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előfizetési feltételek.
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ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
_□ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ; HOLLÓ SÁNDOR.

A drágaság végoka.
Budapesten országos jellegű anké

tet tartottak a napokban a fővárosi 
bizottsági tagok az élelmiszerek, külö
nösen a hús folytonos drágulásának 
meg gátlása érdekében. Kétségtelen, 
bogy a megélhetési viszonyokra súlyo
san nehezedik az élelmi szerek drágu
lása Hiába emelkedik az iparcikkek 
ára és a munkás napszáma, mert 
tényleg nem jön ki jobban belőle, 
mint ezelőtt tiz évvel az olcsóbb 
világban.

És mivel magasabb lett a munka
bér, magasabb lett a nyersanyag elő
állítási költsége, többe kerül a nyers
anyag feldolgozása, mint még pár 
évvel is ezelőtt.

És ha a nyersanyagok termelői, 
valamint azok feldolgozói kénytelenek 
az árakat emelni, mit tegyen a köz
vetítő kereskedő, akire az áru drágább 
beszerzése, alkalmazottainak magasabb 
munkabére, a bolt- és lakbér felcti- 
gázasa és magának és családjának 
megélhetése napról-napra fokozódó 
újabb terheket hárít? Emeli az árakat 
ő is, nem szívesen, mert a drágaság 
forgalmát csökkenti, •— de kénytelen 
vele.

Kutatjuk, vitatjuk az általános 
drágaság okait, gyógyszereket kere
sünk azok megszüntetésére és nem 
vesszük észre, hogy circuius vitiosus- 
ben keiiugünk s minduntalan vissza
jutunk ahhoz a ponthoz, ahonnan 
kiindultunk, De uem vesszük észre, 
nem látjuk meg az arak emeikedtsé- 
nck egy közelfekvő okát sem, amit 
pedig nem kellene figyelmen kívül 
hagyni. Nem mondjuk, hogy egyetlen, 
de kétségkívül egyik főoka a drága
ságnak az állam fiskális érdeke. Az 
állam elsősorban ip»rt üz, de az ipar
űzést nem arra használja, bogy a 
gyártott iparcikkek forgalma terén az 
áralakulásra mérséklőig harson, ha
nem arra, hogy iparvállalataiból minél 
több hasznot préseljen ki az állam
kincstár javára. Eléggé bizonyítja 
ezt többek között az állami vasmű
veknek a vasksrtelhez való csatla

kozása.
Az állam továbbá monopoliumo 

kát kreál, de szintén nem abból a 
célból, hogy a magánvállalkozást ki
zárva olcsón lássa el a fogyasztókat a 
monopólium tárgyát képező cikkekkel. 
Íme a dohánygyártmányok árát már 
a jövő évben jelentékenyen felemelik; 
a pénzügyminiszter már Le is állította 
az 1911, évi költségvetésbe a dohány- 
jövedek bevételeinek az árak feleme
lése utján remélhető többletét. A gyufa-

Megjelen vasárnap reggel.
FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

monopólium behozatal szintén csak 
rövid idő kérdése; az állam megfogja 
drágitani ezt a közszükségleti cikket 
is és pedig nem kevesebb, mint 100 
százalékkal. Ezt az illető iparágak 
bajainak szanálására való törekvéssel 
igyekeznek megokolni, de bajos már 
port hinteni a világ szemébe, mely 
előtt tárva áll a valódi ok: a fiskális 
érdek, melynek tulhajtását a horribilis 
katonai terhek idézik elő.

De leginkább kihatnak a drága
ság fokozására a fogyasztási adók, 
melyeket szintén a fiskális érdekek 
diktálnak. Azt a teóriát, hogy az adó
terhek fogyasztási adók alakjában 
elviselhetőbbek, csak bárgyú emberek 
hiszik el. A fogyasztási adóknál nem 
lehet a progressziót alkalmazni, a 
szegény ember az általa fogyasztott 
pálinka után, csak annyi adót fizet, 
mint a gazdag ember a finom cognac 
után. De legnagyobb fokú emberte
lenség az erőt adó húsnak fogyasztási 
adóval való megterheltetése és hogyan 
kívánhatjuk az állattenyésztőtől, az 
állatkereskedőtől és a mészárostól, 
hogy engedjen a maga áraiból, mikor 
az állam tudni sem akar arról, hogy 
a husinséget legalább busfogyasztáei 
adó elejti sével enyhítse. Azt mondják 
ez nem vezetne célhoz, mert az elen
gedett adó nem a fogyasztók, de a 
husáiusitók hasznára esnék. Képtelen 
beszéd, hiszen az élénk kereskedelmi 
verseny egyszerűen lehetetlenné teszi, 
hogy akár egyesek, akár az összesség 
a fogyasztók megkárosítására hasz
nálnák ki a husfogyarztási adó el
törlését.

Ezekben adva van a drágaság 
beállításának és emelkedésének egyik 
fő oka, de egyszeremitd kitűnik az 
elmondottakból az is, hogy az állam 
pénzügyi érdekei és a kereskedelem 
érdekei diametriális ellentétben állanak 
egymással. Az állami monopóliumok 
egyszerűen konfiskálják némeiy fo
gyasztási cikk forgalmát, a fogyasztási 
adók pedig más közszükségleti cikkek 
forgalmát bénítják meg. Szóval, az 
állam leszedi a kereskedjem elől a 
tejfelt, csoda-e aztán, hogy sem a ke
reskedő, sem a fogyasztó nem boldo
gul, de végre — mert mindennek 
meg van a véghatára — az állam sem 
fog boldogulni.

Kétségtelen, hogy az állami bevé
telek fokozása elsőrendű állami érdek, 
mivel az állam terhei — amint azt 
egyik előző cikkelyünkben részlete
sen kimutattuk — folyton emelkednek. 
Azonban nem szabad ezt az élelmi
szerek rovására tennie, mivel ez legha
marabb megbosszulja magát. Nem

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklaméolékst a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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lehet áll.mérdek sem az élelmiszerek 
drágítása, mivel ez visszahat a munka
bérek és napszámokra s végeredmé
nyében alig fog jelenteni a jövedelem
többlet a gazdának a tiz év előtt elért 
eredményhez képest.

Az állam kötelessége a közjóiét 
emelése, ezt pedig csak úgy fogja 
elérni, ha nem gátat emel a közfo
gyasztás elé, hanem inkább elősegíti.

A jutalmazás és büntetés, mint 
nevelési eszköz.
Irta: Bányai Ferenc.*)

Tudvalevő dolog, hogy a gyermek 
csak saját vágyai szeriot akar cselekedni, 
önző céljait minden körülmények között 
el akarja érni. Mint tanítóknak éa szülők
nek gyakran van alkalmunk tapasztalni, 
hogy a gyermek saját érzelmeiből kito- 
lyó'ag is rém akar figyelni, rém akar ta
nulni, szótlogadni, mosakodni, szóval 
engedetlen.

Közei 25 éves, tanítói működésem 
alatt ama meggyőződésre jutottam, hogy 
euie körülménynek oka leggyakrabban a 
szülő, részben a tanitó is.

Figyeljük meg a legtöbb házban, hol 
az emuiéit bajok fennforognak, nem vezet
hető-e vissza ez — eltekintve a gyermek 
kóros állapotától — a szülőknek ideges 
lelkiállapotára? A szükséges türe'em, a 
gyeimck természetének tüzetes ismerete 
helyett — gyakran a türe'metlenaég, a 
durva, szeretetnélküli s a gyermek indivi- 
duál tásának meg nem felelő parancs talál
hatók.

Sok szülő éa nevelő, midőn az előbb 
említett kóros tünetekkel találkozik, gyer
mekeinél, illetve növendékeinél, nem ia 
gondol arra, hogy követésre méltó példa, 
következetes szoktatás, világos, könnyeo 
megérthető, gördülékeny, érdekes tanítás 
által a gyermek, illetve növendék ielküle- 
tére, szabad akcrat elhatározására hatással 
leíetie. Ezekből kifolyólag önként kerüli a 
helytelent s teszi a helyest anélkül, hogy 
a gyetmeknek büntetésben kellene része
sülnie a rossz miatt s jutalomban a jó 
cselekedetéért,

A jutalmazás és büntetés által a taní
tók ée csülök közvetlen az érzékszervekre 
gyakorolnak hatást, a lélekre csak a test 
közvetítésével, tehát másodsorban és alá
rendelten.

A folytonos jutalmazás által a gyermek 
csak az elnyerendő jutalom reményében — 
ami egy jó dsrab egoizmus — teszi ae 
erkölcsöset, engede'meskedik és tanul.

Hogy állunk a büntetéssel, főleg • 
testi büntetéssel ?

