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Karácsonyi hangulatok.
Irta: Pózna József.

Alig örültünk a napsugarss, élet
kedvet adó, verőfényes, hamar múló 
nyárnak, máris félnünk kell a sokáig 
tartó, betegséget hozó, szomorú ősztől 
és a borús, ködös téltől; amikor is 
minden a megsemmisülésre emlékeztet 
bennünket. A nap bágyadt sugarai 
nem melegítik föl a madárfészket. Hi
deg szél süvít végig a nem régen még 
lombos erdőköD, amelyekre megresz
ketnek a vékony ágacskák s szomo
rúan hullatják a még rajtuk maradt 
sápadt leveleiket. Erdőn, meiőn, réten 
minden kihaltnak látszik; a szemhatár 
olyan szürke és élettelen, mint a ki
lobbant parázs, vagy az élet határán 
álló, a másvilág bizonyt*  lanságától 
remegő aggastyán fénytelen tekintete.

Ö-szel és télen hirtelen váltakozik 
az időjárás. Amilyen ősszel és télen a 
természet, olyan a mi hangulaiunk, a 
lelkünk is. Az ősz és tél zerdonsága, 
hangulata, hirtelen változása jelzik a 
mi életünk folyását. Életünk is az 
öröm és bánat keveréke ; de kivált
képen ez utóbbi uralkodó. Alig van 
ugyanis benne öröm. Még ha örülünk 
is, mindig mögötte leskelődik az egyéni 
és köz iránt érzett bánat és keserűség. 
Alig dicsekedtünk a jó egészséggel, 
máris érezzük valamelyik tagunkban 
a tájdalmat. Alig mondtuk el egymás
nak a nemzeti ügyekben beállott jó 
híreket, már jelenthetjük a rosszat, 
így folyik életünk folytonos hullám
zásban, sohasem tudva, bogy a mai 
nap nem utolsó-e életünkben s lesz-e 
még időnk lelkünk gondozásárs, a jó
tékonyságra és a szeretet gyakor
lására '?

Ez utóbbi, ha talán kerül is 
bennünket az év legnagyobb részén 
át, de megszállja bensőnket karácsony 
ünnepe körül.

Valóban, amint közeledik kará
csony ünnepe, lelkünk fásultsága 
mintha oszladoznék, mintha a bágyadt- 
ságot egyszerre crak egy új, ünnepies 
hangulat váltaná föl és minél inkább 
közeledik e legkedvesebb ünnep, annál 
jobban megtelik a szivünk élénkséggel, 
örömmel, szeretettel. Az ősz- és télnek 
hervadásra, elmúlásra emlékeztető han
gulatába ugyanis karácsony ünnepe 
hoz vidámságot, örömet. Ekkor min
denki örül, kicsiny, nagy, az élet ter
hét már nehezen vonszoló öreg úgy, 
mint a napok piros rózsáit tele ma
rokkal tépdeső fiatal. Mert hiszen ezen . 
ünnep születési emlékünnepe annak, 
aki az öröm forrása, a béke szerzője.

Sok idő kellett azonban, amig a 
békesség szerzője példájával megtani. 
to ta az emberiséget arra, hogy a ré
gen mindenek fölébe helyezett önzésbe, 
amely az erőszak erkölcstana, befo
gadta az igaz szeretetet s a szeretet 
hatalmából fejlődő eszményi felfogást. 
Mert az bizonyos, hogy e kedves 
ünnepen béke uralkodik még a poli
tikában is és ha máskor nem is, de 
ekkor magába száll még az önző, min
den társadalmi és erkölcsi rendet fity
máló és lekicsinylő is. Még az ilyen 
is jót kiváD lenni, szeretettel telik meg 
szive, elgondolva azt, hogy mily cse
kély, a mi szeretetünk, jótéteményünk 
isteni példánk életéhez képest, ki já
szolban született, ki megtanított ben 
uünket arra, hogyan kell legyőzni a 
dicsvágyat, kevélységet alázatossággal, 
a kincsvágyat szegénységgel, a gyö
nyört a szenvedések keresztjével.

A szeretet nagy csodákat képes 
művelni ; csakhogy az a baj, hogy 
sokak szivében csak rövid ideig tanyá
zik. Mert az önző is megindul ugyan 
az öröm, a béke ünnepén, de nála ez 
csak kivételes állapot. Pedig inkább 
óhajtanánk, hogy az önszeretet helyébe 
a krisztusi szeretet lépjen, hogy ezzel 
eltelve a szivek, ne küzdjön már 
örökké magyar-magyar ellen, ne ki
sértene n ár á landóan a pártoskodás 
veszedelme, ez a százkaru óriás, hogy 
végre-valahára minden erőnket a ma
gyar nemzeti kultúra kifejlesztésére 
fordíthatnánk ! Ne kellene mindig 
egyik kezünkkel raknunk a téglát 
hazánk műveltségének szentélyében, a 
másikkal pedig folytonosan kardot 
forgatnunk, hogy megvédelmezzük a 
nehezen fölépített kultúra épületét és 
ami még el nem veszett. Csak már 
egyszer tudnánk igazán és egyetértőén 
szeretni „ezt a földet, hol bölcsőnk 
ringott, ahol az anyacsók melege kel
tett föl gyermekálmunkból, ahol böl
csődallal vagy imádsággal szenderül- 
tünk el gyermek-ágyunkban !“

Csak már hozná meg ez a sz. 
karácsony a teljes békét, szeretetet, 
egymás megértését a magyar nemzet 
és a dinasztia minden tagja között is, 
mert sajuos, ezt eddig a legtöbbször 
nélkülöztük. Igen érdekesen irta Mik
száth egyik tárcájában, bogy „a dinasz
tia tagjai minket nem szerettek, de a 
mienkből egyet-mást mindenkor sze
rettek. Főkép két nálunk termett dol
got : a forradalmakat és a tokaji bort. 
Az egyik a konyhára hozott jó sokat, 
a másik a pinczére vetett pompát. A 
forradalomból jószágokat lehetett elkom- 
fiskálni s ajándékban célszerűen elosz
togatni, a borból pedig jóizüket lehe

tett inni. Ha a tokaji begyet el lehe
tett volna innen vinni, már régen nem 
volna Zemplénmegyében.tt

Hát bizony ebben sok igazság 
van, meg abban is, hogy nálunk min
dig akadt mindenre ember. Politikai 
égboltozatunkról a sötét felhők vajmi 
ritkán tűntek el, sőt most a béke ün
nepén sem ment bizonyos lehangolt- 
ságtól. Mert egy Bivár jövőnek ijesztő 
réme mered ránk s ennek ködös, bo
rús sejtelme fojtogatja a kebleket úgy, 
hogy a nyomasztó érzés a sz. ünnepen 
is megfagyasztja a kacajt a vidám 
családok körében. Megfagyasztja, ha 
a társadalomban mutatkozó hajme
resztő cselekedetekre goudolunk; ha 
„a halálos ágyán is hazudni tudó bank
csaló cinizmusára, a fiának töltött pisz
tolyt nyújtó természetellenes anya 
szivtelenségére, a testvért júdás-pénzért 
eláruló testvér aljasságára" gondolunk,

De félre szomorú gondolatok és 
nem karácsony ünnepi hangulat! Hoz
zád fordulok egykor a hideg jászolban 
fekvő kis Jézuska, kinek születését e 
szép ünnepen tirtja a keresztény vi
lág ; „t írtad meg nemzetemet lángoló 
hazaszeretetben és a Sz. István koro
nája iránti hűségben. Kicsiny hazát 
ad’ál, de azt naggyá tehetik a keresz
tény erények és a tiszta erkölcsök.11 
Mert az emberiség boldogitásához és 
megtisztulásához csak az az ut vezet, 
melyet a Megváltó mutatott.

Oh kis Jézus, kit a jászolnál a 
pásztorok és bölcsek térdre hullva 
imádtak, mi is kérünk, engedd, hogy 
ne szenvedjen már tovább e sokat 
szenvedett magyar nép, az én nem
zetem ; inkább adj nekünk vig, jó 
karácsonyt és esztendőt, hiszen ,,meg- 
bünhödt.e már e nép a múltat s 
jövendőt!“

Szabadban való testgyakorlás télen.*)

Lassan, lassan már nálunk is kezdik a 
rendszeres 'esti nevelés at ük séges voltát 
elismerni, csakhogy as a rokonszenv, mely 
vele ízemben ny Ivánul, nálunk eddig csak 
p'átói jellegű.

Közoktatásügyi kormányunk ia réase- 
aiti már gondoskodásában, csakhogy mele
gen csak a tantervekben és utasításokban, 
ezek végrehajtásában azonban annál lany
hábban

8 ha még oly buzgón lennének is rajta 
iskolaügyünk vezetői, bogy az iskola a 
nyilvánuló testnevelési törekvéseket komo
lyan vegye, ugyan mily eredményt képzel-

*) Ksrafiáth M. dr. ezfiu cikkét « Koloxsrárt inef- 
jeleuő Caolád ét Itkola f évi dec. lö-iki ssámából 
▼ettük.
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nek elérhetni heti 28—30 leckeór*  mell’tt 
2 tornaórával éa estei es egy játékdélután- 
nel, mely e legtöbb in tétetnél minden szak
szerű vezetés nélkül folyik le ?

Hetinkben még mindig aok es olyan 
tanintéset, a melynek nincsen tornahelyiaége 
éa nincsen játszótere, még több pedig as 
olyan, amelyiknek nincsen tornatanéra éa 
nincsen szakértelemmel biró játékvezetője.

