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ELŐFIZETÉSI feltételek.
Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. — f. 
5K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér, BARS
EL E T I L A. F

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: holló Sándor 
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA- NYITRAI és TÁRSA.

A közerkölcs védelme.
(Cajus.) Egy buta ólotadarab, mely 

különben bizonyos kórságok legokosabb 
orvosszere, véget vetett egy fényes 
pályafutásnak. Letörte a kegyelmes 
urnák a kilencselésben elvéznult, erőt
len karjait.

Vége a becsületnek !
Eötvös Károly „Utazás a Balaton 

körül“ című müvében a becsületről | 
azt mondja egy helyen, hogy az né
mileg a vasúti jegyhez hasonlit. Van 
első osztályú, másod és harmad osz
tályú becsület, mint ahogy van ennyi 
osztályú vasúti jegy. A harmad osztá
lyú becsületnek, mondja Eötvös, ön
magában vannak kételyei, de bajvi- 
vással megköveteli a világtól, hogy 
ennek ne legyenek kételyei, vagy ha 
vaunak, gondosan hallgass*  el azokat.

És ez a harmad osztályú becsület 
csak az marad, ami. Ebből nem lehet 
ráfizetéssel másod vagy első osztályút 
csinálni, ha még úgy akarná is az 
illető tulajdonos utazása célját a ma
gasabb osztály puha pamlagán elérni. 
E harmad osztályú becsülettel járó 
kellemetlenségen nem segít sem frakk 
és gyémántgombos bársony-mente, sem 
rendszallag és aranykulcs. Méltóságos 
és exellenciás cim sem képes meg- 
akadályozui, hogy az önmagában való 
kételyeknek okuk ne akadjon.

E harmad osztályú becsületnek pe
dig, mellyel sajnos a hivatalos világ 
legmagasabb légkörében is találkozunk 
kegyetlen konzekvenciája van.

Ezt a konzekvenciát ellentállhatat- 
latiul le kell annak vonnia, aki a vi
lág kételyeit többé uem bírja már 
elballgattatui.

De mi juttatja az embereket a 
beciü.et eme vagy amaz osztályába r

Mindnyájan tudjuk, nogy társadal
munk, mely az embert nagyobbára 
nem valódi értéke, hanem külsőségek 
után szokta taksálni, telítve vau fél
szeg nézetekkel, ferde felfogással. E 
nézetekkel és felfogással szemben meg 
kell hunyászkodnia annak, aki, habár 
nem áll azon erkölcsi és szellemi ma
gaslaton, mely előtt a tömeg önként 
meghódol, a társadalomban érvénye
sülni akar.

Magasabb állami tisztviselőink kö
zött sok van, aki sohasem kísérletté 
meg arcának verejtékével a kenyér
keresést, mert nem szorult rá. Rokon
éig, családi összeköttetések, pártérdekek, 
egy befolyásos egyen rokonszenve, 
mindig kész pástétomhoz juttatták.

Ez urak előtt a társadalom mély 
revereuc ával hajlong, ők maguk pe
dig, akik sohasem tanultak komolyan

dolgozni, akik távol állottak az élet 
küzdelmétől, azt hiszik, hogy ez a vi
lág miattuk van itt. Ha e világ élve
zeteiből valamit nélkülözniük kellene, 
boldogtalanok volnának.

S mert könnyű szerrel jutottak 
pozícióhoz, jövedelemhez, tekintélyhez, 
nem bírják igényeiket fékentartani. 
Igényeik szaporodnak, nőlek, de fo
kozottabb mértékben mint jövedelmük, 
tisztességes jövedelmük.

Az ekként felbillent egyensúlvt 
nem igényeik csökkentésével állítják 
helyre, hanem azzal, hogy jövedelmü
ket nem tisztességes utón szaporitják.

Ha pedig végre kipattant ily „sors 
1 kedvencéről", hogy meg nem engedett 

eszközök segélyével elégítette ki túl
zott igényeit, akkor az a társadalom, 
az a valódi agent provocateur, fagyos 
gúnnyal odavágja neki: vond le har- 

j mad osztályú becsületed konzekven- 
! ciáit.

A Latkóczy esetében azonban nem 
az erkölcsi sülyedés genezise érdekel 
minket főképen, s nem ez lep meg 

1 minket.
A kimagasló köztisztviselők erköl

csi alapjába vetett bizalmunk nem 
először ingott meg most. Közéletünk
ben „fönt" és „lent" egyaránt botlunk 
meg nap-nap után ilyféle ütközőkő- 
vekbeu. A lépten nyomou tapasztalt 
latszathajhászat figyelő elménket gya- 
uakodóvá teszi. S elvégre is csak új, 
szokatlan valami lepheti i.ieg az embert.

Bennünket az lepett meg kelle- 
sen, hogy a hivatalos Magyarország 
nem palástolta, nem is igyekezett pa
lástolni a valóságos belső titkos taná
csos ur szenny foltját.

Az Euienburg herceg pőre alkal
mából egymással szembe állítottuk azt 
az eljárást, melyet a hivatalos Német- 

, ország az egykor hatalmas nagykövet 
piszkos büupöreben tanúsított és azt 
az eitusoló (a magyarnak erre ez a 
legalkalmasabb szavaj rendszert, me
lyet a hivatalos Magyarország honosí
tott meg uáluuk a nagyúri bűnösök 
szamára.

A szerencsétlen kegyelmes úr az 
aucienne régimé teremtménye volt. 
Tóth Vilmos óta minden kormány bi
zonyos kegyelettel vette át elődjétől. 
A koalliciós kormány ezt a hagyomá
nyos kegyeletet uem őrizte meg. 
A takarítás munkája rajta kezdődött. 
Ki tudja, hogy rajta kívül nem szol- 
gált*k-e  rá m*8ok  is, a seprő kegyet
len munkájára 1 ?

Feltesszük, hogy a kormány — 
alkalomadtán — minden vonalon, osztály 
és rsugkülönbség nélkül hasonló szi
gorral járna el; csak folytass*  a ta

karítás nagy munkáját és politikai 
párt tekintet nélkül takarítsa ki a 
szemetes, bűzös odúkat, hogy a tiszt*,  
éltető levegőben a köztisztviselők iránt 
annyira megingott bizalom újból gyö
keret verhess m és ezzel kapcsolatban 

. „a kaputos oiztály11 iránt annyira 
megfogyatkozott tisztelet újból helyre 
álljon !

Hassunk közre — társadalmilag
— valamennyien I

Irtsuk ki a megvesztegetés méte
lyét a legszigorúbb elitéléssel! For
duljunk el mindazoktól, kik a kegyel
mes úr példáján élnek, kik a verejté- 
kes munka helyett „kilincselés" által 
a sivár, sikamlós parketten aratják a 
kalászokat I

Szükséges-e avagy felesleges a kolera 
elleni védőintézkedés Léván.

Ina . Dr. Karafiáth Márius. 
Folytatás.

Nem célom részletekbe bocsátkozni, 
azért csak példaként említem itt a Kálnai- 
utca külső végén, valamint a Hrasko és a 
Tuka ház előtt lévő közkutakat, melyek 
még máig is borgaskutak. Birki a saját 
vízmérő edényét hsrgon süllyeszti ott a 
kút vizébe. Hogy e kútakba ily módon 
m-ndenfele betegség csiráját lehet juttatni, 
mely a viz utján mindazokra ráragadhat, 
akik a vizéből isznak, az nem „agyrém" ; 
de elrémitő az, hogy Léva város I-ső fokú 
közegészségügyi hatósága ez ósdi, Közve
szélyes kutakat a huszadik szárad elején 
még tűri.

tízerény nézetem szerint azok a meg
előző óvö és védő rendszabályok, melyeket 
a hatóságnak egyebek között az utcák, 
terek és középületek tisztasága tekintetében 
végrehajtani kellene, nem vesztek kárba, 
ha a kolera nem is látogat meg minket, 
H ezen a köstisztas;gr*  mindenkor kell a 
hatóságnak felügyelnie. A-. a költség, mely*  
lyel a köztisztaság fenntartása jár, minden
kor megtérül, ha nem is kézelfoghstóan, 
di közvetve. A kö'.tisztaság as egyén 
egészségének egyik feltétele. Egészséges 
lakosság munkakedve és munkabírása is 
nagyobb, keresete ennek megfelelőleg szin
tén emelkedik, a jólét gyarapodik. Egész
séges városban a lakosság uj letelepedések 
u ján is gyarapodik, inkább, mint aa egész- 
s-gtelenlei. És ba a hatóság most, a 
cholerára való tekintettel „hniba“ hajtaná 
is végre azokat az intézkedéseket, vagyis 
ha a chol-ira elkerülne bennünket, akkor se 
volna oka hatóságuuknaK e miatt röstelkedni. 
S inki sem fog buzgósága felett gúnyolódni, 
a polgárok értelmesebb része, csak diosérni 
fogja.

És itt hangsúlyosom, hogy oty város, 
mely kultúrája m igasabb színvonalával akar
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imponálni, méltán követelheti hatóságától, 
hogy az ne felsőbb helyről várja aa ösztö
kélést, midőn a lakosság legfontosabb érde
keiről, az egészségről és életről van szó.

Igaz, hogy a belügyminiszter rendeletét 
a törvényhatóságok első tisztviselőihez in
tézte s hogy Barsváimegyében ennek foga
natosítását nem külön intézkedéssel rendel
ték el, de, elvégre az alispán közzé tette 
a vármegye hivatalos lapjában 8780/1908 
szám alatt s igy az elsőfokú közegészség
ügyi hatóságok kötelesek azt végrehajtani.

Az emlite t kormányrendelet első tor
ban az 1892 (nem 1894) évi 78571. számú 
körrendelet a köztisztaságra vonatkozó 
intézkedéseinek végrehajtását rendeli el. 
Ez intézkedések végrehajtása nagyon sok 
oly viszás közáll-.potunkra fér rá, mely 
szemet szúr és orrot facsar. Természetesnek 
tartom, hogy ezek a viszásságok évtizedek 
óta újra s újra megállandósu tak, mert 
úgy a közönség, mint az illetékes hatósági 
közegek megszokták már azokat és a lévai 
élet sine tjua nonját lá'ják azokban.

De ha e viszásságok helybeli viszonya
inkkal való kapcsolatukban mépoy „termé- 
szeíesek" is, mégsem egyezteihelök össze a 
fej ödni kivánó Léva amb c ójával és a 
közegészségügy követelményeivel.

Ha tehát nem is annyira a kolerától 
va’ó fé elemből, legalább a város jóhire ér
dekében kellene a jelzett ko*  lányrendelet 
kibocsátása alkalmából a hatóságnak a 
dolgok szemléléséből fö ocsúdva valami* 1. > 
tennie.

A közönség annyira nem szokta meg 
azt Léván, bogy a hatóság is gondját viseli 
a polgárság egészségének, bogy a hatóság 
m nden erre irányuló igyekezetét igaz, hálás 
érzelmekkel fogadná.

