az eléje Írott bevezető 
sorok mutatják, hogy azt Birtha ellenem 
irányuló tendenciával kérte. Nos, én e hatá
rozatban ily tendenciát nem. csak Birtha 
bevezető soraiban találtam. Az azt kiadott 
főgondnok úrnak igaza van, aminthogy meg 
is szoktuk tőle, hogy ő mindig csak a valót 
mondja. De ha tévednék is felfogásomban 

j s e határozatnak volna ellenem irányuló éle,
! abban az esetben is csak azzal a közismert 
| mondattal felelhetnék, hogy: „Misről hes:<l 

Bodrinc, mikor a bor árát kérik." Ilyen élt 
azonban s újból és hangsúlyozva mon
dom — én magában a határozatban fel nem 
fedeztem. Hiszen maga a határozat létrejötte 
is felfogásom helyessége mellett bizonyít 
Birtha u. i. magából kikelve terjesztett az 
egyháztanács elé egy önmaga mellett o>7ö, 
önmaga által szerkesztett bizalmi nyilatkozatot, 
melyet a presbitérium éppen azért, mert 
személyemet sértő volt — el nem fogadott, 
hanem felkérte a főgondnok urat egy más 
fogalmazvány készítésére.

A másik ilyen határozat kevésbbé 
sikerült szövegezésben látott napvilágot s 
közöltetett a L Ö. f. é. 11. számában. Ebből 
egyet s mást szószerint közlök. íme :

„A lévai ref. egyház közönsége már

_____  36. szám.

mintha a földből bujt volna elő. A nap sü
tött, de ez a szél hideg volt, borzongató, 
csípős és átfúrta magát minden csontomon. 
(Juj még csak rá gondolni is.) Megborzong
tam, fáztam, végtelen hosszú, szürke, esős 
napokra gondoltam, sáros, kátyus utakra, 
pállott pocsétákra, léleknehezitö ködökre 
és oh, innen tudom, hogy már itt volt az 
ősz és hogy az ősz elfog jönni.

El fog jönni. Eire gondolok most nap
hosszaid és magára Magda. Hát nem lesz 
már nyár és nem tudom, hogy lesz-e még 
szerelem ? Siratom a nyarat és félek az 
ősztől Jaj, de reszketek előle, bújni szeret
nék, kitérni az utjából és szökni, nyárba, 
napba valahova! A nyárnak vége és el
mondom ezt a szót ötvenszer is, hogy vége, 
mert nem fognak pattogni a kalászok, az 
asztagok már, hanem hosszú, fekete baráz
dákban felvágódik a föld és betemeti a 
barázdát szemerkélő, pásztás őszi esőzés.

Az elmúlt nyárra gondolok, az eljövendő 
őszre és magára Magda. Hamarább van 
most este, nagyon hamar; meggyujom 
korán a lámpát és kongó, rettenetes mély
ségű Beethoven — szonátákat zongo ráz om 
vagy belevetem magam a dívány sár) Áo*
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régóta türelemmel nézi azon támadásokat, 
amelyek lelkészét városunk egyik-másik 
polgára, de különösen Tokody István lévai 
rom. kath. kántortanitó részéről éri.

S mivel azt hittük, hogy ez áldatlan 
működésnek vége szakadt, amidőn gyüle
kezetünk lelkészét úgy az egyházi hatóságok, 
mint a világi bíróságok felmentették — stb.

„a felekezetek közötti békés egyetértés 
meg-megújuló hírlapi közleményekkel neve
zett tanító részéről újabb veszélynek tétetik ki. “ 

„szükségét látja egyházunk közgyűlése 
is, hogy tiltakozásának adjon kifejezést a 
támadások miatt, mert kívánatosnak tartaná, 
ha ezen áldatlan küzdelemnek egyszer már 
vége szakadna s éppen azért mindazon 
támadásokat, melyek az egyház lelkészét 
bárki részéről is érték és netán a jövőben  
érni fogják, elitéli, és a leghatározottabban 
visszautasítja*' stb

„s egyben kimondja, hogy szeretett 
lelkésze. Birtha József személye, valamint 
tette (Melyik tette?) iránt a legteljesebb 
bizalommal van, őt minden munkájában 
támogatja... Kötelességének taitja, hogy 
személyeellen irányuló ezen alaptalan. (Váj
jon?) ‘ámadásokkal szemben erkölcsi súlyával 
megvédelmezze.“