Hogy ilyen körülmények kötött a leg- 
csengöbb ssavu tanterv és utasítás ellenére 
sem lehet sió testi nevelésről ; hogy ilyen 
viasonyok mellett a korszerűségtől irtóaó 
vaskalaposságot lehetetlen aa ésszerű testi 
nevelés üdvös hatására való hivatkozással 
meggyösni, az természetes.

Azokat a hiányokat, melyeket az iskolai 
testnevelés terén megállapítani kénytelenek 
vagyunk, a tanuló ifjúság a melegebb év- 
saakbsn kevésbbé sínyli meg, mint télen, 
mert nyáron mégis csak többször és több 
friss levegőhöz jut. Télen azonban a tan
terem romlott légköréből szobája zárt leve
gőjébe kerül és már a nappal rővidebb 
voltánál fogva is, kevesebb alkalma nyílik 
a szabadban mozgáshoz. Kény'elen tehát a 
szobában szórakozni, ez pedig teste szabály
szerű fejlődését és megerősödését hátrál
tatja. Étért felette fontos télen a szabadban 
való testgyakorlás.

A szabadban való testmozgás az ember 
egészsége és életkedve érdekében nélkülöz
hetetlen. Télen sz iskolai ifjúság fokozot
tabb és tartósabb szellemi munkálkodása 
majdnem mozdulatlansággal egyenértékű 
jelentéktelen teatmozgatást enged meg csak 
a szobára szorult tanulónak. Az egészség 
és életkedv ama csekély feleslege, melyet 
a tanuló a nyári szünet és az ösa veröfényes 
napjain szerzett, a téli hónapokban csak
hamar elfogy, ha nem adunk rá módot és 
alkalmat, hogy a szabadban való rendszeres 
testgyakorlást folytathassa.

Szervezetünk fentartásának egyik leg
fontosabb tényezője a levegő, mely a téli 

szabadtéri testgyakorlatozásnál a legkiadóbb 
és legtisztább, portól nem szennyrzett alak
ban jut testünkbe. Ez a tiszta levrgö a 
testmozgással járó fokozottabb lélegzésnél, 
mely a tüdő lehető legtökéletesebb kitágu
lásáig és összehúzódásáig emelkedbetik, 
alaposan szellőzteti ki a tüdő legszéltibb 
sejtecskéit is. A fokozott testi mozgás egyút
tal a szív működését is fo ózza. Emeli te
hát a fokozottabb oxygen fogyasztással járó 
nagyobb oxygen fölvételt és közvetve emeli 
az emésztő és kiválasztó szervek működé
sét. Mindez a szervezet megerősödésére 
szolgál. A téli szabadtéri testgyakorlás leg- 
üdvösebb hatása azonban abban nyilvánu; 
hogy a szervezetnek mindennemű káros 
behatásokkal szemben való ellenálló képes
ségét jelentékenyen gyarapítja. De még 
gyógyító szerepe is van az ésszerűen alkal
mazott téli szabadtéri testgyakorlásnak ; 
természetesen orvosi szakértők vezetése és 
felügyelete alatt.

A téli szabadtéri testgyakorlásnak 
azonban — melyen nem a szertornát, ha
nem a sportszerű gyakorlatokat kell érteni 
— egyúttal as ember lelki egyensúlyánál 
helyreállítására is van hatása. Az idegzet 
megnyugtatásával az ember kedelyállapotára 
igen kedvező befolyást gyakorol. A téli 
természet varázsa hatalmába ejti a városi 
ember lelkét, akit túlfűtött lakásának fülledt 
légköre kiűz a házak tömkelegéből, kiűz a 
szabadba, melynek csillogó képe elejébe 
varázsolja a tündérországot, melyről neki 
kicsi korában meséltek.

A szellemi munkától meggyötört a a 
társadalmi örömek özönétöl tulizgatott ide
gek, itt meglelik azt a békítő, megnyugtató 
gyógyszert, mely a mindennapi gondot egy- 
idöre elűzik tőlünk.

Hogy a téli sportgyakorlatok as ember 
izomerejét, ügyességét, Kitartását, lélekje
lenlétét, elhatározó képességét, bátorságát 
és aok más az életben né külöshetetlen 
jó tulajdonságát felébresztik benne, fejlesztik 

és megnyilvánitják, ast bárki elhiszi, aki 
valaha maga is kötött a lábára korcsolyát 
vagy skit, avagy tobogányon sséditő sebes
séggel lesiklott a meredek hegyoldalról.

A téli sportgyakorlatok a fejlődő ifjú 
szervesetére való üdvös hatását más népek 
már ismerik. Németorsságban pedig leg
újabban as iskolákban is meghonositják 
azokat. Maga az állam fogta a pártjukat 
és ez év január havában Brotterodeban 
téli sporttanfolyamot szerveset', melyen 
83 egyén, köztük 60 tanár és tanító vett 
részt.

Nálunk az iskola csak a korcsolyázásra 
korlátozza az ifjúság téli testgyakorlását — 
ott, ahol véletlenül jégpálya van. A két 
tornaórára a poros tornaterembe tereli a 
f.ukat és lányokat, a játékdélutánt pedig 
magá'ól értetődik, egyszerűen beszünteti — 
mig a fecske visszatér fészkébe. Ná'unk 
fehér holló számba megy az a professor, 
aki tanítványai testi egészsége érdekében 
kényelmét feláldozza és azokat kivezeti az 
Isten szabad ege alá éa ott oktatja őket, 
mint kell a teremtőt as ö müveiben felis

merni, csudilni éa szeretve imádni.
Ast hiszem, nem terhelem meg nagyon 

az olvasót, ba annak az első német téli 
sporttanfolyamnak egyik lelkes közremű
ködője előadásából egy részletet fordítás
ban közök,

„Épen az ifjúságnak kell törekednie, 
hogy a téli sport üzé aével tüdejét és szivét 
megacélozza; tökéletes egészsége a teljes 
életére szóló kincs. Tekintetbe kel! venni, 
hogy a téli sport a izemet és fület is gya
koroltatja; érzéseket közvetítenek azok, 
melyek bennünk képzeteket keltenek fe). 
A képzetek az idegek utján a célnak meg
felelő mozgásokat eredményeznek. Azt a 
képességet, bogy valamely érzékszervünk 
figyelmeztetésére mindenkor a célnak leg
megfelelőbb mozgást a legcélszerűbb kiter
jedésben végezzük, izomérzékneia nevezzük. 
Ez a sportszerű gyakorlat révén magasabb

TÁRCA.

Karácsony estéjén . . .
KarÁMOuy estéjén 
Valahol — valahol
▲ földre a mennybolt 
Lehajol, lehajol.

Bisonyosan a föld
Legfájóbb résiére,
Kihagyott szegények 
Koldus vidékére.

Lehajol hozsája,
S megcsókolja ssépen ;
▲a örök 8aeretet,
A Jésua nevében I

• ettől a csóktól szét a világon :
Elárad rajtunk egy édes álom 1

Angyali ének sengése Üt meg,
S üteme tiaatább lesz a axivünknek.

A koldust, aki elmegy mellettünk ;
Egy percre által öleli lelkünk I

Teatvérnek néasÜk — a teatvérünket,
S megbocsátunk as ellenségünknek.

És elmerengünk egy nagy ábrándon :
Az örökélteu, a múló halálon.

— Légy áldott Jéaus, akármi vár ránk . .. 
Hátha nem álom ? Hátha nem ábránd ?

Szabclc8ka Mihály.

$

Karácsonyestén.
Iru Farkassá Slpoaa Erzsi.

Olyan borongás, unalmas decemberi 
nap volt es is, mint a többi. Az égen 
lomba, szürke fellegek vonultak át, melye
ken egész uap egy pillanatra sem tudott 
áttörni a téii napsugár; csak alkonyat felé 
derült kissé az ég, onnan nyugat felöl, 
miközben lassan, észrevétlenül ereszkedik 
alá az esti szürkület a csendes kis falura.

Bánlaky Láaslóné azonban, ki a nagy 
salonban egy bársony támlányoe hátradőlve 
egy ideig aszal mulatja magát, hogy az 
előtte álló tükörben a saját kép-másában 
gyönyörködik, ezt a délutánt még kiállha- 
tatlanabbnak, még unalmasabbnak találja, 
mint a többit.

Szórakozottan kezd lapozni egy könyv
ben, majd kedvetlenül eldobva azt, felkel s 
az ablakhoz lép.

Odakün ezalatt egéss besötétedett. A 
kis falu azonban ma nem a szokott egy
hangú képet mutatta. Ma karácsony ünnepe, 
a legszegényebb gunyhóban ie a szeretet és 
béke üunepe. Innen a Bánlaky kastély ab
lakaiból nagyon jól lehetett látni, mint 
gyulnak ki gyors egymásutánban az egy
szerű pórházak kis ablakai, s látni lehetett 
a kis karácsonyfákat, aranyos diókkal, piros 
almákkal éa apró fehér gyertyákkal, ame
lyeknek szolid, enyhe ténye olyan ragyo
gónak tűnt föl Bánlaky Lásslónénak e 
pillanatban.

Egyszerre valami s.ozatlan, különös 
érzés vett rajta erőt. Talán eszébe jutott, 
hogy neki is vannak Isis gyermekei és 
azok itt a fény és pompa között bizonyára 
nem olyan boldogok, mint azok, ott lenn, 
azokban az egyszerű, kis házakban.

As ö mostohái!
Azoknak nincs szerető édes anyjuk, 

aki örömmel boldogan készítené számukra 
a karácsonyfát; bizonyára ott ülnek most is 
a gyermekszobában illedelmesen, csendesen.

Bánlaky Lászlódé ajkát összeszoritva 
felindulástól halaványan bámul ki tovább aa 
ablakon. A lelkiismer't mélyen szunnyadó 
szava ébredt fal benne e pillanatban. Ez 
aztán elmond neki mindent, amit eddig 
nem mert szemébe mondani senki sem.

