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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra .
Három hóra .
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
ő K. — f. 
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér. BARS
ÜPOJLITIK--A.I HETILAP.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér 

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

f’ELELÖS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A

„BARS“
XXX. évfolyamának I. evnegyedere.

Lapunk mai számával kezdi meg 
harmincadik évfolyamának 
1-ső évnegyedét. — Aki ismeri a vi
déki hirlap irodalom nehézségeit és 
szinte lekílzdhetetlennek látszó 
akadályait, igazat fog adni nekünk, 
ha önérzettel tekintünk vissza ed
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első Borban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun
katársaink es a nagy Közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnkét, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magan 
avagy párt érdek szolgájává fajul
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun
kat továbbra is a nagyérdemű 
közönség szives jó indulatába. A 
múltban elért eredmeny leend a 
jövő reménye, mely ezután is la
punk változatlan irárr”=i jelenti.

Előfizetési ar :
Egész evre . 
Felevre . . 
Negyedévre .

10 Kor. — fill.
5 Kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Büuhodés.
Nemzetünk jellemvonásai közt a 

nagylelkűség, őszinteség s hiszékenység 
tólulnak mindig előtérbe. És mivel azok 
az irányzatok, amelyekre ezen áldásos 
sajátságait pazarolja, hamisak, hazugok, 
természetes, hogy miatta bünhőduie is 
kell. Hosszú sorozata van ennek. Nehéz 
volna róluk egyenként megemlékezni. 
Vissza kellene nyúlnunk messze szá
zadokba. Nagyon keresgélni őket nem 
is volna szükséges, mert úton-útfélen 
állanának rendelkezésünkre. Lássunk 
csak egy aránylag semmitmondó dol
got az újabb időkből.

A régi szabadelvű párt idejében, 
mindjárt a 67-iki kiegyezés után, az 
a veszedelmes szokás honosodott meg, 
hogy mielőtt valamely törvényes ja
vaslat a Ház ele került, az illető mi
niszter benyujthatására az uralkodóuak 
a hozzájárulását már előzetesen kérte 
ki. Ha ez megvolt, akkor benyújtotta 
s ha nem, hát egyezkedett s ha ez 
sem vezetett célhoz, félre lön téve 8 
az idők homályában veszett el.

Az ellenzék részéről történtek ellene 
tiltakozások, azonban mindig azt han
goztatták, hogy hiszen ez ártatlan dolog 
s inkább csak udvariassági tény 8 
csak az a célja, hogy az uralkodónak 
legyen előzetes tudomása arról, hogy 
mi van napirenden. Hiába hangoztat
ták okos és a politikában jártas em

berek, hogy ez nem olyan ártatlan 
dolog ám, mint amilyennek látszik, 
hanem veszedelmes szokás, mely az 
országgyűlésnek a kezdeményező, ter
mészetes jogát fogja iliuzóriussá tenni. 
Az előzetes hozzájárulás eszközlésének 
a kötelezettségét törvényeink nem Írják 
elő ; mert törvényhozóink, miut a parla
mentáris követelményekkel teljesen tisz
tában levő politikusok, igen jól tudták, 
hogy a hatalom éhes és kielégíthetetlen ; 
megelégszik igen sokszor igen jelen
téktelen dolgokkal, melyekből azután 
arra alkalmas, szendergő időnek a fel
használásával jogot formál s többé a 
kezéből ki nem ereszti. Számtalan példa 
van erre, csakhogy figyelmen kívül 
hagyják.

Hogy mit talál jónak, célszerűnek 
a képviselöház, az az ő joga. Abba 
beleszólása senkinek sincs és ne is 
legyen, máskülönben nevetséges alkot- 
mauyosdi-játékot űz. Kezdeményezni 
neki a józan ész szerin' nemcsak lehet, 
de kötelessége is. Ha az általa elfoga
dott törvényjavaslat a másik törvény
hozó faktoroknak nem tetszik, még 
mindig meg van a lehetősége annak, 
hogy megegyezzünk kölcsönös engedé
kenységgel s az ügyeket dűlőre vihe
tik. így az alapelv szentsége épségben 
marad, a parlamentarizmus nem alacso
nyodig le a komédia színvonalára.

Az idő itt nem lehet drága, mert 
ellenkező eljárással százszor annyi időt 
pocsékolhatnak el, amint ez most min
denki szeme előtt meg is történik. A 
szabadelvű párt virágzása idejében a 
kormány már uem jószántából, de kö- 
telességszerűleg mutatta be előzetes 
hozzájárulás végett javaslatait az ural
kodónak. Csak merészelte volna azt 
meg nem tenni, azonnal megbukik !

Lám, mi lett a paszta udvariassági 
tényből! Jogformálas. Ámde a 67-iki 
kiegyezés értelmében, például a vám
terület és a bankkérdesben, tárgyalni 
kellett minden 10 évben. És bizonyo
san meg volt egyik-másik kormányban 
az a jó akarat, hogy az önállóság alap
ján óhajtotta kezelni a dolgot. Termé
szetesen, előzetesen erről is kellett tár
gyalni az uralkodóval, aki azt mon
dotta, hogy nem járul hozzá. A kor
mány ezt sohasem adta tudtára az 
országgyűlésnek, mert szégyelte volna 
magát, hogy egy jogot igy galappiro- 
zott el tudatlanságában s jóhiszeműségé
ben ; hanem a többségre támaszkodva azt 
javasolta, hogy a szerződések hosszab- 
bittassanak meg, mert ezidőszerint 
ez inkább felel még meg a nemzet 
érdekeinek, állitván, hogy erősödésre 
van szüksége az országnak; erősödni 
pedig csak közösség mellett lehetséges 1 

a világ végéig. Ilyen magyar állam
térfiaink voltak mindig, nemcsak most! 
Ebben keresendő a nemzet összes sze
rencsétlensége ! Az udvari kegy haj há- 
szat mindig erősebb volt, mint a nem
zet jövője! Az a kevés ember, akinek 
a lelkében a magyar szabadság ereje 
égett, nem tudta a sokak lézengő poli
tikájának a győzelmét megakadályozni!

Így ment ez a legújabb időkig, 
amikor már kipattant a soká eldugott 
titok, hogy a nemzet gazdasági önál
lóságához való jogérvényesülésének a 
megakadályozása nemcsak a kormá
nyon múlik, de múlik az uralkodó 
határozott ellenállásán is. Minden oly 
jogos törekvés, mely a nemzetnek 
hasznos a boldogulás szempontjából, 
ellenzendő, mert káros a közösség szem
üvegén át nézve !

Lám, tehát édes jó magyarom, az 
illendőségből lett a követelés, a köve
telésből a vétójog ! Vagyis a magyar 
alkotmány ismét egy kifejezéssel gaz- 
godott, a vetó-val. Ha ezt is hagyjuk 
meghonosodni mint a korona elnevezést 
s más több efféle helytelenségeket, 
törvényellenességeket, hát jól fogunk 
kinézni. Tehát most már az uralkodó 
nemcsak hogy előzetesen nem járulhat 
valamihez, de meg is tilthatja, hogy 
foglalkozzanak vele !

Ne beszéljünk se 48-rói, se 67-ről, 
mely a 48-nak folyamánya s átmene
tet akart nyújtani a 48-hoz ; mert itt 
az ország jogainak a megmentéséről 
van s lehet szó.

Az olyan államban, melynek meg
van a maga alkotmánya, megvannak a 
szentesített törvényei s mégis azt állít
ják, hogy az az állam nem kórmányoz
ható pariamentárisan más parlamentá
ris államok módjára ; mert nemcsak 
hivatása az uralkodónak, hogy aláírjon, 
de befolyást kell gyakorolnia a 
politikára is, sőt azt vezetnie kell, ott 
esetleg az abszolút uralkodás gyönyö
reit élvezheti a hatalom; ott miniszteri 
felelősség nincs, ott az alkotmánynak 
csődje már az ajtón kopogtat ; ott 
nemzeti munkát teljesíteni nem lehet. 
A hatalom a nemzeti jog fölé a maga 
erőhatalmát ne helyezze, mert akkor az 
ország alkotmányos formák közt nem 
lesz kormányozható !

A nemzet azonban ne mozduljon 
a törvény, a jog alapjáról. Teljesítse 
kötelességét addig, ameddig az tőle 
megkövetelhető s tovább ne menjen, 
A hatalom nem adhat a nemzetnek 
jogokat, mert minden jognak a forrása 
a nemzet. A hatalom is a nemzettől 
kapta jogait, melyekkel élnie szabad, 
de csak óvatosan s okosan !

Vizy Ferenc.
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Quo vadis domine1

(K.) A képviseiöházal elnapolták, a se
xei ismét oda jutottunk a mádi zsidóval, a- 
hol voltunk ezelőtt kilenc hónappal, amikor 
a kormány először kérte felmentését a 
királytól.

A.Minden ut Kómába vezet* közmondás 
alapelvére helyezkedve, odaát a Lajtán túl 
is azt hirdették, hogy a viliág ősszel szálai 
a bécsi gordiusi csomóba futnak össze s aki 
meg akarja oldani, annak a modern Nagy
sándornak a bécsi engedélyt kell megnyer
nie. Soha, de soha sem éreztük annyira a 
mi kicsinységünket, mint e legutolsó válság 
alkalmával, amikor még a látsaatát sem 
tudta ez a kormány megőrizni annak, hogy 
Magyarország független állam, semmi más 
országnak alávetve nincs s az alkotmány 
szerint önmaga van hivatva intézkedni 
sorsa felett.

Sajnálattal konstatáljuk, pedig min
denkor őszintén támogattuk, hogy amily 
örömrivalgás fogadta az országban ezt a 
nemzeti kormányt, csakugyan a megkönnyeb
bülés sóhaja jog felhangzani, amidőn helyét 
elhagyja. Mi tudjuk és érezzük, hogy mindez 
azért volt, mert két dudás volt egy csár
dában. A hatvanhetesek a maguk régi nó
táját húzták, a kormányra jutott független
ségiek uj húrokat pengettek. És mig Bécs- 
ben az előbbit szívesen hallgatták, addig a 
válasstókösönség a függetlenségi programm 
érvényesülését követelte minden vonalon. 
Hát ebből keletkezett a huaa-vona. Becsü
letes, nyílt politikát nem mert űzni egyik sem. 
Mindegyik a másikat engedékenységre nó
gatta.

Kilenc hónap óta mit láttunk ? A koa
líció hatvanhetet részének roppant erőlkö
dését. Annyira eláztatták odafent a függet
lenségi pártot, hogy egy cseppet sem cso
dálkozunk azon, hogy 0 felsége oly nehezen 
fordul a függetlenségi párt felé s még ne

hezebben szánja rá magát, hogy az ország 
vezetését a függetlenségi pártra bízza.

