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A magyar állam pénz-

Ki gondolta volna, bogy ilyen 
hamar úszunk a pénzben; ki hitte 
volna, logy ily gőzerővel hetykén, 
csak úgy foghegyről mondhassuk, hogy 
„jut is, marad ia!“

Mert hát ma már olyan ám az 
ország állapota, hogy még a meny- 
dörgőa menykőre ia van pénz anélkül, 
hogy ezért kutya-bajunk is volna ; 
hiszen még ezenfelül felesleggel is 
rendelkezünk. Igen, a költségvetésben 
fölvonuló millióknak a tömegével lát
tatni akarják, hogy ez az ország nem 
ia olyan koldua, mint amilyennek 
mondják ; mert hiszen jutnak milliók 
igazi magyar gavallériával szórva; 
legfölebb a magyar nemzeti kultúra 
alapvető munkásaira s iskolák szapo 
ritására nem jut elégségesen. Ördöge 
van ennek az igazi parlamentáris elv
nek az alkalmazása s tiszteletben való 
tartása nélkül létrejött politikai irány
zatnak ? Csak úgy rázza ki a száz 
meg száz milliókat az ingujjból s fen- 
béjázva kérdi, hogy hát melyik is az 
az irányzat, amely eddig ilyen óriási 
pénzügyi sikereket felmutatni tudott ?

Elismerjük, hogy ennek a ron
gyos provinciának, enDek az élhetetlen 
típusnak, népfajnak a költségvetése 
igen tekintélyes, mert bizony 1852 
millió nem kismiska ám ! Az már az
után más kérdés, ha azt vizsgáljuk, 
hogy hát ez a nagy pénzbőség honDét 
került elő ? Igaz, ez már más blattra 
tartozik, olyan blattra, mely elől az - 
gyenkezve fordulhat el az emLer! 
Ezek azok a helyes s okos nemzet
gazdasági elvek, amelyeken egy szolid 
államnak nyugodnia kell ? Bizony nem, 
mert igy mi lenne az államokból ? 
Sorba mennének tönkre !

Nagy pénzösszegnek uton-n ódon 
való előteremtése, hogy a Bzegény 
népet a legjobban sújtó adókkal ter
heljük meg, valóban nem mutat sem 
okos finánc politikára, tem tiszteletre
méltó finánc-tudományra, hanem caak 
egyszerű finánc-mesterségre.

Mert ha elgondoljuk, bogy egy 
évtized alatt, ennek a szegény ország
nak a kiadásai 80 százalékkal növe
kedtek s hogy ma már majdmm 100 
kor. adó esik egy-egy főre: valóban 
költségvetésünk nem egyéb, mint egy 
parádés költségvetés, mely tele van 
jelszavakkal, az úgynevezett „muszáj" 
és „lehel" jelszavaival!

Pedig ez a politikai irányzat min
dig kidülleBztett mellel hirdette, hogy 
a jelszavaknak ideje lejárván, azokkal 

szakítani kell s ime, hangzatosabb 
jelszógyártó-poiitika eddig még való
ban nem követtetett!

Mert hát vájjon, törődik-e ez az 
irányzat, a teherképességnek a növeke
désével vagy hanyatlásával, a népnek a 
bzt-porodási viszonyaival b a kereső i 
forrásoknak teljesitő erejével, a nagy 
drágasággal ? Neki ez mind suviksz ! 
Neki az mii d< gy, hogy Ausztria 30 
millió lakosságának az állami költség
vetése 2900 millió kor.; mig nálunk 
19 millió lakosnak 1852 millió, mert 
szerinte a kellő arány igy is meg 
van ; de elfelejti, hogy ott ekkora 
összeg pénzből mily nagyszerű alko
tások törtérnek, hogy csak háziipari 
segítésre vagy 12—13 millió kor. jut, 
holott nálunk alig emlitésremékó 
összeg !

Nálunk a milliók csak mennek- 
mendegélnek adósságfizetésre, nagy
hatalmi hóbortoknak a kielégítést re s 
nem arra, hogy azok az ország anyagi 
képességét fokozzák .'

Igenis, az anyagi képességet kel
lene fokozni s nem stájgeroló adó
préssel dolgozni a millióknak a kiszo
rításában !

Igaz, szirénhangokon hirdetik, 
hogy a sok megterhelés dseára sit cs 
állami deficit ! Csakhogy ki hiszi ezt 
el ? Az állami terheknek a növekedése 
úgy, ahogy uz nálunk van, lehetséges 
deficit nélkül ? Bizony nem. Egyéb
iránt a deficitet könnyen el is lehet 
tüntetni, még pedig úgy, ha emeljük 
a fedezetét ! Ez már régi dolog !

Néhány évvel ezelőtt az lön han
goztatva, hogy elérkeztünk tehervise
lésünknek határáig s im, a koalíció 
költekezéseinek az igazságtalan kriti- 
zálasa után, még nagyobb a költeke
zés s az adóprésnek a működése !

De hát ne csodálkozzunk ! Ennek 
igy kell lennie, mert ez a mi boldog 
jövendőnknek azon záloga, amely min. 
dig a felső kegyeknek s a nélkülöz
hetetlenségnek a bécsi tanán alapszik ! 
Mert avval, bogy nagy ipari s keres
kedelmi vállalatok létesüljenek s a 
tényleges teherviselés ezek által emel
kedjék, ki törődik nálunk ? Pedig ez 
az igazi, egészséges pénzügyi elv ! 
Nem állítjuk s szomorú is volna, ha 
úgy volna, hogy költségvetésünkben 
ne volnának fontos szükségletek s be
ruházások is ; csak az a baj, hogy 
ezeket csakis teberemeléssel győzzük, 
ami pedig minőig egy beteges gazda
sági állapotnak a tükre szokott lenni.

Az uj kereseti alkalmakat bizony 
hiába keressük, az uj kereseti forrásokat, 
olyarokat, amelyek legalább a belső 
fogyasztási szükségleteket elégíthetnék 

ki. Ilyeneket valóban nem igen talál
hatunk ,■ pedig még az idegen tőke is 
szívesen vonzódik országunkhoz. I.yen 
politika volna aztán országfentartó, 
nemzeterősitő jövőt, alapitó! Debát 
mégis csak deíicitmentes a költség
vetésünk. A bevételek fedezik a kia
dásokat. Az állami rendes és rendkí
vüli kiadások aránylag csak bagatell- 
összeggel emelkednek ! Nem kápráztató 
állapot ez ? Hallatlan újság, hogy még 
a katonaügy is már a kultúrát prote- 
gálja nálunk ! Ha azonban közelebbről 
vizsgáljuk, látjuk, hogy az állami élet
nek a megdrágítása, mely már meg
van az egész vonalon : a nemzet va- 
gyonosodásának a lehetőségétől, gaz
dasági erejétől vezeti el az éltető ned
veket s a martalék épen a nemzetnek 
a gerincze, a középosztály.

Azonban mégis csak a koalíció 
a bűnös, dacára annak, bogy utolsó 
állami költség vetése 1550 millió kor. 
volt s im 1*/,  év alatt 1852 millió
K. ig rugtattak anélkül, bogy meggon
dolnák, miszerint hova vezethet az, 
amikor az állam, az ő polgárainak a 
jövedelméből, a maga szükségleteinek 
a céljaira, 14%-ot von el? Bizony, az 
a törekvés, bogy minél kevesebb fáj
dalommal, minél több legyen kisajtol
ható, mit sem ér s Dem egyéb, mint 
bravúros Boskómutatvány, melynek 
semmi értéke s értelme sincs !

Sőt költségvetésünk annyira kö
nyörületes s körültekintő, hogy még 
két honvéd-tüzérezrednek a felállitási 
költségei is fel vannak benne véve! 
Nem örülsz magyarom? Gondold meg, 
hogy sem törvény nincs rá, se a tör
vényhozás el nem fogadta s mégis 
már ilyen uj szervezeti tétel fityeg 
az állami költségvetésben !

A katonai kiadások is, a költség
vetés szerint alig tmelkednek; pedig 
a letszámemelés a kétéves katonai 
szolgálatba elbújtatva, épen csak 52% 
s a szolgálati időnek a leszállítása meg 
valóságos humbug 1 De arra mégis 
csak az a hiedelem, bogy az aggodalom 
itt is el van tüntetve, mint a köd a 
napsugár által ! Pedig az sem olyan 
kis baj ám, hogy nálunk 40 év óta 
27%-al romlott meg az újoncok any .ga. 
Hát honnét is vennék ? E politikai 
irányzatnak a lélektana, alaptermészete 
az erőszakosság s uralmának jellem
vonása a meghúnyászkodás. Ez az oka, 
bogy sem a hadseregünk, sem a tör
vényhozásunk nem nemzeti; mert 
egyik sem képviselője az egész nem
zetnek.

Valóban, minden igaz magyar 
szivre e szomoritó állapotok ezek! 
Csakhogy maholnap már majd szégyen
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számba megy, ha valaki magyar szívre 
hivatkozik; mert ennek az országnak 
a jó része ma már bitangjószág s épen 
magyar hazafiak teszik azzá. A be
csületes, magyarul érző szívnek ebben 
az eladó korszakban nincs értéke s 
ki tudja, hogy mikor lesz ! Miuden* * 
féle rendű s rangú pártkeret lebon
tandó, a becsületnek szabályai szerint 
egy gondolat hassa át az országot, 
hogy a hazának a boldogitása legyen 
a főcél s hogy erre kell tömörülui!

