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Hol vagy István király!
Olyan Ünnepnek tekintjük ezt a 

napot, mint március tizenötödikét. 
Magyar nemzeti ünnep mind a kettő, 
méltó arra, hogy egyaránt nagy, ha
zafias lelkesedéssel ünnepelje minden 
polgára ennek a hazának.

De szükséges is, hogy egyes ki
magasló és a magyar nép történetében 
korszakot alkotó eseményt, legyen az 
gyász- vagy örömnap, évenkint meg
üljük, mert az ilyen ünnep belenyúl a 
nép lelkületébe és az összetartozás 
tudatát, a nemzeti eszmék tartalmát 
népszerűvé teszi. Nézzük csak meg 
azomszédainkat, mily pazar fénnyel 
szokták meg ülni egyes győzelemmel 
végződő háborúk emlékét, egyes nagy 
férfiak születésének évfordulóját és ha 
igaz is, hogy ilyenktr a szemkápráz
tató pompa játsza a főszerepet, de az 
ünnepséghez tóduló nép lelkesedést és 
bizonyos honfiúi büszkeséget visz ma
gával a falujába.

Épúgy, miut a vallás hatásának 
egyik főeszköze : az ünnep, úgy a 
hazaszeretet is nagy tettekre vagy 
nagy férfiakra emlékeztető ünnepek 
által volna népszerűsíthető.

A honfoglalás dicsősége hazát 
biztosított a vitéz magyar nemzetnek 
itt a hármas halom és negyes folyam 
szépségben gazdag vidékén.

Hóditó elődeink nem rontottak 
barbár módon az itt talált népek 
auyauyelvének, csak hódolatot köve
teltek és a magyar faji jelleg hatalmi 
elismerését.

A „kalandozások4 vitézi kora 
messze — a Rajnáig és Pyreneusokig 
— veti a hon határain túlra harced
zett őseinket; dicső hírük, rettenthet- 
len bátorságuk .Európa népeibe babo
nás félelmet kelt, mig a merzeburgi 
tltközetbeu meg nem törik nyugatra 
gyakorolt hatalmuk, de annál súlyo
sabban nehezednek a keleti és déli 
népekre. Már-már elődeik — a hunok 
és avarok — sorsára jutottak, mert 
sz akkori keresztény Európa uem 
tűrte tovább a magyarok elbizakodott- 
’ágát; azonban Géza fejedelem, de 
leginkább István király vasmarokkal 
•zoritotta a „nemzetség főket “ szelidebb 
erkölcsre : a keresztény vallás elfoga
dására és ezzel békés foglalkozásra, 
kme bölcs kormányzati intézkedés 
•nesszé századokra volt hatással, ez 
•nentette meg nemzetünket a végpusz- 
tulástól, ennek köszenhető a magyar 
fej fennmaradása és a későbbi szá
zadukban kulturális befolyása a szorn- 
zéd népekre.

Az Aipád-ház, de különösen Szent 
István uralkodása vetette meg alapját 
Magyarországnak, mert a honfoglalás 
befejezetlen tény maradt volna mind
addig, mig Szent István fejét a korona 
nem ékesítette. A viszonyok, melye
ket e bölcs fejedelem megteremtett, 
küzdelmes és századokon át állták ki 
a próbát és miuden magyar királynak, 
kit Szent István koronájával az ország 
bizalma kitüntet, legideá isabb felada
tát képezi mindenben megvalósítani az 
első magyar király álmait.

Szent István is azonban máské
pen képzelte Magyarország kiépítését. 
Glóriák nagy királyunk álmaiban a 
független, nagy és szabad Magyaior- 
szág képe lebegett bizonyára. Olyan
nak gondolta ö a népek és nemzetek 
versenyében, mint, amilyen volt Nagy 
Lajos vagy Hunyadi Mátyás korában. 
Bizonyára uem gondott arra soha, 
hogy Árpád ivadékainak ősi jussát 
ehhez a könnyel és vérrel áztatott 
földhöz valaha bárki is kétségbe me
részeli vonni. Bizonyára nem gondolt 
arra, hogy Árpád örökébe telepitett 
tótok, németek, rácok, oláhok kétségbe 
merik vonni a magyarságnak állam
alkotó és államfeuntartó jogát. De ha 
gondolt volna minderre, arra bizonyára 
soha nem gondolt, hogy Árpád ivadé
kai között akadnak elvetemült, élkor- 
csosult utódok, kik a nemzetet oda 
viszik az idegen nemzetség igájába s 
megtanítják szolgálni az idegen érde
keket, vért és pénzt áldozni ide
genekért.

Nem régiben felszisszent egy pil
lanatra a megláucolt Prometheus s meg
kínzott karjával olyat vágott a haza
áruló darabontok közé, hogy abányan 
voltak, annyifelé szaladtak ; de mi
csoda hamar kialudt a feltámadt ön
érzet lángja. Szent István jobb kezére 
van szükségüuk, mely megmutassa az 
utat, amelyen haladnunk kell.

Amidőn ma a nagy király emlé
két ünnepelni Budara zarándokol a 
magyar nép, önkénytelenül ajkára 
tóiul a régi szent ének: Hol vagy 
István király! Téged magyar kíván.

A vicinálisok.

Mennyi terv I .Surány-Lévs, Léva-Bs- 
kabánya, Verebély Léva, Aranyosmarót- 
Kovácei Stb. Csak nem akarnak kiépülni 
esek a vasúti vonalak. Elkelne valamennyi; 
Áldás volna bármelyik is. Legutóbb a 
bécsi Zjít foglalkozott behatóbban a kér- 
déssol, „Pangás és krízis4 elmen ismertetve 
vicinálisaink ópitéei terén beállott pangást 
és okait. Es érdekes közleményt egész 
terjedelmében ismertetjük.

I Európának talán egyetlen államában 
sem fejlődtek olyan gyorsan éa olyan 

< kedvezően a helyiérdekű vasutak, mint 
Magyarországon. A német statisatika néhány 
adata világosan illusztrálja eat a fejlődést. 
1880-ban caak 63 kilométer helyiérdekű 
vasút volt, mig 1897 végén a hálóaat már 
7111 kilométerre nőtt meg, A m. kir. 
államvasutak üaleti kimutatásai nem igazol
ják mindenben eaeket aa adatokat, amelyek 
Öleimtől származnak. Ámde ea üaleti kimu
tatások ezerint is egészen kivételes a fej
lődés. E kimutatásokból csak néhány adatot 
akarunk közölni: 1895 végén Msgyarorsaa- 
gon 2933 kilométer h. é. vasút volt; 1905 
végén 7811 és 1909 végén 8466. Ebes 
még meg kell jegyezni, hogy a m. kir. 
államvasutak fővonalai 190ö-ben nem halad
ták túl a 8200 kilométert, 1909-ben pedig 
csak 8471 kilométerre emelkedtek, úgy, 
bogy a helyiérdekű vasutak ma épen 
akkora kilométer terjedeimüek, mint as 
államvasutak általában.

Ha a helyiérdekű vasúti engedélyesé
seknél itt-ott politikai momentumok szere
pel lek is, senki sam tagadhatja, hogy a 
helyiérdekű vasutaknak általában, magyar
országi fejti déaüknek pedig különösen, 
igen nagy gazdasági előnyei vannak. Látjuk, 
hogy as összes európai államok törvényho
zásai iparkodnak a helyiérdekű vasutak 
hálózatát fejlessteni. Aa 1880. évi junius 
13.-iki magyar törvény lényegileg nem más, 
mint az 1880- évi oastrák és as ugyancsak 
1880.-iki francia, úgynevezett lói relatíve 
aux chemins de fér d'intérét Jocal, továbbá 
aa idevágó olasz, belga és német törvény 
másolata. Igaz, hogy a magyar helyiérdekű 
vasutak fejlődése sokkal intenzivebb, mint 
más országokban, de ez első sorban a 
sajátsserü vármegyei vissonyokksl vau 
kapcsolatban. Kétségtelen asonban, hogy a 
helyiérdekű vasutak az utolsó évben nagy
ban hozzájárultak Magyarország közgazda
sági fejlődéséhez.

