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(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
7700/1907 azám.

Hirdetmény !
Ab orssággjü'ési képviselő választók 

1908 évre érvényes állandó névjegyzéké' 
knek Léva városát illető része a központi 
választmány által megküldetett.

Esen hiteles névjegyzék példány az 
érdeklődők által a tanács irodájában a hi
vatalos órák alatt betekinthető és lemásol
ható, esetleg lemésoltatható.

Léván, 1907. évi december hó 24.
SódLogrJa. Xja.joe 

polgármester.

Lapunk közönségéhez.
Közel három évtizede, hétről-hétre, 

egyetlen vasárnapot sem mulasztva, kö
szöntötte a Bars hűségesen mindazokat, 
akik munkáját méltatták, hajlékot nyi
tottak neki.

1881-ben indult meg lapunk, mint 
Barsvármegyének egyetlen és első 
újsága.

A jelen számmal lapunk 27-ik élet
évét fejezzük be ; a szerkesztés körül 
kifejtett munkásságunkért, vidéki lapok
nál szokatlan kitartásért, elismerést ta
lálunk lapunk közönségének jóindulatú 
támogatásában, úgy annyira, hogy ha 
ezen hosszú évsorok záró mérlegére 
tekintünk, a számadások a mi tartozá
sunkkal zárulnak le.

Igaz, hogy mi világraszóló ideák 
megvalósítására lapunk alapításakor nem 
is vállalkoztunk; azok érdekében se 
hivatást, se kedvet nem éreztünk volna 
a küzdelemre. A mi hivatásunk csak 
az volt, hogy az ország egy kicsiny 
részének : Barsvármegyének, ami vidé
künknek és varosunknak érdekeit szol
gaijuk ; buzdítjuk, támoga-suk közön
ségünkét ama törekvéseiben, hogy a 
nemzeti kultúrának gócpontot teremt
sen, hogy létesítsen intézményeket, 
melyek vidékünk lakosságát összekötik, 
annak szellemi és anyagi fejlődését 
előmozdítják.

Ezen művelődési és előre haladási 
vágy szülte lapunkat. Egy orgánumot 
akartunk létesíteni, melynek hasábjain 
a bennünket közelebbről érdeklő min
dennapi, de azért ránk nagyfontosságu 
kérdések felvétetnek, megbeszéltetnek;
— sorról-sorra, amint az idők és szük
ségletek azokat felszínre hozzák. Mi 
tért szolgáltattunk polgártársainknak az 
eszmék, gondolatok és ideák felvetésére 
s felhasználtuk az alkalmat, hogy pol 
gártársaink érzelem- és gondolat körét 
bevilágítsuk; aggodalmaikat eloszlassuk, 
tevékenységre és áldozatkészségre buz
dítsuk.

Nekünk más hivatásunk nem volt, 
mint a nemes ideáknak felvetése és a 
gondolatoknak tovább vitele által 
együttérzésre, együttműködésre ser
kenteni polgártársainkat.

Hogy három évtizedes életünk fo
lyamán valóban számbavehető sikert 
értünk el. ezt senki sem vonja kétségbe ; 
de ezt első sorban a Bars közönségének, 
vidékünk s főként Léva város gondol
kodó, tevékeny és áldozatkész polgá
rainak köszönhetjük. Az öröm könnye 
csillan fel szemünkben, ha azokra az 
alkotásokra gondolunk, a melyeket a 
mi szegény, kicsiny társadalmunk egy 
emberöltő alatt létrehozott. Ily nemes 
kitartásra, ily áldozatkészségre, melyben 
ma már a lévai uradalom nagynevű 
tulajdonosa is részt követel — hasonló 
körülmények között élő társadalomban
— alig találunk példát [ Az ütegek 
fiatal lelkesültséggel küzdöttek és az 
ifjak bölcs mérséklettel és nemes kitar
tással fáradtak a közügy szolgálatában.

De nem keressük mi most az érde
meket, hanem keressük, kutatjuk a 
levonható tanulságot. Azt a tanulságot, 
hogy mi módon érttik el sikereinket, s 
nn y eszközöknél lássuk el magunkat 
a küzdelemhez, a mely küzdelem biz
tosítja jogvédelmünket, Barsvármegye 
közérdekének védelmét és polgárai 

. tiszta szándékának, akaratának érvé
nyesülését. s

Ennek egyetlen módja, a győze- 
delmet biztositó egyetlen egy eszköze 
van : társadalmunk alkotó elemeinek 
összetartása.

Társadalmunk csak úgy képes az 
alkotások terén megmaradni s a jövő, 
nemzeti intézmények létrehozatalát, 
alkalmas elhelyezését biztosítani, ha 
alkotó elemei, vezérkara egy test és 
lélekként összeforrva cselekszik. A mi 
kicsiny társadalmunk nem bírhatja el 
a félreértésekből, talán egyes vezérek 
tévedéséből eredhető személyi harcokat ; 
le kell mondanunk a neheztelésekből 
eredő legcsekélyebb visszavágásról is, 
nehogy a kard éle a társadalom mind
nyájunk által egyenlő szeretettel ápolt 
alkotásainak életerét érintse.

Mi hivatásunkból kifolyólag követ
jük ezen irányt, legfőbb törekvésünk, 
hogy a társadalom összhangzó műkö
dése meg ne zavartassék, sőt ellenke
zőleg közremunkálunk, hogy a társa
dalmi erőket a közös cél szolgálatában 
tömöritsük. Igyekeztünk a társadalmi 
rend megbontására irányuló törekvé
seket mioden személy válogatás nélkül 
elhárítani ; sajnáljuk, hogy ez irányú 
eljárásunk olykor fájó sebeket ejt, de 
feladatunk a társadalmi élet megsem
misítésére irányuló eljárásokat szóvá 
tenni, a tova terjedő tüzet elfojtani.

♦* *
Hogy eddig követett társadalmi 

jellegünknek nagyobb erő telj ességet 
biztosítsunk, — amint azt már előző 
számainkban jeleztük is — politikai 
lappá alakulunk át

Mai számunkkal zárjuk tehát a 
Bars eddigi alakját és jellegét ; a lap 
felelős szerkesztőségét átruházzuk Dr. 
Katona János urra, lévai állami 
tanítóképző intézeti tanárra, a ki annak 
betöltésére hivatott.

Ezzel nem veszek búcsút lapom 
nagyrabecsült közönségétől, barátaimtól, 
munkatársaimtól ,- megmaradok a lap 

kötelékében ezen túl is s annak — 
mint vezére — szolgálni akarok erőm 
és tehetségem szerint a jövőben is.

Arra törekszem minden erőmmel, 
hogy e lap, mely az önnálló, független 
politikai irányt tűzte zászlójára a 
maga szerény eszközeivel ezentúl is 
oly készséggel szolgálja Barsvármegye, 
a vidék és Léva város közönségének 
érdekeit, mint eddig, melyre erőt a 
jövő küzdelemhez kizárólag lapunk 
közönségének jóakaratából, elismerésé
ből mentünk.

Azon reményben, hogy küzdelmünk 
sikere és eredménye üdvös lesz, és 
mindnyájunkat ki fog elégíteni : kívá
nok egyedül boldogító megelégedést 
az újévre !

Holló Sándor.

Hibák és rendellenességek az egyén 
szellemi világa nyilvánulásaiban.
Az ugyan korántsem tartozik minden 

egyes halandóra, hogy tulajdon, avagy egy 
más egyén szellemi világát bizonyos spe
ciális módon vizsgálja s ennek nyomán ta
nulmányozza.

Az azonban mindenkire nézve fe
lette nagy fontosságú, hogy úgy saját, mint 
pedig legalább a ve'e érintkező egyének 
lelkületét többé-kevésbé ismerje. Ez annál 
is inkább szükséges, mert mindabból meg
becsülhetetlen haszon háramlik egyrészt 
magára az egyénre, t. i. arra, a ki a szó
bán forgó körben tevékenykedik, mert ez 
biztosítja más egyénekhez való észszerű és 
helyes alkalmazkodásat; másrészt a társa
dalom külömbözö tényezőire ; föl«g létérde
keinek egységes és egészséges f-j édesére.

Ezek után csak az a kérdés merül 
felszínre, hogy mik lehetnek azok az utak, 
melyek a szellemi világ ismeretéhez leg
könnyebben s leggyorsabban vezetnek ?

Nyilvánvaló, hogy az ember társas lény 
s igy ezen ősi, veleszületett ösztönénél 
fogva egyéneikéi érintkezik s foglalkozik; 
miközben eléggé bö alkalma nyílik arra,

TÁRCA.
Szilveszteri emlékek.

— Elbeszélés. —

Irta: Mártonffy Imre.

Minden évben, ha a toronyban a szil- 
vesateri harangok megszólalnak, egy kedves 
emlék ujul fel bennem, melyet ssivemből 
szeretek. A sáros, nedves utasára nehezedik a 
köd, a csípős ésaaki szél süvö't, a gyerme
kek már mennek Bboldogujévet“ köszönteni, 
kék orra), fagyos lábakkal, vaczogó fogak
kal, — ilyenkor mindig megújulnak emlé
keim.

Majd egy gyönyörű szökefürtü leánykát 
látok körülvéve boldog családtagokkal 
majd egy fiatal anyát, ki szép szemű 
gyermeket ringat ölében, majd egy öreg 
embert, ki aszott kezeit imára kulcsolja 
össze . . . De hadd mondjam el emlékeimet.’

Évekkel eaelött visszavonultam és ma
gányban éltem, egy felvidéki faluban. A 
nagy városi zaj, por, és élénkség — az én 
íegyi magányomban nem zavartak. De e 
magány, • *■  örökös hólepte hegyek látása 
unalmassá kezdett válni, és szivem vágyó
dott ismeretség után.

Tőbbssör hallottsm emlegetni egy vsk 
leányt, kit gyönyörű szépnek mondtak, egy 
fél órányira lakott tőlem, ssintén visszavo- 
nultságban élve szüleinél.

— A végtelen úgy hozta magával, hogy 

atyjának bemutattak és személyem megtet
szett neki. Gyönyörű öreg volt,48-as honvéd 
és kitűnő társalgó, de teljesen rokkant, a 
miért is keveset járhatott és örvendett amaz 
ártatlan szórakozásnak, melyre ép s kora
belieknek szükségük van.

Leánya Róza teljesen elvessté szeme- 
világát. Alkalmam nyílt tehát, hogy magam 
is megszabaduljak a magányos esték nyo
masztó unalmától és egyúttal másokat is 
boldoggá tehessek. Elfogadtam tehát a barát
ságos Kállay meghívását ésgyakran jelentem 
meg nála, hogy e'cieveghessem vele a hosszú 
téli estéket. Ily módon rövid idő múlva 
annyira megszoktam a szeretetre méltó 
családot, hogy valóban nem tudom, 
miveltem volna nélkülük. f 

l
A bájos Róza merőben kivételt képe

zett az általános szabály alól, mely szerint a 
testi fogyatkozásban szenvedő túlságosan 
érzékeny. Eleintén csak is tartózkodva 
szóltam hozzá, nehogy oly csélsás lebegjen 
el ajkaimról, mely túlságosan gyöngéd 
érzelmét sérthetné. De idővel mind
inkább megértettük egymást s Róza gyakran 
kért, foglaljak mellette helyet és csevegjek 
vele, midőn az öregek máriásoztak.

— Ön csupán minket akar vidámi- 
tani . . . szólt hozzám egy napon . . . Azért 
fecsérli el szép estéit velünk. Gyakran bá
multam a miatt, hogy buskomor arczom 
nem riasztja el.

Részemről biztosítottam, hogy az esték 
dicső élvezetet szereznek nekem és boldog

Lapunk w-f számához féliv melléklet van osatolva.

I

I

I

I

lennék, ha látogatásaim némi világot vethet
nének sötét éjébe.

E pillanattól kezdve kiváló bizalmat 
táplált irányomban, és leplezetlenül nyilváni- 
tá óhajait.

— Oh 1 szólt; hozzám egykor ... Ön 
nagyon boldog lehet, mert lát éa élvezheti 
a dicső természetet minden ponpájával 1 Már 
csupán homályosan emlékszem a sok szép
ségre, melyeket ön naponta lát. Tudja, hogy 
nyolca éves koromban vesztettem el szemem 
világát. Most 23 éves vagyok, és éjszakám 
már 15 évig tart. Talán balgának fog mon
dani, de midőn múltkor tapogatózva távoz
tam anyám hálószobájából, kezem véletlenül 

mit ' tükröt érintett. Képzelje csak 1 Helyet fog
laltam a tükör előtt és fésülködni kezdtem. 
Hévvel óhajtóm, hogy megláthassam arcomat 
és megbizonyodbassam hajam színéről. Sőt 
mi több, elmélkedni kezdtem, vájjon arcom 
olysn-e, minőnek képzelem. De mit se Q asz 
nált. A tükör nem kegyelmezett.

Szilveszter estéje volt, midőn ismét 
Róza mellett foglaltam helyet. As ó-év elvé
gezte pálya futását és nyugvásra hajtotta 
fejét, hogy meghaljon.