Vlzy Ferenc.

A felekezetiességről.

A bét folyamán iessjlott katholikus 
nagygyűlésen Apponyi nagyhatású beszédet 
tartott, melyet a következőkben ismer
tetünk :

A vallási csoportosuláshoz is fűződhet
lek visszaélések és kinövések és ami a mi 
egyházunkban emberi, nem maradt mentes 
ezektől a kinövésektől és visszaélésektől 
sem. És ezekből indul ki a jelszóvá vált 
felekezetieskedésnek vádja. Lássuk tehát 
mindenekelőtt, hogy miben állnak, vagy 
miben állhatnak ezek a kinövések.

A fonalat e tekintetben kezembe adja 
igen tisztelt barátomnak, gróf Andrássy 
Gyulának, a múlt évi költségvetési kultusz
vitánál elmondott beszéde, amely annak a 
becsületes, utógondolat és mellékcél nélküli 
szabadelvüségnek egyik megnyilatkozása 
volt, amelynek, ha minden tételét nem is 
Írhatjuk alá, a kölcsöuös megértésnek szá
mos alapját benne megtalálhatjuk. Gróf 
Andrássy Gyula azt a felekezetieakedést, 
melyet ő ia gáncsol, eképen definiálja: Val
lási csoportosulásoknak világi célokra vsló 
felhassnálása. És valóban, én is ast hiszem, 
hogy ebben ki van fejezve minden, amit 
valóban gáncsoló értelemben a felekezeties

kedésnek jelszavával lehet illetni. Mert 
akár egyesek fitogtassanak olyan vallási 
meggyőződéseket, amelyeket bensőleg nem 
táplálnak külső előmenetelüknek biztosítá
sára, akár benső vallási meggyőződés nél
kül csoportosuljanak emberek vallási firma 
alatt hatalmi céloknak biztosi'áaára, es 
mind a két esetben olyan dolog, melyet 
mi is elitélünk, mi is el- és megvetünk.

A mi egyházunk mindig sajnálatos 
ténynek fogja tekinteni a hitegységnek 
megszakadását a kereszténységben. Ez aa 
ö megdönthetetlen éa el nem palástolható 
dogmatikus álláspontja. De ha megtörtént, 
olyan ténynek tekinti, melyet a gondvise
lés megengedett és amellyel élnünk kell és 
ez aztán egyenesen egyházunknak tana : 
más bitüek törvényes tisztelet bentartását 
nemcsak megengedi, hanem kötelességünkké 
teszi. Mi tehát ebben a hazában a törvé
nyes alapon álluok. Más hitüek törvényadta 
jogait tiszteljük, de szokat a jogokat, me
lyek ebből a törvényes alapból fakadnak, 
smelyek az 1848. évi XX. t.-c.-böl kelet
keztek, a magunk számára is követeljük.

Nem látok tehát idáig egyetlen egy 
jelenséget sem, amely a magyarországi 
katholikus egyházat vagy annak buzgó és 
körülötte csoportosuló híveit a felekezeti
esség szemrehányásában valóban méltóvá 
tenné.

A felekezetieBség jelszavával dobálód- 
zókat mindez le nem fegyverei. Azért ök 
a nemzeti egység, a nemzet erkölcsi egy
ségének szempontjából ragaszkodnak aboz, 
hogy vallási, egyházi alspon való minden 
társadalmi szervezkedés és különösen az 
egyházi alapon szervezett oktatás és neve
lés megbontja a nemzeti egységet, ellensége 
a nemzet tömörülésének, az állam összes 
polgárai politikai összeforradásának. Azt 
mondják, mindezekből, iskolákból, szociális 
tevékenységből, mindennemű társadalmi te
vékenységből száműzni kell a vallást, a val
lás menjen a templomba.

Annyi bizonyos, hogy a tapasztalás 
szerint azok, akik a vallást a templom falai 
kőié utasítják, nem épsn buzgó látogatói 
a templomnak, példájukkal tehát nem aján - 
ják be ast a tant, amelyet hirdetnek. De 
a tapasztalás még mást is mutat, azt, hog» 
mikor a nemzeti ügy veszélyben volt, m 
kor alkotmányunk erősségeit döngették, 
nem a bivök köréből akrd'ak az alkotmány 
és nemzetellenes hatalmi törekvések támo. 
gatói, hanem a szabadkőmives páholyok 
egy részéből, azok sorából, akik a telekeset 
nélküliséget, a vallástalanságot hirdetik. A 
hivők egytő'-egyig ott voltak a nemzet 
ügy védői közt. A tapasztalás azt is mu
tatja, hogy a nemzet fogalmát megtagadó 
nemzetköziség taniit, a nemzeti függetlenség 
és a nemzeti egység sarkalatos tételeivel 
szemben a közömbösséget, nem azok a la
pok, folyóiratok és egyesületek terjesztik, 
melyek a hit bázisán működnek, tehát el
lenfeleink szerint felekezetieskednek, hanem 
igenis sz úgynevezett szabadgondolkodás 
nak és felekezettéiküliségnek hivatalos szó
csövei. En nem vádolom, nem szabad vá
dolnom az úgynevezett szabadgondolkozás 
és feleaezetnélküliség összes híveit, vagy 
azok zömét nemzetellenes törekvésekkel, 
mert el kell ismerni m, hogy a nemzeti 
ügynek számos hive, sőt bajnoka került ki 
azok sorából. Annyit azonban meg kell 
állapítanom, hogy akik a nemzeti ügytől 
elpártoltak, azok miud az ellentábor agresz- 
sziv elemeiből kerültek ki, a bivök táborá
ból úgyszólván egy sem.

Ezek tények. És mi ezeknek a tények
nek magyarázata ? Ellenfeleink azt akarják 
elhitetni, hogy a küiömbözö egyházi taní
tások, ha azoknak az éleire befolyást enge
dünk, veszélyeztetik a nemzet erkö esi egy
ségét, a nemzet tagjainak egy politikai egy
séggé összeforradását. Ezen a címen akarják 
azokat kiküszöbölni a társadalmi lét m nden 
mozzanatából, különösen az ÍBko'ából. Ámde 
a kiküezötöit egyházi befolyások he.yebe

TÁRCA.

Két levél. . . .
Két levelet hozott egy napon a poéta ;
Meegae idegenből valaki ezt irta ;
Sxomoru lelkemnek forró imádsága,
Ha engem szeretne, mind valóra válna.
Szegény vagyok, igaz, nincs kincsem, vagyouom, 
De ba enyém lenne, gazdag volnék nagyon, 
ügy vágyom a csókját, ajka mosolygását, 
Beszédes szemének meleg pillantását.
Ha eljönne hozzám, ha leuue a párom,
Sirigtartó, igaz szeretettel várom ! . . . .

*

Olvassa az asszony b megremeg a keze,
Hogy írja a választ messze idege.be:

•

Lelkemben nem talált visszhangra levele;
Egy sötét szempárnak vagyok a betege. 
Hozzáköt valami édes, szent igézet, 
Soha el nem mondott rejtelmes Ígéret.
Lelkem ott van nála, szivem csak ö; várja, 
Ne ia hívjon engem, úgy is mind hiába . , . .

•

És nagy ssívdobogva bontja a levelet,
Amit a másik irt, a nagyon szeretett.

•

Tudom én már régen, hogy eugemet szeret, 
Nem szeretett asszony, soha egy eugemet. 
Elmondta már régen szeme ra ;vogása.
Halk, remegő hangja, arca pirulása.
És hogyha szeretném, tán boldog lehetnék ;
Pf ast írhatom, hogy dnnskeai jobb igy 

Ha a Kálváriát csak egyedül járom ; 
Ne is hívjon többet, engem ne is várjon,
És csak ast szeresse, ki leikével rokon ....

•

Örökké csak téged — zokogta az asszony . . . . 

far^asrjé, Siposs Erzsi.

ki én öreg tanítóm.
Irta: Járóit Ferenoz.

Még ma is megfejteden rejtély maradt 
előttem, hogy 50 — 60 évvel e« előtt hogyan 
birtok megélni Lévén a róm. katb. tanitók 
150 pengő forint évi fizetésből ?

Az azonban már akkor is nyilt titok 
volt, hogy as egyik tanitó, akit az Isten 
nagy családdal áldott meg a aki 1863-ban 
engem is tanított a harmadik osztályban, — 
a Stella segítségével igyekezett silány jöve
delmét gyarapitani.

A Stella egy piros pántlikára kötött, 
krétaporral minél gyakrabban ragyogóra 
fényesitett, férfítenyér-nagyságu rétcsillag 
volt, amelyet a lazító idökösöukint a jobb 
tanulók nyakába akasztott. A kitüntetett 
fin a csillagot hasavitte s a legközelebbi 
alkalommal — izokus szerint, legalább is 
egy ezüst huszas kíséretében — visszahozta 
aa iskolába.

