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előfizetési feltételek.
Egy évre . • 
Hat hóra . -
Három hóra . 
ügyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.,
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér.
Nyílttéri közlemények garmomi- 

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

árengedményben részesülnek.

I3 O L I T I I H E T I JL A F.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő; holló Sándor 
Megjelen vasárnap reggel.

I'ŐMMKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

Kiábrándulás.
A szocialisták vezetőinek egyrésze 

a munkásbiztositó pénztár alkalmazot
téivá lett. Azóta legalább látszólag 
esetni van a látóhatáron. Mint épen 
most olvassuk a napilapokban, hogy 
a szocialisták tiltakoznak Szterényi 
államtitkárnak a képviselőliázban el
hangoztatott azon vádja ellen, hogy a 
munkás pénztár egyik vezető fériia 
Bokányi Dezső, az egykori agitátor, 
bujtogatta sztrájkra a munkásokat. Hát 
persze a sajtba belefészkelte magát a 
kukac, nem szeret onnan távozni addig, 
mig a sajtbaa tart.

A szocialisták vezetői kénytelen — 
kelletlen látják, hogy, ha meg fújják 
is néha néha a harsonát, az utca már 
nem ad visszhangot. Sőt a megfenye
getett, agyonzaklatott elvtárs már a 
bíróság elé viszi ügyeit, ahol védelmet 
talál az üldözés és terrorizmus ellen. 
A nép megelégelte a hűhót, mert a 
vezetők akciója mindig az ő bőrére 
ment és a munkáság is belátja, hogy az 
állam, a kormáuy sokkal inkább szivén 
viseli a sorsát, mint agitátor vezetőik, 
akik mindig megszöknek onnan, ahol 
baj van s letagadják azt, hogy ők 
valamikor szóba is állottak a bajba 
került elvtárssal.

Innen van azután, hogy a mun
kásság kiábrándul a szocialista propa
gandából S lassanként oda hagyja a vörös 
zászlót, amely a vezetőknek vagyont 
és kenyeret, a munkásságnak pedig 
csak folytonos fizetést jelentett. S most, 
aki figyelemmel kiséri a magyarországi 
nemzetközi szociáldemokraták mozgal
mát és helyes érzékkel bir az esemé
nyek megítélésében, annak tigyelmét 
nem kerülhette ki az a körülmény, hogy 
a szociáldemokrata mozgalomban és 
terjeszkedésben igen nagy mérvű stag
nálás állott be. Ugy a szakszervezeti, 
mint a politikai mozgalom nemcsak, 
hogy pang, de napról napra újabb 
kudarcok érik és ami a legfigyelemre 
méltóbb a magyar munkásság teljesen 
részvételénél nézi ezt a vergődést.

Három négy év előtt, amikor a 
szociáldemokrata párt felhasználva az 
utca hangulatát, annyi izgalomnak és 
mozgalomnak volt a kezdeményezője, 
amikor úgy a főváros utcáin, mint a 
vidéken napokon át rettegésben tar
tották a polgárságot, amikor a vidéki 
városokban nyakra-főre csinálták meg 
az általános sztrájkokat, azt hihette 
már az ember, hogy az egész világ 
szocialista lesz. Foltozta az aggodal
mukat az a körülmény, hogy úgy a 
nemzetköziek földmunkás szövetsége, 

mint az ujászervezetteké rohamosan 
gyarapodott a falvak lakossága között, 
s e két földmives szövetség körülbelül 
1200 községben birt helyi csoporttal, 
ami vagy kétszázezer léleknek telel 
meg. Jöttek azonban uj idők és ez a 
gyarapodás megcsappant, sőt határozott | 
hanyatlás állott be.

Nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy 
Magyarországon sorvad a szociálde- 
demokrácia. Ami azonban még éppen
séggel nem jelenti azt, hogy már egy
szer és mindenkorra leszámoltunk | 
volna vele, mert ezeken a bajokon, 
állapotokon keresztül ment a szociál
demokrácia a külföldön is, de aztán 
kiheverte e betegségeket és ujult erő
vel intézte rohamait a fennálló társa
dalmi és politikai rend ellen. Épen ezért 
csak folytassák a munkaadók a szervez
kedést és kisérje figyelemmel a kor
máuy és a hatóság a nemzetköziek 
életét. — Ami a jelenlegi tespedést 
okozza a szociáldemokráciában, annak 
oka elsősorban az, hogy a szocialista 
vezérek oly annyira kihasználták a 
múltban embereiket, annyi erkölcsi é» 
anyagi áldozatot követeitek tőlük, hogy 
a mérték betelt. Az izgatás eredménye 
az lett, hogy a szakszervezetekben 
tömörült tagok, akik horribilis tagsági 
dijakat fizetnek, mohón és erőszakkal 
próbáltak helyzetükön javítani és min
duntalan sztrájkoltak.

Nemcsak az ipari munkások de az 
arató munkások is, ami tudvalévőén 
valóságos egyiptomi csapásként nehe
zedett gazdaikra. Ez az akció aztán 
meghozta a reakcióját. Szervezkedtek 
a munkadók a szervezett munkásság 
ellen és ebben a kormány a legmesz- I 
szebbremenően támogatta őket. Egy
másután oszlattak és függesztették fel 
azokat a szakszervezeteket, amelyeknek 
energiája a sztrájkok és bérmozgalmak 
rendezésében merült ki, a politikai 
pártot is szorítottak, hogy, na igy 
folytatja, a törvény teljes szigorával 
fog lesújtani azokra, akik az állami és 
társadalmi rend megbontására törnek. 
A legnagyobb csapás azonban a sok 
csúfosan elbukott nagy sztrájk volt, 
amelyek a szervezett munkasokat a 
vezetőik ellen hangolták.

Ezek a bukott sztrájkok adták a 
szervezett munkaadóknak az impulzust 
arra, hogy kizárják munkásaikat, akik
kel a szakszervezeti terrorizmus miatt 
már alig tudtak boldogulni. A mun
kadók minden kizárási harcot meg
nyerlek és a munkások kénytelenek 
voltak kényre-kegyelemre megadni 
magukat. Egyúttal latvan azt, hogy a 
kizárás folytan ezer és ezer ember 
marad kenyér nélkül, tapasztalván, 

hogy a szociáldemokrata izgatás a 
nyomorba hajtotta őket, kiábrándultak 
és faképnél hagyták a „világ — meg
váltó" eszmét.

Az államnak célja, hogy Magyar
országon erős iparososztály fejlődjék, 
ép azért a munkásság sokkal inkább rá 
bi hatja sorsát azon kormányra, mely
nek programmját ez képezi, mint a szo
cialista agitátorokra, kik csak kizsák
mányolták eddig is a munkásokat.

A kegyestanitórend vezetése alatt allé 
kath főgimnázium Léván.

1915. nov. 5-én less száz esztendeje, 
hogy a kegyestanitórend elvállalta a gim
náziumi oktatást Léván. Alig 7 esztendő 
választ el minket a gimnázium száz éves 
jubileumitól. Ha a gimnázium fejlődésének 
történetét olvassuk*),  a jubileum — tekintve 
a fejlődés lassú menetét, az eddigiek alap

ján — nem lesz olyan örvendetes, mint 
azt a közönség, az ifjúság és a tanári tes
tület óhajtaná. 93. éve, hogy fennáll az 
intézet s még nem fejtheti ki teljes mér
tékben azon áldásos működést, melyet 
várhatunk tője s molyét maga is ki szeretne 
fejteni. Az eszközök hiányosak arra, hogy a 

gimnázium teljes hivatását betölthesse. 
Idői öl időre újabb és újabb módozatokat 
kellett keresnie, hogy fennmaradhasson. Az 
e sö alapítási nehézségek után, midőn her
ceg Eszterházi Miklós, Marczibányt J. Bari 
és Hont-vármegyék és Léva város egyes 
polgárai nemeslelkü alapítványaikat meg
tették, a fenntartás körül ígér, sok akadály
ba ütköztek azok, akik az intézmény meg
szilárdulását óhajtották és remélték. Az 
intézet első s híres igazgatója, Ugróczy 
Ferenc, fáradságot nem ismerő buzgósággal 
fordul, hol a két szomszédos vármegyei 
törvényhatósághoz, hol egyesekhez és első 
sorban Llva város tanácsához, hogy a 

fejlődésnek induló intézmény fenntartását 
biztosítsa. Tanulságos az egyes mozzanatok 
olvasása, a különböző Ígéretek és azok 
megvalósítása, de legtanulságosabb, bogy a 

fenntartási költségek sok jó akarat mellett, 
mily lassan jöttek össze. Az intézet helyi
ségéül a tamulmányi alaptól átengedtetett e 
csira az üresen álló ferencrendi zárda. Láva 
város kötelezte magát az épület rendbeho- 
zasara és az első berendezés beállítására. 
De adakoztak e célra még (Lásd dr. Tóth 
Györgynek a „Gimnázium történetét*)  158 
városi polgár, Szerdahelyi törvénybiró, Új
bánya városa ; Bsrsmegye adott e célra 
1000 frt, llontvarmegye 1500 frtot stb. 
Megnyílt az alsó 4 osztály. A tanulók 
száma az 1315/16 tanévben volt 135, akik 

az a-tkori igazgató kimutatása pzermt 30-35 
ezer forint forgalmat szereztek a városnak.