As uj-évet mint as összes világ fiatal 
örökösét mindenki szerencse kivánatokkal 
és ajándékokkal fogadta, mig ellenben as 
ó-év ingóságait potom áron elkótyavetyélték, 
mint valamely viabe fűlt matróznak holmiját.

Róza rendkívül izgatott Volt. Remegve 
mondá:

Fontos dolgot akarok önnel közölni,

de nem tudom, miként kezdjem. Azt bizo
nyosan tudom, hogy ön nevetni fog balga
ságomon, s azt fogja hinni, hogy elment az 
eszem. De legyen irgalmas. Ma Szilveszter 
estéjén meg keü önnek mondaui, és ha 
Szilveszter estéje ismét elkövetkezik, egészen 
másként lesz minden.

Szeretek I Úgy van úgy 1 szeretek I Én a 
nyomorult vak teremtés. Szeretek, mint egy 
növeldéböl haza került fiatal leány. É-zem, 
hogy ön nevet, és azt hiszi, csakis testvéri 
érzelmet táplá'hatok. Ez azonban nem úgy 
van. Várja meg csak a jövő Szilveszter 
estéjét.

— De hát miként történt mindez ? 
kérdezőm részvétteljeseD.
Ekkor Róza elbeszélte, hogy egy fiatal ember 
szőreimet vsllott neki és hogy intése ellenére, 
hogy nap és éj nem szövetkezhetnek, meg
maradt szándéka mellett és megkérte, hogy 
egy hét múlva határozzon, aksr-e nejévé 
lenni.

— Most pedig kedves barátom — végié 
Róza, adjon tanácsot.

— Véleményem szerint — viszonzám— 
az nagy lelkű férfiul Ön egykor említést 
tett, menyire Bzeretné arczát látni. Ez ifjú 
azt most teljes szépségében megmutatta 
önnek. Szavamat zálogul, hogy őszinte tükör 
lasz önre nézve.

Képletes szavaim nagyon tetszettek 
Rózának, és meg kellett Ígérnem, hogy egy 
hét múlva vissza jövök.



hogy azok legkülömbösőbb cselekedeteik • 
müveik mivoltával bizonyos mérvben meg
ismerkedjék.

Már pedig tudvalevő, hogy az egyén 
cselekedetei s müvei úgy összességükben, 
mint elszigetelten véve nem egyebek, mint 
a lelki jelenségek különböző rendű és fokú 
nyilvánulásainak visszatükröződött elemei.

De vájjon hol kell keresnünk az imént 
elhangzott állitás tulajdonképpeni útját?

A fennen vázolt állitás érvényességé
nek rendületlen bizonyítékát egyes-egyedül 
magukban a lelki ténykedésekben kell ke
resnünk.

Nevezetesen a szellemi világ számtalan 
s külömböző természetű jelenséggel bir. E 
jelenségek mindegyike bizonyos időben s 
körülmények között felszínre törekszik, 
hogy az egyén cselekedetei a müvei által 
testet ölthessen, és ennek révén érzékelhe
tővé váljék.

Ámde lépten-nyomon tapasztalhatjuk, 
hogy az egyén cselekedetei s művei nem 
egyöntetűek, hanem különbözők; mi két
ségtelenül a szellemi jelenségek egymástól 
elütő voltára enged következtetni.

Ennek pedig megmásithatatlar bizo
nyítékát az egyén mivoltában lelhetjük.

Tudvalevő, hogy minden egyes egyén 
lelkülete egy-egy különálló, másétól teljesen 
elszigetelt világot alkot. Eme viiág, mint 
már fentebb érintettük, számtalan s kü
lönböző jelenséggel bir. Azonban a szellemi 
világban rejlő jelenségek természetéről 
szóló fogalmakat csak úgy érthetjük meg 
teljesen tisztán, hogyha eleve ismerjük 
azokat a tényezőket, melyek a lelki jelen
ségek ténykedésére számottevő befolyással 
vannak.

Tudnunk kell, hogy a lelki jelenségek 
természete szoros összeköttetésben van 
egyrészt az egyén egész mivoltával, kivált: 
idegrendszerével, érzékszerveivel, szellemi 
energiájával, vérmérsékletével, nemével, 
stb., másrészt az öt környékező világ ezer
féle nyilvánulásaival.

Minthogy azonban e szóban forgó té
nyezők minven egyes egyénnél más-és más 
jellegűek, következéskép a folyó nyilvánu- 
lások minemüsége sem lehet egyforma.

Találhatunk ugyan két v. több egyén 
szellemi világában (különösen a jellem kö
rében) egymásra vonatkoztató némi hason
latosságot, de közelebbi vizsgálódásunk 
után mindinkább előtűnnek a megkülönböz
tető vonások.

Elemezve a lelki nyilvánulások mine- 

müségét, arra as általános s mondhatni 
kézenfekvő tényre jutunk, hogy vannak,; 
állandó, változó, tünékeny, világosabb s 
homályosabb, hosszabb és rövidebb életű, 
éppen nem, vagy csak kevésbé szembeszökő; 
kifejezettebb jellegű, stb. lelki nyilvánulások.

Mindezeken kivül találhatunk még oly 
lelki nyilvánulásokat is, nemcsak az abnor- 
mis, de a normális elménél is, melyek a 
rendestől eltérő szinesettel bírnak ; vagyis 
melyekben bizonyos fokú rendellenesség 
forog fenn.

De épp ez alkalommal s e helyütt 
kérdezhetjük: vájjon létezik-e legalább 
egy oly egyén, akinek lelki nyilvánulássi*  
bán a teljes összhang, egyenletesség s a 
teljes tökéletesség uralkodnék ?

Bizonnyal nem. S ezen állitás annál is 
inkább jogosult, mert számtalanszor észlel
hetjük, hogz az egyén képességei sem tel
jesen egyöntetűek, hanem különbözők.

Látjuk, hogy az egyik embernél emez, 
a másiknál amaz, az egyiknél több, a má
siknál kevesebb szellemi képesség nyilvánul 
hatványozottabb mérvben. Némely egyénnél 
as érzelem, vagy as ösztönélet, másnál 
megint as akarat, esetleg as emlékeső-te- 
hetség, stb., emelkedik túlsúlyra. Azt is 
tapasztalhatjuk, hogy vannak az u. n. ki
tűnő, jeles képességű, vagy pedig jó felfo
gású egyének, akik az életben az élhetet
lenségnek, gyámolatlanságnak stb., eléggé 
számos jelét adják.

Bizonyos tehát, hogy minden egyes 
egyén lelki nyilvánulásaiban találhatunk 
egy v. több oly vonást, mely, illetve me
lyek bizonyos fokú rendellenességgel tár
sulnak.

Lényeges külömbség csak az, hogy 
egynémely egyénnél a nyilvánulás rend
ellenes volta felette erősen domborodik ki, 
mintegy kicsúcsosodik a folyó nyilvánulá- 
sok szabályosságából, miáltal szembeszö- 
kőbb, érzékelhetőbb is, mig ellenben egy 
más egyénnél oly apró-oseprő, hogy fel sem 
tűnik, avagy csak igen szorgos kutatás 
után mutatható ki. Másnál megint ‘alap 
nélküli; azaz tovairamló, ennek révén nem 
engedi, hogy szemügyre vegyük. A lelki 
betegségek, illetve rendellenességek épp 
oly számosak, mint s testiek.

Azonban ez alkalommal meg kell je
gyeznünk, hegy az emberiség sokkal jobban 
és nagyobb mérvben érdeklődik a testi, 
mint a lelki betegségek iránt. Épp ezért e 
testi betegségek tömkelegéből sokkal többet 
ismer, mint a lelkiekből.

A testi betegségekről, azoktól való 
óvásáról ez idő szerint eléggé sok, részint 
tudományos, részint pedig népszerű irat, 
könyv forog a közkezeken. Ebből kifolyó
lag sokkal többen tudják, hogy mily be
tegség pld. a tüdövéss, angolkór, stb., s 
hogy hogyan kell ellenük védekezni; mint 
azt, hogy mik lehetnek az abnormis szé
delgés, hazugság, irigység, kapzsiság, stb.. . 
okai, esetleg profilaktikus intézkedései.

Aszal is kevesen törődnek, hogy nem
csak a testi; de a szellemi rendellenessé- j 
gek között is vannak olyanok, melyek ra
gályos s nem ragályos, kevésbbé vesze
delmes és veszedelmes jelleggel bírnak.

Valamint a tüdövészes egyén csak 
terhe és egyúttal mételyezője a társada
lomnak, asonkép olyannak minősíthetjük 
pld. as abnormis szédelgőt, hazudozót, stb., 
is. Sőt mi több, az utóbbi még nagyobb, 
vessedelmesebb rákfenéje lehet a társada
lomnak, mint az előbbi. i

Mindebből világossá válik, hogy nem
csak a testi betegségeket, azok okait s 
azoktól való óvását kell ismernünk, hanem 
a lelkieket is.

Lássuk már most, hogy miben gyö
kerezik a szellemi rendellenesség mivolta s 
mik lehetnek a szellemi rendellenesség i 
okai ?

Az első kérdés rövid tisztázódására : 
csak azt felelhetjük, hogy a szellemi rend- < 
ellenesség nem egyéb, mint e szellemi vi
lág nyilvánulásainak összhangtalan állapota. '

Hogyha tehát a szellemi energia mű
ködésében bizonyos fokú összhangtalanság, 
visszásság ékelődik; rendellenességeket 
idéz elő.

Minden egyes lelki nyilvánulás egy-egy 
meghatározott mederben, helyesebben 
szólva; utón halad tova. A nyilvánulások 
szabályos lefolyását, haladását a lelki ener
gia vezérli és vezeti.

Addig tehát, mig a szellemi energia 
rendesen tölti be a maga hivatásé*  s 
mindamellett a nyilvánulások utjai is 
teljesen természetes állapotúak; az esetben 
a folyó nyilvánulások is szabályos jellegűek. 
Mihelyt azonban akár a szellemi energia 
működésében, akár pedig a megfelelő utak 1 
állapotában bizonyos fokú szabálytalanság ' 
forog fenn : beáll a lelki nyilvánulás rend- ■ 
ellenessége.

Vegyük tehát azt as esetet, amidőn a 
szellemi energia nem oszlik el szabályosan ! 
az egyes lelki nyilvánulások között, hanem ( 
szabálytalanul. T. i. hol erősebben, nagyobb j 

mennyiségben, hol pedig gyöngébben; ki
sebb mérvben olvad azokba. A szellemi 
energia szabálytalan eloszlását találhatjuk 
pld. az akarat egyik gyakori hibájában: a 
fokozott suggerálhatóságban.

A fokozott snggerálhatóság az akarat
erő gyöngeségében gyökerezik. Nevezetesen 
a suggerálható egyén akaratereje felette 
gyenge, tehát jóval gyengébb, mint más 
egyéné s igy kénytelen a saját akaratát a 
nálánál erősebb akaratnak alárendelni, alá
vetni.

A suggerálható egyén vagy nem ren 
pelkezik anyagi szellemi energiával, mint 
amennyi az akarat teljes kielégítésére ele
gendő volna, vagy pedig rendelkezik ugyan 
de a szellemi erők bizonyos okoknál fogva 
szabálytalanul oszlanak el a folyó nyilvána- 
lások közé ; az akarat, ennél az esetnél, a 
rendesnél kevesebb energiát kap s e miatt 
nem teljesítheti kötelességszorüen ama fela
datot sem, mely reá van bízva.

Ugyanily körülmények közt látjuk mo
zogni az emlékezet egyik jellegzetes hibá
ját : a szórakozottságot is. A szórakozottság 
a ügyelem aránytalan megoszlásán alapul. 
A szórakozott egyén figyelme nem tapadt 
eléggé szilárdan és egészen ahhoz a dolog
hoz v. a tárgyhoz, amelyikhez tulajdon
képpen a hivatott időben kellene, hanem 
szétforgácsolódik; azaz másfelé is elkalan
dozik : minélfogva a rögzítés eredménye is 
laza. Minthogy azonban a figyelem nem 
egyéb, mint a tudat fokozott energiája s 
eme energiát pedig az akarat szállítja; vi
lágos, hogy a fóbiba az akaratban rejlik ; 
mert nem száliit annyi energiát a tudatnak, 
mint amennyi az abból eredő figyelem kellő 
lekötésére elégséges lenne.

Hogy a megfelelő szel'emi energia 
híján is hibák támadhatnak az egyes szel
lemi folyamatokban, világosan bizonyítja a 
fáradt, kimerült egyén elméje.

Mindnyájan tudjuk, hogy szellemileg 
kimerült állapotunkban még a legelemibb 
dolgok sem jutnak teljesen tisztán eszünkbe, 
mert hiányzik ama energia mennyiség, mely 
a szellemi ténykedésekhez kimérten szük
séges.

A fennebb vázoltak elemzéséhez viszo
nyíthatjuk a többi létező szellemi hibákat 
és rendellenességeket is.

Minden egyes lelki nyilvánulásnak egy- 
egy meghatározott fokú energiamennyiség 
áll rendelkezésére.

