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ELŐFIZETÉSI

Egy evre .
Hat hóra . 
Három hóra . 
Egyes számok

FELTÉTELEK.

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben lévé hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TA R.SADALMI HETILAP.

A kéziratok a szerketztöseghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Az iparfejlesztés.
Nem tagadjuk, az iparfejlesztési 

akció szépen halad ; ámde azt sem, hogy 
az iparfejlesztés intenzivebb munkájá
ban s általában az iparpolitika csiná 
lásában még sok hiba fordul elő. Kü
lönösen észlelhető ez az úgynevezett 
szubvencióknál. 1842. év óta az ipar
fejlesztés terén alig van nagyobb visz- 
szaélés, mint e tekintetben, amennyiben 
már valóságos üzletté nőtte ki magát. 
Annak az összegnek ugyanis, amit szub
venció címén az állam egyeseknek, 
vállalatoknak ad, 3% sem fordittatik 
arra a célra, amelyre az engedélyezve 
van ; mert a szubvenciók tulajdonkép
pen csak arra valók, hogy egészen 
másra fordítsák : elkártyázzak, elpezs
gőzzék vagy valamely más nagyzó 
életmódra, úri passziókra fordítsák.

Szubvencióra szükség van, ezt 
elismerjük, de csak a legritkább eset
ben s akkor is a legszigcrúbb ellen
őrizés melleti, lévén a szubvenciónak 
nem az a rendeltetése, hogy vele kor
tes szolgálatokat is jutalmazzanak, amint 
ez rendesen történni szokott. Valijuk, 
hogy az állami támogatást a hazai ipar 
terén elvben fenn keil tartani s a 
gyakorlatban is, mert az önálló vám
terület bijjával az állam segítő keze 
még mindig nem nélkülözhető, csak
hogy a legnagyobb körültekintéssel.

Vegyük a dolgot egyszerű pa- 
rasztésszel. Mivel nálunk bizonyos 
iparág vagy egyáltalában nincs meg, 
vagy pedig igen gyengén van képvi
selve anny ra, bogy a kiresletet ki
elégíteni nini tudja, hát akkor rende
sen szubvencionálunk. De minek ? Az 
a tőle, amely elhelyezést keres, vájjon 
nem ilyen alkalmakia való? S ha az 
a tőkés, vállalkozó a pénzét bőségesen 
kívánja kamatoztatni, ugyan neme 
ezen az úton-módon eszközölheti ezt? 
Hiszen az csak biztos spekuláció, ami
kor valaki valamely országban olyas 
valamit gyárt, ami ott egyáltalában 
hiányzik.

