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□ centiméterenként

Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér.

4 fillér

Gyakori hirdetők és a velünk
összeköttetésben levő hird. irodák
árengedményben részesülnek.

I3 O L I T I 2K .A. I
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

•

Nyílttéri közlemények garmond
soronként 30 fillér.

HOLLÓ SÁNDOR.

Alévaikaszinó jubileumához.
A lévai kaszinó nagyszabású ün
nepségek keretében ünnepel'e fennál
lásának ötvenedik évfordulóját. Én, a !
ki a kaszinónak bosszú évtizedeken
át hűséges tagja voltam, s ki válto
zatlan szeretettel kisírtem az egyesületet
kic íny bérlakásaiból otthonába s min
denkor meleg érdeklődéssel viseltettem
a sorsa iránt, e jubileum alkalmából
is az a gondolat mrült fel az én lel
kemben, hogy ennek a kaszinónak
jövőjének is kell lenne, mert fejlődését
nem lehet, nem szabad leszögezni az
ötvenedik esztendő határkövével.
A lévai kasziuó eltért eredeti
rendeltetésétől és céljától. Óriási áldo
zatokkal othont teremtett magának, egy
egész ember öltőre berendezkedett s
inte alig egy két évtized alatt kinőtt a
reá szabott ruhából, amelyben kényel
metlenül, feszesen ér/i magát s emel
lett Léva város és a vármegye társa
dalmában elvesztette vezető szerepét
anélkül, hogy ezért a ka»ziuó minden
kori tisztviselőit a legkisebb szemre
hányás is illethetné, sőt elvesztette a
tisztviselők valóban pár itlaa buzgósúga
és agitáció) < d.cúr.t egyedül a kül ő
körülmények következtében.
A lévai kas. i ót ötveu évv. l eze
lőtt abból a cé.ból alapították, hogy
ne csak Léva város és vidéke polgá
rainak szórakozási helyéül szó gáljon,
hanem egybegyűjtve az egész garanivölgyének s Hontvármegye velünk
szomszédos és szomszédi viszony követ
keztében állandóan összeköttetésben
levő részének érte miségét, miut kultu
rális és társadalmi gócpoat a haladó
kor szelleme által reárott feladatoknak
megfelelhessen. A kaszinói életnek e
célból pezsgőnek, elevennek kell lennie,
olyannak, hogy működése maradandó
nyomokat hagyjon vissza a város tár
sadalmában ; s minden kérdésben, mint
a társadalom irányitója és vezetője
működjek Nagy és nemes hivatását a
kaszinó, sajnos, nem tölthette úgy be,
amint azt a tagok és a vezetőség is
akarták. A közgyülÍBeken évről évre
kifejezést is nyert az a törekvés, mely
a kaszinói élet kiterjesztését és fellen
dítését célozta. Nem is a vezetőségen
múlt ez soha, mert dicsérettel kell
megemlékeznünk a kaszinó elnökeiről s
igazgatóiról, kik igazán meleg érdeklő
déssel és szeretettel gondozták ezeu
társadalmi intézményt és nagyobb áldo
zatokkal akarták annak fejlődését
előmozdítani.
Éppen e célból vette a kasziuó
saját házát. Ettől várta jövendő fejlő
dését. És nem habozom kijelenteni, hogy '
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Megjelen vasárnap reggel.
FÓMUNKATÁRS :

Dr. KERSÉK JÁNOS.

épp ez szolgált gátul újabb és eleve
nebb életre keltésének s mindaddig,
mig ez a kaszinó a jelenlegi búzában
mar.d, bármennyire gondozzuk is,
bővítsük is, soha sem lesz képes a mai
csendes rezignációjából felemelkedni,
marad és lesz tovább egy, a forgalomból
kiesett zug, hová a kártyapartnerek
közül is csak azok mennek, kik annyira
megszokták egymást, hogy má-hol ta
lálkozni sem tudnának.
Ez nem lehet a kaszinó hivatása,
bármennyire méltányolom is a kaszinó
vezetőinek azon nemes törekvését, hogy
az egyesület helyiségeit kibővítve a
kaszinót kellem-sebbé s vonzóbbá tegye.
At kell a kaszinónak alakulni úgy, amint
azt az alapítók megtervezték s erre az
átalaku útra a mai, félreeső ház egy
általán nem volt és nem is lesz soha
alkalmas. Léva varosa most építtet egy
modern, nagyobb arányú fogadót a
városnak ép a központján. Hagyja el
a kaszinó eddigi búzát, amelybe hiúba
öli bele pénzét és örökös szállást biz
tosítson a fogadóban, ahol modern és
kényelmes helyiségeket ta álhat, ahol
csakugyan egybe gyüjtheti az egész
társadalmat s tagjainak olyan kényel
met biztosíthat mindenkorra, amilyet
mortaoi rozoga és célszerűtlen házában
nagy áldozatokkal sem lesz képes.
A fogadó volt a kasziuó első
helyisége s talán akkor volt a legele
venebb élet benne, noha akkor még a
kezdet nehézségeivel küzdött. Most
hatalmas, nagy arányú épület fog
állaui a régi (Iroszláu helyén Ennek a
Kosb lh Lajos-térre nyiló egész emeleti
része páratlan szép és kényelmes ott
honul szolgálhatna a kaszinónak. A vá
rosi és vidéki forgalom minden része
önkénytelenül erre a gondolatra tere
lődik s igy kilá'ásunk lehet arra, hogy
a vidék intelligens része is szorgalmas
látogatója lesz a kaszinónak.
Nyissa meg csarnokát a k-sziuó azon
felül Léva városa középosztályba tar
tozó miuden intelligens polgárának s e
cilból szállítsa a tagsági dijat felényire,
mivel az Oroszlán szállóban amúgy sem
lenne oly nagy kiadása és ha lenne is,
az a megszaporodó tagsági dijakban
bőven nyerne fedezetet.
Én, aki most, a távolból, tárgyila
gos szemekkel figyelem a kaszinó sorsút,
mivel még most is melegen érdeklődöm
a jövendője iránt, a kasziuó újjászüle
tését óhajtom o ykeppen, hogy ennek
helyisége a társadalmi összes erők
találkozó helyevé váljon.
Vegye fontolóra a kaszinó vezető
gége az általam elmondottakat es tegyen
lépést arra nézve, bogy az egyesületet
a mai meg nem felelő hajlékából mi

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkét a
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
A lap kiadója : NYITRAI és TÁRSA r. t.

előbb kivezethesse s az újabb ötven
esztendőt erőben és számban meggyar-podva, alkotásra hivatott szervezeté
vel modern és kényelmes helyiségek
ben tölthesse, ahol hivatásának meg
felelhet.
Egy regi kaszinó tag.

A fiatalkorú bűntettesek.
Irta: Szobolovszky István.
Folytatás.

Azok a 13—18 éves fiatalko-ú egyének,
akik bizonyos fokú bűntettet, vétséget követ
tek el ; u. következő bírói intézkedések
jogi öréoe tartoznak: 1. dorgálás (bírói dor
gálás) 2, próbára bocsátás 3. javító nevelés
4. fogház, vagy államfogház büntetés.

A dorgálást maga a gyermekbiró eszköz'í, még pedig nyilvános tárgyaláson. Ha
azonban a bűntettes a bírói dorgálást kö
zönnyel fogadja, avagy pidig ezalatt illet
lenül viselkedik, akkor su'yosabb büntetés
alá esik,
A-onban vannak esetek, amikor a dor
gálást mellőzni ke'). Ilyen eset pld. ha a
t ata ko ú súlyosabb bűncselekményt köve
tett el, vagy ba már egy hónapi elzárásra
volt ítélve.
A próbára bocsátás egy évi időtartamra
ázó1, meg pedig felügyelet mellett. A falü
gye.öi tisztséget a tiatalLorú törvényes kép
viselője, szükség esetén pedig valamelyes
gyerm"!'m'-nbe y vezetője, esetleg egyéb
szemel/ a.g tö.ii be. 11a a próbára bocsátott
fiatslao ú a kirótt időtartam alatt teljesen
áifogasial.n un gaviaeletet tanúsítóit, amiről
az arra hivatott felügyelőjének jelentést kell
tennie, akkor a reá vonatkozó bírói intéz
kedés semlegessé válik.
Próbára bocsá'árnak nincs helye, ha az
illető fiatalkorú egy hónapot meghaladó
szabadságvesztésre volt Ítélve.
A javitónevelés hatáskörébe rendesen
azok a gyermekes, illetve fiatalkorúak tar
toznak, akik már a züllés útjára tértek, valam.nt azok is, akik a fertőzött, romlott,
környezetben tartózkodnak.
A javitónevelés időtartama különböző
lehet, de a fiatalkorú 21 éves korhatárán
túl már nem 'erjedhet.
11a va amelyik tiafa korú a javítóintézet,
illetve a gyermek-otthon kebelén egy éven
át teljesen megjavult, akkor két évi idő
tartamra próbára bocsátható.
A fiatalkorú bűntettesek legszigorúbb
büntetése : a fogház, illetve az államfogházbüntetés.
Azonban a jelzett büntetés a 15 éven
aluli fiatalkorúaknál csak a legsúlyosabb
eee okben foganositható. A fogházbüntetés
legrövidebb időtartama 15 nap ; leghosszabb
5—10 év. Az állsinfoghásbüntetés legrövi
debb időtartama 1 nap, leghosszabb 2 év,

kórságait stb. ismerje, mint a pedagógus.
Megjegyzendő, hogy • fiatalkorú bűn- | séget tenni : jó és rossz, jogos és jogtalan,
Épp ezért felette ajánlatos, hogy azt a
megengedett
és
tiltott
dolog
között.
Továbbá,
tettes nem • felnőttek fogházába, hanem
ténykedést, mely bármelyes fiatalkorú bűa.. azoktól teljesen elkülönített s berendezett milyen a gyermek értelmi, erkölcsi fejlett
oselekményének, s okainak kipubatolására
sége,
kedélye,
akarata,
önuralma,
be'á'.ó
fogházakba kerül, ahol a fMl a fiatalkori
irányú1, aa arra alkalmas pedagógus végezze,
képessége,
kötelességérsete
stb.
A
gyer