8 ha az I-tö fokú közegészségügyi 
hatóság egyéb, közigazgatási, stb. teendők
kel annyira túl volna terhelve, hogy a köz
egészségügy szolgáltának nem szentelheti 
sem idejét sem muukaerejét oly mértékben, 
a melyben az ügy fontossága kívánja, hát 
ott aa egészségügyi bizottság.

Tegye át a polgármes’er ur a belügy

miniszter rendeletét ezen bizottsághoz ; 
tegye az tanulmány tárgyává, mit kell és 
mit lehet Léván bIbö sorban és múlhatatlanul 
a köztisztaság fenntartása érdekében tenni. 
Hajtassa végre a po'gármester ur sz összes, 
rendelkezésére álló eszközökkel és tekinté
lyével e bizottság előterjesztéseit ; ellenő
riztesse rendeletéi végrehajtását e bizottság
gal ie és járjon el kérlelhetetlen szigorra) 
azokkal szemben, kik a közegészségügy 
ellen kihágást követnek el.

Nézetem az, hogy nincs jogunk a mi
niszteri rendelet időszerűségét bírálat tár
gyává tenni, mert a rendeletét okoskodás 
nélkül végre kell hajtani.

Léva, 1908 október 12.

Ifjúsági zászlóaljak.
Oatóber folyamán mundirba került a 

legények eleje. Hajh ! de milyennek fér tett 
ez a sorozó lajstromok lezártával!

E'öször is az a szomorú dolog került 
ki a statisztikai adatokból, hogy az újoncok 
testi fejlettsége jóval satnyább, mint aa 
előző években. Á l ez pedig nemcsak a 
legénységre, hanem aa egyéves önkéntesekre 
is. Az előállott önkéntesek — a bogy a 
hivatalos értesítés szól — igen kedvezőtlen 
anyag volt. Túlnyomó részük rosszul fejlett, 
hajlott gerincű, keskeny mel ü. Est a kö
rülményt is — last nőt last — a korai is
koláztatásnak éa a testgyakorlás elhanya
golásának akarják sokan betudni. A mint
hogy a célszeiütlen tanítás eredményének 
tűntetik föl azt is, hogy föltűnően sok 
volt az önkéntesen >or alá á.iók között a 
rövidlátó.

Mindenesetre befolyással lehetnek ily 
körű mények is az ujoncjutalék minőségének 
silány vo tára. Do az igazság kedvéért rá 
kell mutatnunk arra is, hogy az a satoyulás 
világszerte uralkodik. A degeneráció álörök
lés fo'yán áll be, főleg áll ez az alkoho
lista családokról, mert az alkohollal vissza
élő szülök gyermekei statisztikai tanúság 
szerint satnyábbak. A női neműek a pro
duktív munkához való tódulása s a gyer
mekek idöeíötti foglalkoztatása nem seké
lyebb mértékben járulnak hozzá eme 
enervációhoz. Avagy gyári üzemeink nem 
alkalmazzák ezrivel a kifejletlen testű 

1

gyerekembereket ? Hány gyenge szervezetű 
ifjú inaskodik gyárosainkuál.és iparosainknál 1

Másrészről be kell vallanunk, hogy 
iskoláink, tekintve a ezeliemi kiképzésre 
fordított időt, kevesebb gondot fordítanak 
a test gyakorlására a kelleténél. Ez az oka 
annak, hogy iskoláinkból hovatovább mind 
több koravén, fejletlen testű, gyenge ideg
zetű ifjú kerül ki az életbe. Mar pedig a 
nemzet testi szervezetének erőssé tétele éppen 
oly fontos feladata at iskolának, mint a 
lélek csiszolása.

Tapas. talt férfiak nagyon helyesen 
ajánlják a községeknek és tantestü eteknek, 
hogy már az elemi iskola tanulói közön 
iskolai zászlóaljakat szervezzenek, ,ameiyek 
katonai gyakorlatokat végezzenek. A ser- 
dültebb it|uság pedig a céllövészetet gya
korolná. Utal az egyes kü földi államok 
példájára, ahol nincs állandó hadstrog, de 
nem is szükséges, mert az ifjúság úgyis ki 
van képezve. Ezzel az állam val.aró. ven
nének le igen nagy terhet, mert a katonai 
szolgálat ideje nagyon megrövidü'ue, más
részt pedig ezek a zása.óaljak mintegy 
alapját képezhetnék a nemzet hadseregének.

Valóban messzire kiható tervek ezek, 
amelyekkel mindenesetre erdemes a közsé
geknek és a tantestületeknek foglalkozni. 
Nem gondolunk mi itt költséges, parádés 
dogodra. A céllövészetet meg leheme ol
dani honvedzászióaljuuk jóakaratával, amely 
a szükséges lőfegyvereket es töltényeket 
adná erre a célra. Arra uem gondolunk, 
hogy a szigorú fegyelemmel es a vele 
szükségszeiüsn kapcsolatos szigorú büuioté- 
seskel elriasszuk ltjainkat a gyakorlatozó , 
hanem igenis arra, bogy az úgynevezett 
játekdeiutanok eisö soroau a katonai reud- 
gyakorlatoara fektessek a súlyt.

A szigorú rendben való menetelés, a 
fordulatoknak precíz kivitele, a^parancsokra 
fordított feszült figyelem legyeu a leglou- 
to«abb. Eredményt azouban csak úgy érünk 
el, mint a katouaékuál, ha t. i. az egyes 
kiképzésre fordítjuk a főgoudot. Az egyes 
kiképzés legyeu a kiinduló pontja a testi 
fegyelmezésnek, így menjen aliai a sor, a 
szakasz, a szazad es a zász.oaij kiképzésére.

A gyakorlatok által ritmikus mozgásba 
kerül a test, auuak minden tagja. A bogy 
a tenger hullámai ÜUmszerű csapásaikkal 
hasonló mozgásba hozzak a test reszelt es 
azokra gyógyitóiag hatnak, ahogy a zenei 
hangok ritmikus változása, fokep az agy 
sejtjeit egyenletes mozgásra bírjak, meg
nyugtatják es gyógyítják, azoukepeu a tak
tusra mozgó test s egyenletes anyagcserére

TÁRCA.
A mi utcánk bolondja.

Itta.- larass Ferenc.
Folytatás.

1860. év nyarán egy déle'ött az utcén 
játszottunk. A Kozárik-házbél nagy zaj 
hallatszott ki. Níhtny porc múlva kinyílt 
az ab'ak és Kozárik a hosszú harisnyából 
marokkal bajigáha ki az ezüst húszasokat 
és tallérokat az utca po-ába. A sok gyerek 
odaszalad', felszedte a csillogó pénzt és be
vitte az asszonynak.

Kit nap múlva — Kozárik felhasználva 
családjának távollétót — feltörte a szekrényt; 
az ezüst pénzt kivitte az utcára s ott olyan 
módon szórta a kocsiutra, mint mikor a 
földmives a burát veti a fö'djébe. Más al
kalommal pádig — amikor szintén magára 
maradt — minden ágyneműt kihordott az 
udvarra, ott késsel az összes duunákat éa 
vánkosokat felmetélvén, a tollát szélnek 
eresztette. Az uca egy risze fölött felhő
ként kavargó11 a sok toll. Az emberek 
első meglepetésükben azt hitték, hogy nyár 
derekán havazik.

Esen időtől kezdve lett Kozárik a mi 
utcánk sajnálatraméltó bolondja. Elméjét 
elborította az őrültség nehéz ködé. Mester

ségével felhagyott. Többé a müiely felé 
sem nézett. Az öregek közül néhányan azt 
fogták rá, hogy nem is bolond, csak tetteti 
magát, hogy ne kelljen dolgoznia. Da én 
erősen hiszem, hogy csakugyan meg volt 
hibbanva az eBze. Nem dühöngött soha; 
nem bántott senkit; meg ha incselkedtek 
is vele, nem tört ki belőle nagyobb harag. 
Többnyire csendesen járt a varosban. Csak 
ritkán kiabált az utcán összefüggés és érte
lem nélküli szavakat, melyek közül ezek 
voltak a íeggyakoriabbak : — Csitti csáva 
csott I Csi csont, iócsout I Csitt, csont, ló
csont I

Voltak napjai, amikor tisztán és okosan 
is beszélt.

Ha valaki azt kérdezte tőle ;
— Hogy van, Kozárik bácsi ? 
A felelete rendesen ez volt:
— Mint kóo a pócou ?
És ha tovább kérdezték ; hát hogyan 

van a kóc a pócon I
— Nézd meg! Moudá és tovább balla

gott.
Néhány évig, amig a vagyoukája tar

tott, nem szorult az emberek alamizsnájára. 
De később, amikor családja is Ínségbe ju
tott, be-be nézett az úri házakba és szó 
nélkül megállt a folyozón vagy a.konyhában. 
Ha alamizsnát kapott, jóízűen elfogyasztotta ! 

de Bem tz étele, sem a pénzbeli adományt 
soha meg nem Köszönte. 8zó nélkül jött es 
szó nélkül távozott. A házakban összegyűj
tött pénznek egy részét elköltötte, de nem 
a korcsmában; oda nem járt. Elment a 
piacra és ott a lacikonyhán vett magának 
eledelt. A megmaradt összegecskét haaavitte 
és a teleségenek adta.

Néha több hétre eltűnt a városból.
I yenkor a közeli falukban kóborolt.

Riudkivül ügyesen táncolta a verbuu- 
kot, palotást, toborzót s allaiabau minden 
magyar táucot, amire alkalmassá tették ót 
karcsú termete és meglepően szép, kicsi 
lábai. A felnőttebb Luk gyakrau az utca 
középén is megtáucoltatlák. Es erre — ha 
jó kedvében találták — egy ezüst hatoséit 
barmikor hajlandó volt, ha megfelelő nótát 
daiol-ak vagy fütyültek a táncához.

Nyáron a kabatjat, télén pedig a cifra 
szüret rendesen a jobb vadára vetve viselte. 
Gyakran sarkautyú. is vert csizmáira vagy 
cipőjére.

1866-ban, a porosz-osztrák háború után 
történt, hogy katonatisztek is megbámulták 
remek táncát. A mondott évben ugyanis 
egy vadászezred vonult keresztül Léván a 
itt 4 napig pihent. Az ezred parancsroka a 
Bzentháromsagtóren levő Bsakmáry fele 
háabau, melynek helyé0 jelenleg a tajtó- 
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kényszerül, »*  izwo< mgac íosodoab, a 
siellctn föifrissül éa fokozo'.talb munkára
képe-*.

r 11a így a rendes tornaórák és játs-ó 
délutánok keretében előkészítettük a talaj' 
d„rék zaszlóaljak alakítására, áu> kövessük 
mihamarabb azok példáját, akik mát is 
megfogadták a buzdító szót és alakítsuk

’ mi is a város színébe ül’özö'.t, zászla, ^ 
glá^sorakozó ifjúsági zászlóaljat.