Általában tehát; szubvencionálás
nak leginkább akkor van helye, amikor 
egy iparágat féltékenyen őriznek a 
külföldön s a behozatala, meghonosí
tása nagy áldozatokat igényel. De ily 
esetben is inkább az állam hozza azt 
üzembe s ha megindította, engedje át 
a vállalkozásnak vagy pedig az állami 
segítéssel csakugyan siessen is s töre
kedjék előmozdítani, hogy a magyar 
ipar, a magában rejlő erőket hathatósan 
érvényesítse s szerveit fejlessze. Álta
lában tehát, a segélyzendő iparágakat 
meg kell állapítani s meghatározni a 
segélyezésnek az idejét a termelés 
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mennyiségének az alapján ; továbbá a 
segélyzendő iparágaknak az országban 
való elhelyezését, erre a célra a föld
gáznak s vizi erőknek a kihasználását. 
Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a vámtarifa tételeinek megfelelőleg, a 
vámmal erősebben védett cikk ke- 
vésbbé szorul támogatásra, mint a cse
kélyebb vám mellett behozható árú. 
Igen óvatosan kell eljárni a gyáripar
ral, mert az ott létesítendő, ahol rá 
szükség van s ahol megvan hozzá » 
munkásanyag is, a közlekedési alkal
matosságok, a vevöképes piacok 
megközelitheiősége. Az egészséges fej
lődésnek a lehetőségét kell megterem
tenünk s az ipart inkább ssak közve
tetve kell támogatni indusztriáló intéz
ményeken keresztül. Nézzünk egy pár 
jó példát. A textiliparban, mely a hazai 
szükségletnek csak a 25°/o-át fedezi s 
amely a nagy szükségleli kibővítés 
hiányát legjobban érzi, az a’apitások 
a kibővítéseknél az állam az álló tőke 
után 25°/o-al támogatja a pamutipari, 
27%-al a lenipart, 20%-J a fésűsgyapjú s 
szőnyegipart azzal indokolván azt, hogy 
kereskedelmi mérlegünk passzív lévén, 
a magyar iparnak a fejlesztésére szub
vencióra van szükség. Evenként 5 
milliárdnyi iparcikket fogyasztunk s 
ebből 1440 millió K. értéküt importtal 
fedezünk. A pasBziv kereskedelmi mér
leg csökkentvén a fogyasztó képessé
get, szükségünk van nagyszabású ipar
fejlesztésre már csak azért is, hogy 
újai b adótárgyakra tehessünk szert. 
Ámde mindezek, a kereskedelmi mérleg 
passzivitásának a hátrányait, melyek 
nem épen mindig mérvaüók, nem egé
szen mentik ki ; mert amint már előbb 
említve voit, sem a kölcsönökkel való 
támogatása a gyáraknak, amennyiben 
a segélyezett gyárak az összes gyár
ipari termelésnek csak Vi ed ré zét 
szolgáltatják, sem pedig a gépadomá- 
nyozás nem vált be. Legfölebb ha azt 
vesszük, hogy a segélyezett gyárakban 
alkalmazott muukások évi keresetének 
vagy ll°/c esik a fogyasztási adókra s 
igy ennek a révén, az állam több mil
lió bevételhez, mint némi visszatérítés
hez jut. Nézzünk egy másik példát. 
A lőpor nálunk a monopóliumnak a 
tárgya s mint robbantószer is némi
képpen az. A robbantószerekre és a 
salétromra már a 18. században állott 
fenn monopólium s Maria- 1 erézia ide
jéből ered az egész. Ez a monopólium 
1853.-ig estik a lőporra terjedt ki. 
1890.-től kezdődőleg a robbanó szerek
nek a raktározása kormányengedélyhez 
van kötve; ámde a katonai kincstár
nak a gyárai kedvezményes katonai 
díjszabással hozták hazánkba a gyárt
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mányaikat. A tiltakozás ezen eljárás 
ellen ugyan megtörtént, de eredmény
telenül ; sőt ellenkezőleg, a magyar 
robbantó szereknek Ausztriába való 
bevitelét, sőt az Ausztrián át való vi
telét is megnehezítették, mondván, hogy 
a magyar gyáraknak a gyártási forga
lomba való hozatali engedélye nem 
Ausztriára szól, mert az ellenkeznék 
az Ausztria s Magyarország közti leg
újabb kiegyezéssel. Még a bosnyák 
kormány is jobban respektálja az 
osztrák robbantó szereknek Ausztriába 
való koncessióját, mint a magyar
országi : magyarét. Pedig robbanó sze
rekben külkereskedelmünk erősen ak
tív. Arra tehát vigyáznunk kell, hogy 
szubvenciót csak az kapjon, aki az 
importálandó tőkével a magyar ipar 
nák az oltárán áldoz ; közszállitások- 
ban meg csak azok részeltethessenek, 
akik a hazai ipar iránt való hűséget 
nem szegik meg.

Igen nagy hátrányul említhető 
fői, hogy a törvényhatóságok ipari 
munkáinak, a hazai ipar mellőzésével 
történő kiadása esetén nincs meg a 
kellő szigorúság. Szerencse, hogy az 
ellenőrzés már erre is ki van terjesztve, 
miáltal milliók menthetők meg a ma
gyar ipar igaz érdekeinek az előnyére.

Sokat tanulhatunk a német ipar
tól. A német iparnak a külföldi pi
acokon való térfoglalása elsősorban 
arra a körülményre vezetendő vissza, 
hogy német vállalatok nagy gondot 
forditauak a kiviteli piacoknak a be
utazására is, léven az a cél, bogy sze
mélyes érintkezés által áruiknak a ke
lendőségét biztosítsák. Mi ezt is elha
nyagoljuk s inkább várjuk az állami 
szubvenciót ; pedig a textil-iparnál s a 
papiárúknál erre igen nagy szükség 
volna, kevesbbé a nyersanyagnál s a 
fél gyártmányoknál.

