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Aki ismeri a vidéki hírlap
irodalom nehézségeit és szinte le- 
küzdhetetlennek látszó akadályait, 
igazat fog adni nekünk, ha önérzet
tel tekintünk vissza eddigi műkö
désűnkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első sorban is megyei 
érdekeink gondozása lebegett sze
münk előtt s jeles munkatársaink 
s a nagy közönség szives támo
gatásával ez irányban fejtettük ki 
működésűnket, mindazonáltal gon
dosan kerülve annak lehetőségét, 
hogy lapunk magán avagy párt
érdek szolgájává fajulhasson. Ez 
alapon ajánljuk lapunkat továbbra 
is a nagyérdemű közönség szives 
jó indulatába. A múltban elért 
eredmény leend a jövő reménye, 
mely ezután is lapunk változatlan 
irányát jelenti.

Előfizetési ár z
Egész évre 10 kor. — fill.
Félévre . . 5 kor — fill.
Negyedévre 2 kor. 50 fill.

gyengül s ezeknek a birtokait, teljes 
céltudatossággal, hacsak lehetséges, a 
nemzetiségek szerzik meg. Törekvé
seiknek e támogatására nagy segítsé
get kapnak, pld. a tótok a csehektől; 
az oláhok Bukaresztből; a horvátok 
Ausztriától, mihez járulnak még jól 
szervezett pénzintézeteik is. A tótokat 
a csehek nem engedik ki a kezükből 
már századok óta annyira, bogy vissza 
kell mennünk a 15. század idejébe, 
a husziták bevándorlására s Giszkra 
cseh huszita vezérnek felvidéki ural
mára Giszkra nagy ur volt a Fel
vidéken, mert még magát Ulászlót 
sem ismerte el királynak. Természetes 
tehát, hogy ilyen hatalom mellett, a 
Csehországban üldözőbe vett husziták
nak bazáukba való özönlése az 1451. 
losonci csata után való időkben, nagy
ban elő lön mozditva az által is, bogy 
Giszkra őket pártfogásába vette. A 
huszita vallás s a mozgalom erősen 
nemzeti jellegű lévén, a tótoknál tehát 
a cseh nyelv s a Húsz féle helyesírás, 
valamint a cseh-tót rokonságnak a 
prágai egyetemen való ápuláea any- 
nyira beleoltatott a tótokba, hogy 
l izor.y ennek a hatása alatt állanak 
ma is s úgy látszik, hogy ettől nem 
is fognak, de talán nem is akarnak 
menekülni.

Az oláhok vagy románoknál, 
smint őket a történeti jognak az 
alapján nevezik, amennyiben itt, ró
mai eredetről szó sem lehet, nagyobb 
tempóban s nagyobb pénzerővel, ugyan 
csak ezeken a nyomokon haladnak 
s épenséggel nem kapacitálliatók. Föl
ismerte ezt az öreg Andrássy Gyula 
grf. már 1860.-ban » kimondotta, hogy 
ezekkel tranzakció lehetetlenség s 
minden engedmény csak megerősít
heti őket. Minden engedmény reájuk 
nézve csak pusztán átmenet s igy az 
őszinte kibékülés csak utópia marad 
messze időkig. Állásaikat megerősítette 
még az az indolencia is, ami részünk
ről nyilvánult; igen megerősítette őket 
anyagi s értelmi tekintetben. Buka
restből kapják az allsmi táplálékot s 
ez rájuk nézve, de reánk nézve is, 
hatalmi momentum. Közöttünk s az 
oláhok közt már megvan a hatalmi 
kérdés s igy az engedékenységnek 
sem létoka, sem pedig létjogosultsága 
nincs. Igaz, a hatalom még a miénk, 
de itt az ideje, bogy éljünk is vele!

A horvátokról ne is beszéljünk. 
Ezeket az osztrák magyat ellenes poli
tikája már régen felültette a magas 
paripára s becsületes gondolkodásunk 
még 1868 bán az önálló államiságnak 
a gondolatában jól meg is erősítette. 
Ük mindig ütőkártyák ellenünk az

osztrák hatalomnak a kezében s any- 
nyira vagyunk, hogy már majdnem 
azt mondhatjuk, hogy keressék a sze
rencséjüket ott, ahol hiszik megtalál
hatni ; s fordítsunk hátat s ne törőd
jünk vele, hogy kiket sorvasztanak és 
maceráinak!

A tótok s az oláhok az említett 
befolyások révén, földvásárlásra s er
dőterületekre vetették magukat. A ki
vándorlás mindkettőnél nagymérvű, de 
visszajönnek s pénzeiket földvételre for
dítják. Pénzt különben nálunk is szépen 
keresnek az erdei famunkával s ezen 
keresményüket is a földbe ölik. Ha nincs 
elégséges pénzük, ott vannak a bankok, 
amelyek készségesen nyújtják a hitelt. 
Ezek a bankok úgy vannak berendez
kedve, hogy mellékes, ha veszítenek 
is. A nyereségüknél többet ér az, 
hogy néhány családot céljaiknak biz
tosítottak. Az erdei munkák annál ha
tásosabbak nemzetiségi tekintetben, mert 
náluk az erdőterületek letárolására, 
többnyire idegenek, többnyire osztrá
kok, csehek, morvák vállalkoznak; 
mert olyan élhetetlenek vagyunk, hogy 
magyar cégekben nincs bizalmunk. Az 
érdekeknek eme találkozása tehát na
gyon kedvez a nemzeti törekvéseknek 
s igy ezek közgazdasági s politikai 
életében is nagy szerepet játszik. És 
mit tesznek a csehek a tótokkal, hogy 
leszoktassák őket az iszákosságról is ? 
A háziipart terjesztik köztük részint 
azért, hogy politikai céljaikra felhasz
nálhassák őket, részint azért, hogy a 
cseh kereskedelmet élénkítsék s minél 
jövedelmezőbbé tegyék. Sok asszony jön 
Csehországból, akik hazai tótjaink házi
ipari munkáival kereskednek és ma
guknak szép pénzt szereznek.

S ezzel szemben mit csinálhatunk 
mi ? Semmit. Nekünk ilyesmire nincs 
sem pénzünk, sem pedig időnk. Nem 
telietnők-e mi ugyanezt ? Nem erősít
het nők-e meg mi is a magyar közép- 
birtokososztályt ? Nem állithatnánk-e 
mi is hatalmas pénzintézeteket ? Nem-e 
terjeszthetnék mi is a háziipart kissé 
lelkesebben ? Erdeink fahozományát 
nem-e adhatnék magyar cégeknek a 
kezébe ? Nem tuduánk-e a nemzetiségi 
törekvéseket kellő szigorúsággal vissza- 
storitani s nem-e tudnánk külföldi 
összeköttetéseiket megbénítani ? Ezekre 
mind képesek volnánk, ha erős akarat 
és hajlandóság volna bennünk.

Akárhogyan vesszük is a dolgot, 
ha mindent igy hagyunk magára, nem
sokára elérünk majd oda, amit báró 
Báuffy Dezső már oiy régóta sürget, 
hogy vasvesszővel kell közbeütni 
minden olyan törekvésnek, amelyek 
hazánk államiságának az alapját akar-

Az uj cégér.
A nemzetiségi törekvések sajnos, 

nagyon is ismeretesek előttünk. 11a 
ezeknek csak az volna a célja, hogy 
anyagilag s szellemileg a magyar 
alkotmány, a magyar törvény védelme 
alatt fejlődjenek, bizonyára senkinek 
sem lehetne ellet e kifogása. Ámde 
nem erről van ám szó, hanem arról, 
hovy Magyarországnak, a magyar nem
zetnek a gyengítésével, maguknak
kivételes jogállást biztosítsanak. Hogy 
ezt keresztülvihessek, ezer meg ezer
féle módot, csalafintaságot találnak ki 
és alkalmaznak.

Volt idő, amikor az volt az ideál
juk, hogy politikailag érvényesüljenek. 
Ez azonban nem ment, Politikai törek- 
vésik visszaszorittattak oda, ahova
azok valók. Mást eszeltek tehát ki. 
Úgy okoskodtak, bogy a politikailag 
való érvényesü'és helyett, jobb lesz 
a közgazdasági életnek az ápolása s 
megerősítése; vagyis azután, a köz
gazdasági tevékenységben találják és 
keresik az erőt s később a hatalmat, 
A politikai érvényesülésre való törek
vés kevésbbé volna veszedelmes, azon
ban az utóbb említett nagyon i: az, 
mert manapság csakugyan az anyagi 
tehetség érvényesül minden téren.