Megírta: Tóth György 1896.-ban.
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Da az 5. éa 6. osztály felállítása na- 
^yun lassan haladt előre, bár a bámulatos 
tetterejü Ugróezy igazgató mindenhová 
fordult. A szükséges SO00 frt. tőkét össze
hozta, a szükséges épület kijavítását Léva 
város részéről Barsvármegyéuél sürgette s ke
resztülvitte. 1816-ban novemberben megnyílt 
az ötödik és 6. osztály. A növendékek 
száma 219, ezok között lévai 69. (Tóth Gy. 
72. old.) Az évi forgalom 50,000 frt. ami 
5% melett 1 millió forintnyi tökének falel 
meg. Amikor a város forgalma ennyire 
emelkedett valóban értheteilen az akkori 
városi elöljáróság eljárása, hogy az épület 
fenntartására szolgáló alapítvány kamatait 
61 frtot a házfönliknek több éven át ki 
nem szolgáltatták, úgy hogy a mindig békés 
és conciliáus Ugróezy a városi tanácshoz 
1824. febr. 3-án ez ügyben irt átiratát igy 
fejezte be : Egyébb iránt midőn nem Írás
ban való feleletet, hanem pénzt kívánok, 
magamat s kormányzásom alá bízatott 
Coilegiumot szívességébe ajánlván stb. — 
(Tóth. 91. old.) Az alapitvéry kellemet
lenségei csak 1871-ben értek véget, amikor 
a polgárok alapítványának még hátia 
lévő részét (400 frt.) a város magéra 
vállalta.

Ugróezy az elemi iskolák fejlesztésére 
is mozgalmat indított, úgy hogy az akkori 
főigazgató Orgler támogatása mellett új). - 
szervezte a lévai iskola ügyét, sőt jogot 
kapott tanitóképesitö vizsgálat tartására 
az 1825,-évben. Az 1822-ben egy tanító 
tanított 84 fiút és 10 leányt, 1826.-ban 
már 2 tanító 103 fiút és 1 tanító 39 leányt. 
E mozgalom is a gimnázium fejlesztésére 
irányult, mert igy a gimnáziumba már a 
te.jes alapismeretakkel jöttek a tanulók, 
mig előbb, mikor az egy tanító nem csak 
orgonálni, tanítani, hanem még harangozni 
is kénytelen volt — a gimnázium első osz
tályába lépő tanulók kétharmada sem írni, 
sem olvasni nem tudott.

A hat osztályú g mnázium áldásos mű
ködését félbeszakították az 1848/9-ik sza
badságharci mozgalmak, úgy bogy 1850-ben 
az intézet zárva maradt. Ugyanis a cs. 
kir. közoktatásügyi kormány határozata 
szerint sok kegyesrendi iskola az 1850/1. 
évre zát va maradt, köztük a lévai is. Nagy 
volt a levertség a polgárság és az itt maradt 
kegyesrendi tanárok közt. A kegyesrendi 
lársházban oly nagy volt a szegénység, hogy 
a piaristák a teljes elköltözés gondolatával 
foglalkoztak. Ugyanis a Marczibányi alapít
ványi járandóságot, majd a lévai uradalmit 
s végül a legfőbbet beszüntették, mert a 
piarista-iskola nem működött, sőt még a 
császári ujonekatonák parancsnoka több 
altiszttel a társházba szállásolta be magát, 
temérdek kárt okozván a háznak (pld. né
hány nap alatt 12 szekér fa tűnt el az 
udvarról. Tóth Gy. 127.) A gimnázium 
újból való felállítására megindult mozgalom 
eredménye lett, hogy a város 1851.-ben 
kötelezi magát az épület egyszersminden- 
korra való kijavítására és a küldendő 6 
tanár ellátására összesen 600 (hatszáz) pen
gő forint évi fizetésére még akkor is, ha a 
magas kormány által megállapított s e célra 
a város által igénybe veendő tandíjból az 
ki sem telnék.

E határozat után újra megnyílik a 
gimnázium, de csak négy osztállyal. A 
lévai uradalom is újra folyositja a készpénz, 
bor, búza és fa-járandóságot a kegyesrendi 
ház számára. Nagy az öröm, hogy legalább 
az algimnáziumét járhatják ki itt a lévai 
polgárok gyermekei s hogy a városi for
galom emelkedik. Az átengedett tandíjból 
bőven futott a kiadás. Az ifjúság száma az 
1851/2 évtől, amikor csak 59 tanuló volt a 
4 osztályban, folyton emelkedik az 1801/2-ben 
már 132. A tannyelv, bármennyire erősza
kolták is a német nyelvet, túlnyomóan a 
magyar volt, sőt az 1861/2. tanévtől, hála 
a kitartásnak, ismét teljesen magyar lett.
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Az algimnáziumnak főgimnáziummá n. 
ló fejlesztése az 1860.-as évektől fogTl 
napirendben van, de csak az 1881. 
válik aktuálissá, amikor o lap hasábjai 
mint azóta mindig — a gimnázium fejlesztése 
körül mozgalmat indítottak. A városi köz 
gyűlés 1880.-ban kimondotta, hogy a fögitn. 
n/izium létrehozása az egész város óhajtása 
1881. febr. 15.-én nyújtották át’ Trefort 
miniszternek a fejlesztésre vonatkozó kér
vényt. 1881. szept. 1.-én megnyílt az 5 
1882-ben a 6., 1885.-ben a 7. ée 1886. bán 
a 8. osztály. Legnehezebben ment a 7 és 
8. oszt, felállítása. Az 5. es 6. osztály is bér- 
házbau volt, tehát, ha 8. osztályú lesz a 
gimnázium, akkor új ginu áuumi epüietröl 
kell gondoskodni. A varos felajánlott 12 
ezer forintot, s a töboi költségét részint 
Barsvármegye részint magánosok bőkezű
ségéből akarta megszerezni. Az adományok 
szépen folytak be, de nem voltak elegen
dők. 15 ezer forintot kellett még kölcsön 
venni. Barsmegye újból 4 ezer forintot adott a 
már adományozott 8 ezerhez, es a gyűjtött 
10 ezer forinton felüli összeghez. Az ura
dalom 220 négyszögölnyi területet ad, to
vábbá 1000 frtot ajándékba és 15,000 frtot 
kölcsön. Az új épület 58,039 frt. 69 krba 
került. A gimnázium fenntartására pedig 
Simor hercegprímástól 1886-ban 10,000
frtos alapítvány érkezett Léva város elöl
járóságához.

Szabad tanitás.
A szabad tanitás eszméje méltó arra, 

hogy a kulturális haladás minden híve a 
iegodaadóbban támogassa. A szabad tanítás 
fogalma körülbelül fedi a felnőttek oktatá
sának fogalmát, amennyiben általánosságban 
ugyanazt a célt szolgaija. Tudjuk mindnyá
jan, milyen kevés az, amit manapsag a 
dívó okta'ási rend mellett a középiskolák
ban tanuiui lehet. Latint és görögöt taníta
nak ahelyett, hogy a németet jól s az 
angol és fraucia nyelvet tanítanák.

TÁRCA.

Könyveim közt...
Könyveim közt lapozgatva 
Egy szál halvány virágocska 
Tűnik eb'in ; —
I gy n’z féltül,
Min’ha messze hívogatna.

Gondolkodom ; ki adhatta ?
— Rég leheted, — látszik rajta. — 
És a le kém
Vissza reppen, 
Felkeresni azt a inu'tba.

S amint halad elmerengve. 
Oda ér egy csendes helyre, 
Hol nyugalmat
Nyújt, osztogat,
A virágos snvek enyhe. —

S a sok között, egy behorpadt, 
Füvei takait — az is fonnyadt — 
Kis airbalom
Int — hiv nagyon.
A keresztje félig korhadt. —

És a lelkem hozzá siet, 
Átkarolja a keresztet. 
Könnye csordul 
S reá borul
A kis sírra szemfedélnek.

Kicsiny kis sir; mennyi bánat, 
Mennyi sóhaj szállt ntánnad ?
Én édesem,
Szép gyermekem
Miért is hagytad itt apádat <

He más volna az életünk,
Ha itt lenné) Te is velünk ?
A boldogság
Karolná át,
Mint a repkény szivünk, lelkünk.

Vége . . , vége, suttog a szél,
Ami elmúlt vissza nem tér . . ,
Horpad a sir,
Hasztalan sir,
Soha nem lész, többé enyém! —

S im e hervadt virágocska,
Mely porából nőtt a sírra,
Megnyugtatva
Azt su'togja.-
Boldogabb Ő már a sóba.

Stampay Miklós

Steiner Ignác.
E névnek viselője 48 éven át műkö

dött * tanítói pályán, mely 48 évből teljes 
38 év a lévai izr. elemi népiskolánál való 
működésére esik.

48 év I . . . I'latoa rózsákkal szegett 
ú'on haladva töltenék életünket bár, a 48 
év terhe megroskasztaná vállainkat, reszke- 
tegekké tenné tagjainkat s bizonytalanná, 
homályossá szemeink látását. A tanítói 
pályán pedig - - kell-e bizonyítanom ? több 
tövis terem, mint rózsa. Atért a fenti szá
mokra hivatkozom, midőn jelen kicsiny 
cikkemnek a „Bars" hasábjain, helyet férek.

Steiner Ignác Saéchényben született 
1845-ben. A tanítói pályára 1860-ban lépett.