Térjünk at ezek után a kereske
delmi mérlegre s vizsgáljuk, hogy en
nek a passzivitása ok-e arra, hogy 
ipari s kereskedelmi liauyatlásra kö
vetkeztethessünk? Az 1911. évben 260 
millió K. volt a passzívum, mi igen 
nagy összeg s válóban gondolkodóba 
ejthet bennünket ; azonban közelebb
ről vizsgálva, az tapasztalható, hogy a 
kivitel s behozatal közt szoros kapcso
lat van annyiban, hogy amennyiben 
emelkedik a kivitel, rendesen emelke
dik a behozatal is.

A kereskedelmi mérleg újabb 
passzivitása, az 1909. évi mérleggel 
veBzi kezdetét ; mert az tapasztalható, 
hogy a kivitel s a behozatal alakulá
sában, több évtizeden keresztül sem 
változott a passzívum.

Mert ha rossz a termés, a gabo- 
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nshiányt pótolni kell behozatal által. 
Igaz, előfordul az is, hogy bőséges 
arat Áh mellett emelkedik a behozatali 
többlet, amint az 1910. és 1911.-ben 
volt.

A jó termések azonban mindig 
emelték a gabona S az állatárakat s 
igy emelték az országnak a jólétét 
is ; tehát a passzívum a nagyobb kül
földi behozatalnak tudható be.

Ismeretes, hogy a növekedő fo
gyasztás kielégítésében a maga rétzét 
kiveszi a haza: iparos is, tehát fejlő
désének az előmozdítására feltétlenül 
előnyös a hatása. Bizonyítja ezt az is, 
hogy iparunk a nyersanyag s fűtő
anyag szükséglete tekintetében jelen
tékenyen emelkedett, vagyis iparunk 
nem hanyatlott, tehát a kereskedelmi 
mérleg passzivitása a hazai ipar fejlő
désének épenséggel nem ártott, bizo
nyítja ezt az is, hogy a hazai pénz
intézetek betétei meghaladják a 4 mil
liárd K-át s a tőzsdén jegyzett érték
papírok árfolyamai is általánosságban 
véve, emelkedettek. Igaz, emelkedett 
a fogyasztás is, de ezt mezőgazdasá 
gunk emelkedése ki fogja elégíteni, 
melynek folytán javulni fog a keres
kedelmi mérleg is. Hiszen a magyar 
piac fogyasztó képessége ma már 
óriásivá fejlődött.

Lényeges szerepe van az iparfej
lesztésben a munkaközvetítésnek is ; 
mert az ipari termelésnél az a tő 
dolog, hogy a rend biztosítva legyeD, 
mihez az icőveszteség nélkül való 
munkaalkalom s a munkaerőnek az 
elégséges volta szükséges. Mindkét 
szükségnek szerve a munka közvetí
tése. Nálunk, 1910,-ben 70548 munkás 
jelentkezett munkára s ezeknek 63'9% 
el is lön helyezve, még pedig legtöbb 
a ruházati iparnál, a femtöldolgozasnál 
s az építő iparban. A muukásnőkuek 
a számba való vétele is fontos, mert 

'B A

ezeknek a kereslete nagy, valamint 
jelentékeny szerepet játszik a tanonc- 
közvetités is a szabó iparban, a keres
kedő tanoncok körében, a cipészek- s 
asztalosoknál ; az arany- s ezüstmüve- 
seknél, ezüstkovácsok s múötvösöknél 
senki sem jelentkezik tanoncnak.

A munkaközvetítésnek a legna
gyobb hivatalos szerve a budapesti 
kereskedelmi munkásközvetitő intézet. 
Habár nem egészen, de körülbelül 
ehhez a kerethez tartozik az angol 
törvényhozásnak a legnagyobb ese
ménye, a bányamunkások bérminimumá
ról szóló törvény, a „Coal Mines Bili4, 
mely az állami beavatkozást a mun
kabérek megállapításában érvényesíti.

Igen erős iparfejlesztő hatása van 
az angol-adóreformnak az úgynevezett 
érték növekedési adórendszer által. 
Ennek sarkalatos tétele, hogy az in
gatlanok értékemelkedését, a kultu
rális munka javára kell megadóztatni, 
mely a föld tulajdonosait arra kény
szeríti, hogy telkeiket parcellázzák, 
forgalomba hozzák s evvel újabb len
dületet adjanak az általános ipari te
vékenységnek,

Ügyeljünk általában arra, hogy 
gazdasági életünk ne legyen egyoldalú, 
mert ez mindig gyengeségnek a jele. 
Magyar mezőgazdaság magyar ipar 
nélkül a gazdasági szervezetet cson
kává s a jövőt kockázatossá teszi.