Ha azonban a működő energiamennyi
ség a maximális v. a minimális határt át
lépi; hibákat, rendellenességeket idéz elő.

Midön legközelébb magunk voltunk, 
Róza szomorúan mondá:

— Aggodalmas hírek 1 A véletlen imént 
tudtomra adta, hogy jó szüleim elvesztették 
vagyonukat, és ezt szeretetböl áldozatok 
árán titkolták előttem. Ont kivéve senkivel 
sem fogom közölni csalódásomat. Szegény 
anyámnak szive hasadna meg, ha tudná, 
hogy szeretetteljes apró fondorkodásai, 
melyekkel rejté előttem a valót, sikertelenek 
maradtak. Azt fogom tetetni, hogy minden 
a régi maradt, és elhatároztam, hogy meg
mentem őket a nyomortól.

Rombányi Ákos — most már megne
vezhetem — itt volt feleletemért. Kérdém 
tőle, vájjon valóban úgy sreret-e, miként 
ezelőtt egy héttel mondta.

— Minden bizonnyal kedvesem, felelte ... 
Szeretem önt jelleme és szépsége miatt 
egyaránt.

— Ön hízelgő tükörhöz hasonlít, feleltem, 
mintha csak szavaimban látnám magamat.

— Oh, bár mindig hü tükre lehetnék, 
viszonzá, mely minden erényét, minden jó 
tulajdonát viszatükrözné. Legyen nőmmé. 
Van csekély vagyonom. Miben se fog hiányt 
szenvedni, én mindent megteszek, hogy 
boldoggá tehessem.

E szavak hallatára szüleim jutottak 
eszembe . . . férjhesmenetelem megment
hetne.

— Ha nejévé leezek, felelém, ön csak
hamar megbánná . . . Mások csodálhatják, 
de én nem hizeleghetem . . . mert nem 
láthatom arcát.

Ákos sóhajtott.
— Es olyasmire emlékestet, mondá, 

mit nem szabad ön előtt eltitkolnom. Korántse 
vagyok szép, Róza kisasszony. Önzőnek fog 
Ítélni, de bármily rut legyek is, teljes szi
vemből szeretem.

— A jövő hó elsejére tttztük ki lako
dalmunkat, folytatta Róza. Vezessen ez bár 
jóra vagy rosszra, annyi bizonyos, hogy 
szüleimnek otthonuk lesz nálam.

♦ 4

Szilveszter estéje ismét közeledett. Ép 
egy év múlt el, mióta Róza egybekelt sze
retett Ákosával.A zavartalan tiszta boldogság 
éve. Legboldogabbá tette az a gondolat, 
hogy anyává lett.

Azt monták neki, hogy a kis leány 
valóságos angyal, de a szegény Róza nem 
láthatta.

Teljesen megnyugodott abban, hogy 
sohase fogja többé látni a ragyogó kék eget, 
de az a gondolat, hogy kedves leányát sohase 
fogja látni, majd nem megtörte szivét. De 
az anyai szeretet szilárd.

Róza éjjel nappal kérte a jó Istent, 
hogy csak egyetlen pillanatra adja vissza 
szeme világát. Csupán egyetlen pillantásért 
esdekelt. Aztán elégedett és boldog less 
élete fogytáig.

Körülbelül két héttel Szilvester estéje 
előtt Ákos mondá:

— Kedves Rózám ! Ámítottalak, midőn 
ama különféle vizek használatát tanácsoltam 
neked. Ezek a hályog eltávolításának műté
téhez voltak szükségesek. Nyugodt lehetsz. 
Reményeim a legközelebbi napokban való
sulni fognak.

— Hiszed, hogy a műtét sikeres less? 
Kérdésé Róza.

— Bizonyosan, felelte Ákos, de akkor . ..
— Nos?
— Látni fogsz — kiváncsi vagyok, 

miként vélekedői majd rólam.
— Ákos, viszonzá Róza habozás nélkül 

—- hidd történjék meg a műtét. De nem 
fogod fel szerelmem nagyságát. Fantasztikus 
önámitásnak hiszed, még nem ismersz.

íróasztalom egyik zugában Róza levele , 
hever, melyet nekem irt, és melyet örökre ’ 
megőrzők. Tegnap olvastam el ismét Szil- I 
vester estéjén ; eszembe jutottak a boldog 
órák, melyeket a felvidéki kisfaluban töl
töttem.

Róza, többek közt azt irta:
„Megvagyok győződve arról, hogy a 

boldogságom e világon senkit se fog jobban 
érdekelni, mint önt kedves barátom. A műtét 
megtörtént és hála Istennek, sikeres volt 1 
Tiltva van az izgalom a miért is nem ter
helem ama borzasztó nap minden részletével. 
Egy merész tettemet mégis közlöm önnel, 
mely miként Ákos mondá, a legborzasztóbb 
következményeket szülhette volna.

Közvetlenül a műtét után, midőn ma
gamhoz tértem bóditó álmomból, észrevettem, 
hogy szememet erősen bekötözték. Szentül 
kelle megígérnem, hogy tiz napig nem 
érintem a köteléket. Képzelheti a halálos 
kint, amelyet az a bizonytalanság okozott, 
vak vagyok e vagy látok.

Egy álló hétig nem érintettem a köte
léket. De hisz ön tudja, hogy a nők kíván
csisága közmondásossá váit.Kttlönben menhető 
valék ; a kőszívű emberek annyira csigázták 
kegyetlenségüket, hogy gyermekemet ölembe 
tegyék. Ezt aztán nem bírtam elviselni.

Magamra hagytak gyermekemmel. Kissé 
szellőztettem a köteléket, de e pillanatban 
belépett az ápolónő. Miként szidott .... 
még bübánást tetettem. De mihelyt as öreg 
hátat fordított, örömkönnyek patakzottak 
szememből.

Megláttam gyermekemet 1 Oh kedves 
barátom, ha érezhetné e szavak boldogságát: 
„megláttam gyermekemet".

De nem árultam el titkomat, mert nem I 
akartam megrontani Ákos örömét. Végre 
elmúlt a tiz nap. Midőn a nagy pillanat 
elérkezett, ép szilveszter napja volt, ünne- 
piesen öltöztetve székemhez vezettek nagy 

tükör elé. Anyám mellettem volt, miként 
remegtem. Kivül a harangok zúgtak.

— Vegyék le a köteléket, mondá az 
orvos.

Világos, Kápráztató köd . . . s aztán . 
. . Oh aztán láttam. Most is hullanak 
örömkönnyeim, midőn e boldog pillanatra 
emlékezem.

Anyám-atyám — az orvos, és az ápolónő 
vettek körül. Amott kedves gyermekem 
feküdt a bölcsőben. A dicső verőfény és a 
virágokkal telt edény ismét éreztetik velem, 
mit egykor gyermek koromban érezék — 
de különös — e pillanatban arczom, melyet 
sohse láttam, elém sirt és mosolygott a 
tükörből.

— Miért remeg az a tükör anyám, 
kérdezem.

Nem sejted, viszonzá anyám. Talán 
bizony valaki a tükör mögé rejtőzött.

— Ákosom 1 kiáltám felugorva. Jerj 
ide hozzám,

— Nem merészeli, mondá anyám lát
szólag szomorúan.

— Nem merészeli ? — ismétlőm szaba
dulni akarva a jó öreg karjai közül.

— Oh 1 hát nem szeretném akkor is, 
ha oly rút lenne is, mint vakságom éjjele volt.

— Jer Ákosom 1 Jer, kedves férjem I 
E pillanatban Apolló szépségű ifjú lépett 

felém buvó helyéből. Nyakába borultam.
— Kedves nőm 1 suttogá.
— Ákosom 1
— Isten áldja meg mindkettőtöket, 

suttogá anyám örömkönnyeket hullatva.
Kedves barátom. Ezt a szilveszter napot 

sohase fogom feledni, ha még száz évig 
élnék is. Az elbúcsúzó ó-év magával vitte 
szomorú éjjelem, az uj-év ajándékul hozta 
szemem világát.

Vájjon volt-e boldogabb széles a vilá
gon, mint én, midőn másnap reggel Ákosom 
„boldog uj évet" lehelt ajkaimra.
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Mindeseten kívül eléggé számos hiba 

és rendellenesség kutforrását képesi aa ut, 
illetve as idegrendszer szabálytalan háló
zata is.

E körbe iktathatják mindazokat a 
rendellenességeket, melyek a gyengetehet- 
ségü, gyengeelméjű, kretin és hülye egyé
nek szellemi világában találhatók.

Az előadottakból röviden láttuk, hogy 
habár általánosságban s mondhatni: külső 
megtekintésünkre teljesen tökéletesnek lát
szik is as e a béri elme, mégis mindamellett 
köze'ebbi vizsgálódásunk alkalmával számos 
hibára és rendellenességre bukkanhatunk.

Hibákat és rendellenességeket találha
tunk a lélek összes nyilvánulásaiban. így 
pld.: az érzelem ; az akarat; az emlékezés, 
a tudat, a figyelem, a jellem, az ösztöné
let ; a Deszéd, stb., terén.

A szellemi hibák és rendellenességek 
körébe iktathatjuk ; a fokozott érzékeny
séget, ingerlékenységet, as öndicséretre, 
kérkedésre, hangos viselkedésre, mások le
nézésére, és a bazudosásra való hajlandó
ságot ; a szélhámosságot ; az alattomossá
got ; a kapzsiságot; a hiúságot; a gőgőt; 
az állhatatlanságot; az erőszakosságot, as 
e'fogaltságot, az ügyefogyottságot; a foko
zott suggerálhatóaágot; a különböző nagy
zási téveszméket; a szórakozottságot, a 
felületességet, a különböző káprázatot, a 
túlságos önbecsülést, a kényszerfélelmet ; 
a szinészkedö hajlamot; a kötekedést, a 
zárkózottságot, a nambánomságot, az enge
detlenséget, a lustaságot, stb.

Mindezekből látjuk, hogy mily és 
mennyi hibája, rendellenessége lehet a 
szellemi világnak is.

A teljesség okáért legyen szabad még 
az elősoroltakból legalább egynéhány tipust 
röviden jellemeznünk.

Közismert tipikus alaaja a társadalom
nak az u. n. feltűnő, hangos viselkedésű 
egyén.

A hangos viselkedésű egyén, mindé- | 
ntttt, ahol csak szerét ejtheti, ö viszi a i 
főszerepet.

Feltűnő viselkedésénél fogva ő a tár
saság kiemelkedő alakja. Egyes-egyedüli 
kívánsága, hogy ott, ahol megfordul, csak 
ö szerepelhessen ; emiatt felette gyakran 
szeret a szélsőségben csapongani, stb.

Mindnyájunk előtt eléggé ismeretes a 
túlságos sértődékeny egyén alakja is. A 
sértödékeny egyén bármily néven nevezendő 
kellemetlenségen feldühödik, azaz heves- | 
kedésre ragadtatja magát. Csekély okok
ból bárkivel s bármely alkalomkor össze- 
vész. Kötekedés, viszálykodás napirenden i 
van nála. Haragtartó. Indulatait alig képes 
fékezni. Viselkedése kiszámíthatatlan, stb.

Vannak egyének, akik a túlságos ön
becsülésre hajlanak. Nyilvánvaló, hogy az 
ily egyének saját maguknak tetszelegnek. I 
Különösen szeretik a mások figyelmét, ér- i 
deklődését saját magukra terelni. Tulajdon 
énjét túlbecsüli, mintha a szó legszorosabb ' 
értelmében a legszebb, legelőnyösebb tulaj- i 
donságokkal rendelkeznék. Emellett má
sokat lenéznek, kisebbítenek, stb. Minden 
előnyös dolgot, tulajdonságot kizárólag 
magukra vonatkoztatnak. Abban a tévhit
ben leledzenek, hogy mindenki csak őket 
magaeztalja s bámulja; továbbá, hogy 
minden elismerés, dicseret, stb. csak nekik 
szól s másnak nem. Különös előszeretettel be
szélnek a saját dolgaikról: ellenben máso
kéval édes-keveset törődnek, s'b.

Különösen pedig számtalan szellemi 
hibát és rendellenességet találhatunk as u. 
n, bogaras egyénnél. E díszítő jelzővel 
illetjük azt as egyént, aki mindég és 
minden körü'mények között különös mega
tartást tanúsít; akinek számos furcsa, kü
lönböző szokása, tulajdonsága, s elve van. 
így pld. furcsán öltözködik, jár s beszél. 
Beszéde rendesen méses-mázos, szóvirágos, 
v. fonák. Túlságosan pedáns, szőrszálhaso
gató. Nagyon félti as egészségét. Szereti a 
kényelmet, stb.

Ilyenténképp, sőt még bővebben is 
jellemezhetjük mindazokat as egyéneket, 
akik bizonyos lelki hibának, rendellenesség
nek a részesei.

Záradékul még szóba kell hoznunk a 
sze'lemi hibák és rendellenességek ssülőo- 
kait is.