nevelésére, megnemcsbitésérs stb. irányul.
még pedig megfelelő dijazái mellett. To
Esek után as a kérdés merül fel, hogy mekkel való bár ástnód szeretetteljes, gyön
vábbá helyes lenue, hogyha minden egyes
géd
legyen,
de
ne
hiányoazék
belőle
a
kel*ö
miben nyilvánul a fiatalkorú bűncselek
pedagógus a reá bizott gyermekek egyes
komolyság sem.
ménye ?
A komorság, a ridegség félelmet ger lelki sajátságait, kórságait, stb., annak ide
Köstapasstalatok bizonyítják, hogy a leg
jeszt
a gyermek lelkében, s megnehezíti as jén feljegyezné. Ezeket szükség esetén á‘több bűncselekmény : a lopással, a becsület
ok
kiderítését.
Ha a fiatalkorú bűntettes szolgá'tatná a birónak. Természetes, hogy
sértéssel, a összemérem elleni vétséggel, a
teljes
bizalommal
fordul a bírósághoz, akkor ott, ahol egy tanítóra 100—150 gyermek
kisebb -nagyobbfokú testi sértéssel, a csa
lással, a rablással, a gyilkossággal stb. a biró megértheti, bogy afajta művelet as van bízva, (szegény tanitó) az ily minőségű
őszinte beismeréshez, a megbánáshoz vezet, munkáról szó sem lehet.
párosai.
A fiatalkorú bűntettesek javító neve
mi
a gyermek megmentésénél megbecsül
Minthogy a gyermek, illetve a fiatalkorú
lését más alkalommal tesszük szóvá.
egyéniségének, egyszóval szellemi világának hetetlen értékkel bir.
Sokszor, különösen a megrögzött gonosz
Vécé.
megismerése, továbbá a büntetendő cselek
mény igaz okának kipuhatolása sokkal körül tevőknél, nem elégéges tisztán a gyöngéd,
tekintőbb, fokozottabb tapintatot igénylő, a szeretetteljes bánásmód ahhoz, hogy a
A testnevelésről és edzésről
mint a felnőttnél, ennélfogva a gyermek- bűntettes a megbá ás és a javu'ás terére
hiróságok e tekintetben bizonyos segítségre lépjen. Ilyenkor a birónak fentieken kivül
Irta: Nemes Hatos Istváa vlvótasár.
szorítkoznak. Ilyenek Budapesten éa a vidék még egyéb, szigorúbb módokhoz is kell
Aki figyelemmel kisérte a közelmúltban
egyes városaiban (Kassán, Pécsett.) a pat- hozzányu'nia.
országunk fö- és székvárosában lefolyt XVI.
Azok, amiket as előadottakban elmon
ronage-egyesttietek.
nemzetközi orvoskongressaus szaküléséröi
A patronage-egyesületek e körbe tar dottunk, nemcsak pusztán a gyermekbiróra, leközölt rövid, tárgyilagossággal tartott
tozó ténykedése abban áll, hogy a fiatal hanem egyúttal mindazokra is vonatkoznak, tudományos értekezleteket, jelentéseket, vi
korú bűncselekményének igaz okát kipuha akik a bűntett, vagy vétség okai kiderí tákét és az emberiség közegészségi állapotát
megvédő, tudományos észlelőiek gyakorlati
tolják, A büacselekményre vonatkozó ada tésével foglalkoznak, igy tehát a patronage- alkalmazásáról tett kísérleteket és megálla
tokat kellő időben a bíróságnak tájékoz egyesü etekre is.
pított gyógykezelési módszereket, as te jes
Megjegyzendő, ho.-y a különböző patro képét nyerhette annak a már évek óta
tatás végett átadjak.
Úgy a gyermekbiróságok, valamint a nage-egyesületek as u. n. környezettanul sokat bolygatott és részletesett, felette
patronage-egyesületek szerepe felette nehéz mányom ásón kivül szükség esetén még a fontos követelménynek, hogy az egészség
és sok ismeretet igénylő munka. A gyermek- fiatalkorú bűntettesek elhelyezéséről, élet- fenn- és megtartása a legelső, a legkomolyabb
kötelezettségeket rója as emberiségre, a nem
biróaágnak nemcsak jogtudományra, hanem páyájáról stb. is gondoskodnak.
zetre, as államokra.
Ebből
röviden
kiviláglik,
hogy
a
bizonyos pszichológiai ismeretekre vau szük
Hogy a tudománynak mennyire kel
sége. Tisztában kell lennie a gyermeki lélek patronage-egyesületek mily és mennyi fon behatolnia a természet titká ba, hogy ama
kórságaival, rendellenességeivel stb. Képes tos missiót teljesítenek a fiatalkorú bűntet sok és sokféle egéssségellenes jelenséget és
tényezőt felderítse, azok megszüntetését ét
legyen arra, bogy a gyermeki lélek megnyilat tesek területén.
orvoslását kifürkéssze, azt ez ország-világra
Sajnos azonban, hogy eddigelé csaz kevés szóló, lelkiismeretes odaadással lefolyt kon
kozásait megértse. Ismernie kell a gyermek
élettani, esetleg kóros káprásatait is. Épp ily jellemű egyetüet van basánkban. A gresszus megnyugtatólag igazolja.
ezért a biró vizsgálódása ne legyen egyol fenti szempontból sokkal több egyesülő're
A testet edzeni és nevelni kell. De mint
dalú, hanem lehetőleg terjeszkedjék ki a volna szükség, mint a mennyi jelenleg van. hogy a tea*, egymagában tehetetlen, annak
Végezetül nem hagyhatjuk érintet'enü , mozgatására és kormányzására a természet
gyermek valamennyi lelkiuyilvánulására, a
környezet
összes számottevő suggesti- bogy a gyermekbiróságok legjobb, legszá nagyhatalmú, mindenható ereje gondolkozó
mottevőbb segítő-társa kirá ólag csak a aservvel lát'a el teremtményeit és es sz
óirs stb.
ayy és annak összes belszervesetével láncoPuhatolja ki, hogy a gyermek, helye pedagógus lehet. Ki volna hivatottabb arra latosan összefüggő összes velőnyujtványai,
sebben a fiatalkorú bűntettes tud-e különb hogy a gyér mák lelkét, annak esetleges a zelyek a test izom- éa idegrendszerével és

T ARC A.
Gyuri Farkó.
Zörög as uradalmi szekér, rajta a sok
béres-gyerek, akiket iskolába hoznak. Most,
hogy as idő megenyhült, elég vigan vannak
• nebulók, de bizony télen, a dermesztő
hidegben, szomorúak, ssótlanok ; még a
szemükből kicsorduló könny is as arcukra
f»87A szekér megáll s a gyerekek félig
megfagyva ugrálnak le róla. Gyors léptekkel
haladnak as iskolába. Nem ülnek a padba,
hanem dermedt tagjaikat a ká'yha mellett
melengetik. Némelyik, különösen as sprsja,
sir szegényke, mivel a hideg megbéátotta
kesét-lábát. Ha fölmeiegedtek, beülnek szé
pen a padba. Tizenegy órakor egy teremben
gyülekeznek a pusztai gyerekek ; a deli harangssókor fölemelkednek helyükről s együt
tesen imádkozták as „Angyali üdvösletet.*
Imájuk végeztével tarissnyájukbs nyúlnak
• elkölti a sovány ebédjüket: egy darab
száras kenyeret.
Egyik-másik kilép a pádból és engedélyt
kér, hogy ennivalót hozhasson a boltból,
vagy a piaoról. Etekre a pénzesekre azután
a többiek irigykedve tekintenek.
— Mennyi pénzed vzn ?
— Két fillér.

— Mit veszess rajta ?
ban még aa iskola tájékára sem szere
— Lekvárt a kenyeremre.
teti jönni.
A másik egy apró almával tér vissza.
Két év múlva ő is elérte a tanköteles
A pusstsi gyerekek közül azok a szeren kort s édesanyja as iskolába vezette öt. A
csésebbek, akik városi iskolába járnak. Itt gyérét zsebeit duzzasztó csemegék elárulták,
csak három ebédet keli nélkü ösniök heten bogy es volt a mágnes, mely Ferkét oda
kint, mig akik falusi isko ába járnak — va vonzotta. H á >a kérdezték tőle a nevét vagy
sárnap és csütörtök kivételével — csupái bárm t, bizony nem tudott rá felelni. Az
kenyéren és vizen élődnek.
apa és mama szavakkal k merült as ö szóNagy do og történt Koloabásan I Az bősége. Hallani, még talán as ágyudörgést
uraság iskolát építtetett a cselédség gyer sem hallotta volna meg.
mekei számára.
As iskolában sajná'kosva adták tud
Megérkezett as uj tanitó. A msjor ap tára a szegény asszonynak, hogy fiát n«m
raja köréje aereglett. Tehát ezeket a vad fogadják be, mivel ez népiskola és nem
csemetéket less hivatva ö msgnemeríteni. piketne ma-intézet.
Ott volt már valamennyi gyerek, egynek
Mikor elmentek, as snya sirt; Ferkó
kivételével. Ez messziről sikerű te a tanitót.
szeme azonban fölragyogott. A szegény
Ejnye, hát ki as o>t, aki n* m mer asszony as urada mi intézőhöz fordult pansfelém közeledni? Az a néma Ferói sáa- szaval as elutasítás miatt. Az intéző nem
szólták többen ; as a Gyuri Ferkó I mondták csak derék, finom úriember, hanem egyúttal
a jobb nevelésüek.
nagy diplomata is volt. Csupán annyit kért,
Szegény gyerek I Mily kár érte; egy hogy heiyet szorítsanak aa iskolában, azután
sét év muiva már ö is isaoás lenne.
nem kell vele törődni többet. Legalább nem
Ha a tanitó megpróbálta később feléje fog osalango ni a határban. No, ennyit mar
közeledni, rémült irsmodásssl — Uram bo- igazán nem lehetett sem as intéző úrtól, sem
osá — állati hangon böditve rohant tova.
Ferkétől megtagadni.
Atyját Ágh Györgynek hívták, Kocsis
b erkó azonban már másnap palatáblával
volt as uraságnál. Közönségesen csak Gya- állított be, amelyre oly szép jobbradülö
rínak nevették.
vonalakat irt, hogy akárki megnézhette.
Mikor as iskola megnyílt, a pusztai Később a beiűk alakját i| oly remekül
gyerekek örömmel jártak oda. Ferkó azon utánosta, amint kívüle senki sz osztályban
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szervezetével szoros terméezetrendi össze
függésben Állanak és az agy Által vezet
tetnek.
As agy a gondolkozó, az értelem, a
szellemi tevékenység, a lelkierö gócpontja.
A lélek a belső és külső hatásoktól befo
lyásolva működésre serkenti az agyat, annak
idegrendszerét, felébreszti az akaraterőt,
amely a központi idegrendszert mozgásba
hozza, ez pedig a testet.
Hogy mi a lélek, azt a közelmúltban a
genfi nemzetközi lélektani kongressiuson
definiálták. Ezt a definíciót a természettu
domány, phylosophia, psychologiai, pbysiológiai és orvostudományi kutatások már
régen igazolták. E léleknek pedagógiai
vezetése képezi és gyakorolja a kihaló érit
a testre, a szervezetre és ezáltal az összes
emberiségre, a nemzetre, államokra. így a
testedzéshez és neveléshez a lelket kell nevelni.
A testi épség és egészség fenntartására
és ápolására az emberiség köztudatába bele
kell ojtani az akarat-erőt, amely a lélek
által megfogamzva, tovább vezetve, a testet
edzi és neveli.
A testi nevelés és edzés fontos és első
rangú kérdés különösen a mai rohamosan
haladó kulturális kövei élmények közepette.
E sösorban természetesen a lelket kell fogé
konnyá tenni, mert ez az agy élettani mű
ködésnek mozgató ereje és ezáltal jut tudo
mására az agynak, a központi idegrend
szernek a kiviendö mozgás, melynek a test
engedelmeskedik.
A test edzésére és nevelésére sok irá
nyú torna-ágazat szolgálja az egészség
ügyet ; de dacára azok rendszeres és mód
szeres pedagógiai vezetésének és gyakorlati
kivitelének, nem hozzák meg a hozzájuk
fűzött eredményt oly mértékben, hogy azt
nagyobb figyelemre mé.tatnsk. Miért ? Mert
még vannak intézeteink, ahol tornahelyiség
sincs és olyanok is, ahol van ugyan, de
hiányaik a kellő felszerelés és olyanok is,
ahol nem rendszeres tornatanár, hanem
rendes tanerő vezeti az oktatást, aki ugyan
a tornatanitásra képesített, de nem lévén
szakmája, azt teljes szakismerettel pedagó
giáé nem vezetheti. Sióval sok orvosolni
va'ó van.
A testnevelés és edzés külömbösö
szakágazatainak a célja a testi erő es egész
ség fenntartására irányul. A nyers erőnek
pedagógiai kidolgozására, finomítására szol
gálnak. Az akaraterő, az agyélettani műkö
désnek ereje tisztán mechano-tecbnikai,