Birtha József lapjának, a L. Ő-nak,
megindítása óta támad, szegeskorb ácsol bol- 
dogot-buldogtalant s a lévai ref. egyház 
eddig még sohsem publikálta, hogy Birt- 
hának szertelenkedéseit megunta volna. A 

fÁ-orhát-itcsal szemben én egy kőteg 
csal'itni védekezem s nyomban feltámad a 
feljajdulás Hol itt az igazság ? Birtha évek 
óta garázdálkodik, én néhány hónap óta 
védekezem. Az fáj, hogy nem siker nélkül ? 
Az én hibám-e az, hogy a csalán mindenütt

elevenre talál ? Aztán meg — a lévai ref. 
egyház iránt érzett teljes tiszteletem dacára 
is nem joggal kérdhetem-e, hogy mily alapon 
avatkozik bele a lévai ref. egyházközség 
közgyűlése az én „személyes vonatkozasd 
ügyembe ? Az E. T. I. t. c. 22 íj-a három 
pontban sorolja elő az egyházközségi köz
gyűlés hatáskörébe utalt teendőket. Ám ezek 
között a „személyes vonatkozasd ügyekbe 
való beavatkozás nem foglaltatik. Érteném az 
effélét, ha cselekedeteimben v cikkeimben 
csak egyetlenegy a ref. egyházat v. a ref. 
vallást sértő tény foglaltatnék. De ilyenre 
rámutatni senkinek sem áll módjában. Egész 
életemben nem fog találni a ref. egyháznak 
egyetlenegy tagja sem oly cselekményt, 
amelyből joggal lehetne a ref. egyházzal és 
vallással szemben érzett elfogultságomra 
vagy éppen rosszakaratomra következtetni. I 
Minden értelmes és becsületes gondolkozásű 
ember jól tudja, hogy Birthával szemben 
támadt ügyemben a felekezetiségnek semmi 
része sincs. Ez a szerencsétlen s megfér- 
hetetlen ember — nem az én hibám, hogy 
a lévai ref. egyháznak lelkésze is egyúttal 
— ez iparkodik következetes munkával arra, 
hogy az ügyet felekezeti térre terelje, Miért ? 
Mert úgy vél menekülni tettének következ
ményei alól, ha magát üldözött mártírként 
tünteti fel. Ez a férfiatlan megbújás az oka 
minden félreértésnek, amelyet csak könyebbé 
tesz néhány szatelleszének vele egy húron 
való pcndiilése. Mert. ugyan kérem, nem | 
teljesen közömbös-e az, hogyha én Birtháröl 
valamit állítok, azt a ref. egyház ellensége ! 
vagy ugyanannak barátja gyanánt állitom-e ? j 
Azt hiszem, hogy ez esetben teljesen írre- 
velans az én szubjektív érzésem s maga a j 
tényállítás a fő ! Ha azt mondom a fekete j

és Musset-verseket olvasok. Szomorú az 
életem így nagyon : mit érnek az elkomo- 
lyod.isok, a mélybemerülések, a hangula
tok? Semmit, hiszen szemébe vág az em- 
bern ~  egyszerre, hirtelenében, a hangu
latok, a rajta való felülemelkedés közepette 
— az élet, durván, ököllel, vadul, hogy 
összerázkódik, feljajdul az ember és sírni 
kcilcne; minek is teremtődött ilyennek? Itt 
csap dik össze az élet és az Élet: a min
denkinek élete az érdekek egymásra vonat
kozásában, a küzködés az élésért és félre- 
rdi n mindenkit, aki útban áll és az, ame
ly ' t  lassú megfontolással megépítünk : a 
magunkét, hogy úgy kell esztendőinket el
tölteni, igy lesz foganatja, szépsége és ki- 
éiu, tt utóérzése, hogy el lehessen mon
dani valamikor (lágyan, puhán és jólesőn): 
éltem hát és amit éltem Élet volt.

Ilyen érzések fognak el néha. És az i s : 
de jó lenne örökre bebújni, mindörökre egy

-n párnákkal puhán kirakott diványsarok- 
ba és élni az életet rajta kívül. Oh, ez lenne 
a szép. Oh ez lenne a legszebb . . . .  A 
legjobb, a legboldogságosabb . . . .

Ezért siratom a nyarat, a fényt és a na
pot és borzongok az ősztől. Azok a hosszú

esték,* eső kopog csapdosva az ablakon, | 
nincs már meleg és fázni kell sokat; bor- j 
zongani, ködökbe nézni és várni, várni: j 
mikor lesz még egy nyár, mikor lesz meleg | 
újólag ?