Minthogy azonban as okok részletes 
kimutatása igen messzire ragadna el bennün
ket ; ennélfogva csak annyit jegyesünk 
meg, hogy vannak ; veleszületett és szer

zett okok. As előbbiek aa átöröklés, as 
utóbbiak pedig a későbbi élet káros hatá
sainak szüleményei.

Körmöcbánya, 1907. december hó 16.

Szobolovszky látván.

Szilveszter napjára.
Vége felé közeledik as év ; az idő 

mutatója földi életünk óramüvén ismét egy 
nagy órával tolult előre — mindnyájunkra 
nézve. így múlik az idő s a lefolyt év soha 
sem tér vissza többé. As ó*ák,  a melyeket 
benne elvesztettünk boldogságunkra nézve : 
azok pótolhatlanok maradnak. S valamint a 
folyam hullámai tovább elhaladnak mellet
tünk és a világtengerbe ömlőnek ; úgy 
mennek as órák, napok, hónapok s évek az 
örök jövőbe. Még csak egy rövid idő s 
előttünk nyitj*  meg kapuit az — örökké
valóság I

Ha as ember bármily nagyon is bemé- 
lyedt ezen élet idejébe ; ha mindent nyújt 
is neki a világ, amit csak szive kiván ; ha 
az élet az örömök s élvezetek szakadatlan 
sora gyanánt tűnik föl előtte : mégis van
nak pillanatok, a midőn önkénytelenül má
morából kiragadva odavesettetik a komoly 
gondolatokhoz.

Meghal egy htt, gondos feleség ; elra
bol a halál egy szeretett kedves gyermeket; 
meghiúsul egy terv ; valami szerencsétlenség 
éri a házat; fájdalmas, hosszas betegség 
ágyhoz szegzi a családfőt : mindez bizonyo
san gondolkodóba ejti őt és az ö lelkében 
okvetlenül az a kérdés merül fel: micsoda 
mégis az élet, midőn annyira váltakoznak 
az örömök a bajjal és fájdalmakkal ?

Da ha mindez be sem következnék : 
hát már az időnek lepergő órája maga nem 
volna elegendő arra, hogy az embert álmá
ból fölkeltse ? A lefolyt évek, a hanyatló 
erők, az annyira megszeretett dolgoktól való 
undor : — mind ez már azt a kérdést tá 
masztja lelkében : Mi az ember élete? Minek 
vagyok itten ?

Esen kérdést intérheti magához minde
gyikünk főleg azon nap estéjén, midőn egy 
év összes örömeivel és bajaival tőlünk távo
zik és egy újév minden viszontagságaival 
közeledik.

Micsoda a mi életünk ? Hová vezet as ? 
Talán egy lakoma az, ahol szók éltek lég- | 
boldogabban, akik legtöbbet élveztek ?

Vagy szappan buborék az, amely külön
féle szép színekkel pompázik, végre pedig 
semmibe, örök semmibe szétfolyik ?

Talán vígjáték az élet, a melynél utó , 
végre egyre megy, akár becsületes, derék 
ember, akár pedig gazember szerepét ját
szotta valaki ?

Vagy pedig más valami a mi életünk, 
és vezet minket talán valami maradandóhoz, 
valami örökkévalósághoz ? ,

íme itt van Krisztus hasonlata 1 Egy 
szőlő az Isten országa ; munkások a szőlő
ben — as emberek ; este, a munka befeje
zése után, jön a dij, a jutalom I

Napi munka tehát a mi földi vándorlá
sunk, a mi életünk; a melynek estéjén, • 
végén következik a jutalom I

így tehát ismét egy mérföld jelzőhöz 
jutottunk a mi földi vándorlásunkon : és 
mint minden vándor, úgy mi is egy percre 
csendesen állunk meg előtte, hogy megnéz
zük a fölirást és megszámláljuk utunkat — ■ 
visszafelé és előre.

Igaz ugyan, hogy as egyik oldalnak a 
fölirása világos és olvasható ; magmutatja 
nekünk örömünkre vagy fájdalmunkra — 
hány óráig utaztunk már, mióta ezen idegen 
országba léptünk. Da ha a kö másik olda
lát kíváncsian megtekintjük, és hisszük, 
hogy ott is az órák számát határozottan és 
biztosan olvashatjuk a jövőt illetőleg : —
akkor bizony csalódunk 1 Mert as időnek és 
az örökkévalóságnak atyja csak azt jegyezte 
föl minden vándor számára : ime múlnak a 
rövid évek s én haladok oly utón, a melyen 
ninc <en visszatérés. I

Igen, múlnak as évek 1 Oh mily gyor- . 
san halad az idő ; mint a futó árnyék, úgy í 
halad el mellettünk as év ; mint a folyam 
hullámai egyik nap a másikat, egyik óra a . 
másikat s őz visssahoshatlanul és fÖltartóz- 
tatlanul sietnek odább. |

Hol vannak as örömök, a melyek után ; 
oly mohón kapkodtunk ? Elvirágostak 1 Hol ! 
vannak a szenvedések, a melyek nyomása i 
alatt oly bátortalanul sóhajtoztunk ? Azok 
is elmúltak I Hová lett a sok várakozás, . 
kivánság és tervek, a melyekkel as évet I 
ékesítettük, amidőn as bekössönt ? Ezeket 1 
is magárai elragadta I Hová lett a sok barát 
és úmerös, akik velünk as évet megkesd- 
ték ? Elmúltak ők is ; elérték életpályájuk J 
célját; fáradt tagjaikat sírba tették ; előre 
siettek, a hová mi követni fogjuk őket ’ 
bistosan, elkerülhetetlenül 1

Csak as bizonytalan, hogy ; mikor I

Ugyan mit fog nekünk hozni as újév ?
Vájjon boldogságot, saerencsét és örö

met, vagy pedig szerencsétlenséget és nagy ' 
gondokat, áldást vagy átkot ? Est se 
tudjuk 1 1

Tudjuk azonban, hogy as uj év ismét 
egy l^pés az örökkévalóság felé.

Vájjon szerencsés lesz-e az, vagy sze
rencsétlen : ez attól fog függni, hogyan 
fogjuk azt fölhasználni.

E napon mindenki boldog uj évet 
kiván magának. Én is őszinte szívvel kívá
nom azt enyéimnek, ismerőseimnek és ba
rátaimnak, kívánom polgártársaimnak, sze
retett hazámnak 1

Cselló József.

A tél a közmondásokban.
A közmondások és évszakok közül 

leggyakrabban a telet említik. És a mon
dások többnyire szépek, színesek, kifejezés
teljesek és sokszor találók. Meglátszik 
rajtuk, hogy a nép ezeket nagyobb lelki 
és szivbeli nyugalommal és több időnek a 
ráfordításával költötte, mint azokat, melyek 
a többi évszakra vonatkoznak.

A tél az elmúlás, a messze múltnak a 
gondolataival van összekötve ; ö a nép előtt 
a szellemi gyűjtés, a lelki szemlélődés és 
elmélkedés ideje.

A tél ünnepeit is ennélfogva nagyobb 
odaadással, a hittitkokban való mélyebb 
elismeréssel s szinte nagyobb együttérzéssel 
üli meg.

A tél kezdete a közmondásokban vi
dékek és országok szerint váltakozik. As- 
tronomiailag december hó 21-ike a legrövi
debb nap és a tél kezdete. Észak-Itáliában 
is ilyennek mondja a közmondás : „Szent- 
Tamás napján visszafordul a nap" azaz, 
hosszabb lesz a nappal. Más országokban a 
hidegebb évszak korábban veszi kezdetét. 
Nálunk ismeretes e mondás :

Itt vagyunk már Simon, Judás, jaj te 
neked inges, gatyás 1 (okt. 28.) I'yenkor 
kezdődik már az erős dér, mely előhírnöke 
a fagynak és a hónak.

Felső vidékekre szent Márton (nov. 11.) 
szokta hozni a havat és a telet, a ki fehér 
lovon érkezik meg.

S ki ne ismerné Márton ludját, amely 
a kellemes szórakozásra való tituloson kivül 
még arra is jó, hogy megjósolja, milyen 
lesz a tél ? Ha a mellecsontja szép fehér, 
akkor hideg és havas, ha barnás, úgy sáros 
less a tél.

Németországban s másutt is szent Ka
talinnal (nov. 25.) kezdik a telet. „Szent 
Katalin fehér köpenyben jön."

A népnek igaza is szokott lenni mon
dásaiban, mert november hó második telé
ben szoktak a természetben az enyhébb idő
szak utolsó nyomai is lassankint tünedezni.

Sürü, komor fellegek úsznak az égbol
ton, heves szelek és havas esők, hó för
geteg és jégcsapok jönnek a hosszú sötét 
éjjeleken a fehérszakállu tél apó nyomában. 
▲ vándor, a ki a téli tájon, a puszta me
zőkön és a komoran hallgató erdőkön 
keresztül halad, gyakran órák hosszat anélkül, 
hogy élő lénnyel találkoznék és ha néha 
messzi távolból jövö hang üti meg a füle 
dobját, az annál jobban emlékezteti arra, 
mily téliesen csendes minden körülötte.

E komolyság és az as ünnepi hangulat, 
mely a természeten uralg télen, az emberi 
kedélyre is hat.

Az ó- német naptár szt. Kelemen pápa 
(nov, 23.) ünnepével kezdi a telet és a 
napot horgonnyal jelöli, mert e napon a 
hajósoknak már a kikötőben kell lenniök. 
Ismét a négy évszakot meghatározó köz
mondás :

Sz. Kelemen hozza meg a telet.
Sz. Péter széke tavaszt jelent (feb. 22.) ’ 
A nyarat hozza sz. Orbán, (május 22.) 
As őszt kezdi sz. Bertalan, (aug. 24.) 
Sz. Luca (dec. 12.) napját emlitik leg

gyakrabban a téli mondásokban. Az an
golok ezt mondják : „Luca nap a legrö
videbb nap és a leghosszabb éjjel." E szent
nek ünnepe ugyanis a régi kalendárium 
szerint dec. 25-ére esett, ezért halljuk a 
következő mondásokat is : „Szent Luca 
napjától csibe lépéssé1 növekszik a nap. ' 
Szent Luca megkurtitja a napot." Az olaszok 
is mondják; „Sz. Luca a leghosszabb éjjel, 
ami van."

Luca napi időjárásból jósolnak is.
így Sardiniában e napról határozzák 

meg, mily időt várhatunk karácsony napjára. 1
Nálunk egyes vidékeken pedig Luca • 

napjától, vagyis dec. 13-tól kezdve tizenkét 
napig, azaz 25-ig vigyáznak az időjárásra, s ' 
a milyen idő van az egyes napokon, olyan 1 
lesz a megfelelő hónap.

Ez a Luca kalendárium népszokáso <ban. 
Luca napján sok babona fordul elő, melyet ’ 
nagyobbrészt a jövőnek megtudása kedvéért j 
űznek. Ilyenek az úgynevezett Lucafényből, ‘ 
Luca keresztből való jósolások. A Luca 
székről mindenki hallott már.

Van azonban e napnak s a szent Miklós 
napjának kedvesebb jellege is, kivált a 
gyermekek előtt. A fiuk rettegve félnek a 
szigorú, de bőkezű Mikulástól, a leányok 
inkább a Lucától. Avagy az is csak a régi 
jó időkből maradt mesévé mállott már. 
Amióta erről is sikerült a vallásos zománcot 
letörülni, elfajult a szép szokás, mely hajdan 
a szülők egyik alkalmas fegyelmi eszköze 
volt a jó gyermekek megjutaimazására, rósz- 
szak megbüntetésére, ma pedig nagyobbrészt 
komédia és hec. Hja haladunk 1 A költé
szetet már a gyermek szobából is ki kell 
szorítani, hadd dajkálja a gyermekeket a

Próza, ez neveli őket a va’ódi életre. Tél 
gondolat.

Más közmondások a tél tartósságát és 
szigorát jellemzik.

A tél legszigorúbban ragaszkodik a 
jogához, vallják a mondások. Az angol azt 
mondja : „A tél sohasem henyél." A francia 
pedig „A ki egy téli napot átélt, egy halá 
Ios ellenséggel kevesebbje van." Másu 
ismét : „Szerencsés sz az ország, melybe 
felhők telelnek." A felhők enyhítik a levegőt

A hidegben gyorsabban mozog az em- t 
bér. Innen szálló ige : .Télen mindenki ifjú 
lesz." Ilyenkor minden kabát jó. A közmon
dás szerint : „A fagy minden rongyot 
összetart.*

A jövőre mindenki kiváncsi a a jóslás 
ból ki nem fogy az ember. A közmondások 
az uj évet emlegetik. Ausztriában mondják : 
Amilyen szent Katalin, olyan lesz az újév. 
Németországban : Az első napi hajnali pir 
rossz időt és nagy csapást hoz. Tirolban és 
másutt pedig termékeny év<-e enged követ
keztetni. Portugáliában : ,Az év első napja 
a nyár első hónapja." Spanyolországban az 
újévről két különös közmondás dívik : 
„Többet hoz az újév, mint a jól müveit föld." 
„Ne mondj rosszat az újévről, mig el nem 
múlott,"

Januárt illetőleg a közmondásokban 
csaknem mindig az a kivánság nyilvánul, 
hogy hideg legyen.