Tehát ma r. nemzetiségi harcnak 
a tere, közgazdasági. És ez reánk, ma
gyarokra nézve, igazán veszedelmes 
annál is inkább, mert a régi magyar 
közbirtokosság napról-uapra í°gy,
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ják mtgreDditeui. Ezen sem Isten, sem 
ember meg nem ütközhetik. Utoljára 
is a ni >gyar államnak az érdekei min
denek előtt valók. Ami ezeknek az 
útjában áll s ami ezeknek a gyengí
tésére irányul, szembe kell szállni 
velük és vagy megóvjuk őket vagy 
megsemmisülünk. A mostani állapotok 
csak lassú halduk'ás számba mehetnek, 
vagyis egy régi osztrák politikának a 
győzelme anyagi elerőtlenedés s az 
evvel járó elgyengülés : a csúfos ki
múlás 1

Vizy Ferenc.

A jutalmazás és büntetés, mint 
nevelesi eszköz.
Irta: Bányai Fsrsne *) 

Folytatás.

Sokszor a gyermek környezete résiéről 
rossz példát lát maga előtt s dacára ennek, 
ö a példával ellenkező parancsot kapja. 
Már hogyan követheti a gyermek a kiadott 
utasítást ? mikor a nevelő környezet bort 
isiik és vizet prédikál?

Milyen képzetek, fogalmak támadnak 
a gyermek kis agyában nevelőik felöl ? 
Hogy do'gozza ezt át a gyermek élénk 
fantáziája I? Nem hrsznál ilyenkor a juta- 
mazás, naég kevésbbé a büntetés, mert ily 
esetben a gyermeket csak alakost odóvá, 
csalóvá alakitja az illető szülő vagy kör
nyezet.

Avagy tehet-e a tanuló arról, ha — 
eltekintve a könnyű módon érdekesen elő
adható tantárgyaktól, — a kevésbbé érde
kesnek mutatkozó tantárgyakat nem tudja, 
vagy nem akarja az oktató az ö élénk 
fellépésével, érdekes, világos és rendezett 
metódusával előadni ?

Avagy tehet-e a tanuló arró1, ha a 
tanító pl. a különben száraz számtant még 
mindig a régi copf Bzerint kese i ? Ha a 
tanító nem önt valamely alkalmas mese vagy 
cselekvő érzékeltetés által tanításába élénk-

*) Előadta a lévai tanitói járáskor úlóaen. 

séget, közérdeklődést? Ilyenkor hiábavaló 
a jutalmazás és a büntetés.

Avagy tehet-e a tanuló arról, ha a 
tanító még mir.d:g a gyermek lelkét ö.ő 
régi olvasási módszert alkalmazza az o va
sás művészetének elsajátításához s nem a 
könnyebb fonomimínai módszert, hol a gyer
mek játszva tatul meg olvasLÍ? Ha régi 
konzervativizmusunkból nem engedünk, a1'- 
kor ne a gyermeket okozzuk, ne öt tegyük 
feleiÖBsé, mert a ferde módszer oka a ta
nító haragjának, ö bűnhődjék, ne a gyeroi.et 
büntesse!

Sokszor az a hiba, hogy a szü ők és 
tanítók minden bajt, mint az egyszeri orvos, 
ugyanazon repice szerint gyógyítanak. A 
legkisebb hibát felfújják, A légyből ele
fántot csinálnak. Láttam már tanítót, aki a 
legcsekélyebb hiba kinyomozásakor egy 
személyben detektív nyomozó bíró, ínkvi- 
zitor és szigorúan Ítélő bíró volt. Szóval 
a többi gyermekek mulatságára, örömére, 
a tanítás és haladas há ráuyára egcsz 
esküdtszéki tárgyalást tartott.

Oly gyermeket, ki megrögzött gonosz
tevő volna, nem láttam, Tessék úgy a szü
lőknek, mint a tanítóknak minden gyermek 
lelt ülttét élénk figyelemmel kísérni, a 
figyelmetlenség és szórako.ottság anyagát 
a maga módja szerint a gyermektől meg
verni, nem lesz okuk mérgelődni s mérgü
ket a gyermekeken kitölteni.

Tanúson a tanító úgy, hogy a tanu
lóknak ne jusson idő a rendetlenkodésre. 
Nevelje a gyermeket úgy, hogy az iskolát 
templomnak tekintse, hova bizonyos ihlettel 
lép be.

Ha a gyermekek mind egyenlők vol
nál ak, akkor, mint nevelési eszközre, soha
sem vo nz ezüsségünk a jutalmazásra és 
büntetésre.

Vannak gyermekek, kik kü önféle 
körülmények behatása alatt tele vannak 
mindenfele rossz tulajdonsággal. Vannak 
olyanok, k'knek nagy hajlamuk van a 
lopásra, a restségre, a hazudozásra, stb. stb. 
akiknél az előbb említett módok egyike 

sem alkalmas arra, hogy a félszeg tulaj
donságokról leszoktassuk. Itt nincs más 
mód, mint büntetni, de mm megtorolni, 
bosszút állani. Itt megfordított módszert 
követünk. Látva, bogy itt csakis a büntetés 
haszrá1, egyelőre (persze a kellő fokozatokat 
betartva) ezt alka mázzuk ; de lassan-lassan 
fe hagyunk vele s áttérünk más enyhébb 
és szebb nevelési módokra.

A büntetést maga az emberi társadalom 
és törvények sem tudják melözni. Vajion 
nem büntetés a civakodó emberre nézve, ha 
társaságát készakarva kerülik, vagy az 
ollóval játszó gyermekre nézve, ha megvágja 
ujját ? stb. stb.

Amint törvény a gyermekre nézve 
szüleinek a parancsa, úgy tekintse a tanuló 
tanítóinak jól megfontolt, erkölcsi pedagó
giai és vallásos alapon nyugvó akaratát — 
szentirámsk I

Kisebb gyermekekkel szentben sohasem 
szabad tulszígort alkalmazni. Hiszen, ha a 
tanító csak szigorúan tekint a gyermekre, 
már ez is büntetés. Hátha még erősebb 
hangon beszél vagy kiabál ?

A tanító elég hangos hangon beszéljen 
a gyermekekkel, de sohasem kiabáljon, 
mert a gyermekek eme büntetésszámba 
menő hangnemet megszokják, a halk hangra 
rém is figyelnek.

A büntetés fokozatainak alkalmazá
sánál nagyon óvatosnak kell lenni. Itt is 
főkép az individuális nevelés érvényesül. — 
Míg némely gyermek az enyhe, esetleg 
megszokott büntetést semmibe se veszi, 
addig a meg nem érdemelt vagy tulszigoru 
büntetés a gyermek szemében a tanítót 
iyen kellemetlen szinbeu tünteti fel. Ilyen
kor a gyermek tanítóját már nem szereti 
s talán gyűlöli is. Ez pedig a nevelés és 
tanitás szempontjából gyógyithatlan baj.

A testi büntetést teljesen kiküszöböleu- 
dönek tartom az iskolából. Még az ál'atok 
idomitása sem történik veréssel, miért a 
gondolkozó jelekkel ellátott gyermekek 
nevelése ! A tea'i büntetést a szülő és tanító 
többnyire haragjában eszközli. Nos ? A

TÁRCA.
Temető-dalokból.

Olyau szép a keriüuk,
Egyre nyílik beuue
Fehér ióz»a, piros rózsa, 
Mimha tavasz lenne. . .

Csak az a kis m'itusbokor 
Fonnyadozik, hervad. . . 
Egy levelet, egy virágot 
Hullat, egyre hullat. . .

Mintha tudná: menyasazouyiüt
Nem kell itt ruár fedni. . .
Ttmeiöbe, sírkeresztre
Jó hsz majd a ’öbbi. . .

>?. fjut^ay Emma.

fki újságírás bölcsője.
Sokszor megírták már és számokban is 

kimutatták, hogy a fö'dgömb ösizes müveit 
országaiban mily óriási léptekkel haladt 
előre a hírlapirodalom, különösen az utolsó 
félszázsdban. Európában és több mái helyen 
már általános a panasz, hogy a hírlapírók, 
'egalább számukat tekintve, már tulságig 
elszaporodtak. Kevésbé ismeri asonban a 
nagy közönség e hit lapiroda,ómnak a kelet
kezése körülményeit, bár mindenki tudja, 
hogy már igen régen a könyvnyomtatás 
fsltalá'ása előtt is voltak hírlapiorma köz

lemények s az is természetesnek látszik, 
bogy a hírlapok elszaporodására a pósta- 
közlekedés és a vasutak tejlödése is nagy 
hatással van.

As ősrégi hírlapok közül legrészletesebb 
tudomásunk van a Julius Caesar korában 
virágzott “acta diurnia" (nspi tudósítások) 
című vállallatról. Ezt papyrus ué're (charta) 
írtak fel s közhelyen függesztették ki, 
emellett egyes vá laikozó Írók másolatokat 
és kivonatokat küldtek róla a vidéki váro
sokba. A hírlapírók szima már akkor meg
lehetős nagy volt s az Írók gúnyolták ökot, 
hogy tudákosságból igen sok görög szót és 
szólást használtak s a latin nyelvet meg- 
himísitják.