Vizy Ferenc

A szocializmus és a népiskola.
Jelige: „Erkölcsös életet foly

tass, légy sorsoddal megelégedve, 
állásodat kellőképen és lelkiisme
retesen töltsed be, szeresd feleba
rátodat, miut tenmagadat és a 
szociális kérdés meg lm fejtve !•

Jelenkorban, majdnem az európai álla
mok mindegyiteben, de Európán Kívüliek

ben ia többnyire városokban és gyárakkal 
biró helységekben, ahol a munkások és 
sorsukkal meg nem elégedett különféle fog
lalkozású egyének tetemesebb Bzáuia lakik 
és tartózkodik, terjeszkedik és gyarapodik 
az ugynevesett szocializmus.

Mi az?
„Szocializmus, a Lexikon ezerint, társa

dalmi és nemzetgazdasági rendszer és törek
vés, melynek célja a munka szervezése és 
közössététele és a vagyonnak egyenlően 
történő megosztása által a társadalmi bajo
kat megszüntetni, vagy legalább elviselhe
tőbbé tenni." „Szociáldemokratia pilitikai 
párt, mely a fennálló állami és társadalmi 
viszonyokat megbuktatni és azokat a szoci
alizmus alapján a állami kényszerrel újból 
szervezni törekszik/1

Szóval: a szocializmus és a szociál
demokrácia a jelenlegi állami, társadalmi és 
vallási rend fölbontására, újjászervezésére 
irányuló törekvés.

E törekvés Franciaországból indult ki 
Owen, Szint Simon, Frouier és mások taní
tása által; de leginkább, ahogy látszik, 
Németországban gyökerezett meg s az 
1878-ik év óta érvényben levő szociálista 
törvények dacára, a német birodalmi gyű
lésen is, — már legújabban Ausztriában ia, 
képviselve van.

A szocialista kívánságok, óhajok, célok 
és irányok, a kommunizmus, az anarchizmus, 
a nihilizmus és ezek majdnem mindegyiké
vel összenőtt athiezmus, uem a jelenkor 
szüleményei.

A történelem tanúsítja, hogy már a 
római korban hasonló társadalmi betegség 
észlelhető volt.

De, hogy a szocialista gondolatok oly 
nagy mérvben, majdnem az egész földrésze
ken terjednének és az emberek százezreit, 
sőt millióit magukkal ragadnál, hallatlan 
ugyan a rettenetes péidá'St c atis a francia 
forradalomban bújuk, habár csak egy or
szági a e szigetelve.

Azóta fájdalom, a szocializmus tanai

T A B C A.

Az első vállalkozás.
Ki ne ismerné Kobinson Crusoe viselt 

dolgait, ki ne érezte volna valaha magában 
a kóborlási vagyat, meiy ellenállhatatlanul 
kergeti az embert idegenbe, a bizonyta
lanba?

Kicsi gyermek voltam még, mikor már 
elhatároztam magamban, hogy elmegyek 
világot tapaszta ni. El is indultam egyné
hányszor szép verőfényes nyári délutáno
kon, — de a szomszéd falu határánál tovább 
nem jutottam, — visszakergettek a kutyák.

Mikor aztán gimnazista diák lettem, a 
pajtásaimmal együtt úgynevezett Kirándu
lási Egyesületet alakítottunk. Célunk az 
volt, hogy a szép tavaszi napokon ki fogunk 
járni r mi kedves Mátránkba s ha kellőké
pen belegyakoroltuk magunkat a turista
ságba, — a nagy vakációban elmegyünk 
egyenesen a Tátrába I Pénzt is gyűjtöttünk 
össze a tagsági dijakból s egy alkalommal 
valami rémes színjátékot is adtunk elő ki
rándulási pénztárunk javára. A „Kisértet* 
volt a darab cime s az előadás helyéül a 
nagyapámtól kértem el egy üres szobát, 
mely az ő házában laktalannl állott.