Keserű önvád lepi meg és neki nincs 
semmi, de semmi mentsége, amivel el tudná 
azt némitani.

.... A kis gyertyák pedig csak 
fényiének tovább és olyan csodás dolgokat 
mesélnek neki azok a múltból, amibe bele
fájdul szive, lelke egyaránt. Látja magát a 
fényes báltermek vidám zajában boldogan, 
ünnepeltem Majd jönnek a megpróbáltatás 
szomorú, nehes napjai. A fény, a pompa 
után a szegénység és ebben a válságos, 
nehéz percekben lép elő as eddig figye’emre 
alig méltatott udvarió, a kissé komoly 
Bánlaky László, aki ugyan nem aa álmodott 
psrthie, de a család megmentője lön. Ab
ban a pillanatban, midőn ott állottak az oltár 
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tökélyhez jutva, ügyessé teszi az embert. 
Az ügyességből ered az erő érzete, ebből 
pedig merítjük a bátorságot és lélek
jelenléte

Az a tudat, hogy hófergetegben, vihar
ban, a pályák akadályaival és voszede'meival 
szemben, vagy szabályszerű versenyküade- 
lemben képesek vrgyunk helyt áliani, tes
tünk s elménk ura 1-nni, a téli természet 
magasztosságával szövetkezve igen emelke
dett lelki érzelmeket szül bennünk;jó ked
vet a ötömet, amely ismét élénkitöleg hat 
testi munkaképességünkre és szellemi fész
erünkre.

A téli sportgyakorlat csak túlzás s a 
vészjelek tekintetbe nem vevése folytán 
árthat az egészségrek, mint a minők az 
izomremegés, szívdobogás, szorongás, fulla
dás és elfáradás. Ezt jól kell az ifjaknak 
emlékezetükbe vésni. Nincs sport, mely a 
felcseperedö ifjúságot testileg és eimebelileg 
hasonló mértékben erősbithetué, mint a 
téli sport. . . . * *

Mint a modern testi nevelés híve 
örömmel hivatkozom a fenti fejtegetésekre, 
mint orvos pedig tiszta leikiismerettel biz
tosíthatom a tamóskodókat s ar aggódó 
szülőket, bogy as, amit német kartársam a 
téli sport egészségtani hatásáról mond, igaz. 
Lehet, hogy épen a tanügy emberei közölt 
lesznek, akik mosolyogni fognak a buzgal
mon, mellyel a téli sportnak az iskolai ifjú
ság testi nevelésében helyet szeretnék szo
rítani, ez azonban nem lohasztja kedvemet 
és nem fosat meg attól a reménytől, hogy 
a mostani „jámbor óhaj“ meg fog elöbb- 
utóbb valósulni.

A nevelés szolgálatában álló turistaság, 
melynek zászlósa nálunk Szilágyi Gyuia 
fögimn. tanár, szerény határok között bár, 
de már kezd iskoláinknál tért hóditani. 
Vannak középiskolai tanáraink, a kiket 
jobb érzésük arra serkent, hogy nagysze
beni kartársuk nemes példáját kövessék s 
habár még mindig szerény a számuk, az 

ifjúság turistasága terén kifejtett működé
sük a követendő példák számát szaporítja. 
Ez ia nagy eredmény és nem lehetetlen, 
hogy as ifjúság lelkes barátai, akik tanít
ványaikat nyáron kiviszik a fenyves bércek 
közé, ki fogják vinni a bófedte határba is.

A korcso'yázás, szánkózás és skisésen 
felül van a téli sportolásnak olyan alakja, 
melyet a mi ifjúságunk is kedvvel fog űzni, 
osak legyen, aki benne a kedvet felszítani 
tudja. Ez az úgynevezett „batárjáték” (mert 
a város határábau folyik.) Ezt télen ép úgy 
lehet űzni, mint nyáron s télen nem kell 
hozzá eryéb egy pár botosná1, vagy keca- 
keször harisnyánál, aminöt a borgó-prundi 
oláh nép vise1, flanel vagy tricot ingnél, 
rne'eg keztyünél éa hosszú botnál. A többi 
ruházat a szokásos téli,

l»en alkalmas az egyenetlen, dombos, 
vízmosásos és folyóvizektől átszelt, cserjés 
terep, melyen nem lehet szabadon végig 
tekinteni s mely sok búvóhellyel, „fedezettel" 
kínálkozik. A háborúsdi ilyen területen 
igen mulatságos szórakozás, melyért a rom
latlan kedélyű ifjúság valósággal rajong. 
Valamely kije ölt helynek képzelt ellenség
gel szemben a „fedezet" felhasználásával 
való észrevétlen megközelítése, a hóvár 
ostioma, a vadászjáték stb. mind megannyi 
érdekes játék, melyet minden fiú még télen 
is megkedvel. A vadászjátékot hómentes 
napokon is űzhetni; ilyenkor a jó előre 
útnak eresztett „nyulak*  nyakába papiros- 
szeletkékkel megtömött zacskót akasztanak, 
abból szórják a nyomukat jelző papirdarab- 
sákat, azok mentén üldözik őket a „kopók."

A fa.ügyelő tanár fokozhatja a játék 
érdekes voltát s az ifjúság kedvét azzal, 
hogy p1. * harcászati játéknak bizonyos 
alapgondolatot adva, azt tervszerűvé teszi 
s igy annak yyerekjáték lát zatát megsemmi- 
siti. Lehet aztán térkép szenet vaió mene
telést is gyakorolni, midőn a fiuknak ki 
kell sütniük, hogyan érhetik el legrövidebb 
idő alatt a tanár kijelölte akadályok meg

kerülésével az illető célt, melyet a kiindulás 
helyéről nem láthatni. Szóval ki lehet ám 
sok olyan szabadban való téli testedző szó
rakozást gondolni és haszonnal alkalmazni, 
amely az ifjúság tetszését megnyeri és a 
fojtott levegőjű tanszobában való guksolás 
egészségtelen hatását ellensúlyozni képes: 
csak akarni kell.

Különfélék.
— Újabb szives adomány az ipa

rosok otthonának. Arról értesülünk, 
hogy egy kegyes adományozó 1000 koronát 
küldött a karácsonyi ünnepek alkalmából 
a Lévai Takarékpénztár igazgatóságának a 
következő sorok kiséretében : „Személyes 
ottlétem alkalmával vezérigazgató ur oly 
szépen ecsetelte intézetüknek a köz és jó
tékonyság terén kifejtett működését, nemes 
cselekedeteit ; újabban a szegényebbsorsu 
iparosok részére építendő otthonok, család
házak építésének tervezetét; az építő tár
saság fiatalabb tagjainak a városi tűzoltó
ságban va'ó szereplését, hogy én ennek 
hatása alatt — szives engedelmükkel — 
résztvenni kívánok az önök áldásos műkö
désében és — a karácsonyi ünnepek alkal
mából — a nemes cél szolgálatára 1000 
koronát aján'ok fel. Kérem a vezérigazgató 
urat, hogy azt bölcs belátása szerint legyen 
kegyes felhasználni, esetleg a tűzoltói in
tézményben résztvevő társaság tagjai kö
zött jutalomként kiosztani, hogy ezáltal is 
közelebb jussanak otthonuk megépítéséhez."
— A nagylelkű adományozó nevét nem 
engedi nyilvánosságra hozni.

— A Kath. Körűek az ádventi idő
szakban rendezett ismeretterjesztő előadásai, 
amelyeket a kötönség most is oly nagy 
számban látogatott, hogy a kör terme ez 
alka'ommal is szűknek bizonyult, — e hó 
17-év, ma egy hete zárultak be. Az utolsó 
előadáson Báthy László, prépost — különös 
tekinte tel Názáret és Betlehem városokra
— a Szentföldet ismertette és kitünően 
sikerült vetített képekben mutatta be a 
jelenvolt közönségnek, amely örömmel hall
gatta a megható előadást és áhítattal szem
lélte a fel óvásáét kisérö saebbnél-szebb

élőit, a jövővel talán nem vetett számot 
egyikük Bem.

Pedig a szép Baróty Ilma nem vált be 
ennek a komoly, nyugodt embernek az 
oldalán sem feleségének, sem gyermekei 
mellé édes anyának.

Látszott rajta, hogy szive lelke sajgott 
a régi boldogabb napok után. A vidám 
zaj, az udvarlók serege voit az ő világa, 
amit sem az ura, sem gyermekei nem tud
tak elfeledtetni vele. Különben mintha 
Bánlaky László nem is sokat fáradozott 
volna esen.

Annyi igsa, hogy egészen nyugodtan 
végig tudta nézni, hogy udvarolnak a fele
ségének, különöten Szélirány Tili kamarás, 
az as ellenállhatatlannak tartott gavallér, 
aki annyi nyughatatlan peroet szerzett 
már sok férjnek csak pusata megjelenésé
vel i».

Bánlaky László azonban nem látszott 
ebben a nyughatatlanságban osztozni, sőt 
mindig tüntető szív ességgel fogadta őt. Pe
dig ilyenkor egész vihara tombolt a férfi 
lelkében a különféle érzelmeknek, de büsz
kesége tudott parancsolni érzelmeinek; 
hisaen ea a dacos, könnyelmű teremtés 
bizonyára a szeme közé kacagna, ba Bán
laky Lásaló őt kötelmeire és jó hírnevére 
figyelmeztetné.

Engedte, hadd baladjon a maga utján, 
mázként úgy sem köthette volna magához. 
Hanem ba büszkeségében megtörve éz 

talán könnyelműségének tudatára ébredve 
majd hozzá menekül, akkor az övé egészen 
s meg vannak mentve a boldog családi élet
nek. Erre várt Bánlaky László.