Látni szeretném Magda. Gyakorta gon
dolok az elmúlt időkre, magára, a tengerre 
és a szemeire, amelyek olyanok voltak, mint 
a tenger. Nem tudok aludni egy ideje már ; 
álmatlanságban szenvedek és mindig magát 
látom. A szürke ruhájában; piros naper
nyővel a kezében; haján, ezer. a selyemte- 
ritőn aranyba verődik a nap . . . .  és újra 
és mindig csak a izemét látom. Ezt a biz
tató, nagyon meleg, nagyon szürke szem
párt, amely belekapcsolódik az enyémbe 
és felmelegit engem, akit nyom az ősz és 
az Élet ősze.

Gondolok a mosolyára, gondolok a szá
jára, gondolok a testére, gondolok a sze
meire. És rikat belülrül valami: nem tudom, 
hogy eljön-e hozzám. Jöjjön, ügy érzem, 
hogy ha bejön ide, csak ha belép : áttör 
ez az őszi köd, felmelegszem és bevonul a 
napsugár.

Én nem tudom és nem is hiszem, hogy 
megért-e. Én sem értem magamat. És szó

szinről, hogy fekete, - senki sem kérdezi, 
hogy nekem a fekete, — a sárga, — a zöld 
— vagy melyik szín, avagy maga a festészet 
kedves-e vagy sem. Ily teljesen közömbös 
az, hogy én a ref. egyháznak ellensége 
vagyok-e v. barátja. Ez a vád különben 
amilyen sértő, épp oly ostoba s nekem 
derogál ellene védekeznem. Nagy lelki 
szegénységre vall ilyesmibe kapaszkodni, 
pláne oly módon, mint azt Birtha József 
teszi. Pl. Tokody az egyház ellensége .mint 
azt elöljáróink eskü alatt legközelebb val
lották. “ Erről én csak — L. Ö. utján szerez
tem tudomást s ha ez állítás való, azt szó 
nélkül nem hagyhatom. A tanút ilyen minő
ségben tett vallomásáért nem lehet felelős
ségre vonni s tanuskodhatik ki-ki a maga 
tudása, meggyőződése s lelkiismerete szerint. 
Ám, ha van ember, aki engem nem a hátam 
megett s nem a tanuknak biztosított tör
vényes védelem alá megbújva a ref. egyház 
ellenségének mondani mer, azt mint rág a l
mazót a törvény elé idézem, kivéve Birthát, 
akinek ilyen nyilatkozatai nem számítanak. 
Itt van immár a legfőbb ideje abban hagyni 
a sértő, bántó s teljesen indokolatlan oly 
gyanúsításokat, amelyek magára az ügy 
érdemére amúgy sem tartoznak. Ide számítom 
Birthának ama gyerekes stikklijét is, inely- 
szerint mindig az „adatszolgáltató árulókról" 
szól. Aki igy beszél, igy ir. az állítja pellen
gérre a maga egyházát legföképen, mert a 
presbiteriális alapon felépített ref. egyháznak 
semmi esetre sem képezhetik titkos aktáit 
az általam felhozott idatok Hiszen az auto
nómiával biró egyházak Léván is nyomtatott, 
részletes költségvetéseket és számadásokat 
bocsájtanak híveik s bármely érdeklődő 
rendelkezésére s ha jól tudom, a ref. egyház

lók néha álmatlan éjszakákon (és milyen 
gyakran van ez): Que fais-tu de ta vie ? 
Rámnehezedik az ősz, begubózkodom a dí
vány sarkába és olvasok szomorú verseket. 
Ráhurkolja vékony csontujju kezét torkom
ra az ősz és meg akar fojtani, pedig még 
el sem jött.

Jöjjön és melegítsen meg. Jöjjön. Mert én 
félek, elsápadok bele és jön az ősz és be
terít piszkos szürke ködével és — oh jaj — 
megöl az ősz.

Apró igazságok.
A czigány csak akkor tartja magát em

bernek, ha már lopott.
Csöndesen akarsz élni? — hallgass.
A szó olyan gyors, mint a szélvész, — 

lovon sem, agárral sem éred utói.
A nyelv sokszor jobban vág, mind a kard.
A nyelvnek nincsenek csontjai és mégis 

csontot zúz.
A korai házasság és a korai reggelizés 

hasznos dolgok.
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számadásai a teljes nyilvánosság niellett 
tárgyaltainak s tárgyaltattak a múltban is a 
ref. templomban. Az adatok titkosságára 
az egyháznak szüksége nincs s nem is 
szabad, hogy legyen. Ez a felfogásom iga
zolása annak, hogy nekem maifát a ref. 
ii eggy italt mi legtávolabbról sem
volt szándékom. . L* a retkes, aki bennem  