A "uostani fordulatot is csak a szeren
csés véletlen idézte elő. Bizony, ha a hat- 
vanhetes koalíciósokon múlt volna, még ma 
is csak a régi a'apon s velük tárgyalna a 
király. Hiszen ezeknek a régi idők révén 
olyan összeköttetéseik vannak odaát, hogy 
biztosra vették, miszerint a kibontakozás 
feltételeit egyedül osak náluk keresi a király. 
Sajnos, hogy ekkoráig maga Kossuth Ferenc 
is ebben a tévedésben volt. Csakhogy ha 
az osztrák képviselöhásban el nem fogadják 
az uj bázszabályzatot, mely a német hege
móniának teljesen és örök időre véget ve
tett, még ma sem jut a dinasztiának eszébe, 
hogy a trón és az uralkodó-csalad legbizto
sabb támasza a nagy és erős Magyarország.

Mária Terézia trónját is a magyarság 
mentette meg. És ahol vesztett is a monar
chia, azért vesztett mindig kivétel nélkül, 
mert a kétes értékű osztrák vitézség nem 
akarta a győzelem pálmáját a magyarság
nak átengedni. És nem is kell ahhoz törté- 
net'.udósnak ltnni, hogy minden kormányok 
irányadó elvéül megállapítsuk azt az absolut : 
igazságot, hogy nagy és gazdag egyedül *z 
az ország lehet, amely sorsát önmaga intézi.

Ez volt a kivégzett szabadeivüpárlnak 
is nagy hibája. Negyven esztendős ura ma 
alatt uem tudta meggyőzni az uralkodót 
arról, hogy ez a nemzet ura akar lenn: a 
maga sorsának ; hanem minden kérdésben 
oly intencióval tárgyait a mindenkori oszt
rák kormánnyal, mintha csakúgy n köze 
lenne hozza Ausztriának. Magyarország ál
lami létéhez.

Hál ez a kilenchónapi vajúdás minden
esetre gondolkodóba ejthette az uralkodót, 
akiue minden tettet a szigorú alkotmá
nyosság jellemezte. Meggyőződhetett arról, 
hogy a függetlenségi part nem diuasztia- 
ellenes es hogy a párt tagjai nem a hata
lomért, ds az elvekért harcolnak. És az a 

szenny, mely a koalícióban összegyűlt, nem 
a függetlenségi pártnak hibája. A függet
lenségi párt programmja nem ellensége Ausz
triának, de Magyarország fejlődését célozza.

Mindenesetre a dinasztia kárára volna, 
ha ezt a fejlődés iránt vaió törekvést le
törni akarná. És aki eddig azt tanácsolta a 
királynak, az nem lehetett sem az ország
nak, sem a dinasztiának barátja.

A békés kibontakozás minden szála 
hozzánk vezet.

És ha feltesszük a kérdést: guo vadis 
Domine ? Nem lehet a válasz más, mint az, 
hogy oda, ahol szentnek tartják az adott 
szót, s mindenekeiöttvalónak az ország 
érdekét.

Hej, milyen könnyen s mennyivel ke
vesebb áldozattal lehetett volna megoldani 
a válságot, hv nem tolakodtak volna a 
király él a nemzet közé oly alakok, akik mind 
a kettőt félre vetetni akarták.

II. Szenzáció.
(Cájus.)

Ez .a szenzáció, de ezúttal nem botrá
nyos, hanem osak tanulságos.

Justh Gyula, a kö tő szavai szerint:
Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd ;

erős, bátor, sznard volt a fe ség előtt is.
Az ország egy íz része vermes r me

nyekkel leste a becs: burqból való kivonu
lását, a másik aggódva. Ásókat nem is em
lítem, akik gúnymosollyal kísérték lépte t, 
mert azok nem Hazafiak ; a hazafi ily i.oaoy 
dologban szegre akasztja a kicsinyes magau 
bosszú , kárörömet ; Ju.l Gv u.a a haza dol
gában járt ott,

R mélve nézték a kába hitben élők, 
akis bíztak benne, hogy a nemzet igaza 
mest fog az osztras ármauy fő ott diadalra 
vergődni.

Aggódva meg azok nézték, akik fel
tettek azt a auruco- az udvari légkör 
ismert bódnó csaujatói, meiiyei m»r annyi 
más magyar Ú ,y járt, mint az ejjell moiy- 
1-pke a gyertyalánggal.

TÁRCA.
Arno partján.

iWllde Oszkár.)

Az éj szürke leple míg jő
Ét Flórén cet betakarja,
A leander a falakra
Alkonyaikor karmazsint sző.

Megcsillan itt ott a harmat . . .
Virág nyílik fejem fölött ;
De a szöcske már megszökött
S a tücsök-dal is elhallgat.

Mandulaf ík illatával
Tele a völgy Susog a szél
É, zizeg a hulló levél.
Felhangzik a csalogánydal.

Meghal a nap nemsokára !
A szerelmet énekeld meg !
Addig, mig az árnyas berket
Áttöri a holdsugára !

Dalolj I mig a rétek felett 
'Tengerzöld köd ti rád szerte, 
A szerelemtől tág szemekbe 
Fehérujju hajnal nevet . . .

Mig az ég kék boltozatát
Didergő éj meg nem fojtja.
Nékem édes gyönyört hozta,
Néked pedig — a halált!

.□a.g'dból foxditotta.:

Karafiátjj Jtni.

Egy szál virágért
A katonák keserves huzakodással, sú

lyét teher gyanánt vonszolták a hegynek 
•ltörődött, fáradt testüket. Ruháikra sűrű 
rétegekben tapadt az erős kaptatókon föl
felé kanyargó hsgyssoros pora ét vastag 

csomókban száradt meg kivörösödött, izzadt 
arouken. A hosszúra nyú t gyakorlat végez
tével, a sziklamászások, szédületes kapasz
kodók után, minden porcikájuk nyugalomért 
áhitosott... Szerettek volna kinyújtózkodni; 
egyfolytában, mélységesen aludni odalenn a 
zöld-palástos mezőkön fehérlő, piros tetejű 
házikókban. Puha, illatos szénaágyat rajzolt 
eiébük a csalogató kívánság. Ssempillájuk 
erőszakosan lecsukódott ; el-elbóbiskoitak 
manésközt; lecsüggő karjaik akár a eset
len fadarabok ehetetlenül, koppanva ütőd- 
tek hozzá a válluára vetett fegyver agyához.

A tisztek unottan, immel-ámmal, el- 
kénysseredetten bandukoltak mellettük. Azon
ban itt-ott föleszmélt elernyedt bóblskolá- 
sábói egy-egy őrmester s hogy feljebbvalói 
előtt kitartását, mivoltát mutogassa, kacs
karingéé káromkodással buzdította a kime
rült menetelüket. A legénység ilyenkor kissé 
neki iramodott, mint a lovak szoktak, mikor 
ostorával közéjük cserdit a kocsis. Ssöges 
bakancsuk tompán, egyenletesen dobbant a 
kemény talajra ; úti készségeik zörögve 
csattantak össze a vasasvégü hegymászó 
botokkal, otromba zajjal szaggatván meg az 
Isouzo álombaringató zuhogását.

Szendergöféibeu feküdtek immár a 
mélyre ágyazott, ssakadékos völgyek s a 
hegyek barázdált arculatjára finoman árnyalt 
ibolya'ila fátyol terített a khulló alkonyat. 
Tévelygő árnyékok üllek az erődítményhez 
vezető utón ób szomorúan húzódtak a szik
la-kapun bevonuló csapat nyomába.

A lisztek étkezőjében csakhamar lárma, 
pohárcsengés hajtotta szerte a csendet. A 
köakatonák elszéledtek az udvaron. Legtöb
ben Euricot keresték föl. Eunoo a fuvaros, 
köavetetleuül előttük érkezett az erődbe. 
Nagy társzekerén bort, sört, pálinka-félét, 
szivart, dohányt meg éielmicikkeket szállí
tott a kantinosnak, . . Lyen alkalmaskor 
egyúttal leveleket, híreket is hordott az 
istenháta mögé epiielt kővárba. Inneu-onnan 
üdvözleteket, apró küldeményeket as isme
rős katonák számára. Titkos üzenetet a 
szerelmes leánytól ; édes anya sütötte kalá
csot a távol faluból, as elhagyott otthon 
paradicsomából ... Mindig türelmetlenül les
ték tehát Eurico jöveteiét, hiszen egy darab 
világot képviselt a haza sovárgók szemében ; 
csekély parányát annak az érdemnek, amit 
el nem múló epekedéssel sóhajtottak vissza 
az idegenbe szakadt fiúk...

Eurico átszámolta fuvarját a kantinos
nak. Egyszeriben vidámabb, elevenebb han
gulat kerekedett. Tüneményes gyorsasággal 
ürültek a sörös korsós, bőven fogyott a 
sötétvörös bor a karikázva kavargón az 
erős dohány füstje. Egyik-másik katona cif
rán aranyozott, rózsakoszorús papiroson írott 
levelet olvasgatott s felrevonuitan, hangosau 
beiüzgette a szállongó homály kétes világí
tásánál. A klagenfurti vsdszoa letelepedtek 
az asztaloshoz es ponsrazas közt valami 
ütemes stájer nótát dúdolgattak. Néhány 
magyar fiú is akadt a hegyi ezredben, aki
ket a sors tréfás esessetye as aifo.dröl
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Azok nem gondolták meg, hogy * mi 
szép elemünk ért ien> fog az osztrák politika 
hanyatt-homlok tótágast állam.

Emezek meg nem hitték, hogy az a 
férfiú, akiről hónapok óta hirdették, hogy 
csak hatalmat sóvárog, a hatalomért a 
derekát be ne adja.

Csalódtak tehát itt is, ott is.
Igaz, Jutth Gyula nem hagyta el a 

burg sikamlós parkettáit, mint a magyar 
némáét négy szazadon át vart Messiása. De 
az ia igaz, hogy nem hagyta el a burg 
bűvkörét aaemiesütve sem. Nsm vallotta 
fel ott sarkantyúé kordován csizmáját se
lyem strinfuvel. Ropogott alatta a fenyes 
parketta, midőn miut a regebeli Aataeus 
erőben, tekintélyben gyarapodva újra talpr. 
állott. Kuruc haragjaiéi szikrázó szeme azt 
a lelket jeiezte, mely állja a harcot, ha meg 
olyan veuei is az.

Ea az új szenzáció tehát igen tanulsá
gos es inkán ti szomorú, mint nevetni való, 
ahogy azt egynémelye* véli .

Hiszen újra azt bizonynja, hogy az az 
örökölt vaasag odakt csaiadi baj, azt az 
eddig alkalmazott gyógyszerekkel nem lehet 
gyógyitaui; újra arról tesz tanúbizonyságot, 
hogy aat a negyazázados csöaöuyt odaat 
mgikaval, eugedekeuyse, gal nem lehet meg
törni; újra azt igazolja, hogy a magyar 
c.<ak oyan együgyű, hiszékeny, mint volt 
1526 óta mindenkoron, pedig nótaja is van 
róla, bogy :

M ikor mondja das ist gú',
Akkor csal meg a huncút.
A ueCoi urak is csalódtak (ueleértvén 

a kije'ölt miniszterelnök urat is). Nem sike
rűit Jusibot lejáratotok.