gépies mozgásba hozza a testet és szerve mány, irodalom és művészet, akár az ipar
zetét, amely a test egészségben tartására és gazdaság terén, amelynek fejlesztői és
nyomós befolyással bir, a igy a torna szabad munkásai rátermett hajlammal, természeti
és szergyakorlataival, — újabban a svéd adománnyal birnak és azt teljes lélekkel
tornával, — kielégítőnek fogadtatott e1. — kifej'ik. Ezzel a kis kitéréssel rámutsttsm
Ámde épen ezen egyoldalú ténykedésénél arra, hogy a lélekben és testben ép és
fogva, nem biztosíthatja magának az első egészséges nemzedék nem nélkülözheti a
helyet. A test másodrendű és a léleknek kardvívást.
alárendelt anyaga, s igy elsőrendű csak az
Minden nemzet csak úgy tarthatja fenn
a torna, amely a lelket, az értelmet, a szellemi magát éa biztosíthatja fennállását az utó
képességet fejleszti, nemesíti és erkölcsi súlyá kornak, ha nemzeti erényeit a haladó korral
nál fogva az emberiséy lelki műveléséhez Bzemben megóvja. Esen erényeket nemze
hozzájárul.
dékről nemzedékre nevelni kell. A nemzet
Ez pedig a kardvívás I Sajátságos és lélektani erejét a nemzeti nevelésügyben
érthetetlen ama közöny és értéketlenség, megalapozni a szellemi, lelki éa testi neve
ame yet e legnemesebb, legférfiasabb és legelső lés terén szent kötelességünk. Főkép a lelki
testedző és nevelő szak iránt táplálnak akkor, és testi nevelés és edzés behatóbb és eré
midőn minden müveit nemzet orvosi és lyesebb felkarolása által I Gyenge és beteg
egészségügyi szakférfiai ezt a lelki és testi lélek és tea*, nem emeli és nem tartja ébren
tornát kiválónak ismerik el. Annak szaktu a nemzeti erkölcsöket, hanem ellenkezőleg
dományi működésűiben, akár a társadalmi, elősegíti azoknak lerontását ; elenyészését.
akár a nevelési téren elismeréssel adóznak. Ily módon a nemzet nem temetheti el ősi
E feiette fontos elsőrendű szakot a testne nagyságát.
velési szakok között mégis csak futólag
Az ifjúság nevelése minden államnak
érintik.
jövőjét alapítja meg. Aa ifjúságot meg kell
Gyermekeink sz iskola szellemi mun élekben és testben edzeni, erősíteni, de
kája által túlterheltek. Ideges, satnya a nem minden nemzet csakis a maga nemzeti jel
zedék. A sorozás statisztikája szomorú legének megóvásával, megtartásával teheti.
eredményeket tűntet fel. A leányok test
A nemzet lélektani és természetadta, eredeti
nevelése és edzése felületes, hiányos és sok fajbeli erején iúl ne lépjen, hanem annak
helyütt teljesen elhanyagolt. Ez az iskola határáig a tőle telhető erőt fejtse ki test
ügyi egészség-szabályokba és közokt. ren nevelési intézményeiben. A szellemi, tudo
deletekbe ütközik ugyan, de sem az illető mányos műveltség az iskolai tananyagek
községi vagy városi testület, sem a szakmi követelte túlterheltség, a későbbi életpályák
nisztérium nem vonható felelősségre. Minden és társadalmi követelményeik oly terhet
újabb intézmény anyagi áldozatokat köve rónak az agyra, a (élekre és testre, hogy
tel és ez a tulajdonképeni es igazi achil- lelket és testet eme főkövetelésekkel szem
lesi sarka sok fórumnak.
ben csak mértékletes és mérsékelt testnevelés
A középiskolai reform szakharcosai, úgy sel és edzéssel lehet és szabad ellensúlyozni.
a középiskolai tanárok országos egyeBÜ ete, Ezt az ifjúság iskolai nevelésében kell
az országos közoktatásügyi tanács, valamint 1 megalapozni és fokozatosan fejleszteni.
egyes szakférfiak külön-külön elhangzóit
Az egyes torna-szakágazatok a lelki
véleményei a szaklapokban éa a ntpi saj erő, az akaraterő fegyelmezése által főleg
tókban eléggé igazolják azt, hogy a tanuló a testi erőre és szervezetre egyoldalúlag
ifjúság szellemileg túlterhelt és hogy ninos i hatnak o yként, hogy a lélek által az agyra
tekintet arra, bogy kinek mi a hajlama, és annak központi idegrendszerére paran
milyen szaktárgynál tanúsít nagyobb elősze csolt, a testi erőt kifejtő akaratereje a ki
retetet és szorgalmat, bogy ebből jövő élet viendö torna-gyakorlatok egyes részeire
pályájának irány adassea azaltal, hogy kötik le a test pbysikumát. Ez által a szel
mindazon meiléktárgyakból, amelyek a fő lemi ténykedés egyes szervezet edzésére
tárgytól szellemi erejét elvonják, vagy fel szorítkozik. A figyelem, a lelki fegyelme
mentessék vagy csalt általános ismerettel zettség csupán a kiviendő szabad vagy
zárja le iskolai tanulmányait. Hisz azt min szergyakorlatra van lekötve.
den psichologus paedagogus és philoiopbus
A különféle tornajátéáoknál ez ugyan
tudja és beigazolt tényként áll előtérben,
hogy csak az a szak lendül akár a tudo megoszlik, de minthogy itt is a nyers erő

A jó Iatan bizonyára eszei kárnótolta öt
nagy fogyatkoi áiáiért. A tanító ezért nagyon
megkedvelte Ferkét; arra azonban még
á'mában sem mert volna gondolni, bogy
idővel ö lesz az első tanulója.

ségre Ferkét; mily kitűnő és ügyes betű
szedő lett volna belőle 1
— Mi akarsz lenni ? „CsabJ“ (szabó.)
Pedig dehogy lett szabó; édesanyja
nem akart megválni tőle. Lett belőle szolga
gyerek, később pedig ostoros; mint diyennek
négy öaör volt a gondjaira bízva.

Majd a belük hangját próbálták vele
kimondatni, de ez már sokkal nehezebben
ment. Hogy jobban boldogujanak vele, oly
könyvet hozattak, amely útbaigazítást adott
arra nézve, hogyan kell az ily siketnemákat tanítani.
Nagyon lassan éa sok fáradsággal meg
tanulta Ferkó sz olvasás mesteri égét is.
Kiváló szorgalmú fiú volt. Mire a 6-ik esz
tendőt járta, csakugyan ö lett az első ta
nuló. Lsozkejét mindig hibátlanul tudta,
csakhogy vajmi keveset értett belőle. A
számolásban es helyesírásban bámulatos
eredményt ért el.

Mikor Ferkó olvasni megtanult, annak
hire ment még a szomszédos falukban is.
Nemsokára egy oly siketnéma gyérnek
felvételét kérték a pusztai iskolába, akit
elutasítottak Vtcról. Kezdetben hallani sem
akartak errö1, de a szegény édesanya addig
könyörgött, mig teljesítettek kérését. Az uj
gyerekkel a tanítón kivül Ferkónak is
kellett vele foglalkoznia; és mily boldog
volt ö eme kitüntetés miatt.

Kár, hogy szülei nem adták mester

De nemcsak az iskolában, hanem a
mezei munkában is kitűnt társai köaött
Ferkó. Oly szorga mzs és leikiieinsretes
munkás nem akadt több aa díszes cselédség
között, mint ö vo'l.
Már a tanitója nem volt Kolosházán,
mikor Ferkónak sorozatra kellett mennie.
Szülei, épen úgy, mint annak idején a ta
nitója, míg á inukban sem gondo lák arra,
hogy Ferkót besorozzak katonának.

zokogva és kezeit tördelve a szegény aszszony : Hisz a tanító ur az iskolába sem
akarta felfogadni őt, ne kínozzák hát tovább
aa eu jó Ferkómat I
Vagy úgy <* I Felelte a mindenható úr.
Hát akkor hozzon bizonyitványt a taní
tójától.

Nosza menesztetett a sürgős levél, mely
ben sietve leírják keserves panaszukat, hogy
a , Ferkó gyerek baját nem akarják ehinnyi
a zorvosok.“ Kérve-kórnek egy kis írást,
melytől a doktor urak megokosodnának.
A tanító is nagyot nézett a sürgős le
vél olvasásakor. Nem mondatta magának két
szer, hanem rögtön megirta, amint következik.