♦) Előadta a lévai tauitői járásklirhldMS,
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A büntetés félelmet kelt * gyermekben. 
A félelem következtében nyilvánosan kerüli 
• hibát, * bűnt ; de titokban hatványozott 
mértékben követheti azt el, — gondolván 
magában: „Hiszen as apa, a tanító úgy 
sem látja, úgy sem tudja."

A gyermek akaratára közvetlenül kell 
hatni oiy módon, hogy az nevelő környeze
tétől látva a szép és követendő példát, azt 
akaratlanul, örömmel, minden intelem nélkül 
kövesse.

Evvel nem akartam azt mondani, hogy 
a jutalmazás és büntetés nagy ritkán meg
felelő időben és módon, mint alkalmas 
nevelési ób tanítási eszközök nem szüksé
gesek, mert, hiszen, a jutalmazás adott körül
mények köaött jóra ingerli a gyermeket, 
a büntetés pedig ideig-órá'g, mig más helye
sebb módon tudunk a gyermek lelkületére 
hatni, visszariasztja a hibák elkövetésétől.

Jutalmazást és büntetést tehát akkor 
— de crakis akkor alkalmazzunk, midőn 
sem a gyermek saját akarata, sem a tanító 
éa szülő határozott akarat nyilvánítása nem 
elég arra, bogy a tanitó és szülő akarata 
érvényesüljön, úgy a jutalmazásokat, mint 
a büntetéseket a tanitó szándékosan a nö
vendék magaviseletéhez köti. Nyilvánvaló, 
hogy a jutalmazásokat CBak mesterséges és 
a tiszta erkölcsiBégtöl elütő behatásoknak 
tekinthetik, mikkel az ember viselkedése 
volna irányítandó. Szükségtelenek csak ak
kor mutatkoznak, ba a gyermekben ferde 
nevelés folytán nagy mértékben hibás haj
lamok keletkeznek. A jutalmazás ilyenkor 
ébresztő, a büntetés ellenhatást előidéző 
eszköz.

Ha a jutalmazást és a büntetést, mint 
a legritkább esetben használható nevelési 
eszközöket tekintjük, úgy határozottan a 
jutalmazásnak kell előnyt biztosítanunk.

Igaz, hogy a jutalmazás többé — 
kevésbbé kioltja a gyermekekből az al- 
truisztikus érzést, némely meg nem jutal
mazott gyermekben irigységét keli; de sok 
tanulót jó me^aviseletre és szorgalomra 

serkent. Hiszen az iparos is azért dolgozik, 
hogy megélhessen, esetleg * szerzett vagyon 
és más elismerés legyen méltó jutalma.

Hányán munkálkodnak az emberi tár
sadalomban csak azért s talán nem ia 
egyébért, hogy anyagi haszonnal párosulva 
hirt — nevet szerezzenek és némi kitün
tetésben részesüljenek ? Hányán gázolnak 
embertársaik életfeltételein keresztül, hogy 
a felsöbbség csak az ö nevét ée címét 
lássa, az ő tetteit dicsérje?

Nem az ilyen s az ezekhez hasonló 
jutalmak elnyerése álta1 buzditjui a zsenge 
gyermeket a szépre, jóra, nemesre, hazafi- 
ságra, vallássoságra; hanem nagy férfiakat 
és asszonyokat, jóravaló tanulókat, hasznos 
polgárokat kell a gyermek testi én lelai 
szemei elé állítani, kik különféle ssép 
erényeik által mindenféle u. nevezett stré- 
berséget, fölfelé való gerinctelenséget és 
feltűnési viszketeget félretéve, emelkedtek 
a tásadalomban és az iskolában az őket 
megillető polcra.

Ha a szülők és tanitók azon szomorú 
eredményre, illetve eredménytelenségre jut
nának, hogy nem képesek jó nevelés 
és szoktatás által a gyermek akarat elhatá
rozására hatni, akkor okvetlen helyezzék 
a jutalmazást a büntetés fölé.

Jobb és sikeresebb hátáénál vau * 
gyermekre az örökös félelemnél az, ha öt
— miután megérdemli — tanítója, vagy az 
iskolát látogató kir. tanfe'ügyelö éa isko
laszéki tagok megdicsérik, mert ez reá 
buzditólag, a többi tanulóra nézve serken
tőleg hat.

Ha a szülők és tanitók a gyermekeket, 
a rosszakat, engedetleneket, csak büntetik,
— s mikor jók, elismerésben nem reszeBitiá, 
CBak önmaguknak okoznak keserűséget, 
saját gyermekük, tanítványuk, fiatal életét 
keserítik meg. A gyermek a szülőben, a 
tanuló a tanítójában csak ellenségét latja.

Nem mondom, bogy a gyermeket 
nyaijak-fa.jás. Bizonyos fokú ereiyt is 
kell a gyermekkel szemben gyakorolni; 

de ezen erélynek a szeretet — a gyermek 
iránti lángoló szeretet — legyen hü kiBérö 
társa 1

Egészséges testben lakik az egészséges 
lélek. Beteges, vézna gyermeknek csak ritkán 
van akkora lelki ereje, hogy az ultima 
rációval, a jutalmazással és büntetéssel is 
képesek legyüok reá hatni. Itt csak egy 
dolog haezuál : pontos előírás szerint, eset
leges orvosi beavatkozással hozzuk a gyer
mek testét egészséges állapotba, hogy a jó 
példa, szakszerű tanítás befogadására alkal
mas legyen.

Folyt- köv.

Különfélék.
— Düledezik a régi tanítóképző 

A régi tanítóképző rozzant epü.ete mintha 
éretné, hogy napjai meg vannak számlálva; 
majd itt, majd amott düledezni kezd, amely 
körülmény úgy a tanári karra, mint a 
növendékekre nézve esetleg komolyabb 
veszedelmet rejthet magában. A sok esőzés 
következtében az épület tetőzetének szúette 
gerendázata és falai annyira átáztak, hogy 
hellyel-közzel nemcsak a vakolat, hanem a 
falak is repedezni kezdenek. E hó 5-én a 
tornaterem vakolata hullott le a mennye
zetről és egy növendéket súlyosan meg
sebesített. Másnap pedig az egyik tanár 
jelentette az intézet igazgatójának, hogy a 
második osztály tantermének mennyezetén 
tanóra közben oly nagymérvű repedések 
támadtak, hogy a teremben való tartózko
dás veszélyessé váibatik. Az öreg épületnek 
rozoga állapota regi keletű s éppen ez ok
nál fogva az intéző köröknek tejes erővel 
oda kellett volna törekedniük, bogy az uj 
tanítóképző, amelynél még ma is sok a 
végezni való munka, — már ez őszön át
adassák rendeltetésének, ami a kedvező 
időjárás mellett minden akadály nélkül meg 
is történhetett voma. Azonban meg most is 
teljesen bizonytalan, hogy mikor vonulhat 
be az intézet uj otthonába; mert — amíg 
a kormány egy uj u canak nyitását aivanja 
a varostól, — a viz kerdeseneü mego.dasa 
iránt idd<g semmi intézkedést nem tett, 
már pedig megfelelő kútnak fúrása előtt az 
épületet elfoglalni iehe’etleuseg.

— Harmincéves jubileum. Dr. Kis* 
Mihály, vaimegycuk arvaezekei.es eidemuus

T Á R C A.
Örök élet.

Voltam oÁTt amikor meg sem születtem; 
Ha meghalok, hát akkor ia leszek.
Vagyok örökké, miut az ég felettem, 
Csak az múlik el, amit erezek.

Ha ezt a földet egykor ide hagytam,
Ha a kaszás majd eugem learat:
Leazek tovább ia, caak máé változatban, 
De a búm a örömem, az itt marad.

Öröm, bánat nem tart tovább a sírnál,
A hiúján én megyek át egyedül.
Ea mig a lelkem a nagy ég felé száll, 
Testem az öa anyagba elvegyül.

Bár hamvadó porom szél azertehányja, 
Habár e testnek akkor vége lett:
En, mint az ősanyagnak egy paránya, 
Élem tovább az örök életet.

Nem a bölcsőben kezdődött az éltem, 
ügy a koporsó szinte nem a vég;
Mikor születtem, én már régeu éltem,
8 nem múltam el a sir porába még.

Vagyok kezdettől és leszek örökké. 
Akár mint ember vagy mint öaauyag;
Az, hogy születtem s lettem siri röggé, 
A létem puszta változatja caak.

_ ___ Kersék János.

Miramare.
Irta: Prohászka Ottokár.