Hogy a .lejáratás* értelmi szerzői és 
kiseriotezöiuea tei»ü.e»e teijes-e avagy az 
elórt nemleges eredménnyel is szamo.iak-e, 
nem tudjuk. Azt hiszem azonban, egyoen 
mégis osak felsőitek ea pedig abban, hogy 
a Jnsth Gyula becsi kirándulásának ered
ménye nem hogy megsemisiteite volna, 
hanem ellen eaOieg megmentette Magyaror 
szagnak az önbizalmat, s a vezereiue vetett 
bizalmat.

Egyel sem tudlak közülük lejáratni.
Jutth Gyula férfias helytállása fény esen 

igazo.ta azt, hogy igaz b.aafinak meg a 
királyi kegy mamornó meiegeben sem sza
bad a meggyőződés egyenes útjáról lettnto- 

rodnia. E férfias helytállás elfojtotta a 
hatalomra vágyásról szárnyra kelt meséket. 
Az elv mellett való hű megmaradása iga
zolja, hogy Jutth Gyula nem azért hitt a 
királyi ember szavának, mert könnyű volt 
őt becsapni, hanem azért, mert az ö lova
glás, őszinte jellemével fel kellelt tételez
nie, hogy ki vele a király megbízásából 
tárgyai, az öt csakis a megbízója lovagiaa 
szedőmének őszinteségével meri megkö
zelíteni.

Justh Gyula bécsi látogatása bizonyossá 
tette, hogy odaát csak egy ember őszinte 
velünk és az a magyar király. De sajnos, 
azt Is bizonyossá tette, hogy ez őszinteség
nél többel Becsben es B.esiöl nem varha- 
tdnk. Se önálló bankot, se külön magyar 
sereget, se semmit, ami gazdasági vagy po
litikai önállóságunkat elméletből valóvá vál
toztatni engedné.

Tisza Kálmán Becsnek kedveskedő 
rendszerének követkéz menye, hogy ott 
Magyarország áilamferfiuit a gerinctelenek 
köze szokták sorozni. Kellemetlen ott a 
valóra ocsudás abb'd a kedves álomból, 
melybe a szabadelvű rendszer ringatta oszt
rák felebarátainkat.

A bécsi audienciák révén arra a keserű 
tapasztalatra juthattak odaát, hogy a ma
gyar hazafisag ea államférfiul rátermettseg 
között nincs összeferhetlenség s hogy nem 
minden magyar allamfértiu gerinctelen.

Mi pedig okuljunk az eseményeken. 
Belső tusak nem fokozzak erőnket, melyet 
kifelé kell érvényre juttatni. Kicsiny és nagy 
dologban egyaránt tartsuk szem előtt, hogy 
egy nemzet fiai vagyunk és egy közös 
ellenséggel állunk szemben. Ne könnyitsük 
meg annak a divide et impera elv alkalma
zásai. Csak igy fognak a nemzet gerinces 
vezerei a nemzetben oly támaszt találni, 
mely nekik a győzelmet elébb-utóhb kell 
hogy biztosítsa.

Köz- és magántisztviselők fogyasztási 
szövetkezete.

A szövetkezet létesilésénél megállapí
tandó főkérdesek a kővetkezők;

Először is kik legyenek tagjai a fo
gyasztási szövetkezetnek ?

Nézetem szerint a belépés feltétele, 
hogy minden egyes szövetkezeti tag a tár
sadalomnak azon tagjaiból álljon, akik 
szellemi működésükkel szolgálják a közügyét 
s miut ilyenek szellemi produktumaikat nem 
vihetik a piacra, hogy itt felvegyék a kon
kurenciát más piacra illő produktumokkal.

Ilyenek kétségtelenül az állami, tör
vényhatósági, városi vagy községi tisztvi
selők. De ide tartoznak a különböző fele- 
kezetbeli lelkészek, tanárok, tanítók, ügy
védek, orvosok, továbbá a különböző kul- 
túr-inlézetek hivatalnokai. Pénzintézeti, 
biztositótársasági, gyári és iparvállalati és 
uradalmi szaktisztviselök.

De nem hagyhatjuk ki azokat sem, akik 
ezen hivataloknál és intézményeknél mint 
altisztek vagy szolgák tesznek személyes 
szolgálatokat s mint ilyenek szintén köz
szolgálatot teljesítenek.

A szövetkezet tagjai továbbá nemcsak 
a szorosabb értelemben vett családot egyé
nek, hanem a nőtlen és női alkalmazottak 
is volnának, mert ezek is esetleg szüleik, 
vagy rokonaik háztartási körében élve, jogos 
igényt tarthatnak arra a támogatásra, amit 
a fogyasztási szövetkezet kitűz célul.

A keret tehát elég tág, de mégsem 
annyira, bogy a legtágabb értelmezés mellett 
is fel lehessen venni e keretbe mindazokat, 
akik a fogyasztási piac tömegét képezik s 
akiket ha onnan kiveszünk, a célon túl 
lőttünk és megbénítanánk vele azoknak 
ekzisztenciáját, akik a fogyasztóktól élnek.

A másik kérdés volna továbbá, hogy 
mely fogyasztási cikkek volnának az üzlet 
körébe felveendők ?

Számolva a kezdet nehézségeivel, aa 
aprólekosságoukal járó nehéz adminisztráci
óval és a pénzbeli kérdéssel, azt tartanám 
helyesnek és célszerűnek, hogy csak azokat 
a cikkeket vennők fel a fogyasztási szö
vetkezet árusító körébe, amelyek beszerzé
sénél, a cikkek természeténél fogva, vagy 
csupau a helyi piacra vagyunk utalva, avagy 
pediglen azok beszerzésénél, a közlekedési 
eszközök mivoltánál fogva, tömeges megren
delésre vagyunk utalva, hogy bizonyos 
előny-árakat elérhessünk.

A helyi piacra utalt cikkeknél főképpen 
azért, mert a konkurrencia ott kisebb váro
sokban korlátozva van, az utóbbiaknál pedig 
azért, mert az egyeseknek a tömeges meg

sodort el idáig s akik kedvetlenül egymás
mellé bújta* es elkeseredetten szidtak az 
édeskés parimeuti borokat, az olajos hal
konzerveket a a hegy vadon sivár magánossá
gát. Nem elegyeiedlek nótázásba som. A 
dalba öntött pauasz nem vigasztalta, csak 
sajgóbbá hatványozta szivüknek fájását.

A sziklahasadék szelén tnentvideki ola
szok heveresziek a mellvéden. Szomjasan 
nyelték a szülőföldjükön termett muscalot. 
Megannyi naptól bámult cmgár legény ; az 
alpesi katonaság legvakmeröbb, majom
ügyességű hegymászói. Ezek is énekeltek. 
Mandolinszóvai kísérten, lágyán simult a 
napszállat bíboros hullámzásába a Barca- 
róla,' égő vagyakról, lango.ó csókokról, 
tüzes szerelemről beszeli a lovaiüanó arany 
sugaraknak . . .

Renato letette mandoúnját; abbahagyta 
a daiolast es parducos hajlékonysággal sik
lott le a földre. Kérésziül bújt a lerakott 
hordók torlaszán, odasurrant a lovaival bí
belődő, ásítozó fuvaros mellé.

— Voitái Casablancában földi ? —
kérdezte tőle elfuadtan. Eokeie szemei 
kerlelöen kapaszkodtak az ember sárgára 
égett ráncos arcába. E zö.düit a színe ; 
tömegeit a saájaszeie, miulha fiine a kérdé
sire következő felelettől.

Eurico ránézett. Msgoióválta a fejét.
— Voltam, Renato. Nem néked való 

teremtés az Angelina 1 Semmit sem üzent ; 
nem is köszöntetett. . . Nagyralátó, gőgös 
leány, A varonei korosmáros fia kerülgeti,

Úgy hírlik, rövidesen megtartják az eskü
vőt ... Ne gondolj vele 1 Virág az asszony. 
Hegyen völgyön terem . . ,

A szemhatáron egymást kergetve ham
vadtak el a napkévék. Csak a Mangart kö- 
piramisa lángolt még a sugarak ölelésében ; 
mögötte elfakultén gyászoltak a sápadt 
begyóriások, amelyeknek a nap végső vil
lanásából egyetlen sugárszál sem jutott. 
Halvány ködök bolyongtak az álombahuzódó 
havasokon, majd szétterültek, rongyokra 
Beakadtak és elfehéredve estek az éhesen 
tátongó sötét szikiakatlanokba.

Takarodó t fújtak. Hosszú vontatott 
trombitajeiek csapódtak az ivbehaj.ó szír
ieknek. A hegyszoros mentén épült, sziklába 
vájt, sasfészekhez hasonló szomszédos erő
dítmények riadva feleltek a takarodóra. Az 
imához szólító érohangok összeosengtek- 
bongtak s halkan enyésztek el az ultrama- 
r.nkék messzeségben. A hegyzugokban 
zsongva támadt föl a napáldozati szél. 
Egy egy elkésett madár szárnya rebbent 
meg az elhalványult ég alján a gyönge 
suhogással zuhant a fekete árnyékok karjába. 

I Beesteledett.
A barakkok népe sorra ledült; pokró

caikba takaróztak s mélységes álomban, 
horkolva pihentek a szertelen fáradtság 
után. A fiatalabbja azonban még ébren 
maradt. Giovanni tartotta őket szóval. 
Giovanni a mesemondó, aki esténkint cso
dásán kieszelt, kísértetekkel, ördögökkel né
pes meséket, osábos tündérleányokról szóló 

regéket adott altatóul. A fiúk álomtól része
gen, kimerültségtől gyötörten feküdtek kö
rülötte és tágra nyitott szemekkel, szinte 
áhitatosan hallgatták.

A hegyszakadékokra üvegharang gya
nánt borult a csillagrajokkal telehintett ég
boltozatja. A Jalanc üstformájú szakadéké
ból ezüstös parázat tolakodott fölfelé és 
füstölve ömlött a hócaikoara. A Skerbinia 
fagyos, megtépett gerincén átlátszó, lengő 
párából tömörült alakok hajladoztak. A 
mesemondó belebámult a hegyek mögött 
bújkáló holdvilág derengésébe.

