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A mai diák.
Szengotthárdon, az állami gimnázium 

hetedikes diákjai sztrájkba állottak. Két 
tanáruk bánásmódját sérelmesnek talál
ták és elhatározták, hogy ameddig ettől 
a két tanártól „nem vonják meg a 
tanítást44 addig nem járnak iskolába 
Nem ismerjük a diákok ügyét és igy 
nem is szólhatunk róla. Az esetből 
mégis a modern középiskolai diák leg
szebben kijegecesedett példánya emel
kedik ki és ennyiben érdekes, a mi 
számunkra is. A sztrájkoló diák nem 
a tőidből nőtt ki. Évtizedek növelték, 
fejlesztették, erősítették. Most szemközt 
találkozunk velők, mint uj jelenséggel 

Vessünk egy pillantást negyedszá
zaddal visszafelé. Az iskolába. Ott, 
hol még a tanár és diák között való 
viszony: merev, kegyetlenül katonás. 
A tanár az iskola Istene. Még a nyolca
dikosokat is lehuzatja a pedelussal. 
A tanítási módja, fegyelmi eljárása 

llen nincs apelláta, a szava és cse
lekedete elé nem állítanak korlátot. A 
tanár szent és sérthetetlen. Rettegés 

iséri. Szavára esküszik a diák. Bea
vatkozik a diák magánügyeibe is. Az 

teán is remegő tisztelet kiséri. A diák- 
us családokban oly nagy a becsülete, 
kár egy apának. Ez huszönöt éve, 
>gy igy volt. A múlt generációján meg 
et érezni ezt: apáink tisztességtudó 

egyelmezett eszü, jó modorú emberek, 
a konservativok is. Ma? Ma a tanár 

-enki? Pajtáskodnak vele a fiuk. A 
iákkal szépen kell beszélni és ha vége 

az iskolaévnek, talán még előbb is

köszönteni. Fegyelem, büntetés, nevelés 
minderről szó sincs. Egy esztendőt 
együtt kell tölteni. Hát nagy kínnal 
kihúzzák. A diák tudja, ha lematurált 
talán nagyobb ur a profeszornál. A 
szavát kineveti. A legtöbb diák nevet 
azon, ha azt állítják előtte, hogy Ka
zinczy Ferencz nagy költő és Hugó 
Viktor nagy drámairó. A tanár szavát 
meg is korrigálja, újságba téteti, fö- 
lebbezi (ha a papa tekintélyes férfiú) az 
igazgatóhoz és a főigazgatóhoz. — A 
mai fiatalság neveletlen, modortalan, 
fegyelmezetlen eszü Ez azonban csak 
az érem egyik oldala.

Újabb adat. Regen nem ismerték: 
az öngyilkos diákot. Amikor először 
megjelent, veszett riadalmat keltett. 
Azóta rovatot lehetne nyitni a szá
mukra. Ez is typus. Vagy. másik: a 
tanár ellen tüntető. Régen is voltak 
diák csínyek, a tüntető diák azonban 

í komoly, érett és megfontolt szociális lény. 
Aki nagyon is érett. Gőgös, tudákos és 

! követelő. Emberi jogait komoly (nagy) 
képpel követeli. Kritizálja a professzo
rát. Hiba ez? Ha igen hát kié? A diák 
lett rosszabb? Züllünk ? Vagy a pro
fesszor kontingens silányabb. Az bi
zonyos, hogy a mai diákok és tanárok 
között nincs meg az a nagy szellemi 
különbség, ami régen. A tanárok nem 
olyan mélységes tudásuak, mint apáink 
idejében. De a mai diákok százszorta 
müvelttebbek, mint apáink az ő ko
rukban. Ez azonban itt, igy nem jelent 
semmit. A modem diák jelenségnek 
egyéb az oka. Hallgassátok meg, 
hogyan beszélgetnek öreg emberek a
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fiatalokról. Hogy mennyit tudnak a gye
rekek. Tizenkilenc esztendős korukban 
újságot Írnak és húsz éves korukban 
megjelenik a könyvük, vagy adják a da
rabjukat Komoly és nivósdolgokateszel- 
nek ki. .Az ember elcsodálkozik, hogy 
tudhat ilyen gyerkőc annyit!“ Röviden 
minden diák túlérett. És ez döngeti 
a középiskolás rendszert, amely már 
elavult. Lehet, a mindig nehezebbé való 
megélhetési viszonyok, lehet a „fejlő
dés" teszik, de tény, hogv a mai 
húszéves siheder, nagyot különb ázik a 
negyedszázaddal ezelőtt élt huszesz- 
tendőstöl. Érettebb, józanabb, művel
tebb, világosabban lát, — idősebb. 
Aránytalanul többet élt át. mint régi 
évtársa. Ö régebb, élete viharosabb, 
gyorsabb, szinte sűrítve szedi az élve
zeteket, éli át a fájdalmakat, szerelmeket. 
Akárhány diák 17 eszetendős korá
ban férfi.

I így persze nehéz megmaradni az 
iskolapadokban. Előttünk állanak We- 
dekind tragikomikus gyerekférfiai és 
gyerekasszonyai. A tanár és tanítvány 
között való viszony férfi és férfi kö
zött való viszonnyá lesz. Az iskola 
pedig: komikummá. A disztinkció: 
„érettségizett," vagy „főiskola" és „kö
zépiskolai" diák, már a matúra előtt is 
aktuálissá válik.

Az emberek hamarább nőnek, öre
gednek Az életviszonyok megváltoznak. 
Es ezekkel nem tart lépést a közép
iskola. Ebben van a hiba. Csak úgy 
lehetséges, hogy sztrájkolnák a diákok. 
És ez a sztrájk nem ifjúkori fölelke- 
sülés, de érett megfontolás.

UORNIMAN-TEA BAKER
a világ legjobb teája! eredeti angol töltésű jamaika rum!

E három, legjobbnak elismert cikk egy csésze Ízletes teához
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L é v a i  Hírlap
Egyoldalii tehetséget . . rmális gyerme

kek közt találhatunk. Némelyiknek csodá
latos emlékező tehetsége van. Egy intézetben 
láttam egy 22 éves g\ , elméjű fiút, aki
6— 8 év előtti eseményeket elmondott rész
letesen, Elmondotta a 8 > intézeti növendék
nek érkezési idejét, azt is kivel jött az illető, 
milyen ruhában, stb. Ha látogató jött meg-, 
kérdezte, nevét, foglalkozását lakhelyét, ha 
évek múlva ismét jött az illető már igy 
fogadta: „Én ismerem az urat, ugyebár X. 
V. ügyvéd Budapestről itt volt 1902. január
7- én d. u. 2 órakor . . . stb." Van aki gé
piesen számolni remekül tud s egyéb iránt 
hülye. Egy kis 8 éves leány, aki beszélni, 
gondolkozni absolute nem tudott, még a 
hozzátartozóit sem ismerte fel, de oly kiváló 
zenei emlékező tehetsége, hallása és hangja 
volt, hogy akármilyen dallamot egyszeri hallás 
után eldúdolt tisztán, hiba nélkül.

Ha az ilyen gyermeket kiképezik abban 
az irányban amely felé a lelkitehetsége hajlik, 
valóban csodás eredményt lehet véle elérni 
De bizonyos fokon megállapodik, beáll a 
visszaesés, ami legtöbbször teljes elbutulással 
és halállal végződik.

Normális gyermekek között is találunk 
olyant, aki egyik másik tantárgyban vagy 
munkában kiváló ügyességet tanúsít. Jó ne
velő már tudja ilyenkor, hogy az is k o la i  
években nem szabad egyik tehetséget a má
sik rovására fejleszteni. Nem igy a szülők. 
Azok elvakulnak a nagy tehetség láttára és 
24 óra alatt művészt szeretnének faragni 
gyermekükből. Az ilyen gyermekek igazán 
szerencsétlenek, mert agyontanitják őket, el
vonják a játéktól, megfosszák a gyermekkor 
illúzióitól és legtöbbször egy igazi tehetség 
kifejlődését akadályozzák meg, a korai meg
erőltetéssel.

Természetes fejödésti kedves naiv gyer
meket manapság már alig találhatunk. Nem 
kell már játékszer vagy bábu a kis lányok
nak ; gyűrű, karcsatt és divatos ruhácska 
nagyobb örömet szerez nekik. Nem elégíti 
ki a gyermek lelkét a tündér mesék világa, 
Rózsa Sándort, meg a detektív krónikákat 
szívesebben olvassák. Aztán részt vesznek 
a felnőttek társalgásában. Nincs olyan finom 
célzás amit észe ne vennének, meg ne ér
tenének. A szülők azt hiszik, hogy a gyermek 
az ő mulattatásukra szolgál. Ez pedig téves 
fölfogás. Nem a gyermeket kell beleavatni a 
felnőttek világába hanem e felnőtteknek kell 
leereszkedtiiök a gyermek lelkivilágába.