Sok ssülö etemében a Stella nem 
volt valami kedves érdemjel; kivált ha 
sűrűn tűnt fel a háznál.

Magam ia hallottam, mikor egy apa

igy fogadta a Stellával ötödizben feldeko
rált fiát:

— Te, kölyök I Hát már megint jól 
feleltél ? Többé ne tedd I Ha a tanitó ur 
kérdezni fog: hallgass, mint a sült hal I Ne 
felelj neki I Mert ha ezt a csillagot még 
egyszer hazahozod : veled együtt dobom ki I

Az 1859. évben megnyílt III. és IV.-ik 
fiúosztályt ideiglenesen a piaristák telkén 
levő ama kis épületben helyezték ei, amely 
a főgimnáziummal szemben áll ; mert az 
iskola épületében csak négy tanterem volt, 
amelyek közül az emeleten kettői az első s 
második fiúosztályok, a földszinten levőket 
pedig a két leányosatáy foglalta ei.

Az ujonan létesitett oeztáyok számáré 
a két tanteremnek külső falai a régi épü
lethez hozzá voltak ugyan illesstve é< fedél 
ala't állottak, de a falaknak belső vakolá
sára és a tantermek berendezésére a város 
nak nem lévén elegendő pénze, az épüle 
8 évig befejeaetlen maradt.

Osztályfőnököm — a nemetet kivév 
— mindent jól és alaposan tanított. D' 
rendkívül szigorú, öreg ember voit. Minthr 
még most is látnám magas, szikár alakját. 
Hosszú, fekete vagy sötét kabátot viselt. 
Kabátja feneketlen hátulsó zsebeinek egyi
kéből sohasem hiányzott a burnótos szít 
lezce, tmelyet tanitás közben a balkezében 
tartott; — a másik zsebéből pedig az őz
lábra erősitett, szíjból font korbács, mely
nek sináiia volt • neve.

idege.be
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más, “óg pedig egységes erkölcsi befolyást 
kellene tenniök. De honnan vegyék ezt ? 
Az államtól ? Az állam melyik szervétől ? 
Valóban gyönyörű gondolat a parlamenti 
többségek váltoaásával változó erkölcstan, 
melynek némely kialakulását esetleg techni
kai obatrukcióval akadályozná m-g íz elke
seredett kisebbség, melyet a többség esetleg 
házszabálysértéssel proklamálna.

Nincs itt menekülés. Ahol az egyházi 
•ekintfc.y megsemmisül, ott annak helyébe 
más nem léphet, mint a korlátlan szubjek
tivizmus, tehát többféleség helyébe minden
féleség, a históriailag kipróbált, ellenőriz
hető, felelősségi tudattal vezetett csoporto
sulások helyébe kiszámíthatatlan, felelőtlen 
az egyéni szeszély tzerint folyton hullámzó 
erkölcsi futólomok lépne. És es volna a 
nemzet erkö esi egységének megszilárdítása ? 
Fe háboritóbb felületességgel még nem dob
tak jelszót a gondolkozni nem tudó töme- 
g<k közé, mint Imikor a „felekezetiesség“ 
neve alatt a nemzeti egység szempontjából 
anatematisáiják aa egyházi élet erötejes 
nüködését. Azt akarom-e ezekkel mondani, 
hogy minden társadalmi életnyilvánulás 
egyházi alapon szervezkedjék és hogy abo1 
ez nem történik, ott okvetlenül bekövetke
zik aa erkölcsi anarchia ? Korántsem. Tud
juk, hogy pl. aa államnak szociális, gazda
sági, de különösen nevelési téren nsgy és 
fontos missziója van. De mi az, ami az ál
lami nevelést szilárd erkölcs egyensúlyban 
tartja? Semmi más, mint annak az erkölcsi 
felfogásnak ma még hála Istennek érvénye
sülő túlsúlya, mely a kereszténységből 
fakad.

Ne áltassuk magunkat, veszélyek van
nak, de nem ott, ahol azt némelyek a fele- 
kezetieeség tág értelmű je'szava által félre
vezetve keresik, hanem ott, ahol e jelszó 
alatt az egyház elleni küzdelmet hirdetik. 
És a veszélyek leküzdésére hivatott erőt 
én épen katholikus egyházunkban látom.

És mikor az anyaszentegyház köré csopor
tosulunk, nem csupán hitünk kötelességének 
testünk eleget, hanem egyúttal hazafias 
cselekedetet végzüok.

A szociái ímu8.

Jelenleg, m>dön az eszmék és elvek 
hu l .m’ása az egész társadalomnak impul
zust «d a kü önnemü ujitasokhos, a szocia
lizmus a maga nagy, az egész emberiség 
életére kiható problémáival rendületlenül áll 
előtérben, várva a harcot, amelyben a tár
sadalmi berendezés jelenlegi szervezetét 
megdöntse. Azoknak az eszméknek és néze
teknek, amelyek még most is korunk ural
kodó eszméi gyanánt szerepelnek, valóban 
nagy, szédületes harcot kell vívni a már 
rí ji, de meg ujhodott szociálizmussal, bogy 
helyüket legalább ideiglenesen megtarthas
sák, bogy a szocializmus féktelen erőit 
jegalább ide glet esen lekössék s igy as 
állam, a vallás, a család és osztálykülömbség 
pillérei — addig ameddig — még fentart- 
hatók legyenek. Mert ama sok tan, reform 
között, amelyek az utolsó évszázadon ke

resztül egymást felváltották, a társadalomra 
ée a jelenlegi államra egyik sem jelentett 
olyan közvetlenül fenyegető veszélyt s 
egyik sem tudott olyan biztosan és roham o 
san fejlődni, mint a szoczial zmue. Nagyon 
egyszerű dologgal lehet est a fejlődést 
megmagyarázni. Az emberiség mindig elő
szeretettel viseltetett o'yan e zmék iránt, 
amelyek a köz boldogsága', az egész embe
riség jólétét hordták magukban; az egyen- 
lötlenseg okozta nyomorúság az éhezőket és 
vagyontalanokat szinte észrevétlenül egy 
külön osztályba csoportosította, amely osz
tály .dök múltán a sérelmek, jogtalanságok 
gyarapodásával egy hatalmas erővé izmoso
dott, s a törtére em porondján rz emberi 
,,éu“ derengésétől kezdve miadenütt ott 
szerepel, ahol az emberi szenvedés, az 
emberi fájdalom és nyomorúság, a megélhe
tésért küzdő vágy es a fot-radaiom ütött 
tanyát, ez az osztály később megtestesítője 
lett a szenvedélyek és az ösztörök vadsá
gának, a lélekbúvárok pedig elnevezték 
„tömegnek." A tömeget hódította meg elő
ször a szocializmus; mert a szociaiizmus 

lélektana: a jó; az emberi öntudat fölébre
dése, a rabszolgaság alól va'ó felszabadítás, 
a kenyér jelszava, az egyén erejének 
felismerése s a kapita'izmus elfojtása : 
mindez élénken hatott a tömeg képzeletére, 
amely elfojtva, bilincsekben érezte magát; 
amely látta, bogy amíg ö éhezik, nyomorog 
a mindennapi kenyérért, addig egy ellensé
ges társadalom az ö erejének kiaknázásával 
fényben, aranyban úszik, amely látta, hogy 
öt — saját, ámbár öntudatlan erejénea 
letörésére használják fel. — A körülmé
nyek szerencsésen játszottak közbe s ebben 
leledzik a szocializmus ereje, mert az nem 
embereket, nem tudósokat és nem ellensé
geket hóditott meg, hanem meghóditotta a 
tömeget, a szilaj, vad, testi erőt képviselő 
tömeget; nem akként hódította meg, hogy 
magasztos elveket állított föl az emberi 
egyenlőségről, vagy a jövendő állam szoci
ális polgáráról értekezett, hanem meghódi
totta a bajok, sérelmek, nyomorúságok 
felderítésével, meghóditotta azzal, hogy 
megtanította a tömeget érezni : hogy éhezik, 
s megtanitotta arra : bogy miért éhezik.

Ha azt kutatjuk, mi a közvetlen oka 
annak, hogy az a sok üdvös, zseniális és 
1 égtőlbször mégis megvalósíthatatlan újítás, 
amely gyakran kiváló elmék; államférfiak 
és pszichológusok sajátja — hogy az a sok 
reform miért nem vihető át a gyakorlati 
életbe, vagy legalább is miért nem tartható 
fenn a mindennapi élet politikai porondján, 
hogy ott legalább mint elméleti tényező 
szerepelhessen : akkor ama meglepő ered
ményre jutunk, hogy minden reform vagy 
újítás csak alárendelt szerepű lehet addig, 
amig nincs egy határozott irányú sokaság, 
amely azt előre megállapított taktikával éa 
céltudatosan támogatná. Mindaddig, amig a 
felvett reformnak nincs egy szilárd, áhitatos, 
szervezett hadserege, vagy legalább is, amig 
a kérdéses reform nem vonja magához a 
tömegeket s a tömeg segitségével energiát 
kifejteni nem tud : addig minden reform 
megmarad az elméleti, tudományos keretek 
kőit, anélkül, hogy a társadalom alsóbb
rendű rétegeit elterjedésének és kiszélesbi- 
tésének érdekében mozgásba tudná hozni.