Tanítóskodásának első éveit a iüleki ts 
rimaszombati iar. iskoláknál töltötte. Becsü
letes, kitartó munkája mindenütt gazdag 
eredményeket szült s mindenfelül elisme
résre talált. Valódi, hivatásának megfelelő 
munkaterét 1870-ben taialta meg, midőn 
a lévai izr. hitközség választotta meg öt 
tanítójának,

A zsidók egyenjogúsítását már az 
1867.-iki országgyüies mondta ki ; de azok
nak a magyar nemzetbe való beolvadása 
csak la.tú folyamaiú volt. A vezető férfiak 
csekély kivétellel a régi iskolákból kerü.tek 
ki s a laisser-ailer elvének hódoltak, járta 
tehat a német tzó az iskolában, temp ómban 
s a családban. — Ilyen állapotban találta 
Steiner Ignác a lévai iar. hitközséget, 
midőn 1870-ben tanítói állasat elfoglalta.

Akié aa iasola, azé a jövő. Az iskola 
magyarosítását tű.te ki ceijaui, s jól tudván, 
hogy a nép minden ujitaeiol idegenkedik, 
mindent elkövetett, hogy a aösbiro- 
dalmat megnyerje. így fogott mun
kájához. Hogy minő sikerrel, arról tani ■ 
kodnak a volt tanfelügyelők elismerő s 
dicsérő nyilatkozatai s a vezetése alatt 
fejlődött iskola mai színvonala mutatják. 
El iskola ma teljesen magyar nyelvebsn, 
magyar szellemében és igazi terjesztője 
a vallás-erkölcsös és hazafi.a érzületnek.

Mi gnyerő modorával 38 évi itt műtő
débe alatt tanitótársait magához bilir.cielte,
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Kis nemzet vagyunk, Európa nagyha- 

ulmai között kell elnüua s nincs az az is
kolázott ember nálunk, aki pályáján soka: or 

o érezte volna a hiáuyt, sőt a kart amiatt, 
Jogy németül, angolul vagy franciául nem 
tud. Nemeiül mégcsak tudunk valahogyan, 
3e mar a másik két virágnyelvhez, amelyek 

edig a külföldön a mindennapos müvelts -g 
oavetlen kellékei, alig kouyit minden ezre 
4,^ iskolázott ember. S azután itt van a 
történelem, melyet meghamisítva adnak 
eíő itt a szociológia, amellyel abszolúte 
neiú foglalkoznak, dacára annak, hogy a 
népek sorsának intézésében vezető szerep 
;„t a tudomány ezen ágának ; itt az iro
dalomtörténet, mely ósdi s elavult. Bármi, 
lyen szempontból vizsgáljuk is a mi i kö. 
népiskolai oktatást, az hiányos és elmara. 
dott épenséggel nincsen összhangban az 
éiet'követelményeivel. A kózepisko.át vég 
zett férfi a szónak modern értelmében való 
műveltségtől roppant messze áll, s ha va
lóbán művelté akar lenni, éjét nappallá 
teve kell tanulnia, olvasgatnia. Ezt könnyíti 
meg, sőt ezt teszi lehetővé a szabad tanitás, 
ha" arravaló, hivatott tudományt miveiő 
férfiak tanítanak.

És ha a középiskolai tanultság ilyen 
hiányos, micsoda ijesztően alacsony nívón 
kell hogy, álljon az elemi iskolát végzett 
ember képzettsége 1 Bizony egy jottával 
sem terjed tűi az Írni olvasni tudás gyér 
bírásánál s ha elgondoljuk micsoda ismere
teket kivan ma az élet egy megbízható, 
érteimes munkástól, kell, hogy belássuk, 
hogy a munKásoknak elsősorban szükségük 
van a további tanulásra, amit a szabad 
tanitás nyújt a legjobban nekik.

Hála es elismerés illeti meg tehát a 
közoktatásügyi minisztert, aai most törvény
javaslatot készül alko m az állami szabad 
tanításról. Aa állam veszi kezébe a szauad 
tanítás ügyet, amely módot nyújt a többé 
kevesbbe iskolázott embere nek arra, hogy 
ismeretkörüket gyarapítsák. 11 • nagyon té
véd az, ki azt hiszi, hogy az ilyen szalad 
tanítási tanfo.yamokuak csak a városban 
vau he.ye, szüaseg vau ezoa.ro a falvakban 
is. Tanerőn rendeikezesie állanak ; jegyzők, 
tanítók, papok s az intelligenciának egyéb 
tagjai, akiének bizonyos irányban tudásuk 
és műveltségük van. A falusi felnőtteknek 
persze egeszeu más, alac ouyabb nívójú 
előadásokra van saü&aégük, mint a városi
aknak.

Ami a városokat iíleti már azért is 
nagy hivatást tölteue be a szabad tanítás 

mart a felnőttek oktatását kivenné a nem
zetközi bzuciáldemokrácia azakszervezeteinek 
kezéből, illetve versenyre kelne azokkal.

Hazafias modern szellemnek kei; 
keresetül vonulnia a szabad tanításon, így 
sőt csakis igy fog megfelelni annak a nagy 
hivatásnak, hogy a u.agyar nép egyetemé 
a »f.ultura utján előbbre vigye. Ha jól ki- 
faji csati k est az intézményt, & művelődésnek 
éppen o yan fonton es népszerű tényezője 
lesz, mint az isko’a, amelynek hibáit is 
korrigálni fogja.

A vidéki hatóságok, fo eg a társadalom, 
minden tőlük. telhető*  köve.Banek el, hogy 
a kultuszminiszter derék iie^deményezése 
minél hamarabb nagysti'ü intézménnyé 
váljék.

A nehezkóros (epiiepsias) gyermekek 
oktatasa.

Folytatás.

Ezek után lássuk az epilepsiás gyer
mekek testi es saeílemivilága állapotúd, jel
leget. Az epi'epaiás gyermekek között 
találunk olyanokat, akiknek a szervezete 
külső megtekintcóün<ire teljeses normálisnak 
látszik ; de vannak olyanok is, akik bizo
nyos fokú és minőségű szervi elfajulásban, 
hibákban ieiedzenek. A szervi eltérések 
között különösen : az alacsony, keskeny 
homlok, a szeles origyök, a vastag ajkak 
és a ritka, gyér hajzat emelendő ki. Ezeken 
kivül a gyengeelméjű epilepsiás gyerme
keknél eléggé gyakori a aiskoponye (mic- 
rocephalus) szerep ése. Emellett meg kell 
jegyeznünk, hogy az epilepsiás gyermekek 
javarész;, gyenge, petyhüdt szervező.u 3 
a növekedésben v-sszamaradt.

Az epilepsiás gyermekek szellemivilágát 
vizsgálva, arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy vannak közöttük olyanok, akik a nor
mális határt majdnem teljesen megközelítik , 
de tetemes részük, az idegreudnzer beteg
ségei s a szervi görcsrohamok következte
ben, gyongetehetségű s gyengeelméjű.

A hyecgetehetseg es a gyengeelmüség 
egyrészt az élelemre, másrészt az erkölcsre 
vonatkozik ; de sok esetben e két köt*  
együttesen szerepel.

Soí köziük a hazudósé, csavargó, tol
vaj, erkö.esteien, bosszúálló, kötekedő, 
érzelgős, sto. gyermek.

a .a ánOBsagban vevő az epikpsiás 
gyermek ingerlékeny, haragra lobbauékeny, 
Bortudékeny s mogorva természetű. A gyen- 
getehetsegü es & gyengeeimejü epilepsiás 

gyermek szelleroivilága éppoly mérlegelés 
ak esik, mint bármelyes gyengetehetségü 
vagy gyengeelméjű gyeimeké.

Az epilepsiás gyermekek szellemivilága 
vizsgálódása kapcsán nem hagyhatjuk érin
tetlenül a beszéd minemü égét sem.

Az epilepsiás gyermekek jobbára be
szédhibákban Ieiedzenek. A leggyakoribb 
beszédhibák : a dadogás, a pöszebeszéd és 
a vontatott beszéd. Mindezek előrebocsátása 
után lássuk, hogy vájjon oktathatók-e az 
epiiepsiás gyermek ?

Minderre röviden csak azt felelhetyük 
hogy mindazon epilep iás gyermekek, akikné 
a görcsrohamok csak elvétve jelentkeznek 
minden bizonnyal oktathatók.

Azonban a gyakori görcsrohamokban 
szenvedő gyermekek is oktathatók, de az 
okt.i csak az orvosi engedéllyel és
utasítással eszközölhető. Magától értetődik ; 
hogy az ily gyermekek oktatása pusztán a 
házi oktatás lehet.

Az epilepsiás gyermekkel foglalatoskodó 
pedagógusnak ismernie kell a gyermek 
szegeim világa erejét és minemüségét. 
tanítási anyagot s annak terjedelmét kizá
rólag a gyermek szellemi energiöjához, va
lamint a szellemi világ nyiivanulásai mi 
nemüségeihez kell szabnia. Különösen 
óvakodjék a gyermek a szellemivilága tul- 
eröltetésétől s a kedély nagyobbfoku 
izgatásától.

Egyébként a pedagógus legfőbb törek
vése o^a irányuljon, hogy a gyermeket az 
esetleges lelki hibáktól megszabadítsa s 
megóvja.

Záradékul szóvá kell tennünk a görcs
rohamokba esett gyermekekkel való bánás
módot is.

Ha a gyermek az iskolában összeesik : 
nyomban távolítsuk el onnan, nehogy az 
epilcpisa, mint psycbikus-ragály tova terjedjen 
a*  tanú ók között. Erre különösen nagy 
hajlamosságot tanúsítanak a gyengeidegeetü, 
petyhüdt szervezetű gyermekek.