Rendesen azt szokták mondani a felnőttek 
hogy lehet beszélni bármit a gyermek előtt, 
hisz úgy sem érti. Pedig a gyermek figyel, 
kutat, gondolkozik és következtet. Egyszer 
csak azt veszi észre, hogy a kicsike közbe
szól, még pedig olyan találáló megjegyzést 
tesz, mintha értené a felnőttek társalgását. 
Lehet, hogy érti . . .  és hova tovább kialakul 
a korán érett, únott gyermek kinek minden 
mozdulata mesterkélt, minden, szava betanult, 
aki mindenben a felnőtteket utánozza.

Színházban felvonás közben egyik pá
holyból élénk nevetés hangzott s engem is 
figyelmessé tett. Egy 4 —5 éves leányka 
mulattatta környezetét gracióz is mozdula
taival. Legyezte magát, látcsővel nézett körül, 
haját igazgatta, tükörbe nézett stb. Igazán 
szép volt a gyermek és olyan könnyed min
den mozdulata, mégis rám olyan kellemetlen 
hatást tett. Sajnáltam szegény gyermeket, 
hogy kiforgatták a maga valóságából, hogy 
este 11 órakor még ébren kell lennie, saj
náltam mert fáradt arcocskáján már ott lát
szott az életunalom első halvány árnyalata. 
És elgondolkoztam. íme a modern nevelés,
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Csodagyermek.

dicsérni, csodálni.
Élelmes emberek nyilvánosan szerepeltetik 

az ilyen geniális gyermekeket. A nagy kö
zönség tapsol, ujjong, bámul. Azok pedig, 
akik tisztában vannak a gyermeki lélek fej- 
lődésévcl, őszinte szívből sajnáljuk azt a 
szegény tulerőltetett gyermeket, kinek testére 
lelkére nézve jobb hatással volna, ha játsz
hatna hasonló korú pajtásaival.

Ha alapos tanulmány tárgyává tesszük a 
a nyilvánosan szereplő csodagyermekeket, 
legtöbb esetben szélhámossággal találkozunk. 
A legtöbb „csodagyermek" ugyanis kisnövésü 
jól maszkírozott felnőtt

Vannak azonban nagy számmal igazán 
tehetséges, ügyes kis gyermekek, akik bá
mulatba ejtenek szereplésükkel. Ezek vagy 
egyoldalú tehetségek, vagy egyoldalulag fej
lesztették valamelyik képességüket a többi 
rovásara. Az ellöbbiek rendellenes agy velővel 
bírnak, ezek tehát abnormálisak, utóbbiak 
tuleröltették a tanulással, ami könnyen meg- 
boszulhatja magát, miért az ilyen gyermek 
esze idővel teljesen eltompulhat.

T A R C Z A.
A repülés.

Az aeroplán feltalálása a tudomány dia
dala. Százharminc évvel ezelőtt Mongolfier 
volt az els«., ki meleg levegővel megtöltött 
léghajóval felszállt. Majdnem az összes bio
lógiai tudományok franciák találmányai. Jo- 
uffrai d’ Abbans volt az első, ki a Szajnán 
gőzhajóval járt; a tengeralatti hajózás, az 
automobil épp úgy a kórmányozható léghajó 
és az aeroplán francia találmányok.

Minden világraszóló tudományos felfedezés 
nemcsak nagy szellemi felsöbbséget, de sok 
bátorságot is igényel. Mindezek a találmá
nyok tanúságot tesznek a franczia nép hatal
mas életrevalóságáról és kifogyhatatlan zse
nijének mély termékenységéről. A tudomány 
legújabb hódításai egy egységes nép évszá
zadokon keresztül tanúsított ernyedetlen mun
kájának és hangyaszorgalmának félreismer
hetetlen eredménye.. Ezek a tudósok és bátor 
férfiak, kikre most Francziaország jogos 
büszkeséggel néz és kik oly sok dicsőséget 
es becsületet szereztek hazájuknak, egy régi 
kultúra és nemzedékről-nemzedékre szállt 
hagyomány kétségbevonhatatlan termékei

Most egy éve Franciaországban az egye
düli gyakorlótér a Páris közelében fekvő 
Issy Le Moulineau volt, melyet a katonai 
hatóság csak a sajtó erélyes felszólalása után 
engedett át az avitaikusoknak. Farman De-

lagrange és Blériot itt kezdték repülési kí
sérleteiket. Mig Farm: és Delagrange bip- 
lánjai múlt évi szepte; )erben csöndes idő
ben már félórái repült két tudtak véghez
vinni, Blériot monopia: a kísérleteinek leg
kezdetlegesebb stádiu- bán állott Az aviati- 
kusok akkor még kor reggel, négy és hét 
óra közt gyakorolták n -ukat és emlékszem, 
hogy több barátommal gy héten át minden
nap reggel négy órak< automobilon kimen
tünk Issy Le Mouline ba, hol Blériot meg
kezdte repülési kísérleteit. Oly távolságban, 
mint amilyen Budapesten például a régi 
Népszínház a volt Nemzeti színháztól, Blé
riot monoplánja sokszor felemelkedett ugyan 
a levegőbe, de épp annyiszor lezuhant a 
földre. Akkor azt hittük. hogy a monoplán 
kecses külseje ellenére, sohase fog tudni 
versenyezni a már sokkal fejlettebb biplán- 
nal, melyen Farman és Delagrange szélcsen
des időben már csodákat müveitek. Azóta a 
monoplánok óriási haladást tettek. Oly tör
hetetlen kitartás és erély kellett ahhoz, mint 
amilyennel Blériott rendelkezik, hogy teljes 
győzelemre vigye vívmányát.

A rheimsi hét alkalmával egy óriási vi
lágraszóló iparnak megvetették alapját. Egy 
evvel ezelőtt még senki sem hitt a Wright 
testverek bámulatos repüléseiben. Másfél 
evvel ezelőtt Farman első kilométernyi repü
l t  négy méternyi magasságban mint vi

lágraszóló csodát bámulták. Béthenyben 
már tizenöt különböző rendszerű repülő
gép, három óráig tartó, száznyolcvan kilo

méternyi hosszú és százötven méternyi 
magas repüléseket nyolcvan kilométerig i 
gyorsasággal vitt véghez. Oly gyorsaság 
amilyennel Ausztriában és Magyarországb. 
egyetlen gyorsvonat sem halad. Azóta arr 
értesülünk, hogy Wright és Latham Bérli 
ben kétszáz méter magasságban repülte 
Az emberi találmányok közt egy sincs, meí 
nek annyi nehézséggel kellett megküzden 
mint az aeroplánnak, egy sincs mellyel an 
nyian foglalkoztak volna hosszú évtizedeké 
keresztül és melynek fellépése és diadala o- 
rohamos lett volna, mint az aviatikáé.

A rheimsi versenyek alkalmával a monop 
Ián már nagy kegyben állott és mikor La 
ham monoplánja megnyerte a magassági dij 
már mindenki azt hitte, hogy a könny; 
kecses és olcsó monoplán legyőzte a nehé 
kevésbé szép és költségesebb biplánt: m 
a verseny utolsó napjaiban az amerikai szár 
mazásu Curtiss ui rendszerű biplánnal meg 
nyerte a Gordon-Benet serlegét. Nagy mér
tékben emelkedett a biplánok értéke, mik' 
köztudomású lett, hogy Farman az ötvenezc. 
franknyi nagy dijat, három óránál továbi 
tartó, repülésével francia eredetű biplánna’ 
nyerte meg. Az utolsó hónapok tapasztalat:1 
arról tesznek tanúságot, hogy a Wright féle 
biplánok némiképpen háttérbe szorultak, mer 
nagy megerőltetésük ellenére Rheimsbe. 
egyetlen egy dijat sem tudtak megnyerni. 
De azért senki sem tagadhatja, hogy a 
Wright testvérek múlt évi repülései óriási 
lendületet adtak az aviációnak és nagy bá
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mely az ügyességet, elmésséget az egészség
nek elébe helyezi. Íme ilyen nevelést kap a 
nagyúri gyermek. Hát csuda-e ha az a sápadt 
vérszegény gyermek nem tud ellentállani a 
legkisebb betegségnek sem ? Mert elmés öt
letekkel nem lehet elejét venni a betegségnek ! 
Elegendő alvás kell a gyermeknek. Színház 
helyett pedig játék a szabadban. Olvasmá
nyul ott vannak kitűnő gyermeklapjaink: 
„Én újságom," „Jó pajtás**, „Magyar lányok". 
Vannak kitűnő mesés könyveink, kiváló irók 
Írták. Vannak ifjúsági olvasmányaink, nem 
kell a gyermeknek felnőttnek való olvasmány! 
Engedjük meg a gyermeknek, hogy hasonló 
kuniakkal játszék mindenkor felügyelet alatt, 
de azért nem kell a gyermeknek észre ven
nie, hogy mindég őrizzük. A tanulást bízzuk 
az iskolára, otthon ne terheljük a gyermeket 
külön leckékkel. Ne essünk kétségbe, ha a 
gyermek közepes bizonyítványt hoz haza, 
mert éppen azokból a tanulókból lesznek a 
legderekabb emberek és az életben legjobban 
megállják helyüket. Viszont ne örüljünk szer
telett a koráérett gyermeknek. Ezekből — 
ha okosak — félszeg, tudós, vagy ügyes szél
hámos is válhat, ha nem eszesek, rendszerint 
üresfejü, léha divatbáb lesz.