A szociáhzmus éppen azért olyan erős, 
hatalmas ellenfél, mert megvan a legfonto
sabb kelléke és szükséglete saját létének 
fentartásához : a tömeg; és miként vannak

Ha ezekhez még hozzávesszük a szem
üveget és a kabátja külső zsebéből kikan
dikáló tarka asebkendőt, — az öreg urlan 
feltaláljuk a régi Schulmeistereknek valódi 
típusát.

Iskolánkban a akutlka mellett a nyírfa
vesszőkből összekötött virgács is szerepelt, 
mint fegyelmi eszköz. Est a tanító a szek
rénybe zárva tartotta; de egész éven át 
csak a Krampusz szerepe jutott neki. Nem 
vette igénybe, Annál nagyobb működési 
tere nyílt a skutikának, amely naponkint 
kikerü't a zsebből és hol jobbra, ho! balra 
suhintott.

Még ma is élénken emlékezem arra 
az esetre, amikor tanítónk az egyik fiúra, 
aki tanitás alatt tarka babokkal játszott, 
a vigyázóval hat skutikaütést csapa’ott, 
mert ennyi volt a nála talált tarka babok 
száma. A többit ügyesen a csizmája szá
rába szórta.

Reggel, télen-nyáron, naponkint jár
tunk misére.

Öregünk a reggelijét sokszor mise után 
a két osztály között levő kis folyosón szokta 
elfogyasztani. Ez a reggel', melyet cselédje 
hozott as iskolába, a vakablakban egy tá
nyérral betakart bögrében egy zsemlye tár
saságában várt reá.

Többször figyelmezteteit bennünket, 
hogy a kávéjáhos senki bosiá ne nyúljon, 
mert különben .* igy, meg úgy 1 . . .

Hosssn ideig nem is voltunk kiván
csiak a reggelijére; de mert olyan erősen

emlegette s mert a bögre mellett legtöbb
ször nem kávés-, hanem leveseskanalat lát
tunk elhelyezve, — egyszer az egyik fiú, 
aki a miséről elkésett, levette a bögrét a 
vak ablak bél, hogy megnézze : mi van benne ?

Mielőtt azonban a tányért felemelhette 
volna, a közeledő lépesek zajától úgy meg
ijedt, hogy a hirtelen visszahelyezett bögrét 
feldöntötte s annak tarialms : a krumplileves, 
végigfolyt a falon.

A tanító szigorú vizsgálatot kerekített 
a csíny elkövetőjének kipuhaiolására. Sokan 
tudtuk a nevét ; de nem akadt közöltünk 
áruló, mert nem akartak öt kitenni annak, 
hogy » virgácsot rajta próbálja ki.

Tanítónk ezen időtől fogva soha többé 
nem emlegette a kávéját.

Bach és Schmerlmg olyan iskolai ren
deletet hoztak be nálunk, hogy akkor már 
„ elemi iskola e ső osztályától kezdve a 
magyar olvasás és nás mellett a németet 
is kellett tanulnunk. A harmadik osztályban 
már azt is kívánták tőlünk, hogy kisebb 
olvasmányokat fordítsunk németről ma- 
gysrra. A német nyelvnek tanítása olyan 
terhes lehetett a mi tanítónknak, amilyen 
ellenszenves volt annak tanulása nekünk. 
A heti nrgy órát, amelyben a némettel 
veszekedtünk, va óiágos tortúrának éreztük 
volna, ha igen gyakran derültséget nem 
kelt tanítónk elszólása, amellyel őszintén 
elárulta, hogy úgy ..eteti a németet mint 
mi és a nyelvével is csak úgy áll hadilá
bon, mint tanítványai.

Az ilyen derültséggel fűszerezett német 
órákból csak egyet említek meg ; azt, ame
lyen a Das Oewitter (A zivatar) cimü olvas
mány került fordítás alá. Az olvasmánynak 
ezen mondatát : und die Menteken zittern, 
— tanítónk semmiképpen sem tudta ma
gyarra átplántálni. Végre is bekopogtatott 
a szemközt levő negyedik osztály ajtaján 
és kihívta kollegáját, akivel máskor is 
együtt Bzokták az efféle nehéz problémákat 
megfejteni. Megjegyzem, hogy kollegája egy 
fokkal sem volt jobb német, mint a mi 
öregünk.

Nyitott ajtók mellett, a folyosón han
gosan és a legkomolyabban tárgyalták a 
nehéz mondatot éa hosszas eszmecsere után 
kisütötték, hogy a zittern (remegnek) szó 
tulajdonképpen a citerá ból ered s igy as 
nem jelenthet mást, mint: citeráznak.

Mi ezek után a nyert uta'itás szerint 
hűségesen úgy fordítottuk az olvasmány 
bekezdését, bogy : Ha zivatar van, az álla
tok elbújnak éa as emberek citeráznak.

Ilyen tanítás képezte alapját az én né
met tudományomnak. Gyönge és ingatag 
alap a mégis hálás szívvel gondolok az én 
öreg tanítómra, aki nyomorúságos anyagi 
helyzetében, a legsúlyosabb megpróbáltatá
sok idején is igaz és hű polgára volt a 
magyar hasának.
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reformok, amelyek * szociáliamusnál méltó- 
nyosabb és igazságosabb alapon akarják a 
társadalmat berendezni és legtöbbször még
is elbuknak, mert uinos egy búonyos 
sokaség, amely esen reformoknak ssint, tar
talmat, lényeget kölcsöuösne: épp úgy a 
szociálismuz, ha van benne sok mértéktelen 
és forradalmi árnyalat is, mégis győzni fog, 
mert van tömege, felekesete, amely ssilajul 
nyomul előre — a cél felé 1

A szooiálizmus rendeltetése : a társada 
lom megváltása, egy jobb, kedvezőbb meg
élhetési kor előteremtése, hol az egyén 
ereje és mukaképessége lehet egyedül a 
számottevő tényező ; a forrongó, lázadó 
tömegek képviselik a megváltó eszmét, az 
apostolok pedig toborozzák a tömeget aa 
eszme megvalósításúra.

A mindennapi sztrájkok, zavargások 
előzetes tünetei ama forradalomnak, amelybe 
a szociálismuz egész erejét fogja belevinni, 
hogy elveit, eszméit diadalra juttassa. A 
harc kétségkívül súlyos, heves .'ess, mert a 
kiváltságokat élvező rend fog összeütközni 
a tömeggel, a szokásokon alapuló jog az 
erővel, az emberi egoizmus — az emberi 
szolvedélyekkel j a külömbözö erőknek ilyen 
ellentétes összecsapása, a legszélsőbb elemek 
ilyetén összetűzése egy újabb hata más 
áramlatot fog kivetni magából, amely mind
két tábor elvitathatatlan igazságait egye
sítve éa a közös előnyöket önmagában össz- 
pontositva, egy igazán szociá ia áhamot esz 
hivatva teremteni, hol a szorgalmas munka 
békét és megelégedést eredményes az em
berek között.

B. H.

Különfélék.
A lévai ssanatoriuml fiók tüdő- 

beteg-gondozó Intézete folyó évi nov. 
hó 26-án nyílik meg egy ünnepélyes köz
gyűlés keretében, melyen a Jótsef kir. her 
cteg szanatórium egyesület elnöke Lukács 
György v. b. t. tanácsos fog e nököini. E 
közgyűlésre a következő meghívókat bocsá
tották ki: Meghívó. A József kir. herezeg 
szanatórium egyesület lévai fiókja tüdőbeteg
gondozó intézetének megnyitása alkalmából f. 
év. november hó 26-áo, vasárnap d. e. fél 12 
órakor a városház nagytermében díszközgyű
lést tart, melyre a t. Címet as egyesület 
választmányának nevében és megbízásából 
tisztelettel meghívják Léván, 1911, évi 
nov. hó. Dr. Frommer Ignács ügyvezető 
elnök, Bódogh Lajos polgármester, Kmoskó 
Béla dr. titkár. — A disaközgyülés napi
rendje : 1. Lukács György v. b. t. tanáosos 
ö méltósága, a József kir. hercseg szanató
rium Egyesület elnöke megnyitja a dísz
közgyűlést. 2. Dr. Frommer Ignács ügy
vezető elnök előterjeszti a tüdőbeteg gon
dozó intézet megnyitására vonatkozó jelen
tését. 3. Dr. Laufer Lpót előadja Léva 
város tüdövész halandóságáról cimü tanul
mányát. 4. Lukács György önagyméltósága 
megnyitja a dispentaire-t. Az intézet meg
tekintése. Déli 1 órakor táraasebéd a városi 
vigadó dísztermében. Ezen díszközgyűlésre 
meg lettek híva Barsvármegye főispánja, al
ispánja és tiszti főorvosa ; Léva város taná
csa és képviselötesiülete és as egyesületnek 
nemcsak es idő szerint működő rendes és 
rendkívüli tagjai, hanem egyssersmint miud- 
azok, akik as egyesületnek azelőtt voltak 
tagjai, vagy bármilyen minőségben szolgál
ták a Szanatórium ügyét. Ssivesen látott 
vendégei lesznek a díszközgyűlésnek még a 
helybeli nőegyletek összes tagjsi és mind
azok, akik mint a tüdövész elleni küzdelem 
barátai a megjelenésükkel a disaközgyülés 
fényét emelni segitik. A tüdőbeteg-gondozó 
intézet a Honvéd-uicaaban a Vidor-fé'e 
házban nyert elhelyezést. Ingyen rendelés 
ssegényaorau tüdőbetegek részére minden 
vaaárnsp és csütörtök délután 5-töi 6-ig. 
Első rendelés a megnyitás napján délután 
5 órakor.