A középkoron át alig van Európában 
a hirlapirodsiomnak valami nyoma, kivévér, 
hogy a zárdák levelezésben állottak egy
mással s egyik-másik birt köröztek is. A 
XIV. század-ól kezdve azouban a forgalom 
élénkülése következtében kereskedők, diplo
maták és hatóságok már rendszeresen 
alkalmaztak birgyüjtő embereket. Leghíre
sebb volt a hírközlések közölt a Eugger- 
feie b-nkház üzleti tudósítása, melyből a 
bécsi udvari könyvtárban 28 kötetet őriz
nek, melyek ama korra vonatkozólag a 
világ minden részéből igen sok érdekes 
adatot tartalmaznak. V. Rudolf császárról 
fő jegyezték, hogy kölni hrlaptudósitójának 

évente 200 aranyforinto’, tehát igen tetemes 
összeget fizetett.

A legtöbb ily régi hírlap magánlevele
zésekkel kezdődött, vagy a póatahivatalno- 
kok közléseivel. Igen Sok postamester adott 
ki rendes hírlapot kéziratban egyes megren
delők számára, vagy cserében más hivata
loknak. As ily lapokat azután egyesek több 
példányban lemásolták. E célra némely 
póstamester számos rendes inokot tartott, 
kik egy ív ieiráiáért 4—5 krajcárt kaptak. 
A városok és más hatóságok levéltáraiban 
számos ily lap van, s nevezetes, hogy ezek 
ben gyakran fordulnak elő titkos okiratok 
is, melyekhez a hírlapok csak magvesztege
tés utján juthattak. Általában azonban ezek 
a lapok csuk híreket közöltek, igen ritkán 
fordul elő cgy-egy utazás, ünnep vagy 
népszokás leírása, de hirdetések és árjegy
zékek már ezekben is vannak s különösen 
gyakoriak a vásárokra vonatkozó tudó 
sitások.

Nagyon sajátságos és csaknem érthetet
len, hogy az ily ujságlspok előállítására a 
nyomdákat másfél Szásádig nem használták 
fel. Ha valami nagyobb esemény történt, 
azokról röpiratokat, vagy alkalmi fúzeteke- 
adtak ki, többnyire fametszetekkel és néha 
verses alakkal. Az első eset, hogy azok 
bizonyos reudszerességgel adattak ki, Köln
ben történt. Fütting Mihály 1583.-ban 
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harag nem jó tanácsadó. A verés hatása csak 
ideigóráig tart s amellett a gyermek hangos 
sírásával, — mi néha erőszakos szimuláás 
— a f> gyeimet megbontja sa további sike
res tanítást megakasztja. A testi fenyíték 
által a tanitó lassan-lassan leszokik a lélek
tani m“gf'gyeléeekröl, a többi tauu'ókbvn a 
megvert gyermekkel szember, a káröröm 
érzetét idézi elő. Mit szóljunk az oly ese
tekről, midőn a tanító haragjában egy Sze
rencsé len ütés által a gyermeken testi 
sírtést követ el ? A gyermeknek fájdalmat, 
önmagának pedig óriási kellemetlenséget okoz.

Az éheztetés mellőzendő. A fejlődő 
tea tői ne vonjuk meg a táplálékot.

A szabadságvesztés alkalmasabb bünte
tés hiányában csak akkor használható, ba a 
tanitó önmagát is bünteti ; ott marad a 
gyermekkel, s mindenféle barznos dolgokra 
oktatja. Előfordult már oly eset is, hogy a 
felügyelet nélkül bezárt gyermekek az iskola 
csarnokában különféle erkölcstelen tettet 
cselekedtek, az iskolát egészen felforgatták, 
sőt öngyilkosság is foidult elő.

E büntetésiem alkalmazásánál is tehát 
fölötte óvatosnak kell lenni.

Némely tanitó a bezárás idejére adott 
munkát büntetési feladatnak nevezteti, vagy 
ilyen munkát ad otthonra a gyermeknek. 
Ezen elnevezést sehogy sem helyeselhetem. 
A munka sohase legyen büntetés I

A jut* *lmazás  és a büntetés az erköl
csösségre nézve az, ami a gyógyszer az 
egészségre nézve. Oda kell hatni, hogy ne 
kelljen hozzájok folyamodói, azaz : vegyük 
elejét annak, hogy a gyermekben gáncso
landó baj amok keletkezzenek és ne lépjünk 
fel vele szemben túlhajtott követelésekkel.

Abol azonban a hajlamok amúgy is 
üdvös iiáoyba terelhetők, a jutalmazás és 
büntetés nemcsak fölösleges, de m ut kár
tékony, okvetlen mellőzendő. Mert hisz a 
jóhoz való tiszta szerei et helyébe az önzést, — 
a gonosztól való bel ő irtózás helyébe egy, 
annak határán kivül első félelmet csem
pésznek.

így aztán közei a veszedelem, hogy 

„Relatió bistorica*  címmel adott ki egy 
röpiratot a kölni érsekségi perpatvarról 
s ezt annyira megkedvelték, hogy többrzör 
utánnyomatta s 1588 óta állandóan kiadta 
félévenként a frankfurti két nagy váiár alkal
mával. Ezt a példát csakhamar több nyom
dász lövette s a nagy vásáiokra már egész 
sereg ujságlap került, melyekben nemcsak 
hírek voltak, hanem a verseny következté
ben különböző mulattató és ismeretterjesztő 
közlemények is.

Ettől kezdve már csak egy lépés volt 
a rendes hírlapok kiadására. Melyik volt 
ez az első hrlap : egészen biztosan nem 
tudjuk. Egyes régi ii p példányok a XVII. ik 
század első évtizedeiből még most is 
megvai nak. Zürichben őrzik a straseburgi 
rela'iot 1609. óta, mely hetenként jelent 
meg. A« argói „The Weckly mws“ (Heti 
újságok) 1622-ben indult meg. Franciaor
szág első ismert lapja 1631-ből való. A 
legrégibb, ma íb fennálló német lap, a 
„Frankfurter Jounai*  1615-ben indult meg 
• már pár év múlva kétsser jelent meg; 
ma hetenként 13 ntr adjak ki. Ezenkívül 
még 5 — 6 német hírlap van, mely erede
tét a 30 éves háború idejéig tudja vissza
vinni, jeléül, bogy ebben az időben már 
meglehetős elénk vo't Németországon a 
hírlap rodalcm, m>g tálunk tudvalevőleg 
vsak a XVlII.-ik s lázad elején jelent meg 

az erkölcsi jó a gyermek szerűiben csak 
eszköznek látszik önző célok elérésére. A 
kü sőleg törvényes viselkedéséhez ped’g 
csalás és ravaszság is fütődik.

Kü.önben is a gyermeket a társadalmi 
életre készítjük elő, ez pedig oem igen 
van a ju'a mazásra berendezve. Megkö
szönjük, ha a munkánkat értékelik kellőkép, 
nemhogy még jutalmazásokra tartsunk igényt.

A gyakori jutalmazás fölötte káros, 
mert ebből rendesen jog foimálódik.

Ha vannak derék, jó emberek, azokat 
nem a büntetés tette azzá. Ha vannak 
gonosz emberek, azok nem a jutalom elma 
radása folytán váltak azzá.

A tanitó megelégedése és dicsérete a 
legszebb jutalom. Méltatlznkodása és fed
dése büntetés.

Szoktassuk a gyermeket rendszeretetre. 
A rendszeretet útját állja sok kihágásnak.

Mindenek fölött neveljük a gyermeket 
vallásosságra. A vallás nevelő erejét régi 
és modern pedagógusok egyaránt elismerik. 
Mondják — én magam nem tapasztaltam, — 
hogy meglett emberekben a morál pótolhatja 
a vallást: de azt már tudom, hogy a mo
ráltól vezetett embereket vallásos szülők 
nevelték.

Ha meggondoljuk, hogy a gyermek 
eltévedésének rendesen mások az okozói, 
akkor nagyon ritkán, s ha követjük ama 
bölcsnek példáját, aki azt mondta rabszol
gájának ; „Köszönd, hogy haragszem, más
különben megbüntetnélek 1“ akkor soha sem 
büutetünk.

Vége.