Fektessék a gyermeket csendes, puha 
helyre; minden szőkébb ruhadarabjait 
lazítsak, bontsák fel, hogy szabadabb legyen 
a vérkeringés; szájába kendőt vág r eiélét 
tegyenek, hogy a nyelvét el ne harapja, 
vagy meg ne sertse. A gyermek a rohamok 
e multával hosszabb ideig pihenjen.

Vég*.
Szobolovsnky István.

velők a barátságot s egyetértést ápolt , 
úgy hogy azok a szép és nein-?s faiadat 
megoldásában hü munkatársakként csatla
koztak hozzá.

Emellett buzgón munkálkodott önmi- 
velódeséu is. Aki nem halad, az marad. 
Ezt soha sem tévesztette szeme e öl. Azért 
folyton törekedett, hogy a haiadó korral 
lépést tartson. Minden szabad óráját a 
tudománynak szentelte. Így vait ieh isegessé, 
hogy a pedagógia ujaub s legújabb vívmá
nyait az iskolában értékesítse, „líocendo 
ducimus", azt Siemer Ignác úzy értelmezte, 
hogy tanítván, tanuljunk is I Ezen elmés 
magyarázatot híven követte több évtizedes 
pályáján át mindvégig. E célból mm kimúlt 
sem költséget, Bem faradságot, amiről gaz
dag könyvtára, me'ynek beszerzéséhez « 
gyarapításához sok öniuegtagadás sőt nél
külözés tapad, tesz tanúságot.

Meghonosítván az iskolában a magyar 
nyelvet és szellemet, a zsidó közélet felé 
fordította figyelmet. Itt -zt tapasztalta, 
bőgj a napi kérdések, a vallás s község 
ügyeit német nyelven tárgyalták s vitatták 
®°g- E meggyük eresedet t hiba eltüntetésére 
°&y cikksorozatot indított meg, mely csak
hamar az egész országban visszhangra 
talált.

A „Pesti Hírlapiban többek közt ere
ket írja ; „Szálljon miudenki magába s 

teljesítse híven vallási es hazai úi köteles*  
inek oly nemi

két, melyhez a gyanúnak még árnyéka se 
férjen. Utak akkor fogják utódaink emlé
künket á dani. Maradjunk zsidónak s legyünk, 
amennyiben u^m volnánk azok magyarokká 1 
Amazt a mu>t, emezt a jelen követeli. Aki 
a mu:ttal s jelennel számol az boldog jö
vőnek nozhet elébe-" (IV. evf. 1291. sz.)

Azontúl gyarrsn találkozunk S einer 
Ignáccal az iroda:om t r-n, úgy hogy magok 
dolgozatainak címei egy jókora kötetet 
töltenek be. Ezek közül megemlitendök 
nA hármas szakadás Judeabau" (koszoi ózott 
psiyau-ü), megjelent az Izr. Tanügyi Erte- 
si ő 1886 évi. 6— 10 szamaiban Tárgya : 
a farizeusok, sadduceusok s esseusok szék 
Uinak keletkezese; továboa .A .<.gyó*iui-  
tusa J ideában" (megjelent az Egyenlőség 
1886. evf. 30-34. számaiban,) s a „Biblia 
fejtegetési tauuimauyo u, melyek részint a 
nS .omoati Újságban", részint a „Magyar 
zsidó lleti apban latiak napvilágod.

Önállóan jelentek meg tőle : „Jáchin 
és Boáz", vagyis a Salamoni templom elő
csarnokában állott két oszlop aymboiikus 
j-leütésének magyarázata , „A magyarok 
isten-e" Etyruologiai világításban. Ebben 
szerző asszír é^irások s a pú lá'dozaltáb.'ák 
alapján kimutatja, hoey az ösmagyarok- 
egyisten-hivök voltak. Ugyanis az asszír s 

púi nyelvekben isiin a. in. eyy s ennek 
nyoma megmaradt a magyar nyelvben, 
amennyiben a templomot egyháza azaz 
Irteubazáuak nevezik.

1906.-ban egy iratot tett közé, melyben 
Dalitóch Frigye, a .Bábel und Bibéi*  
uaerzöjének ama nézetét cáfolja, miszerint 
a szombati, illetve vasárnapi nyugalmat a 
babilóniai népnek köszönhetjük, mely ira
tot a berlini kir. tudományos egyetem is 
könyvtárába sorozott.

A millénium alkalmából a lévai izr. 
iskola történetét bocsátotta közre, 1904.-ben 
pedig a lévai izr. hitközség története 
kerüit ki tolla alól. Mindkét monográfiát 
lángoló hazaszeretettel párosult benső val
lásos érzelem lengi át.

Lé esik Léván egy .Fillér Egylet" 
melynek ruhakiosztó gyűlésein Steiner Ig
nác évek óta népszerű felolvasásokat tart. 
Ezek közül kettő nyomtatásban is megjelent 
az egyik az Egyenlőség 1905. évf. 52. ezá 
mában, a másik 1907—8. évi Izr. családi 
naptárban, fia ehhez hozzá tesszük, hogy 
özei jeles férfi, kinek tudományát csak 
szerénységo múlja felül, kit köztisztelet és 
szeretet Környékez, példájával buzditólag 
na*  a fiatalabb tanító nemzedékre, úgy 
tanítói a írói ténykedését alapvonásaiban 
smertV.tíik.

ezoa.ro
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Cimkórság.
A tekintetes és nemzetes ursk kora 

rég lejárt. Ma már minden ember: nagysá
gos ur !

Az utóbbi időben az emberi hiúság 
óriási lépésekkel haladt előre és a ciiukórsáe 
valóságos vészes betegségként dühöng. 8 
< z a betegség a társadalom összes rétegeinél 
megállapítható.

A suszterinas ina cipésztanonc, a szék
álló legény a mészáros ipartestüiet még nem 
öunáliósitott tagja, a kereskedő segéd ke
reskedői alkalmazott, a pir.cér éttermi tiszt
viselő, az iroda főnökük irodaigazgatók, t 
tánemester tánctanár, aki zenct tarát, az 
mindjárt zenetanár lesz, még ha semmi 
végzettsége sincs is. Ma a pallér már építész, 
a több munkással dolgozó iparos gyáros, 
aki egy pár költeményt jól- rosszul össze
tákolt, az költő ; ha néhány rossz tárcát 
valamely alacsony színvonalon álló vidéki 
lapba bekönyörgölt, írónak hivatja magát, 
a szobafestő is ma festőművész. Aki egy 
hirt valahogyan összeizzad, azonnal újságíró, 
sőt belmunkatárs . . .

Még folytathatnám a sort, talán végét 
sem tudnám stiakitani.

Mindonik felfelé tör. Nagyobb kíván 
lenni, mint amilyen. 8 e címzéseknél azután 
igen különös dolgok származnak. Egyik 
olyan eb evezés után töri magé', amelyet a 
másik magára nézve leaiaesonyitónak tart.

Csak egy példát hozok fel. A színész 
ma színművész, azaz bogy ennél ia több ; I 
mester. A mesterember pedig tiltakozik r | 
mester elnevezés ellen (hiszem, hogy a». 
ember név ellen nem szót.) Miért fe emelő 
a mester cím a színészre nézve, s miért 
lealacsonyító az iparos szemében ?

Ezt csak a fsjetetejére Állított logi
kátlan emberi hiúság tudoá megmondani.

Da ez a hiúság, ez a cimkórság a vég
elemzésben végtelen artatlan mu átrág lenne, 
ha a cimkóros bácsi vagy néni nem á ;y 
akarna élni amint cime megkívánja. Néz- 1 
zünk csak szét ismerőseink között, a példák 
egész sokasága fog szemünk előtt elvonulni, I 
akiket anyagi romlásukba, gyakran bűnökbe : 
ia tisztán kizáró ag hiúság, az a vágy 
vitt be, hogy többnek tünjsnek fal, mint 
amilyenek valójában, mert a látszat a tö. 
Hány igazán szegény mesterember agyon- 
gyutri magát a kimerítő sok munkában, 
mig felesége és leányai selyemben, drága, 
kalapban, magassarku cipőben parádéznak. 
Hány alacsonyrangu, kevés iizntéssel bíró 

hivatalnok szaladgál keservesen megkeresett 
„mellékjövedelem*  után, hogy az asszonya, 
leánya a nyilvánosság előtt úgy jelenhessék 
meg, mint az ötször-hvtszor nagyobb jöve
delemmel rendelkező előkelőbb állású úrnak 
felesége és leánya.

Mennyi gond, mennyi szenvedés, mennyi 
álmatlanul eltöltött éjszaka, mennyi mega
lázás és kuuyeráiáa 1

Ds minden a ónnal feledve lesz, csaa 
a ,cim“, csak a„látszitu mondjon sokat..

Hiába, az öregek mégis csak okosabbak 
voltak, mint mi. Ások egyezet üon, szigorúan 
előírták, hogy minden ember állásának 
megfelelően milyen ruhát hordhat.

Igaz, hogy akkor n m volt aunyi nagy
ságos ur, mint most, de a nagyságos cim 
nélkül is jobban, könnyebben megélhettek > 
és boldogabbak voltak, ni nt az a sok 
adósságban nyakig úszó nagyságos ur és 
nagyságos asszony . . .