Maradjunk meg az aranyos középutnál! 
Várjuk be a gyermek természetes fejlődését 
s örüljünk az apró előmenetelnek, a lassú 
de biztos lépéseknek. Ne kívánjuk villany- 
erővel siettetni a fejlődést, mert könnyen 
megkaphatjuk, hogy ugyanoly gyorsasággal 
fog visszahauyatlani.

Atom.

Adakozzunk az aradi vesztőhely 
megváltására.

•rságot kölcsönöztek a hódítók sokszor 
legyözhetetlennek látszó akadályokkal küzdő
kutatásainak.

Már a felületes vizsgálat is meggyőz bén
ánkét arról, hogy a mai aeroplánok két 
ndszerbe oszthatók ; a farkas és farknélküli 

-roplánok osztályába. A szakértők vélemé
nye szerint az aeroplánok farka vagy fark- 

clkülisége sokkal fontosabb kérdés, mint a 
repülőgépeknek biplánok és monoplánok 
szerinti osztályokba való sorozása. A mai 
! npig ismert aeroplánok mind farkakkal van- 
; ik ellátva, kivéve a Wriht féle aeroplá- 

>kat, melyek farknélküliek, úgy, hogy cél- 
erübb ebben a kérdésben az aeroplánokat 
francia és az amerikai iskola szerint meg- 
ilömböztetni.
A múlt évben Quinto René, az ismert 
lúgista, tízezer franknyi dijat tűzött ki oly 
itikus részére, ki miután a magásságban 

motort megállította, legalább is öt percig 
n tudja magát tartani a levegőben. Erről 
díjról még a múlt évben azt tarották, 
gy meg nem nyerhető. Ma már senki sem 
telkedik benne, hogy már a közel jövőben 

s megnyerhető.
A madár a levegőben kélféleképen repül. 

:a a földről felemelkedik, mozgatja szárnyait 
'•> célból, hogy a levegő felemelje súlyát, 
ú piilés közben is folyton csapkodja szár
a i t  nemcsak azért, hogy a levegőben fen- 
1 thassa magát, hanem azért is, hogy re
gesének a kívánt irányt megadhass. A re- 
ies ezt a módját a szakértők csapkodó

Halottak ünnepén.
Nem, nem jó e cím. Nem a halottaké volt 

az, hanem a miénk, az élőké, kik egész nap 
rajokban vándoroltunk a holtak birodalma 
felé. Az élők iinnneplésé, az élők áldozása 
az a halottak szellemének. Mit is tudnának 
már abból a halottak lent, a föld szintjétől 
hat lábnyira a férgek nyirkos tanyáján.

Miénk volt az ünnep, miénk az élőké, 
hiszen a mi szemünk gyönyörködött az apró 
gyertyácskák ezreiben, a vastag milly gyertyák 
százaiban s a rengeteg koszorúk tömkelle- 
gében, a hatkrajcárosuktól föl a százfo
rintosig.

Miénk volt az a magasztos megnyugvó 
hangulat is, (meiy épen ellentétele a ravatal 
melletti hangulatnak) mely fogva tartotta 
egész lényünket ott, a holtak fényártól tün
döklő birodalmában.

A mindenséggel harcba készülő akaratos
ságot itt mindenki levetkőzi.

Az a tudat, hogy itt minden ember, a 
királyok, a királyok barátja is csak olyan, 
mint az árokparton, vagy az utszéli sövény 
mellett, mindenkitől elhagyatva elpusztult 
koldus, bár amazok emlékét vagyonba kerülő 
márvány obeliszkek tartják fönn s emennek 
egyszerű keresztjét pedig a kóbor cigányok 
fűtötték föl. S ezeknek lelkei csak egyformán 
érzik magukat akár hatkrajcáros a koszorú 
melyet a kegyelet sírjukra helyez, akár száz- 
forintos. — Ez a tudat, melyből az a fen
séges megnyugvó hangulat kél, hogy az élő 
már nem szál perbe az égiekkel, nem duzzog 
meghalt kedvesei miatt.

Csak ott nem nyugszunk meg, a szabadság 
örök életű, mártirjainak sírjánál, csak ott 
szorul kezünk ökölre, az imára kulcsolás

helyett, önkéntelen is ajkunkra tolul a kérdés: 
miért, miért annyi emberhalál?! Gyerekek 
voltak még, jóformán azok. Nem érték meg 
még a halál aratására, pedig akkor ezek 
között aratott legdúsabban a halál.

Ezek iránt a félistenek iránt, a régi, szent 
hagyományos szokás szerint, — mely nem
zedékről - -  nemzedékre száll a tonitóképző 
intézet növendékei között méltóképen 
rótta le kegyeletét az ifjúság s velük együtt 
a közönség is.

A szabadság vitéz védelmezőinek sírját 
a tanítóképző intézet növendékei koszorúz- 
ták meg, s gyújtották föl rajta a kegyelet 
lángjait a következő.'ünnepéllyel kapcsolatban:

1. „Mint a sárgán omló lo m b " ............
Varga Józseftől. Énekelte az intézeti énekkar. 
Az énekkart Mácsek István IV. éves tan. növ. 
vezette. 2. Apotheozis. Irta: Bajza József. 
Szavalta: Kutsera Endre IV. éves növ. 3. 
Ünnepi beszéd. Mondta: Balogh Sándor IV. 
éves növ. ifj. önk. elnök. 4. Ábrányi Emil: 
A hősök harctéren. Szavaita: Vágó Károly 
IV. éves növ. 5. ..Nyugosznak a hős fiuk . . .“ 
Veres Gábortól. Énekelte az int énekkar. 
Az énekkart Mácsek István IV. éves növ. 
vezette. 6. Himnusz. Énekelte a közönség.

A kegyelet és a hála vezette a jfőgimna- 
zium ifjúságát is a kegyesrendi tanárok 
közös sírjához, hol Török Géza VIII. oszt. 
tanuló, igen lelkes és őszinte szívből fakadó 
szavakban emlékezett meg az elhunytak 
érdemeiről. Majd gyászdalt énekelt a fő
gimnázium énekkara Pap kér. János kegyr. 
tanár vezetésével.
Ennyiben áldozunk mi is a megholtak em
lékének, mert csak úgy számíthatunk mi is 
arra, hogy fölöttünk is áldozni fog a ke
gyelet, majd ha hat lábnyira fejünk fölött 
fog tovább zajlani az élet. (K. C.)

repülésnek nevezik. De ha a madár már 
bizonyos magasságot elért, sokszor szárnyait 
kiteríti ugyan, de nem mozgatja. A madár
nak ezt a mozdulatlanságát a levőben le
begő repülésnek hívják. Számos speciálista 
azon véleménynek adott kifejezést, hogy le
hetetlen nehéz testet minden mozgás nélkül 
a levegőben fentartani, mig Deprez Marcel 
egyetemi tanár, a tudományos akadémiában 
tartott előadásában kimutatta, hogy egy 
egyszerű ventillátor által okozott szél ere
jével néhány percig mozdulatlanul fenn tudta 
magát tartani a levegőben. Nincs tehát semmi 
akadály arra nézve, hogy az aviatikus, ha 
kellő magasságra felemelkedett, miért ne 
maradhasson kiterített szárnyaival a szél 
erejére támaszkodva néhán percig mozdu
latlanul a levegőben

Az aviatikusok váratlan és rohamos sike
rei után nem leszünk meglepve, ha az aerop
lánok a közel jövőben le fogják győzni 
azokat a nehézségeket is, melyekkel az uj 
találmány még most megküzdeni kénytelen. 
Miből állnak ezek a nehézségek ? Első sor
ban az, hogy az aeroplánnal való utazás 
hosszú területen, városon, hegyen és völgyön 
keresztül néhány órán át eszközölhető legyen, 
amire az avitikusok már most js töreked
nek. Tudjuk, hogy a londoni „Daiy Mail" 
kétszázötvenezer franknyi dijat tűzött ki oly 
aeroplán részére, mely a London és Man- 
chaster közti távolságot legelőször meg fogja 
tenni. Példáját követte a párisi„ Maiin," mely 
1910 augusztus utolsó napjaira százezer frank-

nyi dijat tűzött ki oly aviatikus részére, ki 
a Páris, Dijon, Nancy, Lilié és Páris közti 
körutat a legrövidebb idő alatt megteszi.