Különfélék.
— Közgyűlés. Barsvármegye törvény

hatósági bizottsága e hó 15.-én Aranyosma- 
róton, a vármegye székházában ülést tartott, 
amelyen első sorban választás utján betöl
tötték az egyes bizottságokban üresedésbe 
jött helyeket. A tárgysorozat pontjai közül 
városunkat leginkább érdeklő ügyek a kö
vetkezők : A vallns- és közokt. miniszter aa 
Aranyosmaróton létesítendő főgimnáziumra 
300 ezer koronát kíván a községtől, amely 

először hírlap, s az is röv.déletű volt a 
azután csak a század vége felé keletkeztek 
újra hírlapjaink.*)

Általában akkor lendült fel a hírlap
irodalom, a mikor a postai közlekedést 
rendezték. Egészen a múlt század közepéig 
oiy szoros kapctolatban állott a két intéz
mény, hogy sok lapszerkesztő egyúttal 
postamester is vo't. De mikor a kereskede
lem és az egyesületi élet önnállóságra 
jutott, a hírlapirodalom mind inkább-inkább 
elvált a postától, s idővel nagyon mege- I 

rősödött.

Kútja Ji’zsif lévai rendőrkapitány szívességéből 
m,f,inukban áll a Magyar Hírmondó egy hírét kő-

• ölni — év. HŐS '• thibretzen 7-dihben János*
hava” Dítsérhetem sznnességét azon betsülstea Szatli 
mari Írónak, ki általa láttatott és úgynevezett új 
Csillagot megírta, ba az vélt, mert ezt igen kevés 

emberek lálihatták. En pedig (még akkor meg nem 
szűnvén a gyujiogatdklól való örizkedésj v.gyazónak 
kirendeltetvéu, Pünköst H. 8-dikán éjjeli 11-órakor 
láttam legelőször, azokkal együtt akiknek megmutattam, 
edgy tenyérnyi nagyságúnak teliző Üstökős-lsillagot a 
Rák jegynek farkában levő két kis tsillagok kozott, 
és ba nim esmértim volna balványságáról, és felhöcske 
lő ma szökésé, érői, mások előtt igen tel.tto volna magát 

A kis tsillagok kőiül valónak lenni ; a wakallat 
észak felé terjeszgette. ú vagy « napig mindég a 

megnevezett helyben látszott, és az után ef Unt. Az 
előtt edgy héttel keddi napon a nevelkedő Hold mellett 
edgy órakor délután megláttatott a Vénus csillaga e. 
sokaknak adott nézésre - való alkalmalossagot.

zzon kérelemmel fordult a vármegyéhez, 
hogy ezen összeg fedezésére részben a 
Majthényi alapból, részben pedig a katona- 
beszállasolási pótadó-alspból 100 ezer korona 
ölszeggel járuljon a terv megvalósításához. 
A község kérelmét a közgyűlés szótöbb
séggel meg is szavazta. De mert a Majthényi- 
alap a hagyományozó határozottan kifejezett 
akarata szerint csak földmivelésügyi és a 
katooabeszábásolási alap pedig csupán be- 
szállásolási célokra fordítható, — a hozott 
határozatot a bizottsági 'agok egy része 
meg fogja faiobbezni. — A hordójelzö- 
hivatalra a választmány javaslatát fogadta 
el, mely szerint az aranyosmaróti hivatal 
teljesen a vármegye költségén, a lévai pedig 
Léva város költségén állítandó fel s a vár
megye a hitelesitö dijak ellenében kizáróltg 
200 korona évi díjjal járul hozzá a hife'esitö 
hivatal létesítéséhez és fenntartásához.

— Városi közgyűlés. Léva város 
képviselötestü'ete e hó 12.-én évnegyedes 
rendes közgyűlést tartott. Bódoyh Lzjos 
po'gármester jelentést tett a havi pénztár
vizsgálatról. Indítványára a közgyűlés a 
következő határozatot hozta : „Léva r. t. 
város képviselőtestülete Jaross Ferenc igaz
gató-tanítónak 40 éves közhasznú működése 
alatt tanúsított kiváló szorgalma, szakértelme, 
példás és közbecsülést a tiszteletet kiérde
melt magatartásáért Léva város közömége 
nevében teljes elismerését és köszönetét 
fejezi ki, érdemeit jegyzőkönyvileg meg
örökíti és őt erről értesíteni rendeli*.  A 
város tanácsa bemutatja a nm belügy
miniszter leiratát az 1910. évi (5000 K) 
állam egélyrö1. A közgyűlés elrendeli, hogy 
a kiutalt összeg a házi pénztárba bevételez- 
tessék és a tanács a felosztásra vonatkozó 
ajánlatát terjessze be. A polgármester je
lenti, hogy Barsvármegye törvényhatósági 
bizottságát kéri, részesítse ugyanoly arányú 
segélyben főgimnáziumunkat, amekkorában 
az Aranyosmaróton tervbe vett főgimnázi
umot részesíti a Majtliényi Bálint alapítvá
nyától és katonabeszáilasolási alapból. A 
Léván felábitandó hordójelzö hivatalra vo
natkozólag azt határozta a közgyűlés, hogy 
amennyiben a tervbe vett hordójelzö hiva
talt nem a belügyminiszter egyenes elren
delésére kell feláliitani, hajlandó a város 
helyiséget, fűtést, világítást és segédszeméiyt 
adni a hitelesítésért befolyó dijak átengedése 
ellenében. A Mángorló-utcának aszfalt
járdával való ellátása ellen őz* 7. Kosztolányi 
Z igmondné fellebbezést adott be. Terme- 
szetesen elutasították. Holló Sándor és 
Nyitrai Amália a főgimnázium ifjúsági se- 
gelyegylete javára 500 koronás alapítványt 
tettek oly kikötéssel, bogy, ba a segély
egylet megsemmisülne, az összeg a városra 
száll, a kamatait pedig lévai száimazáiú 
tanuló élvezi. A közgyüés az alapítók ren
delkezéseit elfogadta, lleitmann Ignác meg
vételre ajánl a városnak a homokbánya 
szomszédságában 1400 D-öl telket 5000 
K-ért ; a Tanítók Hatá rt szükséges telek
szerzés és adományozás. Lactkó József ház- 
telkenek kisajátítása harminc napi batár
időiéi 1911. jan. 20.-ra tűzettek ki tárgya
lásra. Ondreas Szilveszter és Humányi Aranka 
illetékessége megadatott.

— Műkedvelői előadás. A „Stefánia" 
árvabázat fenntartó Lévai nőegylet, mint 
minden évben, úgy az 1911. évben ia janu
ár hó 7.-én műkedvelői előadással egybekö
töd láncmulatságot rendez. A mulatság igen 
fényesnek ígérkezik ügy, hogy nemcsak a 
város és környékéről, hanem messze vidék
ről helyezték kilátásba jövetelüket a vende
gek. A műkedvelői előadásokra a próbák 
mar szorgosan folynak es a mulatság sikere 
— tekintve, hogy ez a mulatság az uj 
szí,házi épület megnyitása ia lesz, — a 
legszebb reményekkel kecsegtet. E héten 
bocsájtották ki, körűibe ül 1200 példányban 
az ízléses mogbivókat. A rendezőség ez 
utón is felkéri m ndazokat, kik meghívóra 
igényt tartanak, s azt esetleges tévedésbö1 
nem kaptak, hogy a meghívó megküldhe- 
tése miatt fordu janak az árvaház titkári 
hivatalához. A meghívót jövő számunkban 
közöljük.

— Hivatalátvétel. Urdódy Endre 
fősioigabirónak egészségi állapota — mint 
örömmel értesülünk — annyira helyreállt. 
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hogy * hivatal vezetésit helyettesétől, Bér 
cselty Miklós t iasteletbeli fö««o'gabrótól 
tegnap Á'vette.