— Az a széles hómezö odaát, az az 
aranybárányok legelője — súgta és a tisztán 
megvilágított hegyhát felé mutatott. — Köd 
királyné pásztorkodik mellettük, meg három 
leánya. Ha éjnek évadján férfiember téved 
hozzájuk, hát menten megfojtják a csók
jukkal, az ölelésükkel . .. Hej, pedig éppen 
azon a hórétegen belül tömérdek kincs van 
elásva . . . Azt őrzik I

— Mesélj a tündérrózsáról Giovanni; 
az csak a szép 1 — Unszolta egy alpesi
ezredbeli szlovén fiú. Majdnem gyerek volt 
még b bár nehezen birkózott az álommal, 
mégis hivő, sejtelmes borzongás érzett ke
resztül a hangján.

Giovanni fölfujta az ábrázatját. Büsz
kén magyarázta :

— Az ám, a tündérróssa I Megmond
hatom, hol tudnál ráakadni: a Triglav oso- 
dakertjében nyílik. Arra, azon a vékony 
villaformájú szirttornyon túl, ogyonaseu a 
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rendelésre Bsükségük nincs, de erszényük 
sem engedi meg * tömeges egyszerre való 
megrendelést.

Ezen fogyasztási cikkek véleményem 
szerint a kővetkezők volnának :

A tej, kenyér és egyéb péksütemények, 
nyers és füstölt húsfélék, zsír, borok és 
ásványvizek, fa és kőszén.

Esen cikkek mind elsőrendű fogyasz
tási cikkek. Ha számot teszünk háztartá
sunkban, azt fogjuk tapasztalni, hogy fize
tésünknek több mint fele ezen cikkek 
beszerzésére fordittatik s igy ha ezen cik
keknél kiadásainkat csak néhány °/0-kal 
mérsékeljük, illetve csak néhány °/e-nyi 
megtakarítást érünk el, úgy máris többet 
javítunk anyagi helyzetünkön, mintha fize
tésünk javításáért évekig könyörgünk s 
végre is valami csekély fizetésemelést érünk el.

Igaz, hogy a háztartásban még sok 
mindenféle cikk használtatik azokon kívül, 
amiket fenntebb kiemeltem, ámde esen 
cikkek vagy kisebb mennyiségben fogyasz- 
tatnak, úgyhogy azoknak áremelkedése lé
nyeges sebet nem ejt tárcáinkon, vagy 
kisebb mennyiségben beszerezhetők a helyi 
piacon kívül eső helyekről is, úgyhogy a 
helyi piaccal a világpiac is konkurál és igy 
irányitja és mérsékli a helyi árakat is.

Nem hagyhatom ezenfelül megemlítés 
nélkül, hogy nem az a célunk, kivonni 
magunkat teljesen a helyi piacról és meg
fosztani az ipart és kereskedelmet teljesen 
a mi támogatásunktól, csak védekezés a 
célunk a jogtaian és indokolatlan kizsák
mányolás allén s igy e cél elérésében nem 
szabad túl mennünk az önvédelem határain.

Jelszavunk élni és másokat is élni 
hagyni, de csak a szükséges mértékig, z 
magunk megélhetésének biztosításául.

Abszurdum volna ebből a szempontból, 
hogy egy szatócs üzletet állítsunk fel, ahol 
minden aprólékos háztartási cikk árusittatik, 
mondjuk még olyan is, amin a szatócsnak 
alig van valami haszna es mégis tartania 
keli üzletében azért, hogy vevőinek azt a 
kényelmet biztosítsa, hogy ne keiijen ezért 
vagy amazért más üzletbe fáradnia.

Egy aprólékosságig menő réazlelüzlet- 
ben eiforgácso. ódnak az erők, nehéz és 
költséges szervezetet igényelnek.

Egy harmadik kérdés, hogy a fogyasz
tási üzlet körébe felveendő cikkeknek tö

meges bevásárlási forrásait hol fogjuk meg
találni legközelebb ?

Azt hiszem, ez sem fog meg nem 
oldható kérdést képezni.

Vannak a közelben uradalmak és na
gyobb birtokos egyének, akik nagyobb 
fogyasztás biztosítása mellett saját kényel
mük és egyéb előnyök biztos tudatában a 
szükséges mennyiségben, kifogástalan mér
tékben és minőségben szállítani fogják ne
künk a tejet, a hízott marhát és sertést, 
a kenyérnek való lisztet, bort és fát. A fino
mabb lisztet, kőszenet és ásványvizet pedig 
messzebbről is beszerezhetjük nagyobb 
mennyiségnek megfelelő elönyárban és elő
nyös szállítási költséggel.

Úgy tudom, hogy például a lévai ura
dalom a tűzifát mar eddig is igen előnyös 
árban szállítja egyes tisztviselő-csoportok
nak, akis hozzá folyamodtak e célból. Azt 
hiszem, hogy ezt az elönyárat a (egéBs) 
szövetkezet is biztosíthatná a maga számára, 
ha hozzá folyamodnék.

Előttem fekszik továbbá több ajánlat 
is egyes köszénbányáktól, amelyben elönyár 
igérietik a vezetésemre bízott kir. járásbí
róságnak, ha a kőszenet vaggooazámra 
megrendeljük. Egy érdemes földbirtokos 
ajánlatot tett maris, hogy ö összes tejszük- 
ségletünket el fogja látni 10%-al olcsóbban, 
mint a helyi piac és biztosított kifogástalan, 
jó minőségről és mértekről.

Azt hiszem, hogy ilyen és hasonló 
ajánlatokat tömegesen fogunk kapni, ha 
sző .étkezünk, mert senki nem is hinné, 
hogy mily erősek vagyunk, ha mindnyájan 
össaeállunk, amire vonatkozó statisztikái 
adatokkal a legközelebbi cikkemben fogok 
szolgálni.

Ugyancsak a legközelebbi cikkemben 
fogam átfejteni nézetemet abban a kérdésben, 
hogy mi alapon szerveznénk a fogyasztási 
szövetkezetei, s mikent szerezhetnénk meg 
az ahhoz, szfUséges s talán legszükségesebo 
feltételt, a tökét, illetve pénzforrást.

Csehi Pogány Virgil.

A fonomimika diadala.

Csak másfél évtizede annak, hogy egy 
igénytelen község laogleikü tanítónője, Tóm- 
tsánymé Czukrász Róza, harcraaeive hódító 

útnak indult, hogy kedves és igazán jól 
kiforrott eszméjének, melynek franciaországi 
atyja a nagy Grosselin, megnyerje az ország 
tanítóságát.

Mint minden újat, úgy a fonomimikát 
is némi tartózkodással, sőt gúnnyal fogadták. 
Elnevezték rángó görcsöknek, fonomiskánzk. 
Szóv.-l mindennek, csak jónak nem. Az 
ember természetében fekszik a konzervati
vizmus, a megszokottság, a kényelemszere
tet, a igy ha valamely jobb, használható 
módszert ajánlanak neki, nem fogadja el. 
Ha bemutatják, nem a jót látja benne, 
hanem a látszólag kifogásolhatót repíti ki 
az egészből s teszi kritika tárgyává; holott 
a hiba a kritikusnak előbb említett, az em
beri gyarlóságból folyó sajátságaiban rejlik.

Nem restellem bevallani, midőn a cikkem 
elején említett, világhírű pedagógusnö több 
évvel ezelőtt itt Livan a tanítóképző falai 
között bemutatta világhódító olvasástanítási 
módszerét, én is a többi helybeli taaitótár- 
saimmal egyetemben csak mulattatónak, de 
jónak nem tsiálum. Tartozom azzal, hogy 
Tomcsányiné Czukrasz Róza úrnőtől akxori, 
talán elhamarkodott s a konzervatív felfo
gásból folyó antisámért ez alkalommal is 
üunepélyeB bocsánatot kérjek. Hála es elis
merés illeti öt, meri hisz könnyűszerrel, 
játszva érjük el azt most, mit annak előtte 
nagy faradsággal s a tanító és gyermek 
lemét is ölő kitartó munkával érhettünk el.

Nem balga ember az, ki midőn számára 
rendelkezésre áll a leggyorsaböan és legké
nyelmesebben tovassáhitó gyorsvonat, mely 
pár óra alatt az utazót célhoz juttatja, a 
rozoga szekeret, melybe pár gebe van be
fogva, veszi igénybe ?

Midőn Léván az irgalmas nővérek in- 
lézotében egy igazán kedves nővér ismét 
bemutatta a fonomimikát az ott összesereglett 
tanítóságnak, mily más képet láttunk ? Csak 
itt-ott hallottunk még nemi ellenvetést, de 
azt is halkan, felve. Mily nagy erkölcsi 
diadal a magyarországi Qrosselinuak, C<.uk- 
rász Rózának I Hiszen aiig akad már ma
gyar iskola, hol meg az ósdi irva-olvasasi 
módszerrel kínozza a tanuó önmagát és 
gyermekeit. Bátrán merem mondani, hogy 
aki a fouomimi&ának meg most sem köve
tője, az a kor újabb pedagógiai és didakti
kai vívmányai iránt teljesen erzekteien, 
vagy pedig lehet, hogy beleharapott a fo-

hegyimanók birodalmán keresztül vezet egy 
rejtekút a hét Triglav-tóhos. Ha az utat 
fölfödösted, akkor akadály nélkül eljutsz a 
nagy viz mellé. Ott kezdődik a Tündéror- 
sság ; annak a kapujánál Ysolda, az arany
hajú királyleány, őrködik. Halandó embert 
nem ereszt közel a lündérkcrthez. Csak 
annak súgja fülébe a bűvös jelszót, aki 
vasárnap született ... A bűvös jelszó ki
mondására lepattan az esüstkspu gyémánt 
lakatja. Benn a kertben aranyeső öntözi a 
boldogság virágát; a Triglav-rózsát. Har
minchat levele fehér mint a hú s fényes 
mint a hajnalcsillag. Minden levél egy-egy 
szerelmes, boldog esztendő ... Ha leszakitod, 
szabad íemeuned a Bogatin kincses bar
langjába, hozhatss kárbunkulust, drágaságot, 
amennyit elbnsz 1 No úgy-a sóhajtozol Mis- 
ko ? Rohannál érte Róna o ? Csakhogy nem 
tinektek nylik ám az a íózsa . . .

— Vasárnapi gyerek vsgyok — vetette 
oda dacosan Renato.

— As már más — mondta kissé meg- 
hökkenve Giovanni. — Persze az a hiba, 
hogy csak minden holdtöltének as éjfélén, 
pontban tizenkettőkor egy szempillantásig 
látható a csodavirág. Ekkor lesaakithatod. 
De ha elazalasatottad a kiszabott percet, 
menten elhervad a kezed közt minden le
vele, téged pedig a tündérek letasaitanak a 
mélységbe . . .