A másik nehézség abban mutatkozik, hogy 
az aeroplánok még a mai napig sem tudtak 
kellő magasságra felemelkedni. A legnagyobb 
magasságot mostanáig Wright és Latham 
közel kétszáz méternyi magas repüléseikkel 
érték el De úgy látszik, hogy a lebegő 
repülésnek több száz vagy ezer méternyi 
magasság szükséges. És végre a szél elleni 
küzdelem.

Kétséget sem szenved, hogy a motorok 
tökéletesbbitésével, melyre most számos gyár 
kiváló figyelmet fordit, ezek a nehézségek is 
csakhamar elfognak tűnni. Ma az aeroplán 
csak tudományos kuriózum, melynek hasz
nossága gyakorlati téren még be nem bi
zonyult, de a találmány még igen fiatal és 
igy nincs semmi ok arra a feltevésre, hogy 
ez mindig igy fog maradni.

Végül pedig szóljunk a magyar aviatikáról 
illetőleg annak érdekeiről gazdasági szem
pontból. Az automobilizmus rohanos fellen
dülése teljesen érintetlenül hagyta terünket, 
ahol t. i. az automobil ipar megvalósításáért 
még csak a kezdő lépéseket sem tették meg. 
Pedig mennyi sok millió korona vándorol 
ki ezen a cimen a külföldre.

Minden jel arra mutat, hogy úgy leszünk 
az aeroplánok gyártása terén is.

Irta: Aviatikus*
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Izraelita aggok menháza.
Jótékonysági egyesük-uiiikit ism.‘t szapo- 

ritani akarják. Városunk valóban vezető 
szerepet játszik a jótékonyság terén, sokan 

ndják, !idékony egye
li gs örült.“ De 
oly egyesölet lé

tesítésén f.: . ! >z.k, mely igazán megérdemli 
hogv foglalk"/zunk veié és támogassuk a 

ZSég kebelében 
bizottság alakult. mel) egy izraelita aggok 
ménhá/."mák létesithetése körül nagy buzgó- 
sággal fáradozik.

l ’gvan ki tudná a végzet szeszélyeit ki- 
s imítauiV ki kezeskedik azért, hogy a ma 
meg ifjú es anyagiakban gazdag ember vét
ségére i - jó módú lessz ? bizony senki. 
Az iggkoru embert, aki egy emberöltőn át 
fáradozott és dolgozott a saját ügykörében 
az emberiség, az állam javára; a létfentar- 
tási küzdelemből alaposan ki vette a részét 
s most mikor öreg. beteg, nincs aki gon
dozza; most mikor már önmagával is tehe
tetlen, vájjon ki etesse ? ki ruházza ? ki 
viselje gondját? Nem tudok oly embert el
képzelni, aki ne mondaná, hogy az aggok
ról a társadalom gondoskodjék. A társada
lom ilyen intézménnyel nemes gondolkozá
sának. jóindulatának és az aggok iránti kő
telező tiszteletének legjobb bizonyítékát tudja 
adni.

A végrehajtó bizottság felhívása szerint 
a létesítendő egyletnek alapitó tagja az, aki 
egyszer és nvndenkorra legalább 200 koro
nát az egyesület pénztárába befizet. Ezen 
tagsági díj az alakuló közgyűléstől számí
tott 30 nap alatt fizetendő. Az alapitó tag 
jogosítva van az. al pitő tagsági diját 5 év 
alatt 5 egyenlő, részletben is megfizetni, a 
mindenkori hátrálék után azonban az ese- 
dékességtöl számított 5 százalék kamat fi
zetendő

Az egylet rendes tagjai azok, akik önma
guk által meghatározandó évi tagsági díjjal 
járulnak az egylet céljaihoz. Ezen járandó
ság azonban havonként 50 fillérnél cseké
lyebb nem lehet.

Reméljük, hogy a könyörületre annyira 
rászoruló intézménytől senki fogja adakozó 
áld* >zatkészségét megvonni.

Strófák.
i.

Ha leszál az éj homálya.
Ha elcsendesült a világ,
Ha szobámban magam vagyok.
Érzem szivem, hogy simi vágy.

S előtörnek bús szivemnek 
Borongó méla hangjai:
Megszólal dalom zokogva.
Jaj be néhéz felejteni . . .

II.
Ha kinn járok a határban.
Ha nyílik a kikelet;
A pacsirta vig dalában 
Hallni vélem éneked.

Szivemben e bűvös dalra 
Mély, fájdalmas érzés kél . . .
Mért mentél oly messze tőlem,
Hisz oly nagyon szerettél . .

III
Ha az élet nagy harcában 
Kétség száll néha szivembe.

Ha a létnek mámorában 
Elcsábít másnak szerelme.
Kérdőn állok képed elé 
S rá mosolyod a felelet,
Ekkor érzem csak igazán —- 
— Hogy feledni ‘éged nem lehet . . .

Hirundo.

HÍREK. ____
Gazdasági egyesület hivatalos helyisége

november hó 1-től Léván Balassa-utca 7. 
sz. alatt a posta közelében van. Felhívom 
erre az igen tisztelt gazdaközönség figyel
mét hogy kinek bármily gazdasági ügyben 
felvilágosításra van szüksége, szíveskedjék 
az uj hivatalos helyiségben személyesen, 
vagy levélileg felkeresni. Hivatalos idő d. e. 
9 -1 2 . d. u. 2 - 4  óráig.

KRAJTSIK JENŐ
g. e. titkár.

-- Házasság. Pekarik Vilmos hölvényi ref. 
tanító ma, szombaton délután tartja esküvőjét 
a lévai ref. templomban ifj. Galambos István 
kedves leányával Rózával.

Katonai előléptetések A novemberi ka
tonai kinevezések alkalmából a hivatalos lap 
közlése szerint honvédségünknél a követ
kezőket léptették elő. Sárosfai Bittó Gyula 
századost őrnaggyá, S<>ós János hadnagyot 
főhadnaggyá, Fekete Béla, Sáfár Jenő és 
Belcsák Kálmán zászlósakat hadnagyokká.

— Kinevezés Füredi Ferenc/ kegyesrendi 
tanár helyébe, kit Debrecenbe helyeztek át, 
Sebők István világi tanárt nevezték ki.

— Személyi hir. Mailáth István, várme
gyénk alispánja külföldi utazásából hazaér
kezett s újra elfoglalta hivatalát.

— A bati tanito választás. A Szlovenszky 
Tizdennik izgatásainak már a háti nép is 
felül. Az elmúlt héten a Tizdennyk jelsza
vaival választottak tanítót persze azt, ^ i k i t  
a z  u r a k  n o n  a k a r t a k * .  Hajdú Lajos lelkészt 
fenyegetéssel bírták rá a választás megtar
tására, a biblia és f kapcsos énekesköny
vek már ütésre kés. en állottak.

Megjártak azonban a tótok, mert megvá
lasztottuk is magvar fiú Szemian Mihály volt 
devicsi tanító.

A Tyzdennyk csak fél év óta van Bátban 
elterjedve r20 példány jár oda) és ime már 
megmételyezte a népet.