— Hivatalvizsgálat. Kürthy Lajos 
báró, vármegyénk főispánja, Mailáth István 
alispánnal, dr. Rajczy Géza föispani titkár
ral éa Valach István varmegyei számvevőt el 
Mfi hó 15>én ejtette meg Léva város

ügykezelésének hivatalos vizsgálatát, amely 
minden tekintetben rendesnek és kifogás
talannak bizonyult.

_ A kegyes tanitórend névtára 
aa 1911—1912. tanévre. Most jelent m-g 
a kegyes tanitórend névtára, amely egy
szersmind áttekintést nyújt a rend jelenlegi 
állapotáról. A rend eredete a XlV-ik szá
zadba nyúlik vissza s megalapítója Cala- 
zanozi Szent József. Magyarország rend
főnöke Magyar Gábor, titkára dr. Jászai 
Rezső. A rendi kormánytanáos tagjai: Pap 
nép, János, Fekete Endre, Mülmer Pál, 
Farkas József, Vámos Károly, Tóth György 
és Pálmai Miklós kormány segédek és Sző- 
gyémi János, Hónap Tamás kormány tar á- 
csosok. A rendnek magyarországi házai : a 
budapesti rendbáz 24 taggal s a budapesti 
Kalazantinum hittudományi és tanárképző
intézet összesen 32 taggal. A debreceni ház 
18, a kecskeméti 39, a kisszebeni 5, a 
kolozsvári 16, a kolozsvári Ka'azantinum 31, 
a lévai 12, a magyaróvári 7, a máramaros- 
szigeti 5, a nagybecakereki 6, a nagykani
zsai 12, a nagykárolyi 15, a nyitrai 10, a 
podolini 5, a privigyei 4, a rózsahegyi 10, 
a sátoraljaújhelyi 10, a Selmecbányái 5, a 
szegedi 22. • szentgyörgyi 6, a tatai 6, a 
temesvári 15, a trencséni 6, a váczi 14, a 
vesrprénui 13 taggal. A rend tagjai soraba 
számíttatnak ezenkívül a fogadalmat tett 
növendékek ia, akiknek száma : 135. A leg
utóbbi tanévben a rend vezetőt e alatt köz
oktatásban részesültek száma 9475 volt, 
210-zel több, mint az előző évben. A rend 
tagjainak nesztora a 97 éves Matusik Nép. 
János, aki 1834. óta, tehát 77 éve tartozik 
a rend kötelékébe. Az utolsó tanév tartama 
alatt a rend tagjai közül heten haltak meg. 
Ezek között voit Hadady Géza is, aki két 
ízben is működött a lévai kegyearendi fő
gimnáziumban.

— Oszlányiak a kormánynál. O z- 
láoyból nagyobb deputáció jelent meg e bó 
13-án délelőtt a képviselőházban Kürthy 
Lajos báró vezetésével. A küldöttség Székely 
igazságügyminisztert arra kérte, hogy Osz- 
lány nagyközségben sürgősen állíttassék tel 
já-asbiróság. A miniszter megígérte, hogy 
alaposan taiuimáayosni fogja ezt a kérdést. 
A küldöttség ezután Kálmán Gusztáv ke
reskedelemügyi államtitkárt kereste fel, akit 
arra kért, hogy lássák el Oszlány községet 
rendes személy- és áruforgalmi állomássá1. 
Az államtitkár azt felelte, hogy a kereske
delemügyi kormány csak örömmel vesz min
den emelkedést, amely lehetővé teszi, hogy 
egy nagy járás jogos kérelmét komoiy meg
fontolás tárgyává teave.

— A Felvidéki írók és újságírók 
szövetsége, a me yről műit szsmuuk ve
zető helyen megemlexezlünk, végre a meg
alakulás stádiumába lépett, meit most a 
tervezők Ciair Vilmos, a F. M. K. E. fő
titkára, Dugovich Titusz p. ü. tanácsos, 
*■ Északmagyarország felelős szerkesztője s 
Telléry Gyula a Szepesi Lapok szerkesztője 
arról értesítenek, bogy a végleges megala
kulás céljából december 10. vagy 17-ere 
lglóra egybehívják a felsömagyarcrusági író
kat és hirlapirókat. A felhívásban köalik, 
hogy a szövetség első célja politikai párt
állás nélkül tömöriteni aa írókat, bogy a 
testületi erő hatalmával védekezhessünk úgy 
a külső támadással, mint a közénk nem 
való elemekkel szemben ; második célja a 
testületi szellemnek nemcsak erkölcsi, ha
nem kartársi, sőt lehetőleg jó baráti érte
lemben vett ápolása, harmadik célja: a ki
látásban levő szövetségi vagyonból a felvidéki 
Írók müveinek megjelenésit és terjesztését elő
mozdítani, a rendezendő irodalmi és művész- 
estélyek, hangversenyek, aépirodalmi és tudo
mányos felolvasó ok révén befolyó péntekből 
egy-egy értékesebb írói és újságírói munkát 
jelentősebb összeggel jutalmazni és irodalmi 
munkákra pályudijakat kitűzni Minőén ev- 

< ben legalább 3—3 írónak es újságírónak 
módot akarubk nyújtani arra, hogy a Szö
vetségünktől nyert jutalmat a maga javára 
akár anyagi, akár szellemi kamatoztatással 
megérezhetöieg hasznosítsa. N gyedik célja 
pedig az, hogy ;z uj.á<iró szabsdjrgytk 
eng-delyei ése körül eljárásnak l rvoe vett 
reLdezesenei i.ietéaea bnyestn nyírt bizta
tás folytón Havunkat szintén felemelhessük. 1

As alakulásban való részvételre lapunk 
szerkesztőségét is felhívták, s mi a legna
gyobb készséggel kijelentjük, hogy abban 
résztvenni kötelességünknek tartjuk.

— A kultaszailBlsitsr éa az Inasküzvstltés- 
Zichy János gróf knltussminisster körrondoletbvri 
felhívta a tanfelügyelőket, hogy figyelmeztessék az 
önzés állami és polgári népiskolák igazgatóit és taní
tóit, bogy ások hívják föl aa iskolákból kikerült és 
tizenkettedik évet meghaladó fiuk azüleit, hogy 
amennyiben gyermekeiket ipari vagy kereskedői pá
lyára szándékoznának adni, azt jelentsék be az intő
iét igazgatóságánál. Az igazgatók pedig a kínálkozó 
tauoncot jelentsék be az ipari éa muukáskösveliiő 
intézetnek, mely díjtalanul és nagy gonddal igyekszik 
a tanoncokat Budapesten, esetseg vidéken megfele
lően elhelyezni.

— Kijelölt elnökök. A pozsonyi kir. 
ítélőtábla elnöke as aranyoaniaróti kir. tör
vényszéknél szervezett essüdtbiróság elnö
kévé az 1912. évre dr. Kail Antal kir. 
törvényszéki elnököt, helyettes elnökké 
ped'g dr. Gual Homoky Káimsn kir. tör
vényszéki birót jelölte ki.