Miót* először rám nézett végtelen, kék 
etemével * tenger, siót* megigézett s fogva 
t art. Néitm ét ueretem én m, Ó be ssép a 

tenger, végtelen kéksége lágyan átfoly a 
láthatáron a halványkék égbe; peremén 
barna, sárga, fehér vitorlák rengnek, mint 
szétszórt virágszirmok a csendes tó tükrén. 
Nem ha adnak, hanem riiganak; jól érzik 
magukat az tg s a tenger, e két hü kebel 
ölelésben. M.ndkettö hü, a hűség, a kékség 
színébe öltözve. Az egboit tüzet s életet 
sugárzik ; az életből lesz teimekeny a ten
ger, miutin az ég lüzét elnyelte s azalial 
enyhítette; a tenger viszont hüs s lágy 
fuvalmat lehel az izzó, magas egte. Tűz es 
víz, látszólag ellentét; tulajdonkepen pedig 
a legmélyebb összhang ; két hatalom, mely
nek küzködö chaoszábói emelkedik ki a 
világ, bogy egyensúlyokban kifejlessze szép
ségét. E két vegteien, kék mezőben szem
léljük az Isten „ötök s bű gondolatait". 
Tűz izzik minden virágban s via foly 
ereikben; tüa hinti be aranyporral a 
napsugaráé levegőt s víz vet könnyű, 
átlátszó se yemfáiyolt a gesztenyés s olajfáé 
lejtők festői körvonalaira.

Mikor rzel iúj a tenger felül s hullám 
hullámra gördül, úgy tetszik, mintha millió 
kígyó Bikianék s gyürüdzenék felénk, 
meiyek csak a part homokján öltik föl 
tájtékzó taréjukat. Ilyenkor húz, vonz 
magához e bűbájos elem s mi engedünk 
vonzalmainak; mint puha, perzsa szőnye
gen ereszkedünk hu.iámaiba s midőn az 
anyafőid eivész lábaink alatt, akkor az 
Óceánnak pehelynél Jágyabb, bársonynál 

puhább hullámai fognak föl s ölelnek at; 
nem visznek el magukkal, hanem emelnek, 
felemelnek, hogy belastuk a förnyéker, 
azután ismét lehúznak a melybe s nem lá
tunk már mást, mint hullámvölgyet s eget. 
Az élet tengerén is igy van ; ha magasan 
állunk, többnyire a földet nézzük, ha pedig 
a mélybe széliünk, akkor az égre tekintünk.

Szép, szép a tenger, a legfölségesebo 
szépség, rzép, mert egy darab földbeszakad 
égbolt. Az Isten átka nem érte, mert nem 
volt aa ember hazája ; azért s épség is, 
érintetlen s bája be mélytálán. Hullám 
tisztátlant meg nem tűrnek s kidobják iám 
a mételyes földre; nincs bennük tespedé- 
könnyen megindulnak ; engedelmeskednek 
szélnek, mely a szellem kepe. Maguk m 
nem rohadtak, mert a kesernyés sót, 
bölcsesség savát szomjazzák s élvezik, 
tenger a termékenység, a fejlődés bölcső; ; 
fölötte lebegett „kezdetben" aa Isten leik , 
A legnagyobb erő rejlik cseppjeiben, a g' 
az ember trónjának első zászlósa. Hullám 
bán a zsoltáros az Isten dicséretének m-. i 
lágyan zsongó énekét, m jd dörgő hosszon..- 
ját hallja. A tenger a legfogékonyabb .itt 
ég benyomásaira ; tőle veszi színét s vids -, 
nyílt tekintetét. Az igazi bölcsességet s 
jelzi, mert gyöngyeit s kincseit a mélys 
ben rejtegoti; mélységét nem tárja ki 
senkinek; vásárt, zajt, utcát, nem ismer; 
elég mzgzmagának.

arvaezekei.es
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elnöke, e hó 7.-én töltötte be a vármegye 
törvényhatői ágának közszolgálatában való 
müködéséne ; harmincadik évér, amely idő 
alatt kilenc évig a jiaramszentkereszti járái 
azolgabirója és hat évig az arznyoemaróti 
járásnak föszo’gabiróia volt; tizenöt év óta 
pedig az arvaszék munkáját vezeti buzgó 
és kitartó szorga'ommil. A vármegye tisz
tikara e hó 6. áu ünnepségét rendezett a 
jubiláns tiszteletére, amely alkalommal a 
tisztikar nevében Mailáth István alispán 
melegen üdvözö'te dr. Kiss Mihályt. E>te tár- 
sasvacsora volt, melyen a jubilánsnak barátai 
és tisztelői nagy számmal vettek részt és 
szép ovációban részesítették vármegyénk 
árvaszekének kiváó éa derék elnökét, aki
nek jubileumához mi íb őszintén gra
tulálunk.

— Tudományos előadások a fő
gimnáziumban A december hó 6.-iki 
előadás nagyszámú és előkelő közönség jelen
létében tartatott meg. Úgy Patár Zoltán, 
képzöintézeti tanárnak „Művészet és it és' 
c mü felolvasása, valsmint í-rtetics István, . 
iögimuáziumi tanárnak a „Jiaqgfestültségű és 
szapora váltakotású áramokról^ tartott előa
dása mindvégig lekötötte a hallgatótág 
figyelmét és érdeklődését. Az előadók de
cember 13,-an, este 6 órakor folytatók 
élvezetes e dudásaikat.

_ Textilgyár létesítése. Várme
gyénkben a aöz.lmuuban mozgalom indult 
meg, melynek ceija, hogy az erre iegalkal- 
masaDbuak bizonyuló helyen egy Uxiilgyár 
részvénytársasági alapon ietesittessék. A gyár 
megalapítása céljából az ügy ir..nt érdek
lődők ma drle>ött 10 órára a városház kis 
termében értekezletre jönnek össze, melyen 
az alapítandó gyár részletes tervezete is be 
lesz mutytva.

— Értekezlet. A Lévai Hírlap 47-ik 
számábau egy jegyzőkönyv voit közölve, 
tme ynek tattaimát varosunknak katb. hivei 
úgy sz egyház vezetőség re, miut magukra 
nezve sérelmesnek ta.a.iás, s ez okból ma 
egy hete, de erőit 11 órakor a katb. körben 
eriekezieiet tartottak, amelyen e,határozták, 
hogy • préposthoz mennek s a jegyző
könyvben f igiaitakra faihívják figye.met. 
l)e mert az összegyűltek szama meghaladta 
a kétszázötvenet, az értekezlet küldöttsegileg 
» körbe hívta meg a prépostot, aki a fenn
forgó ügyben a hozza intézett keidesekre 
úgy nyilatkozott, hogy ; mint a lévai ka<h. 
egy hát vezetője a ref. egyház előhaladása 
eie soha akadályokat mm gördített. Huszon
hat év óta vau L.van, de még eddig e 
téren panaszra okot nem adott, — sőt min
dig a felekezeti beket kereste. 11a as utóbbi 
években a beke megzavartnak látszik, ennek 
nem ö az oka. S ha a leközölt jegyző
könyvben mégis ö áliittatik oda, mint aki 
a ref. egyházat támadja, am t a lévai ref. 
egyház presbitériuma egy későbbről kelt 
jegyzőkönyv tanúsága Bzerint megcáfol, — 
ez vakmerő állítás, amely ellen tiltakozik 
éppen úgy, mint tiltakozik az ellen íb, hogy 
a Tokody-Birtba-féle kérdés vallási vagy 
felekezeti viszálynak minősíttessék, Ez a 
két felnek személyes ügye, amelyhez neki 
semmi köze s amelyet megkeresés folytán 
igyekezett is lecBendesiteni, de annak elnyo
mására keményebb eszközöket használni 
sem oka, Bem módja nincs. Aki ezt a 
viszálykodást vallási ügynek minősiti, annak 
ezzel céljai vai nak, — azt eszköznek hasz
nálja fel. Jóllehet már eddig is sok panasz
énál jöttek hozzá mindenfele formában és 
a lelkészértekeziet jegyzőkönyve is mélyen 
ingerlő, — a prépost meg most is békére, 
türelemre, öumerséklésre és megfontolásra 
intette a híveket ; mert hiszen ez a dolog 
nem a ref. egyház egyetemének, csak nehány 
nyugtalan veitt embernek a meggondatlan- 
saga. Varosunknak békés munkára s nem 
vanásLaboiúia van siüssege. Egyúttal arra 
hívta fel a híveket, bogy legyenek éberek, 
figye jenek es ha maja ö is szükségét fogja 
látni az elkertt.heteilennek, akkor majd ö 
megy előre és kövessék öt. Addig azonban 
ismételve a bőket és lüre.met köti lolkükre.

— Kinevezés A pozsonyi ítélőtábla 
elnöke as aranyo.marón kir. törvényszéknél 
Bseivezett esküdi bíróság elnökévé as 1897. 
•vi XXX111. t. c. 2. §-a alapján az 1911. 
évre dr. Kail Antal kir. törvényszéki elnö

köt, helyettes elnökévé dr. Gaál Homtky 
Ká’rnán kir. törvényszéki bírót jelölte ki.