A mesemondót hallgatóival együtt el
nyomta az álom. Éles,sípoló, fújtató léleksetvé- 
telüket szer lehordta a bolyongó havasi szél. As 

őrtálló katona nehéz lépései döugve verőd
tek vissza az irdatlan kőtömbökről és a 
síkos gránitlapokon legördülő zeinórvizesés 
csöppjei üres, kemény koppanással törtek 
meg a sziklák üregében. A hegyek körvo
nalait ijesztő méretűvé nagyította a sötétség. 
Mögüiök lassan csúszott ki a vöröses hold
korongja ; enyhe arauyköd lepte el a kiéle
sedett tűhegyeket, a hótarajos sziklasivata
got és szelíden simogatta fényességével as 
álmodó éjszakát.

Renato nem aludt. Tekintete a csillámló 
hómezőn járt s a melységen túl emelkedő 
sziklafokot méregette . . . Fölmászik a ké- 
ményszerü szikla-nyíláson, föl a sima falon 
s keresztül vág a jeges szakadékon . .. Nem 
nehéz azt megtenni 1 Éjfélre odaér a tün- 
dérróssa váltásához. Leszakítja . . . Ekkor 
aztán Ysolda, az aranyhajú kiraiykisasizony, 
elfogja vezetni a Bogatin közepébe zárt 
k.ncses kamrába. Fényben, gazdagságban fü- 
rösztheti majd Aogeiinát . . . így teBz as 
bizonnyal 1 Kitartó, erős hegymászó, nem 
kerül lehat veszedelembe. A holdvilág mel
lett az utat sem tévesati el. Gonoszok va
rázslatától sem telhet, mert hiszen nyakában 
hordja a szent jeruzsálemi füvet selyem
zacskóba varrta, meg egy icike-picike da
rabkát a Hanta Madonna övszalagjából. Ez 
az áldott amulet minden rossztól megóvja... 
Ér ami legfőbb : vasárnap született 1

Lélekzetfojiva szedte magára ruházatát. 
Lappangva bújt ki alvó baj társai közül. 
Nesztelenül húzódott tovább tovább, mint 

as egerészö, báraonyta pú macska. Átvetette 
magat az erődöt körüifuió korláton és két 
karján csüggve, mozdu.at nélkül lógott a 
mélység szájánál, míg az őr körsétájában a 
bástya túlsó széléig ért. 1. sután nyak törő 
ugrassál fönn termeit az úttaian szikiator- 
koiat párkányain . . .

Csak másnap délután találta meg a ke
resésere kikü.dött őrjárat. Az Isonzo tarka 
kövekkel kirakott ágyán feküdt. Kiüresült, 
lélektelen szemei a szürke hegykolosszusok 
fölött sugárzó végtelenség kékjére szögezöd- 
tek ; a halványzöld vizfodrok gyöngéden 
hintázták össseroucsolt testéi, mintha föld
anya ringatná ; aludjék minél édesebben.

így nézett farkaaszemet az erőd udva
rán — eszel a tűnődő, üres bámulással __
Bittér von Lindenhuim őrnaggyal s a köréje 
gyülekezett tisztekkel; mialatt as erőd pa
rancsnoka felháborodva keit ki a legénység 
között uralkodó örületes babonák ellen, 
kurtavassal, várfogsággal fenyegetvén azo
kat, akiket rajtakap azon, hogy ostoba 
mesékkel tömik meg a közkatonák buta 
fejét. Lám, ez a kolosszális hülyeségü fickó 
készpénznek vette a Tnglav-rózsáról szóló 
mesét és a szökés bűnébe keveredett 
miatta I

Renato bajtársai haptákban állva, köte- 
lesaégiudóan, semmit-mondó képpel hallgat
ták parancsnokuk oktató kirohanását; pil
lantásuk azonban bámészkodva, kíváncsian 
kémlelte a halott elfeketült, össze szőri tott 
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nomimika édes almájába, de azt kellőkép 
kecelni nem tudván, a gyermek lelkűidéhez 
nem tudott hozzáférni, ea alma émelygős 
volt neki, egyszerűen eldobta. Pedig ha 
tudnák a híres fonomimika-eiienzők, bogy 
épp e módszer mily hatalma* legyeim! 
eszköz 1 Lederer Ábrahám, a magyar tanitók 
nesztora is azt mondja: „A módszer a leg
jobb legyeim! eszköz.* Ha én le tudom 
kötői órákon át a gyermek figyelmét érde
kesnél érdekesebb dolgokkal, s ha a 
kellemest a hasznossal es gyorsan célrave
zetővel tudom kapcsolatba hozni, mit nyar
galjak én aa írva-olvasás öreg gebéjén ?

Avagy nem rendkívüli nagy eredmény, 
mit Ohimusy János helyben kollégám, 
egyesületünk múlt évi körülésen itt Léván 
bemutatott ? Egy teljesen siaetnéma hűt 
mutatott be, kit Tumcsányiné Csukraez Róza 
módszerével jói megtanított olvasni és írni, 
úgyaunyira, bogy az a hu jelenleg a má
sodik osztály jó tanulói közé tartozik.

E gyűlésről az akkori „Néptanítók 
Lapja* is megemlékezett, s igen dicséröleg 
nyilatkozott Ohimessy kollegánkról. Tom- 
csányiné Csukrasz Róza természetszerű.eg 
érdeklődött Guimessy es illusztris tanítványa 
felöl, egy igeu saep levélben megkérte Ghi- 
messy kollegánkat, szíveskednek leírni neki, 
hogy mily módon tudta értekesiteni e je
lentékeny testi fogyatkozással bitó gyermek 
tanításánál a fouomimikát ? Gbimessy kész
séggel és azonnal eleget tett Czukrasz Róza 
kívánságának, egyben ugyancsak Tomcsá- 
nyiné kívánalmára Orosselinnal, a fouomimika 
feltalálójának élő fiaval, — ki szinten érdek
lődött az eset iránt — nagy reszletesseggel 
tudatta eljárásának módját.

Gbimessy lévaiéra csakhamar megér
kezett GrosBeiin E., a 81 eves francia pe
dagógus válasza a következő tartalommal;

„A siketnema vagy batramaradt gyer
mekesei oktató es vedo társulat.

Pária, IDŐS, december 10. 
Uram !

Ölömmel vettem s nagy érdeklődéssel 
olvastam levelét, melyben közli velem, 
hogyan tanított Ón egy siketnema gyer
mekei fouomimikai módszer alaaimazasa 
meiletl írni, olvasni es beszelni.

Sajnálom, bogy előzőleg nem voltam 
Önnel össaeköttelesi.eu, különben ideje
korán küldőm a szakirodalmi termékeket, 
melyeket — noha a francia siketnemak 
szemmel tartása melleit íródtak — Ön a 
maga nyelven is felhassnaibatott voma. 
Szíveskedjek azokat tőlem utólag elfo
gadni, taian igény be veheti a jövőben.

ajkát. Igen sajnálták, hogy immár nem be
szelheti el, amikei látott es tapasztalt, míg 
a tündérek kertjét elérte. Mert a kis olasz 
olt volt, as bizonyos. Hanem későn ért a 
vn ágbokorboz ; elkesve nyújtotta ki kezét 
a tünderrózsa után és az arany hajú leányok 
ietassitoitak ót a meredekről. Ez az igaz
ság. Amit Ritter von LiudenUeim prédikál, 
aa a mese . . . ÉjteLajoan nemcsak aa ört- 
áiló kőzviies, hanem Zugsfűrsr Kovács is 
látta azt a vakító teher gomoiygást, ami a 
Nevtelen toronyról az Isonso irányába gu
rult. Akkor viaskodott a tündérekkel sze
gény Renato . . . Csak legaiabb sejtenék, 
merre járt, milyen ösvényén haladt 1 Hátha 
mégis ? ... Ki tudja, talán megkísérti egy
szer még a szerencsét egyik-másik elszánt 
fiú.............

Az őssbeborult őrnagy fokról-fokra 
dühösebben szónokolt. Befejezésül teljes 
meggyőződéssel megvetően mondta:

— Szégyent hozottá hadseregre! Nem 
volt katonához méltó halála. Mint valami 
botanisáló diák, egy szál virágért áldozta 
föl az életét I

Nem tudta, hogy annak a virágssál- 
nak piros orcája és villogó fekete szeme 
van......

Saerelembegyiné Móczár Jolán.

Alkalomadtán, ha ugyan célravezetőnek 
találja, legalább azonnal rendelkezésére 
állanak.

Mélyen meghatottak azon érzelmek, 
melyeknek Ön a magyar tanitók nevében 
tiszteletreméltó atyám emléke iránt kife
jezést adott. A boldog emlékű 40 évvel 
ezelőtt bekövetkezett halálát megelőzőleg 
néhány órával lelkemre kötötte azt a 
módiiért, melyet ó a gyermekek iránt 
táplált forró szeretitében kieszeit.

Fogadja, Uram, kiváló nagyrabecsülé
sem kifejezését.

G r o a s e 1 i n E. 
elnök.

Gbimessy János tauitó úrnak
Léva, (Magyarorsz.)*

A Grosseiiu által küldött könyv cime : 
„Le Francais pár L'image* 610 gyönyörű 
keppei, melynek szöveget tudós kollegánk, 
Steiner Ignác jóvoltából nemsokára magyar 
nyelven is megismerhetjük.*) E mű Ghimessy 
János kollégánk birtokában van ezidöszerint.

Annak idején e könyvről részletesebben 
fogunk megemlékezni.

Most még csak egyet. Áldjuk a nagy 
Grosselin emléket s a gyermekek iránt táp
lált ferró steretetből az a kevés tauitó, ki 
meg uem hodolt be a fonomimika módsze
rének, siessen vele.

Bányai Ferenc.
•) A levelezés alkalmával a magyart franciára, 

a franciát magyarra miudanuyiszor Steiner Ignác uy. 
tauitó ültette át.

Különfélék.
Vidéki előfiietőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetős 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ae szenvedjen.
— A kegyesrendiek templomának 

Oltárképe. A Vasárnapi Újság, es as 56 
ev óla teuuSÚO kedves szépirodalmi lapunk, 
amelynek Hoitsy Pál a szerkesztője es Mik- 
seáth Kálmán a tömuukataisa, — karácsonyi 
számának címlapján gyönyörű reprodukció
ban hozta a kegyesreudiek lévai templomá
nak főoltára feleit levő remek képét, amely 
Jézust teent Józtrjjel ábrázolja. Ezt a kepei 
Koskovics Ignác jeies festőművészünk Ró
mában készítette 1383-ban.

— A casino táncestélye. As idei 
farsang mulatságainak előhírnöke a casmó- 
uak e hó Ő.-éu rendezeti táncestélye volt, 
amely azonban uem sorozható az egyesület 
sikerültebb mulatságai közé, mert látogatot- 
saga nem áll aranyban a tagok számával. 
A jelenvolt társaság kedélyesen s vigan 
töltötte el az estelyt, amely hajnalig tartott. 
A jelenvolt hölgyek névsora a következő : 
Beicsák Bélane, dr. Kmoskó Bélané, dr. 
Medvecaky Karoly ne, Medvecsky Sáudorné, 
özv. dr. Novotny lmrene, Ordódy Endrené, 
Pólya Andorne, Medveczky Etelka, Med- 
veczky Mica, Novotny Margit, Pólya Gizi.