— A körmöobányai kath. legény 
egyesttlet hu z eves fenná.lasának alkal
mával e hó tizenkettedikén igen sikerült 
mulatságot rendi zott. Két kitünően e'őado.t 
mono ógon kivüi ssinre került B'umenthal 
O. és Kaldenburg G. „Mozgó fényképek*  
cimü 3 felvonáeos bohózata. — De mennyi 
sikerrel 1 A darab, a sok mindenféle fordu
latával, az erzelmek öröiös változatosságá
val, egyike szoknak, amelyek csakis a leg
jobb előadás mellett hozhatnak sikert, de 
akkor már nem mindennapit. — A körrnöc- 
bányai szereplőknek igazan zajos tapsokat 
hozott. O.y kitűnő szereplőit vettek benne 
részt, aminökkei a mükedve.ök színpadjain 
csakis a legritkább esetben találkozunk. 
Kü öuösen . itünö volt Kliment Marissá já
téka, aki Kapor Kálmánnak, a főhősnek volt 
a feiesege. Kitűnőségé abban átlőtt első
sorban, hogy mindvégig nagyon melegen 
érezte át a szerepét, gazán mini ha caak 
benne élt volna. Játszva, könnyedén adta 
elő még a legnehezebb részeit is. — R edl 
Béla el enben a Kapor Kálmán, a főhős 
szerepében tűnt ki, aki mint az előbbinek 
pech fogó férje, örökösen bajban van, a 
minél inkább akar belőle kikapasikodni, 
annál inkább bonyolódik bele. Játékán meg
látszik a jártassá'. E even, erős vonatokban 
adja le mindazt, amit bemutatni akar. — 
Bizonyos tekintetben ellentéte volt ennek 
Nagy János, aki Göncz Bálint szerepben 
apósa volt az előbbinek. Igazán ritkán látni 
szereplőt, aki oly finom, s mutatós gesztu
sokat tudna produká.ni, miut ahogy ezt 
énnél láttuk. Csak egy lépes, egy kézle
gyintés talán as egész, ta án ez is osak az 
apróbb faj ából való, s mégis elég ahhoz, 
bogy 4 nézőből kitörjön a nevetés. Az 0 
mozdulataiban nincs semmi fölösleges, semmi 
kifejezés nelküu. Abban mind élet vau, 
kedv, humor, tartalom. — Igen kedvesen 
játszott Diexler Janka is, aki a haladatul, 
anyós szerepét vállalta el. Kellemes hang
javai, rokonszenves megjelenésével igazan 
szinte elfeledtette velünk, hogy hiszen anyós 
szerepet játszik, s az anyóst szeretni ped g 
oly nehéz. Jateka komoly. De bizonyos elő
kelőséggel s nemességgel. Még igen szé
pén játszották : SotiWaicz Gyula, s B.róne 
tíchw.rcs Ilonka is. Mindketten megnyerő 
megjs.enéssel s finom előadásukkal tűntek 
ki. — De tuíajdonaepen nehéz itt is osztá
lyozni, amikor valamennyi szereplő úgy
szólván a szerepében e t. Mert hiszen a töb
biek játéka is ugyancsak szép voit. B ró 
Lajosé, Csanky Istváné, Knspp Vimose s 
Hacher Mariskáé egyarau'. knüuöen 
sikerült előadáson a varos legelöke öbbjei 
vettek részt s vidékről is többen felkerestek. 
E Oadas után tánc köveik-seit, arn.i yet 
végig kiBert as eiö.das keuemes hangu
lata, (M.)

— A jövő esitiséő. Az léik, esztendő szökő ev 
lesz s igy őse napból tog áilaui. As újét hétfőn kez
dődik. A tarsaug eleg hosszú lesz : bet beiig tart, 
azaz: febr. 20-lg. Husvet apr. 7-eu, püukösd uigjus 
20.-án less. Az ünnepek kondi szept. ö., dec fi. vasár
napra esik. Április l.-éu hold, — apr- 17.-ón nap
fogyatkozás, mindkettő nálunk is látható lesz. A 
jóslat szerint nagy gyümölcstermőé várható, kará
csony szerdára és csütörtökre esik.

— Automobil baleset. Múlt vasár 
nap es < a Ua-láCi gmasUmeza^á 6tiP&yar >U> 1 
dübuaa — UuSch itotruuk tía neje alltuu JÖ*-  

1 tek Zsaruóciára, Miután as autóból kifogyott
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4 benzin, sotförjük betért az üzletbe, hol 
benzint vásároltak, hogy megtöltsék ű tar- 
lályokat, miközben a benzin felrobbant._
gjseh ée neje súlyos égési sebeket ezen- 
védték. — Az automobil elége’t. Folyamat, 
bán levő vizsgálat van hivatva kideríteni, 
hogy a boltos, a ki vasárnapon es e kiszol 
Lálta ezen anyagot, avagy a soffőr gondst-

,ósága foroe-e fenn.
— Állatorvosok előléptetése A 

fö'dmiveiesfigyi miniszter Boyner Gyula 
lévai járási állatorvost a IX. fizetési ősi- 
tályba léptette elő, Bolionyi A’min ideigle- 
i .,s minőségű díjtalan m. kir. állatorvos 

akcrnokot pedig ideiglenes mint s gü díjas 
H. kir. állatorvos gyakornokká nevez'e ki.

— Előkészületek a sorozásra. Á 
vataios lap a honvédelmi miniszter hosszú 

rendeletét kötötte, sz 1912. évi ujoicálli- 
tási előmunkálatokra vonatkozólag. A ren
delet foglalkozik a- on intézkedésekkel, 
melyeket a hatóságoknak a sorolás előké
szítésére meg kell tenniük, bogy rendeB 
időben az 1889—1891. években szü étéit 
álntáskötelesek a sorozó bizottságok elé 
il hassanak.

_  Sörivás. 1910-ben az egész világon ösbzpbbsu 
30.297, 704.000 liter Bor fogyott el. Ebből legtöbbet 
fogyasztottad az Egyesült-Államokban, alól az embe
rek tavaly 72,226.607 bek'oliter sört ittak meg. Má 
sodik belyen áll a Németbirodalom, amelynek aörfo- 
gyaazt/aa évi 64'5 millió hektoliteire rúg. A harmadik 
helyet Anglia foglalja el, ahol 1910-ben 66 millió 
hektoliter sört fogyasztottak. A sorrendben azután 
Aueztria-MagyarorBSag következik 23 millió hektoliter
rel, továbbá Belgium 16, Franciaország 15.4 éa Oroez- 
nrazág 8*8  millió hektoliterrel. Aránylag kevea sör 
fogy Dániában, Svédországban és Svájcban, ahol ennek 
megfelelően kevés sörgyár is van.

— TJJ káplán. Dokupil Ágoston, a 
besztercebányai egyházmegye ujmisés papja, 
Nyiiratormásra 1. üdetett káp árnak.

— A függetlenségi könyomatos 
lakásváltozása. A Budapesten megjelenő 
Politikai híradó című kenyomatos napil.p 
és Országos Távirati Iroda, amely a füg
getlenségi és 48-as pár.nak hivatalos orgá
numa és a po itiáau kivül minden közér
dekű esemény regisztrálásával n> fogla k. zik, 
e hónapban szerkesztőséget V. kerület, 
Borottya-mca 9. s-.omu házba helyezte, 
ahova a tudósítások ezentúl t-üldeidok.

— öngyilkosság. Andrási Ferenc, 
alsópéli lö.cmives műit hetin lakóházának 
padmBán egy gerendára felakasztó ta m.gát. 
Amikor öngvi-koa, á ,át érzrevett-ik, mai
ba ott volt. Végzetes tettet bizonyára a 
büntetéstől való félelmében követte el, mert 
előző eg bátyjával összeveszett es a sfóv.ta 
hevében egy kapával úgy fejbevágta öt, 
hogy az ennek következtében meghalt, sín 
ért is Andrási Ferenc elin megindítottak 
a vizsgálatot.

— A piaci szabályrendelet értelmezése. Fölme
rült esetből kifolyólag mondotta ki a belügyminiszter, 
hogy osak azért, mert a piaci szabályrendelet értelme- 
ben a kijelölt vásárhelyen kivül aa áiuk öseaevasar- 
lasa meg vau tiltva : az, aki a piacon vásárolja össze 
a csirkékét, nem büntethető.

— Vörheny miatt bezárt iskolák. 
Nagysaióban a gyermekes. kö ölt ölj an 
Lágy mérvben dühöng a vörhenjjárvány, 
hogy a ragályos betegség miatt a hatóság a 
község Összes iskoláit bezáratta.

— Fótvásár engedélyezése. A 
kt reskede>emvgy. miniszter megengedte, 
hogy Arany osmaroton a« 1911. évi október 
30-ikára esett, de elmaradt orrZbgos á üt
és kirakóvasár helyett f. évi nov. hó 27-én 
pótvásár tartassák.

— Stubnya-íürdö eladása A .tub- 
nya-íürdöi Ailz-toie rzál.ó konzorcium*  tár
gya, át okát folytat Körmöcbánya városával 
a fürdő megvétele iránt. Úgy bálijuk, hogy 
a konzorcium nemcsak Siubny«-íurdo', e • 
fürdő köavetien szomszéda*  gában levő ei o- 
terüietet is meg akarja vásárolni s ott egy 
nagyszabású eaanaiónumot szándékon*  
létesíteni.

— Amerika fölfedezésének költségei. ®p*k 
’iyol lap a pálosi Piuson Ungerhajózasi »r .„fban 
1492-ből való üaletkönyveit ismerteti, amelje 
pontos adatok vannak arra uéave, hogy me 
került Colombus felfedező expedíciója? •
lombul 1600 peseta évi fizetést kapott, k t * I1VM..,0 
nya pedig egyenként 900 pesetát. ▲ haló1 
fejenkmt és bavonkint 50 reált kapott A barom hajó 
felszerelése 14 ezer pesetába került. A bajos 
e elmexese fejenkint ea bavonkint 6 pesetát e ’ 
két bKjó.k.p,Uuy é. .. ■n*,r,0*0J.9ű X.
atlunbeu Colombus as 1492. augusztustól

I

r.» in, M é“ “zért vi.Bzatú-
k.iuu u eI“r l7etát téri,et,Bl1 n>eg neki. Az übbzu. 
ru«»b’k •gT’i.,tTé” W körülbelül 36 ezer pefetár. 
rúglak, »,>„ nnulrgy 6000 dolliruak felel meg.