metfhotránb :ik . S még egyet 1
B< szántó is, komikus is, hogy Birtha, a 

szerkesztő, nyakra-főre támadhat, akit c ak 
neki támadni tetszik, de ne adj’ Isten vele 
szemben védekezni, mert minden védekezés 
Birthának, a lelkésznek a megsértésévé 
minősül, illetve minősíttetik. Vagy elválaszt
ható a lévai ref. egyház lelkészének személye 
a L Ö. szerkesztőjétől vagy nem. Ha igen : 
akkor ne azonosítsa magát a lévai ref. 
egyház a L. Ö. szerkesztőjével. Ha pedig 
nem : akkor ne engedje, hogy lelkésze szer
kesztői minőségében oly irányú működést 
fejtsen ki, amelytől csakugyan mindenki 
muwb>rralu fordul el, amelyben csakugyan 
mindenki megbotránkozik. Erről a szerkesz
tői működésről később.

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

H Í R E K .

Munkások otthona.
Azon a szép vashídon, amelyet csak né

hány éve építettek az összedőlt tahid he
lyére a szőke Tiszán, mentem be a napokban 
Zentára, ebbe a nagy alföldi városba, hol j 
annakidején városunk kiküldöttei is tanul- | 
mányozták a munkásházak építését . Nagy 
város mintegy harmincezer lakossal.

Ebben a városban 4392 lakóház van fel
építve. Nagyon könnyű kiszámítani, hogy 
minden házra felette sok lakó eshet és 
igen kevés az a boldog halandó, aki azt 
mondhatja Zentán magáról, hogy háziúr. 
Különösen a földművelő munkások voltak 
eddig sanyaru, szinte elviselhetetlen hely
zetiun. Bérlakásokban összekucorogva seny- 
vedtek magyar véreink. A belső ingatlanok 
drágasága miatt halvány reményük sem volt 
arra, hogy valaha a maguk házacskájában 
lakhassanak. És most az töitént. hogy hat
száz takaros munkásház épült fel azon a 
helyen, ahol 1895-ben ősz királyunk jelen
léteben magyar bakák táboroztak.

Most, hogy „őszbe csavarodott a természet 
feje" és kiszáradtak a szép munkáshajlékok, 
— hatS/áz magyar ember feleségestül, ijas- 
tul-fijastul költözik be nagy s/ivbeli örven
dezések között a maga fészkébe.

Szívből örülök én is a zentai munkások 
őri mein, de öiönum csak fokozódna, ha 
már Léván is dűlőre jutna a munkásházak 
sokat vajúdó kérdése és szerte az ország 
többi városaiban is

Mikor a zentai uj házsorok között sétál
tam, a serény, szorgoskodó magyar asz- 
szonyok házi tűzhelyének csinosítását látva, 
a szorgosságon örvendezve, megtelt a lel
kem olyan megindultsággal, amivel már 
régen nem. Nagy dolog országos érdek 
annyi ezer embernek jobb sorsa, egészsége, 
reményének valóra válása.

V. L.

—  A király köszöneté. Ö felsége a király 
sO. születésnapi évfordulója alkalmából leg
felsőbb kéziratot intézett a magyar minisz
terelnökhöz. A kézirat sokszorosítva lett, s 
a vármegye utján Léva város közönségének 
is megküldetett. Szövege a következő:

Kedves gróf Khuen Héderváry !
Születésem nyolezvanadik évfordulója 

alkalmából országaim minden részéből 
számtalan szerencsekivánatot és hű ra
gaszkodás bizonyítékát vettem, amelyek 
összes népeimért egyformán melegen do
bogó szivemet mélyen meghatván, igaz 
ölömmel töltöttek el és amelyből újabb 
erőt merítettem a jövőre is.

Hosszú életem alatt az Égtől nyújtott 
oltalom és támogatásért mélyen érzett 
hálámmal forró imáim szállnak fel a 
Mindenhatóhoz, hogy államaim összes 
lakossága javának szentelt működése
imtől a jövőben sem vonja meg szent 
áldását.

Mindenkinek, aki e napokban Rólam 
szeretettel megemlékezett, szivem mé
lyéből mondok köszönetét és megbízom 
Önt, hogy közhírré tegye.

Kelt Bad-Ischlben, 1910 évi augusztus 
hó 21-ikén.

Ferencz József s. k.
Gróf Khuen-Héderváry Károly

Szabadsagotok a lévai kir járásbíró
ságnál Csebi Pogány Virgil, a lévai kir. já
rásbíróság vezetője f. évi augusztus 28-án 
szabadságáról visszaérkezett és a hivatal 
vezetését átvette. Ugyanaz napon tért vissza 
szabadságáról I)r Heinrich Győző kir já- 
rásbiró is Csépány Elemér és Hoffmann 
Árpád kir. albirák szept hó 1-én kezdték 
meg szabadságukat.