A gyermek egyéniségének helyes 
irányítása

Aa élettani tapasztható on a’apuló 
tény, hogy a gyermek egyéniségének meg
ismerése a egyúttal annak helyes irányi' sa 
» szülök és pedagógusok legelső feladatai 
közé tartozik.

8 ql annál is inkább szükséges és ki- 
váüitos, mert a gyermek egyéniségének 
alapos ismerete nélkül a szorosabb értelem
ben veit nevelésről szó sem lehet.

Pedig a mai nevelés még mindig nél
külözi, illetve me’lözi a gyermek egyénisé
géről szóló ismereteket; nem csoda tehát, j 
ho»y hibásnak ilbtik a nevets rendszerét.

Ezek után lássuk, hogy anben gyöke
resnek azok az ismeretek, melyek a gyer
mek egyéniségének helyes irányításánál 
múlhatatlanul szükségesek.

A gyermek egyénisége magában foglalja 
a veleszületett hajlamokat, képességeket, 
tehetségeket, stb. Azonban a teljesség ked
véért meg kell jegyeznünk, hogy agyeimsk 
egyénisége a felsoroltakon kívül mig a 
későbbi életéveiben szerzett; tehát az át
örökléstől mentes tulajdont okkal, ■ s- 
ségokkel ronda kezia.

Vizsgájuk sorra a gyermek veleszüle
tett képességeit, hajlamait, stb.

A gyermek veleszületett hajlamait, 
képességeit szüleitől, ö eitöl örökli, vagyis 
bizonyos hajlamokra, képességekre dieposi 
tiokat hoz magával a világra. E dispofttiok 
között találunk olyanokat, melyek helyessé
gükben teljesen rendületlenek s olyanoka', 
melyek többé kevésbé, avagy egész mivol
tukban hibásak, rendellenese' .

Azt is tapasztaljuk, hogy az egyik 
gyermek ve eszületett hajlamai ’.ú nyomban 
jók, helyesek; egy másít-e pedig b , y'e uek.

A helyes-ég, avagy ah ív ens t 
kizárólag az átöröklött d'sposttiók minemü- 
Bégétől függ.

Sokan azonban az á'öróklés tu újdon
ságait nem látják eléggé beigazolt ténynek.

képző áll — kapott szállást. A ház előtti 
tágas téren, amely akkor nem volt befásitva, 
vasárnap délután az ezred zenekara térzenét 
adott. A nagy és Léván ritka esemény a 
város lakosságát százakra msnö tömi ben 
hozta oda. A sokaság között ott volt Ko- 
zárik is. Amíg a zenekar a sok német s 
egyéb nótát játszotta, nyugodtan viselte 
magát. Da amikor a banda egy magyar 
darabba fogott, a nagy tömegből a zenészek 
elé furakodott, földhöz vágta kabátját és 
sapkáját s elkezdett aprózni, bokázni olyan 
hévvel, olyan szépen, hogy az egész közön
séget a tisztekkel együtt a legnagyobb bá
mulatba ejtette. A főtisztnek annyira meg
tetszett a tános, hogy a zenekarral egymás 
Után huzattá a magyar ^nótákat és Kozárik 
fáradhatatlanul járta-járta talán másfél 
óráig is. ö még akkor sem fáradt el, de a 
banda már nem bírta szusszal. A tisztikar 
ét a közönség tapsolva éljenezte öt és oly 
bőven dobálta sapkájába adomauyait, hogy 
az félig megtelt ezüst- és rézpéazzel.

így élt a mi utcánk bolondja kéregetve 
és táncolva a polgárok jósai' őségéből. 1874. 
évi szept. hó 20-án 67 éves korában rövid 
Szenvedés után költözött a másvilágra.

Három gyermeke volt. Kit fia és egy 
leánya, Es férjhez meut. Ifjabbik fia ács

A hiba különösen abban rejlik, hogy vizs
gálódásuk alkalmával nőm veszik számításba 
a val m nuyi közbej ’.tszot körülményt. 
Többnyim csak a gyermek Síü'oinok egyes 
tulajdonságait, tshots^geit, hajlamait, stb. j 
mérleso ik; azzal azonban édes-keveset 
törődnek, hogy az átöröklés sokszor egy 
egész nemzedéket is átugorhatik s csakis a 
2—3—4 u ódnál j 'kezik.

Ili a yrrm-k veleszületett hajlamai, 
képességei feltételeinek megfelelő és ked- I 
v<> ö körűim nyék köz- junak, az esetben 
alapjuk ián m * 'izmosod iák, állandósulnak ;

e - pesekliti váiuzk. 11a azonban a 
kö járó, ó körülmények nem fe ö nök meg 
a ki int feltételeknek, akkor a hajlamok, 
képességek vagy visszamaradnak a fejlődé- 
sü.'íím, eljatnyuinak, esat 04 tejesen ki
vesznek a gyermek egyéniségéből.

Épp ezért a nevelőnek teljen tudatával 
ked bírna annaK,fogy a gyónnék veleszü
letett képességei, hujiamai 1. öaö t melyek a 
helyesek s melyek a hesyts ■ nők.

Munkáját nagyban tetézi egy-egy kis 
statisztika, melyet a gyermek saüleinak, 

- ii ik egyes tűi uről, I
stb. készít.

11a a nevelő ténykedései közepette azt 
tapasztalja, hogy a gye írnek voieszületctt 
hajlamai, kúp s égéi helyesek ; semmi szín 
alatt nem szabad azokat mellőznie, hanem 
ilyenkor minden tön evése oda irányuljon, 
hogy 0 lu p sségeh, hajlamok fejlődébe mi
nél sixsbban s minél kevüte.tb mesterkélt- 
»égg«l haladjanak a kívánt cél íe’é.

E 'öi int minden egyes gyermeket ve
leszületett haj amai szerint kellene nevelni.

Mart tudnunk kei!, hogy a veleszületett 
hajlam az. érdeklődés saülöanyja; as érdek
lődés i mé: a figyelem gerjesztője ; a ügye- . 
lein pedig élénkitöje, rögzítője valamennyi 
ismeretünknek.

A'onban helytelenséget követnénk el ■ 
akkor, hogyha a gyermek hibás, felszeg 
hajlamainak elŐbbreviteiét főhősnők.

A gyermek hibás irányú haj! miit . 
mindjárt csirájukban kelt elnyomnunk, ne
hogy f dultakká, hatalmatokká váj arak s 
iiyent u uralkodjanak a helyesek fö ött,

B onyo , hogy a megizmosodott hely- 
te a haj Amoaat nehezebb kiirtani ; eltün
tetni, mint a kevésbé helyeseket.

A gyeinek hajlamúinak jelentkeződ 
időpontja in m egyforma. Az e^yik korábban, 
a másik k Öbben kerüi felszínre.

Azonban mindenkor csínján kell bán
nunk a gyermek hajlamaluak helyes irányí
tása v a i.

Sokan nem ismerik eléggé a gyermek , 

bt. Az idősebb 12 éves korábau megbo
londul . Dühös örült volt, aki semmiféle 
ruhát neui tűrt meg magán. Sokszor ho d- 

gos éjj < 0 — m r hotdaőros volt — 
kiiohant a házból fel a tetőre és annak 
éltn nyargal; szott. Ha kiszökhetek-a családi 
körből, n'-mciak a lévai határban, de a vi- 
de en is össze viasza barangolta a mezőket 
(S ciak akkor ment be a faluba, ha az éh
ség kéuy szentelte rá.

1876 oan láttam öt utoljára lloulvár- 
megyének báli hitárában. Hatból ugyanis ‘ 
csikorgó hidegben gyalog kirándulást tét ünk • 
a közeifekvö Besenyődre. A földeken, nem 
medfze az utló , egy alakót pillantottam 
meg. Testet csak egy rongyos .epedö fedte. 
Megismertem. A Klárik ha vök. Rákiál
tottam :

— Prpo I Hová mégy ? Jöjj ide, adok 
valamit! Megállt. Hátrafordult. Kim nézett 
Ory pillanatig. A után neki iramodott és a 
töretlen msgas hóban rövid :dö alatt eltűnt 
szomeink elől.

A<óta hírét sem hallottam.
Hogy sok kóborlás után végre hol 

találta meg állandó nyughelyét? Azt csak 
a jó Isten tudja !

Vége. 

szellemivilágát; többet ártanak ténykedé- 
oüakel, semmint használnának.

A gyermeknél oly lelkinyilvánulásokra 
is bukkanunk, melyek látszólag helytele- 
ll«i.uek bizonyulnak, de tényleg nem szók. 
I yeneaz élettani kényszerképzetek, kény- 
s ercselekedetek ; nagyzási téveszmék, illú
ziók, stb. Vannak köztük helytelenek is, 
de e< esetben ismernünk kell azokat.

Gyakorta észleljük, hogy a család, vagy 
az iskola neveié ének helyességét a gyer
mek egyéb környezete többé-kevésbé, 
avagy egészében romba dönti : Da egyúttal 
azt is láthatjuk, hogy a család, környezet 
hibásságait az iskola helyrehozhatja.

Habár bizonyos, hogy a fennálló iskolai 
rendszer sem felel meg teljesen a kívánt 
követelményeknek. A gyermek egyéniségé
nek helyes irányítása föltétlenül megkí
vánja az egyénhez szabott nevelést. Addig 
tehát, amíg egy-egy pedagógusra 60—80, 
sőt ennél is több tanú ét bíznak ; a gyer
mek egyéniségének helyes irányítását nem 
lehet hangoztatni,

A zü lőtt gyermekek szaporodása ebben 
leli a'.ülöokát. A pedagógusnak ezidÖszennt 
nem áll módjában, hogy a gyermek vala
mennyi hibáját fe.fadezzo s orvosolja.

Statisztika bizonyítja, hogy a züllött 
gyermekek javarésze szülőitől, őseitől örö
költe hMytele 1 h jLmainak csiráit.

Kenőbb e hajlamok a kedvező körül
mények közé jutnak ; ahol növekedésükhöz 
a fejlődésükhöz elégséges táplálékot talál
nak, megizmo ódnak, állandósulnak « ilyen- 
ténkép legyűrik a nálukná! gyengébb he
lyes, hibátlan hajlamokat.

Ezért felette kívánatos, hogy a züllés
nek induló gyermeket idejekorán ragadjuk 
ki a fertőző hínárból, nehogy ott vesszen 
el egész életére.

A züllésnek indult gyermek nevelése 
nem eppen könnyű feladat, mert számtalan 
ismeretet igényel. Épp ezért nevolése az 
egyénhez kötő t (individuiális.) Ez esetben 
a pedagógusnak alkalma nyílik, hogy az ily 
gyermek lelkivilágával, tehát helytelen, 
felszeg hajlamaival kellőleg megismerkedjék, 
mert csak jlyenténkép tudja azokat orvo
solni.

E helyütt nem hagyhatom érintetlenül 
a Gyermekvédő L’ga fontos missióját, 
amennyiben a züllésnek indult gye inekek 
számara nevelő-oktató s egyúttal foglalkoz
tató intézeteket, otthonokat létesít.