, Tanitógyűlés. A Barsmegyei
Általános Tanító-Egyesület lévai járásköre 
e hó 3.-án tartotta ülését Léván az állami 
tauitóképzö-intézet zenetermében. Első tárgy 
volt Svarba József gyakorló skolai tanárnak 
mintatanitása az osztatlan népiskola III. 
osztályában. Szakszerűen mutatta be, hogyan 
foglalkoztatja közvetve az egyes osztályokat, 
mielőbb rátért vo'na a tulajdonképeni tani
tás anyagára, az írásbeli kivonásra, a Ill-ik 
osztályban. A tanulságos és a hallgatóság 
figyelmét lekötő tanitáB után a tanitás mód
járól az ülés folyamán bővebb értekezést 
tartott, me yben párhuzamot vont a kölcsön
kérés által való kivonással az utóbbi tete
mes hátrányára. — Huszár Károly köri 
elnöknek szép gondolatokban gazdag meg
nyitó beszéde után Vóyh István az egyesület 
elnöke, meleg szavakkal üdvözölte Svarba 
Józsefet, azon alkalomból, hogy tanitói mű
ködésének 4O.-ik évét betöltötte. A jubilánst 
mint az igazi tanitó mintaképét állította a 
j len és a jövő nemzedék elé, akit hálás 
tanítványainak ezrei szere'ettel vesznek 
körül. Láng Mihály, aradi tanítóképző
intézeti igazgató üdvözlő ievelének felolva
sása után a jubiláns meghatottságtól remegő 
hangon köszönte meg a nagyszámban össze
gyűlt tanítóság szívélyes üdvözletét. — A 
következő tárgy Bányai Ferenc lévai taní
tónak „A jutalmazás és büntetés, mint 
nevelési eezköz“-röl tartott fe'olvasása volt. 
A nagy gonddal megszerkesztett értekezés, 
melyet lapunk mai számában köziünk, — 
küztetszésben és jegyzőkönyvi elismerésben 
részesül*. — Majd dr. Laufer Lipót a gyer- 
mekmenhely lévai orvosa a gyermektelep 
növendékeit a tanítóság figyelmébe aján
lóba. Végül Tokody István a legújabb ter- 
mészettani és vegytani eszközöket érdekes 
és igen jól sikerült kísérletek kapcsán 
mutatta be. — Ülés után barátságos társaB- 
ebédre gyűltek össze a tanítók Schmidt 
vendéglőjében, ahol a kiváló és derék pe
dagógust, ivarba Józsefet, szintén meleg 
óvációban részesítették.

— Halálozás. Egy jóságos, nemesen 
érző, bosszú eeiét szorgalmas, kitartó 
munkában eltöltött s messze vidéken álta
lánosan tisztelt és szeretett úrnő fejezte be 
e hó 6.-án földi pályáját. Meghalt özv. 
Kmoskó Benedekué, Zsillé Ludovika, akiben 
dr. Kmoská Béla, ügyvéd, édes anyját 
gyászolja. A boldogultn-k elhunyta, akit a 
halál gyermekeinek, unoaáinak és a rokon
ságnak nagy fájdalmára hosszas szenvedés 
után 73 éves korában ragadott ki az élők 
Boiából, — mély és őszinte ré zvétet kel
tett ismerősei körében is, aminek bizonyi- 
téka látszott a megboldogultnak e hó 8.-án 
végbement temetésen, amelyre a város 
lakossága nigy számmal megjelent és kí
sérte öt utolsó útjára. — Nyugodjék béké
ben 1 — A mélyen szomorodott család
gyászjelentése a következő : „Alulírottak a 
magunk s az egész rokonság nevében fáj
dalmas szívvel tudatjuk, hogy a legszere- 
tettebb édesanya, anyós és nagyanya özv. 
Kmoskó Benedekné, Zsillé Ludovika, életé
nek 73. évében bosszú szenvedés után f. 
hó 6. án elhunyt. —- A boldogult temetése 
f. bó 8.-án d. u. 2 órakor lesz a gyászbáz- 
ból (Bathy utca 6.) a ref. rgyház szertar
tása szerint. Léva, 1910 december 6. Á'dott 
legyen emleke I Vargha Kálmánná Kmoskó 
Mária, Kmoskó József, özv. Dr. Novotuy 
Imréné Kmosló Ilona, Kmoskó Imre, Dr. 
Kmoskó Béla, Veress Lászlóné Kmoskó 
Margit, gyermekei. V’arghz Kálmán Veress 
László vejei. özv. Kmoskó Györgyné Szabó 
Erzsébet, Kmosko Józsefné Fischer Alice, 
Kmoskó Imréné Juháez Mariska, özv. Kmoskó 
Benedekné Kreitner Etelka, Dr. Kmoskó 
Beláné Honecz Jolán menyei."

— Az uj szálloda megnyitása. 
A váios á>tal építtetett díszes és modern 
Oroszlán-szálloda, melynek Fvrtikó József 
jóhirü vetdég.öe által fényesen berendezett 
összes helyiségei központi légfűtéssel, vil
lany vtlágitás.al, vízvezetékkel és megfelelő 
bzo lőztetéssei vaunak ellátva, — ttgnap 
nyittatott meg, amely alkalommal úgy az 
éttermeket, mint a kávéházi helyiségeket 
a nagyszámú közönség zsúfolásig megtöl

tötte és nagy élvezettel gyönyörködött 
Koczé Antal es fiai orezágszerte előnyösen 
ismert zenekarának remek müsorszámokban 
bővelkedő hangversenyében. — Megern i- 
tendőnek tartjuk, hogy a szállodában für
dők, telefon, társas-koctik és magánfogatok 
is rendelkezésére állanak a közönségnek.

— Áthelyezés és kinevezés. A 
vaháe- és közoktatásügyi miniszter Búgéi 
Jenő barsvármegyei segédiaLfelügyelöt ed
digi uf nőségébei a krassószörényvármegyei 
kir. tanfelügyelöséghez helyezte át. — Dr. 
Uthy Kálmán ügyvédjelöltet ideiglenes mi
nőségben fize'és nélküli kir. tanfelügyelői 
tollnokká nevezte ki és szolgálattételre Bars- 
vármegye kir. taufelügyolÖBégehez rendelte.

— Drágább lett a karácsonyfa. 
Az általános drágaság kiterjed a karácsony
fára is. Az idén, amikor a munka és a 
különféle áruk árai hatványozottabb mér
tékben megdrágultak, még a karácsonyfák
nak is felemelték az árát. De nemcsak a 
zöldtüs fenyő lett drágább, hanem elkezd. e 
a diót bevonó anyr.gtól a finom cukorkáig, 
a karácsonyfa diszitésére szolgá'ó ínindrn 
tárgy sokkal drágábban kerül eladási-, 
mint az elmúlt karácsonykor. Szerenese, 
bogy egy évben csak egyezer van karácsony, 
így valahogy mindenki megküzd ezzel a 
drágasággá .

- Gazdasági tudósító. A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter vármegyénk lévai 
járására Grimm György lévai lakost a gaz
dasági tudositói tiszttel bízta meg.

— Gyászhir. őszinte rész téttel vet
tük a szomorú bírt, hogy Kalmár Sándor 
az Eső Magyar Általános Biztositó Társu
latnak volt egyik buzgó tisztviselője, — 
csa'ád jának, rokonainak éa ismerőseinek 
nagy fájdalmára f. hó 5.-én, életének 60. 
és boldog házasságának 32.-ík évében hosz- 
szu szenvedés után meghalt.

— A járdák tisztántartása. Igen 
sok háztulajdonos könnyedén veszi a háza 
előtt levő járdának tisztogatását, amit a 
szabá'yrendelet értelmében pontosan kellene 
teljesítenie. A téli idő beálltával figyelmez
tetjük a háztulajdonosokat, akik között’ — 
sajnos — akadnak olyanok ie, bogy hete
ken át nem söpörtetik el a házuk mentén 
levő járdát, bogy gondot fordítsanak a járdák 
tisztán tartására. A rendőrség figyelmét 
pedig felhívjuk, hogy a mulasztókkal szem
ben a legszigorúbban járjon el.

— Vakmerő lopás. E bó 3.-án a 
géi yepusztai tejet szállító kocsis Szobonya 
Károly a postahivatal előtt kocsijával meg
állt s mig attól rövid időre távozott, — 
Jótsa litván gényepusztai és Sindler Lajos 
lévai lakos — a kocsiról a táskában volt 
150 koronát kivették s azon megoztosztak. 
A tetteseket a rendőrség másnapra kipu
hatolt-, de a pénz már nem volt náluk, 
mert azt részben elmulatták, részoen 
pedig bevásárlásokra elköltötték. A ren
dőrség a tolvajokat, akik lopásért már 
többször voltak büntetve, — a járásbíró
ságnak adta át.