N. V.

Különfélék.
— Rendkívüli közgyűlést tartott 

városunk képviselőtestülete f. hó 3.-án, 
melyen a távollevő polgármester helyett 
Mácsánszky János, kérőbb R ez J .nos ta
nácsosok elnököltek. A közgyűlés a pén»- 
táivizsgálatról, — a városi színház épitesere : 
kért s ministeri leirattal kilátásba is helye
zett államsegélyről, — továbbá a városi 
színház és szálloda építés éröl szó ó polgár
mesteri jelentéseket tudomásul vette. Az 
55936-41 K., továbbá a 200 000 K. tölczo- 
nöKre vonatkozó polgármesteri jelentések
nek előterjesztését a következő közgyűlésre 
tűzte ki. Több adás vételi ügy ugyancsak 
a következő közgyűlésen kerül döntés a á. 
Nem ismerte e a közgyűlés Kálién Mór 
Románnét lévai illetőségűnek. Elrendelte az 
állami adók változása folytán keletkezett 
községi pótadó változások megállapítását. A 
tárgysorozat utolsó pontjaként Macsánszky 
János első tanácsos 1370 koroua aegely 
megszavazása iránt beadóit kérvényé a a 
p. ü. szakosztályuak ezt elutasító határozata 
került a közgymés elé. A képviselők na
gyobb része az ügyet a következő közgyű
lésig a napirendről levenni óhajtotta. Az 
elnöklő Rlcz János tanácsos azonban az 
ide vonatkozó indítványt figyelmen kivül 1 
hagyva elrendelte a tanács, javaslatára a 
a szavazást. A 25—30 je'envoit képviselő 

közül 2 a javaslat mellett, 7 ellene 
vazott; a nagyobb rész a szavazástól tar 
tózkodott. Mácsáuszky János tebát a ken 
1370 K. segélyt meg fogja kapni. — Furci. 
helyzet I A Képviselőtestület öaszehalmo 
zott, szégyenteljes esetek, cselekedetei 
miatt fegyelmet indíttat egy képtelen ember 
ellen ; a képviselőtestület egyúttal fel 
menti őt. Eszerint ez az ur feie.i szabad*  
Sággal lett jutalmazva erényei elismerése, 
fejében. A képviselőtestületet 3 e sö rangú 
tisztviselő segítette ezen következetlen hatá 
rozat meghozatalában. — Nem gondolják 
hogy ily eljárások, esetek nagyon is alkal
masak arra, bogy a közönség hite megrendül 
jön a képviselőtestület és a városi tisztikar 
iránt ? I

— Egyházi választás. A barai ref 
egyhazmegyeoen megüresedett egyházi taí 
nacs-birói állásra beadott szavazatokat 
csütörtökön bontotta fel Patay Karoly 
elnöklete alatt az e célra kiküldött bízott- 
ság. A beérkezett 27 szavazatból 14 6í„a. 
zatot kapott I'araanay Sándor, alsó-fegyver, 
neki lelkész, s így a bizottság öt törvénye
sen megválasztott tanács-bírónak jelen
tette ki.

. reHHvás. A lévai izr. iskolaszék 
Sleiner I.u.cuaa, nyugalmazott igazgató 
t-nuouas, mü ödesi ere'öl, aa izr. népisko
lától Való búcsúztatását nagyszabású ünne- 
p l/ keretében a hó vegeu, illetve a jövő 
hó e'ejso akarja eszközölni. E célból az 
ezen üonepely rendezea-re Kiküldött bizott
ság ez ú ou is telken a veterán nagy 
ped.gógus tanítványait, es uszielöit, hogy 
az ókolaszéit jegyzőjévé., Hányni Farencoel 
pontos elmüket tudás á<, bogy esen igazai 
lelekemelőoek ígérkező ü n -polyrea meghí
vókat kellő idöDen megaapuasuak.

— Mezőgazdasági munkásházak. 
Lévu város uovemueii Kösgyü.eao Báthy 
L tsz ó, prépost-plebanos, indítványára egy
hangúlag tudomásul vette a földmivelésügyi 
miui zter ajánlatát, melynek értelmében 50 
munkásházra az évi amort záció 2% át haj
landó a miniszter az állampénztárbó. fedezni 
és elhatározta a közg; ü es egyhangúlag sz 
50 munkásház létesítését. A rezs.etes ter
vezet Bürgös kidolgozásával és előterjeszté
sével a tanácsot bizta meg a közgyűlés. 
Elmúlt a decemberi közgyűlés <s. A mun
kásházakról semmi hang. A városi tanács 
alszik ? Annyi fáradságot mindenesetre 
vehetne magának a tanács, hogy az ide 
vonatkozó 1907. évi XLVI. t.-c. legelső

elemein kívül mindent 
erejéből, az önképzés 
segélyével tanult meg — 
fel. 8 egy ilyen ember

Ily férfiú, mint 8ceiner Ignác, ki talán 
a tudományok 
önmagától, saját 
varásshatalmának 
ritkán iedezhetö 
sokkal jobban — s inkább becsülendő meg, 
mint aa, akinek szellemi szárnyait a maga
sabb iskolák növesztették nagyra.

Aki egy emberöltőn á; az élet iskolá
jában tapasztalt önszorgalma, önmiveiődése 
által emelkedett az eszmények világába, 
jutott a positiv tudományok birtokába ; az 
autodidakta, ki a kenyérkereset súlyos 
gondjai mellett is képes a tudományos 
világ respublikájában e foglalni helyét : 
mindenesetre sokkal jobban érdemli meg 
a közelismerést, melyet magának kivívott, 
mint az, ki rengeteg sok iskolájának be
végzése urán babérjain renyhén nyugodva 
szemléli maga körül ezt a „buta világot."

A társadalmi pályák közt alig van 
élet-út, melyen annyi öröm, de annyi áldo
zat árán kelljen az élet alkonyához jutni 
mint a tanítóé. Valóban el lehet mondani, 
hogy tövisek közt szedegeti magának azt a 
kevés rózsát, mely számára az életben virul. 
Bogáncsok, tövisek közt munkálja a társa
dalom üdvét, s midőn annak gyümö csőt 
nyújt saját sebei versének a szúrásodtól, 
áldozatoktól.

Amit megtagadott az élet a tanítótól, 

akkor, midőn még világított, működött I 
fáradozott, azt adjuk meg neki legalább 
akkor, midőn roskadozó teste, kifáradt 
lelke már a nyugalom felé vágyódik. Ezt 
megadni oly kedves köteleiség nekünk.

Éljen meg soká a magurk a övéinek 
örömére I

Sós Simon.

Isten veled I . . .
Irta : Thomee József

Isten ve ed I . . Válnunk kell mindörökre l . . , 

llgy fái a seb. úgy ég, sajog, gyötör.
Uyógyitó irt, nem ad rá enyhe kéz, 
Elbúcsúztam szivem emlekitöl, 
Szerelmes álmom szálló ködbe vész, 
Nincs semmi semmi, rmi visszatérne 
Hogy beragyogná sötét éjjelem; 
Nincs semmi'semmi sem . . ,
Isten veled 1 . . . Válnunk kell mindörökrel. ..

Szeretteiik, miut napsug irt a föld, 
Szerettelek, mint esi lag az get, 
Szeret e'ek, s a lelkem égbe tőit, 
Egy álmom, vágyam volt; Szerettelek I . . . 
Az életem, a lelkem adtam crte, 
Egy mosolyodért adtam nund oda
En döre, ostoba . . .
Isten velőd I , . . Válnunk kell mindörökre . .,

‘Szerettél g mégis .' . . . Nem kegyetlenebb
A hóhér sem ott fenn a vérpadon
A mint Te vokál !.. . Nem volt mély a seb ? ... 
N°m volt elég kínzó a fájdal om ?. •.
Nem volt eléggé bitem összetörve t ,
Nem volt elég a könny, a szenvedés ? . . . 
Neked ez mind kevés ? . . .
Isten veled 1 . . . Válnunk kell mindörökre. . .

Neked — ne esküdj! soh, sem volt hited; 
Az, - hogy szerétté', ~ á'om volt csapán. 
Csak én vesztettem — én temethetek, 
S mégis — Te sirsz a boldog múlt után? . . . 
le átkozódsz.' * — 8 koldusként meggyötörve 
A Gogotát — melynek csak kínja v^n 
fin járom egymagám . . .
Isten veled! . . . Válnunk keli mindörökre . .

Te elraboltad testvérem, anyám.
Miattad megt-gadtam istenem,
S nem átkozlak! ... — Ha mind elmondinán 
Hogy mit szenvedtem néma éjjeken 
Midőn sötét, gyászos halott leple 
Rám borult, s vad táncot járt az árny 
•Szobámnak négy fa án ...
Isten veled I . . . Válnunk kell mindörökre.

Tudom majd hívsz, majd sir-z, bogy. „visszavárlak !" 
H*  két 8z«mednek forró könye hu'l, 
11a majd vi águk bo tják künn a háriak, 
Ha kebl dben a műit em eke dúl.
Az élted adnád hogyha vissza1 éi ne
Egy percze csak — mi r. gén elveszett,
— Mar késő, nem lehet . ..
Isten ve ed 1 ... Te almok csalfa képe . •.

Isten veled I . . . Válnunk kell mindörökre!.*
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arsgrsfusát elolvas8a- Ott meg vaD írva, 

hoíT » földmivelésügyi miniszter az állam- 
kincstir költségére díjtalanul előkészítteti 

szükséges felméréseket, felosztási vázla
tokat, terveket, a szerződések és egyéb 
okmányok terveit. Dolgozzunk és ne 
aludjunk 1

_ Lesz e háború ? Az Esztergomban 
állomásozó 76 ik gyalogezred minden szí- 
zsdából 15 embert a komáromi 3. zászlóalj
ból osztottak be, amely zászlóalj december 
1,-én indult el a szerb határra.