Mondanom sem kell, a darab remekül 
sikerült. Taps és cukor — persze a kisleá
nyok részéről, — jutott nekünk bőven,

Hanem az előadás végén, mikor az anyagi 
eredményt kértük számon a szép pénztáros 
kisasszonytól — biz ö egyszerűen bevallotta, 
bogy as előadás alatt ö éa társnői — el
cukrozták a bevételt I Sőt még nekünk is 
abból vették az ajándék cukrot, amit a szín
padra dobtak. Egyelőre tehát be kellett ér
nünk — aa erkölcsi sikerrel.

Hanem azután másnap jött ám a hadd 
el hadd I Tanáraink megtudták ezt az 
erkölcstelen cselekedetet s osztályfőnökünk, 
páter Modeszt az utókornak elrettentő 
példájára, — horrendum dictu, az egész 
művészi társaságot kiültette a padok elé a 
— földre. Én persze mint ssinigazgató, a 
középen prezideáltam. — Ehhez csak jogom 
lehetett 1

De még ennyi keserűség sem CBÜggesz- 
tett el bennünket. Különösen bennem égett 
olthatatlanul a kóborlási vagy. A tanév 
vége leié elhatároztam, hogy elindulok — 
még egyedül is.

Serdülő kamasz voltam éppen. A hato
dik gimnáziumi osztályt végeztem. Nálunk 
as idétt még csak hat osztály volt, tehát 
mi voltunk az öregek. Én voltam az if
júság vezére s as önképzőkör elnöke. El
nyertem az összes pályadijakat a ezzel a 
pénzzel indultam nagy utamra, a Tát-ába — 
egyedül. Alig vártam, hogy a záróünnepen 
a publikumtól társaim nevében elbúcsúzzam, 
másnap hajnalban már indultam as első 

városba — Egerbe. Es volt as első nagyobb 
út, amit önal óan egyedül tettem meg. Pes
ten már voltam ugyan egyszer 188ö.-iki 
kiállításon, de nem igen emlékeztem már 
semmire, amit ott láttam, — csak az 
állatkerti majmokra, Es ugyan elég furcsa, 
ugy-e ?

Egerben azután akadt elég látnivaló. 
Megbámultam a híres székesegyházat, a 
remek líceum-épületet s Dobó István hős 
védekezésének színhelyét, a romokban he
verő régi várat.

Csak egy napig időztem a városban s 
elhatároztam magamban, hogy a hetedik és 
a nyolcadik osztályt ott fogom elvégezni, 
ami úgy is történt.

Estefelé egy fuvaros paraszt szekerén 
megérkeztem Felsö-Tárkányba. Csinos falu 
es, nem messze Egertől. Ott lakott szegény, 
jó édes anyámnak egyik legkedvesebb barát
nője, kivel szegről végről valami atyafiságot 
is tartottunk. Megérkezésem meglepetés volt 
számukra, de — úgy örültek, amikor meg
láttak. A jó Hermin néni kérdezösködéseire 
alig győztem felelgetni. Késő este azután 
hazaérkezett Tóni bácsi is, a Hermin néni 
férje, aki as egri érsek fövadássa volt. 
Soha sem láttam még életemben. Mikor 
meglátott, egy hatalmas barackot nyomott 
a fejem búbjára s e perctől kezdve impo
náló egyéniség lett olőttem.

Körülbelöl már egy hetet töltöttem 
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majdnem az egész föld kerekségén elterjed
tek, goodot adván az állami rend fentartó. 
nak az országok, meg a társadalmi rend 
intézőinek, vezetőinek.

Sullay, az ö .Szabadság, egyenlőség és 
testvériség" cimü müvébeo, ezeket mondja : 
,E föld világát egy óriási szörny százezer 
karja: a szociái-demokrata forradalom gyű
löletének lángpallosával kaszabolja ; csapásai 
alatt az ősi jog, a szent igazság, a valódi 
becsület erődjeinek hatalmas bástyái omla
dozni kezdenek, kettöztetett gyorsasággal 
siet Lefranc abbé e, múlt századi jóslatát 
valósítani:

„A tekintély megvetésnek adatik át, a 
trón felsége lábbal tiportatik, a gonoszság 
felmentetik, a tulajdon erőszakkal raboltatik, 
a nyilvános hata om akadályozva, az ártat
lanság elnyomva, az igazságszolgáltatás el- 
erötlenedve, a bűnös lisztéivé leeud ... I" 
E szomorú jóslat bete.joseUul látszia.