— A vasúti arcképes igazolványok. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
legközelebb kiadott rei delete érte mében a 
nem állami elemi iskolai (ovodai) taosze- 
mélyzet a féláru menetjegy váltására jogo. 
sitó arcképes igtzolványoknak az 1911. 
évre való érvényesítését tanintezetenkint 
együt'eien december hó 31.-ig tartozik 
kérelmezni. A kir. tanfelügyelőhöz benyúj
tandó tehát záradékolás végett : a) az együt
tes kérvény, — b) együttes kimutatás, 
melyre személyeukint 2 korona értékű pos
tabélyeg ragasztandó. — - -r

— Eljegyzés. Podmaniciky Rezső e 
napokban váltott jegyet Léván Pachinyer 
János kedves leányával, Mariskával.

— Ingyen vetőgépek. A Veszprém- 
vármegyei gazdasági egyesület úgy jutal
mazza s egyszersmind azzal buzdítja a 
gazdák összetartását, hogy gazdakörei, ré
szére egy egy vetögépét ajándékoz a . kis
birtokosok haszrá'atörs. A vetőgép a 
gazdakörök tulajdona lesz és azt csakis a 
kör tagjai használhatják csekély dij fizetése 
ellenében s igy a befolyt összeget a gép 
jókarban tartására fordítják. — Hssaük, 
hogy a Barsmegyei Gazdasági Egyesület 



b a. r a 1910 december 11.
4

amely a szakmájába ' tartozó minden téren 
buzgó tevékenyaéget fejt ki, — a kisbir
tokosok buzdítására és összetartására kö
vetni fogja a vesaprémvármegyei gazdasági 
egyesület ssép példáját.

— A magyar helységnevek ells- 
Végre Ausztriában is elismerték, 

egyelőre csak hivatalosan, a magyar hely
ségnevek jogosultságát. Az osztrák keres
kedelemügyi miniszter ugyanis, mint Béosböl 
írják — most adta ki a magyarországi, 
ausatriai, bosznia- és hercegovinai posta- éa 
távirdahivatal hivatalos címtárát. As utolsó 
ilyen címtár 1904 -ben volt kiadva. Abban 
még a magyarországi helynevek német 
nevei is fel voltak sorolva. Eszel szemben 
as uj címtárnak a Magyarországra vonat
kozó részéből teljesen eltűntek a városok 
és helységek német nevei és csak kizárólag 
magyarul vaunak feltüntetve.

— Szomorú jelentés. A statisztika 
ridegen, de igazságosan beBzélő számai — 
írja a Népnevelő, — 28 millió koronára 
összegezik azon gazdasági kárt, mit a nép 
betegsége : a tüdövéez okoz a szerencsétlen 
hazában. Minden évben megkapjuk a gyász
keretes levelet 70 ezer ember haláláról. 
Milyen ijesztő mérvben terjedhet az öldöklő 
kór, mikor egy egy évnek áldoiata egy 
ilyen kis országban is 70 ezer ember ? I • 
Es ellen egyetlen védelmi eszközünk a I 
felvilágosítás a nép ismereteinek gyarapítása. | 
Álljanak fői tehát a néptanítók a nép védel- » 
mére s a téli időben — bár egy felolvasás | 
keretében szóljanak a néphez a védekezés ! 
módozatairól, mert hiszen minden igaz érzésű 
magyar tanítónak megdobban a szive a 70 
ezer magyar ember ssomoró jelentésének 
láttára I

— Élolminxer raktárak. A földmi- 
velésügyi miniszter a jövő évi költségveté
sébe nagyobb összeget vett fel arra a célra, 
hogy • városok közélelmezési berendezé
seinek létesítését s azoknak javítását támo
gathassa. A minisater esen uj hiteléből első 
sorban és legsürgősebben as állatvásárok 
berendszését fogja támogatni. A jövőben a 
vágóhídi célokra felhajtott állatokat elkü
lönítik a tenyész- és egyéb haszonállatoktól 
és igy az eladót és vevőt könnyebben 
összehozzák. A vidéki városokba olyan 
épületeket emelnek és létesítenek, hogy a 
fogyasztás oéljából összegyűjtött élelmisze
rek ideiglenesen minél kisebb többséggel 
akként legyenek raktároshatók, hogy azok 
meg ne romoljanak s igy a romlás vagy aa 
áru minőségének csökkenéséből eredő ká
roktól as eladók megóvassanak. Ezen intéz
kedésekkel akarják a városok élelmezését 1 
lehetőleg olcsóbbá tenni és javitani.

- BőInten-AIdÁn. Űsrarnssőlösön uov. j 
19.-én Gynróvuky Vendelt három fiú
gyermekkel ajándékozta meg a felesége. As 
újszülöttek a keresstségben a bárom nap
keleti bölcs neveit kapták. Gáspár, Meny, 
bért és Boldissár ; de már el is költöztek az 
árnyékvilágból.

— Hány sut nem járnak iskolába ? 
A legújabb kimutatás szerint Magyarorszá
gon 427 eser tanköteles nem jár iskolába. 
Rettentő szám 1 S nagyon valószinü, hogy 
ea a zsám még nagyobb ; mert hiszen egyes 
vármegyékből — tisztelet a jobbaknak — 
esorssámra mutatja ki a tanfelügyelők 
Íelöntése as iskolába nem járó tankö*elese- 
tei. Mert tanbötelesottség van ugyan, de 

ninos, aki végrehajtsa; vagy sok esetben 
nincs iskola, ahova a tankötelesek járhat
nának. És aa egésa dologban igen elMomo- 
ritó, hogy a sainmsgyar vidékeken is tetemes 
as iskoláaatlan gyermekek száma.

— A tuberkuláiia ellen való kan
dalom. Aa egéssségügyi hivatal, a nevelő- 
és tanintéaetek vezetőségei s a kórhásak 
— mint as aKyéueég* Írja — összefogtak 
New-Jorkban, bogy erélyes harcot vívjanak 
a tuberkulósis ellen. Azon gyermekeket, 
akikben a tuberkulózist megállapították, ki- 
aárják a nyilvános iskolákból és külön 
csoportokba gyűjtik őket, hogy lehetőleg ál
landóan friss levegőn legyenek. Négy nagyobb 
csónak és a Vanderbili-klinika tetőzetén 
plántált kert szolgálnak egyelőre a szóban- 
forgó célra. A gyermekek pontos megfigye- 
jéig máris megmutatta, mennyire áldásos ea 

az intézkedés rájuk nézve úgy testi, mint 
szellemi tekintetben. As a terv, hogy ion
tartják est a szabad levegőjű iskolát a télre 
jg. _ Bár követői akadnának ezen életre
való eszmének nálunk is l— A haltenyésztőn terjesztése. 
A töldmiveiésügyi miniszter leiratban hívja 
fel a törvényhatóságok figyelmét, hogy a 
husdrágaság ellensúlyozására a haltenyész
tőit terjesszék. A miniszter a beruházások 
költségeinek egy részét hajlandó megtérí
teni, továbbá több éven át díjtalanul adja 
a halanyag 50—100 ssá alékát. A segélyt 
azonban csak aa 1912. évi költségvetés 
keretében nyújthatja. A halászati felügyelő
ség a haltenyésstésre mindenkinek kész
ségesen éa ingyen ád terveket és útmutatás*.

>

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

A Dr. Klchter-féle Linünent. Caps. 
comp. (Horgony-Pain-Expeller) igáéi, nép- 
sxeiü hasiszerré lett, meiy számos család
ban már sok év óta mindig készletben van. 
Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, 
csúznál stb.-néi a Horgony-Linimenttel való 
bedörzBölések mindig fájdalomcsillapító ha
tást idéztek elő ; sőt járványkórnál, minő ; 
a kolera és hányóbatfolyás, az altestnek 
Horgony-Linimenttel való bedörzsölése min
dig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziszer jó eredménynyel alkalmaztatott 
bidörzsöiésképpen as influenza ellen is ée 
Üvegekben : á K —.80, K 1.40 és K 2.— 
a legtöbb gyógyszertárban kapható; de 
bevásárlás alkalmával tessék határozottan : 
Richter-féle Horgony-Linimentet (Horgony- 
Pain-Expeilert) kérni, valamint a „Horgony “ 
védjegyre figyelni és csak eredeti üveget 
elfogadni.

Trebitsch Gyula jóhirü fővárosi mo
tortelepén (VI. Eöivös-utca 42) a legújabb 
rendszerű motor cséplökéssletek, benzin-, 
nyersolaj- és szivógázmotorok, teljes ma
lomberendezések igen előnyös részletfizetési 
feltételek mellett szerezhetők be.