— Korán elhunyt. Gyermek volt 
még. Értelmes, okos, törekvő tanuló. Joggal 
fűitek hozzá szülei és a tanárai nagy remé- 
by»ket. A szépen fejlődő csemete ketté 
tört a fáklya fénye kialudt : Sándorka nincs 
többé. Ezt hirdeti a gyászkeretes jelentés. 
Alulírott szülők és rokonság legszebb 
reményeikben csalódva és mély fájdalommal 
jelentik Szíjét Sándornak, a léva-i rk. gim
názium II. oszt, jeles tanulójának, ifjú élete 
14,-ik évében f. évi december 1.-én reggel 
3 órakor, kínos szenvedés után történt 
gyászos elhunytét. — A halott hűl, tetemei 
december 3.-án d. u. 1 ■/» órakor fognsk a 
ref. egyház szertartása szerint örök nyuga
lomra helyeztetni. — Áldás béke és nyuga
lom lebegjen kedves halottunk hült porai 
felett! — Léva, 1908. december 1. — Szöcs 
Albert, atya. Szöcs Albertné szül. Rács Lujza, 
anya. Üreges András, nagybátya, Üveges 
Andráson szül. Szöcs Lujza, özv. Szilágyi 
Jóssefné bzüI. Rácz Katalin, nagyuénis. 
Találjon vigasztalást a gyászoló család a 
feltámadás reményében 1

— Robbanás a bányában. Kör
möcbányáról halaios Szerencset enseg hírét 
jelentik, amely a kincstári bányában történt. 
A IV. számú aknában Neuschl József bánya
munkás robbauóauysgot helyezett el egy 
aziklába. Énben a sziklában azonban más 
helyen már volt dinamit-patrón, amiről beuschl 
József nem tudott. A szikla felrobbant és a 
robbanás Feuschlt megölte.

— Uj inegyeblzottságl tag Dr. 
Kmoskó Be.a, miut virilista, gy.aoro js me
gyebizottsági jogát. A vámoeladányi válasz
tott megyebizottsági tagságról lemoudott. 
Helyébe 104 szavazattal dr. Mocsy Abát 
választották meg. Liadtak 130 szavazetot.

— Működik az uj bor Kecskeméti 
László lévai lakost töbo dubaj legeuy meg
támadta az utcán. Petrás Imre fokosával 
úgy vagta homlokon a szerencsétlent, hogy 
nyomban 8 cm. széles sebből patakzott a 
vér. A sebesültet a lévai közkórbázban 
ápolják. K'gyógyulásához mintegy három 
hétre vau szükség.

— Előléptetés. A pozsonyi kir. Íté
lő tábla elnöke Papp Jenő Lajos liptószent- 
miklósi jbirósági díjtalan joggyakornokot 
dijai joggyakornokká nevezte ki. Siolgálat- 
tétalre a lévai kir. jbirósághoz osztotta be.

- Petőfi-ház A minap érkezett haza 
» londoni kiállításból a P.töti-báz és erek- 
lyemú’.eum könyvtárának berendezése. A 
művészi kivitelű szekrényeket egyenesen a 
Uajsa-utcai Petőfi-házba vitték, melynek 
belső diszitö munkálatain javában dalgoznak 
A’éry Gyulának, a Petőfi társaság titkárá
nak, felügyeletével. Az újjáalakítsa befeje
zése után Ernszt Lajos, a Petőfi-muzeum 
'íavgatójs, nyomban megkezdi a berende
zést és a nagybecsű ereklyetárgyak elhe- 
yesését. A Petőfi múzeum fenntartási 
öcljára rendesett sorsjáték 1 koronás 
‘éfsjegyeinek terjesztésére megmozdult 
a« egész magyar társadalom. E mozgalom 
•nógatására mi is felhívjuk közönségünket, 

®ert a sorsjáték sikerétől függ az, hogy a
‘házat a Petőfi Társaság mielőbb 

‘“hassa rendeltetésének. Az egy koronás 
‘or’l«gyek megrendelhetők a Társaságnak 

udapest, IX., Boráros-tér 2. sz. alatt levő 
ódájában.

~ OrBBégos kiállítás Nyitrán 4 
y< >amegyei Gazdasági Egyesület11 legutóbb 

*rt0,t ’S^gató-válesaimányi üléséi elhatá- 
éves fennállása alkalmából 

na8ysaabásu kiállítást rendez. 
, “UitAs, mint „Felsőmagyarországi álta- 
■u *P ar‘ dl mezőgazdasági kiállítás" fog 
"Wipllni.

Ismeretterjesztő előadások. 
Élvezetes másfél órát töltöttek el árok kik 
nov. hó 29.-én a helybeli kath. Legénveev- 
letban megjelentek. E iíizör d-. Sovy F 
írod, tanár gyönyörködtette a nagyszámú 

, Igatóságot megnyerő, iebilincielő beszé- 
! vei kifejtvén az esztikai érzéseknek : az él

vezet a kellem, fajdalom, jó szép ízlés stb. 
mibenlétet 8 fejtegetésével jelentékenyen 
közreműködött a szép iránti érzékünknek 

I finomításához. Utána Pazar Zoltán tanár 
tartott lelkes előadást a test edzéséről i 
általában, a spártai, angol s a modern testi 
neveiést bírálva. Siavalcak : Fagy Adorján, , 
MMósy Vilmos és Federics J. e. tagok, 

j Ma d. u, 4 órakor az előadásokat folytatni 
fogják. 7

, ., ~ A fogyasztási szövetkezetekért.
1> tra vármegye terűimen búk köaaegnek van 
fogyasztási tízövetkezete. Ezek a nép javát 
szolgáló intézmények bizonyára örömmel 
veszik tudomásul, hogy a földmívelési mi- 

! niszter az 1909. évi költségvetésben 200,000 
koronával emelte a fogyasztási szövetkezetek 
állami támogatására szolgáló dotációt.

Megzápult borok Migtörténik, i 
j hogy az uj boron záptojás-szag érezhető. 
I Ez a borba került kéntől ered. Az ilyen 

bort, ha a szag csekély, egyszerűen a csap 
alá tartott ciroksöprön keresztül fejtjük le 
és gondoskodunk arról, hogy a csapból a 
bor cseppekre törve ömöljön a fe tályosba. 
Esen esés alatt az a bűzös gáz, mely 
roppant illékony, a cseppekböl beleömlik a 
pince levegőjébe. És így a bor szaga meg
szűnik. — 11a a zapszag nagyon erős,
akkor a bort lefejtjük olyan bordóba, mely 
hektolitereukiui 5 gr. kenszeletet kapott. 
Ez a konszernt meggyújtás folytáu kénes
savvá alakul át, amelyben a bort vékony 
sugárban eresztjük át. — Es a kénessav a 

j borral érintkezve átalakul génné és vízzé. 
Az a néhány csepp víz szaporítja a bort, a 
gén pedig láthatatlanul apró porszemekben 
úszva marad a borban. — 11a most fejtés 
után három hétre a bort megderitjük, akkor 
a derítő szer ezeket a porszemeket magá- 

I val ragadja a feuekre és a bor nemcsak 
tükrös, hanem szagtalan is lesz.

A szült Au cigarettái. A világ 
I legar.ünöOb es legdrágabo cigarettán a tö- 
| rik szultán szívja. Palotájában külöo pavil- 

onszaiü épület van, melyben hat kipróbált 
munkás készíti kézi gépekkel a szivarkákat. 
Tirökország legkitünobo dohányát szállítják 

' ide es a leveleket akkép válogatják, hogy 
száz közül egyet kettőt találnak méltónak 
arra, hogy a szul'án szamára feldolgozzák. 
A gyá' tás költsége a dohány árát bele nem 
számítva darabonkmt egy korona.

— A képeslevelezőlap ma mar va
lóságos iparra fejlődött. Egy német ipari 
szaklap jelenti, hogy 19.18. ev első feieben 

I Németország képeslevelezólap kivitele 350 
millió darab volt. A legtöbb levelezőlapot 
Amerika veszi, a hová az év első hat hó
napjában 1,325.000 kg. súlyban 179 millió 
darabot szállították Németországból. Ame
rika után Anglia, azutan Ausztria és Ma
gyarország következik. Mégis az 1907. évi 
eredménnyel összevetve határozottan csök
kenés mutatkozik a kivitelben, mert akkor 
500 mi'Uó drb. képesleve'ezölapot szállított 
Németország.

— Cselédszerződés és uiiutabér- 
levé . O Vasóluk nagy részét közvetlenül 
érdekli a gazdasági cselédekről szóló tör
vény által beállott uj helyzet. A gazdasági 
eleied szerződése és bérleveie cin alatt 
Szabó Tamás dr. tollából egy gyakorlati 
szempontból igen érdekes és hasznos tanul
mány jelent meg. A tanulmány szerzője 
megmagyarázza, hogy mi mindent fölösleges 
a szerződésbe vagy a bérlevélbe be'evenui 
azért, mert a törvény úgyis kötelező sza
bályokat Aliit föl, s viszont mi mindent 
mm szabad fölvenni a ssersödesbe vagy 
bórlevélbe azért, mert a törvénnyel ellen
kező megállapodások érvénytelenek. A 
szerző az egész törvényen átvezeti az ol
vasó', s végül egy szerződési és egy bér
levélmintát közöl. A gyakorlati szempontból 
igen értékes munka ára 30 fiilér. Kapható 
a mi könyvkereskedésünkben is.