Januárban ha sok az eső, a gabonára 
nem hoz áldást. Januárban sok eső, kevés 
hó, hegynek, völgynek, fának nem jó. Ha 
nedves a Január hó, üresen marad a hordó. 
A magyar közmondás ellenben azt mondja : 
„Ha fénylik a Vince, megtelik a pince."

A németek a lengyelekkel egyként tart
ják : „Meleg januártól ments meg Uram 
minket." Svájcban azt mondják : „Ha janu
árban táncolnak a szúnyogok, a parasztnak 
eleség után kall menni." A portugálok e 
szavakkal vigasztalódnak : „Nedves január, 
ha nem jó a gabonának, nem is rossz a 
nyájnak." Nálunk ismeretes ez : „Ha Pál 
fordul köddel, ember hal meg döggel."

A szökőév iránt nagy az elöitelet a 
közmondásokban. Könnyen balul üt ki, amit 
szökőévben teBz vagy kezd az ember.

Felsőolaszországban azt mondják : „Ha 
eljön a szökőév, ne rakj selyemhernyókat 
és ne ojts fákat." Sardiniában ellenben azt 
tanácsolják : „Szökőévben tenyéssz (selyem
hernyókat) és ojts." Az oroszok nagyon fél
nek : „Ha szt. Kasszián (szökőévben febr. 
29.) az állatra néz, leteriti a marhát, ha a 
fára tekint, ledönti". Németaiföldön is az a 
babona, hogy nem csak a növendékmarha, 
de a baromfi és az ültetvény is jól sikerült. 
Azonkívül van még kuriozumos nézet is : 
„A szökőévben pénteken mindig megválto
zik az idő."

A ó- kalendáriumban a szökőév febr. 
24-ére esik, a mely nap kétszeresen veendő. 
Az egyház e:en a napon szt. Mátyás apostol 
ünnepét üli, a ki választás után íkta.tatott 
az aposto'ok közé. A szökőévben 25-re esik 
az ünnepe, amit Mátyás ugrásának neveznek. 
Róla mondja a közmondás :

„Mátyás ront ha talál. 
Ha nem talál, csinál,*  

már t. i. jeget.
Gyertyaszentelő boldogasszony napjáról 

mondja a régi tapasztalat :
Ha fénylik a Gyertyaszeutelü 
Az ekéket is vedd elő.

Vagyis a szalmatörek is szükséges lesz 
a marhák számára, oly hosszú lesz a tél. 
Ilyenkor a medve kibújik odújából 8 ha 
szép az idő, ismét visszatér, mert még nagy 
hideg lesz, ellenkező esetben kin marad.

Még néhány jellemző mondást említünk 
meg a télről : „A nyár a tápláló, a tél az 
emésztő," sokféle változatban fordul elő. 
így : „Eljön az ideje, mikor a tél kérdezni 
fogja, mit tettél nyár.*  „A télnek nagy a 
gyomra.*  „Nyáron minden kecske ad tejet, 
télen nem is minden jó tehén." „Aki a me
leg időben nem dolgozik, a hidegben ehezni 
fog." „Aki nem jár gereblyével, mikor 
legyek és bögölyök csipnek, télen szalma
kötéllel fog járni s kérdezni : Van-e széna 
eladó.*

Különfélék.
— Lapunk olvasóihoz I Búcsúzunk 

az ó évtől, egyben búcsút veszünk a Bars 
régi alakjától, tisztán társadalmi irányától, 
amelyben 27 év óta szolgálta városunk és 
vármegyénk közügyét. Hogy a Bars ily 
hosszú ideig, több mint negyedszázadig kö
vetkezetesen kitartott, sőt hogy megerő
södve, ezentúl tágabb körben, szabadabban 
végezheti feladatát, azt nagy részben az 
olvasók és munkatársak támogatása tette 
lehetővé. Fogadják ezért az öreg Bars forró 
hálás köszönetét, de vegyék szívesen ké
relmét is az iránt, hogy a tapasztalt rokon- 
ssenv és támogatás kisérje az uj Barsot is 
munkájában, amely rokonszenvnek és támo
gatásnak kiérdemlése fogja képezni leg
szebb feladatát. Kérjük továbbá a Bars 
érdemes olvasó közönségét, derék munka
társainkat, hogy a közjóra vezető óhajtásai
kat, nézeteiket velünk közölni kegyeskedje
nek ; most már tágabb lesz a tér, mert a 
politikai nézetek latba vetése nem talál



akadályra; aa uj Bán lapjai ia nyitva álla
nak vármegyénk úgyszintén Léva és vi
déke egész közönségének számára, mert 
hiszen mindnyájan egy célra törekszünk: 
Barsvármegye s ez által kicsinyben bár — 
egész magyar hazánk szellemi és anyagi 
kultúrájának előbbre vitelére. Midőn ezen 
kérelmünknek kifejezést adunk, lapunk hü 
olvasóinak, derék munkatársainknak, Barsvár
megye s Léva város közönségének boldog, a 
tavalyinál boldogabb uj esztendőt kívánunk 1

— Barsvármegye hivatalos köz
lönye cimet is viselte eddig a Bars. Ezt 
a díszítő jelzőt ezennel tisztelettel elhagyjuk. 
Annak idejében megtisztelő volt a törvény
hatósági bizottság figyelme, mely a Barsot 
ezen címmel felruházta, de az évek hosszú 
sora igazolta, hogy a cim — puszta cim 
maradt; a Bars semmiféle támogatásban 
nem részesült a hivatalos vármegye részé
ről. Sö. az ékes jelzőnek használata anyagi 
áldozatába került, mert fennállása óta díja
zott tudósitót kellett tartani, hogy a vár
megye központjában történtekről a Bars 
olvasói is tudomást nyerjenek. Ezentúl te
hát a Barsnak egyéb dekorációja nem lesz, 
miDt az, ha továbbra is megtartja a polgár
társak bizalmát és szeretetét.

— Városunk közönségének áldo
zatkészsége. Léva város polgársága több 
ízben tanúsí totta már köt ügyekben való 
nemes áldozatkészségét. így jött létre a 
csata-lévai vasút, a főgimnázium ; ebből telt 
ki a plébánia templom újjáalakítása stb. A 
napokban ismét szép jelét adta a város 
adófizető közönsége ezen kiváló erényének. 
A megyei párt elnöksége utján f. hó 29-én 
délelőtt 11 órakor értekezletre hivattak ösz- 
sze Léva város adófizető, háztulajdonos és 
földbirtokos polgárai. Erén felhívásra 'tözel 
200 lévai birtokos gyűlt össze a városháza 
dísztermében. Különösen a földbirtokos pol
gárság volt jelen teljes számban. Holló 
Sándor ismertette a tényeket a megyei 
székhely kérdésében, előadván, hogy a köz
ponti hivata'ok elhelyezésére szolgálandó 
vártéi ület megvételéről van szó. Az urada
lom tulajdonosa a város iránti jóindulatból 
80,000 koronáért eDgedi át a közel t'Z 
holdnyi belterületet a rajta levő összes épü
letekkel együtt, most óhajtandó, hogy a 
város közönsége önként felajánlott áldozattal 
vegye meg az ingatlant, és a székhely átköl- 
tözködése esetére ajándékozza a vármegyének, 
vegye meg úgy, hogy ezzel a város költ
ségvetése ne szenvedjen. Jelenti, hogy ezen 
összeg nagyobb részére már az ajánlat meg
van, Schoeller Pál lovag nagylelkűen 25,000 
kert ajánlott fel ezen célra ; a két legrégibb 
lévai pénzintézet, vagyis a Takarékpénztár 
és Hitelintézet ugyancsak 25,000 koronát 
adnak ; ajánlja, hogy a még fennmaradt 
30,000 koronát Léva város legtöbb adót 
fizető polgárai adják össze. — Az értekezlet 
egyhangú lelkesedéssel fogadta el az indít
ványt. — Dr. Á’mosW Béla egy érdemes, 
tapasztalt és gyakorlati gondolkozásu lévai 
polgár, Nyitrai Ferenc ajánlatát ismerteti, 
mely szerint a polgárság egy évi adójának 
összegét ajánlja fel a mondott célra ; ö szí
vesen járul hozzá s egy évi adóját, 1100 
koronát rendelkezésre bocsájt, es alapon az 
összeg a nagyobb adófizetők áldozatkészsé
géből is kikerül. — Dr. Frommer Ignác 
helyesli esen elveket, de ajánlja, hogy ne 
csak a nagyobb adófizetők, de a legszegé
nyebbek is járuljanak hozzá filléreikkel, 
mindenkinek legyen része az alkotásban ; 
ha nagyobb összeg gyűlik össze, jut még a 
várkastély átalakítására is. — A jelen volt 
közönség ehhez is egyértelemmel hozzájárult, 
mire az elnök a következőkben állította 
össze az értekezlet határozatát .*
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Léva város adófizető-, birtokos- és ház
tulajdonos polgárai tudomásul veszik, 
hogy Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága folyó hó 12-én tartott rendkivüli 
ülésében a közigazgatási székhelynek Ara- 
nyosmarótról-Lévára leendő áthelyezését 
elhatározta, |

Egyúttal kijelenti, hogy a székhely 
céljaira az uradalom által Léva város 
közönségének felajánlott vártelket annak 
részére megvásárolja, illetve annak vétel
árát fedezi oly formán, hogy a 80,000 
korona vételárhoz, a még fedezetlen 30,000 
koronát adó irányában önkéntes adomány 
folytán egybegyűjti.

Végül a polgármeder utján hálás 
köszönetét fejezi ki az uradalom tulaj
donosának, Schoeller Pál lovag urnák a 
közügy szolgálatában, Léva város közön- , 
végének érdekében tanúsított áldozat-kész- , 
ségeért. I
— Tisztújító közgyűlés. Holnap, ! 

december hó 30 án tartatik Aranyos-Ma- ' 
róton Barsvármegye tisztújító kösgyülése. 
Még a tavasszal nagy izgalmakat Ígért res
tauráció aránylag nem nagy hullámokat fog 
felverni vármegyénk közéletében. Akkori
ban a megsértett honfiúi érzet példás és 
jogos megtorlásra készült, azóta a minden 
sebet hegesztő idő letörte a megtorlás élét, 
leiörte as emberi szánakozás és gyöngeség 
fegyvereivel. Elősegítette est a helyi érde
keket védelmező kisebbség, mely bitorlott 
hatalmának megtartása céljából mindent ' 
megbocsátott. De az idők tanulságai | 
fennmaradnak! — A garami érdekeltség 
tudvalevőleg a tisstujitó szék elhalasztását i 
kérte, est a közgyűlés többsége határosattá 
is emelte, de as essei járó pályásati ha-

táridő-hosssabbitás nem engedélyeztetett. 
— Ezzel a megyei párt — miután alispán 
jelöltje Mailáth István az utolsó pillanatban 
visszalépett — meg lett fosstva az alispáni 
és főjegyzői állások betöltésére gyakorol
ható befolyásától ; elüttetett legfontosabb 
autonóm—jogának gyakorlásától. —
így ez idő szerint a garami érdekeltség 
csak a lévai és szentkerasz'i járások ki
próbált tisztikarának érdekében vonul fel, 
továbbá azért, hogy arra méltó egyénnel 
töltse be a vármegyei főügyészi és az egyik 
árvasséki ülnöki állást. Fölösleges hangoz
tatnunk, hogy ezúttal is a garami bizottsági 
tagok teljes és egyetértő felvonulása szükséges 1

— Lévaiak a távolból Nap nap 
után érkeznek levelek a megyei párt elnö
kéhez, távollakó lévaiaktól, akik résit akar
nak venni a város jogos küzdelmében, 
legalább lélekben ott vannak a küzdők 
között, az elért sikerek fölötti 
örömüket fejezik k>, sikert kívánnak a 
továbbiakhoz, sőt tehetségük szerint fela
jánlják segitségüket is. Ilyen, a szülőföld 
soha nem hülő szeretetéről tanúskodó levél 
a következő :

Tekintetes Pártelnök Ur !
A „Barsu legutóbbi számában „Léva 

város közönségéhez11 intézett felhívás foly
tán tiszteletteljesen adom pártelnök urnák 
tudomására, t ogy a lévai várkastély meg
vételéhez szükséges összeghez részemről 
100, azaz egyszáz koronát ajánlok fel. 
Ezt az összeget 1908. év folyamán több 
havi részletben fogom megküldeni. — 
Székesfehérvár, 1907. december hó 24. 
Barsi Ambrus, kir.e javító int. gondnok. 
Különvonat a bizottsági tagok 

részére. Hogy a holnapi tisztújító szikre 
a s arami bizottsági tagok teljes számmal 
és minden akadály nélkül felvonulhassanak, 
a megyei párt elnöksége különvonatot ren
delt, melynek menetrendje a következő: 
indul Damásdról Kovácsi felé: Gr.-Ditnásd- 
ról reggel 5 ó. 49 p., Zselizről 6 ó. 07 p., 
Nagysallóról 6 ó. 34 p., Alsóváradról 6 ó. 
51 p., Láváról 7 ó. 12 p., Nagykosztnályról 
7 ó. 30 p., érkezik Kovácúba 7 ó. 38 p., 
Legbiztosabb, ha minden bizottsági tag 
a külonvonattal utazik ; Kovácsi állomáson 
ugyanis elegendő számú fogat fog rendel
kezésre állani, melyek a vonattal érkezőket 
Ar.-Marótra szállítják. A tisztújító szék a 
legnagyobb valószínűség szerint már*  dél
ben be lesz fejezve, azért visszafelé külön- 
vonatra nincs szükség ; a bizottsági tagok 
a rendes 1/t4 órai vonattal indulhatnak 
Kovácsiból.