Kölcaönkönyvtár ujonan berendezve 
kb. bOOO kötet magyar, német és francia 
regény Nyitrai és Társz r. t. könyvkere- 
kedéaében. Előfizetés bármely nap kezdhető.

Közönség köréből
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó barátaink és ismerőseink, 
kik édesanyánk elhunyta feletti fájdalmun
kat részvétükkel enyhíteni igyekestek, fo
gadják ez utón hálás köszönetünket.

Léva, 1910. december 8.
Kmoskó család.

Nyilvános köszönet.
Mindazon ismerős és jó barátaink, kik 

felejthetetlen emlékű férjem ■ illetve apánk 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat részvé
tükkel enyhíteni ssivesek voltak, ea utón 
fogadják Őszinte köszönetünket.

özv. Kalmár Sándorné •• gyermekei.

c'ssrey Gyuláné ée Hatecher Károlyné 
gyiftiiotn a* Sut yyiijtée alkalmával 

következők adakottak;
Folytatás.

Vajda Jánosné 20 fii)., Tabiné 60 fii). 
Beluh 1 k., Vojacsek István 40 fill., Lehooki 
Be'áné 60 fill,, Bányik Józsefné 10 fill,, 
Kiszlingstein teatv, 40 fill., Gyapayné 2 k. 
Bittó Gyuláné 5 k., Deák Miklósáé 3 k. 
Pollák Emilné 1 k., Pollák Vilmosáé 1 k.* 
Nyitrai Ferenc 4 k., Spanyol N. 60 fill.’ 
Bay Ignác 1 k., Lévai takarék pénztár 20 k ’ 
Szügyi 1 k., 20 fill., Korcsmarek 20 fii), 
Kiss István 40 fii)., Viaeraoki 20 fii!., Bódog’ 
Lajosné 3 k., özv. Gyenes Józsefné 2 k.(

a

•»

k., Jakabfalviné 50 fill., Pazar
2 k., Tulasay József bab, N. N. 
N. 2 k., Heumann Mór 1 k., 
János 1 k., N. N. 1 k., Kreskó 
k., Braum .Adolf 2 k., Haulikne 

Éder Kálmánná 1 k., Lilientál 60 fill.,

Levatiobné 2 k., özv. Pischl Pálné 2 k. 
Weisz Barnát kenyér, Berkó Istvánná 2 k.’ 
Fogler Lajosné 2 k., Ujfalussy Istvánn'
1 k., Neumanné 60 fill., Jaross Ferencne
2 k., Nikiser Józsefné 1 k., Csikói János
20 fii'., N. N. 20 fill.. Partli Józsefné 40 fill 
Penzea Kató 1 k., Tonhaiser János 2 k,' 
Vajda Jenőné 4 k., Tóth Arthurné 40 fiit.’ 
Kuosera Janka 1 k., Nikiser Lajosné 30 fill.’ 
Vajcsik Vilmosné 10 fill., Adler Jakabot 
2 k, Ifj. Kriek Jenöné 1 k., Schvarcz 
György 5 k., özv. Bök Lipótné 1 k., Dr. 
Ssilárdné 2 k., Dr. Gellényiné 1 k., Bole- 
manné 1 k., Dr. Karafiátné 5 k., Csépány 
Elemér 1 k., Dr. Vlcsek Ferenoné 2 k., 
Honecz Ferenc 2 k., Wilosek Salamon 1 k., 
Somogyiné 40 fill., Pekarik Anna 20 fill 
Vinter Gyula 40 fill., Beregszászi 30 fill.' 
Tóth Antalné burgonya, Túrái László 
60 fill Béna Jánosné 50 till., N. N. 12 fill 
N. N. 20 fill., N. N. 60 fill., Uherik 
Józsefné 1 k., Őrért Sándor 20 fill., Nagy San 
dorné 40 fill., Kutassyné 1 k., Pressto 
lánszkiné 1 k., Pollák János 40 fill., Tóth 
Dávid 40 fill., Pető Palné 1 k., Szabó 
Sándorné 1 k., Leidenfrosst Tódorné 5 k., 
Rica Béláné 1 k., Mihályka 20 fill., Tóth 
Sándorné 40 fi1!., Kvassay Józsefné 40 fill., 
Beroelly Miklósné 2 k., Miklósi bab, Kresko 
Ferenc 40 fill., Belcsák Béláné 2 s., N. N. 
60 fii)., Vecsei János burgonya, Tóth 
Dániel 1 k., To nai Istvánná 1 k., Svarba 
József 2............................. —
Zoltánná 
1 k„ N. 
Kovataik
Nándor 1 
1 k., _
Koliárik Enuilia 40 fii)., Kiéin Benő 1 k., 
Bém Antal 1 k., Oszuskáné 30 fill., Adler 
Henrik rizs, Stosius 2 k., Bleyer 1 k., A t 
Jánosné 6 k., Wílheim Jakab 60 fill., Vanek 
1 k., Jsnei Bertalanná 2 k., Dobrova
Jánosné 2 k., N. N. 2 k., N. N. 1 k., N. N. 
20 fid., Hegedűs Lásslóné 1 k., Pozsonyi 
Ferenoue 20 fill., N. N. 20 fill., Prajner 
1 k„ Műnk 60 fill., Dóba Gyuláné 1 k., 
Faragó N. 40 fill., Benkovios István 1 k., 
N. N. 12 till., Gombik Jánosné 20 till., 
Csitáriné 40 fii'., Kalocsay Gyula 1 k. 
N- N. 10 fill., Kralov. ns ky 1 k., Vida 
Jónáa 40 fii!., Oszurka János 40 fill., 
Résencveig Lipót 2 k., N. N. 10 fill Meds 
István 1 k., Suszta Ferenoné 60 fill Faragó 
Gyula 80 fill., Gizinger 30 fill Tokody 
1 k., Vadkerti Mate 50 fill., Klubacscí 
Józsefné 20 fii1., Rózsa Sándor 30 fill., 
Szabó N. 2 k., Borényi 40 fii'., N. N. 
20 fill., Váoi Jónás 40 fill., N. N. 10 fill., 
Zilai István 1 k., ifj. Gál Istvánná 1 k , 
Horváth Pálné 20 till., Gáspár Ferenc 
20 fill., Benning Istvánná 2 k., Karunsar 
Lajos 20 fill., Bajusz 40 fill., Saró Ján<>< 
20 fül., Madaras 20 fill., N. N. 20 till., 
Baungarten 20 fill., Winter Jakab 2 k 
Qsit'ner Károly 60 fii)., Ráca Jónás búr 
gonya, N. N. 10 fii)., Káinéi Andi 
20 fill., Tamás János 20 fill., Balázs Jánosit 
10 till,, Ssüos István bab, Juhász Lap ■ 
burgonya, Tolnai Jánosné burgonya, Gyu< 
Jóaaef 40 £11., Sieher János 60 fi 
Madarasa Jóaaef burgonya, Weiea 30 f;

Folyt, köv.

Hiút a lói töxlemény
6378/1910 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1Ü )• 

évi november bó 18.- éa 19.-én tar 
rendkívüli közgyűlésében fenti ssámu v 
zésével ifj. Weisz Mór lévai lakoan » 
bá’i-utcsi magtár megvételére vonatk > 
ajánlatát az 1886. évi XXII. t.-c. 110 •
értelmében leendő érdemleges tárgyai •
1911. évi január hó 2O.-ik napjának d '. 
4 órájakor tartandó közgyűlésre tűzte 
meiy köifl'mény közhírré tétetik.

Léván, 1910. évi nov. bó 19. én.
Eáiorh. Is*Jea 

polgár «s«t*r.
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Meghívó.
Lóvá várói képviselötestü'ete 1910. évi 

D c<mber bó 12 ik napjin d u. 4 órakor 
a vá otbáe nagytermében évnegyed^a rerd’a 
közgyűlést tart, m lyre a Képviselőtestület 
összes tagiéit tisztelettel meghívom. 
Léva, 1910. évi deci, hó 9,-ik napján.

BÓAofli Xuajoa
polgármester.

Tárgysorozat
Előadó a Polgármester:

1. Polgármesteri jelentés.
2. Betigyminisler leirata az 1*10. évi közigazga

tási (5000 k.) államsegélyről.
3. Polgármester bejelenti, bogy Barsvm. Tb. 

Bizottságához a Léva városi főgimnázium részére 
adandó megyei segély iránt kérelmet intézett.

4. Pdas vá os tbatóságának megkeresvénye aa 
osztrák-magyar bankra vonatkozólag.

5. Tanitók árvaháza fölépithetésérs telek szer zés és 
adományozás, ennek érdemleges tárgyalására határidő 
kitűzés.

6. Az 1911 évi költségvetés tárgyalásának el« 
halasztása.

Előadó a rendőrkapitány.
7. Ündreás Szilveszter illetőségi ügye.
8. Huméuyi Aranka illetőségi ügye.