Legújabban a szegedi Árpád otthon 
dicsőíti áldásos működését. Ez azonban 
édes kevés ahhoz, hogy a társadalmat a 
mételytől te jesen megtisztítsa.

Szü kségessé vá'nék, ho y az ország 
több ha'yein iegyen a zü lét-nek indult 
gyermekeknek otthona.

E célnak kiválóan megfelelne Léva is. 
Köztudomású Léva városnak minden téren, 
de különösen a nevelés-oktatás terén tanú
sított áldozatkészsége ; több mint bizonyos, 
hogy nem zárkóznék el a szóban érdeme
sített misstó eiö1 sem s a Gyermekvédő 
Liga ebbeli törekvésének segédkezet nyuj- 
’ ana..

Szobolovszky István.

Különfélék.
— Léva r t. város képviselőtes

tülete fuiyó hó 30-án rendkívüli kijígyü íat 
tar'otc. A köz^jüesre felvonult hépviaelök 
tekintélyes azáma már előre je'e&te, bogy a 
tárgyalás alá kerülő ügyek iránt általános 
az érdeklődés. A közgyűlés első Borban a 
polgármesternek október havi jelentését 
va'te tudomásul. Örömmel vette tudomásul 
» felnőtt analfabéták oktatására vonatkozó 
előterjesztési"t is. Mely szerint a fiúiskolái 
ta őtók teljesen ingyen hajlandók a városnak 
írni és olvasni nőm tudó polgárait tanitani. 
A polgármesternek az állami mértékhitele- 
sitö hivatalnak Léván leendő elhelyezése s 
ogy hordó jelző hivatalnak újjá itt leendő 
felállítása tárgyában tett indítványát a 
közgyűlés magáévá tette. A tárgysorozat 
legfonto.abb pontja azonban a városi 
szálloda építésének régóta húzódó ügye 



4 B -A. 2R. S 1908 november 1

volt. Örömmai jelentjük, hogy ez a kérdés 
végre vslahára megoldást nyeri. A közgyű
lés a pénzügyi ssakosztály javaslatát magá
évá téve elha'ározta a szállodának a Va e- 
féie tervezet szerint. 380,000 koronás költ
ség mellett leendő felép'ttetését s e célja 
430.000 koronás kölcsönnek a felvételét. A 
kölcsön a jelentkezett birtok által fizetendő 
évi 25 000 korona bér Összegből nyer fede
zete*.  A javaslat mellett — a jelenlevő 50 
képviselő közöl —48 szavazott, ellene és 1 
képviselő nem szavazott. E ritka egyértel
műséggel hozott határozat annak tulajdo 
nitható, hogy a képviselőtestület feladatának 
magaslatán áll, minden egyes tagja belátja, 
hogy a város fejlesztését az idegen forga
lom emelése által lehet egyedül biztosítani. 
A kolera ellen esetiig teendő ovóintézke- 
dések kiadásainak fedezésére 100 K.-t 
szavazott meg a közgyűlés. Több, terület 
vételére és eladásra vonatkozó iigv a jövő 
közgyűlésre marad- A lévai ev. ref. egyház 
kérelmét is teljesíti a képviselőtestület 
mely szerint & piactéien ideiglenesen elfog 
falt t'rü'etrt teljesen díjtalanul bocsájtja az 
ev. ref. egyház rendelkezésére. A munkás
házak építését a közgyűlés elvben elfogadta 
s egyben utasította a tanácsot, hogy a 
megvalósításra alkalmas tervezetet dolgozzon 
ki ez ügyben s azt mielőbb terjessze a 
közgyűlés elé. A számvevői és számiisz'i 
állások ellen beadott felebbezések elutasítá
sára vonatkozó törvényhatósági határozat 
tudomásul vétetett. Dr. Kmoskó Bé a virilis 
jogával kíván élni ; helyébe a képviselőtes
tületbe Frasch József póttag, lép be rendes 
tagnak. A törvényhatósági bizottságnak 
rende eto, mely az iskolás gyermekeknek a 
nyilvános mulatóhelyekről való távoltartása 
tárgyában intézkedik, — k hirdettetett. A 
tandíj mentességért folyamodó gimnáziumi 
tanulók kérvényeit az eddigi szokás szerint 
a városi tanács fogja elbírálni. Az orra vo 
natkozó tanács-javaslatot a közgyűlés egy
hangúlag fogadta el.

— Halottak napján Amit a hatal
maz állam nem tud megcsinálni, azzal meg
próbálkozik a gyönge társadalom. A József 
Szanatór úm Egyesület megragadó hévvei, 
bámulatot szívó-ággal h.rcol az alattomos 
ellenséggel, a liidövésszel. Vezető emberei 
fáradhata>lanul tervezgetnek, Írnak, szóno
kolnak, izgatnak, kérlelnek és koldulnak, 
hogy felrázzák közömbösségéből a társadal
mat. Az enyészetet állítani az élet szolgá
latába, a halottak napját a reménység üu- 
nepévó avatni: gyöuyöiü gondolat. Aki 
valaha már végigszem élte és végigszenvedte 
egyik kedvesének lassú elsorvadását, akit 
tehetetlen fájdalommal töltött el egy ifjú 
élet korai eiharovadása ; az meg fogja ér
teni a Szanatórium Egyesület szózatát. S 
akt megérti, aa hozzá fog járulni a nemzet 
szégyenfoltjának letörléséhez. A József Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület címe (Bu
dapest, IX, Lónyay-utoa 47.)

— Iskolaszék! tagok választása 
A lévai róm. kath. iskolaszék tagjainak 
választása 1908. évi november hó 9-én 
reggel 9 órától déli 12 óráig tart az elemi 
fiúiskola helyiségében. A szavazás szavazó 
cédulával történik. A szavazó személyesen 
tartozik megjelenni. Választandó 10 tag.

— Esküvő. Tanczer József november 
7.-én vezeti oltárhoz Villásy Izabellát. Az 
esküvő a zseiizi róm. kath. templomban 
megy végbe.

— Népszövetség Múlt vasárnap v olt 
Barsmvgyeben a Népszövetség agítacionáhs 
napja. Verebélyen C -erverka Kálmán, káplán, 
buzgólkodása következtében impozáns nep- 
gyü'és volt. Beszéltek : Karácsonyi Sándor, 
Janoky-Madocsány Gyula, orszsggyűési 
képviselők; Jezsó János, plébános; Viucze 
Károly, espores-plebáuos es Svarba István, 
községi jegyző. — Sayyitlésen Margorin 
István, plébános, 47 taggal alakította meg 
a népszövetséget. — áísarnócán eddig 39 
t«gja van a népszövetségnek. — Revistyén 
nagyszámú tagra van ki átás. — Kayykálnán 
Epöiyi Ferenc, esperes, alakitolta meg a 
népszövetséget. — Alsópélen Vibor Gábor, 
tanitó és Ciémy Antal, a.'óváradi plébános 
értek el szép eredményeket, — Alsóváradon 
is volt tagtoborzó értekezlet, — Tőrén

Racskó József, helyi igazgató, tartott nép- 
gyű ést — Zsemléren az alakulás napján 
44 tag jelentkezett, felvételre.

— Eljegyzés, özv. Leviczky Féhxué 
Aranka, kányát székes fővárosi tanítónőt, 
eljegyezte Bay József fövá-osi e'emi és 
iparos tanoncziskolai tanító. Gratulálunk 1

— Előléptetések A f. évi november 
hó 1-töl érvényes vasúti előléptetések al
kalmával a Léva állomáson székelő sze
mélyzet közül a következők lettek előlép
tetve .■ A.) a tisztviselők közül: Stosius Ernő, 
főellenör, a VI. rangfokozat 2 ik osz'ályáhói 
ugyanezen rangfokozat l-sö osztályába 
(5000 korona f ) B.) az egyébb alkalma 
zottak közű': Alt Jáuos I. oszt ruozdony- 
feivigyá ó (3600 kor.) Benzint/ János moz- 
donyvezotö (1400 kor) Völgyi Ferenca 
mozdonyvezető (1400 kor.) Kőfaragó Arid 
rás II. o. áll. málházó (1000 kor.) Koncé 
L j « II. o. váltókezelő (1000 kor.) Foltin 
János II. o. váltókezelő (1000 kor.) Móra- 
vecz János II. o. váltókezelő (1000 kor.) 
és Szurdi Ferenc'. II. o. váltókezelő (1000 
kor.)

— Alapkőletétel A Kossuth Lajos 
t ren a lévai ref. egyház tulajdonát képező, 
épülőfélben lévő bérpalota a’ pkövét tegnap 
délután tették le hivatalosan. Az alapkőletétel 
alkalmától megjelent 1 atay Károly alsó- 
szecsei esperes, ki szép beszéd kíséretében 
tette meg a szokásos kalapácsü éteket, mia- 
a'att az elkészített dobozban elhelyezték az 
építés történetét tárgyszó okmauyt. Az 
ünnepélye; aktusán az egy-’sz elő járó .ágon 
kívül nagy közönség vett részt. A szép őszi 
igen kedvez az épitésnek s az épitővállai- 
ko ók m g a tél beállta előtt tető alá 
akarják lenni.

— Gyilkosság. Somogyi János, fe sö- 
váradi 70 eves gazdát a körjegyzői földön 
pénteken virradóra halva tslábák. A írjén 
két zúzott és egy nyílt szó ü vágott seb 
volt. A rögtön megojtett csendöri nyomozás 
megállapította, hogy Somogyit há'-ulról va
laki fejsze agyával foj >e vágta, úgy, hogy 
a koponya-csontja nyomban betörött, mikor 
pedig a földre esett, a fejsze élével hisitot- 
tták ketté a fejé . Somogyit este Kapatosait 
az uf-zéléa látták feküdni, hogy miként 
került a fö dekre nem tudják. Es e 10 óra 
tájban egy suhauc állítólag látott egy a akot 
jönni a födélről és háromszor is rákiábott, 
hogy ki ar. De c>ak harmadszor hallották, 
hogy v-t'aki átváltoztatott hangon dörrn ígte : 
Ha lg^ss.tok az I.tenert 1 A meggyilkolt 
öreg ember, ki rabiatus voltánál fogva csa
ládjának réme vol*,  rossz viszonyoan állott 
a csiiádjáva1, különösen a vejével, Karika 
Jánossal és ennek fiával ifj. Karika János
sal. Ezért a csendörség ezek ellen is kiter
jesztette a nyomozást. Ezek házában két 
veres baltát találtak, a mire mind a kettőt 
letartóztatták. A két Karika azonban váltig 
tagadja tettét. A v z-gálatot a bíróság meg
indította.