Gyümölcsfa jutalommal kitüntetett tanító
A magyar Földhitelintézet a községi fais
kola kezelő tanítók és oktató kertészek ré
szére a gyümölcsfa tenyésztés terjesztése 
körül szerzett érdemeik megjutalmazása cél
jából az 1910. évre 21 jutalmat tűzött ki, 
melyek közül egy 200 koronás harmadik 
dijat Góga János fakóvezekényi anitónak 
Ítélte a bizottság.

Halálozás Teppervien Aurél, a zselizi 
uradalom számvevője múlt hó 28-án, »>5 
éves korában elhunyt Temetése nagy rész
vét mellett ment végbe. A számos koszorú 
között ott volt gróf Chodonhovve Cunóné 
koszorúja is.

— Tüzesetek. Múlt hó 26-án a délutáni 
órákban Mácsai Péter garamkeszi-i lakos 

I pajtája kigyulladt, mitől aztán a s omszé-
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dós épületek is tüzet fogtak s leégtek. \ I 
kárösszeg 1 2 ,0 0 0  korona, miből 9ooo ko
rona biztosítás utján megtérül. A károsultak 
száma 16. A tüzet valószínűleg gyermekek 
okozták.

Garanidamásdon múlt hó 28-án Kovács 
Lukács, Juhász András és Major István tu
lajdonát képező árpa és búza szalma ki- 
gyulladt és leégett. A kár 1194 korona. Eb- ' 
bői biztosítás révén 1014 korona megtérül.

Oroszkán, múlt hó 31-én Nagy Vendel 
és Máté szalmakészlete ismeretlen okból 
kigyulladt és elégett. A kár egy része biz
tosítás utján megtérül.

— Mulatságok. A garamdamásdi iparos 
ifjúság szeptember 8 án, búcsú napján, a 
Központi vendéglőben szerpentin és kon
fetti csatával egybekötött zártkörű táncmu
latságot rendez. Kezdete d. u. 4 órakor.—
A zselizi iparos ifjúság szeptember 11-én, 
búcsú napján, a nagyvendéglő összes ter
meiben zártkörű tánczmulatságot rendez.— 
Kezdete d. u. 4 órakor.

— A kolera. Valahonnan Napkeletről siet 
felénk a sugárzó álmok hazájából, végig se
perve északi Oroszországon, megkerüli a 
tengert, letelepszik Olaszországban, Dante 
sötét poklát belerajzolva az emberek szi
vébe és Bécsen, a vidám Kaiserstadton ke
resztül belopózik hozzánk. A kolera. A vad, 
a rettegett, az ijesztő fekete halál: az ázsiai 
kolera. Már Pozsonyban leskelődik. Élesre 
fent kaszával, feneketlen étvágygyal pillant 
erre a szomorú országra: mi van tnég itt 
letarolni való ? Mert ő vágja a rendet be
csülettel, az ö hatalmának nem szegezhet
nek szembe milliárdos hadseregeket és mil
liós hadihajókat, ő megy a maga sötét ut
ján feltartóztathatlanul előre. Még úgyneve
zett nagyszabású kormányintézkedésekkel 
és be nem tartott közegészségügyi rende
letekkel sem lehet vészes útját megállítani. 
Egy ellensége van, mely sikerrel veheti föl 
vele a küzdelmet és megbirkózhatik ször
nyű erejével s ez: a kultúra. A kultúra, mely- 
lyel karöltve jár, a tiszta, egészséges élet, 
a buta babonán felülemelkedő józan gon
dolkodás és a félelmet nem ismerő öntudat 
és bátorság Szembe kell nézni a rémmel 
és a kellő óvóintézkedéseket okos előrelá
tással megtéve, fejvesztettség nélkül nyu
godtan bevárni. A rendőrkapitány a ko
lera esetek hírére a következő hirdetményt 
adta k i:

Tekintettel arra, hogy már Magyaror
szágban is fordultak elő kolera esetek, 

a Rendőrkapitányság elrendeli, ho Léva 
város területén a kutak kitisztittassanak 
s a kút mellékei feltöltessenek, a kutak 
mellett való mosás megtiltatik; további 
az udvarokból a szemét és trágya kihor- 
dassék, a sertésólak alja kitisztítandó «  
fertőtlenítendő.

Mindazok pedig kik ezen rendelkezés
nek eleget nem tesznek, a közegészségi 

törvény V. § a értelmében 600 koronáig 
terjedhető birság és megfelelő elzárássá 
fognak sujtatni.
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— Elhalasztották az utóállitast. Az utó- 

állítások, melyeket rendes körülmények kö- | 
xött augusztus és szeptember hónapokban 
szoktak megtartani, a honvédelmi miniszter ! 
intézkedésére ezúttal utóbb megállapítandó 
időben fognak megtartatni. Az elhalasztás a 
most folyó rendes sorozás következménye.