Bizonyítvány.
„A'ulirott ezennel bizonyítom, hogy
Ágh György kolosházi lakosnak Ferenc
nevű, 21 éves, besorozott fiát kiskora
óta itm>rem és őt teljes siketsége, vala
mint fölötte hibás beszélő képessége
miatt iskolába fölvenni nem akartam.
Később Ágh Ferenoet a siketnémák
részére előirt utmutatáa szerint kü
lön oktattam.*

Pedig ez megtörtént dolog volt. Hasztalan
rimánkodtak a szülők, hasztalan esküdöatek
égre-földre, hogy az ö Luk miiy hibában
szenved — nem volt segítség. Ferkónak
felülvizsgálatra kellett jelentkeznie. Már
három hét óta volt az ortoiok médiuma, de
hasa még sem engedték. Édesanyja minden
harmadnap berándult hozzá és keserves
könnyeket hullatott a doktor urak előtt.
Farkó sztt'ei talán az osstálysorajá'ék
Haaitalan I Farkóról ugyanis azt hitték a jó
főnyereményének
sem örültek voina jobban,
urak, hogy: szimulál.
Egy alkalommal, m dőn ismét sirva mint e ,kis irásnak.u Futottak is vele ka
könyörgött szive magzatáért, lehet, hogy tonáéihoz. Ferkét azonnal hazabooséjtották.
egészen véletlenül, de azt találta mondani |
Sirály,
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kidolgozása All előtérben, ismételten gépies
ügyességi mozdulatok fejlesztése a végcél.
Nem úgy van at a kardvívásnál / A kard
maga, mint a lovsgissiág, nemesség, bátor
ság, egyéni önérzet. önbizalom éa vitézség
harcias erényének fegyvere, as egyéni lelkületre, erkölcsi belvilágra kiváló hatással
van. A kardnak kezelésére kifejtendő lelki,
szellemi erő a figyelem lekötése által ébren
tartja as éssbeli tehetséget, éleMti az elmét,
fejleszti as értelmet, mely a testet állandó
ruganyos tevékenységre tartja készenlétben.
Habár szokás szerint jobb kézzel kezeltetik,
_ de egyenletes izomfejlesztés okából a
vivás balkézzel is gyakorlandó — az agy
és test minden részét igénybe veszi és
együttműködésre ösztönzi.
A kardvivásban ismerhető fel minden
egyén természetadományozta éa öröklött
agyszerkesetének a berendezése és műkö
dési képessége. Egyszersmind ebt ől folyólag
testi ügyessége és alkalmazkodása, vagyis
as úgynevezett vérmérséklete,

A természettudós, a bölcsész, a lélek
búvár, a pedagógus, az orvos az embert,
mint a természet legtökéletesebb teremtmé
nyét, és mint fajeredeti nemzethez tartozót
tudományosan kezeli, aszerint, amint azt
szakmája neki feladatává teszi. S igy átlag
véve az emberiség f.jeredeti és nemzetiségi
kivétel nélkül egyforma agy és testszerkezettel van felruházva a természettől. Ámde
a néphelyrajsi, életrendi és társadalmi át
öröklött tulajdonánál fogva fajeredeti, nem
zetlélektani tudományos megvilágitásban,
nemzetiségi vérmérsékleti jellege szerint
osztályozva, mint nemzet, teljesen elkülö
nített tudományos taglalásnak és kezelésnek
van alárendel e. Minden a nemzetek életé
ben lüktető, a műveltség és művelődés kö
vetelte szellemi és lelki fejlődés és haladás,
a nemzeti vérmérséklet és nemzetlélektani
jelenségek szerint osztáiyoztatik és tudo
mányosan részleteztetik.
Nemzetek léteznek és élnek a n*gy
világegyetemben és létkérdésük megdönthe
tetlenül fennáll, amig e világ el nem múlik,
van tehát nemzetléiektani tudomány. A
nemzetek haladása csakis nemzetlélektani
alapon, a nemzeti szellem és jelleg megóvá
sával, annak határain belül, a nemzeti erőhöz
és vérmérséklethez alkalmazva történhetik.
A XVI. nemzetközi orvosi és genfi lé
lektani kongresszusok ezt a közelmúltban
be is igazolták. Ha nem léteznének nemze
tek, nem kellene nemzetközi kongresszuso
kat tartani, hogy a nagy világegyetem népei,
nemzetei mikénti léi fenntartását ól beszá
moljunk. Minthogy tehát nemzetek léteznek,
nemzetlélektanilag elkü önitett létük is a
természettudomány buvárlatainak anyagul
szolgál.
Ebből beigazolást nyer azon alaptör
vény, hogy as emberiség lét fenntartásán k
alapköve a lélet és test. — Tehát a tudo
mány, művészet, állami és táreudalmi törvé
nyek, az ipari, gazdasági intézmények stb.
meghonosításánál a nemzeti erő, — lelek
és test, —minden nemi élnék ziioórmértéke.
Ez pedig a testnevelésnél éa edzésnél, mint
ezen intézmények fenntartásához feltétlenül
kellékeit nevelési szakágazatnál az erkölcsi
rugót, a tápanyagot képez-, A lilékben és
testben erős és edzett nemzet szilárd alapját
nem ingatja meg a világegyetem örök-é
hullámsó árja, vagy ha igen, nem sökkenti
azt ki rendes útjábó).
Hogy mi is lélekben és testben ép,
egéssségea és edzett nemzetként áljuk meg
ét tartsuk fenn eser éves, dicsőséges múl
túnkat és haeánkat, nemzetlelektani alapun
kon megszilárdítsuk és aat époly féltve
őrzött kincsként átadhassuk as utó-oruzk,
mint amilyennek mi azt örökségbe kaptuk,
oly testnevelési és edzési lelki és testi tor
nában kell felnevelui ifjúságunkat, amely
esen vérbeliaégttnket ápolja, táplálja és ez a
magyar kardvívás III
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Különfélék.
— NTagysalló fiunsps. A< 1849.
április 19-én Nagyszilé határában vivőit
győzedelmes csatának 61-ik évfordulóját a
község és vidékének hazafias lakossága ez
évben is méltóképpen fogja megünnepelni.
As ünnepség kedden, április 19 én esti 6
órakor kezdődik. A csata emlékére emelt
szobornál as ünnepi beszédet — mint érte
sülünk — Czeglédy Sándor, uagyBallói ref.
lelkész mondja.
— Széchenyi emlékezete. A legna
gyobb magyar halálának Ö0 éveB évforduló
ját e hó 8-án míltó módon és magasztosan
ünuepelték meg városunk összes elemi és
középiskolái. A megtartott ünnepélyek szép
sorozata az iskolák tantestületeinek hazafias
gondolkozása, az ifjúságnak céltudatos, he
lyes irányú vezetése mellett arról tanúsko
dik, hogy Léván a tanítók és tanárok min
den alka mát megragadnak, hogy növendé
keik szivében a magyar nemzeti érzelmet
ápo ják és fejlesszék. Széchenyi em ékeze
tét a tanítóképző önképzőköre délelőtt 9
órskor — a plébánia templomában tartott
gyászmise után — díszközgyűléssel ünne
pelte m -g, melynek műsora a következő
volt: 1. Az énekkar a H mnuszt énekelte.
2. Szemere Imrének Oróf Széchenyi István
című versét Vas Jáuoi III. eves növendék
meleg érzéssel szavalta. 3. As énekkar a
nála már migs/okott precizitással adta elő
Palágyinak Ima a hátáért oimü, Köveskuti
Jenő igazgató által rtmsk kivitelben zenéeitett és féifikarra alka mázott versét. 4.
Széchenyi István korszakol alkotó érdemei
ről Balogh Sándor IV. éves növendék tartott
felolvasást, melyben hazafias lelkesedéssel
domborította ki Széchenyinek nem is egyé
niségét. £>. Arany János Széchenyi emlékezete
cimü elégiájának nagy hatást keltő es kiváló
előadásával Tuskó László IV. éves növendék
gyönyörködtette a hallgatóságot. 6. Az
énekkar a Szózat eléneklésével fejezte be
as ünnepséget. — 10 órakor a főgimnázium
áldozott Saéchenyi István emlékezetének. A
diszteremben lefolyt ünnepélyen a nagy
hazafi iroda mi és társada mi működését a
főgimnázium közkedveltsegü es lelkes történe mi tanára, Pótna József, kiváló gonddal
méltatta; előadása erdekes es tanulságos
volt, mit legjobban bisonyit, hogy a zsúfo
lásig megtet teremben mindeuki feszült
figyelemmel hallgatta szavait. A müior
többi szamát az ifjúság kiválóbbjai töltöttek
be. Huberth Pai és Martmovich Ernő precis
zongorajatésa, valamim Farkas Imrének
művészi szavalata őszinte dicséretet érde
melnek. Az ünnepély kezdetén a H mousst,
a végén pedig a Szózatot énekelte az ifjú
sággal együtt a közönség és a tanári kar.
— A polgári leányiskolában szinten délelőtt
9 órakor volt az ünnepeiy, amelyen Báthy
László, prépost-plebanos, igazgató reme*
beszédével véste a növendékek szivébe
Széchényi Istvánnak emlékezetét. Az ünnepi
beszedet szavalat és ének követte.