RÖVID HÍREK. Királyi látogatás. V.
Gusztáv, svéd király és neje tegnap VVienbe 
érkeztek, hogy uralkodónk előtt tisz
telegjenek 60 éves jubileuma alkalmából, 

I — Meggyilkolt basa. Isroail Msliir basát, 
hadosztály tábornokot, egy tiszt agyonlőtte, 
— Az Újpesti rablókat. Antosievicset és 
Piaskovszkit 3 3 évi börtönre itéilék és Ma
gyarország területéről örökre kitiltották. — 
Statárium Prágában kibírd >tték a statáriu
mot. A hóhér Prágába utazott. — A Magyar 
Al am C. laptársuk 49 évi fennállás után 
dec. 2.-án utó jára jelent meg.

AlUi jól ízlik az a szervezetnek ren. 
desen hasznosabb, mint a visszatetsző do'e 
gok, különösen gyógyszerek A rS<ott-fil. 
Einultióu feltétlenül jó izü, könnyen emész, 
tö összeállítása a csukamáj-olajnak, melye 
gyermekek is előszeretettel vesznek. Kap 
ható a gyógyszertárakban.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik megboldogult Sándor 
fiunk temetése alkalmából résztvevő szives 
megjelenésükkel nagy fájdalmunkat enyhí
tem kegyesek voltak : a helybeli főgimná
zium főt. igazgatójának és tanárainak, kiket 
a megboldogult oly igen tisztelt, ifjúságának, 
melyet annyira szeretett; továbbá as áll. 
tanítóképző int. tek, tanárainak s a tanító
jelölt uraknak ; nemkülönben a megjelent 
t. közönségnek ez úttal mondunk jóságukért 
alázatos szívvel hálás köszönetét.

Léva, 1908. dec. 3.
Szöcs Albert és naja.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.
Barseudréd község elöljáróságától 15 K.

50 f., Baajka község elöljáróságától 4 K., 
Garamszentgyörgy község elöljáróságától 
10 K., M. K. Sálié község elöljáróságától 
6 K. 57 f., llölvény község elöljáróságától
2 K. 96 f., Ziemlér község elöljáróságától
3 K., készpénz — bab és krumplit ; Nagy
it oszmály község elöljáróságától bab és 
krumplit ; báró. Révay Simonné úrasszony
tól (Tájna) 10 drb. nyulat; Dombay Vil
mosáé úrasszonytól pedig (Barsendréd)

zsák diót és 1 malacot kaptunk Stefánia 
árvaházunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kés
hez vételét — e lap szívességéből — nyil
vánosán is van szerencsénk igazolni ; —
fogadják e nemes szivü emberbarátok kis 
árváinkkal éreztetett jóindulatukért leghá- 
iasabb kössönetünket.

Láva, 1908. december 3-án.
Leidenfrost Tódorné, Faragó Sámuel, 

tb. nőegyl. elnök. nöegyl. titkár.

Szerkesztői üzenet.
V—n. Vamosladány Köszönjük. Köböljük.
L, I. Zsaraóca. Nem kell az ördögöt falra festeni 

Leadjuk.
Hírmondó. Cikkéuek elejét miutiia máshol is ol

vastuk volna a további fejtegetés pedig ellenkezik 
világnézetünkkel.

Fráter. Kláráját küldje be a Sat.-István-Társulat 
u*  piratkáiuak a kiadóiiivatálába, ott használják. Lilláját 
púdig vala nely vallásos folyóiratnak, pl. a Mária 
kertnek Kalocsára. Mi egyiket sem köaöltietjiik. Ver
seit még nem néztük át.

Lévai piaciárak.
HoTAtveselö : Kóuy. rt-udörk .pitén?

Bili*  m.-mázsanként 24 kor. 20 till. 18 
kor. 40 till. — Kétszeres 18 kor. 6,) 611. 24 
bor. 80 till. — Ro*s  20 kor. 40 fill. 20 kor 
80 till. — Arps 16 kor. 60 till. 16 kor, 80 
fi i. — Zab 16 kor. 40 till. 16 kor. 50 fill
— Kukorica lő ko'-. 40 fill 16 kor. — , fill
— Lencse 22 kor. 40 till. 23 kor. 40 fill _
Bsb 13 kor 20 fill. 13 kor. 60 till __ Kö
les 9 kor, 80 fül. 10 kor. 40 fül.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1»OR óvi nov. 18-t#l HM évi. (léc. bó « áig

Születés.

A szülök nete
Oá

■" j.1

hí

A gyermek
ueve

Horváth Pál Kovács Julianna Ült Károly

Taliga Lajos Kovács Mária leány Margit

Gaál Eruö Zilay Erzsébet ün Zoltán

Weiuberger Zhigmoud Kőim A. tiu Pál

Mikl«(ssy Gizella fiú Alajos

Gyurit*  Rudolf Pttrovics M. fiú Aladár

Házasság.

Völeeeny es menyasszony neve Vallása

Maliink Lajos özv. Szobán M. 
Pollák Mária r. kath.

Halálozás

Az elinnYt unté Kora A halál oka

özv Ki’us Istvánná
Pólya Zsuzsau ia 78 éves Ag. végkimt-riilé a

Szöcs Sándor 13 « Szervi szívbaj

Kőim Ilona 21 hó Vörheny

Nyilttér-

A lélegzés
sokkal könnyebb már az első néhány adag 
SCOTT- féle Emulsio után is és ez a meg
könnyebbülés napról napra növekedik.

Ezren és ezren tapasztalták ezt az utolsó

Aí Emulsio va- 
eurlasiusl a S( ()T I - 
féle mocis/ct vési- 
jegyét — a halaszt 
- kérjük figyelembe 

venni.

32 éven keresztül. Ép ily 
szembeötlő javulás az álta
lános egészséget illetőleg.

Étvágy és álom 
visszatér s az emésztés ja
vul, Próbálja meg és meg 
fog erről győződni.
Ey eredeti üveg án 2 K. 50 fillér. 

Kapható minden gyégytárbau.

^r-r s jf H'ílheim Irán Báthi-V arrOHO utca 24 SZ. gyermek
ruha és blousevarrónő elvállal minden e szak
mába vágó munkát. Házakhoz is megy.

T?*2X-  mm «A Lépcső, koc'rakö sirkeret 
ikOHra/CrO. és bárminemű szakmámba 
vágómunkát és bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
Bukovics István kőfaragó m. Fanios- Ladán.

Bunda és lábzsák,
bérkocsi tulajdonos Léva Zugó u’ca 2. az. 
értesíti a n. é. utazó közönségét, bogy a 
téli idők alatt kocsi használathoz utazó 
bundát és lábzsákot csekély használati 
díjért kölcsönöz, — zárt (határ) kocsija is 
rendelkezéséie áil.

Eladó ház és szőlő.
Kossuth u. 16. számú ház. mely a 

Klapka utczára is nyílik (13. szám) 
valamint Vargha hegyen levő szőlő 
szabad kézből eladók. Bővebb felvilá
gosítással ott a házban

Láv»i takarék, és taka- I 
XaETvS wö wAXa rék hitelintézeti rész
vények megvételre, bővebb felvilágosítást 
ad : Nyitrai Náudor. Léva. Patöfi-utcs 11.

Tény ész bika. k!f 
éves sötét vörös fehér homlosu kifogástalan . 
szép testállású berni tenyész b ka eladó, 
Tőrén, u. p. Alsó-Várad. Tauhinger ?,gost I 
tulajdonosnál.

Bérlét. A garamszentbenedeki katho- 
likus olvasókör italmérése

1909. évi január hó 1-től kezdve bérbeadó. 
Feltételek a kör elnökénél, Dr. Haiczl 
Kálmánnál megtudhatok.

Fodrásznő
fiatal kezdő helyben elfogad házhoz 
eljáró fésülést, havi szerény feltételek 
mellett. — Bővebbet Szanyo Ilona 
Szepesi-utcza 29. sz.

T?1 <5 A ViAi, A honvéd utczában, 
XUO'ILU lévő J«- és 20-ik szá-
mú újonnan, szí árdan, épült két szép ház, 
nagy nyiit udvarral, egyenként, — vagy 
úrilaknak egybevéve, 10 évi .''oómenteséggel 
és kedvező feltételed xueileit, szabadkézből 
eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál.

RÉTHY féle
pemetefű czukorkánál !
Vásárlásánál azonban vigyázzunk és ha ározottan 

mivel sok hasontalan utánzata van 
1 doboz ára 60 fillér

Csak R É T H Y-felet fogadjunk el.
Köhögés, rekedsz cs üarnt ellen nincs jobb-

Szives tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, hogy üzje. 
lemben az előnyösen ismert

OCCASIO ELAD ás 
mint minden évben ez idén is folyó 
évi december 1-én vette kezdetét.

Eladásra kerülnek ; fekete éa 
színes selyemszövetek 3 féle árban 
különféle ruhaszövetek, batisztok és 
zephirek.

Blumenthal Jónás,
női- és úri divatüzlet.

Léván.

Tűzifa
és Porosz kőszén meg
rendeléseket elfogad és ház
hoz szállít

Braun József és fia.

Szőlő-oltvány
i Aa vesszőről nagy kepes árjegyzékemet 
ingyen es bermentve áü dóm meg, a ki 

címet tudat j*.
Ezen könyvet még az is kérje, aki rendd’ui uam 

akar, mert sok hasztioa tudnivalót tartalmas.
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima 

gyökeres vesszőből, a vjlá.g'rxirxx ZDela- 
vare«böi 1 */ t indító kész et. O eső ár es pontos 

kiszoiga’á''. Cím :
SZŰCS SÁNDOR FIA

sző öt« l« pe, Bihardioszeg.
C... ,■■■■, , s ■■ ............................. , ..—fi

ÍjfiUdSfi

Kiskőrös és környéken
Állandóan bor közvetítéssel foglalkozik

Heisler Lipót
borügynök és bizományos

KISK.ÖHÖS.
Felvilágositasokkal szívesen szolgál.