Látjuk Har sban, mit müvei az anar
chia; tudjuk Poroszországot, Belgiumot, 
Ausztriát, muy nagy tere foglalt ott mar a 
szocializmus; O.assorszag, Anglia szinten 
óriási erővel küzdenek e mar latható ős 
láthatatlan kéz ellen ; O.aszországot a nihi
lizmus polypkarja szorongatja; de édes 
hazánk is, nagy arányokban, telítve van a 
szocializmussal; nyilatkozik az úgy a mun
kásoknál, valamint az úgynevezett proletá
roknál, illetve a sorsukkal meg nem elégedett 
existenciáknál. Veszélyét ennek sem ki
mondani, sem leírni avagy megmérni nem 
lehet.

A szocialista gondolatok és tanok, az 
utolsó évek alatt, igen gyors menetben ha
ladnak előre. Semmiféle akadályt nem is
mernek se börtöu, büntetés, guilotine, sem 
pedig a szakadatlanul tartó üldözés föl nőm 
tartóztatja azokat; ellenállhatatlanul éa biz 
tosan hatolnak be olyan helyekre is, ahol 
azt nem is sej'enök, sőt tért hódítanak és 
foglalnak már a magasabb iskolák szűk 
falai között ia.

A magas tanintézetek voltak, régi idők 
óta, de most is, a szabadság, egyenlőség, 
tesvériség eszméinek, ha nem is tűzhelyei, 
de legalább melegítő ágyai.

Szocializmus és a hozzá hasonló irányok, 
törekvések, nyilváu és tüntetőleg a „sza
badság* jeligéje alatt „működnek* ; minek 
folytán a szocialisták szabadelvűeknek, sza
badgondolkodóknak, — a „szabadcselekvök" 
szót elhallgatják — szeretik magukat ne
vezni és neveztetni.

Ez okból a tanuló ifjúság szabadgon
dolkodása a szocialista, nihilista, anarchista 
és hasonló irányú „eszméktől" nem ritkán 
zavaros szokott lenni.

De ezen nem is lehet nagyon csodál 
kozni, mert a fiatal, ki uem forrt és ta
pasztalatlan gondolatok, elmek meg nem 
küüuböztethetik e ég tisztán, átlátszóan, a 
küönté e utak tömkelegeben, amelyeken a 
fiatal lü.ü, éiéaK, vidor lelkek kergetik 
egymást s ide-oda futko-nak, azt az igazi 
es biztos ösvényt, ame y az emberiség va
lódi szabadsagához vezet, hanem eltévednek, 
habár Caas rövid időre, makra, melyek az 
egyén s így az Összesség, társadalom, a 
haza és a nemzet bukásához vezetnek.

Ilyenek voltak a magas tanintézetek 
mindig.

A nagy csillagok szerint igazodnak a 
kicsinyek; a felnőttebb tanulók gondolko
dásmódja, cselekedete utáu gondolkodnak 
és cselekednek a kis tanú ók s ezek szerint 
a gyermekek.

A nyilvános élet szózata behatolt min
dig az iskolákba is ; nem lehet tehát cso
dálkozni azon, ha a szocializmus mozgalmai 
hatással lehetnek és vaunak az iskolákra is, 
még pedig nemcsak a magasabb tanintéze
tekre, hanem részben a népiskolákra is.

Azért az előfordulható s beköszöntlietö 
szocialista bajok idöelötti s jó korai elhárí
tásának tekintetéből fölötte szükséges, hogy 
a népiskolai tanitók is a szocializmus tanai

ról s azoknak romboló hatásáról behatóbban 
és nagyobb érdeklődéssel elmélkedjenek és 
hatásos ellenszerekről jó eleve gondoskod
janak.

A jó ügynek mindig készségesen hasz
nálni akarván, hozzáfogtam ezen értekezés 
kidolgozásához ; remélvén a már létező és 
még minden esetre, nagyobb arányokban 
bekövetkezendő szociálista mozgalmakhoz 
egy kis fölvilágositassal és útbaigazítással 
szolgálni.

Értekezésemnek két része leeud. Az 
első részben a szocializmusról és az ő ta
nairól akarok bővebben fodlalkozni : a 
második részben ped g bzó lesz azon mód- 
és esz.őzökről, melyekkel a népiskola a 
szocializmus ellen eredményesen harcolhat és 
működhetik.