— Polónyi Géza a múlt vasárnap
tartotta Levan p o^rammbeszédet. A vonat
nál Csáti Márk kegyesreudi tanar üdvözölte
le-kes szavakkal. A piac-téren eiheyeskedett szépszámú közönségnek Levatich Gusz
táv ügyved mu'atta be a jelöltet. Polonyi
Géza szívből ftksdó szavakkal mondott kö
szönetét a szives fogadtatásért, azután ho tszasan foglalkozott a heyzettei, vázolta
álláipontját az aktuális kerdesekben. Híve
az általános, egyemö, titkos választójognak,
amely a magyarság erdőkében keli, hogy
megvalósíttassák. A nemzetiségi kérdésben
haj andó elmenni aa engedekenység veg.ö
határáig a hazafias elemekkel satmbeu, de
kegyetlenül U dozendönek valja a haz fistlan, nemzetellenes izgatókat. Foglalkozott
azután a kormány magatartásával. A kor
mánypártban a legheterogénebb elemeket
látja együtt. Programmjuz nincs, veszteg,teszel akarják a nemzetet letörni. Egyet en
programmjuk, hogy ezerötsaás mil.ió korona
adósságot akarnak a magyar mnuet nya
kéba varrni. Habozzák a közigazgatásnak
államosítását. El akarjak venni alkotmányunk
utolsó vedoástyajat is, a vármegyei önkor
mányzatot, Eszel
mondotta — végzem
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beszédemet. Maradok, aki voltam : tántorít
hatatlan bajnoka a függetlenségi és negyvennyo:cas zászlónak.
__ Gyászhir. A kegyes tanitórendnek
érdemes, oszlopos tagjai közé tariozott Kai
már Endre, a magyarországi piaristák tisz
teletbeli rendfőnöke, kormány tat áosos, gyémántmisés áldozópap, aki e hó 13-án 87
éves korában halt meg Budapesten. Aa el
hunyt kevés híján hét évtizedet töltött a
szerzetesi pályán s nagy hivatotuága, szé
leskörű tudása, nemes lelke, lankadatlan
munkássága, erős magyar érzésé tették
rendjének díszévé. Kalmár Endre 1879 —
1891- g volt a rendnok főnöke. Ezen idóbea
fejlődőit 8 osstáyuvá a mi gimnáziumunk
és az ö rendfőnökeége alatt foglalta el a
főgimnázium mai díszes palotáját, amioen
Ka mar Endrének, aki rendfőuöasege idejé
ben két alkalommal látogatta meg a lévai
rendházat, — nagy és elevülhetetien érde
mli vannak.
— A nemzeti munkapárt legotp
délben tanoua alakuló gyűlését a Koasum
Lajos-téreo. A gyűlés, melyen igen nagy
stámú közönség vett reszt, Czeglédy Sá idor
nagysziléi ref. lelkész megnyitó beszedő
uiáu : Katy Jánost elnökké, Dombay Vil
most, Bá by Gyű át, Laidenfrost Todort,
lluoerth Viunosi, Kherndl Járóit, Dr. Erőm
űi r Igi áeot, Dreyscbock báudort, Lakuer
Aadá-t, Franki Edét, Nagy Sá dórt, Patay
István', Caegledy Sándort, Baukovies Gorá társelnökökké, Faragó Sámuelt ügy
vezető igazgatóvá, Medveczky Andort utká iá és Krajcsik Jenöt jegy töve választ
ván, az igy megalakult párt a lévai válasz
tókerületnek nemzeti muukapárti jelöltjévé
egyhangúlag Báthy László prepost-piebáuosl
kikiáltotta, akiért Medveczky Sándor veze
tése alatt küldöttség ment a plébániára,
Báthy László megjelenvén a gyűlésen, el
mondotta prograarnbeszédét, amelyben elő
ször is őszinte éa há ás köszönetéi fejezvén
ki a jelöléséért, hangsúlyozta, hogy oüszkeséggel tölti el szivet as a tudat, hogy a
mandátumért olyan országos hirü politiku
sokkal kell megküzdenie, m nt Polónyi
Géza és Lovászy Márton, akik a politikai
téren magasan felette állanak ugyan, de a
hasasseretetben ö sem érzi magát kisebb
nek ná ukná. Hangsúlyozta, hogy megvá
lására ása esetén, mihelyt es a korma ly át
lépi a törvény határait, egy percig sem
marad a pártnak tagja. Híve a vá.asztójog
olyan kiterjesztésének, amely a magyar
nemzet épségét nem veszélyezteti. E.ismeri,
hogy a nemzetnek az öná ló bankhoz töltet
lenül joga van, de ennek fe.áilitáskt nem
kön rövid határidőhöz. Szive mélyéből lel
kes barája a felekezeti bók nek. Kívánja
as 1848: XX. t.-c. fokozatos végrehajtását
és a kath. autonómiát; to áubá: a mező
gazdaságnak, kisiparnak es a hazai keres
kedelemnek üdvös es célravezető fellendí
tését. Mint a vá.os szülötte, arra fog töre
kedni, hogy Léva, óhajtásainak teijesüiese
mellett, minden tekintetűén a modern fej
lődet legmagasabb fosát érje el.
— UJ államtitkár. A király gzramveszeiey Katy József miniszteri tanácsost,
aki válmegyénknek Nemesoroszi községében
ssü eleit es lesiveröccse Katy János nyug,
főispánnak,— a föídmivelesügyi m nisaterium
államtitkárává nevezte ki.

— Ffitxner Sándor újabb diadala
Mar kei laueu le.tünk em uesi é'fitzner
Sándorról, a híres magysr aviatiausrol, aki
Am r.kábán rendaivü. nagy sikert aratott
repü.ögepevel. A c eveanui Stabadság leg
utóbbi márnában újabb hírt ó vásiunk töidink repü.esi sikeréről, Pfitsner Sándor
ugysms a múlt hónap középén a Kenka tó
foiött kísérletezett, meiy a kálómmal ezer
yarduyi (914 mster) magasra repült fel es
úgy a közönségéi, m.ut a jelenlevő szakér
tőkét valósággal bámulatba ejie.te gépének
kecses es aounyed fordulataival, hirtelen
leereszkedésével es lö s.á .hsaival. Kiserutezései kosbon eddig háromszor rom olt el
a moto-, de a tariaiékmotor mindannyiszor
megiusn-etie 1 titánért a uagyojb balesettől.
A nevezett újság azt is me6em itt, hogy
Curliss es Baldwin híres smsriaai aviatikusok meggyőződvén arról, bogy a Pdtauer*
féle motor sokkal különb, mint a WrtgM
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testvéreké s ez idő szeriét * legtökélete
sebbnek mondható, — Pfitsnerrel együtte
sen, nagy tökével egy motor- és repülőgép
gyár létesítését tervezik, milynek, a Sza
badság szerint, Amer kábán előreláthatólag
óriási jövője lesz.
— Április 11, A 48 tki törvények
szentesítenének évfordulóját, április 11-ikét,
mait hétfőn ünnep'eBen ü te meg a hivataloi
világ. A középületekre ki üsték a nemzeti
lobogót és az iskolákban megmagyarázták
az ifjúságnak a nap jelentőségét.
— Polgármester-választás. Ujbá
nyán az üresedésben von po garmes éri állást
e hó 14.-én töltötték be. A négy pályázó
közül dr. Kra/jt Dezső árvaszéki elnök vá
lasztatott meg polgármesternek.

A múlt évben is körülbelül 1000 drb kü
lönféle használatra alkalmas ló adatott e1.
Lakások ée istállók az érsekujvári polgár
mesteri hivatalnál rendelhetők.
— Esküvő, lóth L« jós zólyomi ref.
le'kész f. hó 26.-án délután 3 órakor tartja
esküvőjét a garsmvezekényi ref. templom
ban Mocsy Lajos ügvvéd kedves leányával,
Jolánnal.
— Március 15 — április 11. Hor
tobágyi Ágost kir. s. tanfelügyelő szerkesz
tésével „Honlmegyei Népoktatás'1 címen egy
új tanügyi lap latoit napvilágo1, amelyben
a fenti hangzatos címen a következő tar
talmú közlemény jelent meg :
„A március lö diki iskohi hazafias
ünnepélyek évröl-évre hanyatlanak úgyannyira, hogy az idén már alig néhány
— A perbete-nagysziléi vasút.
A közeimuhbaD tartották meg a perbete—
iskola ünnepelte meg méltóan a szabad
ság hajnalhasadásának emléknapját. Le
Dagysaliói helyiérdekű vasút közigazgatási
bejárását. A 39 km. hosszú vasút a M.Á.V.
het, hogy az április 11 tki ünnepélyek
a március 13-diki ünnepélyek romjain
marcheggi fővonalának Perbete állomásából
fognak felépülni.11
ágazik el s átlagosan északkeleti irányban
Rossz időket élünk, rossz csillagok jár
C űz, Jászlam, Kolta, Faraid éa Nagymálas
községek mellett a M.Á.V. garamvölgyi vo nak Hontban, ha már ilyen csodabogarak
is láthatnak napvilágot. Talán a „nemzeti
nalának NagysaLó ál omisába vezet.
— Közegészségagyi bizottság. nagy munka'1 ily hivatott hősei aépeoek
Birsvármegye torvenyhazosaga jóváhagyván volnának a nagy napot —melyet Hont vár
a városnak a közegészségügy rendezéséről megyén kívül ( I ? ) — országszerte sziv< kszóló 1908. évi XXXVIII. t. o. alapján a böi fakadó s ni m miniszteri rendeletekböl
közegészségügyi bizottság szervezéséről ké folyó ünneppé avatott a magyar nemzet
szített szabályrendeletét, ennek 22. §-a sze összessége s főként a minden rendű és jel
rint a bizottságot következőleg alaaiiotta legű iskolák által felcserélni a Bánffy báró
meg : H vitaiból tagjai a bizottságnak : dr. nak rendeletileg előirt ünnepével ? I Nem,
Medvecsky Károly városi orvos, Medveczky kir. s. tanfelügyelő úri Azt hisszüK, hogy
Sándor gyógyszerész, a négy hitfelekesetnek meg Hontban sem olyan züllöttek a hazafias
elöljárói; Jaross Ferenc, Frecska litván, erkölcsök, (aminthogy nem is) és még rende
letre s< m lehet a március 15 kepze t nm
Kiss Gyula, Bányai Ferenc tanítók és Tulóczy Lőrinc állatorvos. A közgyűlés ábal jaira április 11-dikenek kártyái árát felé
3 évi megbízással a következő tagok vá asz- píteni.
— Furcsa Őrült. Csömör János málasi
tattak meg a bizottságba: dr. Fiommer
Ignác, dr. Karafiáth Marius, dr. Gellenyi gazda nagy titokban azt mondogatta az
Miksa, dr. Lakner Zoltán és dr. Weinber- embereknek, hogy öt a felesége e.adta a
ziidónak s ebből a rögeszméből nem lehetett
ger Adolf.
— Eljegyzés. Molnár István barsta- öt kizökkei leni, míg vegre múlt héten
s! ári kántort, uito múlt bó 28.-an váltott Nagyölveden 38 eves kólában agyonlőtte
jegyet Czvincsek Veronkával Magydivényen. magát. így akart megszabadulni a képzelt
— Építkezések. Városunk két monu zsidórabíágból.
— Fürdökedvezmény. A trencsénmentális épületénél — a tanítóképzőnél és
a vigadónál — a legnagyobb serenyseggel teplici fürdő tulajdonosa — mint értesülünk
folyik a munka. A doodon épülő tanító — életrevaló újítást hoz a fürdőbe. Az eiőképző, amelynek falai a második emeletig es utóidényben ugyanis, tehát május hó 1-töl
készén vannak, a falakat keritö állvány június 15.-ig es szép ember l.-töl október
burkolat mellett is úgy a városból, m nt a bó 25.-ig állam1, törvényhatósági és magán
távolból e'ragadó képét nyújt a szemlélő tisztviselőknek napi 6 koronáért, ád teljes,
nek.— A vigadót á a szú'erén és a földszint elsőrangú ellátást és pedig külön szobát
fel van epitve. Ezeknek nagyszatáiu aiá iyai- kiszolgálással, reggelit négy fogásból álló
ból kellőképen keid kil ontal ózni a -áros ebedet, vacsorát, fürdőt és fürdőruhát.
— Fogastenyésztés az Ipolyban.
nak leendő díszes épülete. Ha az ídöjá'ái
topábbra is ilyen kedvező marad, a kömives A főldmiveiesügyi miniszter a szob—aövari
munkát mind a két építkezésnél hihetőleg halasza'i társulat részére 200 ezer darab
fogassüllö krát es 10 darab költőkosarat
n ár a jövő hó végén be lesznek fejezve.
•— Birtokcsere. Dr. gróf Eszterházy engedélyezvén, egyúttal utasítót'a az orszá
Dániel 700 holdas t irtokat Halason —mint gos halászati felügyelőséget, hogy úgy az
ír eeü-íiuk — megvette Ordódy Lajos má ikrákat, mint a költökosarakat a folyó évi
jast birtokos 380 ezer korona véte.áréit. felosztás idején a társulatnak küldje m*g.
— Mikor látjuk az üstököst ? A
A birtok egykor vevő atyjáé volt.
— Házi mulatság. A kath. legény- csillagászok sztmiiasa szerint a H.iley-üsegyetttlet ma este 7 es tel órakor saját he tö&ös feje május 19-én reggel 3 óra 22
lyiségeiben szinieiöadással, világpostaval es perckor fog először érintkezni a nap ko
tácccal egybekötött házi mulatságot rendez. rongjával. Ei a jelenség egy óra hosszáig
Bslepö-díj szemelyenkint 1 sor. Előadásra fog tartani. A csillagászok ezen átvonulásiéi
kerülnek : 1. A csapda. V.g szalondialog. 2. igen sokat varnak, mert ha elsötétíti a
A szerencsétlen /látás. Vígjáték egy felvonás nipot, akkor az üstökös feje szí árd test,
ha nem, akkor ritka gás. Május 20 tói
ban. 3. A bál előtt. Tréfás moco óg.
— Megválasztott tanítok. Veres kezdve a Hailey-üstököi a nyugati égbolton
János garam oki tannói Zaiabara, Nagy Árpád lesz latható napnyugta után. Mégpedig
töltőn tanítót Garsm ősre es Nagy Barnabás 20 án e>te 8 óra 45 pere g, május 25-én
este 11 óráig es 30 an éjjeli fel 12-ig.
besset tanítót Töhö-re válaaztotiak meg.
— A rák gyógyítása. Angol lapok
— Esküvő. Keviczky Vimis I. évi
május hó 7-eu délután 4 órakor tartja es írják, hogy egy amerikai orvos uj módját
küvőjét a bakabányai evang. templomosa találta fel a rák gyógyításának. A rákos
özv. Üzluka Sandorné kedves leányával, daganaton át üres tüt vezet és a tü belse
jében higany-fonalat alkalmaz. Azután a
Margittal.
— Nemzetközi lóvásár. A Nyítra- tűbe ezer ampérnel erősebb villamos áramot
boosát, melynek hatásaként a daganat össze
migyei Gatdasági Egyesület alt-i a folyó
zsugorodik
es a raknak m tg a húsban levő
e«beu rendezendő 28-ik nemzetközi nagy
lövi sár Érsekújváron — eltéröieg aa eddigi gyökerei is elha nak. Az amerikai orvos
siosásiói — nem május első vasárnapján, rendkívül bízik találmánya sikerében.