— Nincs bélyeg Körülbelül egy hó
napja, hogy Lévau a 40 filléresnél kisebb 
bélyegek elfogytak s igy az ügyvédik és 
felek beadványaikat, már napok óra bélyeg- 
telenül adták be, mivel a lévai bélyegáru
soknál aranyért sem lehetett kis bélyeg-1 
kapni. Tegnap végre az adóhivatal meg
kapta a szükséges bélyegeket és az árudr- 
kát is el átta. Mi nagyon örültünk volna 
ha sohase láttuk volna többé a stempbÉ 
De ha már rnus’ái stemplizni, az illetékes 
péuzügyi hivatalok kötelessége, hogy kellő 
bé yeg álljon mindenkor a közöl .-g rendel
kezésére és ne az utolsó időben, mikor a 
körmükre ép, forduljanak a központhoz.

— Szociális tevékenység. Egyesü
leteinkben jtlentokeuyeu töllendül az é et 
azzal, hogy a helybeli tanítóképző-intézet 
több kiváló lelkes tanára leereszkedve a 
katedra magaslatáról, egyletei: kot látogatják 
meg, s ott fogják népt-ilvilágositó, szabsz... fl 
előadásaikat megtartani az idén. így a 
kath. legénvogyosületben már november hó 
8.-án megkezdőd k a szellemi népvándorlás. 
Mint hírlik dr. A’ony Ferenc, tanár, az uj 
ipartörvény “-t fogj, népszó! ü n, az ö kelle 
mos módszerével megismertetni; Kriek 
Jenő hírneves pedagógusunk a csillagászat 
es földrajz köréből lóg hasznos ismereteket 
közölni; Patár Zoltán, tanár, a test edzését

fogja az ifjúságnak figyelmébe ajánlani- 
Kaveygia Kálmán, ideig, e. eloös, társad. mi 
kérdésekről, kivá t a ézu ü'os k-rdés 
megoldásáról fog tanításokat toriam 81|, 
Ezeu előadások a legényegylet heiyiBegében 
(Kigyó-u c.) tartatnak meg vasárnapunk^ 
deiuián 4 órakor. Örvendünk e felbuzdn. 
lásnak, a kívánjuk, hogy a tanár urak ál', 
dozatkósz munkáját Biker koronázza. jua. 
rostijuknak f gyeimébe ajánljuk, az ifjúság, 
uak pedig lelkére kötjük ezen hsszuos 
előadások meghallgatását.

— Kirabolt szövetkezet. A .Béliéi f0. 
gyasztasi szövetkezetből vaséi napra virradó 
éjjel 300 koronát el optak. A betörök 
leszedtek a bo táj óról a vasakat, s miután 
elvégezték bűnös szemléjüket, újra vissza- 
rakták. Próbálkoztak meg két más bolttal 
is ; <le azokba nem juthatlak. A betörök 
mindezidáig nem jilentkeztek.

— A mezőgazdasági kamarák és 
a kisgazdák A ,Magy-rorszagi Ki t-irio- 
kos Szövetség, megdöbbenéssel értesült 
arról a körülményről, hogy a G zda-agi 
Egyesületem Országos Szövetsége Budapr,. 
tsn megtartott évi nagygyűlésén G ót A drás- 
sy Sándor, Gróf Hoyós Miksa, Gróf Dia- 
sefi Emil, Gróf Keglev-ch Gábor uyiitan 
állást, foglaltuk a m og.zdasági kam ragról 
szó ó törvényjavaslat ellen. M.u-án pe.dig 
ezen törvéuyj.vasla'. inieiöubi törvényerőre 
ems.kedése éppen a magyar kis és közép
birtokok osziaiy sürgős erdeke, visszau.asi- 
tandóuak tartja éppen Gróf áimassy szoa 
kijeieuiőseit, me.y szeriut ö a k.sgazdak 
érdekeivel is indokolta az említett törveny- 
jav.s at elodázását. Mai napon megtartott 
igazgató t.nacsi ülésen tehat a „Magyaror
szági Kisbirtokos S:övetség“ Hunyar La-z ó 
igazgató javaslatát-, egyhangúlag kimondotta, 
hogy az ügyet összes szervezetei nepgyü- 
lése e é terjeszti, a kamarai törvényjavaslat 
megmagyará'-ása érdekében szónokokat küld 
ki, s a magyar kisbirtokoaságot úgy a m g- 
tartandó gyű éseken, mint sajtója utján is 
felvilágosítja a nagy bír tokosok ezen ellen
akciója helyteleoságeröi. Óhajtásait egyúttal 
írásban foglalva, monstre d-putáczió ú j in 
julta ja úgy fö dmiveiesügyi mnii-zterbez, 
miut a magyarorssággyü ős kepviseiöházaboz.

— Hogyan íródtak 160 év előtt 
az újságok. A „N.p.o*  teljes c-irneo*  
„Ordm.ria Rilatioms Dia- a CuO itinu-tio“ 
megjelent Kölnben, Scbaünberg G. Aruold 
nyomdájában heienkint kétszer 4 szó es 
nyolcadlapou. Nincs szerkesztője, sem ve- 

, söreikké. íme, mutatvány az 1744. juft. 
Ib-áu megjelent 48 számból. így kezdi 
latinul, mint magyar fordításban köz.öm: 
„Liszabon, máj. 12. — Múlt szombaton
fflas Caldasd fürdőuő visszaérkezett a ki
rály, mint látszik, helyreállt egészséggel. 
Brazília hercegnője, ki hatodik hónapja ál
dott állapotban volt, idétlent szüli, — 
ö.ödsaör szerencsétlenül, — oka, mert meg
ijedve, látta, a fö (patrialkáhej -templom te
tejéről a Cderepezőt leesni, Midőn a király 
a fürdőben vo:t, O Idus bíboros nála tisz
te gett, kitüncetöen lett fogadva. Portu Qli
léből, Porto L)uso torkolatánál, jelontiK, 
hogy két francia kalóz hajó ott megjelent, 
miudegyik 36 ágyúval felszerelve, ezek 
egyike az augol póstabijót elfogta; híre 
jár, hogy ezen utazott vissza Londonba gr. 
Harrach.*  — így folytatja Madridból, Kó
mából stb. tudósításait. A rómaiból kijegy- 
zein, hogy Lobkovicz osztrák vezér tisztel
gett ő saer.tsi'généí és tőle rózsafüzért kapott 
ajándékba, arany és ezüst szemek, goíyoc<- 
kakból. Tehát ha összevetjük a liszaboui 
h r keltét, a .Nap óu megjelenésével és 
eigondo juk, hogy a lap ugyanannyi idÖ 
múlva érkezett L szabonba, a liszaboniak 
töob mint két hó múlva olvasták a gyón 
posta jóvoitábó*,  hsgy mi náluk az újság?

RÖVíO HÍREK. Vuknurö rablás. Ox.óbsr 
28.-án Anlowevic Gyum is Piaztkooszki 
Józ-cf oroszurszsgi munká.OK fényes dalben 
eiraboilzk 46,0(i0 koronát a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bqnk újpesti f óujái-ói. A pouzt 
a kerepest erdöueu megírná ták — Elment 
a király. Tagnap dé-beu utazott külön vo- 
nsiou iVienbe. — A valaáztoraform A nép
párt okt. 30 au értekezletet tartott, melyen 
Aodrásty Gyula gróf iimortotta a választó
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reformot. A javaslat dolgában a néppárt 
r,„előre nem határozott. — Az alsóausz 
' jgj lsriománygyülési vá'as'.táíokou filmd- 
ü ember szavazott le. Megválasztottak 51 
1 reszlény8Z0CÍalista és 7 szociáldemokrata 
képviselőt. — Elnökválasztás Amerikában. 
JJOV. 3.-án lesz meg a választás. Hogy mibe 
kerül a választás, az hallatlsu I A két utolsó 
hónap kiadásai : Helyiségbér»k es nyomtat
ványok 1,000,000 dollár. U iköltsegek és 
rónokok fizetése 100,000 dollár. Zenekarok 

, tűzoltóság 100,000 dollár. Zászlók é.i a 
ialö t képmásai 300,000 dollár Választóknak 
készpénz 3,000,000 dollár.

A természet mindig a legnagyobb 
égy művész, eszközei éti utjai csodalatosak, 

(„/például a csukamájolaj is oly gyógy- 
erőket tartalmaz, minőket emberi lény elő
állítani nem képes. A legjobb i,ü és leg
könnyebben emészthető csukamájolajat 
nyújtja a „HeM-féle Emulsiou, mely most 
minden gyógyszertárban kapható.

Érdekes beszámolás A XXII. ma
gyar kir. szabadalmazott osatályBorsjálék 
az imént véget ért. A közönség jogosau 
Kiváncsi rá, hogy a főnyeremények kikhez 
jutottak. Csakhogy náluuk a főnyeremények 
nyertesei valósággal menekülne*  a uyilvá 
nosság elöl. A sorsjegyek föelárusiióinak 
könnyen érthető okokból a legszigorúbb 
diszkrccziót teszik kötelességévé, s a föolá- 
rusitók azt a diszkréciót megőrzik. A 
600 000 koronás nagy jutziomdijat, továbbá ! 
a 400,000, 200,000, 100,000, 00,000, 80,000 
koronás stb. főnyereményeket, szóval a 
XXII. sorsjáték összes nagy nye eményeit 
ismét hazánkban nyerték. A legszigorúbb 
diszkréczió sem akadályozna! ja meg azt, 
hogy noha egy-egy főnyeremény sorsától 
közelebb adatok nybvanvalókká ne legye
nek : olyankor, amikor maguk a nyertesek 
nem tartják szükségesnek, hogy titokban 
maradjanak. Ezúttal például uem maradt 
titoknak, hogy a 600 000 koronáB jutalom 
egy negyedet — 150,000 koronát — 1 or-
massy Imre, a Városi Villamos Vasút ka
lauza nyerte meg. Egy másik negyede egy 
állás nélküli piuczer két nyoiczad sorsje 
gyere esett. A boldog nyertesnél albérletben 
lakÍK egy azegöny asdóony, u döKí a sze
rencse az opaiÁlysordjáteK jutalmának egy 
nyoiczadát (7Ö,0U0 koronái) juttatta. Ugyan
ennyit nyert egy nyoiciad eorojeggyel egy 
köoányai gyári munáá^ s egy nudapeeti 
magantieztvieeiő. Nagyjában ezek a lefolyt j 
sorsjáték főnyereményeinek nyilvánosságra 
jutott adatai.

Közönség köréből.
Nyilvános nyugtázás.