Hogy az államnak annak idején 
á dozatokat kellett hoznia, hogy a fejlődést 
elöuoaditza, aa csak terméssetes. De as 
utóbbi időben olyan hangok emelkedtek, 
amelyek ezeket az áldozatokat túlaágoa 
terheseknek jelezték. Széli A'álmáo, volt 
miuiszterelnök, egyik beszédében, amelyet 
a képviaelöháaban múlt év decemberében 
tartott, aat hangsúlyozta, hogy a vicinálisok, 
amelyek az ő kormányzata idején, tehát 
1890-ben caak 3‘/t millió korona többletet 
igényeltek, most 24 millió koronával terhe
lik meg a budgetet. Es a beaséd megerő
sítette Hierooymi Károlynak a vicinálisok 
ellen táplált ellenszenvét s igy ki is jelen
tette, hogy as engedélyeket a minimumra 
fogja redukálni. így történt, hogy as a 
v:suti hálósat, amely a koalició idején, 
tehát négy év alatt 1600 kilométerrel 
nagyobbodott, a Khuen kormány alatt, 
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tehát másfél év alatt mindössze csak ötven 
kilométerrel nőtt meg. Ez a stagnálás 
máris éresteti hatását mindazokban as 
iparágakban, amelyek helyiérdekű vasutak 
építésével, vagy vas- és faáruk előállításá
val foglalkoznak. Ha a jelenleg építés 
alatt levő vasutak, összesen 169 kilomé
ternyi hosszában, mint a Torda—topánfalvi 
Bánffy huny ad—keleceli, V ukovár—racsai 
teljesen elkészülnek, ami körülbelül egy 
év alatt meg fog történni, akkor úgy a 
vállalatokat, gyárakat, valamint a mérnö
kök egy részét és a munkások ezreit hatal
mas krízis fenyegeti.

Azok a drákói rendszabályok, amelye
ket Hieronymi tervezett, kétségkívül túl
zottak, aminthogy azok a számítások is, 
amelyeket számos szakember, köztük főleg 
Széli Kálmán végzett, nagyon pesszimisz- 
tikusak. A Magánmérnökök Országos Szö
vetsége memorandumot terjesatett Hieronymi 
elé, amelyben számos tévedést heiyesbitett 
s főleg ast fejtette ki, hogy a helyiérdekű 
vasutak által az államvasutak jövedelmei 
nagyon emelkedtek, másfelől azonban, hogy 
az államvasutak mérlegüket a vicinálisok 
javára színezik ki. Hieronymi azt tervezte, 
hogy az ötven százalékos megosatás helyébe 
a hatvan százalékos megosztást kell tenni.

Már Kossuth Ferenc minisztersége 
idején tétettek kisérletek arra, hogy ez a 
tíz százalékos üsemmegosatás keresstülvi- 
tessék. Egyes vonalaknál, amelyeknek 
prosperitása már eleve garantálva volt, 
sikerült is az ötven százalékos megosztás 
helyébe ötvennél többet, olykor 70 száza
lékot is elérni, de általános szabályt fel
állítani nem sikerült s végre az alap 
ugyan az maradt, ami volt. Hieronymi 
Károly, abban a beszédében, amelyet a 
Magánmérnökök Országos Szövetsége kül
döttségének mondott, bizonyos ridegséggel 
kritizálta azt a rendszert, amelyet a koalí
ció teremtett és uj vicinális politika 
inaugurálását hangoztatta. A miniszter nyi
latkozatai úgy as érdekeltség, m.nt a sajtó 

körében visszatetszést keltettek. Még azok 
a vioinálisok is, amelyek ideiglenes meg
egyezések alapján előmunkálataikat foga
natba tették és es alapon a végleges 
engedélyt igényelték, még ezek sem nyer
tek végleges elintézést. A minisztérium e 
kérdésben, hogy úgy mondjuk, passzív 
rezisztenciát gyakorolt, ami annál károsabb 
volt a vállalkozókra nézve, mert a pénz
piac kedvező viszonyai nem voltak kihasz
nálhatók, ami viszont ismét károsan hatott 
vissza azokra a magyar pénzintézetekre, 
amelyek helyiérdekű vasutak financirozásá- 
val foglalkoznak.

Hieronymi halála és a kereskedelemügyi 
minisztérium vezetésében beállott ideiglenes 
állapot ismét aktuálissá tette a helyiérdekű 
vasutak kérdését. Mintegy batszáz kilomé
ternyi helyiérdekű vasút az előmunkálatok 
olyan stádiumában van, hogy az építést 
minden pillanatban meg lehetne kezdeni, 
ha az ötven százalékos megosztás érvényben 
marad. Hieronymi hajlandónak mutatkozott 
e vasutaknak legalább egy részét ilyen 
megosztással engedélyezni, mig az uj alapra 
nézve olyan föltételeket akart kidolgoztatni, 
ame>yek a financirosátt lehetővé tették 
volna. Ezekben a munkálatokban most 
szünet állott be s nem hihető, hogy a 
provizórium alatt uj törvényjavaslat dol- 
goatatnék ki. Mégis elvárható, hogy lega
lább a legfontosabb vonalakra nézve még a 
provizórium idején is megadatik a koncasz- 
szió, hogy ily módon az építés megkez
dődhessék, mert hiszen a mai pangás is a 
magyar közgazdaságnak nagy károkat okoz, 
további akadályok pedig, amelyeket a 
magyar helyiérdekű vasutak építése elé 
gördítenek, a kereskedelmi körök szélei 
rétegei számára nagy veszteséget jelent 
sőt azoknak egyenes megkárosítását vonja 
maga után.

Az északarat szeciális nevelésének 
problémái.

Ha a szociális élet helyes haladásának 
a törvényszerűségét vizsgáljuk, többek kö
zött arra a kézenfekvő tényre jutunk, hogy 
e törvényszerűség legfőbb követelménye a 
szolidáritásban, a társas együttérzésben, a 
kölcsönöi munkában gyökerezik. Mindennek 
pedig alappillérje : a szociális akarat.

Hiba, még pedig nyomós bibe, hogy 
iskoláink ezidösserint mg édes-kevés f. 
gyelmet fordítanak a szociális akarat 
nevelésére. A nevelés jobbára csak az u. 
egyes akarat körében mozog, mig ellenben 
szociális akarat nevelése e tekintetben hát
térbe szorul. Nem az életnek, hunom pusz
tán csak az iskola beléletének nevelik az 
akaratot. Már pedig kétségtele , hogy a 
gyermek és a gyermekifju akaratának a 
nevelése csak akkor lehet mnden izében 
helyes, ha aa egyes akarat követelménye 
nek mérlegelésénél, számbavételénél a szó 
ciális akarat feltételeiről sem feledkezik 
meg. Mert jegyezzük meg, hogy az akarat, 
vagyis az egyéni energia máskép ténykedik 
egymagában, tehát más egyének energiájá
tól elszigetelve, mint a szociális energiák 
közepette. Ez a folyamat hozzáhasonlit p d. 
az egyéni hanghoz, melynek egyedülléte 
más-más fiziológiai s pszichológiai elbírálás 
alá esik, mint az összefüggő beszédben, 
más hangokkal kapcsolatosan. Tudjuk, hogy 
a gyermekifju akarata nem állhat meg egye
dül, hanem kénytelen-kelletlen bizonyos 
szociális erőkkel, akaratokkal egyesülni. 
Ezen alapszik a szociális erőé integrálódása. 
Eszerint az egyes akaratot olyannak ke l te
kintenünk, mint a szociális akarat integráló 
réstét. Viszont tudatával keli bírnunk annak 
is, hogy a szociális akarat ez egyes akaratból 
resultáiódik.

A szocális erők helyes ténykedése 
szempontjából kívánatos, hogy az egyes 
akaratoxnak a szociális akaratokká való 
integrálódása mindenkoron teljesen simán, 
Burlodásmentesen történjék. Hogy az aka- 
ratnevelesnéi még sok hiba forog fönn, bi
zonysága annak ama sok hiba, feiszegseg, 
mely az egyes akaratnak a szociális akarat
tal való egységesülése alkaimaval észlelhető. 
E hibák közé sorozhatjuk elsőbben : a stré- 
berséget, az alattomosságot, az ügyefogyotl- 
ságot, a Bzeilemi önállótlanságot, a szenve-
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A bűvös sapka.
Irta: Kökalaiy Józssf.

Az aessony mosolyogva nézett a sze
mébe. Egy kis könyörgés is rezgett a 
hangjában, amikor ezt mondta:

— Igen. £n ia emlékssem. Maga na
gyon szép fiú voit. A szeme nagyon tet
szett nekem. De látja, bogy ezt most ilyen 
nyugodtan bevallom, ez is osak azt mutatja, 
bogy maga csak emlék. Ne akarjon több 
lenni, édes barátom, miuek is rontanánk el 
brutális valósággal est az édes semmiséget. 
Sokáig nem felejtettem el magát, pedig alig 
ismertem. Ha saép voltam egy-egy estén, 
ha üdén és boldogan ébredtem ; magának 
voltam szép, magára gotdolfam. Ha most 
jönne, ha most látna... I De maga nem 
jött, talán jobban is tette, hiszen nekem 
csak egy fogalom volt már. Minek a való
ság ? Látja, a nők úgyis tudnak szeretni, 
ezt ma is állítom, pedig már asszony va
gyok. Ezért kérem, meg sok más mindenért, 
amit most nem tudok elmondani, hogy ne 
i ontsuk el as én saép álmaimat.. . Még a 
kezemet se csókolja meg.