hanem c Ucörtölijén es az utána következő
pénteken, vagyis május hó 5-en ée 6-án fog
megtart >tni. Esen lóvásár Magyarországon a
iegjelentékenyebb ea a legkeresettebb, mi
lyet a tenyésztők éa a kereskedők egyaránt
fölkeresnek. Főként a külfö-di lókereskedők

szokták as eraekujvári lóvásárt felkeresni.

— Teuyószrákok a Sziklnczében.

A m. kir. orsaágos vuepitesi igazga.Osag
eriesitese szerint a földmivelésügyi m.niszter
Garamealló község kére mi folytán a S kiucze pataknak rákokkal való népesitésére
500 darab teDyészrákot engedélyezett, me
lyeket a folyó évben saetosatáara kerülő

készletből megfelelő
fognak elküldeni.

utasítás

kiaéretében

— A lovasság nem kap osukaszürke egyenruhát. Néhány héttel ezelőtt
azt beszélték a mértékadó katonai körökben
is, hogy legközelebb a lovasság egyenruhája
is m^giátozik és a színes mondurt a lovas
osztálynál szintén a csukaszürke váltja fel.
Mint értesülünk, a badvezetöség ezen tervvel
jelenleg nem foglalkozik.
— Gyújtó a szivaron. A legújabb
amerikai talá'máoy I A cigaretta vagy szi
var végére alkalmazott gyújtókéssülék ez,
amely dörzsölés folytán meggyullad és meggyujtja a cigarettát vagy a szivart. Semmi
szaga nincs és nem íb kerül többe, mint a
gyufa. E'őnye az, hogy a legnagyobb szél
ben és esőben is használható.
- Kék kutyák Ha hinni lehet egy
olasz Lp közlésének, úgy egy gazdag angol
hölgynek két kékssinü kutyája van, amelyek
mindenesetre egyedül állók a maga nemében.
Két kis francia buldoggrói van szó, melyek
teljesen egészségesek és normális kutyaszülöktöl származtak. Az idősebbiket 75, a
kisebbiket 25 ezer frankra becsülik. A
végén majd az fog kisülni, hogy a két buldogg nem is kutya, hanem — kacsa.
— Uj két koronások. A magyar és
osztrák kormány régebben megállapodtak,
hogy uj két koronás ezüstpénzt fognak ve
retni. Az uj két koronások mennyijégét 50
mii ió összegben állapították meg, amelyből
Ausztriára 35, Magyarországra 15 millió
esik. A tizkoronásokat is szaporitani akar
ják, valamint az egykoronásokat is.

— A dohány gyártmányok árának
emelése. Hír szerint a pénzügyminiszté
riumban azon tervvel foglalkoznak, hogy
felemalik a dohány-gyártmányok árát. E
részben a szükséges előtanulmányokat már
befejezték, de még nincs megállapítva, bogy
a miniszter mikor rendeli el az áremelés
keresztülvitelét. A gyártmányok drágitására
közvetlenül az adott lökést, hogy a dohány
beváltási árakat emelte a pénzügyminiszter
s emellett az előállítás költsége is lényege
sen emelkedett. Nem térhet ki a miniszter
a dohányárusok azon méltányol kérése
elől sem, hogy az eladási jutalékot emelje
s valószínűnek tartják, hogy az árak eme
lése után ezt a régen vajúdó ügyet az ér
dekeitek megelégedésére sikerül megoldani.

— Védekezés a legyek ellen. A
legyek tudvalevőleg rettenetesen megkinozzák az állatokat s ép ezen okból a nyári
mtrhahiz aláz csak ritkán sikerül, mert a
jószág a tégy miatt nem pihenhet. Sokfeleképsn próbálták már a védekezést, de biz
kézzé fogható jó eredményre még nem ju
tottak. Egy amerikai szaklap most a véde
kezés egy uj módjáról ir, amely felette
egyszerű es állítólag nagy sikerrel jár. A
lap szerint megállapittatott, hogy a legyek
az élénk világoskék szint nem tűrik a est a
tapasztalatot már sok helyütt értékesítették
olyanformán, hogy az istállók falát élénk
világoskékre meszelték be s ezáltal az álla
tokat sikeresen védelmezték meg apró kín
zóiktól, — a Jegyektől. Könnyű és olcsó
védekezés,
ami mindenesetre
érdemes
lenne a kipróbálásra. Tessék megpróbálni 1
Hátha ?

— Paprika hamisítás. A m. kir. földmivelésügyi
miniszter 32tíO(J|ViI B. 2. számú körrendeletében a
kővetkezőkről értés ti a kereskedelmi és iparkamarát.
Szakközegeim jelentéséből, valamint a harmadfokú el*
bírálás végett elemkerülő terméuyhamisitási kihágási
ügyek adataiból meggyőződtem arról, hogy újabban
a paprikát uagyobb méitékbeu olajozzák. Az olajozás
célja az, hogy a régebbi színét vesztett paprika frissnek,
a ktvesbbé szépsziuü termésből készült paprika jobb
miuöségűuek és az újabb időben külföldről behozott
csekélyebb értékű spanycl paprika uagyobb értékű
magyar papnkáuak lássek. A paprika ilyentén olajozása
amellett, hogy a hazai vevő közönség megtévesztésére
szolgál, ezeu különleges magyar áru kivitelét is akadályozza ^és igy a magyar kereskedelmet károsítja),
mert a külföldi államokbauAkülönöseu az e tekintetbeu
nagy szigorral eljáró Egyesült Á'damokbau az olajozott
paprika bevitele nehézségekbe ütközik. Szükségesnek
lartorn tehát azt, hogy erre az érdekeltek figyelme
azzal hivassák fel, hogy a paprikáuak, bár a legtino*
mabb olajjal való olajozása, vagy bárminemű zsírosáén
aa 1895. évi XLVI. t. c. végrenajtási rendeletének 5
§. 1 c. pontja ertelmebeo hamisítást képez, mely aa
id. cikk 3 §-a illetve c. pontja szerint 2 hónapig tér*
jedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbttu*
tetőssel, továbbá az olajozott, vagy zsírozott paprikának
aa e célra szolgáló auyagokuak és eszközöknek elkob
zásával bünteteudő. Felhívom tehát a kamarát, ho|f

B
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enttl a kamara kötelekébe tartoló kereskedőket a leg
kiterjedtebb módon érteaitae. Felkérem továbbá, hasion
oda, bogy a kereskedők mielőtt paprikát rendelnének,
aa áruból mintát kérjenek és azt valamely nyilvános
vegj vizsgáló laboratóriummal (állami vegykisérleti állo
más, törvényhatósági vegyvizsgáló ál omás, nyilvános
sági joggal felruházott magán laboratórium) vizsgál
tassák meg a a szállítót: árut a kifogástalannak talált
mintával hasonlítsák össze, gysnn esetén az árut is
vizsgáltassák meg. F'gyelmezleteiidök továbbá a hiva
tásos paprikakeresdök, hogy az Egyestilt Államokban
nagyon keresett a magyar paprika, de mivel ott a
vámuál szigorú vizsgálat van, mielőtt oda árut szállí
tanának, azt saját rrdekiikbeu vizsgáltassák meg az
ottaui vizsgá'ati módszerek tanulmányozására különösen
utasított m. kir. országos cltemiai intézettel (Budapest
II. kér. Iutézer utca) vagy a szegedi törvényhatósági
vegyvizsgáló laboratóríummsl.