• *
.... A kis fehér gyertyák pedig 

csak fénylenek tovább ; de Bánlaky Lász- 
lóné nem látja már őket; arcát kezébe 
rejtve sir, mint egy gyermek. Valami cso
dálatos átalakuláson ment át ; e nehéz 
percek küzde'mében nem ismert önmagára. 
Nem a hiú, könnyelmű teremtés már ö; de 
egy szomorú, szelíd asszony, aki e pillanat
ban ébredt tudatára annak, hogy ő egy 
kötelességéről megfeledkezett, nyomorult 
teremtés volt. Istenem, ha még mindent 
valamikor jóvá lehetne tenni I Es mindeze
ket azok a fényes kis gyertyák mesélték 
el neki, melyek mind megannyi halavány 
osillag világiénak ide ezen a csendes, vilá
gos karácsonyestén . . .
_  __ __ • * • __ __ __

— Széiházy Tibi Öméltósága l — jelen
tette a szobaleány mély meghajlással nyitva 
ki a Bzalon ajtaját az érkezett előtt. Bán
laky Lászlóné lángbaborult arccal nézett az 
érkezettre. Csak percek múlva tudja magát 
annyira összeazedni, logy pár lépést előre 
téve, csendes, de ellentmondást nem tűrő 
hangon szóljon oda a meglepetésében szótlan 
férfihez ;

— Elfelejtettem önnek megmondani,

hogy ma nem fogadok senkit; önt pedig — 
tévé hozzá halkabban, de sokkal határozot
tabban — legkevésbbé.

Széiházy Tibi erre csak mosolygott. 
Igaz ugyan, bogy kissé különös fogadtatás 
a tegnapi érzékeny búcsú után; de én 
Istenem, néha olyan szeszélyesek ezek az 
asszonyok. Arra nem is gondolt, hogy ko
molyan vegye eme szavakat. Úgy találta, 
hogy ez az asszony, ki az ellenállhatatlant 
játsza, még bájosabb, miut máskor. Egy 
elbizakodott mosollyal ajkán hirtelen oda
lép az asszonyhoz és kezét megfogva, az ö 
kedves, behízelgő hangján, mely olyan rit
kán szokta hatását téveszteni — szólt az asz- 
Bzonyhos :

— Ilma, mi történt magával ?
Bánlaky Lászlóné egész testében meg

remegett a férfi érintésére. Érezte, hogy 
minden vére arcába szökik. Egy hang, egy 
saó nem tudott ajkára jönni ; elnémította a 
■zógyes, a fájdalom.

Még ma becsületes asszony volt, az 
igaz, de még is bűnös volt, hogy ennyire 
is közel engedte magához ezt as idegen 
embert és méltán megérdemelte nemcsak aa 
ura, de a világ megvetését. És ezért a 
közönséges, élvhajhász emberért tudott ő 
magáról annyira megte'edkezni ? Ezért dobta 
oda hírnevét; ezért taszította el magától az 
urát és annak kicsi gyermekeit 1 ? Ha 
vétkezett ; ebben a pillanatban megszenve
dett érte nagyon. Egy pillanatig halaványan, 
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képeket. — Botóky Juliik*  szavalata, aki 
Sík Sándornak Mese a könnycseppről cimü 
költeményét mély hatást keltő érzéssel adta 
elő, — őszinte elismerésben résaesü’t. — A 
mllsort Egrynek Pastorale-ja fejezte be, * 
melyet zenekiséret mellett Partos Mariska 
énekelt, akinek szép és erőteljes szoprán 
hangja igen jól érvényesült a kellemes 
melódiáju darabban. — A közönség azon 
biztos reménnyel távozott a körből, hogy 
az élvezetet nyújtó előadásoknak a nagy
böjti időszakban folytatása lesz.

— Karácsonyi pásstorjátók. A 
Katb. Legényegyeaület f. hó 26-án d. u. 
5 órakor saját helyiségében (Kigyó-utca 1.) 
karácsonyi pásztorjátékot rendez, amelyre 
az elnökség meghívókat nem bocsátott ki, 
hanem ez utón hívja meg a közönséget. 
Belépődíj : személyeukint 30 fillér.

— Adomány. — Barrmegye főispánja, 
báró Kiirthy Lajos 50 koronát küldött a 
Lévai 'lüdőbeteggyondozó-Intézet czéljaira dr. 
Frommer Ignáca ügyvezető elnök caimére. 
Főispánunk ezen nemes ténykedése által 
újabb tanujelét adta fenkölt gondolkodá
sának éa egyúttal annak is, hogy városunk 
fejlődését szivén hordja és rokonszenvvel 
kiséri. Örömmel konstatáljuk egyébként, 
bogy tiidvbetegyondozó-intéeetiknk iránt nagy 
az érdeklődés közönségünk körében. Napon
ként történnek beiratkozások a József kir. 
herczeg Szanatórium-egyesület kötelékébe. 
És ez jól van igy. Mert hiszen, amidőn a 
tüdöbeteggondozó-intézetet támogatjuk, nem
csak a szegény tüdőbetegeket segítjük, 
hanem önmagunknak is teszünk szolgá'atot. 
A tehetősebb beteg ugyanis megtudja orvo
sától, miként kell viselkednie, hogy kör
nyezetét ne veszélyeztesse. De ezek a eze- 
gényaorsu betegek azt nem tudják ; ezek 
utón útfélén terjesztik a ragályt, Köpetjük 
elhullajtásával veszélyeztetik a semmi rosz- 
szat nem sejtő közönsége'. Különösen pe
dig a föld porában játszani szerető, ártat
lan gyermekeket. Ebből kifolyólag köteles
ségünk, hogy minden tüdöbajos szegény 
embert, akiről csak tudomást szerzünk, oda 
küldjük. Ott nemcsak kezelésbe és gondo
zásba veszik öt éa családját, hanem egyben 
kitanitják arra is, miként járjon eJ, bogy a 
ragályt ne terjessze és a mi a fő, nemcsak 
kitanitják, de felügyelnek és felügyelteinek 
arra, hogy ezeket az óvasabályokat be is 
tartsa.

— Törvényjavaslat a kovácsit 
vasútról. Beöthy László kereskede emügyi 
miniszter az Aranyosmarót-garamkovácsii 
helyiérdekű vasút engedé yéröl szóló tör
vényjavaslatot a múlt napokban terjesztette 
be a képviselöházhoz.

— Haláleset. Megrendítő csapás érte 
Schulpe Alfonsot és nejét, akiknek 11 éves 
Lajos fiuk, a lévai főgimnázium első osztá
lyú tanulója Budapesten, egy szanatór.um- 
ban, ahová őt múlt bó 29-én operáció végett 
szállították le, — szüleinek, rokonainak és 
ismerőseinek nagy bánatára e hó 23 áo, 
tegnap, reggel elhunyt. A kedves fiúnak 
hült tetemeit Törökkanizeára vitték s ott a 
családi sírboltban fogják örök nyugalomra 
helyezni. — A m’-lyen sújtott szülök nagy 
fárdalmára nyújtson némi enyhületet a for
rón szeretett fiuk elhunyt*  alkalmából ezé
les körben megnyilatkozott őszinte rétz--ét.

— UJ népiskolák vármegyénkben. 
A kultuszminiszter elhatározta, bogy Oar-m- 
ladomér, Oyertyánjaélesmart és Liile közsé
gekben, ibol még eddig népiskolák nincse
nek, 1912. évi .zeptember hó 1-től kezdve 
állami elemi iskoákat állít fel és a csejkői 
községi iskolát állami kezelésbe veszi á'.

— Dr. Karafiáth Márius előadása. 
A Magyar Athlenksi Szövetség most iyi- 
totta meg Budapesten sorozatos felolvasá
sait. Az előadások sorozatát múlt csütörtö
kön dr. Karafiáth Máriusz vármegyénk tb. 
főorvosa kezdette meg * Sándor-u'cai régi 
képviselöház nagyterében, ahol <z alka
lommal igen szép ée előkelő közönség volt 
jelen. Dr. Karafiáth Máriuet a sportközönség 
már igen jól ismeri cikkeiből és a múlt év
ben elhunyt turini professzor, Mosso Ange o 
két világhírű müvének fordításából és az 
ahhoz fűzött mély tartalmú kommentárok
ból. Nagy értékű, szép előadását, amely A 
játék is a sport nevel-utáni értékéről szólott, 
— jelenvolt közönség mindvégig nagy érdek
lődéssel hallgatta és többször élénk meg
nyilatkozását adta tetszésének. Az előadó 
röviden vázolta a testi nevelés fejlesztésére 
vonatkozó törekvéseket az ó-kortól nap
jainkig, majd részletesen fejtegette azt a 
kiszámíthatatlan előnyt és nyereséget, ame
lyet a játék és a sport ifjúra, vénre, fiúra 
és leányra egyaránt gyakorol jetiimének, 
önérzetének megszilárdításában. Végül érin
tette a sportnak ellensúlyozó batását az 
alkohol élvezetével és a sixuális élet kicsa

pongásaival eremben. Aa előadót * jelen
levők lelkesen megtapsolták uagyszeiü éa 
rendkívül érdekes előadásáért.