— Cserei József betegsége. A hely
beli főgimn. veterán tanára, Cserei József, 
folyó hó 4 én ment le Budapestre, hogy 
cukorbetegségből származó súlyos lábsebe 
eeedését (Gangrena) gyógyítsa. Orvosi- ta
nácskozás után a Grütiwald szanatóriumba 
szállították, hol folyó hó 11-én dr. Hültl, 
egyetemi tanár, a kitűnő mütő, szerencsés 
kézzel amputálta bokán fölül a bal lábát. 
A műtét narkózis nélkül ébren a helyi 
anaestheis (érzeketlennétevée) segélyével, a 
nélkül, hogy a beteg a legkisebb fájdalmat 
is érezte volns, történt meg. A tudós tanár 
ur, csak január hó közepén kerülhet haza 
és gépláboo, de jó.egészségben fog járni és 
tovább működni. Őszinte részvéttel kísértük 
a kiváló és ludós pedagógus betegségét, 
most annál őszintébb örömmel gratulálunk 
felgyógyulá-ához.

— Kézfogó. Pétery Béla, tenkei m. 
kir. adótárnok — megyénk szülötte — a 
Biharmegyei Tulkán eljegyezte néhai Ormay 
Géza ügyvéd özvegyének leányát, Millye 
Gyula nagyváradi kir. ítélő táblai biró unoka 
húgát Etelkát.

— Gyászrovat. Rzehák Ede uradalmi 
főkönyvelő: súlyos veszteség érte: édesanyja, 
Rzhákné, Leidenfrost Laura úrasszony folyó 
hó 21-én Léván élete 79-ik évében csende
sen elhunyt. A jósáéban elaggott urinő 
haláláról családja a következő gyászjelen
tést adta ki : Alulírottak fájdalomtól meg
tört szívvel tudatjuk forrón szeretett anyánk 
és jó testvér Rzehákné Leidenfrost Laura 
úrasszonynak folyó évi december hó 21-én 
éjjeli lD/s órakor élete 79-ik évében rövid 
szenvedés után történt gyászos elhunytét. 
A drága halott földi maradványai folyó hó 
24-én d. u. 3 órakor fognak a lévai róm. 
kath. sirkertben örök nyugalomra helyez
tetni. Az engesztelő szent-mise áldozat pé
pig folyó hó 27-én reggel 8 órakor a lévai 
plébánia temp ómban fog a Mindenhatónak 
bemutattatni. Léva, Aachen, Brüon, Bécs 
1907 december hó 22-én. Béke lengjen 
porai felett I Rzehák Antal cs. k. egyetemi 
tanár. Rzehák Emil gyári tisztviselő. Rzehák 
Mária férj Báró Haan. Rzehák Vilma férj. 
Coument-Fríns gyermekei. Pejsikné-Lsidsn- 
frosth Bertha testvére. Rzehák Ede magán
tisztviselő. Rzehák Tivadar gyártulajdonos.

— Az Iparoskor estélye. A Lévai 
Iparos Olvasókör 1907. évi december hó 26. 
napján karácsony második ünnepén jól si
került felolvasó estélyt tartott. Ember em
lékezel óta nem láttunk oly nagy közön
séget együtt, mint most. A Schmidt-féle 
vendéglő minden terme zsúfolásig megtelt. 
A műsort a műkedvelők énekkarra nyitotta 
meg s Tóth István karnagyuk vezetése 
mellett három szép kuruc nótát adott elő 
nagy tetszés mellett. Nagy érdeklődés ki
sérte Köveskuty Jenő tanítóképző intézeti 
igasgató felolvasását, meiy az ipar fejlődé

séről s a polgárságnak a közéletben való 
érvényesüléséről szólott. Nem csak a kitűnő 
értekezés, de maga a valóban szivet 
gyönyörködtető szép előadás igazi élvezetet 
szerzett a közönségnek. Az értékes tanul
mányt az uj Bars fogja egész terjedelmében 
közölni. Ezután a Műkedvelő előadás, című 
jelenetet adták elő Nagy Ilonka, Preszto- 
lánszki Annuska és Szalag Lenke tok ter
mészetes humorral fűszerezve. Majd több 
szép népdalt játszott hegedűn Macsek Ma
riska. A közönség a bájos muzsikust zajo
san megtapsolta, úgy hogy ráadás nélkül 
nem is távozhatott a pódiumról. Nagy 
derültséget kelteitek a két Kohn, törvény
széki jelenet előadásával Tarr Mihály, Mak- 
kay Béla, Kovács József és Dubovszki János. 
Ezután Jochtvirth Erzsiké székely asszony
nak öltözve bátor és biztos fellépésével adta 
elő Benedek E'eknek Fiam lakodalmára cimü 
magán jelenetét. Majd ezután Kucsera József 
lépett a pódiumra s aző ismeretes szép bariton 
hangján énekelt több szép magyar nótát. 
Pompásan játszották ezután a Vallomás 
cimü páros jelenetet Subaly József és Lamer 
Mariska, kiknek zajos tapssal adózott a 
közönség. Ezután a Farsang cimü, komoly 
tárgyú költeményt szavalta Metferber GzePa. 
A bájos kisasszony szép, értelmes előadása 
sokakat a könyekig?,meginditott. Benne iga
zán ritka szép tehetséget fedeztünk fel. 
Végül Elmegyek a templom mellett, népdal 
egyveleget énekelte a műkedvelők vegyes 
kara. A tréfás tombola után táncra perdül
tek a párok. Fiatalok és öregek, mint a 
régi jó időkbau. reggelig járták a táncot. 
De még akkor is zsúfolva volt a terem, 
mikor már a nap kibukkant a házak felett. 
A szép mulatság úgy erkölcsi, mint anyagi 
sikerére méltán lehet büszke az iparos 
olvasókör.

— Képesítő vizsgálat. Folyó hó 
23 án az állami tanítóképzőben pótló ké
pesítő vizsgálat tartatott dr. Hámos Péter 
kir, trnfelügyelő elnöklete alatt. Ezen alka
lommal magyar nyelvű iskolákra képesittet- 
tek : Boros Mór, Heyer Béla, Klacsánszky 

, János, Subaly József.
— A szülőföld szeretető sohasem 

oly élénk, mint a család legszentebb ünne
pén, karácsonykor. A meleg családi szeretet, 
a rég nem látott édes otthon után vágya- 
kozók messze földről is fölkészülnek, hogy 

i a karácsonyt otthon tölthessék. Az idén 
I szokatlan nagy számban jöttek haza az 
j idegenbe szakadt lévaiak. Nemcsak az or- 
■ szág, de a világ távoli részeiből is jöttek, 
! szeretettel, vágyakozással. Szeretettel a kis 
j városka iránt, melyben bölcsőjük ringott, 

vágyakozással a törekvő uj város iránt, mely 
eddig őket büszkén vallotta fiainak, s melyre 
most már ők is büszkék lehetnek. Mennyi 
kitűnő erő és tehetség volt kénytelen el
szakadni szülőföldjétől, hogy érvényesül
hessen ! Adja Isten, hogy jövőben itthon 
találjon tért a tenni vágyó, szorgalmas ifjú 
nemzedék, őket pedig, a szeretett vendé
geket, városunk hü fiait hozta Isten I

— Az irgalmas nővérek intéze
tében igen szép, kedves ünnepély fo.yc 
le folyó hó 23-án d. u. 4 órakor. Sok volna 
a szebbnél-szebb zenei előadást, szabatos, 
kitűnő szavalást, és a remekül betanitott 

i énekeket sorra szedni, csak annyit emlí
tünk, hogy a leánykák úgy a zene és ének 
terén, mint a szóbeli előadásban tökéletes 
dolgokat mutattak be. Igen kedves volt a 
Rózsacsoda c. kis színmű, mely magyar 
szent Erzsébet ismeretes gyönyörű legen
dáját jeleníti meg. Szent Erzsébet szerepét 
Mácsánszky Lujza játszotta igen ügyesen. 
Az ügyesen alkalmazott pia fraus tökéle
tessé tette a hatást. Igen szép volt a dal
játék ; a szöveget remekül szavalta Frecska 

[ Margit, nagyon szépen énekelték a szótó 
j kát lzsóf Ilona, éz Frecska Aranka, minde- 
1 zekfölött gyönyörűen ment a növendékek 

3 szólamu éneke. Egy ragyogó szép, dúsan 
rendezett élőkép tette teljessé a szép 
ünnepély hatását.

— Fekete karácsony. A'. idei ka
rácsonyhoz hiányzott a szép miliő : a hó. 
Amint mondják : fekete karácsony volt, 
eső esett és sáros volt az ut. Az ünnep 
másodnapján tisztességes fagy volt, sőt Já
nos napkor gyönyörű hó esett, sűrűn, vas
tagon, már arról ábrándoztunk, hogy pom
pás szánul lesz, de bizony a szép remények 
befagytak, helyesebben mondva elolvadtak, 
és a sok hóból ismét csak sok sár lett.

— Karácsonyi pásztorjáték. Szabó 
János .Bstlehemi Bakter0 cimü pásztorjá
tékát adta elő karácsony napján a Lévai 
Kath. Legényegyesület. Kár, hogy nem na
gyobb a terme. Szerény méretei sehogy 
sincsenek arányban a nagy közönséggé1. 
Az egyesület előadásait mndg szívesen 
látogatják, mert azok nemesen szórakoz
tatók. A szereplők érvényre juttatták a 
„Betlehemi Bakter*  összes szépségeit. Sze- 
pesy Mariska Ssüz Máriát, Pigler Böske aa 
tniryalt nagy természetességgel utánozták. 
Mihályka Mariska, Korcsmarek Gizi és Mar
git bájos pásztorleányok voltak. Az alakí
tásban rendkivüli sikert értek el Bella 
László, a bakter, Kovács János és Palkovics 
Bá'int pásztorok. Gutmann János és Csuvara 
Lajos annyira hü utonállók voltak, hogy a 
gyerek-publikum menekülni akart előlük. 
Szépen játszottak Balázs Sándor, Mészáros 
János és Jakál István is. Lomjánszkytól 
több életet várunk. Mondóaájanak nagy 
része kárba veszett. A görögtüzet talán
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lehetne vilanyfénnyel pótolni ? 1 Ssivesen 
gratulálunk Sellinger Jánosnak az ügyes 
reudezésért. — A sikerült előadást Szilvesz
ter estéjén, este 8 órakor megismétlik.

— Jegyváltás. Bcnkóczy Emil, volt 
lévai tanítóképző intézeti nevelő, az egri 
érseki taníióképző tanára e'jegye-ite Sir 
Pannikát Egerben. Kívánunk Bök szerencsét 
és boldogságot.

— A garamszentbenedeki kath. 
Olvasókör tagjai és az iskolai ifjúság a 

karácsonyi ünnepek alatt ez idén is két 
színdarabot adtak elő szép sikerrel, és pedig 
„A betlehemi bakter*  pásztorjátékot és „Sz. 
Erzsébet karácsonyát0 sz. István ünnepén. 
A színdarabokat megismétlik, és pedig uj 
év napján esti 5 órakor az elsőt, január hó
5-én  a másodikat és 6-án mindkettőt.

— A beszélő néma. Nem is egy, 
hanem többen voltak, kik a siketnémák 
körmöcbányai intézetének karácsonyfa 
ünnepélyén beszéltek. Az intézet egyik 
termében szelíd diszü karácsonyfa állt. 
Alatta sok mindenféle édességben, játék
szerben, a népszerű dióban és mogyoróban, 
valamint tömérdek ruhában megnyilatkozott 
jótékonyság. Mellette a természet árváinak 
kipirult orcái és örömtől repeső szivei. 
Váradi Ziigmond, az intézet igazgatója, 
ünnepélyes beszédet mondott a jelenlevő 
közönséghez. K<váltképen a hölgyekhez. 
(A ruhákat ők varrták. Hogy hívják őket?) 
Azután előlépett egy pöttömnyi gyerek. 
Siketnéma a javából s szavalni kezdett. A 
szép karácsonyfáról beszélt. A karácsonyfa 
csak neki ragyogott. Az emberek gyönyör
ködve nézték. Azután egy egész osztály 
diskurzust folytatott a karácsonyfáról. 
Mennyi hang ez egyszerre a némák haj
lékában. Végre Szabolcska M hály egy 
szép költeményét hallottuk felcsendülni 
egy kis szőke siketnéma fiú aj tán. De 
nemcsak a szivek, hanem a zsebek is meg
teltek ezen az ünnepélyen. A sok siket
néma emberke azt sem tudta, hová tegye 
azt a rengeteg h limit, amit a jószivü em 
berek kegyelméből kapott. — Az ünne
pély zárószava Palkovics Emii polgármesteré 
volt, ki mint az intézet felügyelő bizottsá
gának elnöke, úgy a varrásnál közreműködő 
hölgyeknek, valamint az intézet igazgató
jának — ki az egész ünnepélyt rendezte, 
az ajándék tárgyakat gyűjtötte, stb. — a 
szeretet nevében köszönetét mondott.