„IH-i-i-t ?“ — .Papa megengedte! Hisz valódi Jacobi féle

Antinicotin-cigarettahiivelyek fadobozban!’

Figyelem ! Csakis a „JACOBI" jelzéssel valódi! 
Minden fadoboz egy érdekes büvészkáityát la ialmu.
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KÖNYVKERESKEDESÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakifi néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel.

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

ressa asi
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5
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ALiniment.Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka 
egy régjónak bizonyult háxiszer, mely in.tr 
sok óv óta legjobb f ii<l:tloincsil api tó -z •rnek 
bizonyult köszvénynel, osuznal es meghűlé
seknél, bedörzsölé'keppen használva

Figyelme/tetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony- 
vcdjegygyel és a Richter cégjegyz*  ss< I .•lla 
főtt dobozba van csomagolva. Ara üvegekbe 
K —.80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
ür. Rlchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz'

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu 
a| Mindennapi szétküldés, jj

íi
?

a

I 
á
I

GYERMEKBE JE 
csecsemők labbaaozok 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TAR í a 1AZZA 
[gydotaáralkorJOfill.kapiBlD r.imJen gy, ^szertárban 

és drogériában.úgyarrott ismertető iratok ingyen

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 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.)

Faj baromfi.
Elsőrangú szülőktől származó 7 hóna

pos sárga orpington tenyészkakasok és tyúkok 
kaphatók Fekete Zoltánná tenyészetéből 
Zsarnóczán (Barsmegye), ogyenkint 6 —12 
koronáért. Csomagolás 1 korona.

Meg azokat Is, akik eveken at mást 
használtak, meghóJitotta a valódi

S Ó S B 0 R S Z E S Z,
mert mindazt cgy.-si i in tgábau, amit egy igazán 
jó ég hatásos házlszertöl várni lehet.

Őre az. eg< szegnek, t'ertöteienit, erősít és edzi 
az izmok r, fájdalomcsillapító. Páratlan m nt száj
víz, baj- es bőrápol<i“Zer.
—Szükséges minden háztartásban,

Kapható mindenütt 30 üli., 40 till., I és 2 
koronái üvegekben.

Postán 10 kis üveget 3 koronáért küld után
vétellel vagy a p.:uz előz etea beküldése után

Kosmos Laboratórium Győr.
Kapható mindenütt!

Képeskönyvek 
ifjúsági olvasmányok, 

díszmunkák, 
IMAKÖNYVEK 

nagy választékban 

Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében 

L É VA N.

Ka rácson vi Vásár’!!ez

Tisztelettel értesítem t. vevőimet, hogy selymek szö
vetek, barchetok, szörmeíruk, kézimunkák, női- és férti 
nyakkendők és egyéb divatcikkek, úgyszintén kiválóan

alkalmas ajándéktárgyakat mélyen 
leszállított áron árusítok.

Selyem és szövetmaradékokat minden elfogadható 
árun eladok.

Szives megtekintést kér
tisztelettel

SCHÖNSTEIN HENRIK
női- és uridivat kereskedő.

_A_z: elismert legjobb és legkitűnőbb

Vetögépek
„AGRICOLA* 1 újonnan javított toló- 

kerékrend87er szerint.

Cséplőgépek
Acél ekék. Boronák. Hengerek.

Hydrauiikus sajtók 
Szőlő-zúzók. Szőlő bogyózók 

Gyümölcs-zúzók, szőlő es 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek 
gyümölcs s főzeléknek.

„Arató-gépek fűnek, herének, 
Szénaforditók. Szenagy iijtök 

és arató gereblyek. 
Szénasajtók. Szalmásaitok.

Bor. és gyümölcs sajtók:•

szabad uj kenögyürövel ellátott görgős 
csapágyakkal k zi- járgány és mótorhajtásra

| Járgányok vonóallatok befogására.
Legnjabl) gaöana-tisztitó rostát, Trienrek cs intii- 
ricamorzsolók, SZECáKAVAGÓí daraiok rjpayaiók-

Tiszta, átra 30.000 koronával
szavatollalik.

A konyhában és házban 
anindaat, ami •fjAJUlAbaa aaeahaté 4a Mag
úiba*. eeakia

Szállítható takarék tű h lyek és takarmány-
füllesztiik. fordítható gm.jlű azivattyíikat va

lamint minden más fajta gudasági gépeket

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH és kársa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gözhámor

Alapítva 1872. BÉCS III Taborstrasse 71 1050 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezü8t és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
2£a.plaa.tólc; K.TQ’A.KI? 2D.A7VIID ú.rn.át.1 Léván.
9*9*  ÍRészletes éxjegryzélc és szd.na.os ellsnasző levél lxia'yeaa.. o*99

schicht szarvasszappaDával
tfeetlUank. K ssnppan ávtiaedokan át folytatott 
beható 4e lelkiismeretes tanulmányotáknnk 
eredménye. Mosóereje rendkívüli, eaavatolt 
Illata 4a ment minden káron keveréktől. Gond 
né’kQl haaanálható tehát minden tieatitáai 
aálra, még ott in, hol kőtOnségee aaappan 
felmondja a aaolgálatot vagy különös gondosság 

eaökeégeltetik.

□□□□□□□□□□□□□
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GAZDASÁGI CIKKEK: 
gabonazsákok, gépszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

Porll.nd e» .orní..cement. «tnk»tórc»<l, kátrány, c»rbo>i1.uin. carbit, bcnzun 
creolin, carbolpor, cloriulsz. carbolsav, nattalin, kék- eíMH ,c» e 
kenpor, Ky«..ta, rafűeliámo, petróleum, repceolaj, rSpolsj, tovot SMir. t»«V , 
kender, kde, Kunu..i én e.rheeztárí, ko.sik-iitl ma.lieBÓ, cocu.k növényiét 
arlórépamag gtb*

Ecsetek, mcszelők, linóleum, lakk festékek, 
minden sztaben-

Husvágók, darálók, zománc

w
alt^épek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és vaságyak, mosdók, kerékpár 
tnyképésre’i gépek és kellékek, toruakészletek, halászhorgok, viilanycsengö kész 
e ek stb, uagyvalasz'ékban lcei.plia.t01E

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

es nikkel fösöcdény, mérleg és

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
— újonnan épült házamban nagy választékú

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

Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
vslamint minden e szakba vágó gepek és géprészek.
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Uj czipész üzlet!
Tisztelettel értesítem Léva város és vidéke 

n. é. közönségét, hogy Léván, a Petőfi ut- 
czában. (Kossuth Lajos-utcza sarkán, 
geriával szemben)

czipész üzletet
nyitottam.

Nagyobb városokban s a fővárosban 
ken át, — valamint helyben, Kovács Sándor 
üzletében négy éven át mint szabász — mű
ködtem s szakismereteimet gvarapitottam úgy, 
hogy képes leszek a n.é. közönségnek szakmámba 
vágó minden igényét a legpontosabban és leg- 
jutányosabban kielégíteni.

Nagybecsű párfogást kérve, maradtam
kiváló tisztelettel

D á n y i Béla
czipész mester.

Gondos javításokat gyorsan es jutányosán eszközlöL
Üzletemben törekvő fiú tanoncznak felvétetik.

© © © © © © © © © © © © ©
© © ©

© ©
Nyomatott Nyitrai 4a Tárta gyoruajtóján Léván.

<

® Meghívók f
7 díszes kivitelben készíttetnek § 

Nyitrai és Társánál Léván. JC

5060 ürméter,
n
w

bükkhasáb 
tölgvhasáb 
vegyeshasáb.

Olfa eladás.
Az esztergomi főkáptalan Barsmegye arauyosmaróti 

járásában levő Kistapolesányi és Zsitvaspáti főraktáraiban 
következő ölfa mennyiséget bocsátja eladásra.

Bükkhasáb —
Tölgyhasáb _ — — — 592
Vegyes dorongfa — — — 390
Selejtfa — — — — — 540
Ezenkívül a fökáptalan felsőapáti erdejében kint a 

vágás területén eladó
1559 méter
33G „
216 „

< fromfalu és Ebedeezen mintegy 200 m3 bükkszerta 
és 300 gömbölyű rúd szintén eladatik.

Kereskedők és vállalkozók akik ez ölfa megvételére 
számítanak ajánlataikat a raktározott fánál külön-kiilön 
minden fa választéki-1 decz. 12-ig küldjék be Esz 
tergomba a méltóságos Főkáptalanhoz s egyúttal 
10 —15% bánatpénzt csatoljanak ajánlatukhoz. Az ela 
dási feltételek az uradalmi erdőhivatalban Esztergomban 
és Zsitva apátiban az erdőgondnoksagi irodában tudhatok 
meg.

Az esztergomi Fökáptalan 
a pesti és esztergomi papnöveldék 

erdészeti hivatala.

F
igyelem!
Szőlőojtványt, szőlővesszőt ne ren
deljen addig, inig- tőlem árjegy
zéket nem kér 1 Gyökeres oltvá
nyok ezre 140 korona, Delaware 
ezre 100 korona.

Czim :
Sziyyirtö Hagy Mihály 

Felsösegead Somogymeg-ye