— Most hazudik, — gondolta a férfi. 
— Istenem, miért akarnak az asszonyok 
éppen ilyenkor hazudni ?

Boszantotta, hogy ez az asszony sem 
különb, mint a többi.

— Mindeut elhiszek magáuak asszo 
nyom — mondotta azután — csak azt az 
egyet nem, bogy az ábránd, az álmodozás 
többet ér, mint a valóság. Est különben is 
csak a szentimentális lelkek találták ki. A 
szerelemben egy percnyi valóság több, mint 
miuden testetlen ábránd . . . Egy történet 
jut eszembe, nem tudom már, bogy olvas
tam-e vagy hallottam valakitől, az íb lehet, 
hogy magam találtam ki . . .

— Szerelmes történet ? — kérdezte az 
asszony.

A férfi érezte a finom gúnyt, de nem 
törődött vele. Folytatta :

— u«y van, asszonyom, most követ
kezik egy szerelmes história, vagy ha úgy 
tetszik, tündérmese két fejezetben, a bűvös 
sapkáról.

Rágyújtott egy cigarettára és elkezdte :

I.
Ha a születése után való regge'en az 

ő bölcsőjénél is megjelent volna a tündér
mesék jövőbelátó anyókája ; puha kis kopo
nyáját a tenyerébe fogván, igy szólt volna: 
Ea a fiú boldogtalan lesz, mert javithatatlan 
álmodozó válik belőle ...

Eb az is lett. A bűvös sapkáról álmo
dott a fiú, amikor még hosszú, szőke haja 
voit és reggelenkint komoly aggodalmakkal 

nézett a mosakodás elé. Ha eljött az este 
és lefektették a kis ágyába, aminek a kél 
oldalán magas háló voit, behunyta a sze
mét és minden nap végiggondolta a gyó- 
nyöiű mesét: Eljön a tündér, elhozza a 
bűvös sapkát, amit, ha a fejére tesz az 
ember, egyszerre láthatatlanná leiz tőle, 
olyau lesz, mint a levegő. Ö akkor fölkelne 
korán, hamar a fejébe csapná a lüvös sap
kát, kiszaladna az utcára es felülne aa 
omnibuszra, a kocsis mellé. Senki sem lat
hatná, a kocsis sem, azt sem venné észre, 
ha as ostorával ö is hajtaná a lovaka', vagy 
megfogná a gyep öt . . . Szóval, senki »• ui 
zavarhatná ebben a csodálatos elvezetten. 
Később a bazárba ment el és végigpróoal- 
gatta as összes trombitákat, bugó-csigábst 
meg a többi nagyszerű játékot.

Amint nőtt, nőtt a fiú es lassanamt 
elmaradt a fehér, kis matrózruha, a rácsos 
ágyacska s a vékony kis gyermekhangja is 
durvább, vastagabb lett, akkor — álmát au 
éjszakákon — megjelent újra a bü-ös 
sapka. Oh, sok mindent igert most a tündér 
ajándéka. Most már utazott a fiú. Messze 
világrészekbe barangolt el a bűvös sápi é
val a fején. Hiszen hajóra is szállhat a.t 
ember, ba nem látják, beüthet a legdrágább 
étterembe, elegáns ruhákat, mindenfél'' 
vásárolhat — ba megvan a bűvös sapka- 
Minthogy pedig as idő egyre halad, egy 
pillanatra sem áll meg, ami lényegében 
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dé ycsséget, a esellemi lomhaságot, a tiatal- 
koiú»k züllését, »» öngyilkosságot, a foko- 
fOtt szuggerálhatóségot, stb., melyek mind
egyke az akarainevelés helytelenségéből 
sa,jttdzik ki. Nap-nap után észlelhetjük, 
hogy az élet küzdő terére lépő gyermekifju 
a legkevésbé sem tud simán s nagyobb zökke- 
„í: nélkül beleilleszkedni az öt megillető szó- 
cirílis körbe, miliőbe. Az élelfeltéiolekhez s 
g „zooiálie szükségszerűségekhez va'ó alkal- 
niazsodása hibás. Épp ezért gyakorta meg- 
eoik, hogy * szociális életben megnyiiatkoró 
erők kizökkeutik őt az élettevékenység 
r, i des medréből s rendszerint oly utakra 
terítik, melyek végeredményükben a szo
ciális erők diszharmóniájához vezetuek. Az 
eleitevékenység kezdetén sok időt és ener- 
g ut pazarol el arra, hogy a szociílis kórok
ién simán s zavartalanul ténykedhessek 
Ali sem természetes, hogy az ítju szociális 
müsödése bizonyos ideig csak meddő ered
ményekre vezet, mert energiáját főleg arra 
használja föl, hogy általa a szociális mun
kálkodásának érdes, Biögletes oldalait a 
szociális szükségszelüség követelményeinek 
mcgielelöleg lesimitaa, ieköszörüije. Az ifjú 
akarata nem elég erős ahhoz, hogy a kü- 
iönböaö nemtelen ösztönöket, lelki hibákat, 
rendellenességeket mindjárt csirájukban el
lőj i hassa s az indulatok, szenvedélyek heves 
és káros kitöréséit zabolázza, fékezze. Er
kölcsi akarata ii gadozó, szuggerálbató.

A szociális akarat alkatelemét, mint már 
jeleztük, az egyes akarat képezi. Maga az 
egyes akarat lehet: ösztönakarat és északa
rat. E keltő közötti kü.önbség abban rejlik, 
hogy amíg az utóbbit mindenkoron bizo
nyos észszeiüség, megbízhatóság, megfon
toltság, előrelátás, összhangod ténykedés, 
stb. jellemzi, addig az első pusztán csak az 
ösztönök hátasa alatt áll s azoknak vakon 
eogede,meskedik. Mimi műveletlenebb az 
egyen, annál nagyobb tér jut ná<a az öss- 
tonakaratnak. Tehát egyenesen a nevelés, 
a népművelés mineműsegétöl függ, hogy az 
aszakarat mekkora területen működik a 
szociális eleiben. A fejlődés magas fokoza
tán al ó társadalmakban az északarat le
gyűrte az őszt önakaratot s maga lépett az 
irányítás elere.

Számos históiiai adat bizonyltja, hogy 
a kü önbözö társadalmak, melye*  valaha 
kiengesztelheteilen hevességgel s haraggal 
küzdőitek egymással, ma már a kulturáltan 
es a civilizációban megnyilvánuló északarat 

következtében többé-kevésbé békességgel 
élnek egymás mellett.

Valaha tisztán az izomerő volt aa a 
tényező, amely a társadalmak létét, fejlő
dését s békéjét biztosította, ma mindez az 
északarat hatáskörébe tartozik.

11a a szociális akarat fejlődését s annak 
a kü önbözö időben való működését vizs
gáljuk, egyben összehasonlítjuk a világ- 
egyetem ösenergiája fejlődésével, akkor a 
jelzett energiákban bizonyos azonosságra 
bukkanunk. Ugyanis, volt idő, amikor a 
világűrben szétszórt energiák, éppen úgy, 
mint a föld társadalmainak energiái, foly
tonosan viaskodtak egymással. Világos bi
zonysága ennek a világűrben még most is 
szétszórtan bujdosó csillagok, üstökösök, 
melyek alapjukban véve nem egyebek, mint 
az univerzális eiök heves harcainak, csatái
nak a hírmondói.

Mindehhez hasonló harcokat találunk a 
föld fejlődését előidéző energiákban is.

Példa rá a vulkanizmus kora, valamint 
a még most is hébe-hóba ismétlődő föld
rengések, vulkanikus kitörések.

Valamint azonban a világűrben levő 
szétszórt energiákat a gravitáció hozta össze, 
ennek révén integrálódtak, azonképpen a 
társadalmak különböző energiáit, akaratait 
a fejlődésen alapuló északarat mindinkább a 
szociális akaratta igyekszik tömöríteni. Ez
zel megteremti a Bzociália erők, a szociális 
akaratok összhangját, mely a világbéke felé 
vezet. Természetes, hogy az északarat ebbeli 
munkája ezidöizermt meg sok akadályra 
talál. Ilyen akadályok többek között a vi
lágűrül n bujdosó csillagokhoz, üstökösökhöz 
hasonló egyenek, akik fonák magatartásuk
nál fogva lepten-nyomon beleütköznek a 
szociális rendbe, a szociális törvényszerű
ségbe. De valamint mindazon csillagok, üs
tökösök, melyek nem alkalmazkodnak a 
világegyetem törvényszerű energiájához, 
minduntalan individuális megsemmisülés fe
nyegeti, azonképpen ennek azonosságát 
megtalálhatjuk a szociális akaratban is.