— Tanfelügyelői látogatás. Tom- 
ciányi Jauos, varmegyénk kir. tanfelügyelője 
kinevezteteBe cta e hó 5.-én látogatta meg 
először h.vatalosan a lévai polgári leányis
kolát, amely alkalommal úgy a növendé
kekhez intézett kérdéseire adőtt szabatos 
feleletek, mint az intézetnek csinos és min
den tekiutetben modern berendezese teljes 
mértekben megnyerték a legnagyobb meg
elégedését.

— Kegyeletes adomány. Bakó Ist
ván, földina, a oeszierceoauyai miami főgim
názium tanara, a lévai főgimnázium segély zö- 
egyesüleléuek a napokban 200 koronát 
küldött s ezen összeggel boldogult édes 
anyját, Bakó Ferencnél, született Kovács 
Petrouellet íratta be az egyesület aiapito 
tagjai közé. A jeles tanár ezzel a kegyelet
nek legszebb jelét adta édes anyja iránt. 
Kegyeletes adományáért az egyesületnek 
halas köszöneté a legmélyebb elismerés.

— Eljegyzés. 8salai Barkóczy Barna
bás pénzügyi titkárnak kedves leányát, 
Szerénát, Aranyosmaróton eljegyezte kiskéri 
Kerekes Loránd jegyző es földbirtokos. Bol
dog megelégedés koszorússá frigyüket 1

— Helyettesítés. Ordódy Endrét, a 
lévai járás főszolgabíróját, aki hosszabb 
ideig tartó szabadságra ment, Berctelly 
Miklós, a garamszentkereszti járás szolga
bírója, tiszteletbeli főszolgabiró fogj* helyet
tesíteni.

— Rövid a farsang. As idén a 
tarsaug csak 33 napig tart s árért a mulatni 
vágyók siessenek ezt a rövid időt kihasz
nálni. Mi egyébként nem sokat törődünk a 
farsang rövidségével ; nekünk még ez is 
hosszú lesz, mert jelenleg úgy sincs meg 
az arra való és megszokott helyünk. Ae 
öreg „Oroszlánt* rombadöntötték már ; az 
építendő szállodának pedig még csak a sok 
építési anyaga van felhalmozva a piactér 
egy részén. Ez az anyaghalmaz és a telek 
mentén felállított magas fenyőszálak jelzik, 
hogy ott valami nagy munka van készülőben.

— Részvényeseink figyelmébe. A 
Nyitrai és Társa Írod, és nyomdai részvény
társaság 1909. évi december 28.-án tartott 
alakuló közgyűlése által megalkotott alap
szabályok érteimében a részvényekre még 
befizetetlen összeg 1910. április 15.-ig fize
tendő be kamatmentesen ; fizethető a hátra
lékos részlet 1910. évi junius 30.-ig is, azon
ban a hátralék után április 15.-töl 5°/0 ka
mat jár. — A részletek üzlethelyiségünkben 
fizetendők.

— Kinevezés. Bencze Imre, a lévai 
tanitókepzö-intézetnek gazdasági tanára, 
ideiglenesen az algyógyi földmivesiskola 
igazgatójává neveztetett ki.

— Az egyhuzamban való tanítás 
céljából a fögimn. tanári kara annak idején 
kérdést intézett a szülőkhöz és kosztadókhoz, 
akiktől majdnem egyhangúlag azt a feleletet 
kapta, hogy helyesnek találják a* uj rend
szert. A tanári kar az ügyet jóváhagyás 
végett a vallás- és közokt. miniszterhez 
terjesztette fel, aki leiratában most értesí
tette a tanári kart, hogy nincs kifogása az 
egyhuzamban való tanitás ellen s igy ez a 
nevezett tanintézetben a legközelebb éleibe 
is fog lépni.

— Halálozás. Özv. Seitsam Jánosné, 
szül. Jancsó Maria úrnő, aki egész életében 
mint nő és anya a leghívebben teljesítette 
kötelességét, — hosszas szenvedés után, 
e hó 6.-án élete 63.-ik évében meghalt. 
Gyermekei és a rokonság mélyen fájlaljak 
a jó anya és kedves rokon elhunytét, 
akiknek fájdalmában őszintén osztoznak 
barátaik és ismerőseik. — A gyászoló csa
lád jelentése igy szól : Alulírottak magunk 
és az összes rokonok nevében fájó szívvel 
jelentjük, hogy felejthetetlen, drága, jó 
anyánk, illetve testvér, sógornő, menye és 
nagyanya özv, Soltiam Jánosné szül. Jancsó 
Mária, hosszas szenvedés a a halotti szent
ségek ájtatos felvétele után folyó hó 6.-án 
éjjel 11 ó akor élete 63.-ik, özvegysége 4.-ik 
évében az Ürban csendesen elhunyt. — 
Szeretett halottunkat folyó hó 9-én délután 
t/t4 órakor a róm. kath. egyház szertartása 
szerint a lévai temetőben levő családi sír
boltban örök nyugvó helyére helyezzük. Az 
engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 10.-én 
reggel 8 órakor a lévai róm. kath. plébánia
templomban a Mindenhatónak lesz bemutatva. 
Léva, 1910. évi január hó 7.-én. Drága jó 
halottunk nyugodjál békében 1 — Seitsam 
János, Seitsam Irma, Seitsam Emília gyer
mekei. Jancsó Gyula, Jancsó Klári férj. 
Kupi Ferencné, Jancsó Kálmán testvérei. 
Seitsam Jánosné, szül. Schöll Karola me
nye. Kupi Ferenc, Jancsó Kálmánná, szül. 
Kleinkauf Gizella sógor és sógornő. Seitsam 
Bels, Seitsam Karola, Seitsam Laci unokái. 
Jancsó Petemé m. anya.

— Hasznos előadások. A garamué- 
meti gazdakörben — mint levelezőnk Írja 
— e hó 6.-án két előadást tartottak vetített 
képekkel; délután 5 órakor a* iskolásgyer
mekek, este 7 órakor pedig a felnőttek 
számára. Az ó- és újszövetségből, az esz
tergomi bazilikából és a budapesti koronázó 
templomból összesen 90 kép lett bemutatva. 
Úgy a gazdakör megalakítása, mint az 
élvezetet nyújtó és tanulságos előadások 
megtartása Dodek Endre plébánosnak buz
galmát dicséri.

— Vásár. A folyó évi január hó 3.-án 
Léván tartott országos baromvásárra falhaj
tatott szarvasmarha 2537 drb ; ló ; 232(j
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drb ; juh : 160 drb ; sertés : 190 drb ,
keeske : 3 drb ; számár : 1 drb ; összesen ; 
5217 drb. Ezekből eladatott szarvasmarh- 
548 drb ; ló : 156 drb ; juh : 36 drb ; ser
tés : 77 drb ; kecske 1 drb ; összesen 817 db.

_  Szapora csillaghullás. Rendki- 
vüli és ritka esemény, hogy a katonaságnál 
újév napján annyian kaptak volna arany es 
ezüst csillagot, miut az idén. Ugyanis a 
közöBhadsereg tartalékos hadnagyainak, zász
lósainak és hadapródainak újévi kinevezése 
ez évben olyan nagyarányú volt, hogy 2299 
zászlóst (hadapródot) nevezett ki a király 
hadnaggyá, 2040 hadapród lett zászlós, 
3526 hadapródjelölt és altiszt pedig hadapród.

_  Népakadómia. A helybeli Kath. 
Legéuyegyecüietben ma d. u. 4 órakor dr. 
Kovy Ferenc és Farar Zoltán tanár urak 
fognak ismeretterjesztő előadást tartani.

_ Nemzetközi kertészeti kiállítás. 
Nagyban folynak az előkészületek arra a 
jubiláns nemzetközi kiállításra, amelyet aa 
Qrss. Magyar Kertészeti Egyesület negyed
százados fennállásának megünneplésére május 
hó 5. és lóiké között Budapesten rendez. 
A kereskedelemügyi miniszter úgy aa állam- 
vasutakon, valamint a kezelése alatt álló 
helyiérdekű vasutakon a díjmentes szállí
tásra a kedvezményt engedélyezte.

__ Gyászhír. Városunknak egy álta
lánosan ismert derék polgárát és kiváló 
iparosát ragadta ki a halál körünkből. 
Krasch Sándor, kalaposmsster, aki közbe
esőiéiben eltöltött munkás életen át az 
iparában kifejtett szorgalma és a közügyek 
iránt való érdeklődése által polgártársainak 
tiszteletét szerezte meg magúnak, — f. hó 
4.-én, 65 éves korában elhunyt. Halála 
őszinte részvétet keltett barátai, ismerősei 
és po'gártársai körében, akik fajó szívvel 
osztoznak a család és rokonság mély gyá
szában. A család a következő gyászjelentést 
adta ki : .Alulírottak fajó szívvel jelentjük, 
hogy édes atyánk, nagyapa, após és testvér, 
FraBch Sándor, hosszas szenvedés s a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után f. hó 
4.-én reggel 7 órakor, 65 éves korában az 
Úrban csendesen elhunyt. Szeretett halot
tunkat f. hó 6.-án d. u. 3l/s órakor a lévai 
róm. kath. sirkertben örök nyugalomra he
lyezzük. Az engesztelő szentmise-áldozat 
f. hó 7.-én reggel 7 órakor a lévai plébánia
templomban less az egek Urának bemutatva. 
Léva, 1909. december hó 4.-én. Nyugodjék 
békében 1 Áldott legyen emieke I Frasch 
József, Frasch Ferenc, Frasch Irma, gyer
mekei. Kakody Mária, Hugyeoz Lina, me
nyei. Frasch Aloizia, Frasch Detti, id. Föl
des Nándor, testvérei. Martinecz József vő. 
Frasch Béla, Frasch Erzsébet, Frasch Jó
zsef, Frasch Sándor, Frasch Maria, Frasch 
László, Frasch Józsika, Martinecz Böske, 
Martinecz Mariska, unokái.11

— Mijegyzés. Ifj. Agárdi/ Zsigmond, 
lévai jónevü iparos, a heten vallott jegyet 
ösv. Janovics f ereucné kedves leányával 
Mariskával.