Segély az iparustauonolskolá 
nak. A besztercebánys kereskedelmi ée 
ÍA‘.7aniya a léTai ’Psrct,ta!1obOÍekoláEak az 
1011 1912. tanévre J50 koiona refjélyt
szavazott mer.

Áthelyezés. A m. kir- igrzság- 
ügyminiszter Schtnidt Antal aranyosmaróti 
' 1 íítv nyszéki és Barlos József körmöc-
bany»i k.r. járásbirósági írnokokat kölcsö- 
őnsen átheljezte.

— A tüdővész pusztítása. A bel
ügyminiszter áltsl a napokban kibocsátott 
je.intés Brerint a aagy.r híre dalom terüle
tén 1911. évi február hónapjában tüdőgfímö- 
I ól bén norgbalt 2194 ember. Ezen nagy 
flímtól vti megyénkre 72 ha á’eeet jutott. 

Szegényügy rendezése. A belügyminiszter lei
ratot intézett a vármegyéhez, amelyben felsorolja 
terveit a sztgényiigy o;szagos rtndezésére s felhívja a 
vármegyét, hogy a Bzegényügyru vonatkozólag az ÖHszea 
adatukat f. hó 30.-ig küldje be. Különösen a szegény
alap vagyonáról, a jövedelmeiről, jótékonysági ala
pokról, a segélyezésben megszerzett igenyekiöl stb kér 
bővebb felviláaositást.

— A diné mit alkonya. Nobel sok száz 
miliót tzeizett a dinttnntól; de ennek 
robbanó erejét túlszárnyal ja aa ekraait. Most 
pedig az a hir érkeiik Ntwyorhból, hogy 
Wright, a ilc ward-egyeum volt tanára 
olyan robbanó anyagot tal&lt fel, am< lynek 
a hatása háromszor akkora, mint a dina- 
mité. As uj lobbanó anyag kezelése egészen 
vestelyteleti és bem ütödes, sem nagy meleg 
következtében fel nem robban.

Tessék jól vigyázni, hogy 
tényleg valódi Ferencz József-ke- 
serüvizet kapjon az üzletben, mert 
nagyon sok csekély értékű viz a 
csalódásig hasonló czimkével van for
galomban, számítva arra, hogy ily 
módon meg fogják vásárolni a „Ferencz 
József11- keserüviz helyett, melyről 
köztudomású, hogy a legkellemesebb 
izll, legenyhébb és legbiztosabb ha
tású. Számtalan orvos a maga és saját 
családjában felmerülő szükség esetéD 
szinten a „Ferencz József“-keserüvizet 
használja. A „Ferencz Józset-keserü 
viz-források“ igazgatósága Budapesten 
van.

Biztos gyógyhatás. Mind.zok, kik 
rrs z emésztés vagy székrekedés következ
tében feifuvódáib n, szói u ásban, főfájás
ban, étvágyhiányban vagy egyeb b.jokban 
szent dcek, a valódi „Moll-fele seidlite po- 
rok" használata által biztos gyógyulást ér
nék e Egy doboz éra 2 kor. Szétküldés 
naponta utánvéttel iloU A. gyógyszerész, 
cs és kir. udv. szállítótól Bécs, I. luoh 
Ízűben 9. A vidéki gyógyszerárakban hatá
rozottan Moll A készítményé az ö gyári 
je.vényével ée auráéval kérendő.

Állandó buto-kiállítás. A székes
főváros legerdekesebb látványosság*,  köze 
izrtozik elvirá h.t tísnul a budapesti Ipar
testet védnökség slatt álló „Asztalosok 
Buorcsarnok*  (V.UI. Jóaeef-körut 28. szám 
d, Ferenc.ek-tere 4. a. ki.ály-palofa) he- 
íyúegeiben levő állandó butorkiá Ittasa. Itt 
; kösöosi'g egy be.yen összegyűjtve falé- 
ceten c.oporiositva megtalálj*  mindaít, aui 
„gy modern l.ká.bef.-ude.éabev

Asztaosok bútorcsarnokánál. foltétien 
l..biaható^á» ••ölű é» jóbirnevén kisül 
, * .j» még »ron körü.meuy >8, hsgy
minden eladott bútordarabért jótállást 

vállal.

Szerkesztői üzenet.
S. Gy -á, - Bvd.pv.l. A kérdése, t.'sztée.példányt 

’“,gk,Gy.l‘-gKirmik.bá»ys. KfWés-it mé.kor is 

saivescu visszük.

Hivatalos közlemény.
8098/1911. szám.

Hirdetmény.
Birtmegve törvényhatósági bizottsága 

f. évi 652/10048 ezám alatt hozott határo
zatával elrendelte az évközbeu a lévai I. 
tzfmu keiü'etben dr. Kersék János lemon
dása folytán üresedésbe jutott választott 
törvényhatósági bizottsági tagsági helynek 
betöltését és a választás határidejéül f. évi 
november bó 23-ik napját tűzte ki.

A választás Báthy László törvényható
sági bizottsági tag elnöklete alatt a város
híz tanácstermében fog megejtetni és pedig 
reggeli 9 órától krzdődöleg, mely időtől 
fogva a szavazatok délutáni 4 óráig fogad
tatnak el.

Választó nrndaz, aki az országgyűlési 
képviselőválasztóknak 1911. évi végérvé
nyes névjegyzékében felveve van.

Váasztható aki az 1886. XXI. t. ez. 
23 §-ában féltői olt kizárási okok alá nem 
esik.

A szavazás eztvazatlspok utján törté
nik, melyre egy jelöltnél több név nem 
jelezhető föl érvényesen.

Midőn a választó közönséget mindezek
ről értesítem, egyúttal a választói jog 
törvényssabta gyakorlatára figyelmeztetve 
a választókat, a választási eljárásnál megki- 
vánt rendnek szigorú betartására is fel
hívom.

Léva, 1911. évi november hó 14-én.

polgármester.

Közönség köréből.
Búcsúzó.

Mindazon jó barátok és ismerősük, 
kiktől L várói történt elköltözésem alkal
mával személyesen nem búcsúzhattam el, 
fogadják ezúton szives jóindulatukért és 
barátságukért hálás köszönetemet, kérve 
tartsanak továbbra is emlékezetükben.

Léva, 1911. évi nov hó 18.-án.
Fenyvesi Károly ée családja.

„Stefánia*  árvaház

részéről

Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A közelmúltban következő kegyes ado
mányok érkeztek a 
ezé jaira :
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Fe:enc ur részéről

Muhaios Józsefné uraszonytól 
Moteaiczky Mórné ,

2-80
5 —

20-— 
Pálné

*
n

, n
készpénz, ruha, stb. apróság ; Burián 
úrasszonytól 1 zsák krumpli ; dr. Kmoskó 
Béláné úrasszonytól alma ; székhelyi Mailáth 
Istvánná úrasszonytól gyümölcs ; Pollák 
Ernő úrtól gesztenye ; Mandl József úrtól 
25 liter tej ; egy ismeretlennek maradni 
akaró jószívű urassronytól 1 vég barchet; 
özv. 8 lingi Jánosné asszonytól pedig — egy 
közt, bírósági tárgyalásból kifolyólag —.80 
fiil.; özv. Cairok Jánosné úrasszony és 
B.ibach Juliska urleány kor. 235'90 fillt, 
Cserei Gyuláné úrasszony és Szabó Ilonka 
urleány pedig kor. 323 70 üli. készpénzt 
gyűjtöttek.

L va, 1911. november 17.
özv. Tooth Zsigmondné Faragó Sámuel 
nőegyl. gondnok, tb, alelnök. nőegyleti t’kár,

Ferenc Jói lei-rend lovagja



e BARS 1911 november 19,

Köszönetnyilvánítás.

Báró Kürthy Lsjos, főispán ur Öméltó
sága 1. hó 16.-én megvizsgálta a városi 
szegényházat, mely alkalommal a szegények 
részére és azok megvendégelésére 20 koro 
nát tett le a polgármester ur kezeihez, ezen 
összeget a városi szegényházban elhelyezett 
20 szegény között kiosztottam és a főispán 
ur Öméltóságának esen kegyes adományáért 
a szegények nevében hálás köszönetemet 
fejezem ki.

Léva, 1911. évi nov. hó 18.-án.
ELácz János

a ▼áros*  azegéuybáz gondnoka.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
ISII, évi BOT. hő 12-tBl 1811. évi nov. hó 19-ig.

Születés.

A szálúi neve
■3. 

-> 6 § A gyermek 
neve

Gráner Károly Király P. leány Ida
Palkovics János Kosziba K. leány Irén
Lázár Manó Spitz Janka leány Anna
Csillag Jená Griio Eaiter fiú Imre
Frankó Ferenc Deménv Ilona leány Jolán

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Qemer József Balog Margit 
Takács János Petrás Rozália

rkath. ág. b. ev. 
rkatb.

Halálozás

Az elkunyt neve Kora A halál ok.

Tóth László 
Bóbb Józsefné

Bellák Máris 
Kajau Fereuoz 
Özv. Kopa József

8 bó
76 év
18 nap
76 év

gy omorbélburut 
gutaütés 

veleszül. gyeng. 
agg- végkim.