— A tejhamisitók büntetése. A földmive- 
lésiigyi miniszter legutóbb egy konkrét eset
ben hozott Ítélettel kimondotía, hogy a ki 
tejet hamisít, más által hamisított tejet elad 
és lefölözött tejet e minősége megjelölése 
nélkül hoz forgalomba, három rendbeli ki
hágást követ el s az összbiintetés szabályai 
szerint egy tételben kiszabott pénzbüntetéssel 
mint mellékbüntetéssel büntetendő. Az elévü
lést a tárgyalás és az Ítélet kézbesítése 
közti időben az Ítélet meghozatala félbe
szakítja

Uj könyv. Pólya Lajos nagyölvedi ref. 
lelkész eddigi újságírói munkásságának ter
mékeit együvé gyűjtötte s öt kötetben adja 
ki. Az első kötet „Kalászok életem mezejé- 
röl“ címmel most hagyja el a sajtót. A bővebb 
ismertetést legközelebb hozzuk.

Dinnye héj és az utcza. A rendőrsége 
héten közhirré tette, hogy mindazok, kik az 
utczán dinnyét szeletelnek fel, s héját az 
aszfalt járdán dobják el, tettenérés ese
tén 4 koronától 20 koronáig terjedhető 
büntetéssel fognak sújtani.

Postai közlemény. Belgiumban a brüsseli 
világkiállítás alkalmával kiállítási levélbélye
gek it bocsátottak ki. Ezek a kiállítási le
vélbélyegek csak Belgium belföldi forgal
mában érvényesek. Ha Magyarországba szóló 
küldemények bérmentesítésére használják 
föl az ilyen kiállítási levélbélyegeket, a kül
deményt a magyar posta úgy tekinti mintha 
egyáltalábán nem volna bérmentesítve. 
Pozsony, 1910 augusztus 31. M. kir. posta 
távirda igazgatóság.

Nem kell fellebbezési bélyeg. A közi
gazgatási bíróság egy felmerült esetből kifo
lyólag kimondota, hogy a községi bíróság 
tói a járásbírósághoz fellebbezett ügyekben 
nem kel ítéleti illetéket leróni. Eddig ország
szerte tévesen lerótták a 2 koronákat. Ezek
azonban, mint tartozatlan fizetések, a feleknek 
(3 évben belül) visszajárnak s ugyan 
fizethetne a kincstár, ha a helytelenül meg
vámolt felek most mind egyszerre vissza- 
k rnék a 2 koronákat. No, de ezután bizo 
nyos, hogy nem kell az ítéleti bélyeget ily 
esetben felragasztani.

Fémárúgyár Körmöczbanyán. Egyik me
gyebeli laptársunk értesülése szerint, a 
Stlászny és Flax bécsi cég, kapocs és fém* 
árugyárat létesített Körmöczbányán. A kor
mány szubvencionálja a vállalatod, a város 
pedig a megfelelő épületnek díjtalan áten
gedésével segélyezte. A vállalat a várostól
8—100 0 kor. készpénzbeli segélyt kér. 
Egyelőre r>8 munkást foglalkoztat. A gyár 
női ruhakapcsok, különféle cérna és selyem 
hengerorsókat gyárt fémből.
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— Meghívó. A főgimn. Segítő Egyesülete 
f. hó 4-én d. e. 11 órakor a főgimn II. 
oszt. tantermében a tisztikar kiegészítése s 
a könyvsegélyezések elintézése céljából köz- 
gyül’st tart, amelyre az egyesület tagjait 
tisztelettel meghívja az igazgatóság.

— A póruljart piktor. Vasárnap házfel
avatást tartottak egy helyen. A házi gazda, 
egy fővárosi piktor rokonánál egy olajfest
ményt rendelt meg, mi ekkorára szintén el
készült s maga a piktor utazott föl vele 
Lévára. A képet annak rendje módja sze
rint mindjárt föl is akasztották.

Délután vendégek jöttek. Az egyik meglátja 
a képet, gyönyörködni kezd benne. Erre 
már a piktor is ott terem s magyarázgat. 
Egyszer csak a vendég a kép ára után 
kezd érdeklődni.

— A kép — feleié a piktor — a kép .. .  
hát ezzel örömet akarok szerezni az unoka
öcsémnek . . .

— Hogy-hogy?
— Hát csak úgy; a kép árát kétszáz ko

ronára mondom néki, de majd csak százat fo
gadok el érte . .