— Negyvenéves jubileum A l^vii 
Állami tanitÓKépzö tanári testületé e* ifjúsága 
f. hó 22«-<"n ünnepli in«‘g Svarba József a 
lívai állami tanítóképző gyakorlóiskolai 
tanára 40. éves tanitói müködé4Ónok évfor 
dulóját. — A tanári testület a rrép ég ritka 
jubileumra vonatkozó értesítésébe 1 A' ün
nepségre a kővetkező meleg íO'fkban hívja 
fel városunk és vármegyénk közönségének 
(gyeimét: „Mi, akik a szeretet igéjével 
v g'izük a nemzeti kulturmunkának reánk 
háramló részét, evvel az iga® rreretet el 
veassük kö^ül a havai tanügy e kiváló 
munkatársát e neve/-* t-is évfordu ó alkalmá
val is. — Arra kérjük városunk, mrtgy<nk, 
hazánk tanügyi munkásait s az ünnepeit 
férfiú l apátjait, vegyenek részt meleg ünne
pünkben s osszuk meg szeretetünket s 
hálánkat a magyar tanitóvi ág e kiváló 
egyen sége iránt44. — A-. üui epieg t-orrei-dje 
a következő : 1. Az állsini tini óaépző 
tanári Wü étének disgqyülése d. e. 9 órakor 
aa intéz tb’n. 2. Matiné az újonnan épült 
Városi V gadó hangversenytermében d e. 
11 órakor. 3 Ünnepi lakoma a V .rom 
Vigadóban déli 14/t órakor. — A matiné 
mü >ora ; 1. M gny tó zeue. tíoieldieu tő1.
Előadja az ifjúsági zenekar. 2. Tomcsányi 
János kir. tanfelügyelő úr üdxözlö beszéde 
és a bír. vall, éa közoktatásügyi mmiazUr 
úr e.ismerő levelének átnyújtasz. 3 Jub - 
leumi dal. Varga József öl. Eőftdji az fj. 
éí.ek^a . 4. A gyakorlóiskolai taLUlók ne
vében üdvözli uj. Köveskuti Jsnö IV. o. 
tanú ó. 5. A tanítóképzői ifjúság nevében 
üdvöz i Farkas József IV. éves tanítói ö 
verd’ k. 6 Vöt gyakor óiskolai tanítványai 
részéről üdvözli Dr. Novotny Eruő ügyved
je ölt. 7. Volt t*nitósepzöi növendékei ne* 
vebeu üdvözli iiavas István föv polg. tanár 
és itó. 8. A T-nitok( píői Tanárok Ursaégos 
Egyesülete neveben üdvözli Mésiúros Jenő, 
tanítóképzői tanár, egyesületi főtitkár. 9 A 
pedagógusok nevében üdvözn Dr. Weszely 
0 *>ön, pedagógiai író. 10. A lévai ailami 
tanitÓHvjzö tai.ári tts ülele neveben üd- 
xö ’i Köveskuti Jenő igazgató. 11. Hinnu^. 
Énekli az .tju-ag. — Jelentkezést a ;a o- 
mára mié öM> k»*r D •. Novy Ferenc ta<ár. 
A5 Öitogás ’!* ebéd ár* borral egjü t 4 
ko ona. — V güi mu dazoK-t, akik mint az 
ünnepelt feifiú.iak tisztelői, jóbarátai vagy 
Unittá yai igényt tartanak a meghívásra, 
de ilyet b&rui ly oknál fogva nem kaptak : 
eiuton h.vja meg az ünnepségre az ál . 
tanítóképző igazgató t-ga. A meghívók nem
csak a cirnze’tekttk. haürm azok család
tagjainak is szólnak, akiket a tanári kar 
rzintén legszívesebben fogad az ünnepsége .

— A textilgyár létesítése. A vár
ni gyénk terű.eten létesítendő ex Pgy r 
ügyeben ma egy he<e Livái a városház i’is 
termiben értekedet vo , melyeu úgy a 
városból, mint a vidékről a gyár iránt 
érdeklődök nagy számmal vettek reszt. Az 
értekea et elvben elfogadta egy L ván f*sl- 
áilitandó tixti gyár megalapitasat es a to
vábbi teendők e int< zése vegeit egy s ü- 
kebbköiü bizottságot küldött ki.

— Tudományos előadások a fő 
gimnáziumban A decemUer 13. íki foly. 
tatólagoi e őadasok m *g az e.öbbinél is 
nagyr bb«záncú I öuöns' g érdeklődése és 
füstül t gyelme mellett fejeződtek b *. J azár 
Z> tán tanító.t pzíiatízeti és Fertetics István 
f gimnáziumi tar á ok tanu!i»^o« e° ►zép 
előadásaikért rae’eg ov/cóban részesülök. 
A kiválóan biktrüit faikai kísérletekért 
kü ön elismerés illeti a buzgó és farad hat
tan előadó . A legkö/elebbi ismeretterjesztő 
előadja dec. 20.-án lesz, amikor Pap János 
főgimnázium! tanár Az időjárásról, dr. Altér 
Béla fögimnát umi taiá" pedig A babonáról 
tartanak D o vaukat,

— Gyászbir. Aranyoimaró ról vettük 
a ssomoiú és leverő hír-, hogy Znamenák 
Sándor ügyvéd, varmegyénk nyugalmazott 
tiszti ügyésae, — >z aicán Uuudi d iganat 
következtében, amely a betegen végzett 
mü’éi dacára a talénos vérm rg< z-saé fajult, 
— e hó 9.-én é’etér ek 63.-’k s l o'dog 
házasságának 34.-;k évé'en B dunesten 
Meghal*. 2 lamenák Sá do.-f akit m ni ügy- 

v det és vármegyei tiszti ügyészt buzgó és 
páratlan munkásságáért szeles Körben tise- 

I teltek és szerettek, — a 70 < 8 és 80-as 
években nagyon gyakran megfordult Léván 
s itt v dáms^gp, e'öz'he'<ys3ge, finom mo
dora által sok éi őszm'*' barátot s ebzett 
magának. Ha ála mélyen lesújtotta családját 
s a kiterjedt ro'o ságo*, akiknek fájda1- 
mában mi is a legnagyobb részvét*** osz
tozunk. A lodoKultnik te'em‘t Arán o - 
marótra szábitot'ák, ah >1 őszinte résziét 
me lett e hó 12 én a csn ádi eirboltba he
lyezték örök nviip’a'omr>. — B »ke porair< I

— Házasságok Krajtgik Jenő, a 
tí-rsuiegyei G*zd.sagi Ejyeüet tt'ára, 
j<ruá" hó 5 én Ur ja esküvöj t Ad'm 
Erzs’RHvel Búd pesten a K >lv<n- éri reform, 
templomban. — Partli L jo-* kókeszii l án- 
tortsnitó, vároMink «»üö-’«, « napo»ba«i 
tartotta e küvőj t Ocwszky Flór s zs tva- 
bessenyői körjegyző ked es leányával, 
Margittal. — B Idő; meg égadta kis rje 
f igyüket.

— Karacscnyi estély A lévai ipa
ros- o vasó&ör a< idén s mrg’ar j<* szok>so-» 
ka'ác’onvi estélv *t. M nt ért*-sü ünk, a fel- 
o vasó Jirosss Ferenc el. iA. iga-g »ét t^, 
tapint munka á’ia lesi. Lzenkivül löb'o 
p» ros és m-gár;jelene és énekszám leez a 
szépen ö szeál itott mü őrben Kü ön meg
hívókat nem bocsátanak k;, de a tagok 
vendégeit is szívesen á ják, A műsor u’áu 
tr f is tombola. B-I pődíj sz^mélyenkint 
60 fid r.

— A r. M K E tanitói jutalom
alapja. A F. M. K E. e'nöksége a mu.t 
esz'eiidö.ei eibatározt*, ho^j e^y nagyobb 
tani ói ju a omaltpot Urttu , amelynek ka
matait m üdén évben ju álomképen »dja ki az 
érdemesebb tanítóknak, UnitónÖKcek es 
óvónőknek. Lelkes felhívására >a egyesülőt 
tirü<etén levő e om i ko'ák és o’odát 
hazsf is ÜLLepé v két rend’'7tek, aielyak 
az 1910. ev fo ysimán 179d.O*J koronát ered
ni nyesnek a ta. i ó; juulomBlap javára. A 
F. M. K. E. ».z idén ujr fö.acrte az iskolán 
és óvodán igazgatóságait, hogy ezeket a 
hiizafias ünnepeket a jelzett nemes cé’r* 
álu ndósitsak. A tg kei hete, bogv sz. t^ü dte 
xoijAtPozó köreveiét s miris több ta\o - és 
óvoda 173 kor. 80 i derrel gyar»p tolta a 
F. AL K. E. tanítói jutalomalapjat. A F. 
Al K. E. e'Lö^sége ez utón is kéri az ál
lami, felekezeti, kövségi és m-gániskoiákat 
és óvóba, hogy a tanítói juta omaltp cél
jaira hasonló haz-f^s ünnepé yoket rei- 
dezoi s azok jövedelmét a F. Al. K, E. 
Központi pénz, tarán-k (Nynr*) beküldeni 
kegyeskedjenek.

— Tavasz a télben Vége taié jár 
má*’ ez a viaiomagdágos esztendő és az 
időjárás most is olyan abnormis, mint volt 
csaknem eges^ even á*. A hőm rsék et 
rendkívül enjbe. Csak az t sö es a szél kei- 
lemetien ed.k rapró.-napra. Körmöcbányád 
it — m nt erteuü üuk — ?a óságod tavaszi 
dojí-ras van. A hömené^let 7—13 fok 

Aözöu váltakozik a zéró fölött, A fák rü
gyezni kezdjek. Al gcsa ja őket a szokatlan 
es kel em <s időjárás.

— Karaosonyi pásztorjáték A Lé
vai Kaih. Lsgéuyegyle e hó 26.-án — 
Karfcwny ma vdnapjáu — sij»t he yiség:- 
b r, házxlapja javára — kar C onyi pász
tor játékot iendez. — S , nre kerü Szabó 
Jáoosrak A Betlehemi Bakter c mü 3 felvo- 
nfrsos, karácsonyi éuek s pasz’or(á éka. — 
Kezdete dél tá i 5 órako-. — 11 lyár>k: 
UIdő’*eknek 80 f ■!. — Gyem e *i e . álló
hely 20 f’Uér.