— Betörések, özvegy Dombay La
josáé kákái szőlője hajlékának ajtaját f. hó 
4.-én ejjel ismerelleu lettesek teifeszitették 
a a pincében kedélyes borkóstolót tartottak, 
ami abból tűnik ki, bogy nagyobb kárt nem 
okoztak, sói meg bort Bem vitiek magukkal. 
— E hó 6.-án pedig Mosonyi Sándornak 
nixpróti hajlékát találták feltörve. Minthogy 
a megejtett rendőri nyomozás szerint a 
betörök itt is úgy lettek, mint Dombayné 
pincéjében, alapos a gyanú, hogy a két be
törést ugyanazok köveitek el, mert az utóbbi 
helyen is csnpan az ott tatait ételeket és 
nagyobb mennyiségű bort fogyasztottak el. 
Egyéb kára csak annyiban vau a gazdának, 
hogy elvitték a zsebkését, az almáját és 
nehány fürt szőlőjét. A tettesek kezreke- 
ntése iránt a rendőrség a szükséges nyo
mozást erélyesen folytatja.

— Színészet. A Dombay mű vészpár 
a jövő hét elején kezdi meg Bzinidöadásaiuak 
sorozatát a Báthi-utcábau levő Wertheimer- 
féle ház földszinti terméDen. Az országosan 
ismert éa kedvelt müveszpár magas színvo
nalon álló előadásait melegen ajánljuk mű
pártoló közönségünk figyelmébe.

— EekÜVÖ. Kurcsinka Gyuláé napok
ban tartja esküvőjét Nagykaluan özv. Kollár 
ibutini leányával lrinkávsl.

__ Értesítjük mindazokat akik Kö- 
veskuti Túl a Dunán c. novellás kötetére 
előfizettek, hogy a könyv a jövő hóban fog 
megjelenni.

_  Könnyelműen bánt a fegyver- 
rel. Oiibel Kálmán, Fizély Lajos géplaka
tosnak tanonca, ma egy hete egy piszkos 
pisztolyt tisztogatván, nem vette észre, hogy 
az meg van töltve. A fegyver tisztogatás 
közben elsült és keresztül lőtte a tanonc 
bal tenyerét.

— 1909. év folyamán Születések . 
187 rkath., 42 ref., 10 ág. h. ev., 34 izr., 
összesen 273. Halálozás: 154 rk., 36 ref., 
11 ág. b. ev., 15 izr., összesen 216. Házas
ság : 35 rk., 8 ref., 1 ág. h. ev., 11 izr., 
7 vegyes, összesen 62.

__Bicskázás. Kovács János és Bajkai 
András, csatái lakosok, az oroszkai cukor
gyár munkásai a gyártól ünnepekre kapott 
cukor-osztalékon összejöttek. Bicskázás lett 
a vége. Kovács úgy szúrta hatba Bajkait, 
hogy sebével a lévai közkórházba keltett 
szállítani.

— A Zenelap, melyet Súghy József 
ismertnevü zeueirouk mar 23 ev óta szer
keszt és ad ki, átviszi lapját 1910.-ben a 
XXIV. évfolyamba. A „Zenelap" zeneéietünk 
fejlődésének szolgálatában, aa eimult évti
zedek alatt szakszói ű lelkiismeretességgel 
beszélt meg minden szőnyegen levő Kérdést 
s így nagy hasznúra voil kulturális fejlődé
sünknek. Irány cikkei, tárcái, hangveraeny- 
és kritikai szemléi, ujdoneági és külföldi 
hírrovatai nemcsak a szakzeuéazeket érde
kelhetik, hanem a művelt zenekedvelő kö
zönség is haszonnal lapozgathatja a kü
lönben is szépen, ízlésesen kiállított „Zane- 
lap‘-ot. E.öfizetési ára egesz évre 8 kor., 
félévre 4 kor., amelyért idönkint az előfi
zetők még értékes es érdekes zenemümel- 
lékleteket is kapnak. Az előfizetési pénzt 
legcélszerűbb póstautalványou bekü deui a 
, Zenelap “ szerk. és kiadóhivatalába, Buda
pestre, VIIL kér. Baross u. 57 szám alá.

— A Divat Szalont, első és legszebb 
asszony-ujsaguukat ajánljuk szives figyel
mébe. Minden családfő a legteljesebb meg
nyugvással viheti be otthonába, mert e 
díszes kiállítású, tartalmas és érdekes füze
tekben minden kéthétben igazi jóbarát előtt 
nyitja ki a kapuját. A Divat Szalon oktatója, 
segitöje és mulattalója minden asszonynak, 
minden lánynak és a takarékosság, a szor
galom, az otthon szeretele, megbecsülése, a 
gyermekgondozás megkönnyitese és a leg
nemesebb szellemi szórakozás az, amivel 
olvasóit elárasztja. Közleményei fölött nem 
kisebb Írónő, mint Szabóné Nogáll Janka 
őrködik és munkatársainak díszes névsorá
ban ott vannak mindazok, kik e lappal 
egyidejűleg — huszonkét esztendő alatt — 
lettek az olvasóközönség kedvencei. A divat, 
melyet magyaráz, józan, komoly, a magyar 
gazdasági viszonyokhoz illő, és a mi sseliemi 
fejlettségünkhöz vau mérve minden olyan 
cikke, melynek célja az, hogy a leány ne
velést befejezve, kész, tudatos derek tiázi- 
asszonyokat állítson az otthon élére. Ezek
nek szánja az otthon varrott ruha, az oithou 
keszitett műtárgy dicsőségét, ellátván olva
sóit az ingyen szabásúik, munka-rajzok minden 
fajtájával es az ingyen meuekielkepen 
megjelenő gyermekujsúgót, melynek az a 
célja, hogy fiatal auyak nemcsak a gyer
mekek rubazását könnyen megtanulhassák, 
hanem hogy gyermekeikkel foglalkozzanak 
is. A Divat Szalon dú. és értéséé közlemé
nyeit gyönyörű kopek tarkítják s rendesen 
két művészi kivitelű színes divalkép kepezi 
a tüzet csinos és tartós borítékát. — A 
Divat Szalon kiadóhivatala: Budapest, V., 
Eskü-ut 5. sz. — Mindenkinek szívesen 
küld mutaió-számot, az előfizetési árak fel
tüntetésével együtt, melyeknek cseaeiysege 
szinte szembeszökő a lap pazar es tartalmas 
kiállítása mellett. Egesz evre 12 korona, 
televre 6 korona es negyedévre 3 korona,

▲ Budapesti Hírlap, az ország leg
elterjedtebb es iegtoamieiyesebb lapj*, a 
magyar intelligenciának neláüiöxhotetien 
közlönye, közei harminc eve, hogy úttörő 
munkát végez a magyarság erdeaeoen. Jel* 
szava: MINDENT A M íUYARSÁUEKT. 
Aki részt óhajt vauul ebben a muuaauan 

ss előfizet * Budapesti Hiriapra. Ha már 
most küldi valaki a jövő negyedévre szóló 
előfizetési árt 7 koronát, akkor ea év hátra 
levő idejére díjmentesen kapja a Budapesti 
Hírlapot. Előfizetni lehet Nyitrai és Társa 
könyvkereskedésében is Léván.

í

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik felejthetetlen édes 
apánk elhunyta alkalmával részvétükét fe
jeztek ki, ezúton mondunk halas köszönetét.

Frasch család.

Nyilvános köszönet.

A lévai katb. Legényegylet választmá
nya hálás köszönetét mond mindazon jóte
vőinek, kis ú'y a december 25.-én mint 
janusr 2.-án rendeseit pasztorj tea alkalmá
ból adományukkal s fölülfiZotesoikkel az anya
gi sikert biztoaitonat.

Az elnökség.

H i ii i a i o a i o i i ö un a j.
11/1910 szám.

Hirdetmény.

Ezennel közhírre telet.k, hogy a bekebe
lezett tartozások bejelentési ideje eieraea- 
ven, fa.hivatnak -ehat az adozO te<ea, ougy 
a iöld es bazbirtoara bekebelezett adóssá
gukat január h.vaban annyival is inkább 
jelentsek be a vaiOsi adóhivatalnál, mert a 
később beadott valiomasi ivek miut aesön 
beérkezettek figyelembe nem vetetnek.

Városi adóhivatal.
Léváu, 1910. évi január hó 4.-én.

JCom zalk Xastjoa, 
adóh. föiiök.

Lévai piaciárak.
Bovatveaetö ; Kónya rendőrkapitány

Busa tv.-mázsánként 26 kor. 20 áll. — 
sor. 40 Kétszeres 24 kor. 80 üli. 25

fill. 
ül. 

fiU. — 
— Kö

26 
kor. 20 üli. — Rozs 19 kor. — fill. 20 sor.
— üli. — Árpa 12 kot. 60 üli. 13 kor. 
60 üli. Zab 15 kor. — üli. 16 ko<. —
— Kukorica 11 <or. 60 üli. 12 kor. -
— Lencse 26 kor. — üli. 27 »or. — 
Bab 18 kor — fill. 19 kor. — fill 
les 14 kor. — fül. 15 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here termesaettói arankamentes 135 —140 
Vörös lóhere, kis arának. 105—110 Vörös 
lóhere, nagy arankas 105—110 Lucserna 
természettől arankamentes 175—180 Lu
cserna, világos szemű aránkas 140—144 
Lucaerua, barnás szemű 115—120 Bioorhere 
42—44 Ballacain 32—34 Muharmag 20—22

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1810. évi jen. hó 1-tól 1910. évi jaa. hó B-i<.

Szüistés.

A szülőt üde
•Ü« ©

- B g
E.O

A gyermek
neve

Vanek János Czingel Mária leány Katalin
Pintér Geia Bella Juliauna l«áuy Ilona
Dr. V.Cbük F. Altmann G. leány Maria
Pigmoud Gy. Presztolánszky A. leány Györgyike
Birc ak J. Mészáros J. fiú tJáudor
Uekucb Samu Borger Lujza fin balra szili.

Halálozás.

Az elbflüyt neve Kora A halál oka

Bíró Józgefné búira M. 
bzabó János 
özv. Frasab Sándor 
özv. SeitCHm Janóimé

Jauesö Maria

30 éves 
4« .
66 ,
•3 .

Tiiittgiimökór
Nyelvrak 

Tiidoiégdaganat
CsoaUsiv
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Nyíl ttér*)

Bei d litz^porj
Enyh*», oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
z»* árokban és az illő életmód ugyébb köv?rk /.- 
méuyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakba :• rjük ILZColl
készítményeit.

r MÓL L ■ F1ÉTE~1

Eladó ház ■ 4 szobából és 
helyiségekből álló ház szabadkézből

szám- 
melléu 

eladó

SÓS - BORSZESZ

elismert, régi jóbirnevü háziaze: 
szaggatás és hűidéből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara kor. 2

Kapható minden gyog-szertárban 
es drogériában

SaiAt termésből kis Üstön főzött 
" kitűnő minőségben —

Seprő és törköly-pálinka 
Hektoliterenként .... 140 koronáért 
Literenként ....... 160 fillérért 

Sárga baraczk-pálinka 
Literenként 5 koronáért.

Kapható Lgvan
HOLLO SÁNDOR

pincéjében.

Föszétküldes: hely M LL A. gyoyysz' rész
Cs. kir. udv. szállító, Báus, I. riicbtubeu 9.