Lévai piaci árak.
BoT.tv.MtS ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 22 kor. — fill.— 
23 kor. 30 Kétszeres 20 kor. — fill. 21 
kor. — fill. — Rozs lg kor. 80 fill. 19 kor. 
20 fii. Árpa 18 kor. 8U fii). 19 kor. 40 fill. 
Zab 18 kor. — fii). 18 kor. 60 fill. 
Kukorica 18 kor. — fill. 20 kor. — fill. 
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fii1. — 
Bab 28 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Köles 14 kor. — fill. 15 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természeltöl arankamentes 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Lucserna 
terméssettöl arankamentes 130—138 Lu- 
oserna, világos szemű aránkás 110—120

Nyilttér.

Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik em észtév 
■•▼erokban és as illő életmód egyébb követk»z 
ménjeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 koreai.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xufoll
készítményeit.

__ M OLL- F ÉLE
25

FM OLL-FE LE

bedönsőlés,
elismert, régi jőhirnevű básieaer 
szaggatás és btiléeböl származó 

mindennemű betegaégeh ellen.
Ereslati ivsg ára kei. a. 

Kaptató mindrn sytgvsisrtárhaa 
*••• és éragáriáhaa. •**«
Fögzátkfildééi hely MOLL A. gyógyszerész 

Ca. hir. ndv. szállító, Bécs, I. Tu.chboen 9.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
• ~~ " házhoz szállít ■—

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd utcza Wertheimer ház.

= Kölcsönkönyvtár = 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN 

Előifzetős bármely nap kezdhető.

„AZOLLA" 
szakor coso*|  
által meg I 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. | 
Két évi jót-l 

állás.
t Ára I 
ucat ónkén t\ 
4— Ö - |

8.—, és I 
10. korona]

COLLAL
GUMMI

különlegesség.
A tudomány maii 
állása szerint J 

a bebizonyított 
f legjobb /é/ezó 
f Gummi
[ év«r<r. JÉ ■

Az 
,OLLA*  

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertár ác»m 
t-» jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLa-í adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

nOLLAU omiuiHar Wien- HI437 Fraterstrasse 51- 
Kapható Léván: KNAPP J. drogériájában 

és P1CK. EDE illat szerese üzletében.

Oltványszőlő
6000 e# 7000 töaés fiatal oltváuyszőlő 
Gr.-Szőllöaön eladó. Egyik közel a vasul 

hoz. — Bővebb feivii»go»itáet ad

LIPTSEY ALBIN körjegyző
G aranas zőllősffn. (Baramp?y.)

= Eladó =
5 drb. Spaléta. 5 drb. Jalousia és egy 
ttpetas ajtó eladó. Bővebbet e lap 

kiadóhivatalában.

Acetyien világítás '.Sí.1, 
eladó. Megtekinthetö a Lévai Caeinoban

Kiadó lakás.
Két szobás udvari emeleti 
lakás kiadó. Kazinci u 3.

BÉRKOCSI BUNDA is LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni, hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kocsival bővítet em ki

Egyben van szerencsém érte
siteni. hogy a hideg idek bekövet

keztevei koc8ialm használatához 
teljesen uj búidét es lábzsákokat ess 
kőly díjért kölcsönözök. N. b. párt
fogást kérve, maradtam,

kész szolgálattal
ERTLERHENRIK

bérkocsi tulajdonos.

NAGY ÜZLETHELYISÉG
a hozzá tartozó nagy pince rak
tárra], a város legforgalmasabb 

helyén, jövő évi augusztus 
l.-re kiadó. Bővebb felvi- 
lágodtáesal a városi mér

nöki hivatal szolgál.

Eladó péküzlet.
Losoncon a város legfor

galmasabb helyén egy 40 
év óta lennálló és azóta 
virágzó — — —

p é k ü z I e t 
családi okokból bérbeadó, 
esetleg házzal együtt (eme
letes sarok) eladó.

Bővebb értesítést ad özv.
Sántha Zsígmondné tulaj
donos Losonczon.

Védjegy: „Horgony".

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

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziezer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
kő8zvénynél, osüznál ée meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony4* védjegygyei és a Rlohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

DlRIclter gyógyszertára u „Árny oroszlákhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

íssr Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesiteni a n. é. közön

séget, hogy u j bérkocBi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

rekodtség, katarut es elnyálkodas-, 
görci- éa h>rghurut ellen né vásá

roljon mást, mint * finomiiü

K;írMellCaramellet
a „Három íenyő“-vel

— _ _ drb. ervotok és mrgáno- 
RQmQ toktól isArmató biaonyit- 

vAny igarolja a biztos 
orrdméryt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K>pbató: 
De«teri Bolemann gyógyszertárában 

és Knapp Ignacz drogériájában 
= Léván •
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KACHELMANN és TÁRSAI 
= VIHNYfi.

Távlratczlm: . ,
Sörgyár Vihnyepeszerény (BílI'SlllCgVC.)

sör- és 
mai tagyár

Interurb.n telefon :

Vihnyepssterény 7. sz.

Ajánljuk kitűnő minőéi! j
S í0/r2gh?mhba?xkt0,t - Megrendelhető:

1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban és 0.5 és 0 7 I. palaczkokban.
Léván és vidékén egyedüli elárusító

WEIL JAKAB ^va, Mártonfy-utcza 9. szám.
I’^.rtoljuls: a megyei ipart 1

Kézimunka! Előny omda !

Angol costümkelroék, blousszövetek. gyapju- 
flanellek, szövött és fianellbai ehetek.

Legújabb női ruha díszek. úri nyakkendők, 
sapkak, keztyük, haiisnyak stb. legolcsóbb 

beszerzési forrása.

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházáb-n 

OÁiysziixr PALOTA.

Jutányos arak!

© 
hí

CAMPOLIN 
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenöcs.

Minden bárnnmüre u. m.: cipő, 
sztjjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, simulékonnyá 
és teljesen vízhatlanná teszi.

Használatban nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéesel a börnemü 
3 hétre is teljesen
Probadoboz; 60 fill.
beküldése után 

bélyegben.

— CAMPOLIN —
vízhatlan kenőcsgyár Oroszka 

(Bars m.)

virhatlanná lesz.
Elsőrangú referensük : 

árjegyzék kívánatra 
ingyen.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló 

BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 
felhívja a d. é. butorvásárló közönség figyelmét, a 

VIII., JózEefkörut 28. (Bérkocsls-u. sarok), valamint
IV. kér., Feret clek-tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezés! kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legegyszerűbb kivitelű, művészek által ter
vezett és s:akbi?ottság által felülvizsgált butorekbóJ áll 

Teljes lakásberendezéseket mavészi 
... _tl_ tervek szerint készítünk, -------

minden darab jótállás mellett adatik el.

a

ü

CERES-B l-KIIRÁS
K 3 0. 0 0 0.—

, - K i.rnnn a nálvázatok beküldésére voDatkozolag december hó 1.-igKözkívánatra a végső határnap a pa.yaz

meghosszabbi ttatott.
> • .mis-telt vevőnknek, aki már egyszer pályázatát beterjesztette, a meg-

T« rmészetesen jogában áll mindazon igen - amelynek minden 5 darabjáért újabb sorsjegyszámot kap.
hoszabbitott határidőig újabb szalagokat bekUiaen ,
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„CZINIAX" ♦ Pénzt
nyersolajmotor.

L*C«le«óbb, legbiztosabb Ozemerő. Versenyképes árak 
Ihiringu minőség. Több ezer referencia.

o8 oKALOCSAI GYULA

i•*t

szita-, rosta- és sodrony-kerítés készítő

Léván

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, V|9. Szabadságtér 17 sz. 
(Tőzsde palota).

TiWodmíih : 71—01. Sürgönyeim: .CLIIAX*.

■ Kalocsay Gyula

temetők,Elvállal: sodrony kerítések, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
éa homok áthány ók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését. úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

8
3 
X 
X
X 
X

>€3-O<g

NAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára ILÉ"V-AJXT.
— Telefon szem: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom célján 
épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve,
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget
— vétel kötelezettlég nélkül ii — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal

készséggel szolgálok.

— Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEER és SCHBANTZ-féle gőz- 
cnéplő készletek, GANZ-léle motorok mind<n 
nagyságbír, valamint minden e szakba vágó

= gépek és géprészek =
0
$
&OO4 >004 >€><£<$

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforráBokból beslzerzett

füszer-ésgyarmatárninkat,
valamint állandóan friss CSemege- 
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb cí emegeáruinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kivültek I

öépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potroJeum 
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,
pcrtland és románczement

állandó nagy gyári raktára.
M. kir. marbasó és lőpor-áruda. 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
E> évi jótállásra.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, 1> gjobb minő
ségű sajtolt lapát, seréi tepavilla és tipakiemrlő, fejsze, 
csákány, kapa áru, fűrész, reszelő, metsző ol'ó. ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kómives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olsjozók, kenőszelencék, gép 
szyak, szivattyúk, k<ndertömlők, tömitő snyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények síb. vasczik kékből.

Legcéiszeiűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal laktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

»r

Szivei megkeresésre készséggel szolgaiunk speozlális 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön ajánlat.
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.