— Áthely zós. A t.IU. — é< közuk- 
tat&sUgjri ui nHZter Kalmár G ia makói 
i g.td.sH^i azaatauHÓl »t ujbá.yai
állami ö A ó gazdánkéi népiskoáboc ha- 
lyazti át.

— A pince betörő L-rkn a. u óhbi 
hfitakbeu u.pró-n pr* töua picci feltörésé 
vai tar otta i’ette^fiíbeu a aaő.iö u ajdono- 
«ok,t egy i eazedelmee t m ar, m a lege- 
rfilyeiebb ku atka d.ck'a « ui aikeiüh 
k< arek.r.:eni fo »ó hó 14.-éu aioub n * 
tettes Lovns Jó. of lévai lakna pioc'iéuek 
padláatn « ai'iitlian aludt. A g.ida a.éakt 
óhajtván h.za.zá Irtani, aa iám íratlant a 
aaanfcban elrej öava meg epte, aki íutaaua< 
ered , de a oegélyül hívott pá ator üldöaolo 

vette a a leidörsógra kia'r'e Aa e'fogott 
a re dörségan Saeneai János garamkeaai 

1 ille'óe<gün<’k valotta magót a beamerte, 
j hogy 4 hét ó a m iga mintegy 16 pincébe 
I tő-1 he, ho nan élelmi cikkeket lopott. A 

lopéaért mír többaaör büntetve volt betörőt 
a rendőrség a lévai kir. jór^abiróságboz 
kísértette ét.

— Áttérés a kath. vallásra. Ara 
i yo-m ro o t e hó 6 -an Kardos Jenő já á-i 
áiia orvos és neje, Eduh nevű leányukkal 
együtt ti izraelita vallásról u róm. kath. 
vallásra tértek át. A keresztelás1, amelynél 
dr. R'tdnyánszky Ti'u-a, dr. B hc a Pál és 
neje voltak a keieíztizülök, —az aranyo - 
m róti tempómban ez rpát pletiánov végért .

— Betörés. E hó 15.-én éjjrl 12 — 1 
óra kő öt eddi' ismeretlen t-t esek Bajkán 
a Kürthyt le aasté yba törlik b . A bérlő 
intéaöje s reveiéi a veszedelmet, vadá«z 
fegyverével az egyik szibábó1 »z ajtón
1 e-erz ül a sz ima éJ srobában l»vö rab ók 

I közé lölt, akik közül egyet meg is sebe- 
! sitett. E re v lianak a kér ben ta'álc vrr-

nyom k, aoie’yek azon* a1 * kert végé .
I t ltür t’k. A oaer.döreég ere yes->n kfiren a 

betörőket; de eddig m g nem a a lak nyo
mukra. — A vidé< l*ito s g* nagy tett - 
lésben van, mert az a vé emány e’jedte1, 
ho <y a környéken egy ail*ndó banda mü 
kodik. a-neiy a közelmúltban mártölbhey e 
ia l e ö' t.

— Gyászhlr. Öttiute részvéttel vet’üe 
a szomorú hirt, hogy Cserniceky M há'y, 
Cscnicíki/ Janóinak, az uj Anyai malom 
kögyar igazgatójának édei a’-yj*, — munkás 
életének 73-i< év b>n övéinek nagy faj- 
da'mara e n pókban Újbányán meghalt.

— XaOpás. H'inust Miháyut lévai lakó- 
nipizáraorne a folyó hó 9.-én e>-ti 6 és 7 
óra között Forgács Mihály iákat szőlőhe
gyen levő I-kásának udv-ráöa besompolygotc 
s a h ziaióiiói egy drb. hí ott udat eieuiei'. 
A rendére g által ép akkor ereíuti tetten, 
midőn a lakásán a ludat felapritva főst-. A 
tolvaj a-s.-ony m gbü ita'és végett a lov.i 
kir. járásbiró-ágtioi vitetett.

— Jubiláló amerikai lap. Az ame
rikai magyar hirlapirod vili it uoegteremní 
eb we'atidi magyar napi »p : a Seabadsáj 
moit lépe.t huszadik évfo yamáb*. Szer
kesztője : Kohányi T.h mér, aa amerikai 
migya'ság ismert veze öje a aa ottani m - 
gvar irodalom es szellem kiv.ló fej esztöj >, 
A nevezet 8 évfordulón a lap hatalmas 
ünnepi számban színes képekkel illusztrálva 
jelent meg.

— Figyelmeztetés a belföld, postai 
értekj vgyeineu nem bei m intesi'ési célra 
késaü.t u'áozatai és az ezekkel e látott 
postai küldemények kezelése tárgyában. A 
pozsonyi 1. iz.m'i m. kir. posta és távird..- 
hivaialnál uj.bban oivan levelezőlapok ko
rit't, k feladá ra, mely knek báto dali Pozsony 
látképe mellett 1 60 filléres magy.r iranko 
jegyeknek u'ánzatával van díszítve, iyen 
es ebhez hasonló ulánva’ok, akár kicsinyí
tettek, al'ár nem, az 1877. XXX1I1. ’. ez.
2 § ál a i k mondott tnalo a aá esnek, te 
ktutet neiküi arr*, bogy azoa megtevim.- 
tésre alkalmasak o vagy sem. A m. kir. 
posta ( ávi-d ) hivata ónnak az etf.no leve- 
lezóbposat és á.ta ab*n a be fő'di postai 
értei, jegyoknek nem bérmentesítési ónra 
kéarü t utánzatait, illetve aa ezeakel ellá óit 
postai küldeményeket továbbítani, illetve 
kézbesíteni m m szabad.

— Az Ehrlich féle szer forgalomba 
hozatala. B rI llOOI | lei-tia, hogy az 
th!hrlich-Haia 606.“ prep-iáumot, melye 
legujs.bau a tüdövész g,ó <yi'áiánál a>*»l 
mizoak, — legnözolrb i Saoanan uave i 
forgalomba hozták. Az egyes kapszulát 0 6 
gr>mmot fognak tartalmazni a sierbő , mely 
nek ara kapszulánként 10 marka lesz őj 
lepscs ítéli, meg Ehriich tanár névaiára- 
sávai el atolt kis skatulyáéban kerül a 
kereskedelembe.

— KészQl az uj pénz. Az uj banl- 
jsvaidat a.enni is orveuyUou marad aa • 
me, egyezés, hogy ő.veu mi lió korona UJ 
ávtsoronást éa százm Ilié korona értéin 
<*gykoronást lógnak viroi Kormüc bányán 
é* bevon ák a forgalomban 'evő regi ezd»> 
forinto okát, — E lyazóval a u ál is éppen 
amyi péoduz leez, mint amennyi most otuc><
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Őfelsége az olasz király 6b királyné 
udvari fogorvosa e«ek«t írja: ,G akrau 
volt a'kamim mellbetng'knél, akinél egy 
onyhn haBhojtÓzzerhsz kellett fór lulnora, 
Purgo-t igénybe venni a annak enyhe, 
„rmmikép eem izgató hatéval rendkívül taeg 
voltam e égedv . Véleményem srerint ezen 
Bzer valóban a jövő h x4r.«anak t> hinthető. 
Prof Dr. Aulouio Megg oram.

Trebitrch Gyula jóhirü fövi roaí mo- 
■.őrtelepén (VI. Eo lő-u ci 42) a legújabb 
,'endaa i ü ui aor caeplö ié»z eiea, benzin-, 
nyersolaj ea aaivógaamo 01 ok, t"ljaa n»- 
omberendez ae ; igen e önyöa részi tfizet^si 
o té e'ok mellett sjererhe ők be.

Irodalom és művészet.
Értékes ünnepi ajándékot hihetetlen 

eaeke y árért nyújt az 1911. évre rzóló 
(gyermeknap ér, mely az Országos Á'latvédő 
jjj/yasület kiadáséban immÁr 12 ív óta 
elenik meg. Előttünk tekezik e nap'ár. 

,4 címlapét at élethü rajzairól orstáqszerle 
’fiert Vezinyi által keizitett gyönyörű színei 

kóp díszíti, mely egy fa alatt illő fiatal 
myát ábrától ahogy gyermekét a repülő 
madárra figyelmezteti. A 64 r.yo czadrét 
oldalra terjedő 41 közleményt magában 
foglaló éa 43 szép képpel illusztrált könyv 
ara 10 fillér, meiylöl a tanítók özvegyemet 
és árváinak gyámo itésára a.ánt Eötvöt-alap 
ia részesedik. Az Országos Á latvedö Egye
sület e óimén az Eötvös-alapnak a jelen 
évben 1526 kor. 16 f.t. fizetett ki.