A Lévai Kath. Kör szüreti mu.atsagm ' 
f. hó 11-eu te.üihzeiies. : Baihy Lász.ó 10K-t; I 
Berczoliy Miziói 3 K. 40 f.-t; Bmkovics 
Ossz, Ba ogh L jós, Csorna*  Izidor, M cho 
Jenő, biukovrcs Ferenc, Sárhegyi János, 
Touh.izer Mihály, Itj. Tonhaizer Ferenc 
2-2 K.-t; Borcsányi Béla, Jónás Imre, Dr. 
Farrus Vumos 1’40-1'40 K.-t ; Eaüiau Pali, 
Korsó Henrik, Mitsae Joasotue, Pazm»n 
Vince, Svarba Eudre, özv. Scbuudrtierger 
Janosne, Szabó József, Schmidt József, 
Tóth Antal, Zsiák András 1-1 K.-t , Kor- 
csauji Kálmán 80 f-t; Bób Laszió, ozv. I 
Kozma Jóa.efné 60 60 f.-t; Oudrejaovics 
t.jos 5y f..t; Bőm Antal, Bíró Gyula, 
Bzcser Árpád, Becsek Lajos, Csenger h e- 
rene, Usury István, Erunger h ereuc, 
Ouuyics, Kadernoska József, Kovács József, 
Lzczkó László, Miklósy Vi.rnos, Oudrejko 
’ies Adolf, Pica Sándor, Fapp Jsuos, 
rreszto.ausziry Bsia, Pigler Árpád, S*uio  
‘““H Kjzsö, Sziaora Gyula, Torvcsauyf 
Ködre Valeutik Lőrinc, Vaiasek József 
^0 40 f.-t.

A lószivü felülfuetők fogadják bálás 
•öszóneiünket.

Léva, 1908. okt. 25.
Dodek János, 

igazgató.

Köszönetnyilvánítás.
Dr. Rudnyánsaky Titusz ar.-maróti fő

szolgabíró úrtól 67 kor., Ujoánya sz. kir. 
r, r. város tanácsától 4 kor., Nagysárói 
körjegysöaégtöl 31 kor. 24 f. Goaztödi 
körjejryzőtiögtöl, (ieaztöd, Mankóé, K-alóc, 
K’saranyoa óh Z'itvi községek réazérő' 
20 kor.. Nas-ysailó község elölj-róaágától 
19 Kor. 40 f. iiedzpénz’, 5 zsák krump it 
és 1 zeák babot; özv. P«c ol»y Jnnotjné 
(Dtrnénd) és Gróf Wilczek Vilmoané ö 
M íitóöágéátói (F UsÖAgemeréd) krumpli, gyű- 
n»ö cs stb. élelmiszert; az araDyoömaróti 
urad, gö? malomtól pedig 1 rsák lisztet 
kaptunk S;efániu-^rvaházunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét e lap szívesaégéböl nyilvánosan is 
van szerencsénk elismerni, fogadják a nemes 
le.kü adakozók kis árváinkkal éreztetett 
jóságukért ieghálásabb kö3zönetüukct.

Léva, 1908. október 21-én.
Leidenfrost Todorne, Faragó Sámuel, 

uödgyl. tb. elnök. uőrgyl. titkár.

T a n ü g y.
Folytatás.

B ) A tanítás módról.

A hivatkozott törvénynek tuiajdonké- 
peni célkijelölése, vagyis, hogy az újabb 
nemzedék a jelzett iskolákban a magyar 
be izédre ráneve. tessék s ez azt gyakorlatban 
megtanulja, ez már szorosan az iskolának, b 
a tanítónak szól.

Mint tapasztalásból tudjuk, ezt a célt 
eddjg is szolgálta sz iskola, s ezen cél el
érésére a tanitóvilág két különböző módot 
has tnait. A konzervatív rész a régi grama- 
tizáló, száraz, lélekölő fordító módszert 
alkalmazta, nyelvtant tanított iskolájában; 
ezen módszer eredményét láttuk a saját 
diákkorunkoan, a német, latin, görög, fran
cia a egyeb nyelvek tanulásánál, láttuk, 
hogy sok-sok szabályt és szót tanultunk, 
de beszélni, gondolatainkat azon a nyelven 
ö-á1 óan kifejezni, vajmi kevesen tudtuk.

A másik része a tanítóságnak — okulva 
a fentebb je.eit sikertelen fáradozáson — 
uem nyelvtant tanít iskolájában az idegen 
ajkú gyermeknek, bauem természetszerűen 
rá neveli a magyar beszédre a gyermeket; 
vagyis dijához az úgynevezett direkt-mód- 
szert alkalmazás. Mi vezette a tanítóságot 
a d.rekt-módszer alkalmazásara ? A megfi
gyelés s a vuszaemiékezée, hogy a szülő 
édesanya hogyan tanítja gyermekét aa édes 
anyanyelvre. Az az édesanya az ő eszmélő, 
gyügyögő kisdedé ek sorra t dogat ja érzékei 
ala a neki való dolgokat és csak inkor 
beszélő képessége meg-mog ndul, kezdi az 
anya a dolognak egyseges nevét mondo- 
gttni előtte; a gyermek azon dolgot már 
e.öbh sokszor érzékéit", megismerte, igy ö 
is ráadja a hangoztatott nevet soksror nem 
éppen úgy mint az anya mondta e ö, azon
ban ő ueszédfogyatékoisaga mel ett is 
tudja, mi'asar, mert maga a tárgy ismerete, 
annak érzéki benyomása hozza nyelvére azt 
i nevet, illetve szót; vagyis a való dolog
hoz, tényhez fűződik a szókép.

Tehát az anyanyelvűnkön való beszéd, 
tanulásnál mindnyájunkra nézve a való élet, 
a dolgok, tények érzéki megismerése e özte 
meg a szót.

Ez a megfigyelés vezette a tanító vi
lágot arra, hogy az idegen ajkú gyermeknél 
,s a helyett, hogy a tót, o áh, v. nemet 
szóról vezessünk fordítással a magyar szóra, 
a való dolgok, tények érzékeléséhez kössük 
a ínsgyar nevet, a szót.

Akkor is úgy, mint az anya tette, 
először csak egysege, nevet (egyetlen szó
val) adunk, mindennek s csak fokozatosan 
haladjuuk tovább az ismeitatö jegyek meg
nevezésével. Bír a gyermek érzi, tudja az 
övé izet alkotó képzet-jegyeket, mindazáltal 
ereket összsfoglalólag s elsősorban csak 
egy szóban egységes névben adjuk nek., s 
csak azután vezetjük egyenként, sorra a. 
egyes jegyek érzéki ismertetése mellett ezek 
nevének tudatára. Vagyis mindenkor élül 
álljon a dolog, a tárgykép, azután a ssókép.

A gyermek p. o. már régebben és sokszor 
érezte, hogy a tej édes, folyékony, hideg, 
v meleg, fehér, az éhségét csillapítja, .tehát 
jó, mégis csak később tudta meg egységes 
néven hogy .’ tej és csak még később tudta 
megnevezni unnak tulajdonságait. így tágul 
a gyermek ismeretköre, igy tapad minden 
dologhoz a név, a szó , igy gyűjti szókin
csét a gyermek a valóság ulán anyanyelvén 
igy kell ennek történnie a magyar beszzédre 
való ránevelésnél is.

Sokan ezt már a 6 éves gyermekre 
nézve is idővesatésnek minősítik, mert hi- 
Bzen szerintük a dolog képzeteivel ez a 
gyermek már anyanyelvén megismerkedett, 
tehát elég, ha anyanyelvű mellett erre meg
adjuk neki a magyar szót.

A tévedés ebben ott van, hogy akkor 
szokásává válik a gyermeknek a dolog is- 
ínertetöjogyeit a tót v. német név alá 
gyűjteni, s a tót szót fordítva magyarra, 
soha sem lesz meg az az érzéki közvetlen
ség maga a tárgy és a magyar név, vagyis 
a .zó között. Elenketöleg iukább útjában 
lesz neki a magyar beszédben a tót szó, 
ez zavarni fogja őt, sőt sietségében a leg
gyakrabban a magyar szó helyett kimondja 
a tót szót s csak később mondja újra ma
gyarul, ha ugyan az eszébe jut.

Mig ha úgy szokik a gyermek, hogy 
a dologhoz, tényhez köti a magyar nevet, 
ez rá nézve napró'-napra könnyebb lesz az 
előbbinél. A szók viszonyi'ása meg éppen 
könnyebb lesz a magyar beszédben, ha a 
gyermek a-, ő kiskörű gondolatait, mindjárt 
első fokon az érzéki behafás'alatt úgy, ahogy 
tudja, a magyar nyelven mondja ; meg
engedem, hogy ezen módon különösen az 
első idiben a haladásnak lassúbbnak kell 
lennie, de az biztosabb lesz és tökéletesebb 
eredményre vezet. Eoben leledzik a direkt- 
módszer.

Ezen elvi alapra építve a magyar be
széd tanítását, a módszer részleteire nézve 
elkerüihetetleuül szükséges, hogy a tanítás 
mindenkor csele tvö, érzékeltető, munkál- 
kodtató legyen ; ennek eszközeit bőven 
megtaláljuk a természetben, erre való a 
kézimunka : agyag, plasztilin, homok, kavics, 
papír, szalma sto. anyagokkal való játék 
és munka-utánzás.

A tanításnak már a kifejtett elvi alapnál 
fogva is koncentrikusnak kell lennie. De 
J-l tanítás a gyermek életköréböl mindig 
kerek kis egész legyen, ezt azután értelmi 
képessége és beszedbeli elöhaladásához 
képest fokról-fokra tágítanunk kell.

A tanitás a gyermeki kedélynek, egyé
niségnek megfelelöleg szeretetteljes, kedé
lyes, játszi és könnyed alakú legyen.

A tanitás alaknál elsőrendű szerepe 
van a jelbeszednek, a türelmes előmutatás, 
utánoztatás, elömondás és utánmoudás és a 
párbeszédnek.

A tanitás menete csak szintetikai lehet, 
mint azt a módszer általános ismertetésénél 
már okadatoliuk.

Az 1—1 évi tanitásanyag : évfolyamon
ként a beszéd s értelemgyakorlatok alakjá
ban legyen egybeállitva (állandó tanmenet) 
még pedig a gyermekek kora és haladó ké
pessege szerint kerekded kis életképekből. 
Ezen tanítási anyagok között tervszerű 
kapcsost legyen.

Hogy ezen módszer egész teljében ki
fejlődjék s az életbe átmenjen, hogy a ta- 
nitásauyag (állandó tanmenet) szaktudással, 
célirányosan minél előbb összehozva a tani
tók útmutatója legyen, kívánatos, hogy 
minden tanító, aki iskolájában a gyermekek 
anyanyelvén kivül a magyar beszédre ne
vel, saját muukája < redményeit naplózva 
ö-szegyűjtse s a tanitógyűléseken a magyar 
bőszedre va'ó tanitásmód fölött állandó le
gyen az eszmecserélés ; mert meggyőződé
sem, hogy a természetszerű d:rekt-mód- 
szernek igazán célra vezető kialakítása, a a 
tanítás anyagnak a gyermekek egyénisége 
és kora szempontjából való helyes megvá
lasztása, ciak a gyakorlatban mütödő lel
kes, buzgó és szakképzett tanitók fáradha
tatlan közös munkássága utján érhető el,

Hő kívánságom : adja a jó Isten áldá
sát kedves kartársaimnak ez irányú neme*  
faradozásaihoz.

Vége.
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Irodalom és művészet.

Dr. Zelenyák János,

A gyógynövények hatésa és használata.