A diskurzust a házi gazda zavarta meg, 
ki éppen most ért a beszélgetőkhöz. A ven
dég most őneki kezdi dicsérni a képet, majd 
egy hirtelen fordulattal, mintha semmit sem 
tudna, tőle is az ára után érdeklődött.

— Még nem is tudom — feleié a házi
gazda s erre odafordul a piktorhoz:

— Igazán, mond csak, mibe kerül a kép ?
— A kép . . .  a kép . . .  hát tudod örö

met akarok vele neked szerezni . . .
— Köszönöm . . . köszönöm . . . iga

zán szép tőled . . .  ha csak ezt akartad, 
ezt már el is érted — szakította félbe a 
előre elkészített mondókat a házigazda a 
piktor legnagyobb elképpedésére, ki hosszúra 
nyúlt orral a boros üvegek között keresett 
aztán vigasztalódást

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabinaszappangyár r. t. ama si
kereiről, melyeketlegujabban kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilát- 
kozata szerint e szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmét 
be ajánljuk.

— V erszegényseg, étvágytalanság, ideges
ség gyógyítására és gyenge gyermekek, va
lamint felnőttek, sápkoros fiatal leányok 
erősbitésére a legkitűnőbb készítmény a 
Kriegner-féle „Tokaji china vasbor- . Való
di 5 puttonos tokaji borból készül, nagyon 
kellemes izü. hatása biztos. Kis üveg ára 
3 korona 20 fillér, nagy üveg 6 korona a 
gyógytárakban. Postán küldi utánvéttel vagy 
a pénz előzetes beküldése után Kriegner 
korona—gyógyszertára, Budapest, Kálvin tér.

— Gyümölcsszállitok figyelmébe. A vakok 
temesvári foglalkoztató intézete, mint érte
sültünk, igeii olcsó árban készil gyűr. ölcs- 
szállitó kosarakat és e/en ipari készítmé
nyekből állandó nagy raktárt tart fenn. Az 
intézet jutányos árajánlattal szolgál minden
kinek, aki eziránt oda fordul.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések: 
Ribárik Mária, halva született leány. Kopa- 
nyicza Mihály, Mózses Mária: Erzsébet; 
Drapan István, Csepjecz Rózi: Lajos; 
Gutrai Jónás, Galambos Julianna: Irén; 
Klein Rezső, Lőbl Ida. Endre; Szabó Imre, 
Sebő Anna: Anna; Gáspár József, Gyurszki 
Paula : József; Rúna Mária; Béla ; Missik 
Antal, Mezényi Mária: Anna; Lutovszky 
Károly, Kis Mária : Vilma ; Házasság : Ma
darász Ödön, Dukesz Miczi izr. Halálozás: 
Bozsenyik Erzsébet 10 éves szerviszivbaj. 
Özv. Zilai Jónásné, Mikes Lídia 84 éves 
aggkorivégkimerülés. Kopanyicza Mihályné 
Mózses Mária, 37 éves lüdőgümőkór. id. 
Szűcs István 64 éves tüdőgümőkór.

Közönség köréből.
Van szerencsém tisztelettel értesiteni a 

nagyérdemű közönséget, valamint tisztelt 
vevőimet, hogy az üzletet és vállalatokat 
férjem halála után is tovább vezetem.

Garammikola, 1910. aug. hó.
Özv Schweinecker Istvánná,

A Kálvária s o r  6-ik szánni háza el
a d ó , mely áll 6 szoba hozzávaló mellék
helyiségek  és  e g y  borpincze.

Lakások kiadók. E setleg két részben is.

MOST!!
érkeztek meg a legszebb

K é p e s la p o k
SCHULCZ

papiráruházába, Léván.
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E g y Jó  c sa lá d n á l te lje s  e l
lá tá s r a  1—2 tan u ló  fe lv é te 
tik . Czim a k iad ó h iva ta lb an .

Egy ház, mely 4 szoba és mel
lékhelyiségekből áll, szabadkézből 
eladó. Bővebbéi a kiadóhivatalban.

Dús választék. Gyári árak.

Frommer mór
ponyva és zsákkölcsönző intézete, ju ta -  
áru rak tára  Léván. =

Ez úton is bátorkodom a t. közönség b. 
tudomására hozni, hogy

zsák és ponyvakölcsön?ö intézetet j
nyitottam, kapcsolatban zsák. ponyva és j 
egyébb jutaáruraktárral.

Megbízásaimnak legpontosabb teljesítését 
előre is biztosítva, maradtam

kiváló tisztelettel 
Frommer Mór.