— Eljegyzés. Freud József, a Magyar 
élet és járadék-biztosító intézet zólyomi 
képviselője eljegyezte Steiner Ignác lévai 
igazgató-tanitó leányát Valériát.

— János evangélista. December hó 
27.-én volt János evangélista ünnepe, ki 
Jézus legkedveltebb tanítványa volt s ki 
az üdvözítő Isten ember szeretetét és bi
zalmát a legnagyobb mértékben bírta. Hü 
lelkének rettenthetetlen bátorságával mind
végig kitartott az üdvözitő mellett. Máriá
val együtt állott a kereszt alatt s a hal
dokló Megváltó szeretett anyját az ö gond
viselésére bízta. Az ö ünnepével van össze
függésben a népszerű ,,Szent János áldás“ 
melyre pedig vajmi kevesen gondolnak. -- 
E-edet- pedig az, hogy szent János evan
gélista napján az egyház bort áldott meg, 
melyet a hívek elteltek s belőle azon cél
ból ittak, hogy szent János közbenjárása 
által minden testi és lelki bajtól megóvás
ainak.

— Elfelejtett főnyeremények. A 
Jószivsorsjegyetr 1907. november 15 iki hi
vatalos sorsolási jegyzéke szerint: az 1020 
sor. 66. sz. sorsjegy nyert 20.000 koronát, 
az 1073. sor. 85. sz. sorsjegy nyert 20.000 
koronát, a 4209. sor. 27. sz. sorsjegy nyert 
20.000 koronát, az 5660, sor. 99. sz sors
jegy nyert 30.000 koronát és a 6152. sor. 
75. számú sorsjegy 20.000 koronát nyert. 
Ezeket a sorsjegyeket már évekkel ezelőtt 
húzták ki, de a mai napig a szerencsés 
nyerők nem jelentkeztek. Az illetők egy
szerűen nam tudják, hogy sorsjegyüket 
ilyen nagy nyereménynyel húzták. — Nem
tudják pedig azért, mert nem járatnak 

' megbízható sorsolási lapot. Ilyenként ajánl
ható a Pénzügyi Hírlap, amelynek sorsolási

1 melléklapját a Pénzügyi Útmutatót a uagy- 
méltóságu magyar kir. belügyminiszter mint 

i teljesen megbízható szakközlönyt, a 
. magy. kir. pénzügyminiszter pedig 
! mint szakértelemmel és pontosan szer- 
.. kesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A 
I kP előfizetői a januári számmal ingyen 

kapnak egy sorsolási Naptárt, továbbá a 
Pénzügyi- és Tözsdei-Évköny v-et, amely 
sok hasznos tudnivalón kivül tartalmazza a 

, kezdettől fogva 1907. végiig kihúzott, de 
' kifizetés vé ett még be nem mutatott sors

jegyek, kötvények, záloglevelek hiteles ki
mutatását, úgy hogy e könyvből bárki 
azonnal megláthatja, ai van-e sorsjegye húz 
va, vagy nincs ? A Pénzügyi H rlap előfi
zetési ára 5 korona, mely összeg postautal
ványon Lü'dendő be a kiadóhivatalba, (VII. 
Rá< óci ut 44.) a hol mutatvanyazámos ia 
kaphatók.

Közönség köréből.
Adományok

a szegény gyermekek részére a karácso 
nyi ünnepek alka'mából ; Irg. növ. intézete 1 
vég keltr.e és fehérnemű, polg. isk. növ.

I gyűjtése, 70 K. 68 fill. elemi isk. gyűjtése, 
* 24 kor. 58 fill. ovodásók gyűjtése, 16 kor.



av .....---- A aur. Alim,
Festőtanitvinyok gyűjtése, 2 kor. 60 fill. 
Fenyvesi Károlyné 5 kor. Pollik Vilmosáé 
5 kor. Sitol-Ar Irén 3 kor. Grotte Vilmos 1 
vég kelme és 4 m. siffon, Budapesti keres
kedők 25 m. barchet, 15 m. flanelt és 2 
kendő, Fülöp Emília 4 trikó éa 4 p. kestyü, 
Vilcsek Irén 1 ruhára való, Kovács Sári 1 
p. czipő, BlumentháF Janka 4 p. harisnya és 
2 kendő. Ruhát kapott 46 gyermek. Ruhát 
varrtak a következő hölgyek : Csuvara I. 
Izsói Jánosné, Hartli Rezsőné, Krizsmanek 
Károlyné, Kvasza? József né, Lakos Erzsébet, 
Nikiaer Etelka, Tolnay Mariska 2-2 ruhát ; 
Bechacker Janka. Bdla L. özv. Biró Jánosné, 
Bartos Ilona, Bodánesky Adolfné, Bódy 
Lászlóné, A kacs Mária, Bakos Lajosáé, 
From berger Gyuláné, Horváth Mária, Kónya 
Mária, Koskó Béláné, Kovács Józsefné, 
Kozma Erzsébet, Nyizsnyánszky Gézáné, 
Schwarcz Vilmosné, Ssepesy Margit, Szurdy 
Ferencné, Vargha Károlyné 1-1 ruhát.

Hálás köszönet a szegény gyermekek 
nevében a kegyes jótevőknek.

Xrg. növ. intézetének
igazgatósága.

Irodalom és művészet.
Kémiai praktikum. Kémikusok, gyógy

szerészek, orvosok számára és megán hasz
nálatra irta Pintér Pál keyyesrendi tanár. 
Debrecen, 1907. 8. r. VIII. 245 lap. 75 
ábrával.

A szaklapoknak a könyfre vonatkozó 
véleményei:

Magyar Chemiai Folyóirat. 1907. 11. 
füzet. „ . . . olyan könyvről van szó, amely 
Útmutatást ad, miként kell • chemiai mű
veleteket aéghez vinni, miként kell a ké
szülékekkel bánni, hogyan kell azokat cél
szerűen alkalmazni, mi mindenre kell egy- 
egy mérésnél ügyelni, hogy megbizható és 
pontos eredményt kapjunk. Ezt a feladatot 
tűzte a szerző maga elé s valljuk be, e 
feladatának derekasan meg is telelt. Mun
kájának igen jó hasznát veheti a kezdő 
chemikus, de első sorban a tanárok és 
gyógyszerészek lógják a munka gyümöl
csét élvezni ... A munkát mindenkinek 
ajánlom, mert éreemes rá, hogy mentül 
ssélesebb körűen elterjedjen."

Gyógyszerészsegédek Lapja. 40. szám. 
„A könyvnek ki váltképen az as előnye, 
hogy egyszerű, világos, kezdő chemikusok 
játszva megértik. Gyógy szeréssgyakorno- 
koknak, gyógyszerészet hallgatóknak külö
nösen figyelmébe ajánljuk.1*

A könyv ára ő korona. Kapható Nyit- . 
rai és Társánál Léván*

- A .Budapest" jubileumi din
albuma pár nap múlva a közönség kezé
ben less és bizonyára óriási feltűnést fog 
kelteni. A „Budapest**,  amely a többségben 
levő függetlenségi és 48-as párt hivatalos 
lapja, nagy és ritka jubileumot ül. — Nov. 
hó 15-én volt éppen harminc esztendeje 
annak, hogy a Budapest nemzeti és kultu
rális nsgy hivatásának utján megindult. —■ 
Méltán jubilál a Budapest, melyet a halha
tatlan nagy Kossuth Lajos annak idején 
elvei egyetlen hü letéteményesének vallott, 
fia pedig, ki a nemzetnek ma vezére és 
büszkesége, hazatérte óta politikájában 
irányitott. A Budapest jubileumi ünnepét ' 
olvasói előtt as által is emlékezetessé éa j 
kedvessé fogja tenni, hogy olyan ajándékot ■ 
ad előfizetőinek, amely páratlanul áll a • 
magyar sajtóban. Es a Budapest jubileumi > 
diszalbuma less, mely „Harminca év“ cim- i 
me), művészi diszkötésben, 20 ivén, képben 
és szövegben mondja el a lap harminc 
éves történetét. írni fognak abba politikai 
társadalmi és irodalmi életűnk legkiválóbb 
alakjai, a „Budapest**  volt és jelenlegi mun- j 
katársai úgy, hogy az szellemi tartalmával 
és remek ilusztrációival is minden eddig 
megjelent hasonló munkát messze fölül • 
fog múlni. A könyv minden háznak disze i 
és bolti ára 20 korona. A jubileumi albu
mot újonnan belépő előfizetők is megkapják, 
ha most legalább egy negyedévre 6 koro
nával előfizetnek. — A Budapest előfizetési 
ára: Egész évre 24,— korona, Félévre 12 
korona, negyedévre 6 korona, egy hóra 2 
korona. Mutatványszámokat kívánatra bár
kinek szívesen küld a „Budapest**  kiadó
hivatala Budapesten, IV. kér., Sarkantyus- 
utca 3. sz. ;

A .Divat Sxalon“-t, Magyarország 
egyet en komoly és hasznos irányú női lap
ját ajánljuk olvasóink figyelmébe. A mai 
súlyos gazdasági viszonyok között, mikor , 
feltétlenül megköveteljük a család minden j 
asszonyától, hoyy a dolgozó férfi mellé állva, 
a maga házikörében szorgalmával, ügyessé
gével megtakarítsa a neheseu szerzett fivé
reket, teljes megnyugvással vihetjük be 
otthonunkba a Divat Szalont, melynek 
minden törekvése odairányul, hogy a leg
hasznosabb formák között fejezze be a 
leánynevelést és álljon támaszul a feleségek 
és anyák mellett. Tanít szabni-varrni s es 
által hatalmas fegyvert ad a nő kesébe a 
divat ellen, melyet mellőzni, megtagadni 
úgy sem lehet, hanem vele kiegyezni aas- 
szonyi kötelesség. Kedvet ébreszt, eszkö
zöket nyújt arra, hogy fiatal anyák a 
gyermekekkel foglalkozzanak : készítsék a 
ruhácskáikat, játékszereiket, kézbe adhassák 
as olvasnivalóikat és rendezhessék a játé
kaikat. Ugyanígy foglalkozik a hástartáv

vesetésének kérdéséeivel, as otthon csino
sításával s főképen azokkal as otthon 
végezhető hásias munkákkal, melyeknek 
eredménye tekintélyes megtakarítás. Sióra- 
kostatáa céljából pedig egy, a divatlap fo
galmát tekintélyesen fölülmúló ssépirodalmi 
részt is ad, melynek válogatott közlemé
nyeit kiváló írók szolgáltatják. Szerkesztői 
postáját pedig, e női lapnál oly fontos, 
szinte életkérdéssé, benső összeköttetésé, 
gondviselésszertt vezetéssé fejlett rovatot, 
maga a szerkesztő ; Stabóné Nogáll Janka 
intézi el, a kihez igazi gyermeki szeretettel 
járulnak hosszú évek óta bajban, gondban, 
tanácstalanságban szenvedő hívei, hogy 
azokat folyton vigasztalja, bátorítsa, felvi
lágosítsa, s asszonyi kötelességeiben meg
erősítse. Nemes, értékes házibarát a Divat 
Szalon, melynek kiállítása is pazar pompá
val bizonyítja be, hogy az előkelő magyar 
úri hölgye- kezébe való. Előfizetési ára: 
egész évre 12 kcr., melléklettel, szabási- 
vekkel, zenemüvekkel, szines nyomású ké
pekkel egyben. Mutatványszámokat ingyen 
és b rmentve küld a Divat Szalon kiadóhi
vatala, Budapest, IV., Eikü-ut 5. és meg
rendelhető Nyitrai és Tea könyvkereskedé
sében Léván.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 év! december hó 22 -tél 1907 évi december 29-éig

Születés.

A szülőt teve 1.
"h

▲ gyermek
neve

Madarász Jónás Sillingi Rozália leány Ida Anna

Manyuch István üubecz Katalin fia János

Nyemecz József Nyuli Mária leány Ilona

Boldis Károly Csuka Rozália fia László

Kovács Imre Vnuk Borbála fia Imre

Macsuha Gyula Melis Johanna fia Samu

Kollárik Lajos Hoterik Paulina leány Mária

Kosztolányi Pál Berke Rozális leány Erzsébet

LSE I DLITZ-PORaI
Eoyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük S^~" Moll 
készítményeit

I* MOLL-FELEl

Házasság.

fölrá es menyasszony neve Vallása

Blan Salamon 8chweiger Gizella

Halálozás.