A „Közegészség**  cincü orvosi szaklap
nak 1908. évi aug. hó 15-én megjelent 
számában dr. Zelenyák János „A gyógy
növények hatása és használata**  c. könyvéről 
a kővetkező méltatás jelent meg :

A gyógynövények hatása és használata. 
Ez a címe egy húsz ivet meghaladó, impozáns 
kötetnek, melyben dr. Zalenyák János, le
kéri, plébános adja közre a gyógynövények 
körül szerzett tapasztalatait. A ritka szór 
gaimat, odaadást, szeretetet, mellyel ezt 
teszi, lehetetlen dicséret nélkül hagynunk. 
Körülbelül 400 növényt ir le, mindegyiknek 
elmondván használati módját és 39 színesen 
nyomtatott táblán illusztrációkat is csatol 
hozzá, melyek a kötet értékét nagyban 
emelik.

A nagy tudással megirt munka, melyet 
egr rövid növénytani ismerterés veret be 

sorban foglalkozik a gyógynövényekkel és 
bámulatos szókészlettel sorolja föl azokat. 
Mindegyiknek megmondja a latin nevét is, 
de nincs egy se, melynek két-bárora magyar 
nevét ne tudná. Sőt igen sok növény van, 
melynek 10 — 15 jó magyar n^vét jegyzi 
föl. Kuriózumképen hozok föl egyet, úgy 
találomra. A nymphea albának, mely légin 
kább állóvizeken nö, ilyen magyar neveit 
sorolja föl : „Fehér tüudérrózsa, bubojka, 
vizi fehérnimfa, vizilök, liliomrózsa, vizil'’ny“. 
Es azonban csak egy a sok közül. A nyel
vész is nemcsak gyönyörűséget találhatna e 
kötetben, de tudását is bövithetné.

A gyógynövények leírása mellett min 
degyikhez hozzáfűzi a használatát is, n j 
használati utasiiássál együtt. Ezenkívül kü
lön betűrendes mutatóban foglakozik az 
egyes betegségekkel és rögtön felsorolja a 
növényeket is, melyeknek nedve, gyökere, 
gyümölcse a tapasztalat szerint a kérdéses 
esetben jóhatásu. N hogy azt h'gyjük szőr
bán, hogy a szerző a csodúdolttori címre 
pályázik. E munka komolysága és a nagy 
tudás, mellyel az meg van Írva, ezt te jesen 
kizárja. Már a bevezetésben óva inti a I 
szerző sz olvasót attól a föltevéstől, mintha 
e könyv birtoka az orvost fölöslegessé tenné. 
Az orvos okvetlenül szükséges, mert sok 
betegség van, mit növényi gyógyanyagok 
meg nem gyógyíthatnak s legelsőkben azért, 
mert a laikus beteg baját és betegségének I 
természetét rendesen nem képei fö fogni. A 
plebánoe úr a komoly tudományt becsüli, j 
csupán a titkos orvosszerektől és a csod.)- 
medicináktól óv na indenkit, melyek a lapok 
hangzatos hirdetései szerint minden beteg
séget nagyszerűen gyógyítanak. És még egy 
igen komoly és becsülendő célt követ <'s 
ez : a gyógynövények rendszeres tenyészt - ■ 
sének és gyűjtésének előmozdítása. E c I 
érdekében leírja azok vetésének idejét, 
módját, mivelését, leszedését, esetleg Hárí
tását, eltevését.

S amellett d cséri az ö kedves növé
nyeit. Egy plébános, kinek virágok a hivei ... 
ogyuttal poétikus gondolat is. Ha ránéz 
egy virágra, az azt kérdi tőle „csábítón, 
kacéran : ismersz-e, vagy nem ismersz ?u S 
ha a nevét már tudja is — és melyiket ne 
tudná a plébános úr? — axkor is „pajzánul 
mosolyogva1* súgja neki; „A nevemet tudod 
és mégsem ismersz. E ö van bennem, ezt 
keressed, és ha fölfedezted, meg fogod 
tudni, vájjon gyönyörködtető arioeimnoi, 
egész lényemmel jó barátod, vagy gyilkosod 
lehetek-e ?“ Szeretettel megirt, értékes, 
szép könyv. Kapható Nyitrai és Társa könyv
kereskedésében Léván és a szerzőnél : I 
Lekér (Barsmegye.)

Kincses Kalendárium 1909

Kégi, kedves ismerősök köszöntének 
bennünket a könyvesboltok kirakataiban: 
a K'ncses Kalendárium megszokott piros 
kötetei. Tuizás nélkül mondhatjuk, hogy ez 
a iegnépsserü >b migyar könyv. Nélkü'öz 
hetetlen háztartási cikk ma már a Kincses 
Kalendárium,

Uj kötetének az irodalmi rése) is na- I 

gyón változatos és értékes. Az emberi tu
dásnak alig van olyan területe, amelyre a 
Kincses Kalendárium ki te terjeszkednék. 
A Kincses Kalendárium készítőinek az a 
törekvés •, hogy minden évben még többet, 
még tökéletesebbet, még szebbet és még 
érdekesebbet nyújtsanak a közönségnek, 
mint az előző eszteudöben. Minden haladt 
ób fejlődött a Kincses Kalendáriumban, 
csak égy maradt, a régi: az ára. A Kincjcs 
Kalendárium ma is csak két korona, mint 
tavaly vo't. — K'phaó Nyitrai és Tarsa 
könyvkereskedésében.

Hereiem a zongoraiatszókhoz

„A magyar nemzeii zene müformáit és 
sajátszerűségeit**  szándékozom megírni és 
ezért hazafus tis telette! felkérem a zongora
játszók közül azokat, akik cigányos modor
ban vagy naturalista-módon játszanak, hogy 
a magyar nóta játékmodorát, zamatos, 
szenvedélyes karakterét ne hagyják elveszni 
elrejtve a® ismeretlenség homályában, ha
nem akár kótába foglalva, akár az általuk 
használt magyaros futamokat, átmeneteket 
stb. ismertetve örökítsék meg. Ha más nrpsk 
nemzeti zenéje oly sajátszei üséeeket tüniet 
fel, ami faji karakterüket büszkeséggel 
tölti el, a magyar is joggal követelheti, 
hogy zenéjét, a délibábos rónák csapongó, 
a rva v gadó nótáit, a magyar iassu cs friss 
csárdás játékmodorán.k nemzeti jellegét 
egész Európával elism rtessük és az utókor 
szamara megmentsük. Kéziratokat, kótákat 
vagy r.zivességböl átengedett saját szerze
ményeket méltóztassek c tn-mre (Erdős 
Tivadar tanár, Besztercz bánya) küldeni: 
Hisz minden városnak megvan a uriga nó
taköltője és cigánya, aki a dalt megzené
síti Ne hagyjuk elveszni nemzeti kincsein
ket I Gyűjtőknek meg tüidii n víz onaáaul- 
„ Uj és briliáns zenei hatások a zongorajáték 
bán' c mű népszerűm meg’rt és hangjegy- 
mmtakktl ellátó t müvemet.

Hivatalos k ö z 1 e ni é n y.
2412/1908. szám.

Hirdetmény !
Ezennel közhírré tétetik, hogy L*va  

város polgármestere 6616/908 sz. hrtároza- 
táv .1 as 1908. évi községi körmuoka hát. 
ra'ékosok névjegyzékét behajtás végett 
kiadta.

Minélfogva Elhivatnak is összes hát
ralékosok, hogy abbeli tartozásaikat L va 
város pénztáránál 8 nap alatt annál is in
kább fizessék be, mert e'lenesethen ezen 
hátralék közigazgatási végrehajtás utján 
fog tő ük behajtatni.

Kelt Liván, 1908. évi okt. hó 28-án.

Komzsik Lajos,
adóliiv. íöütik.

6686/1908. szám.

Hirdetmény!
Ezennel közhírré tegzem, miszerint az 

állami boritslsdó és husfogyosztási adónak 
valamirt evekkel kapceo atban a várod fo
gyasztási adópó lékoknak az 1909. évben 
téteionkint leendő adózása helyett >z erre 
önként bújandó felekkel az átalány összeg
ben va ó kiegyezés meg van engedve.

Ebből kifolyólag az egyezkedési tár
gyalást a javadalmi hivat-1 (vá osház emelet 
7. sz.) helyiségében f. évi november hó 5. 
éi 6 napjainak d. e. 9-11 órájára tűzöm ki, 
— miről az éreekeit közönséget azon hoz
záadással értesítem, hogy miután az egyez
kedés c<ak egy naptári évre szól, tehát 
azon falok is akik es évben kivannak l 
egyezve és est a jövő 1909. évben szintén 
igeuybo venni óhajtanák, — ujbó.i kiegyi 
zésre vannak utalva.

Liva, 1908. október hó 28-án.
EidLerlz tutjao 

pulgármestar,

6697/1908. szám.

Hirdetmény.!
Barsvármegye törvényhatósági bízott,j. 

gának a 15 éven aluli .valamint az ismétlő 
iskola kötelékében álió gyermekek a uvil 
vános mulatóhelyükről távoltartása tárgyú" 
lián alkotott és kormáuyhatósigilag jóvá- 
b.igyott szabályrendelete életbe lépett.

Ezen szabá yrendelet szerint a 15 eveo 
aluli gyermekesnek korcsmában, kávéházbas 
sörmérésben vagy pálinkamércsbeu való 
idözése, továbbá nyilvános helyen, vagy 
magán házban tartott nyilvános jellegű 
táncmulatságon való megjoleuéss, végül 
nyá on esti 9, télen esti 8 óra után az U!. 
cákou és nyilvános terekon felügyelet nél
küli tartózkodás tilos, — mely tilalomnak 
áthágói .gkorcsmáros, kávés, sör, pálinka
mérő, avagy nyilvános táncmulatságot ren
dező, végül a szülő, gyám vagy gazdái 
hatalmat gyakorló egyén — 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel, behajtatlannág 
esetén 5 napig terjedhető elzárással üo- 
tettetnek,

Léva, 1908. évi október hó 29-én.

jaicdogrli Zaajos 
polgármester.

Lévai pixeiárak.

Rovatvezető ; Kónya Józsú' rendőrt-pltáay

Busa m.-mázsánként 22 kor. 40 fill. 22 
kor, 80 üli. — Kétszeres 20 kor. — fill. 20 
kor. 69 611. — Rozs 17 kor. 40 fill. 17 kor 
60 fill. — Árpa 17 kor. 60 fill. 17 kor. 80 
fill. — Zab 16 kor. 80 fill. 17 kor. — fii
— Kukorica 16 kor. 40 fill 16 kor. 80 fii-
— Lenese 23 kor. 40 fill. 24 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor 40 fill. 16 kor. 60 fill — Kö
les 14 kor. — fill. 16 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here term 'szettől aráukamentes 135-145 
Vő ös .óhere, kis aránkás 125 —135 Vörös 
lóhere, nagy arankái 150 — 155 Luczerna, 
természettől arankamentcs 175—180 Lu- 
cserna, világos szemű aránkéi 120—135 
Luc'.erna, barnás szemű 110—115 Hiborhere 
14—36 Ba'taczin 40—42 Muharmag 16—17

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 ívi okt. 25-'öl 1908 éri. nov. hó 1 éíg

Születés.