Az iskola feladata a társadalom bujdosó 
üstököseit helyes egyénekké nevelni s bele
illeszteni a szociális akaratba.

Az iszakarat helyes nevelésének igen 
sok ága-boga van. Épp ezért a jelen alka
lommal csak az egyes elvek kimutatására 
utalhatunk.

Az északarat első követelménye : az 
erős, edzett szervezet. Mim minden erő, vagyis 

akarat, úgy az egyéni akarat is osak az 
anyaghoz kötötten érvényesüket. As egyéni 
erő kétféle. Ugyanis : izomerő s szellemi erő.

Hogy e kettő nem azonos egymássá1, 
bizonysága ennek ama tapasztalat, melyet 
a szociális életben szerzünk. Vannak izmos, 
erős szervezelü egyének, akiknek az ész
akarata gyenge, szuggerálható. Ismét aka
dunk egyénekre, akik a gyenge szervezetük 
dacára erős északarattal rendelkeznek.

Et azonban korántsem bizonyítéka au- 
na , hogy az erős északaratu egyének mind 
gyenge szervezetű egyének, mert ez a bi
zonyíték homlokegyenest ellenkeznék azzal 
a régi állítással, mely szerint csak ép test
ben lakhatik ép, erős lélek.

A jelen korban annyira terjedő akarat
betegségek nagyobbrészt a gyermek s a 
gyermekifju szervezete helytelen, félszeg neve
lésének tudható be. A petyhüdt, satnya szer
vezet maga után vonja az idegrendszer 
ellenállóképességének a csökkenését s ezzel 
együtt az északarat gyengeségét, szuggerál 
hatóságát.

Hiba, bogy a tanító a mostani iskolá
ban jóformán csak passzió munkát végez. Aa 
északarat helyes nevelése pedig csak az 
aktív, öntevékeny munka által érhető el. 
Mindez kétségtelen, mert az északarat fisio- 
Icgiai szempontból véve nem egyéb, mint 
a mozgató (motorikus) idegpályák, idegköz
pont tevékenysége. Az északarat idegrend- 
Bzerbeli pályáját csakis a mindenoldalú ön
tevékenység által lehet művelni s fejleszteni. 
Tehát nem a könyv, a betű, hanem a pro
duktív munka az északarat művelője. Itt 
megtaláljuk az u. n. pedagógiai kézimunka 
akaratnevelő fontosságát is.

Iskoláink nevelése: tömegnevelés, ahol 
minden tanulót egyforma keretek aözött, 
egyöntetű szabályokkal, eszközökkel, mód
szerekkel akarnak nevelni. Ennek egyik 
rossz következménye : a homogén akaratok 
szaporodása, mi a szociális akarat szem
pontjából káros. A homogén akaratok a 
szociális életben súrlódásokat idézuek elő, 
hátráltatják a haladást, mert ezek aa aka
ratok egymás érvényesülései gátolják.

Hibájuk, hogy egymással teljesen ősz. 
széf orrnak; elvesztik minden önállóságukat, 
ily minőségükben könnyen szuggerálhatók. 
Ezen alapozik a tömeg-suggestió is. Kétségét 
nem szenved, hogy minél tökéletesebb az 
egyéniség, annál jobban, kizárólagosakban 
beleilleszaedik a szociális akarat keretébe

megdöbbentő és tragikus do.og, a hu ia 
evröl-évre öregedett, izmos, fél has legény 
lett. Húszéves is elmúlt, de a bűvös sapka 
szomorúan szép meséjét nem tudta elfelej
teni. Pedig most kellett volna a bűvös 
sapka, csak most kellett volna igazán, az 
asszony miatt. A szikrázóén szép fekete 
asszonyért, aki az ö számára maga volt az 
elet, a gyönyörűség, vagy talán a halál. 
iSiinaaznö volt az asszony, a fiú mindennap 
láthatta, kivágott ruhában, ragyogó diadem- 
mal a tekete hajában, látta a Be.yemharis- 
nyáe kis lábát, fehér vállat — betege, bo
londja volt az zsszonynak. Őrültségekről 
ábrándozott össse-visssa. Mert ba estéukint, 
amisor megvárta a kocsijánál, olyan kö
zel is volt hozzá, bogy a kinyújtott karjá
val elérhette volna, mégis messzebb volt 
föle, mintha — amint mondani szokás — 
Cg; óceán leit volna közöttük. Az asszony 
nem ismerte, nem ie látta meg soha s a 
hu mégis vad és hóbortos jeleneteket kom
ponált örökké, amiknek a vége mindig
•* volt, hogy megcsókolta as asszonyt.

Elmegy hozzá. Megmondja neki, bogy 
szereti. De úgy mondja el, olyan szépen, 
hogy az asszony airni fog. Elmondja, hogy 
sóba életében egy pillanatig sem szeretett 
“ég senkit, as ö tiszta és érintetlen fantá
ziájában ö as első. Hogy meghalj érte, ha 
“harja, vagy elkövet valankjd, de meghó- 
dtfja, ha as életébe kerül ia^^íem ia lehet,

hogy az asszony elkergesse. Hűséges ku
tyája leBz neki, neha-ucha megcsókolhatja 
a kesét . . . Vagy inkább jó pajtások lesz
nek. Az asszony kacagni fog majd, ha ö 
valami bolondságot mond és anyáskodóan 
megsimogatja az arcát. . .

Ez mind Bzép volt, itt már rendben 
lett volna minden, hanem amikor idáig ért, 
szétfosslott az álom és ö sóhajtozva hány
kolódott reggelig az ágyában. Napról-napra 
sápadtabb lett a hu. Az orvosok azt mond- 
iák, hogy vérszegény és sokat keli ennie, 
pedig sokkal nagyobb beteg volt szegény. 
Meghalt volna biztosan, mert es a szerelem 
a legnagyobb veszély volt azok között, amik 
lesben állnak az ember életében.

Egy tavaszi éjszakán megint a színház
ból jött haza. Látta as asszonyt. Ha a 
cselédje lehetnék, - gondolta — csak, 
hogy lássam. Ne is tudna rólam, meg se 
látna, csak a közelébe lehetnék . . .

ÉS a tündér, a bűvös sapka tündére 
elment hozzá. Természetesen, éjszaka, mert 
a tündérek nappal nem járkálnak. Észre
vétlenül, finoman belopódzott a fiú szobá
jába és megállóit az ágya fejénél. A tündé- 
rek szokásos dresszében volt, a kezében 
tartotté a bűvös sapkát éa ast mondta :

— Amiért olyan tisztán, olygn erősen 
szereted as asszonyt, próbára teszlek. 
Holnap reggeltől kezdve három n.p.g vi
zelheted, de ha becstelen, gonosz cseleke

detre akarod felhasználni, rögtön elvéts 
az ereje.

Ezzel a bűvös sapkát letette a fiú 
ágya Bsélére éa eltűnt.

Másnap reggel a fiú a sapkával a fe
jén végigsuhant az utcákon. A tündér iga
zat mondott : a lépésének nem volt sem 
súlya, sem dobbanása. Helyette a szive 
dobogott, hogy szinte meghallotta. Lehunyta 
a szemét amig elgondolta : Mindjárt látni 
fogom öt . . . és meg fogom csókolni a 
piros stájáf.

Mindez olyan különösnek, hihetetlennek 
tűnt fel, hogy tétovázva lézengett egy da
rabig » kapu előtt. Most a lázas, keserves 
esté*  ie eszébe jutottak, amikor ott ült a 
színházban, valahol az utolsó sorban és ki- 
cserepesedett ajakkal bámulta as asszonyt, 
visszafojtva még a lélegzetét is. ö hol páss- 
torleány volt, hol hercegkisasszony, de 
mindenképpen as Ő királynője. Még a ssin- 
padi párját, a sséphangu, édeskés mosoly- 
gásu ssinészt ie megbámulta akkor. Es as 
ember beszélt vele, hozzáért kezéhez, át
ölelte a derekát... I Mindez földöntúli bol
dogságnak tetszett.