— Tanulmányi kirándulás. Múlt hó 30-án 
igen szép és tanulmányos kiránduláson vett 
részt a helybeli főgimnázium VII és VIII. 
osztálya tanáraik vezetése alatt. Ugyanis 
megtekintették az oroszkai cukorgyárat hol 
igen szives fogadtatásban részesültek. A 
gyár tisztviselői érdekes magyarázatokkal 
ismertették a cukor gyártását. Majd miután 
jól megnéztek mindent a gyár igazgatója egy 
barátságos uzsonnával lepte meg a kirán
dulókat, kik este a hét órai vonattal jöttek 
haza. Az if uság vezetői Boros Antal, Fer- 
tetics István, Fehér Flórián, Pózna József 
és Rassovszky Kálmán kegyesrendi taná
rok voltak.

Október hó 18-án pedig az irgalmas nő
vérek vezetése alatt álló polgári iskola III. 
és IV-es növendékei rándultak le Oroszkára. 
A vezetők : Báthy László igazgató és az irg. 
nővérek voltak.

Birtokvétel. Zucker Albert lülei föld- 
birtokos 510 holdas birtokát Veinberger Jakab 
galgóci ügyvéd neje, Vikár Gyula barsfiissi 
bérlő anyja, örökáron megvette.

A lévai temetkezési egyesület folyó hó 
12-en délelőtt 10 órakor a városháza dísz
termében közgyűlést tart. Most éli ez egyesület

ötven éves fennálását és ez alkalomból el
határozta az egyesület, hogy a szegény és 
árva gyermekek segélyezésére és gyámolitá- 
sára alapítványt fog letenni. A nemes elha
tározás, önmagát dicséri.

— Meglesz a városok hitelintézete. A tör
vényhatósági városok polgármestereinek bi
zottsága ülést tartott Budapesten. Elhatá
rozták, hogy a városok által alapítandó hi
telintézet tiz milliónyi alaptőkéjében idegen 
tőkét is részeltetnek. A pénzcsoportokkal 
való tárgyalással Brolly pozonyi, és Szent- 
pály miskolci polgármestereket, és Halász 
Lajos képviselőt bízták meg. A régóta 
húzódó terv ezzel a döntéssel nagyot haladt 
előre s megvalósulását ma már valósziminek 
lehet tartani.

Ez az intézet lesz hivatva a községi 
kölcsönöket is lebonyolítani.

— Uj politikai lap. Budapesten dr. Szanádi 
Ignácz szerkesztésében „Hétfői posta1* cim 
alatt uj politikai hetilap indult meg, melynek 
első száma sokat igér.

— Vasúti elgázolas. özv. Sebő Istvánná 
óbarsi 77 éves koldusasszonyt e hó 3-án 
reggel 8 órakor a Garamberzencze felöl ér
kező vonat Léva határában elütötte. Súlyos 
sérüléseivel a helybeli közkórházba szállítot
ták, hol még aznap délután meghalt.

— Öngyilkosok. Ovcsácsek Ferenc lévai 
kőműves segéd elmulatta az apjától meg
őrzés végett neki által adott 120 koronát s 
a mulatság után e fölötti félelmében s talán 
bánatában is felakasztotta magát. Mire 
észrevették már halott volt. — Csurgai Ká
roly zselizi lakos f. hó 1-én reggel az istál
lóban forgópisztollyal agyonlőtte magát. 
Hozzátartozói csak reggel találták meg. de 
már halva Tettének oka ismeretlen.

Az alkohol áldozata lett Szlusni Gyula 
gr.-kelecsényi lakos, amennyiben múlt hó 
30-án Selmecbányáról jövet útközben ittas 
állapotban kocsijáról kétszer is leesett, még 
pedig oly szerencsétlenül, hogy hashártya 
repedést szenvedett s ennek következében 
még aznap éjjel meghalt. Szomorú példája 
az alkohol veszélyes következményének

— Analfabéták oktatása. A lévai róm. kath. 
elemi iskolában a napokban kezdik meg az 
írni és olvasni nem tudók tanítását vallás
felekezeti különbség nélkül. A tanfolyam 
vezetői Ghimessy János és Svarba Endre 
tanítók lesznek, kiknél a tanfolyam látoga
tása céljából jelentkezni is lehet.

-  Lövöldözések. E héten egy ismer t!en 
egyén járt Léván, ki magát mindenütt „oi- sz- 
kai gazdatisztének mutatta be. (Nevét per
sze elhallgatta.) S mindenki t. . . . kölyök 
volt előtte, csak ő maga volt „ur“. (P; Üg 
hát a lévai kávésok s vendéglősök az Ira
kat nem szokták üzletökből kitessékelni.) 
Ez az alak most megint nevezetességre r- 
gődött, amennyiben éjszakának idején gy 
társával kedvet kapott csakúgy vaktáb; lö- 
völdözni s csak a véletlen szerencsének ö- 
szönhető, hogy komolyabb szerencséikősé
gét nem idéztek elő. A golyók többet k 
a füle s más testrészük mellett süvite k 
el. Természetes, hogy e különös passz.' ju 
urakat följelentették.

A legészakibb újság. A legészakibb újság 
az északi fokhoz közel eső Hammei st 
helységben megjelenő hetilap „Nordcn,'“. 
A szerkesztőség egy kis faházban van a 
melynek, mint Hammerfestben min.fen 
háznak, tőzegből van a tetőzete. A „Nordi p«
nem kap sürgönyértesitéseket hanem a v g
eseményeiről, a nyolez naponként köziek--do 
postahajó utján vesz tudomást. Az újdon
ságok tehát rendesen nyoleznaposak. ’ 
további egy hétig tart a szedés és nyomás, 
még további pár napig a különböző fi°r"
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dóknál lakó előfizetőkhöz a kihordás, a 
melyet a szerkeztő szánon maga végez. 
Előfizetni heringekkel és egyéb halakkal ter
mészetben is lehet.

— Születések. Fégl János, Mayer Rozália, 
leány Terézia. Kotasz János, Mészáros 
Eszter, leány utónevet nem kapott, Duschek 
Ernő. Mandelik Irma fiú. halva született, Ifj 
Rácz János Dohány Erzsébet, leány Juliánná. 
Stefánek Erzsébet, fiú László.

Házasság. Ifj. Akács József, Kugyela Anna, 
rkath.

Halálozás, özv. Czaban Istvánné Hrasko 
Julianna 70 éves tüdővész. Kotasz 12 őrá 
kora születés. Duschek Ernöné, Mandelik 
írma, 28 éves szülésközben fellépett has
hártya gyulladás. Nagy Lajos 83 éves szív
izom elfajulás. Bagocsi Mihályné, Baranyecz 
Anna 49 éves qéllob. ifj Ovcsácsek Ferencz 
28 éves felakasztás (öngyilkosság). Tóth 
Ernő 10 hó bélhurut, özv Sebő Istvánné 
Kolecsányi Katalin 77 éves agyvérzés (va
súti baleset folytán).

A magyar aviatika diadala. Habár ol
csóink nagy része már értesült a napila
pokból Kutassy sikerült fölszállásáról — 
mégsem mulaszthatjuk el, hogy meg ne 
emlékezzünk róla Ha a francia Blériot si
kere úgy elszéditette a magyarokat, meny- 
mivel jobban kell elismernünk most Ku- 
tássy sikerét, ki a vérünkből való vér s 
ezzel a sikerével is már nem egy, de igen 
-ok lépéssel vitte hazánkat a többi európai 
kulturnépek hazája felé. Tessék efölött kissé 
elgondolkodni. Blériot monoplánja csak egy 
személyt képes szállítani, a magyar Kutas- 
syé pedig kettőt. Egyik fényes tanujele an
nak. hogy a magyar nem csak a hirtelen 
í•"•llobbanó szalmaláng szenvedélyességével 
rendelkezik, hanem tudása, kitartó akarat
ereje előtt az egész müveit világ elismert s- 
'H'l adózhatik.

Tüzeset. Csütörtökön este fél 10 óra
kor tiizi lárma verte föl a már ilyenkor igen 
csendes Tabánt Tűz ütött ki a Libama- 
1 annál A hatalmas szélben valóságos Isten 
csodája, hogy az öt kazal takarmányon ki- 
\ il más nem égett el. Ebből is csak két 
kazal volt biztosítva: Szabó Dánielé, a há
rom kazal, mely özv. Gutray Jánosné tu
lajdonát képezte, nem volt biztosítva. Elég 
kar, hogy biztosítását nem újította meg, 
mert épen a napokban járt az le.

Meghívó. A Barsi Ref. Egyházmegyei 
Tanítóegyesület e hó 17-én d u. 9 órakor 
kezdi meg a lévai ref. egyház ideiglenes 
iskolájában az évi rendes közgyűlését, me- 

n a tanügybarátai is szívesen láttatnak, 
ó tárgysorozatnak 10 pontja van.