Elbeszélések, versek, történetek, mesék 
foglaltatnak a könyvben, m nd arra célozva, 
hogy a gyermekekben a nagy természet 
a különösen az á laiok iránti érdeklődést ts 
szeretetni felkeltsék. Tekintettel a könyv 
nemes célzatára és valóban párat an olcsó
ságára, csak ajánlani tudjus beszerző és 
mindenkinek, aki akar saját gyermi kernel', 
akár szegény istoái gyermekeknek örömei 
akar okozni és egyben a gyermekek crzeimi 
világának nemesítésére kíván hatni és azok 
örömében mata ia örömét leli.

A gy<rmekuaptár legcelszrrübben posta
utalványon megrende he'ö az Országot A'lat- 
védő Egyetü etuél, (.Budapest, IX. Ernö-u ci 
11_ 13) mely a naptárakat porrómentes n
küldi meg a megrendelőknek. A jelentékeny 
postaköltség iebetö csökkentése eidek«ben 
azt kéri aa egyesü'et, hogy egy-egy címre 
lehetői-g 10 példány rendeltessék meg 1 
koroua arban.

Kalászok Életem Mezejérö . E napokban 
hagyta el a sajtót Pólya L%joa nagjö védi 
rét. lelktarnefr Kalásgok Éietem lettjéről 
c mü miit héjái ak mpeodk íötete, ameiy 
gróf Tusa la vannak v-u ajánlva. A 160 o- 
dalra terjedő kötet tlsö résiében »■ író le ráco
kat kö^öl Kariflbadról, a dobeinai j 'gbar- 
angról, garamvöígyi traiára-ról. —továb á: 
S.liáo , — Magyarod, — Koritnic-, — 
Trencaéntep ict — és Sókíenó — türdÖii kröi 
éa a ntveaett helyeken köiveder ül átértett 
tapasztalatait <s ennénjeit igen érdekeseit , 
és vonzóan írja le. A l*ö!etnea iu sodik í 
réssé a legnagyobb b a-íiaa éraeie.mmei 1 
Kossuth L?jos emiekenek van ssemeive. A 
kérésedéi), de minden iat.beu étöLk aa- 
tuatos magyar stílussal megírt müvet a 
i agysallói csata ím'ékeaete fejeli be, amely 
diadalmas Útközeinek elÖnapjún, amikor 
Görgey hadteste Lévára éraeaett, »z író »s 
mint 6 éves gyerek — öröm b<jn együtt j 
sírt a siókkal és a csata u an örü l az • 
örvendökkei. — Pólya L j -s könyvét, m -*y 
•0 4 tekiuietbeu mu ket is ige0 köz ül öl 
éidekel — melegen ajauiju* lapun* o va- ' 
tóinak figyelmébe. — A kötet ára : 2 korona. |

Hit italos ióxiemcaj-
<618/1910. szám.

Hirdetmény 1
Léva város képviaelötratü ete f. évi 

november hó 19.-én tirtott közgyűlésiben 
hozott 7171/1910. számú határoaatávzl » 
lévai fögimnasiumi játszótér o .Íjaira 1 
István lévai lakos és erdektársai tulajdo
nosoktól megszerzendő e ületelt vételi ügyé

nek iárgva áiát és a hozandó hitárosat • 
név.r.rinii megszavazását 1911. évi január 
hó 20-án.k d. u. 4 órájára egy lehívandó I 
közgyü étre tűzte ki, mely közgyűlési ha
táridőről s a kérdéses ügynek e-.en l<ö ••- 
gyű 'sen ’eendö tárgyalásról az érdekelt 
kö.öeaége az 1886 évi XXII, t. cs 
110. § '» rendeikeaeaeuek megfelelően érte- I 
sitem, és Léva város képvisofőtoilü ötének 
tagjait a fent jelzett időben tartandó köt- 1 
gyűlésre ezen hirdotminy utján is mighivom.

Liva, 1910. évi dsez. hó 13. -án.
BódLogrlx Liajoi 

polgármester.

Lé vai piaci árak
Kovatve*«tő ; Kó-'y* Jőaseí mudőrktp 'lány

Busa ta.-máasán tóul 20 ko-. 40 till. — 
20 kor. 80 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
kor. — fill. — Ro»s 15 or. — fill. 16 «»r. |
— fill. — Arp 16 kor. — till. 17 kor.
— fill. Zab 16 kor. 40 611. 16 kor 80 fill. 
Kukorica 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 fii.
— Leoose 26 aor. — till. 27 tor. — fill. — 
H.b 19 kor — fill. 19 kor. — ti 1 40 Kő
le- 12 k r — fii . 13 kor 20 fill.

VetOmajjvak 100 kilónként: Vörös ló 
hete lerm-aae tői arsnkamentes 150-165 
Vörös óhere, kis aránkás 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125 —140 Luezerna 
természettől araokamentes 165—170 Lu- 
czerua, vilsgos szemű aránkás 155—160 
Luc-erna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltacsin 32— 34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései 
tető, évi deo. bó 11-töl 1910 évi dse. ho 18-ig.

Születés.

Á Hálák sen
US

fc°

A gyermek 
neve

Horváth Jóseef Biti ári Júlia úu J6xsef
Horváth Imre Paseitykt Mária hu Láezló
Stero Józaef óohleainger R-'giaa üu Jenő
Waiei Kálmán Horn Uixeüa tíl György
K tizei* Jáuos Janek Mária fia Józsst

Halálozás.

Ál ciittitl aere Kora á baléi oka

R<dó Iaóu X3 hó Torokgyík
JankoTssky György 18 év Agyrázkódás
Dohány Julivnua 68 év Sserviesivbaj
Uugar Miksa 14 nap V..SIÜI gysnfteség
óé*. Áreudás Miklósná

77 év Agg- végkime'ülés
Gtjdos Anna

Nyilttér*)

OLL-FELE^
SFIDLITZ-PORaJ

Enyhr, oldd láa»»« a í> raa.kzak, k'k ••sssiés 
ss-.rokbai va »' >W» • !«’■** »|J«lt> k.v.lbtt
menyeibe. sseaveűork.

Egy eredeti Sstaz ára S kertes.
Vidéki gydtysisrtárakbai kérjük líoll
késii tmeny* il. _____

r MOLL-FELEJ
SOS - B0RSZE.S?

FWJ2Sr tatörisóléj,
fiiamért, régi idhirnsvíí há«is««r 
síaggatas m büláahoi saár»a»;A 

miud*Duea>(í betefM<*k *iiaa.
Ersöstl Ivet ars brox.a 

Kapható mwd»n gye|veieftártee 
áregerittea.

Fóaiétküldesi hely MOLL A. gyó«yazeráaz.
Cs. kir. ud». siáUitő. Báss, l. Tuaohbz.a 9.

í . s. t ®kl. óvónő,
A-lláSt BL6r6S. bilás hiányában 
üzleti, pén.tárnoki, v. e árusítói alkalasMást 
keres. Billeg hszcsaony * •
özv. Klimo Imrene Felső B.ka, u. p. Bát.

Élő dunai halak !!
A n. é. közönség becses tudomására 
hozzuk, hogy karácsony előtti hetekben 
miuden Léten és pedig oaütörtökőn 
és pénteken — — — — —

friss élő halak 
u. m. ponty, csuka, harcsa, keeseqe, foqas, 
és süllő stb. érkeznek a legolcsóbb árban.

Czukorka kiállítás!
Egyben felhívjuk szives figyelmét egyébb 
csemege és fűszer czikkeinkre, valamint a 
mindennap érkező friss felvágó(t virsli 
és összes hús és sajtnemúekre. — —

Teljes tisztelettel

ENGEL JÓZSEF és FIA.

Eladó ház.
h*»ly böl álló

B’lav utc« 8 szám
4 8robá'>ól pú mo llék- 

fá? R?al»adkó?bő1 eltdó.

PÍtt fíyoióei ‘t’ ’“ul*k mel" LLfcfVWÜü lett ai <a: laartink vi d<* k i
(igynöCö^e*, noraj-íryek fieet^sre való
f adÁéáboi. Havonként elérhető jövode'rin 
300—600 korona. H »cht Banhháí Réac- 
vénytársává?, B'td#p »*t Ferenciek-tere 6.

Kiadó lakás.
bői álló modern udvari

2 nsoba, hőnyi a 
e ötérböi cg kamrá- 
lakáa vízvezetékkel

O oio tér 3 F7fwu házban kiadó.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok 
Legjebb es leg
fittebb hajtó
ér* Mtre|azdR 
sa«i é« ipari 

célokra

Nincs 
robbanási 
veszély I 
ee pezizfyi 
elleaérráe. 
Elsöraaga 
refeneriák

Bachrich és Társa 
Magyaror*zfl|i mintaraktá' ee irede;

Budapest, V, Szabadsagter 17.
(Tőzsde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiliéenstádfleretrasse 83.
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Minden valódi dobos £5 darabot tartalmán. 
Minden tabblettan rajta van e két szó

Vissza a hamisítván okkal, mert kártékonyak.