Az elknny t neve Kora
A halál oka |

Rzebák A. Leidenfrost L. 78 éves Bzivbénulás

Gernsini István 71 . Aggkongyengeség

Veisz B. Raáb Borbála 68 • Paralysis progres

Havran Lukács 11 . Ha«ih agy méz

8chvarcs Libor Giünösbélgyull.

Lévai piaciárak.

Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrt epitány

Búza m.-mássánként 24 kor. 20 fill. 24 
kor. 50 fill. — Kétszeres 21 kor. 40 fill. 21 
kor. 60 fill. — Rozs 22 kor. 20 fiil. 22 kor 
60 fill. — Árpa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 80 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 60 üli
— Kukorica 13 kor. 60 fiil. 14 sor. 40 fill
— Lencse 29 kor. — fill. 29 kor. 60 fiil. — 
Bab 13 kor 30 fill. 14 kor. 20 fill — Kö
les — 9 kor. 60 fill. —

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here, termeszettál arankamentes kor. 175 
—180- Vörös lóhere kis arankás kor. 165 
—180. Vörös lóhere nagy arankás kor. 150 
—155. Lucerna, természettől arankamentes 
kor. 150—158. Lucerna, világos szemű 
arankás kor. 144—146. Lucerna, barnás 
Bzinü kor. 132—138. B.borhere kor. 36—40 
Baltacím kor. 32—34. Tavaszi bükköny 
18—20. kor. Muharmag kor. 15— 16.

Nyilttér.

Üzleti értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 

üzletemet a ForfÁOS-féle házból a 
Kern Testvérek üzletével szemben 

fekvő Friedmaim-féle házba helyez
tem át

További szives pártfogást kér

Ghimessy Mihály,
szabó mester.

Vérszegénységet
rendkívül gyorsan gyógyít a SCOTT féle 
Emulsio és az ezen betegségből származó 
kedélytelenségrt, csüggedést és gyengeséget 
is elhárítja. Az a jó hírnév, melyet a 
SCOTT féle Emulsio kivívott magának, 
különösen

vérszegénység

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT-féle 
módszdr véd-

eseteiben, azon alapszik, hogy 
annak elkészítéséhez azokat a 
legfinomabb szereket használják, 
melyek pénzért egyáltalában be
szerezhetők, s amelyeket fok évi 
tapasztalat alapján tudtak fel
ismerni, továbbá, hogy ezen al
katrészek a sajátos SCOTT féle 
eljárás által íz'etes, könnyen 
emészthető Emulsiová dolgoztat
nak fel. Eonek eredménye ezen 
készitmény, melynek lápereje 
felülmúlhatatlan.

Sínjük Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f.
figyelembe KZa.plxa.t0 :

venni. a gyógyszertárakban.

M OLL- FÉLE

SOS -B0RSZES2
'■ bedörzsőlés,

elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és bülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Icox, 1.90
Kapható minden gyógyszertárban 
$$$$ és drogériában. $$$$

Főszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I, Tuchlaiben 9.

I Kiadó lakás!
Négy szobás lakás konyha és mel

lékhelyiségekkel május hó 1-től kiadó 
Kossuth-utca 9 szám alatt.

Tűzifa és 
porosz kőszén 

megrendeléseket elfogad és házhoz 
szállít

Braun József és fia.

Eladó szőlő.
Felső-Kákában egy 700 O-öl nagy

ságú drót hálózattal kerített szőlő 
eladó. Értekezhetni lehet Kossuth-utca 
19 szám alatt.

Élő Dunai halak!
A n. é. közönség becses tudomására 

hozom, hogy karácsony előtti hetekben, 
s az egész téli szezonon keresztül, min
den héten és pedig csütörtököm, 
és pézxtelcexx,

friss élő halak,
u. na. : ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol- ' 
esőbb árakban.

Egyben felhivom szives figyelmét 
karácsonyi kiállításomra s egyéb 
csemege és fűszer cikkeimre, valamint 
v mindennap érkező friss felvágott, 
virsli és összes hús és sajtnemüekre I

Balatoni halak!
Teljes tisztelettel

Engel József.

Eladó borok.
A garamkissallói és viski uradalm 

pincekezelőség közhírré teszi, hogy az 

1907 évi termésű asztali bor 12—20 

hektoliter részletekben eladó. Felvilá- 

gositással apincekezelőségek szolgálnak.

Igen tisztelt vendégeink és jóaka
róinknak
boldog újévet kívánnak 

teljes tisztelettel
Láng Bernát és neje 

valamint 
Kun József és neje 

a Központi kávéház, szálloda 
és étterem tulajdonosai.

Szilveszter éjszaka 
nagy zene estély 

LÁNG központi kávéháziban. 
Minden, vendég rendkívüli 

meglepetésben fog részesülni. 
ZENE REGGELIG 

Számos látogatást kér 
tiszte'ettel 

Kun József ü. v.

Valódi

Karlócai Urmös
Literje 80 lcrajcű.r_ 

kapható :
Demjén Jenőnél

központi étterem.

Eladó !
Ladányi-utca 8 számú

MF n A z, 
valamint kákákban szép fekvésű 
MF*  SZŐLŐ 
hajlékkal és pincével eladó.

Bővebbet Singer Izidor 
fűszer és teavaj üzletében Léván.

V erebély en 
a Korona nagy vendéglő 

szabad .kézből 

IW*  eladó. 'Wi 
Bővebbet: Lamos István Verebély, 
— özvegy Duben Józsefné Léva.

Kiadó lakás.
Mártoufi-utca 12 házszám alatt igen 

jó forgalmú bolt helyiség, két szoba 
konyha, élés kamra, pince és más 
mellék helyiségekkel május hó 1-től 
kiadó. Bővebb felvilágosítást a házban 
özvegy Vankay Pálnénál.

----- Kávé. ■■
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé ...

. . . . 1.60 

. ... 2.20 
. . . 2.20 
. . . . 2.10 
. ... 2.— 
. . 1.60 2.—
1.60 2.— 2.20 
.... 2.20 
.... 2.20 
. ... 1.60 
. . . . 1.30
. . 2.— 2.40 
. . . . 1.20
. . . . 1.—

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

Védjegy: „Horgony*-*

J A Liniment. Capsici comp., 
9 a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
15 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
hJ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
i biznnvnlt. köszvénvnél. osuznál és meohulé-

□□

pótlcka AjO
- - - . DC

I év°óta legjobb fájdalomcsillapító szernek yju 
bizonyult köszvénynél, osuznál és meghulé- a'i 
seknél, bedörzsölésképpou használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgo: y“ ! 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- W 
tott dobazba vau csomagolva. Ara üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

DL Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 
Prágában, Elisabethstrasse 5 ueu.

Mindennapi szétküldés.

□□



Bars- és Hont érdekli vasúti uj menetrend 1907. október l-til.
G.-Berzencze-Léva. Lőva—Csata—Pártány-Nána-

Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .
Saskü-Váralja 
Gr.-Szt.- Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév
Kudnó 
Újbánya . .
Bars Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , .
Nagy-Koszmály

• • Jrúd.’
Nagy-Szecse 
Alsó- Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . .
Garaiu-Damásd 
Oroszka . .
Csata

Pártánv-Nána—(Jsata—Léfa. Leya—Gr.-Berzencze.
Budapest . . ind. 215sa. 1030 sz. 720gy. 665«'-

Becs ind. 940 sz. 1055 sz.
Párkány-Nana ind. 418 536 850 830
Köhid-Gyarmath 435 562 9 07 847
Kéménd . . 450 607 922 902
Bény .... 5 02 619 934 914
Csata . . . érk. 515 631 946 957
Csata . . ■ ind. 5»8 639 1001 935
Oroszka 54« 647 1Q09 943
Garam-Dainásd 556 657 10>9 953
Zseb*.  . . . 608 7 09 1032 10Ö5
Nagy-Salló 
Alsó Várad . .

636
663

736
753

lioo
11 l7

10” 
lOsö

Nagy-Szecse . 
Léva .... érk.

♦ 668
710

♦ 7 58
810

* 11 92 
1134

10“ 
1107

Léva .... ind. 755 820 12lf "■

Nagy-Koszmály 749 838 123*
Kovácsi . . . 759 846 12‘i
Gr.-Szt.-Benedek 819 904 1 02

Bars-Berzence 6 Őrh. »83Í *9 14 *1 16

Újbánya . . 864 9 25 1 32

Kudnó 955 930 1 39

Garamrév . . 917 941 151

Zsarnócza-Fürészm. 926 9 47* 159

Zsarnócza . í 954 lOoo 214
Ssénájfalu-Vihnye 1012 1013 233

Geletnek-Szklenó 10s» 1019 240
Garam-Szt.-Kereszt 1108 ÍO3’ 3 06
Saskö-Váralja 1118 10‘4* 3*5

Jálna . . . 1129 10 33 3 25
Gr.-Berzencze . 1137 1100 3 83

B.-Gyarmat—i -Nana és vissza. Érsetnjvar—Kis-Tapolcsany es vissza.

érk. 
ind.

érk. 
ind.

ind. 
érk. 
ind.

ind. 315 8 28 227 Érsekújvár . . ind.
344 844 262 •Bánkeszi 3 sz. örh.

*400 *900 *309 N.-Surány . . érk. |
416 916 323 Nagy-Surány ind.
435 933 342 Zsitva-Födémes
4” 940 350 Kis-Mánya .
512 10’1 412 Mánya . • .
532 1079 432 Jzt. Mihályúr

*542 1030 445 Vajk ....5n 10 43 502 Verebély . .
6“ 1100 [519 Zsitva-Ujfalu .
627 1113 532 •Betekints
666 1118 557 Taszár . . .
7 49 1212 705 Aranyos-Maróth 

Kis-Tapolcsány

8 58 4 18 535 Viaszt
961 5 20 6” Kis-Tapolcsány

1008 5 43 660 Aranyos-Maró tli
10 28 587 704 Taszár . . .
JO47 615 724 •Betekints őrh.
1069 *6 24
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1118 750 Ven bély . .
1138 622 808 Vajk ....
1205 716 830 •Szt. Mihályúr
1211 720 861 Mánya •
1236 739 913 Kis-Mánya .
1261* *751 *926 Zsitva Fődemes

116 809 9« Nagy-Surány . érk.
145 833 1007 n n
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Érsekújvár .

ind.
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440
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5Ö9
522
53Í
538
547
557
6”
635
6“
654
709
7 20

B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos . .
Bél .... 
Ipoly-Pásztó . 
Zalaba . . . 
Csata . . .
Csata . . .
Párkány-Nána

Vissza. 
Párkáuy-Nána 
Csata . . . 
Csata . . .
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . .
Visk .... 
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Bécs felé .

A fekete vonallal aláhúzott 
gy = gyorsvonat; *
'jelzettek feltételes megállás.

számok az esti 6 órától reggeli 0 óráig terjedő időt 
személyvonat.

ára 4 korona.

R EK NÉL, Léván
Legjobb géptük, részek és hajók olosón.

családi 
iparoa

72-től 80-ig
78-tól 88-ig
76-tól 80-ig
86-tól 26-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

go ele 1161 
Borászati 

Egyesület 
mint réíiv. társasig 
piliczk-borii ük 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és szilát 

AZ ARANY KASZÁHOZ. festékek

TV 1 X 1 T / »

Bény . 
Kéménd . 
Köhid-Gyarmath 
Párkány Nána 
Budapest felé .

n 945gy
H3ü”z. 
12Ö9.Z.

Knapp Dávid gI:
tt mezőgazdasági és varrógép raktára LtVAN
A
HnHA
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A
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Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom cél
jára — újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettsége nélkül is 
— mindenkor szívesen látom és szakszerű magya
rázatokkal készséggel szolgálok.

HAZAI gyártmányú gépek
m U/^rurDD Ao. cnUDAMT? 'HlA u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő

K I ' ■ ' ’ ......................................
'íj’ valamint minden e szakba vágó

készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban,

TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipueztitja ; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1 20, 2.60 és 5.— koro- 
nértt kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék-kereskedésben, 
ahol Tireram Plakátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIBGRAMU 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér., Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum B., 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.

szivar, 
kártya-

gazdasági és var- 
rágép-, 

IcoszorvL-, 
fa- és 

érczkoporsó 
raktára.
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Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt- festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, czukor, tea, rum, likőrök, cognac. 
fehér és vörös bor, valódi Mei’’ ager-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktáruk:

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

3
§
§
0 
0 
$
8

Varrógépek és Műhímzés
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal . *
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép • . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

, , „ láb és kézi najtásra
Körhajós családi (Kingschiff) gép .

„ iparos (Kingschiff) gép •
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

a v » •
Uj Singer családi varrógép késihajtásra

■0- Mfihímzési készülék

FőrsÜEtéLX* :

KERN TESTVÉ

legdíszesebb kivitelben
készittettnek

Nyitrai és Társa
J * 

könyvnyomdájában Léván.

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.
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