Az aradi vesztőhely megváltására 
oérkezett adományok nyugtázása. 

Ifj Dóka Károly ivén: Ifj. Dóka 
ároly 1 K, Qittner Károly 20 f, Vei- 

Jakab 40 f, Benzing Istvánné 40 
! Tóth János 40 f, ifj. Rácz Jónás 

í, Róna Sándor 20 f, Szobi István 
f, Fornai István 20 f, Madarász 

ndor 50 f, Tóth Lajos 10 f, Szé- 
svári István 10 f, Kerepesi Sándor 
] f, Qutrai István 10 f, Dohány Ist- 
di 30 f, Kazi János 20 f, Váczi Jó- 

20 f, Jakab Sándor 20 f, Halász 
idrás 20 f, Vecsey János 20 f, Tol- 
1 Lajos 30 f, Tóth András 30 f, 

»v*cs Lajos 20 f, Tóth Jónás 40 f, 
|nár Sándor 20 f, Dóka Jónás 20 

j Vinkovics Gyula 10 f, Bednarik 
u ,n °s 10 f, Valentin István 40 f,

Koch Antal 20 f, Radvánszky István 
10 f, Szepessy Gyula 20 f, Hercz 
Péter 20 f, Kunka Lajos 10 f, Csu- 
vara László 10 f, Bella Gyula 10 f, 
Kovács András 20 f, Lakatos Béla 
10 f, Kálai Bandi 10 f, Váczi István 
30 f, Forrnék István 10 f, Mészáros 
András 20 f, Rácz Virág Lajos 20 f, 
Gutrai János 20 f, Szabó János 20 f. 
Madarász Jónás 20 f. Összesen 10 K 
50 fillér.

A multi gyűjtéssel összesen 74 K. 
10 fillér.

A gyűjtést folytatjuk.
Tűzrendészet. Nem, ne gondolja az olvasó, 

hogy azért Írjuk meg e sorokat, hogy a mi 
tűzrendészetünket dicsérjük, azt se higyje, 
hogy a legnagyobb rendben vannak a mi 
tűz elleni védő, illetőleg oltó eszközeink. 
Épenséggel nem! Ezt tapasztaltuk a mos
tanság történt két tüzeset alkalmával

Mo>t midőn a tűzoltóság kérdésével annyit 
foglalkozunk, nem látjuk a legkisebb de 
mégis legnagyobb hibát — vagy nevezzük 
hiánynak mely a tényleges gyakorlásban 
rejlik Ugyanis mindkét Ízben azt tapasztaltuk 
hogy a vizvezetö csövek nem a legjobban 
működnek. Persze ilyenkor mindenki a tűzol
tóságot szidja. De hát nincs-e igaza! ?

Hiszen azt elismerjük hogy ügyesen mo
zognak tűzoltóink, azt is méltányolni tudjuk, 
hogy 2 3 perc alatt le és felszerelnek, de 
vajon próbáltak az oly ügyesen kezelt tűzoltó 
csövekkel vizet szivaiui? Ugy-e nem! Nem-e? 
kérdi kérkedve a tűzoltó olvasó! — Azaz 
hogy pardon. Igen, igen, kipróbálták még 
pedig kétszer is. Igaz, hogy az a ,k.próbálás“ 
épen a két tűzesetnél játszódott le. De hát 
épen az a baj! A tűz alkalmával nem kísér
letezni, hanem szorgalmasan munkálkodni 
és menteni kell. No persze, lehet-e ott 
mentésről szó, hol rossz a készülék ! Ilyenkor 
aztán kapkodnak fűhöz-fához, de hiába. A 
cső hátrafelé visz és az égő ház helyett a 
foldozó-toldozó tűzoltó szemének irányul az 
áldásos vizsugár.

Ezt tapasztaltuk a múlt alkalommal de 
amint a csütörtök esti tény mutatja nem 
javítottak ezeken azután sem. Nem tudják-e 
a tűzoltóság vezetői, hogy másutt 
ahelyett az utcán való gyakori gyors le és 
felszerelés játék helyett, kimennek a tűzoltók 
valamely folyó partjára s ott a valóságban 
végzik gyakorlataikat. Ha a Lévai tűzoltók 
néhányszor kivonultak volna a Perec partjára 
és ott végezték volna munkájukat akkor 
valószínűleg rájöttek volna, hogy lukas, 
romlott a vezető cső, és megcsinálták volna 
már csak azért is, mert hát mégis kellemetlen 
ha a viz ránk és nem az illető helyre kerül.

Ajánljuk tehát a tűzoltóság vezetőinek, 
hogy tegyenek ők is úgy mint a többi vá
rosok tűzoltói próbálják ki szereiket máskor 
isnecsak akkor, amidőn már fejük fölött ég. 
Vagy azt hiszik, hogy ha mellükön díszeleg 
az a jobb sorsra érdemes V. T. akkor már 
eleget tettek szükséges kötelességüknek! ?

— Nemzetiből. Az elmúlt éjszaka, egy 
vidám társaság pezsgőzött a Nemzetiben. 
A társaság meczenása, egy jó humorú úri 
ember, a muri végeztével néki átnyújtott 
számla összegét igen sokalta s oda fordul 
Gyula Árpádhoz a fizető pincérhez (az
előtt csak Árpád volt. most Gyula is; nem 
tudom hogy miért?) aki lelkes aviatikus 
és magának is van egy jól bevált repülő
gépe, melyen azonban csak másokat szeret 
utaztatni s kérdé tőle,

— Hány féle aeropíán van?
— Kétféle feleié Árpád

— És pedig
— Monoplán, biplán.
— Van egy harmadik is.
— ? (Itt Árpád egy tökéletes kérdőjellé, 

változott, mert híres aviatikus létére a har
madik aeropíán felöl nem tudott.)

— Triplán, mint ezt a maga számoló ezé- 
dulájáról látom, hangzott a felelet általános 
derültséget keltve.
(Valódiságáért felel: K. C.)

Leveles láda.*)
Vettük a következő levelet:

Tek. Szerkesztő U r!
Becses lapja múlt számában foglalkozik 

a lévai távbeszélővel, hogy azt eddig ke
vesen vették igénybe. Teljesen osztom 
ebbeli nézetét és magam sem értem, hogy 
a rendőrség, tűzoltóság, kórház, közjegyző, 
járásbíróság, adóhivatal, áll. képezde, gim- 
nasium, zárda, hitfelekezetek (ezek fél di
jat fizetnek), mértékhitelesítő, honvédség, 
Casinó, gyógytárak, orvosok, villanytelep, 
szállodák és több kereskedő ezen üdvös 
intézményt miért mellőzik? . . .

Városi.
Miért? Miért?!
Igen ; ezt kérdeztük mi is, lapunk multi 

számában s feleletet — higyje el — sehon
nét sem kaptunk

Tehát tessék most elmélkedni fölötte, 
hogy mi hasznát veszik telefonjuknak azok, 
kik bevezették? Mások indifferensége foly
tán majdnem semmit. Mert mit ér az, mi 
előnyünk van nékünk a telefonunkból, ha 
csak igen kevesekkel szemben használhat
juk. Bocsánat, ha valaki félre talál érteni, 
nem szorosan magunkról szóllok.

Egy pár perccel, hogy e sorokat kezdtem 
írni, nagy lármát hallok az utca végén. Ki
megyek. Valami brutális állatember — nem 
tudom másnak bélyegezni — úgy megrugta 
szolgáját, hogy az a kínoktól a földön fet- 
rengett s a rúgás helyén, a patkós csizma 
nyomán egy seb tátongott vérezve. Miért 
nincs telefon a rendőrségnél, hogy az em
ber beletelefonálhatna, hogy gondoskodhat
nának elszállításáról. (Mert az illető moz
dulni sem tud.)

Van telefon a polgármesteri hivatalban. 
De mit ér az, ha a polgármester ur most 
talán kényelmesen ebédel, mig mi a közön
ség érdekében egyik betűt a másik után 
rójjuk s azon gondolkodunk, hogy ugyan 
lesz-e fáradozásunknak valamelyes eredmé
nye. Tudjuk miazt igen jól, hogy a polgár- 
mesteri irodában gyakran berreg a csengő, 
olyankor is, midőn a rendőrséggel szeret
nének beszélni s olyankor is midőn a pol
gármesteri hivatalban nincsen senki. Hát 
nem helyesebb volna az, ha a telefon in
kább a rendőrségnél volna, hol az inspek- 
ciós mindig készen állhatna, ha berreg a 
csengő. Gondolkozhatnának e fölött kissé 
az illetékes körök, mert mi bizony már ele
get gondolkodtunk felőle. De hiába! A mi 
jóakaratunk megtörik mások nemakarásán.