Szereti egészségét?
Ki ne tudná, hogy utolérheietlenül legjobb ha»h<jtó 

a világhírű

PURGÜ-BAYER.

KLEIN SÁNDOR 
órás és ékszerész <***> LÉVÁN.

Ajánlja nagy választékú raktárát

Karácsonyi 
és újévi 

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

Rendkívül

olcsó árak!

Minden valódi dobon *45 darabot tartalmán 
Minden tabblettan rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal mert kártékonyak.

EALMAB, és EJTGÉL
Motor és Gépgyár.

V r. ai raktár es iroda : Dllf4anoo4 ■■ Gyár: e
V. Lipót Körút 22. DuudPe®1 vi.Üteg utca 19 

Világhírül Eredeti l „Béni*

Szivógázmotor telep A jelenkor lecok-.óbb űzetne 
,BenzJ nyer<olaj motor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos esépiűkéezloteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — Költ
ségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

.AZ OLLA" 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót- 

állás.
Ara 

tucatonként 
4.—, ,

8.—, és 
10.— korona

Az 
.OLLA- 

tobb mint 
20ü orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
den gyógy- 
szertárácan 
és jobb dro
gériákban.

Drezdai Motorgyár részi-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.
Védjegy: „Horgonyt

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLT-Ad adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értrku silány utánzatot mint ,ép oly jót" feldiesérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA- íDmimgjar Wien. H437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában.

Köhögés
rekedtség, katarut és elnyálkodé,- 
cörcs- és hörghurut ellen ne vasa. 
— roijon rnaet, miut a tiuomizü ~ 

^*XMell Caramellet 
a „Három fenyőivel 
rAAA drH orvosok és magáuo- 
öBww 8<-któl származó bizonyít

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

tárában Lévan.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú 

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és locomobilakat 
v» am ut s2ivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerUI.

Vezérképviselet:
Gellert Ignác és Társa

Budapest. Teréz körút 41. Telefon 12- 91. 

Legmeszsbbmenö jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

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

pótleka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölósnek bizonyult 
köszvénynel, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
•sak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony*4 védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
öl Richter gywsziítán u „árur wiszImIiíz", 

Prágában, Elisabetíjstraeee 5 neu.

A legújabb rendszerű motoroséplökészletek. 
továbbá n legjobb benzin-, nyersolaj éa < 
azlvógázmotorok, valamint tetjea malom- 

berendezéaek legolcsóbban

Trebitsch Gyula telepén | 

Budapest, VI., Eötvös u 42 kaphatók 

Teljed lótállás I Könnyű részletfizetés 

■ Árjegyzék Ingyen' —

VeSZek mindenféle 

régiségeket u. m. 
bronz, porcellán berakott és be nem rakott 
bu'orokat, fegyvereket, mü- és dísztárgyakat 
arany- és ezüstnemüeket a legmagasabb 
árakon. Szives ajánlatokat kérünk e címre: 
SCHILLER Budapest I. Atilla-körűt 21.

Ezen jóhirii cég motorai könnyű kn/elébük 
és nagy eiökifejtdsük folytán as egés^ or
szágban n«gy elterjedésnek és kadveltségnek
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Névjegyek, Meghívók,
Eljegyzési kártyák

Ip savi
mezőgazdasági és varrógépek 
- nagy raktára LÉVÁN =

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom cé'jár* 
épült házamban nagy választékú

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

zatokkal készséggel szolgálok.

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

gep*k és géprészsk. —

| LOSERTH DEZSŐ |
2 csemege-, fűszer bor- és ásványvíz kereskedése 5 
| Kossu h Lajos-tér I. LÉVA. (Városház épület.) ?

| Ajánlom mindennemű

jjcsemege és fűszer áruimatj
« olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett: g 
£ Prágai SÓdar nyersen és főzve ! Naponta 5

érkezett friss felvágottak, bécsi, frank- | 
furti és szepességi virslik. Legjobb minő- | 

| ségü teák és rumok, friss teasiitemények- |
t> ben nagy választék. — — — — g
| Karácsonyi czukorkákban nagy választék i 

| Különféle halak és conservek. Naponta friss TEAVAJ. | 
? zzzzzzz Idei ásványvizek nagy raktára, $

sysoá

ü 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 ia, ahol úgy a lei modernebb, mint a legol
csóbb berendezések ia választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVAN.

Szálloda megnyitási jelentés! I

Van szerencsém a helybeli és vidéki n. é. közönségnek becses 
tudomására hozni, hogy Léván az ujo n n a n é p ü 11

Városi nagy szállodát megnyitottam.
f. évi decz ember hó 10-én M = ,  ■

Ezen szálloda s hozzátartozó éttermek és kávéházi helyiségek a leg- 
úiatb építési technika, valamint fényes berendezésénél fogva hivatva 
lessz a mai kor legkényesebb igényeit is kielégíteni. _ — — — 
Megemlitendők, hegy az összes helyiségek központi légfűtés, villany
világítás. vízvezeték és megfelelő szellőztetőkkel elvannak látva. — —
A szállodában fürdők, telephon, társas kocsi és magán fogatok a n. é. 
közönség rendelkezésére állanak.
Npkern nedis 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 — — — — — — 

Midőn még megemlítem hegy a kis kocsma vezetését Bucskó István úr 
volt helybeli központi vendéglősére bíztam. — —

N. é. közönség pártfogását és támogatását kérve

I mély tisztelettel p 1TKÓ JÓZSEF
* ■- ---------------------------------

..városi szálloda bérlője".
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.. ALAPfTTATOTT 1881-bn.
________ —. —-------------------------- -—-------- -

Kern Testvérek
fűszer- gyarmatáru és vaenagykereskedéee

---- Léván. ----
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TELEFON SZÁM 14. x

Tekintve vevőink kifejezett tartózkodását a
dunai halakkal szemben, van szerencsénk a t.
vevőközönség tudomására hozni, hogy a Kará
csonyi ünnepeket megelőző héten kizárólagosak 

Balatoni élőhalakat
fogunk árusítani.

Felhívjuk továbbá figyelmüket most érke
zett elsőrendű minőségű Prágai sonkák,
karácsonyi cukorkák, bonbonok, dessertek
és déligyümölcsökre.

Na^y raktárt tartunk karácsonyi ajándéknak
1 egál k al masabb ház* art ás i, konyha felszerelési 
cikkek, valódi nikkel és alumínium edények, 
teafőzőkből stb.

A tisztelt vevőközönség jóindula'ába ajánlva 
magunkat, vagyunk

kiváló tisztelettel
KERN TESTVÉREK.

X

X

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X

Legújabb divat szerint öltözött babák!

d Pollák Adolf
3
g = Léva. =
& Karácsonyi kiállítása megkezdődött!
n
u* O:•1 Ajánlom óriási választékban:
►J P 
pr
ei

Gyermekjátékokat

os
ár

ár
t

’S o minden elképzelhető kivitelben. a
« »»’ Különlegességek társas- és
O 
pr F r ő b e 1 -féle foglalkoztató i 04*©
p O; játékokban.

fa © ■M
ro. 
H
r*
£• Ajáitdéktórgyak '©

$»• 
r minden igénynek megfelelő
p 
B választékban.

09** Mérsékelt árak! *T0ffi

Cipő, üveg, porcellán és csillár raktár 1

I üzletáthelyezés.
Van szerencsém a n. 

é. közönség szives tu
domására adni, hogy 
óra és ékszer üzlete-

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

> Üzletemben raktáron trrtom a leg
divatosabb és a legegyszerűbb Óra és ek8Zer 
ál ukat, úgynint. va’ódi briliáns ékszereket, 

f amoletteket. gyűrűket, fülbevalókat, arany 
lánczokat és karkötőket, nagy raktár valódi 

j és chirta ezüst dísztárgyakban és evőesz
közökben.

j> Azonkívül raktáron tartok arany, ezüst,
aczél és nickel zsebórákat, továbbá pali-

i szander, mahagóni, diefa és fényes politirozott 
inga órákat hangütéssel. Omega órák

, nagy választékban.
Mindennemű óra és ékszer-javitások 

. Baját műhelyemben készülnek és jutányosán 
számíttatnak.

A nagyérdemű közönség további szives 
pártfogását kérve Mély tisztelettel

8TEINER SÁNDOR
órás és ékszerész.

i f
I<I

I-Í-

fII f
Nyomatott Nyitrai éa Társa r, t. gyorsítóján Léván.