— Rendkívül életrevaló, k próbált,
modern intésméi yt ajánlónk tisztelt olva
sóink szives figyelmébe a Budapesten Vili.,
Főherceg Sándor-utca 30-ik sz. a. fennálló
Magyar Otthon penzióban. Évek óta általá
nosan kedvelt, pompásan bevált, családi
Beálló ez, ahol mérsékelt napi áron (mind
össze három koronáért is és fokozatosan
feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen
bútorozott kli'ön bejáratú szobákhoz lehet
jutni. Vidékiek, akik rövidebb-bosszabb időt
kivánnak a fővárosban tölteni, szórakozás,
vagy üzleti ügyek intézése vegett, a Migyar
Oabon barátságos hajlékaiban nyugalmasan
berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezők
nek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak
és más hivatásuknak még kivételesebb ked
vezmény jár ki. I.koák vakációé, tanulmányi
kirándulásai számára egyenesen megbecsül
hetetlen a Magyar Otthon 1 Villamos világí
tás 1 Tükrös szekrények I

Nem csak gyermektől vonandó meg
minden, ami szívgyeugitö, és az idegeket
megtámadja, — félre tehát a szesszel és
kávéval 1 — felnnötteknek is legnagyobb
kincs az egészcég. A gondos háziasszony
azért reggeli éa ozsosna kávéhoz mindig a
va'ódi Kathreiner-féle Kueipp-malátakávét
használja, mert elégedettség és megtakaritás,
főleg azonbau a gyermekek viruló kinézésű
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt,
a bevásárlásnál a legnagyobb ovatoiság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott
eredeti csomagokat tessék elfogadni I Minek
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a
mikor ugyanannyi pénzért valódit is kaphat.

Közönség köréből.
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Fitcher 1 kor., Golbrunner 1 kor., Lévai
Takarék és Hitelintézet 10 kor., Dr. Balogh
Jenöné 2 kor., Dukesz 1 kor., Mordinyi
Gusztáv 1 kor., Weisz Ignác 1 kor., Szabó
Margit 1 kor., Springerné 1 kor.. Nyitrai
Nándorné 2 kor., Steiner József 1 kor.,
Tenenbaum 50 fiil., Altmann 2 kor., Dr.
Novotnvnf 2 kor., Mercáder Alajosné 2
kor., Weisz Márk 50 fii., Horn 1 kor.,
Bedö 1 kor., Franké 1 kor, özv. Szabó
Lsjosné 2 kor., 'Bittó Gyu’áné 2 kor,, Bitló
Gyula 2 kor., Weisz Gyula 50 ftll , özv.
Kiss Palné 2 kor., özv. Mészáros Józsefné
2 kor., özv. Jókáné 1 kor., ifj. Zilay Irtván
2 kor., Követeik Samuné 2 kor., Takács
Mihály 1 kor., Weisz Jónás 20 fül., Weisz
Ignác 20 fül., R.déné 1 kor., Tóih Sán
dorné 1 kor., Neuminn Dezső 1 kor., Wilheim Jakab 40 fiil., Vblf Istvánné 40 fiit.,
Pély Istvánné 60 fii)., özv. Dékay Is vánné
60 fiil., Krizsmanek 60 fül., Fizélyné 1 kor.,
Tóth István 1 kor., Feldmann Izidor 1 kor.,
Galambos István 1 kor., Brauner 40 fiil.,
Hegedűs Bé a 60 fiil., Mátiffy Gáspárné 1
kor., Márkus Józsefné 1 kor., Horváth 40
fP., Bsrtos Lajos 50 flll., N. N. 40 fiil.,
Z^rboknl Mórné 2 kor., N. N. 1 kor.,
Schmidc Jóasefué 2 kor., Györgyi Lajos 60
flll., Varannai István 1 kor., Caibuika Rezeőné 2 kor., N. N. 50 fiil., özv. Bartcs
Istvánné 1 kor., Nyitray Jánosné 1 kor.,
N. N. 80 fii)., Riedl Zoltánná 2 kor., N. N.
40 ftll., Pisch Gizella 1 kor., Mscsay Lukácsne 2 kor., Macsánszkyné 2 kor., N. N.
40 fiil., Thuróczy Janosné 2 kor., Sárhegyi
János 2 kor., Bartos István 1 kor., Ebrenstein Regina 1 kor., özv. Vörös Lsjosné
1 kor., özv. Veszeliné 1 kor., N. N. 1 kor.,
Schhff Károlyné 2 kor., Lakos Imre 20 flll.,
N. N. 20 fiil., N. N. 40 fii., Bebula József
1 kor., N. N. 40 fiil., ifj. Tonhaiser Ferenc
2 kor., Sztojko Fülöpné 20 fiil., Loderer
Józsefné 20 fiil., N. N. 40 ftll., Rudnyánszky
Titusané 2 kor., N. N. 40 fiil., Kaszás 1
kor., Szeposy Láezlóné 1 kor., Szenessy
Kálmán 1 kor., N. N. 50 fül., N. N. 1 kor.,
Csúri István 40 fiil., Sitolár Mihály né 1
kor., N. N. 1 kor., Btlogh Ká mánné 1 kor.,
Czirok Janosné 2 kor., Léva varos 10 kor.,
N. N. 1 kor., Tusnayné 1 kor., N. N. 1
kor, Nagy Józsefné 1 kor., S<abó 1 kor.,
Tunák Józsefné 1 kor., N. N. 40 fid., Schu
bert Pálné 2 kor., Dr. Balogh Saudorne
2 korona.

Folyt, kőv.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi ápril. bó 10-töl 1910. évi ápril. hó 17-ig.

Születő*.
-M
<U S

A szülői neve

&a

Dokupil F. Zsiak Anna
fi
*
*
s

A gyermek
neve

fu
leány

József
Anna

Házasság.

Vőlegény cs menyasszony neve

Vallása

özv. Maurer Géza Becskey J.
Ghimessy István Pallér Zs.

r. katb.
r. katb.

Halálozás

Az elhunyt neve
özv. Madarász Istvánné
Vicze Erzsébet
Ifj. Czaudt István
Berger Salamoni)»
Sebőnbauser Natália

Kora

A halál ok.

91

év<a

Agg. végkimeriil.

23

bó

Gerinc gyulladás

68 éves

Vérei meszesedéi

Ny i Ittér*)

M OLL-FÉ LE*

LSEI DLITZ-PORhI
Enyli»», oldó hádszer mindazoknak, kik emésztési
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki győgyszertárakbau kérjük
k’ Hztt'iiényeil.

ZvColl

O LL- FE LE

S11’ bedörzsöld,
régi jóbirnevü háziszer
szaggatás
ée bülésböl származb
miudennemü betegségek ellen.
elismert,

Eredeti üvog ára kor. 2
gyógyszertárban

Kapható minden

Az öszigyüjtés alkalmával a Stefánia árva

hát részére következő adományok folytak be.

Gutmann Ignácné 2 kor., Knapp Dávidné 2 kor., Dr. Stnmerne 2 kor., Koatyek
Józsefné 1 kor., Deutsch Elenora 1 kor.,
Wicsek 1 kor., N. N. 20 ftll., öav. Babusik
Istvánné 2 kor., Udvardi Agostné 2 kor.,
Moravekné 1 kor., Sslivka Lajos 40 fiil.,
N. N. 20 ftll., Árvay Józsefné 2 kor.,
Kegyesrendi ház 3 kor., Torh Sándor 3 kor.,
Dr. Pnszner Gjuláne 2 kor., Gyapayné 2
kor., Rzehákue 2 kor., Báthy László 20 kor.,
Jónás 3 kor., N. N. 2 kor., N. N. 50 ftll.,
Stern József 40 ftll., Stern Lajos 40 fiil.,
Berger Izsák 1 kor., Kempfner Jakab 1
kor., öav. Fitcher Lipótné 2 kor., Silbinger
Zsigmond 2 kor. N. N. 1 kor., N. N. 40
üli., Rappaportué 2 kor., Mskacsné 1 kor.,
Adler Salamon 40 fiil,, Berger Salamon 1
kor., Missák Zsigmondué 2 kor., özv. Toólh
Zsigmondne 2 kor., Hotfmann Arpadué 2
kor., N. N. 1 kor., Adler Jskabne 2 kor,,
Klincsok Karóim 2 kor., Liebermann Jakabné 2 kor., Benoze Imréné 1 kor., özv.
Schmidtbergerne 2 kor., Pózna Lajos 1 kor.,
Seitsamné 1 kor., Mohos Mtksáné 1 kor.,
Sailassy Sándorné 2 kor., öav. Farkas
Afcosne 1 kor., Deutsch Adoifné 40 fiil.,
öav. Novotny Istvánné 2 kor., K.bina Er
vinné 2 kor., Medveczky Sándorné 2 kor.
N. N. 1 kor., Goldstein Henrikué 3 kor.’
Dr. Tóth Sándorné 2 kor., Köves mérnök
1 kor., Sziiassy Deasőne 2 kor., Ondrejkovics testvérek 2 kor., Kiss Laealó l kor.,
Stugei 60 fiil., Torma Lajosné 2 kor.,
Csekey Vimosue 2 kor., Rux >r Janosné 1
kor., Dr. Novy Ferencnj 2 aor., Köveskuti
Jeuone 5 kor., Holló Saudorne 2 kor., Dr.
Medveczky Károlyné 2 kor., N. N. 1 kor.,

Föszátküldési hsly MOLL A. gyógyszerész.

Hivatalos kóílemóny.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbueu

9.

2155/1910. szám.

Hirdetmény.
Léva város képviselőtestülete f. évi
március hó 30.-án tartott közgyűlésében
hozott 1991/1910. számú határozatával Léva
város házi pénztárának és alapjainak 1910.
évi költségvetését elfogadta és megállapította
a a hiány feeeaetére 60’/, községi pótadó
kivetését rendelte el.—
Erről a város adófizető közönségét
azzal a figyelmeztetéssel értesítem, hogy
úgy a kölnegvetes, m nt a fentebb jeiaett
határeset Léva város iktató hivata ábao a
hivatalos ótak alatt megtekinthető — és az
eset.eges fellebbezés ugyanezen határidő
alatt adható be.—
Léván, 1919. évi április hó 11-én.
Bááagh Z.aJoa,
polgármester.