E'őadó az 1. Tanácsnok,
9. Barsvármegye alispánjának leirata a Léván 

felálitandó hordójelző hivatal tárgyában.
10. Mángorló-utcza aszphalt járda ügyében 11. f. 

határozat hozatal.
11. Helló Sándor és neje Nyitrai Amália által a 

főgimnázium kehelebeu ’étező ifjúsági segély egylet* 
javára tett 500 koronás alapítvány tárgyában hozandó 
közgyűlési határozat.

12. Laczkó József háztelkéuek esetleg egy ré
giének kisajátítása iránt iu'ézkedés.

11. Ese'leg más sürgős ügyek.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1810. évi d«c. hó l-töl 1910 évi dac. ho 10-ig.

Születés.

A szölfit neie
•3 . 

->B§ 
&°

A gyermek 
neve

Knapp Géza Stern Lina 
Ungár Ábrahám Diainant M 
Hlavacaek József Fehér R. 
Stadler Adolf Weisz Teréz

tiu 
fia 

leány
fiú

Pál 
Miksa 
Margit 
Béla

Házasság.

Vőlegény cs meuyasszQüy neve Vallása

Sebsetyény Kilmáu Kazy E.

Halálozás-

Az elkaüyt ueie Kora A baléi oka

özv Obucsáryi Pálné 55 év Ált. gün-Őkór
Gál Julianna

Kalmár Sándor 59 óv Hüdéses elmekór
Mihalovica Gabriella 7 bó Görcsök
öav. Kmoskó Bonedeknó 72 év Szívizom elfajulás

Zsillé Ludovika
Katlecz Magdolna Z hó Bélhurut
űál J4z..f 48 óv Gyomorrák

Lévai piaciárak.
Hovatv.mt6 ; Kóiya Jób.bÍ raod8vkBp:U«T

Busa m.-móssánként 20 kor. 60 fiil. — 
20 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fiil. 17 
bor. — AH. — Rozs 15 kor. — fiil. lö kor.
— fiil. — Arp 14 kor. 60 fiil. 16 kor. 
40 Üli. Z»b 16 kor. 40 fiil. 17 kor. 40 fiil. 
Kukorica 12 kor. — fiil. 12 kor. 60 fii.
— Lenese 16 kor. — fiil. 17 *or. — fiil. 
P»b 19 i<r — 611. 20 kor. — 6)1 — Zö- 
• o 12 kor. — fiil. 13 kor. — fiil.

Vstórrsgvak 100 kilónként -• Vörös ló
here lermétce'töl srsnkamentes 150 —155 
Vörös lóhere, kis .ránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nsgy sráokás 125—140 Luczerna 
itt mésrettöi arankamentes 165—170 Lu- 
cserns, világos szemű sránkás 155—160 
Luctena, barnás satmű 115—120 Biborhere 
50—bö bsMacrin 82—34 Mubsrmag 14—16

Nyilttér*)

M OLL-FÉLE
LSEI DLITZtPORa' 
EDyb*>, oldó bázitzer nirds^cd i á>b, kik twesztée 
zavarokban te az illő eletnód egyel L kóveiLt? 
ménjeiben szenvednek.

Egy eredeti óéhoz ára £ koreai.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük XdZoll
készítményéit.

E moll-felej
SOS -BORSZEf ? J

tW bedöBsólés, 
elismert, régi jóhirnevtf báziszer 
szaggatás és hülésböl ssármasc 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára leox. 

Kapható minden gyOgVOZertártaa 
és dregeriábaa.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. l'uachbuen 9.

4835/191Ü. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság köz

hirré tsssí, bogy Grün Dezső végi •ha jtaténak Schutier 
Kálmán végrehajtást szenvedő elleui végrehajtási 
ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán a ne
vezett végrehajtató javára 103 kor. töke, enuek 1909. 
évi aug, 4-tői járó b9/0 kamatai 109 kor. 30 fillér 
eddigi pe^ és végrehajtási a az ezúttal 5 körönében 
megállapított árverés kéreti, Valentint a még felmerü
lendő további költségeknek kielégítése végett az Idői, 
évi LX. t.-c. 14y | éa a vhu alapján a végrehajtási 
árverést a végrehajtást szenvedő Sshőffe Kálmánnak 
a lévai kir. járásbiróság területéu Nemesorossi község 
határában fekvő és a nemesorossi 13 sztjkvben A l 
1 sor 2022 hrszámu ingatlanban való talajtulajdouára r 
1890 koroua, továbbá Schőffer Kálmán jogutóda Mentua 
Katalinnak a nemesorossi 175 sztjkvbnn All sor 
169 brszám alatt felvett ingatlanára 19 koroua kikiál
tási árban ez árverést elrendelte még pedig a vhn 26 
§ alapján akként, hogy ezeu határnapon aa ingatlanok 
a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladatui nem fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910. évi dlOBBÚsr 
hó 30 napján délután 3 órakor Nemaiarotzl köaeég 
házánál less megtartva.

Ar áivevesui szándékozók tartoznak az iugatlan 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. é-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3333. számú I. M. R. 8. Jj-ában ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 Jj-a értelmé
ben a báuatpéuzuek a bírósájuál történt előlegez elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszoi- 
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ában 
megnevezettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a bá
natpénz a Vhn 25 S-ának megfelelően és aa ott jel
zett jogkövetkezmények te;he mellett kiegészítendő.

Kelt Léváu, a k«r. járásbiróság miut telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi szept. bő 30. napján. Pogány 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteiéül.

Dodek
kir. tlkveaető.

V*! <“» m juta ék mel-XIX IlZBtcS lett al <almazunkvid'ki 
ügynököket, sorsjegyek rószlotfizetésre való 
e adiióbor. Havonként e érhető jövede'em 
300 — 600 korona H cht Bánt hás KLbz- 
vényt irtásig, Budapest Ferenciek-tere 6.

Élő dunai halak![
A n. é. közönség beceee tudomÁsára 
hozzuk, hogy karécaoDy előtti hetekben 
minden héten és pedig csütörtökön 
és pénteken — —

friss élő halak
11. m. <:lulia> >tltrc,a> kecieye, f°va‘>
és rüllö stb. érkeznek a legolcsóbb árban.

Czukorka kiállítás I
Egyben felhívjuk szives figyelmét egyébb 
csemege es fűszer czikkeinkre, valamint a 
mindennap érkező friss felvágott, virsli 
és összes hús és sajtneműekre. —

Teljes tisztelettel

engel jözsef és fia.

Tűzifa
teljes vaggon-rakomAnyokban 

kapható 

Ipolypásztó 
Állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNEK 8. czeg 
nél Budapest, VI., Dráva utcza 6.

Védjegy: „Horgonyt1

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

pótleka
egy rógjónak bizonyult házúzer. mely már 
snk év óta legjobb bedörwölésnek bizonyult 
köszvenyntl, oaizaál éa meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt he vas Arisakor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a ,,Hergaay“ védjpgygyel m a Riehter 
oégjogyzóssel ellátott dobozba vaa oaoma- 
gulva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ea 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Fóraktár: Tőrék József 

gyógyszerésznek Budapest.

01 RlcMer jyégysztrttfi w .Anay mwliilur, 
Trágában, bTiaab^thaírazao 5 neu.

£

Drezdai Motorgjár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és locomobilakat 
va'amint Bzivögáziuotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb 1 fillérbe kerül

Vezérképviselet :

Gellért Ignác ós Társa
Budapest Teréz-kömt 41. Telefon 12—91.

Legffiisnibbmeiio jótállás. Ktdvizö Oitlétl feltételek.
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T'l.j; L*. B»las.-atca 8 szám 
Xll&ClO H-»2. 4 szobitól és meliélr- 
heiyiségeíbö! álló fáz szabadkézbe' eladó.

.AZ OLLA’’ 
szakorvosok 
áital meg 

vizsgál' í 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás.
.ír i 

tucatonként 
4.—, 6.—t 

8. — . és
10 — korona

TOLLA'1
GUMM1

e. • ■' '
B

állása szerint J 
bebizonyított £ 

' legjobb létezi £j$\ 
Gumrr.i 
óvszer A 1’

r*

Az
.OLLA* 

több m íwf 
2O<> orvos

• 
megbízha 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min* 
den gyógy
szertáráim 

é* j"bb dro
gériákban

A leguiabb rend-zerii motorcapplökPizietek. 
to«at bá » legjobb benzin-, nyersolaj es 
szivogárm torok »•*!»«•-»» tejes malom

berendezések lego'csóbban

Kiadó lakás. előtérből és kamrá
ból álló modern udvari lakát vízvezetékké1, 
O/roan tér 3, számú házban kiadó.