& száíck neve
ja•
= a
fea

A jfytjrmek
QHVH

Gora József. Koczka Erzs. leány Erzsébet

Jakab János, Csákányi E«zt fiú Jenő

Túrna Pál, Kukovccz Reg fiú D.-zsö Gyula

Hazasstg.

ii’olcgüUY cs menyasszony neve Valiba

Og'Uska J nos, Kucsera Gizella r. kath

Halálozás

iz eh-invt aere Karit A hali1 «k

Özv. KuvAc< J4iiO8 62 óves ágkor! végkim.

Rúna J nos 2 li napos Heveny bélhur-

Kalapos Imréné 
Máday Julianna

7o év s Aggköri gy'»l-



jC(R novrmber 1. F3 A -R, S 7

Nyilttér-

m^g h» betegség utúu való szervi betegség 
ie könnyeit le lehet győzni, valamint »?, 
Jészséget és az erőt gyorsan s b'z osan 
helyre leh t állítani SCOTT-féle Emuls ó által.

Lépcső, kockakő sirkepet 
éa bárminemű szakmámba 

vágómunkát es bármily npgy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű metrendeléseket pontosan teljesít. 
Bukovics István kóÍArsgó m. Vámosa Ladány

Kényes

vasár- 
OTT- 

véd- 
i áfását 
ttetnbe 

vaum

A> h*0. járiasitAl a SC 
(Me módsw

íny és gyomor
a moly nem bírja el a kö- 
zönségea csukamájolajat, a

SCOTT-féle Emulsio-t, 
eszményi gyógyszerként fo
gadja. líhhez még az előny 
is járul, hogy háromszorta 
táplálóbb, mint a közönsé
ges csukamájolaj.

B^y eredeti üveg ára 2 K. 50 fillér 
Kapható minden gyógytárbau.

100, er<*̂ ’‘ ól tűzifa
• IXailXiX. Nemes-Orosz bán 

Kaay LAsz'ő erdőgazdaságiban eladó — 
Ez>n fából 75 öl kemény hígított-, 25 öl 
gömbi á, —Tudakozódni lehet tulajdonosnál.

Ewha uldó b»íi»»er mindazoknak, kik omésztési 
lavórokban és az íilö életmód egyébb következni, 
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük leteli
készítményeit.

Kí adó lakás és műhely.
Likás h - Kő Sfecsín 81.-ik. üz.iii aiatt 

azonnal bérbeadó. Bővebbet Gu'.rai Mátyás
nál Felsö-Sz caén. asztalos, kerékgyártó, 
szabó vagy csizmadia műhelynek alkalmas.

Eladó vagy bérbe kiadó.
Egy jó forgalmú vidéki vendóg'ő cia- 

ládi okok miatt eladó, esotirg (mészáros 
vagy hentes üzletnek is alkálim-) bérbe 
kiadó.

Bövebbett e lap kiadóhivata'ábao.

Köhögés, rekedsea es hurut ellen nincs jobb 
RÉTHY-féle 

pemetefű czukorkánál ! 
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és határozottan 

mivel sok haszontalan utánzata van 9999 
1 doboz ara 60 fillér.

Csak R É T H Y-felet fogadjunk el

Eladó háztelkek
A Heinrich fele tag parcellázva ház- 

telketül eladó.
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr. 

Kmoakó Bjla ügyvéd, akinél a parcellázási 
terv is megtekinthető.

TrX«pl' bedörzsölés, a .
•lnmert, régi jóhiruevii házisxer 
szaggatás és hiiiésböl származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára leox, 2.

Kapható minden gyógyszertárban s 
0999 és drogériában. ^>9^ 

Fószetküldasi hely MOLL A. gyógyszerész 
kir. ildv. szállító, Bécs, 1. Tuclll»'lbtu 9.

„M-l-l-t?* — ..Papa megengedte ! Hisz >alodi Jacobi fele 
Antinicotin cigarettahiivelyek fadobozban !“

Figye'em I Csakis a ,,JACOBI'* jelzéssel valódi I 
Minden fadoboz egy érdekes biivészkáityát tartalma:.

Schöiler utcza 7 számit 
Tóth Józant tzle ház

’ arjhra-rtwíi 
<7

•.au.uneauot eiauu bővebb túlvnagosiiast 
adok az óroHÖsöK uoveüeu Tóth László a 
Barsmegyei népbanknál.

Zsákkölcsönzö Léván ,öl#n.
bookuad, úgy üo.yuuu uiiub viücnre, vala
miül uj ponyvákat, es zsákokul ni jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kohári utcga.

Kiskőrös és környéken 
Állandóan bor közvetítessél fogla kozik

Heisler Lipot
borügynök és bizományos

KISKÖRÖS.
Felvilágosításokkal szívesen szolgál.

Pallas Lexikon 
megvételre ke. estetik. 
Ajánlatok Nyitrai és 
Társa könyvkereskedé
sébe Léván.

Vendéglő eladás.
Selmeczbáuyán üzletfelhagyás miatt 

a város legforgalmasabb helyén egy 
vendéglő 28,000 koronáért eladó.

Tartalmaz a földszinten egy fodrász 
termet, a fél emeleten két étkező he
lyiséget, konyhát kamrát, pinezét, az 
emeleten 5 lakásszobát, konyhát kamrát 
s az udvaron fáskamrát és mosókony
hát s azonkivül kisebb kertet.

Esetleges ajánlatok november hó 
10-ig Heim Jánoshoz Felkára (Szepea 
megye) intézendők.

-'•fü ’*ÍS  
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Érdeklődőknek egyebb fel világosi- M 
. alulírott nyújt. “
Hontbessenyődön, 1908. okt. 28. M 

Bresztyenszky Alajos A 
uradalmi ellenőr. M

.vr—.»l r—.vr~ir_.snr_.w—«—

jj Tűzifa eladás.
fi A beszterczebányai székeskáp- 
jj' talau alsóalmási erdejében szekérrel 
rj hozzáférhető helyen minden kedden 
A és pénteken cser és tölgy tűzifa 

áruliatik a következő árban :
m 1 unt 120 cm. magas 1. oszt hasabia 4*  kor.
A1. . . . . . . . . . . . n. „ „ „ 3. kor. öö fü.A1 „ dorongla 8. kor.
ö uiuuiuuuuttuoA i 
A tűst alulírott nyújt.

I

(gj Hirdetmény, (gj
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar 

Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a 
Magy Kir. Szab. Osztályaorrjáték (XXIII. Osztály- 
SOijáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, 
azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1908 november hó 19 éa 
21 én tartatik meg. A húzások a Magyar Királyi 
állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelen- 
jétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sors
jegyek a Magy. Kir. Szab. Osztályaorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók.

Budapest 1908. október hó 25-én.

Magy. Kir. Szab.
Osztálysorsjáték igazgatósága.

Xuu-kéics. BCaszay.
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Horgony!*

I
I
I

ALiniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  
vedjegygyel és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
Dl Richter oyóoyszertára az „Arany oroszlánhoz* , 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

l
i
I
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■ DLRICIbi
Görcs csillapító széthajtó

Hodony csöppek
1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- 

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét, mellett) postán nem küldetik. 

Beszerezhető ;
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

Glóbusz

Minden nőnek szükséges 
éa eddig még nem 'átesett mellvédöt talál
tam fel most, mely a káros fűtöket végkép 
beszünte t, a röi viseletre pedig korsaakal- 
kotó. Szabadalommal védve ; megrendelhető 
2 koronától felfelé, a meliböség megjelölé
sével, egyedül Fábián Antalnál Budapest, 
Dob-utcza 97.

Tűzifa
és Porosz kőszén megrende
léseket elfogad és házhoz 
szállít

Braun József és fia.

Szőlő-oltvány 
és vesszőről nagy képes árjegyzékemet 
ingyen és bérmentve kü'diim meg, a ki 

címét tudatja.
; Ezeu könyvet még ar is kérje, aki rendelni uem i 

akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima

| es gyökeres vesszőből, a -vilá,grliir<i. X3ela- 
vaie-bü 1 */t millió készlet. Olcsó ár és pontos 

kiszolgál. Cím: >
SZŰCS SÁNDOR FIA

SZŐ őtelepe, Bihardioízeg. I
I - - ------- ----------------------- —n

Meg azokat Is, akik éveken át mást 
használtak, meghódította a valódi

S Ó S B 0 R S Z E S Z, 
mert mindazt egyesíti magában, amit egy igazán 
jó év hatáfos házlszertöl várni lehet.

Ö'e az egészeinek, fertötelenit, erö-it és edzi 
az irmokat, fajdalomcsillepitó. Páratlan m nt száj
víz, haj- es b#rápoM»scr.

Szükséges minden házta’tásbm, —
Kapható mindenütt 30 fill., 40 fill., I és 2 

kor »ná» üvegekben.
Postán 10 kis üveget 8 koronáért 1 üld után

vétellel vagy a pénz előz-'tes bekü'dése útin j 

Kosmos laboratórium Győr.j
Kapható mindenütt! 1

GYERMEKBSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy doboz ára Ikor^Ofill kaplHln minden gószetórban 

és drogériában, ugyanott ismertdő iratok ingyen.

O*OO <^>O*O-O-Qi
A mosás akár a táncz,
Fáradságba nem kerül,
Schicht szappant ha használsz, 
Még szived is örül.

Schicht szarvasszjppana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
sajátszerü előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
kiválászttusának köszöni.

Schicht szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Meg' i kari t fáradságot és vesződséget 
kii. éii ennélfogva az egészséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

* Tisztasága 30.000 koronával 
szavatol tátik.

GAZDASÁGI CIKKEK:
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron. , Meghívók |
Y díszes kivitelben készíttetnek V
3 Nyitrai és Társánál Léván. jk

Portlaud éa románcemeiit, atukatórnád, kátrány,^cirbo'iuum, earbit, benzin 
creoliu, carbolpor, clorm íaz. carbolaav, naftáim, kék- ésfzÖld gálic, kékpor éa 
kéupor, gyanta, rafflahámo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovofazsir. taggyu, 
kender, kóc, gummi éa aazbeaztárú, kocsik^uö. maahasó, cocusa novéuyxsir 
tarlórépamag jtb*

altgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár] 
ényképéereti gépek és kellékek, toruakészletek, halászhorgok, viilMuyc^engő kész 
e*ek  stb. aagyválasztékban Icaplxa/tólc

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
Nyomatott Nyitrai éa Tárat gyorssaj tóján Lévén.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági éa varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épü't házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön
séget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor szívesen 
látom es szakszerű magyarázatokkal készséggel szolgálok. 

Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHERR és SOHRANTZ féle gőzcséplö 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.