így vannak a többiek is ! Csak később 
fognak eszmélni, hogy talán mégis jó lett 
volna a távbeszélő. De hát eső után késő 
a köpönyegről álmodozni.

Szcrk.

*) E rovatban helyt adunk minden közérdekű 
panasznak, de a felelősség a beküldőt terheli.
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Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
Sikereiről, melye t legújabban, kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint e szappan hivatva van az 
Összes ktilí Üli gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina r ie Viaszszinszappanta t. vásárló 
közönségneK es olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

Szerkesztői üzenetek.
Leveleket és kéziratokat nem ad vissza a szereszk- 

töség. Névtelen levelekre nem válaszolunk.
K. S. Valkhaz. Köszönettel vettük. Azon

ban e számba már elkésett, jőv »re hozzuk 
szives üdvözlet. Lia. Kedves dolgait már, 
türelmetlenül várjuk. Üdv! Nyíregyháza. 
Buzgólkodásod jól esik, köszönet érte, 
Győr Az előbbi néked is szól. Jó mulatást! 
E . . . .  a. talán nem kapta meg! ? Miért 
e hallgatás ? Avagy nagyon is zokon esett!? 
Lévai medi. A versirót nem az olvasás és a 
szépirodalmi búvárkodás teszi azzá, hanem 
a tehetség önnél még az olvasottságnak 
sem látjuk nyomát.

A Taub Lipót utóda-féle kézi 
zálogház üzlet helyiségében (Léva 
Mártonffy-utcza K>. #szány) f. évi 
november hó 19-én délelőtti 9 órá
ján nyilvános árverés tartatik, a 
midőn a kézi zálog üzletben az 
árverés időpontjáig meg nem hosz- 
szabbitott vagy ki nem váltott le
járt zálogtárgyak eladás alá ke
rülnek, mirőt az érdekelt zálogtu
lajdonosok, valamint a venni szán
dékozók ezen hirdetmény utján 
értesittetnek.

L éva, 1909. november hó 3-án.
Bódogh Lajos

polgármester.

Egy ügyes fiú, a Nemzeti kávéházban 
piccolónak (tanulónak) azonnal felvétetik.

Óriási peking i kacsák
kaphatók: tojó 5 K kácser pedig 7 K. 

Baromfi udvar Nagysaró.

Egy teljesen jó karban levő, hatos 
lóerejü M agyar állami

cséplő garnitúra
jutányos áron eladó Hirschberg Gézánál 
Szetén (Hont megye). Bővebb felvilágo
sítást ad Braun Adolf szállító Léván.

336b 1909 tlkvi szám

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Ph Mayfarth
&. Co. wieni cég végrehajtatnak Hugyecz 
József gr. szöllősi laki s végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében benyújtott árverési 
kérvénye folytán a nevezett végrehajtató 
javára 69 korona 96 fillér töke ennek 1906 
évi november 1-től járó 60/o kamatai, 21 
korona 54 fillér eddigi per és végrehajtási 
az ezúttal 15 korona 0 fillérben megállapított 
árverés kéreti valamint a még felmerülendő 
további költségeknek kielégítése úgyszintén az 
1881 évi LX. t. c. 167 $. alapján ezennel 
csatlakozottnak kimondott végrehajtási zá- 
logjogal biró hitelezők, nevezetesen : a bars- 
meg>ei népbank r. tnak 1490 korona töke 
ennek 1908 évi december 31-től járó 6°/o 
kamatai 7 kor. 95. fillér óvási, 1 s° u váltódij 
és 82 korona 90 fillér perköltségből, Wert- 
heimer Izidornak 72 korana 50 fillér tőke 
ennak 1908 szeptember 22-től járó 6°/o ka
mata és 20 korona 80 fillér perköltségből 
Knapp Dávidnak 36 korona tőke ennek 
1908. szeptember 1-től járó 6° <» kamata és 
16 korona 60 fillér perköltségből álló köves 
teléseiknek kielégítése végett az 1881 évi 
LX. t. c. 144. § és a Vhn. alapján a vég
rehajtási árverést a végrehajtást szenvedő 
Hugyecz Józsefnek a lévai kir. járásbíróság 
területén Garams/őllős község határában 
fekvő és a gr.-sz lösi 28 sztjkvben A I 1 sor 
33 hrszámu beitekk és 27 ö. i. számú há
zára, 2. 3. sor 1146. hrszámu szántó és V* 
telek utánni köz legelő illetőségére 866 
korona, az ezen jkvben A. I. 3 sor 1487 
hrszámu szöllöjén 24 korona, az ottani 52 
sztjkvben A. I. 2 >or 1202 hrszámu szellő
ben való :5 4 rés, illetőségére 170 korona, 
az ottani 172 sztjkvben A. I. 1. sor 947 c 
hrszámu egész i gatlanára 6 korona, az 
ottani 174 sztjkv! n A. I 1 sor 946 hrszámu 
ingatlanban való 1 2 rész illetményére 15K, 
az ottani 190 sztjkvben A f  1 sor 947 b

hrszámu egész ingatlanára 13 K az 
298 sztjkvben A I 2—6 sor 466.’ 568 72? 
859. hrszámu ingatlan s ahhoz tartozó i » 
telek utánni közös legelő illetőségben v J  
1 4 rész illetményére 824 korona, az ottan 
552 sztjkvben A f  1 sor 983 hrszámu egész 
ingatlanára 54 korona kikiáltási árban* 
az árverést elrendelte, még pedig a Vb 
26. $-a alapján akként, hogy ezen határna 
pon az ingatlanok a megállapított kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladatni 
nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1909. évi 
november hó 15 napján délutáni 2 órakor 
Garamszőllős község házánál lesz megtartva

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 , -át kész
pénzben vagy az 1881. évi LX. t. c. 42 
§-ában jelzett árfolyammal számitott és az 
1881. évi 3333 számú I. M. R. 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX 
t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn 
21 §-ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelő ki a kiáltást' árnál magasabb 
ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 
mert ha ezen kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kivül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé 
részt nem vehet.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóságnál 1909. évi augusztus hó 
13. napján.

Pogány
kir. jbiró.

Györgyi Lajos

SCHULCZ IGNÁCZ LÉVA,
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Látszerek és optikai áruk nagy választékban 
kaphatók Greiner Zsigmondnál Léván. 
Kálvin-tér. Javításokat is elfogad.

Kézimunkák és női kalapok Ízléses kivitel
ben Pintér Józsánál Léván

Koháry utczában huszonött 
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó 

bővebbet
Józsefcsek Géza

Lévai takarék és hitelintézeti 
főkönyvelőnél.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Férfi és női divatczikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Kóser füstölt húsáruk
u. m. felvágottak, virstli, veroneser 
szalonna győri, szalámi bécsi gyártmány, 
minedn időben frissen kapható. Virstli 
kedden, szerdán és szombaton frissen 

érkezik.

Hochberger Berta üzletében 
Léván. Teleky utca 23.

Tanoncz felvétetik fizetéssel 
vagy ellátással

Tulassay József lakatosnál 
Léván.

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
• készítője. •—« 

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

Schulcz Ignácz
papirüzletében

la  legizlésesebb és legújabb 
| levélpapírok érkeztek.
I n ap o n ta  újdonság =■

— .. képeslapokban
Szivarkahüvelyek!
100 darab 20 fillér.

Interurbán te le fo n  sz. 24.

___________ »K<>brak“ cipők egyedüli raktára.___________

PO LLIK  ADOLF LÉVA.
A jánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen ju tán yos árakban.

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

K épkeretek  m inden kivitelben.

Épület ü vegezési vállalat!

Játék  á r u k ! ----
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

K osár á r u k !

I nnapp J)ávid Séva, varrógépek raktára.
Van szerencsém nagyér

demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg-
elsőrcndü

ALFA SEPARATOR R. T. 
budapesti ezég

képviseletét bírom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

Hoffher és 
Schrantz-féle

cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilok

m elyek  raktáron  
állandóan üzem ben  

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

Szerkesztői üzenetek.
Leveleket és kéziratokat nem ad vissza a szereszk- 

tőség. Névtelen levelekre nem válaszolunk.
K. S. Valkhaz. Köszönettel vettük. Azon

ban e számba már elkésett, jövőre hozzuk 
szives üdvözlet. Lia. Kedves dolgait már, 
türelmetlenül várjuk. Üdv! Nyiregyhaza. 
Buzgólkodásod jól esik, köszönet érte, 
Gyúr. Az előbbi néked is szól. Jó mulatást!
E . . . .  a talán nem kapta meg! ? Miért 
é hallgatás? Avagy nagyon is zokon esett!? 
Lévai medi. A versirót nem az olvasás és a 
szépirodalmi búvárkodás teszi azzá, hanem 
a tehetség önnél még az olvasottságnak 
sem látjuk nyomát.