I Ili

Követelje azonban hogy a szállítója önnek C'uh‘6 
OLLA-t adjon és ne engedjen magán ak csekélyebb 
értrkü silány ut ínzatot mint .ép oly jót" feldiesémi^ 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

Trebitsch. Gyula &
Budapest VI. Eö’vös u 42 kaphatók 

Telje; jótállás ! Könnyű resz’etfí-etes

■ '- Árjegyzék in yen'---------------

rOLLA“ tammínar Wien B 437 Fraterstrasse 57
Kapható Lócán: KNAPP 1. drogériájában.

Ez.n jóhirü c-g in irorai könnyű kezelésük 
és nagy e:ö Kifejtésük íuiyiáu nz, egész or
szágban nagy elterjedésnek és kj lreltséguek

KLEIN SÁNDOR
órás és ékszerész **►-> LÉVAN.

Ajánlja nagy választékú raktárát 

q Karácsonyi 
\j és újévi 

ajándéknak 
legalkalmasabb ékszer, 
óra, finom ezüst 
és Chinaezüst 
dísztárgyakból. ..

Eendkivül

olcsó árak!

■ggoe#*. 
rekedtseg. katarut és elnyálkodá,- 
nörcs- es hörghurut ellen ne vá?á- 
ZZ roljon mást, mint * íinomiiü ““

Mell Caramellet
a „Három fenyőivel

— — drb. orvosok és roaeáno-
qQQQ ecktól származó bizonyít 

vány igazolja a biztos 
eredményt. Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő 
Göllner Béla gyógyszertárában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
evóg’szer'árában Trsztenán Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában 
Gyerván és Knapp Ignác gyógyszer

tárában Lévan.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda- - 

sági és ipari U 
célokra.

Nincs 
robbanási 
veszély!
se pénzügyi 
ellenőrzés.
Elsőrangú 
refencziák

Bachrich és Társa
Magyarországi mintaraktár és Iroda:

Budapest, V, Szabadságtér 17.
CTőzede-palota.y

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, X'X 6, Helligenstádtlerstrasse 83.

KERN TESTVEREK
:------- —........ —■- fűszer-, gy 83Xr elém- és veer.agykereskedése —

Alapittatott 1881. —r—> LÉVA. Telefon szám 14.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
csemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a lég 
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
alumínium és valód nickel főzöedé 
ryekből, modern háztartási és kony 
hafelszerelési cikkekből.

Takarektiizhelyek, folyton ég 
kályhák, fa- és tzéntartók, kályh
ái íi zök, szesz- és síénvasalók. gyot 
íorralők. kávé- és teafő; ők, húsvá; 
gépek, konybamérlegek stb., legj< 
lányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra.
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Tisztelettel értesítem a n. é, vevőközön- 
séget, hogy a raktáron levő összes árukat, 

mélyen leszállított áron árusítom.

íí'i
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Ajánlom a t. közönségnek következő alkalmi 
cikkeket; női ruhaszövetek, -bluzbársonyok, 
selymek, gyermekruhák, szinházi fejkötők’ 
szövet- és bársonykendők, nyakkendők, 
vásznak, zefirek, barehetok, szőrme boák, 
kezty űk. ágy és asztalterítők, teljes garnitúrák 
és kézi munkák óriási választékban.

Selyem és posztó maradékokat minden elfogadható 
áron eladok. Nagy választékot tartok a------- ----
W férfi divat összes cikkeiben.
á karácsonyi vásárt bárki vétel kényszer nélkül megtekintheti. 

Teljes thzte'ettel — — — — _  _  _

SCHÖNSTEIN HENRIK 
—e> női és úri divatáru üzlete. ❖—«> 

® ----------- ' =@ A
t>W> -»!>•. oeto*

| LOSERTH DEZSŐ | 
f csemege-, fűszer-, bor- és ásványvíz kereskedése | 

| Kossuth Lajos-tér I. LÉVA. (Városház épület.) $

Ajánlom mindennemű

csemege és fűszer áruimat
olcsó

0

árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett: © 
Prágai scdar nyersen és főzve! Naponta^ 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank- % 
furti és szepességi virslik. Legjobb minő- f 
ségü teák és rumok, friss teasütemények- | 
ben nagy választék. — — — — $

Van szerencsém a n. 
é. közönség szives tu
domására adni, hogy 
óra és ékszer üzlete

met az Engel-féle házból a Városi szálloda 
épületébe helyeztem at.

Üzletemben raktáron tartom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb óra és ékszer 
ai ukat, úgymint valódi briliáns ékszereket, 
amoletteket. gyűrűket, fülbevalókat, arany 
lánczokat és karkötőket, nagy raktár valódi 
és china ezüst dísztárgyakban és evöesz 
közökben.

Azonkívül raktáron tartok arany, ez Üst, 
aczél és nickel zsebórákat, továbbá pali
szander. mahagóni, diéta és fényes politirozott 
inga órakat hangütéssel. Omega órák 
nagy választékban.

Mindennemű óra és ékszer-javitások 
saját műhelyemben készülnek és jutányosán 
számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további szives 
pártfogását kérve Mély tisztelettel

STEINER SÁNDOR 
órás és ékszerész. ti'

tI
I

i
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Karácsonyi czukorkákban nagy választék.;; 

Különféle halak és conservek. Naponta friss TEAVAJ. | 
— Idei ásványvizek nagy raktára, rz... ÜZLETÁTHELYEZÉS.

Knapp Dávid,
és varrógépek 
L É V Á N. =

mezőgazdasági
~ nagy raktára

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

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

gépek és géprészek. — 

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudo
mására hozni, hogy 22 év óta fennálló úri és 
női divatáru üzletemet a Frommer-féle házból 
a városi vigadó palotájába f. e. november hó

- — 29 en helyeztem at. ■
Az uj üzletemet tetemesen megnagyobbítva és 

a legújabb divatczikkekkel felszerelve 

ián iarácsonyi mami 
bámulatos olcsó árakkal

nyitottam megr.

A 22 év alatt belém helyezett bizalmat meg
köszönve, kérem azt továbbra is részemre fen- 

tartani és b, rendeléseivel megtisztelni.
Kiváló tisztelettel

Holzmann Bódog



s 1910. december 11.

Szálloda megnyitási jelentés!
Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy Léván az újonnan épült 

árosi nagy szállodát megnyitottam.
f. évi deczember hó 10-én B _= ---- ;— ■

Ezen szálloda s hozzátartozó éttermek és kávéházi helyiségek a leg
újabb építési technika, valamint fényes berendezésénél fogva hivatva 
les8z a mai kor legkényesebb igényeit is kielégíteni. — — — — 
Megemlitendök, hogy az összes helyiségek központi légfűtés, villany
világítás. vízvezeték és megfelelő szellőztetókkel elvannak látva. — — 
A szállodában fürdők, telephon, társas kocsi és magán fogatok a n. é- 
közönség rendelkezésére állanak. — — .— — — — — — — — 
Nekem pedig legfőbb törekvésem lesz, hogy a bel-és külföldön.számos 
éveken át e szakmában szerzett tapasztalataimat a n. é. vendégeim meg
elégedésére használjam fel. — — — — — — — — — -- — — 
ízletes konyha, tiszta italok, pontos és előzékeny kiszolgálás által igyekezni 
fogok a n. é. közönség megelégedését kiédemelni — — — — — —

Üzletem megnyitása alkalmára TT’nn'ZÓ Aritól PC
sikerült megszereznem a fővárosi XX-UUZjC xXllLcXl CD lXCtl 

-----  ország hírneves cssigézxy zenekarát 
egy napi hangverseny szereplésére; — Hely alhlülDia 113torÍOll0111 3 D. 6. líÖZÖTSfREt liSZtOlfMl lWlDW.

Midőn még megemlítem hegy a kiskocsma vezetését Bucekő István úr 
volt helybeli központi vendéglősére bíztam. — — — — — — _

N. é. közönség pártfogását és támogatását kérve

mély tisztelettel FERTIKÓ JÓZSEF „városi szálloda bérlője**.

Legújabb divat szerint öltözött babák!

D
iszm

ü- és bőráruk. Ú
jdonságok női kézitáskákban!

Pollák Adolf
= Léva. = 

Karácsonyi kiállítása megkezdődött!

Ajánlom óriási választékban:

Gyermekjátékokat
minden elképzelhető kivitelben. 

Különlegességek társas- és 
Frő bel -féle foglalkoztató 
játékokban.

minden igénynek megfelelő
választékban

MT* Mérsékelt árak! “Wffi
I------------------ ----------- . ........
Cipő, üveg, porcellán és csillár raktár!

• •
!!üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló 

BÜTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

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

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.Ö---------------

Névjegyek, Meghívók,

könyvnyomdájában, ~ Léván.

£

Nyomatolt Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