., . Sápadtan állott a kiz kék szalon 
közepén. Karcsú vázákban virágok minden
felé, de nem illatosabbak as asszony hajá
nál. Ott ült egy lépésnyire tőle, a lágy 
báraooyköutös széléé redőkben ölelte körűi 
a testét, A telt karja szabadon fehérlett 
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■ annál összhangzóbb, célirányoszbb a mfl- 
ködé*'.  Hím tudjuk, hogy a kötél, mely 
iiámos külön fonalból van ömefonva, erö- 
■ebb, mint több fonál toljea ogybeolvasatá- 
■ából álló kötél. Szakasztott igy vagyunk 
az egyén északaratával ia. Példát vehetünk 
a világűrből ia. Azok a csillagok, amelyek 
határozott, tökéletea egyéniaéggel bírnak, 
■okkal jobban alkalmaskodnak as ott ural
kodó energia törvényszerűségéhez, mint pld. 
a tökéletlen, fejletlen csillagok, üstökösök, 
melyek lépten-nyomon beleütköznek a világ
űr rendjébe. Ebből röviden láthatjuk, 
hogy a tömeg-nevelés a szociális-akarat 
szempontjából káros kimenetelű. Erre csak 
as individuális nevelés alkslmas, moly a 
heterogén-akaratok szülője. Már pedig a he
terogén akarat a szociális fejlődésnek leg
jobb biztositéka.

összevetve az előadottakat, világossá 
válik, hogy az iskola csak akkor halad a 
helyes úton, ha a gyermek s a gyermekifju 
„barát-nevelésénél mindenkoron két szem
pontra ügyel. Nevezetesen az egyéni és a 
szociális szempontra. Igyekezzék előbb a 
gyermek egyéniségét, északaratát helyesen 
kifejleszteni, miközben ne feledkezzék meg 
a szociális akarat követelményeiről sem.

Szobolovszky István.

Különfélék.
_  Tábori mise. A király születése 

napja alka.mából e hó 18.-án, pénteken, 
délelőtt 9 órakor, a Kossuth Lajos-téren 
ünnepélyes tábori szentmise voit, amelyet 
Báthy László prépost végzett fényes segéd
lettel. A misén a bevonult összes póttarta
lékos honvédek éa nagyszámú közönség 
volt jelen. Mise után a jelenvoltak a him
nuszt énekelték el. Délben a tiszti étkező
ben diszebéd voit, melyen a polgárságból 
is többen vettek részt.

— A F. M. K. E. évkönyve, 
amelyet az elnökség megbízásából Clair 
Vilmos főtitkár szerkesztett, most jelent 
meg. Az adatok szerint, melyeket az év
könyv az egyesület alkotásairól, intézménye
iről és vagyonáról közöl, as egyesületnek 
tizenegy vármegyei osztálya van a Felvidé
ken s föntart 34 kisdedovót többet, mint as 
összes kulturegyesületek együttvéve. Es 
óvók föntartása aa elmúlt évben 27,137.03

ki a söfét bársonyból, mint valami külö
nös virág.

A fiú lebotult eleje. As asszony ruhá
jából mámoritó parfüm szállott. Igen, igy 
képzelte ö est a lázas éjszakákon. Megcsó
kolta a kesét, a karját, aztán hirtelen as arcát,

As asszony ssempillájs sem rezdült 
meg. Mintha szellő simogatta volna, vagy 
talán még annyit sem érsett a csókokból, 
hissen, aki a bűvös sapkát viseli, annak a 
teste olyan, mint a levegő. A fiú meghök
kent. A szivén hidegség futott át.

— Igaz, — gondolta szomorúan — a 
szellemek csókját nem érzi senki ... De 
hiss es is elég nekem, beteljesedett a leg
titkosabb álmom és én most boldog vagyok. 
Est most kiáltani szerette volna, keserűen 
és könnyes szemmel. Megcsókolta újra. A 
forró ajakát odatapasztotta as asszony 
fehér nyakára, a szemét csókolta, a hajába 
temette as arcát éa magához ölelte. De as 
ölelését, a csókját uem éreshette a fekete 
aessony, annyira nem, mint ahogy nem érzi 
as ember, ha valaki más ast álmodja róla, 
hogy megcsókolta.

As asszony ott ült mellette, bóditó, 
érett ssépaégében. Azután ási ott és be- 
osukta a könyvet, amiből eddig olvasott, 
Odaaétáit az ablakhoz, kinésegetett egy 
kicsit, később leült a zongorához.

Szomorúan érteni kezdte a kegyetlen 
igazságot a dolgok negatív értékéről és 

koronába került a kötél kétezer idegenajka 
gyermek részesült bennük magyar nyelvű és 
szellemű vezetésben. As egyesületnek van a 
Felvidéken 188 nép is ifjúságé könyvtára, 
amelyek jelentékenyen hozzájárulnak az 
elemi iskolások megmagyarotitásához. A 
könyvtárakat azonban nemcsak az ifjúság, 
de a nyelvhstárok msgyarotodó községeinek 
népe is szorgalmasén olvassa. Az egyesület 
vagyona 340,166.43 korona ebben az összeg
ben azonban as újabb alapítványok, amelyek 
mintegy 200,000 koronát képviselnek, nem 
sserepelnek még. Az egyesület kedvező 
vagyoni helyzetét első sorban arra fogja 
fordítani, bogy megjavítja óvónőinek sze
gényen fizetését, akik mindannyijan nemzeti' 
ségi vidékeken teljesítenek hizatias szolgála
tot a magyarosításnak — és a szabadoktatást 
fogja szervezni a F. M. K. E. egész 
területén. Az 1910. évi zárÓBzámadások 
szerint az egyesületnek múlt évi bevétele 
85, 563. korona, kiadása 77,619 kor. volt,
1912. évi budgetje pedig 88,836 korona, 
amelyből csak az óvót föntartása 37,092 
koronát igényel,' tanítók és tanulók jutal
mazására 5250 koronái, uj könyvtárak 
szervezésére 5000 koronát, magyar tanfo
lyamokra és anaifa béták oktatására 3200 
koronát, hazafias célokat szolgáló egyesüle
tek segé.yezésére és magyar isteni tisztele
tek céljaira 2000 koronát, a szabad 
oktatás szervesésére 1600 koronát, s egyéb 
közművelődési célokra mintegy 15,000 
koronát fordít. Az egyesületnek összesen 
7168 tagja van.

— Uj udvari tanácsos. A király 
Pirchala Imre nyugalmazott pozsonyi tan- 
kerületi főigazgatónak a tanügy terén ki
fejtett buzgó és eredményes mukássága 
elisméréseüt a magyar királyi udvari taná
csosi címet díjmentesen adományozta.

— Báthy László Esztergomban. 
Aa esztergomi bazilika márvány falai gyö- 
nyöiü beszédtől visszhangzottak augusz
tus 15.-én, Nsgyboldogasizony napián. 
A lévai prépost-plébánost érte as idén a 
nagy kitüntetés, bogy hazánk legelső, tör
téneti omlékekben leggazdsgabb templomá
ban szent beszédet tarthatott as említett 
napon. — Hozzászoktunk már, hogy Báthy 
László beszédei, mindenkor kerekded, tar
talmas, ész- és szívhez szóló beszédek, de 
valamennyi beszédének, melyet szerencsém 
volt tőle eddig hallani, igazán koronája, 
gyöngye az a beszéd, melyet augusztns 

fordított perspektívájáról; hogy ami távol
ról végtelenül nagynak, gyönyörűnek tet
szik, a pillanat közelségében szánalmasan 
kicsi, kevés. Gondolkozni kezdett a fiú. Itt 
valahol hibának kell lenni. Minden betelje
sült, ami után vágyódtam és most nem okoz 
gyönyörűséget. Sőt még jobban fáj . . .

II.
Így ment ez még két napig. A fiú 

mindenfelé követte az asszonyt, a bűvös 
sapka hatalma csodálatos volt. De azért a 
harmadik nap reggelén mégis a földhöz 
vágta éa amikor újra megjelent a tündér, 
keserűen, dühösen mondotta neki :

— Vidd vissza ezt az ördöngös sapkát, 
nem kell I

— Hát nem kell a csók ?
— Nem I Inkább sohasem érhessek 

hozzá egy ujjal se, inkább százszor nézzen 
rám hidegen, amikor ismeretlenül köszönök 
neki, de lássa, hogy élek, vegyen tudomá
sul, akadjon meg a tekintete a bámuló 
szememen, hogy én vagyok az, akit nem 
akar észrevenni 1

III.
— Eddig van ? — kérdezte az asszony 

csöndesen.
A férfi bólintott.
— Pedig van ám ennek egy harmadik 

fejezete is, csakhogy ez nagyon rövid.
— Hogy gondolja ? — kérdezte a 

férfi kedvetlenül.