— HuhaklOSStáB A lévai izr. Er
zsébet Fiiler-egyesület" szép ünnepély ke
retében látta ei ez évben is, mint más al
kalommal a lévai izr. iskola leáuynövendé- 
keit, jó, meleg té.i ruhával. Aa ünnepélyt 
Liebermann J.kubné, elnöknö szép szavak
kal nyitotta meg. Az ünnepi beszédet a 
betegsege miatt távollevő dr. Bilberfeld J. 
arany osmaróti főrabbi helyett Liebermann 
Jakab főrabbi tartotta, tárgyalván * jóté
konyság fontosságát b kiemelvén igaz érde- 
mök szerint a jósaivü bö gyeket. Felruhá
zott társai nevebeu is Kornfeld Rizsi V. 
osztá'yu tanuló megható szavakban adott 
kifejezést a felruházottak őszinte hámjának. 
Etu'.án pedig dr, Frommer Igníczné úrnő 
32 szegenyiorsu tanulót látott el jiizü és 
bő uzsonnával.

— Mezőgazdasági polgári iskola Naaykikiudáu 
vetették tel először a m.iö^azdaaági polgári iskola 
eszméjét ; majd Szabadka is elfogadta az életrevaló 
eszmét. .Szabadkán mozgalom indult meg, hogy közép
iskola helyett hétosztalyu polgári iskolát létesítsenek. 
A terv annál inkább cél- és oksze.il, mert a mostani 
fóldmívesiekolák a középbirtokosság igényeit ki uem 
elégítik, az akt détr.ia pedig hosszú időt vesz igénybe. 
Az uj t.pusu iskola átmenetet képezne a mai földmi 
vesiskolák és a gazdasági akadémiák között.

— Gyaszh.tr. Részvéttel közöljük * 
szomorú hírt, hogy Faragó Erzsiké, Faragó 
Gyűl*  vasuti pályafelvigyázónak kedves 
leánya, övékek iné y fájd*  mura, — f. hó 
21-en 19 éves korában rövid szenvedés
után meghalt. A fiatal leány elhunyta vá
rosszerte őszinte résvétet kelte't. — Béke 
poraira.

— A körmöczbónyai polgári le
ányiskola tanari matüieie e bo 17-j^ este 
igen kedves ifjúsági előadást rendezett. A 
sok gonddal összeállított műsort az intézet 
növendékeinek eneae ty.tolta meg. E öadtak 
„Teli Vilmos" operából a lancdsit es utána 
több magyar éneket a közönéig lelkes tet
szése mellett. Ezután Hecsg F. „A tolvaj" 
cimü színmüve került sorra. B.epesbáz/ 
Jolán és Zsufa Jo áu a két föuerepet ad
ták eö rokonszenves előadással. Kubisch 
Herma a földesur tiát mutatta be igen 
jellemzően. Ember Janka es Kucsera Iza, 
mint a földesur ikrei, nagyon kedvesen 
mókáztak a főszereplők mellett. Szatmári 
Etel pedig, mint Zsufa Jolán barátnője, sze
repet. — A programm harmadik része

hidegen né*  * férfire, aztán hirtelen öasze- 
szedve magát, odaiép * villamos csengetyü 
nyomójához s felindulástól elfojtott hangon 
szól oda • belépő szobaleányboz anélkül, 
hogy Saélházyt csak egy tekintetre is mél
tatta volna:

— Anna, kisérje le a méltóságos urat 
kocsijához; mert rosszul érzi magát.

Azzal visszafordult az ablakhoz. Egy 
pillanatra megrettent, nem mintha megbánta 
volna tettét, hanem, mert félt * komolyabb 
fordulattól. Ha ez az ember visszaélne az 
ö helyzetével és az ura előtt megrágal
mazná, akkor ö veszve van örökre.

Szélházy Tibi azonban egyelőre gavallér 
maradt. Udvariasan meghajtotta magát, ( 
agy gúnyos mosollyal ajkán távozott. De * 
tekintet, amit aa asszonyra vetett, világo
san elárulta, hogy ö még est nem tekinti 
utolsó találkozásnak az életben.

Mit törődött most aszal Bánlaky Lász
lóné. Alig várta, hogy a kamarás kocsija 
kirobogjon aa udvarból, aatán megkönnyeb
bülve futott a hosszú folyosón végig.

Hiszen, amit eddig elmulssatott, jóvá 
lehetne tenni ezután mind. Ahová azonban 
olyan nagyon sietett, a gyermekszobában 
nem talált senkit. Egy arra menő inas csak
hamar felvilágositotta a nagyságos asszonyt, 
elmondva, bogy a nagyságos ur még reggel 
elvitte a gyerekeket a Makláry kastélyba a 
ott fogják tölteni a karácsonyi ünnepeket.

Makláry kastély I Ami dac, büszkeség

még lakott a szivében, aa mind feléledt 
bensőjében e pillanatban. Fölindulva tekin
tett át a Makláry kastélyra, mely ott emel
kedett alig száz lépésnyi távolságra szemben 
a Bánlaky kastéllyal éa melynek mind a 
tizenkét ablaka mind meg annyi fényes 
csillag mosolygott ie a ciendes utcára.

Hát oda mentek mindnyájan anélkül, 
hogy azt vele tudatták volnál Hát már 
vele nem törődik senki sem. Senkii De 
hát ki ennek az oka ? Ö, maga, egyedül; 
azok bizonnyára nem. Ntm ö taszította-e 
el magától szerető férjét, kis gyermekeit és 
sógornőjét a Makláry kastély kedves úrnő
jét, aat az egyszerű s kötelességtudó asz- 
szonyt, aki csak az urának élt. Es ö most 
a szégyen, a megbánás pírjával arcán, oda 
menjen hozzájuk bocsánatukat könyörögve 1 
Nem, ennyire egy Baróty Ilma n<.m alazza 
meg magát sóba I Hirtelen megfordult, hogy 
menjen a szobájába, egyezerre azonban 
megállt.

As ura szobája előtt volt. Lassan ki
nyitotta a*  ajtót belépett. A nagy és 
elegánsán berendezett szoba, melyben napok 
óta nem volt, e öször valami megmagyarázha
tatlan, félelemsserü éraért keltett benne, 
mely elfogulttá tette. Lassú, nesztelen lép
tekkel ment a másik szobába, hiszen olyan 
szépnek tűnt fel itten neki miuden. Egy
szer megá'lt s arcát élénk pir öntötte el. 
Az ébenfa Íróasztal közepén egy disses 
keretben ott állt aa ő aroképe, mellette eg^ 

hervadt kamélia. Valamint jóleső, meleg 
érzés szállotta meg szivét, míg arcán las
san peregtek alá a megbánás és boldogság 
vegyesen összefutó könnyei. Igen, az sz 
ember, aki ismerve, tudva aa ő szertelen 
könnyelműségét, öt még annyira méltatja; 
az az ember meg is tud neki bocsájtani.

Es Bánlaky Lásslóné most már minden 
haboz rs nélkül — bár remegve — tette 
meg az utat innen a Makiary kastélyig, 
ami néhány perccel előbb még olyan le
hetetlennek látszott előtte.

Éppen jókor érkezett. A gyermekek 
már mind együtt voltak a nagyterem 
melletti szobában. Ötömtől kipiru t atccal 
várva a caengeiyüeaóra, mely a Megváltó 
szü elését és ajándékait jelenté. Mikor Ban- 
laky Lászlóné belepett, az ottievök meg
lepődtek. Észrevehette, hogy nem örömek 
neki. Pedig köztük voltak az ö mostoha 
gyermekei is, a Banlaky László saép fiai: 
Laci és a kis Bandi.

H, pillanatban még százszor bünösebb- 
nek érezte magát, itt gyermekek körében 
s arcát kezébe rejtve, nem tudta zokogását 
visszatzrtani.

A gyermekek erre még közelebb hú
zódtak egymáshoz, de a három éves kis 
Bandinak még is volt annyi bátorsága, 
bogy közelebb menjen hozzá és vigasz
talj*  ;

— Kismama, ne sírjon I meglássa, ma
gának ia boa valamit a ki*  Jésuakal 

oksze.il
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volt Várad; Antal „Az fzüst fátyol legen
dája*  o. melodrámája Sok hatássd szavalta 
Kiss Margit, zongorán ki-ér'e Kiéin Margit 
s harmón.umou Ivanov.ch Győző. Végre 
előadták Orbán Dezső „J-ncsi és Juliska*  
c. daljátékát, Szto)áiioviie Jenő zenéjével. 
Az elbeszélő részeset Grl Juliska adta 
elő, Juiiska szerepét Jeszenszky Ionka, a 
háládat an boszorkány szerepet pedig Se- 
m°rath E ma. Mindkettő igen eidekeean. 
De a legszebb alakítasz h legkiválrLb sikere 
volt Ember Erzsikeiek, aki a kis Jancsi 
szerepet adta. 0 voit az estély kis piima
donnája. Éneke es előadása egyaránt gyö
nyörű volt. Az egesz előadás igen kedves 
színvonalon maradt mindvégig. Usy toltunk 
vele, mintha a poros miudennapiságból egy
néhány érára valami szép mesevilág éden- 
jébe kerültünk voina. A tiszta, ártat'an 
gyermeki légkör oy kedves bajt löcsön- 
zött az egész előadásnak, hogy több volt 
az élvezetünk, mintha bárm< yen színi elő
adást ha: gátiunk volna végig. Az a véle
ményünk, hogy ez ;s egy igen alkalmas 
médja atnak, logy az iskolát a közönséghez 
közelebb vonjuk. (M.)

— Választmányt gyűlés. A Bars
megyei A taianvs T. n.ié-Egyei-üiet választ
mánya t. évi december ho 30-án, deleiött 
10 órakor, a tanitoki pzö-intezet tanácstér 
meben választmányt ü.est tart, ameiyre az 
elnökség ez utón is meghívja a választ
mánynak tagjait.