Szép a tiszta konkurenczia j 
s e r  Kizárólag ■*£«

A  i ip ic z k y  c z iik rá z ilá b a n  k a p h a tó
a legtisztábban előállított teaoajból készült linóin süteméngek, 
dezzertek, bnnbonok, lakodalmi torták, czukorönloéngtk és minden 
a czukrászathoi tartozó czikkok a legjutángosabb árakkan. =

A  K n a p p  gógiraktair átjáróval szemben. 
II n. é. közönség színes pártfogását kéri 
tisztelettel S 1 P I C Z K Y  ezukrász.

Magyar gyártmányú

I S K O L A S Z E R E K
l la jz s z e re k , Kön.y v lio rd ó k , I s k o la tá s k á k ,

Zsw btintatairtók, író s z e re k , T o llta r tó k ,

S e h i i I e z  l g n á c z
papír- és írószer üzletében a legjobb minőségben szerezhetők b e ! !  
Főüzlet: Kazincy-utcza (Bakó-ház)« Fióküzlet: Bátbi-ntcza (Blum-ház.)
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21 év óta fennálló üzletemet folyó óv nov. hó l-töl «i városi vigadó palotába helyezem át.
Ez alkalommal raktáramon levő áruimat

Mélyen leszállított árban a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom

%  i  f  r l  1  ̂  ^  ^  I  ^  eK{t.ve« 111*1* c z ik k e k  
1  t t U C K U K  te lje s  kUir.MiMM. , :

HOlzmann öodog vászon-, fehérnemű-, divatáruk-, női felöltők raktára.

szinszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb;
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
Bzappanal való 3-szoros átdörzsü- 
lé**el. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!

Ingyen
nyom ja rá , sajat nevét 

h a

egydoboz levélpapírt
vásáro l

S c h u l c z I g n á c z
papirkereskedésében.

l é v A x.

Egy jó házból való fiú, a jövő 
tanévre tfeljes ellátást kaphat egy 
helybeli családnál. Címe a kiadó- 
hivatalban

K i a d ó  h á z .
Mangó rló-utc*za 17. szánni inai kor 
igényeinek megfelelő ház mely 4 
szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, 
pincze, nagy üvegezett folyosó, a 
melléképületben egy cselédszoba 
és mosókonyha, két udvar és kert 
november 1-től bérbe adó. (Meg
jegyzendő, hogy két lakásnak is 
használható.) Feltételek Tokody 
mre háztulajdonosnál tudhatok 

meg.

Hirdetések felvé
tetnek

a  k ia d ó id  v a ja ib a n

Pollák Samu mhahereshedése bénán, Báli-utca.
November 1-től a Városi Vigadó épületébe költözik.

Kész férfi és gyermek ruhák, tavaszi felöltők a legdusabb 
választékban vannak raktáron. Mértékszerinti rendelések a legújabb 
divat szerint a legnagyobb megelégedésre készülnek!

Üzlet áthelyezés miatt mélyen leszállított árak!

h e d íe m  mekkí
CZUKRASZATA LÉVAN.

Ajánlja naponta frissen készült 
süteményeit, desserteket. bonbono
kat, fagylalt, parféé és cremeket. 
Minden e szakmahoz tartózó cikkeket. 

1* endelések
fé ló r a  a la tt  k é s z ü l n é k .
P o n to s  k is z o lg á lá s! — —  O lcs ó  á ra k



8. Lóval H írla p 3b. szám.

Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Műkőlapos jégs? krények. Világhírű láncoskutak. 
Községi és kerti fecskendők.

Steiner Sándor
órás es ékszerész

I H l  1^ <* V  « .  l ~ |

Dusválasztékú
óra és ékszer áru
raktárát ajánlja a
t. vásárló közönség
szives ügyeimébe.

•  •

Óra és ékszer javí
tások gyorsan és 
pontosan készülnek.

f'slete I0IO. n o u m b rr  hő l-őtöl 
»■  »Jonnan őpiilő, Táróul liKidó* 
ép A lftO e  I f it  á th r ly m r .

W E I 5 Z  5 I N O N
NÓRINBERQI- E5 RÖVIDÁRU N/tQTKERE5KEbÉ5E

—  LÉVA, PETOFhUTCZd. —
I h a  v á la * z tó k u  r a k t á r t  t a r t

összes temetkezési czikkekből.

Üzlet áthelyezés! “ " iS —
1 9 1 0 .  május l - t ő l  a  Wertheimer-féle házba

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

S t e i n e r  J ó z s e f
___  btrtorkereskedő, kárpitot á» őzt*!*

N yo m ato tt Schulcz Ignácz kö n yv n yo m d á já b an , Léván
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