15.-én tartott az esztergomi dómban. A 
hatalmas templomot zsúfolásig megtöltötték 
a keresztény hívők a kíváncsian várták aí 
ünnepi szónokot. — Beszéde tartalmában 
kidolgozásában és arányaiban is méltó volt 
a nagy naphoz, melynek jelentőségét, nagy 
theologiai tudással, meggyőző érvekkel, a 
nála megszokott könnyedséggel fejtegette. 
— Beszédének tartalmát e helyen részle
tezni lehetetlen. Annyit azonban megjegy 
sünk, hogy minden résziben alaposan ki
dolgozott, mélyen átérzett, hatásos beszéd 
volt. — A magyarok Nagyasszonya volt a 
beszéd főtárgya. Miért és hogyan kel, 
Máriát, a magyarok Patronáját tisztelni 
Kik az ellenségei a Maria-kultusznak ? 
Mindezt meggyőző érvekkel, közvetlenül, 
hatásos és gyönyörű példákban rs hasonla
tokban illusztrálva, állította a hivök elé, 
kiknek arcáról leolvastam a teljeB meg
elégedést, megnyugvást éa lelki örömet. A 
lévai katbolikueok büszkék lehetnek plébá 
nosukra, ki szónoki tehetségével, nagyszámú 
egyházi és világi hivő előtt szerzett elisme
rést és újabb babért. (R. K)

— Tartalékosok bevonulása. A 
lévai bonvedzászlóalj őszi fogyvergyakorla- 
tai e hó lö.-éu kezdődtek. A fegyvergy. 
korlatokra 12 tart, tiszt és zászlós, azonki 
vül 600 tőnyi tartalékos legénység vonult 
be. A zászlóalj f. bó 24.-én egyesül Levan 
az ezred nyitrai zászlóaljaival es Szántóra 
vonul, hol 30,-áig ezredgy.korlatok lesznek. 
31.-én az ezred as Ipoly völgyébe vonul, 
hol a 16. ezreddel, azonkívül a 13. ágyú 
ezred ea a Radetzky huszárezred egyes 
osztályaival dandárgyakoliatokat tart. Innen 
szeptember" 3.-án Esztergomnál á.kel a 
Dunán és reszt vesz az 5. hadtest záró
gyakorlatain. Szept. 6—12.-éig badosztaly- 
gyakoriat lesz a Paraány-Lontó és Ipo y- 
sag között. Szept. 12—15.-étg ismét
hadtest-gyakorlatokon tesz részt az ezred 
Vácz-Hatvan éa Balasagyarmat között, 
mely a pozsonyi és a budapesti honvéd
kerületek között fog folyni. A lévai zása.ó- 
alj szept. 18.-án érkezik haza.

— Halálozás. Lehoczky Janosné, szül. 
Juhász Rozália, Lehoczky János barsendredt 
gazdatiszt neje, családjának és rokonságá
nak mely tájdalmara f. hó 17. én éjjel, 
életének 67.-ik éveben hosszas szenvedés 
után elhunyt. Hült tetemeit ŐBzinte részvét 
mellett tegnap délután a barsendrédi teme 
tőben helyeztek örök nyugalomra.

— Nagyon egyszerűen. A fiúnak meg 
egyszer meg kell szereznie a bűvös eapkat 
és okosabban kell felhasználnia. Amikor 
például megint megcsókolta az asszony’, 
hirtelen kapja le a fejéről.

— Hisz akkor vége a látiiatat-aniág- 
nak és az asszony kidobja I

— Dehogy dobja ki, — kacagott az 
asszony, — fogadjunk, hogy nem dobjaki!

Lelketlen vágy-
Volna egy csúnya, lelketlen vágyam : 
Zörgö csontokkal, üreges szemmel, 
Fehér lepelben fénylő, kaszával 
Legszebb álmodba belopni magam.

Mondanám ; ime, vetve az ágyam, 
Nászt ülök veled vad szerelemmel
8 úgy ölelnélek nagy forrón által, 
Élet pezsdülne holt lovagodban.

Félve ébrednél gyöngyöző lázban, 
Kérve kérlelnél kulcsolt kezekkel, 
Megbánnád szived legszebb szavával, 
Amért elűztél büszkén, botorán.

Könnyező szemmel mondanád lágyan : 
Jönnél csak vissza, nem mehetnél el,
Nem birok lelked bús haragjával, 
Legszebb álmom is kínzó, nyugtalau . , .

Tudom, igy lenne s ezért a vágyam : 
Zörgö csontokkal, üreges szemmel, 
Fehér lepetbeu, fénylő kaszávsl 
Legszebb álmodba belopui magam.

4 Zfráger €rnö.
''

■
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— Elhalasztott ünnepély. Néhai

___' ' . Boleman István, kir. tanácsos 
és igazságügyi tanácsosnak, voit vihnyei

nem ve- 
mindcn tanuló tizet 

koiont. értesítő és 1 
dijat, összesen 7 kli
kőrön*,  mely félévi 
első két hónapjában

dezséri dr.
L- o - -- . . „ -
fürdöorvosnak, az ismert balneologusnak 
e hó 20.-án tervezett szoborleleplezési 
ünnepélye, 1912. évi június hónapra halasz- 
taiott el. As elhalasztások a fürdő túlzsúfolt
ba, melynél fogva a nagyszámmal jelent- 
kezett rokonság és tisztelők elhelyezést 
szobahiányában nem nyerhetnek és a 
járási főszolgabírónak ezen napon való 
hivatalos akadályoztatás*.  Ezért Selmecbá- 
„ja város képviselőtestülete elhatározta, 
hc y a szoborleleplezést ünnepélyes keret
ben a jövő évben tartja meg, mikorra a 
fürdő kiépítése befejezést fog nyerni s igy 
aa ünneplők elhelyezése néhézségekbe 
ütközni nem fog.

— Kinevezések és Áthelyezések. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Korentsy Sándort, Qress Andrást és Csernó 
Máriá a kist, polcsányi, Práger Istvánt, 
Murgas Bélát és Jelenti Stefániát a zsarnó
cai, Heringné Haschek Erzsébetet a zsar- 
nócatelepi, Landerl Júliát a brogyáni, 
Jl.rtzky Jánost az ujbánya-irtványi állami 
elemi iskolákhoz tanítókká, illetőleg tanitó- 
nökaé nevezte ki. — Gergely Irén duna- 
pentelei tanítónőt a kietapolcsányi, Erdödy 
Mihály salgótarjáni tanítót a peszéri, Ke. 
renyi Nándor peszéri tanítót a szabadkai 
és Bóday Sándor ujbánya-irtváuyi igazgató
tanítót a beresztóot áll. elemi iskolához 
be yezte át.

— Beiratáaok a főgimnáziumba. 
A lévai r. kath. főgimnáziumba a folytató
lagos beiratáaok az 1911—1912. iskolai 
évre szeptember 1., 2. és 3. napjain lesz
nek délelőtt 9 órától 12.-ig Minden tanuló 
tartozik bemutatni az előző osztály e.vég
zéséről szóló nyilvános iskolai bizonyítványt; 
* más intézetből jövő, valamint az első 
osztályra jelentkező tanulók az iskolai bi
zonyítványon kívül bemutatják születési és 
újraoliáai bizonyítványukat. Az első o z- 
taiyba 9 évnél fiatalabb tanuló 
betö fel. A beírásnál 
4 korona felvételi, 2 
korona ltj. könyvtári 
rónát. A tandíj 48 
részletekben a félév 
fizi tendő. Tandíjmentességért Léva várót 
tanácsához lehet folyamodni ; a folyamod
ványt szept. lö.-ig a gimnáziumi igazga
tóságnál Kell benyújtani. Első osztályú 
tanútok csak a második ie.evben folysmod- 
liatuaa. A beiratkozásokat megelőzőleg 
augusztus 81.-én délelőtt 8-tói 12.-ig tar
tatnak a javító, felvételi es magánvizsgá
latok. At igazgatóság.

— Plébánost eskütétel. Kaveggia 
Kálmán, voit lévai káp.án, e hó 12.-én 
telte le Esztergomban a pieuanoaí esküt és 
utana el is fogtállá a vámosladányi plébániát.

— Baleset a vadászaton. E hó 
15.-én delútan Holló Sándor, a takarék
pénztár igazgatója a lapunk szerkesztője 
es veje, berkó István főhadnagy hírom 
hajtóval foglyokra vadásztak a Vadalmás- 
ban. Mar befejezték a vadászatot, amidőn 
Holló egy partnak élén álva, onnan még 
egy nyulra tett lövést. A lövés pillanatában 
Oóert Gusztáv, a takarekpénatar szolgája, 
aki — mint műkedvelő bajtó — szintén 
ott volt a vadászaton, — Holló baloldaláról 
közvetlen mellette termett, aminek következ
tében a megcsúszás folytán elsült fegyver 
életveszélyesen megsebesítette Ooertet, akit 
mar a legközelebbi vonattal Budapestre 
vittek, ahol dr. Luzsmik vette öt kezelése 
alá ás azonnal meg is operálta. A műtét 
jól sikirült ugyan, de mert vermérgeses 
állott be, a sebesült szo ga tegnap dé.uián 
3 orakor meghalt.