— Magyarország Idei barfergalma. Á Politikai 
Híradó jouii.eae szerint az oia-ag loiluigslma október 
végéig a kóvelkesö volt: Behoztunk 5115 luetermazsa 
bormustot, 158.666 K, énekbe:.. (Auszlriskól). Bort 
bordóban 140 Tus um. t, 4,242.87b K őriekben, bort 
pá sokban 2539 mm.-t 340.226 K eltekben. — Kivit*  
lünk bcrmuatot 207 Oló mrn.-l 6,624.480 K értékben, 
bort kordéban 565 829 mm.-t, 20,076.643 K ériekben, 
bort palackban 6638 mm.-t 626.818 K értékben.

— Kevés az ezüBtpéuz. A peu.űryi 
és keresaede mi vi ag isis győz eleget pa
naszkodni az etüitpenz e-egtetetségo miatt. 
A pénzügyminiszter egy törvényjavaslattal 
jött a bajba jutott pénaving segítség re, 
amely javaslat azonban — noha mar feb
ruár folyamán lett a kepviseithazloz be.ei- 
jesztve — a mai napig tárgyalás alá nem 
került. Már pedig a forgalomban oapiói- 
napra jobban erezhető az ezüstpeuz hiauya; 
amin a pénzügyminiszternek a legsürgőseb
ben kel ene segíteni.

Felelhetett e erre mást Banlaty Laszlóné, 
minthogy ölbe kapva aa edd g mellőzött 
mostohát, összecsókolja annak a piros ajkát 
s a kis gyermekkar szeretőitől fonódik 
nyaka köré.

E pillanatban szólalt meg a várva várt 
osengetyü, mire a terem ajtaja megnyílt 
s hangos örömkiáltások között tódult be 
rajta a gyermeksereg.

Bánlaky Laszlóne szomorúan felsóhajtva 
s a kis Bandit még szorosabban ölelve 
magához, belepett ö is.

Bánlaky László mikor megpillantotta 
az asszonyt, egy pillanatig azt hitte, hogy 
a képzelet űzi ve<c ess ó*a  játékát; csak 
mikor az körelebb menve hozza, szomorúan 
és bocsáuatktröen emeite rá nagy, barna 
szemeit, fut oda az ura és tárja karjaiba. 
Az a sok fájdalom, keserv műd, mind el 
van feledve e pillanatban. Hiszen olyan 
régen várt erre a percre a két testver; 
hogyne tudnának megbociátam neki, hiszen 
most már az övék egessen, örösrs.

ö pedig nem tudja, airion-e, nevessen-e ? 
Hiszen olyan édes, eddig soha sem érzett 
boldogság árasztotta el szivét. És mig a 
kis csa ád boldogan, megelégedetten állja 
körül a díszes karácsonyfát, oda künn az 
ablak alatt üde gyermekajkakró megsendül 
a karácsonyi ének, mely olyan meleg vissz
hangra talál ideben a szivekben ie :

nD csőség mennyben az Istennek, 
Békesség földön az embernek 1“

— Merénylet egy ácsmester el
len. Felsöszecsén e hó 18-án este valaki az 
ablakon kei észtül rálött Mikes András ács
mesterre, akt éppen a vacsoránál ült. A 
puska sörétre vö t töltve és a töltés Mikes
nek bal váliát sebezte meg. ValósziLÜ eg öt 
akarta a me-énylö meggyilkolni. Mikes el- 
vá va él a feleségétől s amikor a merénylet 
történt, kivü e meg a eógorssszonya volt aa 
asztalnál, akinek atonban uem történt baja. 
A megsebesült embert még zzon éjszaka a 
lévai kórházba szállították. A merénylettől 
Mikesnek egyik haragosát gyanúsítják.

— A városok s a városi tisztvl 
selök érdekeben orsza.os mozgalmat 
n d tolt Hajuuvaimegye törvényhatósági bi
zottsága. Legközelebb farit ti közgyűlésen 
ugyanis Faher Gábor bizottsági tag indít
ványéin egyhangú határozattal kimondta, 
hogy feliratot intéz az országgyűlés képvi- 
selöházáboz az uj városi törvény megalko
tása s ennek keletében a városi tisztviselők 
fizetésrei. dezése, nyugdíjjogosultságuk és 
lakbérilletmenyükuek törvény utján való 
rend zése iránt. Hasonló felirat intézése 
céljából megkerestettek az ösizes t örvény - 
hatóságok. EzenkívülHajduvármegyeben egy 
nagy sajtosació is készülőben vau, amely 
a varmegyék, városok és községek reorga- 
núációjat tűzte ki célul. Ezen sajtóakció 
érdeklőén „Váiosok és Községek Lapja*  
czimmei köze.ebb egy országos jellegű köz
igazgatási szaklap ndul meg, amely köz
igazgatási szakköiökben már is általános 
érdekűd s lárgya. Szóval flajduvarmegye 
pe dát akar mutatni a modern közigazgatási 
polnisa meghonosítása térén. Reméljük, 
bogy a peidat követik az összes törvény
hatóságok,

— Az újévi üdvözlések niegvál 
tása. Boleman Vi.uo» s<.ilgabiró aa újévi 
udvizieres megváltása címen a lévai tüdö- 
beieggoudozó-iutezet reszere öt koronát 
ku dóit szerkesztőségünkhöz. Az összegei 
az intézet vezetőségéhez juttattuk.

— A huedrajaság enyhítésére egy javaslatot 
dolgozott ki a becsi kereskedelmi és iparkamara. A 
java-lat léuyege, bogy a marliauúa fogyasztási adóját 
meg kell szüutetni, illetőleg álhantaui a borjúhúsra. 
Ezzel elérnék, hogy a marhahús áia jelentőseu caök- 
keoue, a borjúhús elleubeu sunyira megdrágulua, bogy 
rengeteg borjut marháuak nevelőének föl éa a húster
melés aránylag gyoisan éa hatalmas arányban gyara
podnék. Vagyia, ha vau most btuiuaég, ezen aa utou, 
a természetes fejlesztés eszközeivel csakhamar meg
szűnnek. Ausztriában hozta értök becslése szerint 
több mint egy mihió borjut váguak le evenként, sokat 
olyan gyouge áliapotbau, bogy egészségügyi szempont
ból uem lehetett piacra viuui. Ha csak busa százalékát 
fölnevelik a korán le-'ágasra kerülő borjuuak, óriási 
mértekben megnő a hústermelés, még pedig olyau adó- 
eleugedéa, illetőleg adöálbaritae uljáu, a moly a kincs 
tárt is alig terheli.

— A tüdöbeteggondoxó intézet 
karácsonya, tíonecg Jusaeiné úrnő szives 
von egy KOesr a*inat  küldeni a dispensaire- 
btn kezeit szegény tüdőbetegek gyermekei 
resaeie, amely adomanyaval bizonyara ogy 
ölömet fog okozni a betegségsujtotta csa
ladoknak. Az adományozó úrasszony eaen 
kedves figyelme bővebb dicséretre nem 
szorul.

— A cselédtartó gazda éz a kór
házi ápolási költségek. Fölmerült eset
ből kiloiyóiag ítéletben mondotta ki a m. 
kir. közigazgatási bizostg, bogy a cseléd
tartó gazda a gazdasági cselédje baleseti 
be>egstgeböl felmerült korházi ápo ást költ
ségeket a kórháznak nemcsak 30 napra 
terjedóieg, hanem a cseléd teljes felgycgyu- 
iksaig tartozik megfizetni. A kifizetett ősz
szeg megtéri éset azonbar, — ha * baleset 
nem az ö hibájából következett be és * 
gazdasági munkás cselédsegélypénztárral 
szemben törvényszabta kötelességeinek ele
get tett, — ettől a péuztártól követelheti. 
Aa utóbbi jogviszonyból ieimeiülö jogviták 
eldöntése a rendes bíróság hatáskörébe 
tartozik.

— JíévmagyarosltaB. A belügym- 
niazter megengedte, bogy ifj. Schilk Vilmos 
nagykálnat ugyanottaui lakos csa ádi oev t 
Kálnai-re változtassa.

— Betörd cigánybanda. A zseiízi 
es ersekketyi cset-döt jatör a múlt napokban 
eifugo.t egy, négy kóbor cigányból álló 
betörő bandát. A cigáuyok közül három 
bzrsmegyei, egy pedig duuzszetdzhelyi stár- 
mazasu s a nyomozás kiderítette, hogy hzr 

minőkét betöréses lopást követtek el. A 
ciendörség két szel'érre való lopott holmit 
foglalt le náluk s azokat, mint bűnjelet, as 
aranyosmaróti ügyészségnek adta át. A be
törőket azonban már nem sikerült aa ügyész
ségnek átadni, mert a zseiisi csendörörsröi, 
aboi a nyomozás befejeztéig fogva voltak, 
bilincseiket leverve, megszöktek ; do egyet 
kötülök már e hó 13-án Nagyszilében, a 
vásári éren, ahol a betörő valami pincében 
keresett rejtekhelyét, az odavaló csendőr
őrs elfogta. A bauda többi tagjai — állító
lag — Hontmegyébe menekültek.