T?1 a fi A Ti A ff Batby-utcz» 24. z>ama
JaiXw«Xv ÁXAa. ii4a szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.

Eladó bútorok. hS ot’blí8 
deaée, ^yeriuex vxivtgy és függő 'Ampák 
< koiiözes végett ocsóu eiadóa. Kouary- 
út 4. szám.

Eladó ház. A K.iuai-utc.i 22. számú 
ház, meljt all 3 sülön la

aa.uo>, meueabe y.s geá .el, tag.s udvarra, 
es kentei szabad aez o. e -do. Bovebb ju
ertekezm lehei Uty no’t • tiazuai.

BÖRSZENY
ekcémára é; hasonló borbajokra, neveze
tesen ha nedvesedé helyeket vagy kérgesedést 
idéznek elő, nagyon hat . Zucker-féle szabad, 
gyógy szappan, ámbár ezen bajoki ál ni ndin 
körülmények között az orvos tanácsát ki kell kérni. 
Azon soksa >ros tapasztalatból, melyet az orvosok 
és betegek egész serege szerzett, medáliái it- 
ható, hogy a Zucker-féle szabad, gyök
szappan a legtöbb esetben az.nnal enyhíti a 
viszkrtegséget, ha a vastag krémszerü hab — a 
használati utasítás szerint alkalmazva — a mosa
kodás után egy ideig a megfelelő helyen marad. 
Ettől függ ugyanis, hogy a baj által c fajzott és 
elhaló bőrrészecskék lehulljanak cs ezzel az erős 
viszketem éget okozó bői inger enyhül jön, a bőr meg- 
uju ását előmorditias.ék és a Zuckcr-féle szab, 
gyógyszappant hosszabb ide g ha /nálunk, ren
desen hamarosan leliámiik a bőr leghlső rétege 
és egy uj, egészséges, gyenge bőr keletkezik utána. 
Ezt czélszeru egy kivá óan jó és enyhítő, de nem 
túlságosan zsir-zó bő krémmel h<> szabb ideig 
kenni, mig különleges kezelés»e ' b’-é incs szük
ség. Erre legalkalmasabb a Zuck__ -krémé.

Rendeléseknél figyeljünk a következő különb
ségekre:

Zucker szab. 35' 0-os gyógy szappan] a 
a leghathatósabb és a legnagyobb. Egy darab 
ára 2.50 kor.

Zucker szab. 15p'0-os gyógyszappanjá- 
nak haiáaa és mennyisége va>amivel gyungéub. 
Darabja l kor.

Ehhez való a Zuckn ' -krémé (nem zsírozó), 
valamennyi bőrkré.n gyöngye. Egy tubus ára 
2.50 kor., kis tubus 1.25 kor.

Minden gyógyszertárban, drogériában, 
illatszerkercskcdésben stb. kapható. I ’gyel- 
júnk azonban a kizárólag általunk használt eredeti 
csomagolásra és ne engedjünk rábeszélésnek, hogy 
értéktelen szappanokat sózzanak nyakunkba.

A Zucker szabad, gyógyszappant és a 
Zuck oh-krémet nem pótolja semmi.

Kapható :
KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható

Ipolypásztó
állomáson levő raktáramból.

Megrendelhető WOLFNER S. ezég- 
nél Budapest, V. Drava utcza 16

Szölőoltvány,
szölövesszőről és bőrről nagy képes árjegyzékemet

MF INGYEN
és bérmentve küldöm meg, eki czimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emellett 
sok sző őkép van benne. Szőlöoltványokbói és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesz- 
szőkbő', a vi ághirü Delawar bői állandóan több 
mi liu ketzlet eladó olcsó ár mellett. Több ezer elis 
merő levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czia: Szűcs Sándor fia. szölötelepe
Biti a.r cLi c s z e gr.

Eladó ház.
A Honvéd-utczában lévő csinos 

Sveiczi ház 
egészben és hozzá egy darab gyümölcsös 
kert, jutányos árban megvehető Osztrldor 
György tulajdonostól.
3800/190!) tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirié teszi, hogy Kalmár és Eugel budapesti bej. 
ezég végrebxjtatónak özvegy Hanazkó Lukácsáé sziil. 
Sebő Erzsébet, kisk. Hanazkó Pál, István, János, 
Ilona mint Hauszkó Lukács ismert örökösei és az is
meretlen örökösök végrehajtást szenvedők elleni végre
hajtási ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán 
a nevezett végrehajtató javára 2629 korona 36 tíllér 
tőke ennek l>07. évi október hó 25. napjától járó 5®/e 
kamata1, 212 korpa a 10 fillér eddigi per és végrehaj
tási az ezúttal öl koronában megállapított árverés 
kéreti, valamint a még felmerülendő további költsé
geknek kielégítése, úgyszintén az 881. évi LX. t.-c. 
16». j a'apján ezennel csatlakozottuak kimondott vég
rehajtási zálogjoggal biró hitelező nevezetesen Ehrns- 
tein Iguács lévai lakosnak 63 korona tőke ennek 
1908, évi szeptember hó 1-től járó 5°/0 kamatai és 27 
koroua 60 fillérből álló követelésének kielégítése végett 
az 1831, évi LX. t. ez. 144- § és a Vhn. alapján a 
végrehajtási árverést a végrehajtást szenvedő özv. 
Hanszkó Lukácsné szül. Sebó Erzsébet, kiskorú Hanszkó 
Pál, István, Jáuos, Ilona mint Hinszkó Lukács ismert 
örökösei és az ismeretlen örökösöknek a lévai kir. 
járásbíróság területén Qaramsolymos község határában 
fekvő és a garamsolyinosi 343. sztjkvbeu B 2. 6. tétel 
alatti 1/8 telki közös legelő illetőségben való 3/12 
rész jutalékara 23 korona, az ottani 382. sztjkvbeu 
All gór 27/b. hrsz. 18 ö. i. számú ház és belteiek- 
ben B 8. 9. tétel alatti egész jutalékára 839 koroua, 
az ottani 373 sztjkvbeu A I 1 sor 164/a. brszámú 
szántóban B 3 tétel alatti 1/4 rész jutalékára 30 ko
rona, az ottani 359 sztjkvben All sor 216 hrszámu 
szántóban B 3 tétel alatti 3/12 rész jutalékára 23 
korona, az ottani 17 sztjkvbeu A 1 12. sor 566 hrsz. 
B 17 t. alatti 3|32. rész jutalékára 10 koroua, az 
ottani 302. sztjkvbeu A I l sor 374/b. hrsz. B. 3. t. 
alatti 1/4 rész jutalékára 7 korona, az ottani 20. 
sztjkvbeu All sor 578. brszámu .-'zőllöbeu való B. 
3. t. alatti 1/6 rész jutalékára 84 korona, az ottani 
137. sztjkvben A I 3 sor 238/a hrsz. 4 sor, 285/a 
hrsz 5 sor 335/a hrs*. 6 sor 374|a hrsz. 7 sor 221 {a 
hrbzám i ingatlan és ehhez tartozó 1/12 telki közös 
legelő és eidö illetményben való 1/4. rész illetményre 
127 koioua és az oltani 137. sztjkvben All sor 
G38/b brszámu szőllőben való 1/4 rész illetményére 
20 korona kikiáltási árbxu az árverést elrendelte még 
pedig a Vhn. 26. § alapján akként, hogy ezen határ
napon az iugatiauok a megállapított kikiáltási ár 
kétbarmadáuál alacsonyabb áron eladatni nem fognak.

Ezen nyilvános birói árverés 1910 évi január ho 
31. napján délután 2 órakor Garansolymoa község 
házánál lesz megtartva.

Az áiverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10°|e-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. g-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333. számú 1. M. R. 8. |-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál történt eloleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ábau 
megnevezettek vannak felmentve.

Azou árvereiö ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott banatpéuzt az általa ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete ügyeimen kívül marad és a 
baladéktalauul folytatandó árverésben többé részt uein 
vehet*

Kelt Léván, a k*r. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1909. évi november hó 12. napján.

Hoffmaun Árpád,
kir. aibiró.

£Védjegy: „Horgony!4

A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedorzsölésnek bizonyult 
köszvenynél, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— éc úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

DL Richter gyógyszertára u „Arany oroszláohor,
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Meghívók,

Eljegyzési kártyák 
legjobb és legszebb kivitelben készülnek 

Nyitrai és Társa 
— • - könyvnyomdájában. -

Legjobb sütemények
kaphatók

| Kölcsönkönyvtár

B
 újonnan kiegészítve kb 8OOO kötet 

magyar, német és francia regény
;? NYITRAI ES TÁRSA
W könyvkereskedésében

L É V A JSf.

Előfizetés bármely nap kezdhető! I

ezukrászdában
LÉVA,

Főtér (FriedLsa.a.x3.zi-hLés.jSipiczky
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□ Loserth. Dezső
□

fűszer , csemege , bor- e3 ásv.-viz kereskedése. 
LÉVA. Kossuth Lajos-tér I. szám

Nauouta friss felvágott. Teljesen friss érni. Prágai sodar-
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasütemőnyek.

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási

HANGVERSENY GRAMOFON. Baratta Alajos
keramikai g-yátrai

Az itt ábrázolt beszélőgép 
23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 13 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

16 forintért “W 
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és iemezjegy- 
zéket ing.yen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.
Kiéin Sándor. órás és ékszerész Léván.

T etöcser ép, 
Kályhás agyag, 
Chamotte tégla
Poltár (Losoncz mellett) 
KÉPVISELŐT KERESI

Kiváló gyógyhatású

Kern Testvérek
L £1 V A TsT.

vas-, fűszer- es csemeaekereslíeiöl.
Ajánljuk újonnan átrendezett 

raktárunkat olcsó, pontos kiszol
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Braziljai, Cuba. Jamaika 

rumokat, likőröket 
orosz-kinai TE A K A. T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.
o
«

0
Pl

Nyomatott Nyitná fa Tán* gyomajtóján Léván.

14
►

M

h 
ö

Iovabbá téli idényre magyar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidinger rendxz. koksz-, 

“kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel. alumínium, 
email, öntőit és lemez konyha-edények, al- 
packa tea-főzők. evőeszközök jótállásra vada 
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra 

iá igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jótAllAsra 1

Erős tápszerttartalmazó

ÉS CSOKOLÁDÉ (
Különösen lábbadozök, aggok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik. 
Kizárólagos egyedüli elárusító hely;

U É -V" A IST,

Loserth Dezső
fűszer és csemege üzletében.

Knapp Dávid,

0
0
0
0
0
0

mezőgazdasági 
~ nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönségét — vétel kflteiezettaég nélkül is _
mindenkor szívesen látom es szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERR és SCflRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyaágbar, valamint minden e szakba vágó 

: gépek és géprészek ~

és varrógépek 
L É V Á N. =

§
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0