— Az ünnepnapok számának 
C- ükkentéae A magyar püspöki kar a 
"gközelebbi — valószínűleg szeptemberben 

megtartandó — püspöki konferencián fog 
foglalkozni a pápa
‘mely .. ünnepnapok számának csökken
tését célozza. Mint hírlik, a mrgyar pdspo- 
kok élni fognak a 1---- •
számukra biatositott j°88“l

motu proprio-ban 
----- d a kérelmezni 

foKják’’"hogy’’"MágyM®r,,A8°“ edd'gl 
ünnepek legnagyobb része ezentúl is meg
süssék. '

Áthelyezés, Ltónyi Sándor a lévai 
rét. egyház segédlelkésze Pozbára, __
Konta Károly pedig Érsukkétyröl Lévára 
helyeztettek át.

. Keoskemét kál>, Kecskeméten a 
hivatalos kárbecslés sze int a bizottság a 
városban 3933 lakhatatlan és súlyosan 

* kültelkeken pedig 
lOUO-at. Sértetlen házat a városnak 11.320 
háza közül egyet sem találtak. Az épüle- 
tekben a földrengés á tál okozott kár 
8,954,720 korona. lJe ezen ösezeg naég 
jóval tiu lkedni fog, mert az összes kárt 
eddig hűen meg nem alapították. Az ingó 
Ságokban is sok kér eset., melyet azonban 
tel uem vettek.

Kinevezés. A főváros tanácsa 
Havas István, polgári isk iái tanítót, lapunk 
kiváló munkatársát, aki közismert irodalmi 
tevékenységet tejt ki — polgári iskolai 
igazgatóvá nevezte ki. A jól megérdemlőit 
kitüntetéshez mi is őszintén gratulálunk.

— Virágot mindenkinek szabad 
árulni. Egy felmerült esetből kifolyólag 
a kereskedelmi miniszter kimondotta, hogy 
virágot a piacon mindenkinek szabad 
árulni s ahhoz nem kell iparigazolváuy.

— megnyílik a halászcsárda. Az 
utadaimi ha.astó bérlője, Mcttáros Lajos, 
ina nyitja meg a tavon halászcsárdáját, 
amelyben halászlé, halpaprikás, kirántott 
hal s más ételek és jómmöségü italok 
kaphatók. A tavon három kényelmes csői
nek is a közönség rendelkezésére áll.

— Kedvezmény a pecsenyesütők
nek. A töldmiveléiügyi miniszter legújabban 
kiadott rendeletével megengedte, hogy a 
pecsenyesütők a sertéshúst kis adagokban 
besózva vásárokra vihetik, sőt ha a vasáron 
készletük el nem fogyna, azt más helység
ben is elárusíthatják.

— Csökken a kivándorlás. New- 
yorkban ez idei első felcvben, vagyis jú
nius 30,-áig, 28,576 a magyar szent korona 
országaiból vaió kivándorló szállt partra. 
Ha szembeáilitjuk ezt a múlt év ehö felé
ben kivándoroltak számával, ami 67,295 
vo.t, azt látjuk, hogy az idei év első telé
ben 38.719-cel kevesebben vándoroltak ki 
Magyarországból Kszakamerikába, mint ta
valy ugyancsak as év első felében.

A budapesti M kir. Tudomá
nyos Egyetem II. belgyógyászati 
klinikáján végzett kísérletek alapján 
meg lett állapítva; 1. hogy a Bu
dán eredő Ferenci József-keaerűviz 
szilárd alkatrészeinek mennyisége úgy 
viszonylik más vizekéhez, mint a 4 a 
3-hoz. Tehát mig más vizből 200—250 
grammot adunk egy adagra, a Ferenc 
József-keseríívizböl * már 150—170 
gramm elegendő. 2. A „Ferencz 
József^-viz az étvágyat növeli és 
alkalmazása után a bélhuzamban 
semmi kellemetlen utóhatás vissza 
nem marad.

A. aranyodról! m. kir. I' ustlgvigazgstíságtúl.
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Hirdetmény.

Mindazok a személyek, kik sz 1911- 
évi szeptember hó l.-sö napján • 
forgalomba már átment, vagyis az 1889. évi 
XX. t. c. szerinti szeszadóval és az laoV. 
évi XXIV. t. c. szerinti ssesssdópótlékkal 
is már megadóztatott olyan égetett szeszes 
folyadékok készletével bírnak melyek áru
sítás í» kimérésre jogosultak birtokában 
10 más háztartásokban a családfő birtoká- 
b.L 5 liternél több alkoholt tart, máznák, 
„ 1911. évi XIV. t. c. 8 -ának 2-.k be
kezdése értemében kötelesek legkésőbb 
1911. évi tteptember hó 3 napjáig a folyadék 

nuviségét és annak alkohol tartalmát, 
;,erX8..o» községet é. helyiséget 

ívben aa a folyadék tartatik, as illető 
“éjietek tartás, helyére né.ve illetéke. 

pénzügyőri szakasznál Írásban két példány
ban bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy 
ezek a készletek saját, vagy idegen helyi
ségekben vannak e elhelyezve.

Bejelentési űrlapok az előállítási költ
ség megtérítése mellett a pénzügyőri szaka
szoknál szerezhetők be.

Aranyosmarót, 1911. évi aug. hó 12.
M kir. Pénzügyigazgatóság

Szerkesztői üzenet.
K- Léva — Nem közölhető. Dr L- L- Léva — A 

jövő számbsn közöljük-

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi julius hó 80-tól 1911. évi aug. hó 8-ig.

A szülék neye
-M
0> 0) A gyermek 

neve

Ifj. Jaucsu Mihály Jaucaek R. j fiú ■ Mihály
Agárdy 8. Sáfár Erzs. tiu i Sándor Lajos
ifj, Akáca József Kugyela Anua leány Anna
Farkas Gy, Eugelmau A. leány Ilona

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve v.ná.« 
i

Rács Jónás Dohány Juliauna I ref.

Halálozás.

Az elhünyt neve Kora A halál oka

Szalai Vilma 15 éves TUdőaümőkór
Siuiovics György 75 éves Agtfkór végkim
Gajdos Maria 6 hó Tüdőgyulladás
Bodáuszki Márkué. 68 ével g^ervi szívbaj

Lévai piaciárak.
RoTZtvevetö ; Bilostik Józief rrodörkspUány

Busa m.-mázsánként 20 kor. 60 till. — 
21 kor. 40 Kétszeres 17 kor. — fill. 18 
kor. — till. — Rozs 14 kor. — fill. 16 kor.
— fill. — Arp . 14 kor. 40 fili. 16 kor. 
Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 ül 
Kukorica 18 kor. — fül. 19 kor. — fii.
— Lenese 24 Kor, — fill. 25 sor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kő
ér 12 kor. — fill. 13 kér. — fill.

kttcmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here termeszeitől arsnkamentes 168 — 174 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110 — 120 Luczerna 
teimeBzettöl arankamentes 185—200 Lu- 
caerna, világos szemű aránkás 160—170

Nyilttér.

Enyhe, oldó háziszer n indazoknak, kik eméBztés 
zavarokban és az illő tletn.ód egyebb követhez 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára a korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 0^** 
készítményeit.

F"M oll-fele J
3 O S - B O R S 7 E f- 7

Fá|u í.\ri.itT’ bedörisőlés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer izagflatáo és hűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára 2cox. a.

Kapható minden győgyoiortárbaii 
•MO és drogérlábaa. MM
Főszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Béos, I. Tuaobbuen 9.

ááibrátyitvsT
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kvittéi hirdetmény.
Aluli rótt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

t.-cz. 102. §-i értelmében ezennel köshirrá teszi, hogy 
az ujháuyai kir. járásbíróság 1911. évi 8-p. I. 
148/3, 149/3 szám<> végzése k'iv*  tkevtében dr. Biader- 
inanu Heurik ügyvéd áltál képvisett Benyó Ferei c és 
neje javára 1948 kor 27 fill. t jár. erejéig 1911. évi 
julius hó 27.-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 2070 kor becsült következő ingósá
gok u. m. lovak, tehén gazdasági gép stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.'

Mely á verésnek az újbányái ki', járásbíróság 
1911. évi V. 140|2 számú végzése folytau 1948 kor. 
37 fii', tőkekövetelés, ennek 1910 évi ssepUmber hú 
19. uapjától járó 8*/,kainatai.  */» ’/• d'J ü',ldiK 
összeseu 202 kor. 49 fillérben birmiag már meg álla
pi ott, valamint a még felmerü'endö költségek erejéig 
(ieletneken alperes lakásán leeudő eszközlésre 1911. év 
augusztus hó 26-ik napjának délutáni */ t3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venui szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
inóság' k az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 108. j ai

értelmében készj éuzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő
nek szükség esetén btcsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot 
nyertek avoh a, jelen árverés az 1881. évi x X, t.-cz. 
102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelr Újbánya, 1911. évi augusztus bó 14 nazjan.