A Divat Szalon, Magyarország első 
női lapja, ertekben folyton emelkedve s 
munkakörét mindjobban kiterjesztve töltötte 
be huszonnegyedik esztendejét, melyet a lapok 
életeben tan igazabban lehetne a teljes 
érettség és nagykorúság idejének nevezni. 
Most a XXV. évfolyamát járja és viszi az 
ország minden tája felé, — az úri házaktól 
a dolgos varrónő hajlékáig, — mindazokat 
a tudnivalókat, a melyeket ma már egy 
nőnek, mint leánynak, feleségnek, anyának, 
társaságbeli hölgynek, kenyerkereaönek es 
háziasat onynak tudnia kell. Ez a tudás 
képesíti arra, hogy ne csak tájékozást 
nyerjen a divatról, de azt takarékosan 
hasznára is fordíthassa A Divat Szalon képei 
elsőrendűen, ipái művészeti tanfolyamai pá
ratlanok, a i zépii odaírni olvasmányokat 
nem kisebb írónő, mint Szabóné b'ogáll 
Janka elsőrendű írói gárda segítségével 
szolgáltatja : költeményekké1, novellákkal 
sztp es nagy regényekkel, nőt éietrajsokkal, 
melyeket jól sikerült arckép kisar, oktato 
czikkeket, érdemes könyvekről, zenemüvek
ről, színdaraboktól feljegyzett tudnivalók- 
xal s egy olyan Szerk. Postával, a mely 
szinte a exiconok színvonalára emelkedik 
es a legjaratlanabb kerdezösködöhöa is 
szeretettel, segítséggel leszáll. — A Divat 
Szalon egyike a iegolcsóbb lapoknak: 
előfizetési ára negyedévre csuk három korona, 
d.cara annak, hogy kiát.iiása díszes és 
bősei ü. Kéthetenként megjelenő színes, 
kemcuytablás füzetei dús tartalmukon kívül 
ingyeu mellékletekkel is szolgáinak : szabás
ívvel, gyeimekdivatujsággal stb. Az évfor
dulót pedig azzal teszi emlékezetessé, hogy 
efotiretötnek egy elegáns naptárt küld 
sziuteu süön díj nélkül. A legnagyobb 
elismeréssel ajánljuk olvasóink ügyeimébe 
e derek női divatlapot, tudomásukra adva 
a Divat Szalon kiadóhivatalának czimét : 
Budapest 1K, bsküut 5. ez. ahol — eppen 
úgy az ország bármely postahivatala utjau 
is — eiö lehet űzetni. Kívánatra mutatvány
számot is küld e lap kiadóhivatala.

A Dr. Richter-féle Liniment. Caps- 
comp. (Horgony-Fain-ExpaUer) igazi, 
népszerű baziszerre lett, mely számos csa
ládban mar évek óta mindig készletben 
vau. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, kösz- 
veny, csuzuái stb.-nél a Horgony-Liniment- 
tel vaio bedörziölesek mindig fájdalomcsil
lapító halast idézték elő ; sőt jarvanykornál, 
minő : a kolera es hányohasfoiyás, az altest- 
uek Horgony-Limmenttel való bedörzsölése 
mindig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
baztezer jó eredménnyel a kalmaztatott be- 
dörzsöleskeppen az influenza ellen is és 
üvegekben ; a 80 üllér, 1 kor. 40 t. es 2 
korona, a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de bevásárlás aikaimaval tessek határozot
tan : Richter-fele Horgony-Linimentet (Hor
gon, Fáin Expeilert) kérni, valamint a „Hor
gony'’ védjegyre ügyelni es csak eredeti 
üveget elfogadni.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkiméli 
a postai beküldési költséget.

__ Magyarország. Erős intranzigens 
hazatiság, a nemzeti es emberi jogokért 
folytatott szívós küzdelem tükröződik vissza 
a „ Magyaron zág“-nak, egyik legnagyobb 
napilapunknak hasábjairól. Tizenkilencedik 
éve, hogy az olső csatasorban áll ez az 
újság mizdenütt, ahol as államalkotó ma
gyarság közjogi es kulturális javáért, exisa- 

.tenoiáhs megerősödéséért, földmivelési, ipari, 
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kereskedelmi felvirágaA«áért folyik a harc. 
Eröteljoi. határozott fellépésével foglal il
lést mindec jogos érdek védelmében. Igaa 
barátja, támogatója mindenkinek, aki az 
igaszágát keresi. Kimondja véleményét 
bárkivel szemben és rendületlenül áll a 
nevében rejlő programra mellett, amely ast 
teszi kötelességévé, hogy úgy as égést 
ország általános, mint az országot alkotók 
egyéni előrehaladását, tisztességes boldogu
lását szolgálja. Politikai magatartásában, 
gazdasági, társada’mi, irodalmi és művészeti 
törekvéseiben mindig ennek a kötelességnek 
a tudata vezéreli. Erős bit, lankadatlan 
buzgalom a munká'kodásban, magyaros 
őszinte szó, tisztességes hang a kifejezésben, 
jellemzik a „Magyarország" tevékenységét. 
Mint hírszolgáltató orgánum az első 
volt az országban, amely megjelené
sének idejét akként állapította meg, bogy 
mig az az napi összes bel- és külföldi 
eseményekről részletes és pontos tudósítást 
adhatott, addig másrészt reggelre már az 
ország legtávolabbi pontjain is kézbe kapja 
ezt a lapot az olvasóközönség. A „Magyar
országinak valamennyi rovata bőséges; 
tárviratai, telefonértesülései elsöranguak. 
Politikai h rei, napiujdonságai, közgazdasági, 
színházi referádái kitűnőek, megbízhatók, 
pontosak éa gyorsak. Az az napi ország
gyűlésről teljes tudósítást ad, úgyszintén 
a tőzsdéről s általában mindenről, ami a 
nap folyamán történik. Szórakoztató és 
tanitó cikkeiből tudást meríthet mindenki. 
A jóizlést mindig szem előtt tartja s hangja 
olyan, hogy a „Magyarország‘-ot bátran 
oda lehet adni serdült leányoknak is. 
Mindezekből könnyen megérthető ennek a 
lapnak nagy elterjedtsége A rMayyarorstágu 
előfizetési ára: egész évre 28 K. félévre 
J4 K, negyedévre 7 K., egy hónapra 2 K*  
40 f. Szerkesztőség és kiadóhivatal Buda
pest, VII., Rákóczi ut 38. az. alatt van.

A gyomor és belek rendellenes 
működéséből származó fejfájás, né- 
dü-és és szívdobogás hamarosan 
megszűnik, ha reggelenkint ’|s pohár 
természetes Ferenoz József keserű 
vizet veszünk be. Ma már minden jól 
felszerelt háztartásban ott talá'juk a 
valódi „Ferencz József" keserüvizet, 
mert mindenki tudja, hogy az nemcsak 
a leghatásosabb, hanem a legkelleme
sebben bevehető is. Kíméletes, enyhe 
hatása miatt még az ágyban fekvő 
betegek is igen kedvelik.

Közönség köréből.
9006il911. szám.

Köszönetnyilvánítás.

Léva város hitósága részéről hálás 
köszönetemet fejezem ki, a „Lévai 1 akarék- 
és Hitelintézet'-nek azon 100 kor. azaz 
egyszáz korona kegyes adományért, melyet 
a város szegényei részére kiosztás végett 
karácsonyi ajándékul küldeni szives volt.

Kiváló tisztelettel.
Léva, 1911. évi dec- 23-án.

EödLoglx Xernjoz 
polgármester.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A közelmúltban következő kegyes ado
mányok érkeztek a „Stefánia11 árvaház 
céljaira.

Józsefcsek Gézáné úrasszony gyűjtése 
380 kor. 70 fill., Nedeczky Vince verebé- 
lyi főszolgabíró úrtól 212 kor. 44 fill., 
Barsvármegye törvényhatóságától 200 kor., i 
Benkovich Ernőné urasaionytól, (Gr-Ujfalu) 
10 kor., Fe'sfchámori körjegyzőségtől 2 kor. | 
készpénz, — Stosius Ernő úrtól, pedig ou- 
korkák.

Léve, 1911. dec. 22.
özv. Tooth Zeigmondne Faragó Sámuel 
nöegyl. gondnok, tb, aleloök. nöegylet! tikár,

Fer.uc Józ.sf rend lovagja.

Nyilvános köszönet.

Mindazon rokonaink, jóbarátaink és 
ismerőseink, kik felejthe’etlen drága ha
lottunk özv. Prossnitz Henrikné szül. 
Frommer Rozália temetésén megjelentek ób 
akik rétzvétnyilvánifásukkal fájdalmunkat 
enyhiteni szíveskedtek, fogadják ez utón 
hálás kössönetünket.

Léva, 1911. dec. bó.
Deutsch Ignác 

es cea ( dja.

Nyilvános köszönet és nyugtázás.

A „Bzram. Taritók Házára" újabban 
kegyes adományt küldtek :

1. Báró Kürthy Lajcs főispán 100.—
2. Barsvármegye t. h. b. 100.--
3. Tuka Anta1 ny. tanitó 10.—
Előbb kimutatott összeg 993.66

Ö szeseii 1203 66
Fogadják a nemessziiü adal otók há

lás, elismerő l özönétünkét.
Vámosiadáoy, 1911. dec. 21.

Végh István
elnök.

Hivatalos U11 e m 8 n y.
443611911. s-. á .

Hirdetmény.

Tapasztaltam, hogy a járdafektetési 
szabályrendelet 16 §-a, mely szerint a járda 
tisztántartása az egyes háztulajdonosoknak 
kötelessége, sokak á'tal be tartva nincsen

Felhívom enn lfogva az összes háztu
lajdonosok figyelmét arra, hogy a hivatko
zott szabályrendelettel előirt abbolikö'etes- 
ségüket, mely szerint a járdát naponként 
söpörte'.ni, a siksmlós járdákat füreszpo", 
homok vagy hamuval behintetni, sáros idő
ben vagy havazás idején a járdáról a 
sarat és havat eltávolítani kötelesek, — 
pontosan tartassák be, annál is inkább, mert 
e mulasztók ellen a kihágási eljárást min
denkor megindítani s a 18. §. értelmében a 
mulasztókat büutetni fogom.

Léva, 1911, dec. 12-én.
Dr. Horváth. Gyula. 

*eudörkapitáuy.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi dec. hrt 17-től 1911 évi dec. ho 94-ig.

Születés.