Lévai piaciárak.
Bovatvezető ; Kánya Jó*..' rendőrkapitány

Busa ro.-mázsanként 26 kor. — fiil. —
26 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fiil. 17
kor. 20 üli. — Rozs 19 kor. — fiil. 20 aor.
— fiil. — Árpa 13 kor. — fiil. 13 kor.
80 fiil. Zab 14 kor. — fiil. 15 ko 60 fii).
— Kukorica 12 no’. — fiii 12 sor. 40 fii.
— Lenese 16 aor. — fii,. 17 aor. — fiil, _
Bab 15 kor 60 üli. 16 kor. — fiil — Kő
les 16 kor. — fiil. 17 kor — fiil.

akinek éjjel-nappal szün
telenül vlszkete^sége van
s nyugalmát,
al ását és
sokszor társadalmi létét
veszélyezteti, az sa.nálatrafnéitő. Ámbár ez csak l őringei lésre mutat, mégsem
létezett ezid.ig oly szer ez
ellen, ami ennek a kínos
helyzetnek vérét vetett
volna. Hetek sőt hónapo
kon át ezen bajban szen
vedők l étségbe vannak
esve, testileg s lelkileg
megtörve, képtelenek iá •
saságban mozogni. Sokszor
„ . . ,
c$ak egy kis pontet képez
a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vaka ó
ujjat önkívületiénél mariihoz készteti Ez rendesen
a kezdete s rosszabb
viszketcg-égre vezet. A
viszketegsé ; okai még eddig nem let ek ki utatva
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető’

úgy mlndon llyon eaetben amúgy is az orvosi
tanAcsra kell hallgatni. Sok or« OS s vlszketegbetegek kü önösen hangsúlyozzák a Zucker féle
szabad. gyógyazappan kedvező s gyors hatá át.

Avastag fehér hab ezen szappan által eónás
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a viszketegség beszüntetését hozza magával, úgy hogy
ÍMlk" C"klíllk- Ez;’n id<AntJ borb.ijt^a
félő szabad, gyógyszappan segélyével
egyszerűen s a legnagyobb remenynyel el tehet
távolítani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell
ügyelni:

Wőí Ttfi:
kor"

tátiban s H
kis tubus 125 kor.

Kapható ;

KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

1910 április 17.

Gazdák

EJ

figyelmébe. ,X

Cbyly Salpoter, *>ar tolt marha- és anrtéstrigya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbA prima porost köeaéo, bokái
éit kováctssén. — Korpa és más eröiakarmány, — prima kév<- kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohim
Léván, Lása'ó utcta 2

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkereskedésében Léván.

K

7

&

T5á
01- '*• ^*r* U(l’,r' »«áliitó
■ wSZwUFy virágkeroakedése, Bid»pest, Vili., Kikóciy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld
a

m

a kiskálnai t«DÍ’ ónál.

takarmány.

ElacLö
lucerna,
lóhere, árp éa zabéra ni ju anyós áron el
adó; megtekin'hető Csernak János föerdöGrnél Barsbarzencen ahol ára is megtudható,

PI
jsAA
M.ullU

Óornáuban, közel a
wálUlU. városhoz jó hortartó
pinczivel. Bővebb felvilá?oeitáit ad tulaj
donosa, Ladányi utca 23

vaggon-rakományokban
kapható

PALMA KAUC5UK
SAROK
VAN CIPŐJÉN

(ti»ker) előnyös viteldíj me!lett a vasúthoz és a vidékre
nálam bármikor kspható. — ifj. Ghiliiessy
JOzsef, Honvéd-utca 19.

Védjegy: „Horgonyt*

pótléka

DULllliUIjIl-nyersolajlokomobilok
csak

Társa

‘Rirlrnrei

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már
sok ót óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult
köszvényttél, otúznál ée meghűléseknél.
Figyelmeztető*. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony
**
védjegygyei és a Richter
cégjegyzéssel ellátott dobazba van oaomagolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és
K 2.— éa úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törik József
gyógyszerésznél, Budapest
OL mater irigysztrtín u .Árny tysiiimr,
Prágában, Elioabethstrasse 5 neu.

Bili IWniiD'D?er801ainiQt()r0t 60

is

ként is kapható. Vendéglősöknek árenged
ményt adok.

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

állomáson levő raktáramból.

Szabó Emil

36 koronáért, kevert siller hoktoliterenke t 30 koronáért. Továbbá kisU.lön fő
zött törköly és seprő pálinka literenként
160 t. derére sárga barack pálinka lite
renként 2 60 fillérért k-pható Kiskőrösön
Pest w, Balogh Gy. Géza szőllőbirtokosuá . Bjr 50 literen főiül, pálinka 5 literen

I

Ipolypásztó
Megrendelhető WOLFNER S. czégnél Budapest, V., Drava utcza 16

Balassa utca 8 szám4 szobából és mellékaelyiségekböl álló ház szabadkézből eladó.

Vár

AiaCLO HaZ.

vm

Tűzifa
teljes

171 a J A

TT
A í na
Ki y jó ksroan levő
Bor és pálinka. ®SkX?4*
narmönium.
Kot0g<>.féie «.ion
asztali fehér fajborok hektolitfrinként
harmónium mzhvd késből eladó. B ivebb t

WEraffil

nagyobb alakban megvételre kerestetik

-A-

cégnél

Budapest V., Ferenc-Józset tér 6 sz.
(Gresham-palota, a lénchlddal eremben) kaphatók.

Sürgönyeim

Cséplukészlitek

Telefon

Szabóék

S

mUDKTELL

76-48.

eredeti svéd

Bpest.

nyersolajmotorés
lokoniobilok

Szlvógázmotorok Benzinmotorok
Cséplőgépek. Malomberendezések.
tfV Árjegyzék Ingyen és bérmen ve **
■

TANONCZ
kerestetikNYITRAI és TÁRSAK T.
könyvkereskedésében Léván

EH

BENZIN- és
szivógái telepek

FISCHER JÁNOSmérnök, malojiépüéizet, Budapest'
a

V., Nádor-utca 35. szám.

Loserth Dezső
Lajos-tér I. szám.

Naponta friss felvágott. Teljesen friss írni. Prágai soíar.

Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni
paprikás szalonna Naponta friss bécsi, frankfurti és
szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.

Finom cukorkák. — Friss Mantimer-fde mániát
Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás!

□

I Inti A A.

ArirEVzék és költségvetés

‘w™

A legjobb padlómaz

FRITZELAKK

fűszer, csemege , bor- é3 ásv-viz kereskedese

Kossuth

.

Sürgönyeim:

^’ofite.ta.lca.xé^pén^tá.rl ciieque fiz5.rn.la. : 22*408.

—1□

LÉVA,

r*

Tartós!
W Kiadós!
Használatban legolcsóbb!
Szaklapokban hygienikua tulajdonságainál fogva
előnyösen ismertetve.

Kapható.

Stern József

□

Magyar Vulkáncementgyár R. T.
Központi iroda : Budapsjt, V., Sas utca 25. szátn - Talefon sz.: 107-16 - Gyártelep. Selyp - Tolofon : Hatvan 46

A inni
Elsőrendű Selypi porllandceuientet, Vulkánpirtland cementet, kitűnő iniAJdlll: nőségűt, mely a portlandceinent szabványait 50°jo-kai túlhaladja, -w-w

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

Kern Testvérek
T, E V Jk. KT-

BUTORRAKTÁROMAT,

vas-, fűszer- es csemecekereslíeűök.
Ajánljuk újonnan Átrendezett
raktárunkat olcsó, poutos kis'/o’-

kárpitos és asztalos műhelyemet

gÁlÁsunkkal.

Báthy-utcza 1. sz. alá

Valódi Angol, Key, Batleaxe, Brazíliai, Cuba. Jamaika

helyeztem át,

rumokat, likőröket

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy
becsű pártfogásával szerencséltessenek.

Steiner József,

iii
s T
*

ti
M

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

*

Öl

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.
iái

bútorkereskedő LÉVÁN

ö

&

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép
23—22 cm. széles és 13 cm.
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható szines virágtölcsérrel
minden nagyságú lemezhez
alkalmas, 2 darab 13 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt
W 16 forintért "W#

kapható.
Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.
Árjegyzéket és lemezjegyzéket ingyen és bérmentve
küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor,

M-

kályhákat,

szénfűtésű kályhákat K
és kályha felszereléseket, nickel alumínium, >
email, öntött és lemez konyha-edények, alpacka tea-főzők, evőeszközök jótállásra vadá a
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús
választékban, nagy választék épület- és minden
nemű vasalásokban.
Becses pártfogását kérve továbbra
is igen tisztelt vevőinknek.

Varrógépek
5 é-vi jótéilléLsra 1

órás és ékszerész Léván.

oooooooooo

<50
Knapp Dávid,'0
00
0
állandó gépkiállítás 0
00
0
Hazai gyártmányú gépek
00
0
0
—

Továbbá téó idényre magvar gyártmányú foly
ton égő Viktória, Meidinger rendsz. koksz-, ►3

mezőgazdasági és varrógépek
~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
újonnan épült házamban nagy választékú

van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is —
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará
zatokkal készséggel szolgálok.

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-tele motorok minden
nagyságban, valamint minden e szakba vágó
- gépek és gépreszek.
z

Majtsltii aiar fásrtii,

saját érdekében cselekszik,
ha vásárlás előtt megtekinti a

BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET

védnöksége alatt álló

Butorcsarnok és Hitelszövetkezet
árúcsarnokait
a köve'kezö bolya-en vannak;
VIII., József körút 28. SZ (Bi-kootiu u ci sa’kán),
IV, Ferenciek-tere 1. sz (. kirA yi birpilot ib*n)
Ezen NiöveUezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek
felügyelete alatt áll.

Vásárlási kéuvszer teljesen kizárva
S tllszerű modern lakberendezések

Jatányos árak!

Szavatosság az ám minőségéért!

1MF* Az áruosarnokba kizárólag elsőrangú
budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.

A

jSiiöíirááys
Kérjen feltétlenül árajánlatot

k

BUDAPEST KŐBÁNYAI

TRÁGYASZArITÓGYRR

limxl. Scai'i > of *t Tlru ot|t«l. BuOnit, II. I) ,41 «l 21

Nyomatott Nyitrai és Tina r. t, gyorsaajtóján Léván.

utt.