Lukács Miksa 
k>r. btr. végrehajtó.

Eladó ház.
Fazekas Mihály-féle ház szabad 
kézből eladó. Tudakozódni lehet 
JBAJint Anclorziéil Léván.

Kálnai-utcza 10 szám.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggoD, ruint kicsiny 
mennyiségben, továbbá príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
éa kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László utca 2 szám.

g Kosztos diákokat g 
mérsékelt áron elfogad állami 
isk. igazgató Besztercebányán 

(alsó) Kossuth-utca 37.

= Eladó ház. =
A Ko88uth-utczában levő 

Borc8ányi-féle ház szabadkéz
ből e 1 a d- ö-

Autósén hemcsztís.
Mindenféle fém, valamint tört gép 
alkatrészeket, öntvényeket stb. csakis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél
Léva, Zugó utca 6.

W Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesitem a d. é. közön

léget, hogy u j b é r k o c B 1 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

1 Birtokbérlet.
I Sohumacher Ágoston Törökbálint 
Pestmegye, keres bérelni való 
140 —400 hold jó földet lakóházzal 
es kerttel, nem messze a vasút 
— és országúitól. -

EWÓ Hlililí Biti!
18. éve fennálló teljesen beren
dezett gépjavító műhely a mai 
kornak megfelelő más vállalat 
miatt szabadkézből eladó. 
Ugyanott a kovácsságot és a 
patkolást is lehet folytatni. 
Bővebbet a tulajdonosnál 

KNAPP Zsigmond Léva

KIADÓ LAK ÍS. =
2 szoba konyha kiadó. Bővebbet e lap 

s——e— kiadóhivatalában.

■ FRISS ZZZZ=

MÁLNÁT
minden mennyiségben legjobb 
•••» áron vásárolunk.
braun testvérek likornyai’-

Budapest. Vili., Üllői ut 60.

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester. 
Léva Zúgóutcza 6. szám

Kiadó ház.
MargorlÓ-utca 17-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
meliékházban cselédszoba és mosó

konyha, két udvar és kis kert van, 
november l-töl bérbeadó,

Föltételek Tokody lnne háztulajdo
nosnál tudhatok meg.

. Az 
.OLLA- 

tobb mint 
200 orvot 

| által lég- 
megbizha- 

(óbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
den yyóyy- 
szertárácan 
ts jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint Tép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU ínnuDinir Wien. H;437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván : KKAJP 1, drogériájában 

roujn
GUMMI k különley esség. 

P A tudomány maii 
állása szerint A 

bebizonyított A 
legjobb létező
Gummi J|K 
óvszer. AÍ if'

„A20LLA" 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van. [ 
Két évíjöíl 

állás
Ára I 

fMcaíonáéwíl 
6.-.I

8.—, és I 
10. korona I

Telfon 88-13- VERÖ-féls elefon 11T-775 
leanyntvelő intézet, Budapest. VI. Gyár-u I 

1.

Internátus
Higiénikus életrend. — Oondoa felüsyelet _
Német, frarc », »ne;ol társalgás. — Elsöra'rgu 
bennlakó 1 iilföldi okleveles nyelvtanárok. — 

M’gas rzinvonalu zeneoktatás.
2.

= Nyilv. jogú négy osztályú =
Polgári iskola

3.
A'te'ános Biiveltségct nyujó felsőbb

Továbbképző tanfolyam
4.

Tökéletes nyelvi és irodalmi kiképzést 
nyújtó nőmet, francia és angol

Nyelvi tanfolyam
Tárgyai a nevezett nyelveken kívül : m gyár 

irodalom, műtörténet és esztétika.
A nyelveket úgy a továbbképző, mint 
NYELVI TANFOLYAMON a ház.., 
okleveles taie-öbön » ívtál, kü földi okleve'es 
nyelvtanárok es a tudapes’i BEB.LITZ 

SCHOOL tanórái tanítják.
Értesítőt szívesen küld az igazgatóság,

KALMAH és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten

Viiroai raktár éa ircdz: ■■ Gyár; =
V. Lipót Körút 22. úteg utca 19

Világhírül Eredeti! „Béni-

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor lepolceétb ö«ui.- 
.Benz“ nyersolaj motor.

BIESEL RENDSZER

Ellenért legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos zsépiőkészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételük. K.:ltsé»' 
ab tás és árjegyzők ingyen és bér mentve.
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Eladó bérház.
2 utcára nyiló ház, amely 1700 K-t 
jövedelmez, 2 üres telekkel elutazás 
in att eladó. Bővebbet Kohn Adolf 

kereskedőnél Léván.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

ui agyar. német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedést ben LÉVÁN. 

Elö fzetős bármely nap kezdhető.

Eladó korcsma.
Nemesoroszi községben agy jófor- 
galmú korcsma hazzal és összes mel
léképülettel, elhalálozás miatt sza

badkézből eladó.
Értekezhetni BREUNER Kálmánnénál

Nemes-Oroszi (Barsmegye.)

N 
0 
dl

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

■ti 

i 
r-é

fi 
It

h 
ba 
4 
d

valamint állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb csemegearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek!

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló, por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland éa románczement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasd és lőpor áruda.

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi jót ál Iá s r a-

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

<

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel. alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tqj- 
gar lasági, bádogos- és kőmives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk speoziálls 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.
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1813/1911 kig. szám,

Árverési hirdetmény.
Újbánya szab. kir. város tanácsa ezennel közhírré 

teszi, bogy a város tulajdonát képező úgynevezett 
felső vendéglő bérbeadása iránt az árverést f. 
évi szeptember bó 4.-én d. e. 10 órakor Újbányán 
a városház tanácstermében megtartja.

A bérlet tartama 1911. évi október hó 1.-től 
1919. évi december 31 ig terjedő 5 és 14 ^v.

A bértárgy kikiáltási ára évi 1045 kor. bér és ezen 
bértárgy utáni állami, községi és megyei adók téritménye.

Az árverés napjáig zárt Írásbeli ajánlatok is bead
hatók melyekben tartozik ajánlattevő az általa felajánlott 
évi bér és járulékait számszerint kitenni bánatpénz címén 
a felajánlott bér 10 °/o-át az ajánlathoz csatolni az aján
latban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési feltéte
leket ismeri a magát azoknak mindenbenben aláveti, 
végül az ajánlat két tanú előtt aláirandó s 1 koronás 
bélyeggel ellátandó. Utó és távirati, valamint elkésetten 
érkezett s hiányos ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

Az árverési és szerződési feltételek többi pontjai a 
hivatalos órák alatt a város polgármesterénél megtekinthetők

Újbányán, 1911. évi augusztus hó 12.-én.

K.otiers Emil,
po'gármester-

j Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 ló erejű 

motorokat 
megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva 
(Barsmegye) cimen kéretnek.

Kézimunka! Előnyomda !

Nyári újdonságok:

$ $ $ $W

Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 
csipke, betét, hímzés sto.

Női és úri fehérnemű, nyakkendő, 
harisnya, zsebkendő nagy választékban. V

cÁT-rsriixr

„A köztudatba ment át“ , csakis 

Kállay Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

JMF*  szállítja "WE 
teljes jótállás mellett 

a legliirnevesebb 
motor cseplökeszleteket

I » Saját érdekében kérjen minden garda disz főár 
1 1 lapot, melyet ingyen és bérmeutve küld a gyár 

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz 

tendő össze más Kállay nevű cégekkel

Fontos iiszolíálás! Jutányos arak! $ 
S

Névjegyek, Meghívók,

Eljegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TÁRSA r. t.
könyvnyomdájában, Léván.

>oo<
00Knapp david

mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára I-,É"VÁ.isi.
— Telefon szám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom célján 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek 
— vétel 
szívesen

megtekintésére sz érdeklődő közönséget 
kötelezettség nélkül is — mindenkor 
látom éa szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERB és SCHRANTZlélc gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

■= gépek és géprészek.

E>O< >OO<

sör- és malátagyár
= V1HNYE. —

Tsvlrstozlm: /'DADCUPpVIJ \ Interurbán telefon ■■ 
Sörgyár Vlhuyepeszerény \DAli ulti uU Ili J Vlhnyepeszerény 1, sz.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl, hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palsczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB 

Léva M ártonfy-utcza 9 szám.
FArtoljult a. megyei ipart !I

tB tea

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.