A szülőt ueie
-bó

8.“
bA

A gyermek 
neve

Juhász Lajos Brod'iiovics M. tiu Lajos
Tolnai Rozália leány Erzsébet
Berka András D meter R'zi tiu K*ro'.y

Halálozás

Ai elhüuvt neve Kora A halál oka

Faragó Erzsébet 19 agyhártya gyűl.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 22 kor. 10 fill.— 
22 kor. 60 Kétszeres 20 kor. — fill. 21 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. 40 fill. 19 kor. 
80 fii. Árpa 18 kor. — fill. 19 kor. — fill. 
Zab 19 kor. 20 fi'l. 19 kor. 60 fill. 
Kukorica 19 kor. 60 fill. 20 kor. — fill. 
— Lencse 41 kor. — fill. 41 kor. 60 fill. — 
Bab 31 kor. 60 fzjl. 32 kor. — fill. — 
Köles 13 kor. - fill. 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here természettől arankamentea 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől arankamentes 130—138 Lu- 
crerna, világos szemű aránkás 110—120

Nyilttér.

M OLL-FÉLE
tteSEI DLITZ-POfUl
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés*  
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
ményeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X«£oll
készítményeit.

r~M OLL-FÉLE J
'SÓS - BORSZESZlJ

Eredeti üveg ára 3cex. 2.
Kapható ninden oyögvizertárbaa 

drogériában. ow 
Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. ézállitó, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

elismert, régi ióhirnevű háziszei 
szaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.

1016—1911. végr. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság 191 0. évi V. 
661/1 sz. vég-.ése folytán Levatich Gusztáv lévai 
ügyvéd által képv.s-lt a lévai takarék- éa hitelintézet 
fel pert e részére 3600 kor. követelés s jár. erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefog
lalt és 1014 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbiróság 1910. V. 561/4 számú végzésével az árverés 
alrend-, ltetvér, annak a korábbi vagy feüilfoglaltatók 
követelése erejéig is ammeunyiben szók törvényes 
zálogjogot nyertek volna, Léván le?nő megtartására 
határidőül 1912. évi január hó 5 és köve kező nap
jának délután 2 órája kitüzetik, am-kor a biróilag le 
foglalt bútorok, két ló, egy szekér, lószerszám s egyéb 
ingóságok a legtebbet Ígérőnek készpénzfiizetés mel- 
le't s-ükség esetén becsáron alul is el fognak adatui.

Elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató köve’elését megelőző 
kielegittetéshez jogot aranak, ameunyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki uem tüuik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés negkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A tö-véuyes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kiflggesztését követi naptól számittatik.

Kelt Léván, 1911 éri dec. bó 90. napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

Eladó ház.
A lévai vasúti indóbáz mellett 
egy újonnan épült ház szabad 
kézből eladó. Bővebbet Lodeier 

József ott a bálban ad.

Képeskönyvek, 
díszmunkák, 

ifjúsági olvasmányok. 
IMA KÖNYVEK 

nagy választékban
NYITRAI és TÁRSaR.T. 

könyvkereskedésében, 
- LÉVÁN. -

Ugyanott

Névjegyek
ízlésesen éa azonnal készíttetnek.
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Mulatóhely bérlet.

A lévai sportügyiét a városliget
ben levő sport-házát és nyári mulató 
helyiségét bérbeadói szándékozik . 
jelentkezni lehet Dr. Belcsák Sándor 
egyleti titkárnál a lévai közjegyzői 
irodában.

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

asagg
S3

rebodtsép, katarut és elnyáikodas-, 
60rc»- és h<r(hurut ellen né vé»á- 

tolion mtet, mint a fircmitü ÍSs 

™rMellCaramellet | 
a „Három fenyőivel || 

<Jtb. orvotok és ntsgáro - j wOEO f°l tél tzírntat 6 bizonyít- ® 
véry igazolja » biztos 

orzdmét y». Csomagokban 20 es 40 f-- 
fill. Dobozban 60 fillér. Kipbató: SU 
Dezseri Bolemann »:jó^jseertaráb»r 

és Knapp Ignacz droreriéjábsn i''.
2= Léván. =

“AZ OLLA*  
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva ée 
legjobbnak 

minősítve 
van

Két évi jót 
állás 
Ára 

tucat ónkén 
4.-, 6 

8.— és
10. koronc

rOLLA’>.
GUMMI

> különlegesség.
M A tudomány mai 

állása szerint ** 
bebizonyított 
legjobb létező

1 Gummi
óvst(r.

Az
,0LLA“ 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácan 
t» joöő dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t 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

„OLLA“ anMigyar Wien. BI437 Fraterstrasse 61
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában, 

ée PICE EDE illatsierése-üe etében.

= T e j =
Pustaszszentkereszii borgazdaságomban 
termelt tejet Léván h ándékozom elhe
lyezni, felkérem mindazokat, kik nálam 
tejet venni óhajtanak, f. hó 25-ig 
nálam azt bejelenteni szíveskedjenek. 
A tej jósá.áért és tisztaságáért jótállást 
vállalok b az zárt palackokban lesz 
házhoz szállítva,

.BERGER ERNŐ.

Gépíró vagy gépirónő 
kerestetik dr. Kmosko Béla ügy
védi itodájéba. Léván.

BÉRKOCSI BUNDA és LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

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

Egyben van szerencsém érte 
siteni, hogy a hideg idők bekövet
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj burdát es lábzsákokat cse 
kély dijért kölcsönözök. N. b. párt 
fogast kérve, maradtam, 

kész szolgálattal
EETLEBHENRIK

bérkocsitulajdo'ios.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít . 

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

KIAPÓ LAKÁS
3 SZOBA MELLÉKHELyiSÉŐEKKEL 

AZONNAL KIADÓ. SZÉCHÉNYI U. 8.

A Liniment. Capsici conip., 
a Hoí(jony-Pain-Expeller 

pótleka
ogy régiónak bizonyult háziszer, rnolv már 
sok év óta logjobb hrdörzsölósnok Bizonyult 
köszvénynél, osuzn.il ós meghűlő éknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevtaárlfakoi óva’»ak l. gyunk és 
csak olyan erodoli üveget fogadj ni k ol, 
moly a „Horgony1, védjegygyel .-s a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma- 
golva. Ara üvegek lton K - .80. K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható — Főraktár: Torok József 

gyógyszerésznél, Budapest.
01 Richter jyígnzertín az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, ElisabethstraMe 5 non

IW*  Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

tisztelettel
Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

= Kölcsönkönyvtár == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

Szőlőolvány eladás

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon »?ám 33. LÉVÁN. Telefon sióm : 33. _

0Ó0
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 

házamban nagy választékú 
állandó gépkiállítás van berendezve.

-—= Hazai gyártmányú gépek:
Világhírű RAPID láncros kutak. „Alfa Separator*  tej és 
vajgazdasági gépek. - Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. - Hofherr es 
SohrantZ féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle mo’orok minden 
nagyságban, valamint minden e sz.kba vágó gépek és géprészek.

00

10000 drb. igen szép gyökérzetü 
és jó forradásu 0r08ZrÍZlÍng, 
Saszla, Kövidinka. Mézes
fehér és Fehérbokator sző
lőoltvány eladó. Ezrenként 200 
koroua árban. Nagyobb megren
delésnél árkedvezmény. Megren
deléseket elfogad Katócz János 
szőlőszeti és borászati felügyelő

Esztergomban.

NAGY ÜZLETHELYISÉG 
a hozzá tartozó nagy pince rak
tárral, a város legforgalmasabb 

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

nöki hivatal szolgál.

osuzn.il
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„CLIMAX" i Pénzt i
nyersolajmotor. tflkíipit műd |

Legolcsóbb, legbiztosabb üzemerö. Versenyképes árak 1(111(1111 111 vM I
Elsőrangú minőség. Több ezer referencia. 

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, V 9. Szabadságtér 17 sz 
(Tőzsde palota/

Telefonszám 71—01 Sürgönyczim .CLIMAX"1.

X------------------------------------------------- X
Feltűnő olcsó 

Karácsonyi occasiót 
tart f. hó 25-tői december 31-ig

Schönstein Henrik
===== divatáruháza =—

Eladóra kerülnek : Kosztüm. Női ruha. Bluz-kelniék, 
Batist él Sepbirek, Selyem- éa mosóáruk, Kézimunkák, 
Szörmtátuk, Vászon- és dauiaszt-áruk, Barchettek és 

az Összes divatcikkek.

Maradékot minden elfogadható áron kiárusítom. 

Férfi divatáru cikkek melyen leszállítóit arban.

X------------------------------------------------- X

- Ezentúl ------------ -

Kőbányai duppla

Márciusi sör
(a magyar sörtermékek legkitűnőbbje.) 

vendéglőmben kimérésre kerül.

Szives pártfogást kér

Tisztelettel
FERTIKÓ JÓZSEF.

Legjobb karácsonyi bevásárlási forrás! “Wlt

KERN TESTVÉREK 
fxiszer, gyarmatáru éb vasnagykereskedése 

ALAPITTATOTT 1881. L E V A. TELEFON SZÁM 14.

Mindennemű fűszer és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és praciai sódar 
Elismert legjob minőségű kávék. 

Valódi OrO8Z teák: éS angol rumok -
Teasűtemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déiigyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű karácsonyfadísz a 

legjutányosabb árakon- — — — —

Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzők, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARPÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

-.. - Gyári raktárt tartunk KARÁCSONYI AJÁNDÉKNAK legalkalmasabb =------

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

A hygienikus

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

PALMA
kaucsuk-cipösarok

elsőrangú

Nyomatott Nyitrai és Táros r. t. gyoMoajtóján Láván-
..........