7083 1909. szám.

Hirdetmény.
A Tani) Lipót utóda-féle kézi 

zálogház üzlet helyiségében  (Léva  
Márton ily -u tcza  10. „szám) f. évi 
novem ber hó 19-én délelőtti 9 órá
ján nyilvános árverés tartatik, a 
m időn a kézi zá log  üzletben az 
árverés időpontjáig m eg nem hosz- 
szabbitott vagy ki nem váltott le 
járt zálogtárgyak eladás alá ke
rülnek, mirőt az érdekelt zálogtu
lajdonosok, valam int a venni szán
dékozók ezen hirdetm ény utján 
értesittetnek.

Léva, 1909. novem ber hó 3-án.
Bódogh Lajos

polgármester.

Egy ügyes fiú, a Nemzeti kávéházban 
piccolónak (tanulónak) azonnal felvétetik.

Óriási pekingi kacsák
kaphatók: tojó 5 K. kácser pedig 7 K. 

Baromfi udvar Nagysáró.

Egy teljesen jó karban levő, hatos 
lóerejü M agyar állami

cséplő garnitúra
jutányos áron eladó Hirschberg Gézánál 
Szetén (Hont megye). Bővebb felvilágo
sítást ad Braun Adolf szállító Léván.

3366 1909 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Ph Mayfarth
&. Co. wieni cég végrehajtatónak Hugyecz 
József gr. szöllősi laki s végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében benyújtott árverési 
kérvénye folytán a nevezett végrehajtató 
javára 69 korona 96 fillér tőke ennek 1906 
évi november 1-től járó 6% kamatai, 21 
korona 54 fillér eddigi per és végrehajtási 
az ezúttal 15 korona Ü fillérben megállapított 
árverés kéreti valamint a még felmerülendő 
további költségeknek kielégítése úgyszintén az 
1881 évi LX. t. c. 167 £. alapján ezennel 
csatlakozottnak kimondott végrehajtási zá- 
l°gj°£al hiró hitelezők, nevezetesen : a bars- 
megyei népbank r. tnak 1490 korona tőke 
ennek 1908 évi december 31-től járó 6% 
kamatai 7 kor. 95. fillér óvási, 1 8° o váltódij 
és 82 korona 90 fillér perköltségből, Wert- 
heimer Izidornak 72 korana 50 fillér tőke 
ennak 1908 szeptember 22-től járó 6° o ka
mata és 20 korona 80 fillér perköltségből 
Knapp Dávidnak 36 korona tőke ennek 
1908. szeptember 1-től járó 6".. kamata és 
16 korona 60 fillér perköltségből álló köves 
teléseiknek kielégítése végett az 1881 évi 
LX. t. c. 144. § és a Vhn. alapján a vég
rehajtási árverést a végrehajtást szenvedő 
Hugyecz Józsefnek a lévai kir. járásbíróság 
területén Garamszőllős község határában 
fekvő és a gr.-szöllősi 28 sztjkvben A I 1 sor 
33 hrszámu beltekk és 27 ö. i. számú há
zára, 2. 3. sor 1146. hrszámu szántó és 1 > 
telek utánni közös legelő illetőségére 866 
korona, az ezen tjkvben A. I. 3 sor 1487 
hrszámu szöllöjére 24 korona, az ottani 52 
sztjkvben A. I. 2 sor 1202 hrszámu szőllő- 
ben való 4 rész illetőségére 170 korona, 
az ottani 172 sztjkvben A. I. 1. sor 947 c 
hrszámu egész ingatlanára 6 korona, az 
ottani 174 sztjkvben A. I 1 sor 946 hrszámu 
ingatlanban való 1 2 rész illetményére 15 K, 
az ottani 190 sztjkvben A f  1 sor 947 b

hrszámu egész ingatlanára 13 K, az ottani 
298 sztjkvben A I 2—6 sor 466. 568. 728 
859. hrszámu ingatlan s ahhoz tartozó \ 8 
telek utánni közös legelő illetőségben való 
1 4 rész illetményére 824 korona, az ottani 
552 sztjkvben A + 1 sor 983 hrszámu egész 
ingatlanára 54 korona kikiáltási árban az 
az árverést elrendelte, még pedig a Vhn 
26. Jj-a alapján akként, hogy ezen határna
pon az ingatlanok a megállapított kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladatni 
nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1909. évi 
november hó 15 napján délutáni 2 órakor 
Garamszőllős község házánál lesz megtartva.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 %,-át kész
pénzben vagy az 1881. évi LX. t. c. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi 3333 számú 1. M. R. 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi LX. 
t e. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn 
21 §-ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelö ki a kiáltásí árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 
mert ha ezen kötelezettségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé 
részt nem vehet.

Kelt Léván, a kir. járásbíróság, mint te
lekkönyvi hatóságnál 1909. évi augusztus hó 
13. napján.

Pogány
kir. jbiró.

I  .......

| Györgyi Lajos

SCHULCZI6NÁCZ LÉVA,
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Láts/erek és optikai áruk nagy választékban 
kt. mtók Greiner Zsigmondnál Léván, 

ivin-tér. JavításokatJs elfogad.

Kézimunkák és női kalapok ízléses kivitel
ben Pintér Józsánál Léván

Koháry utczában huszonött 
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó 

bővebbet
Józsefcsek Géza

Lévai takarék és hitelintézeti 
főkönyvelőnél.

A szerkesztésért a lapkiadótutajdonos 
felelős.

Lévai Hírlap

Férfi és női divatcikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Kóser füstölt húsáruk
u. m. felvágottak, virstli, veroneser 
szalonna győri, szalámi bécsi gyártmány, 
minedn időben frissen kapható. Virstli 
kedden, szerdán és szombaton frissen 

érkezik.

Hochberger Berta üzleteben 
Léván. Teleky utca 23.

7.

Tanoncz felvétetik fizetéssel 
vagy ellátással

Tulassay József lakatosnál 
Léván.

c o ----------------------------------------------cg
KOHN NÁTHÁN

ZSARNÖCZA.
Modern lakberendezések 

készítője. •—* 
Megbízható bevásárlási forrás. 

Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet.

8o------------------------------------ —— o8

Schulcz lgnácz
papirüzletében 

a legizlésesebb és legújabb 
levélpapírok érkeztek, 

napon ta  újdonság —
képeslapokban 

Szivarkahüvelyek!
100 darab 20 fillér. 

Interurbán te le fon  sz. 24.

J_______  „Kobrak“ cipők egyedüli raktára.

POLLdK ADOLF LÉVA.
Ajánlja rendkívüli jó  m inőségű  

cipőit igen ju tán yos árakban.

Óriási választék  üveg. porczel- 
lán, lampa és já ték  árúkban.

K épkeretek minden kivitelben.

Épület ü vegezési vállalat!

Játék  áruk! — - — : K osár áruk!
„Kobrák" cipők egyedüli raktára.

Knapp D á v id  S é v a , Van szerencsém nagyér
demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép- 
. . . raktáraimat . . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg
első’endü

ALFA S E P A R A T O R  R. T .  
budapesti ezég

képviseletét birom.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

Hoffher és 
Schrantz-féle

cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilok

m elyek raktáron  
állandóan üzem ben  

láthatók.Raktáron állandóan láthatók.
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Hofi'her é Schrantz | 
Mayi'arih Ph. • s Tsa. 
Mc Cormick Jf I gépeinek vezérképviselete, G anz-féle  m otorok  

állandóan üzem ben  
láthatók. #  #  #  #

Műkőlapos jégszekrények. Világhirü lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

|  H a l j u n k  |

I KABINA-féle J

- - Viasz - -
színszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb; 
egyszeri átdörzsülése ezzel, felér más
szappanal való 3-szoros átdörzsö- 
lé s s e l . .............................................

Tisztaságért szavatosság! 
A  l é v a i  f o g a d ó

bontásából k ikerülendő használt 
ajtók, ablakok, fedélfa és egyéb  

anyagok jutányos áron eladók. 
Értekezhetni:

Szauer Izidor és Mór 
cégnél Léván.

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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