I.
A vad, szélső szocializmus követői 

hanzozta'ják a szabad akarat korlátlan 
haszuá atat, még pedig úgy, ahogy él a 
műveletlen, vad ember és magára hagyatott 
gyermek a szabad, korlátlan akarattal. Ezek, 
ahogy tudjuk, semm fele szabáyt, törvényt, 
intézményt, tekintetet, tekintélyt, parancsot 
nem ismernek, vagy ismerni nem akarnak. 
Azoknak a saját akaratjuk a mindenük és 
mindenekfelett. Az önkény, önakarat.

A középkor garázdálkodó lovagjai 
szintén ilyen önkényhez, önakarathoz alkal
mazkodtak; csak azt a jelszót ismervén éa 
hangoztatván : „Aki erősebb, azé a jog 1“

Akkoriba uralkodott éa virágzott az 
ököljog.

Jelenleg is nagyon Bök kortársunk, 
kinek a tulajdonjogról téves nézetei vannak, 
vagy arról tudomást szerezni nem akar, 
szintén ilyen „bölcs" nézetek Bzerínt öna
karatját igazgatja.

Hogy az emberiség teljesen tönkre ne 
menjen, az emberi akarat, úgy korán a 
gyermekeknél, valamint az emberi társada
lomban általában, bizonyos megállapított 
társadalmi rend és szabályoknak alá van

náluk és pedig igen kellemesen. Reggel 
kisétáltam az erdőbe. A falu felső szélén a 
tó partján lakott Qyula bácsi, a Hermin 
néni bátyja, egy különc tipikus erdész alak. 
Nyers, vad ember, de jó szivü és még 
jobb humoru. Csak egy nagy hibája volt 
neki, nagyon szerette a más asszonyát, 
noha a magáét sem hanyagolta el. Már 
akkor is ott orgonáit körülötte egy pár 
csemete.

A délelőtt javarészét elkóboroltam az 
erdőben. Legjobban szerettem a barátrétet.

Itt őriztem az ártalmas gavalléroktól az 
Egerből kint nyaraló angol kisasszonyokat, 
akik Hermin néninél laktak, ök festettek, 
rajzolgattak. Én pedig felolvastam nekik a 
Kandia Kabos bátyánk történelmi mono- 
graf úját, melyben Estei Hippolit modenai 
herceg, Beatrix királyné becsének az egy
kori egri püspöknek viselt dolgait meséli 
el, akinek ezen a barátréten remek, mű
vészi kivitelű és berendezésű nyári kéjlaka 
állott egykoron s amelynek ez a jellemző 
felirata volt: Eruor contrasti, panem Christi 
devorasti.

A déli harangszó, mely sokszor az én 
gyomromban is kongatott — haza ker
getett.

Délután megint csak az erdőt bújtam. 
Néha-néha elémbe került egy-egy gombát 
vagy málnát szedő pirosképü, szőke, de 
tüzes szemű kis palóc leány. Úgy éreztem 
magamat, mint Hunor és Magyar érezhették 

a Meotis-tenger ingoványai mellett. Szeret
tem volna én is valamelyiket elrabolni ma
gamnak. De nem restellem megváltani, — 
akkor még olyan felénk, ügyetlen voltam a 
leányokkal szemben.

Hanem azután történt valami, amit 
soha életemben elfelejteni nem fogok I

Már estefelé hanyatlott a nap a az a 
bizonyos clair obseure kezdte bontogatni 
szárnyát. Kifáradva lefeküdtem egy tisztás 
szélén, — mohos fatörzsön pihentetve meg 
fejemet.

A forro nyári nap után a hüs esti fu- 
valom alig érintő meg arcomat, álomba 
merültem. Valami nagyon szépet álmodhat
tam, s mire felébredtem, — egy szép kis 
leány ült mellettem. Mind a kelten nagy 
zavarban lehettünk. A nap már régen le
áldozott s csak a hold ezüstöB sugarai ját
szadoztak a szelíd bükkök pajkos leveleivel. 
És mi csak bámultunk egymásra szótlanul,

— De jóizüt aludt a fiatal ur 1 — 
szólt végre a kis leány félénken.

_  És te hogyan kerülsz ide? kérdez
tem tőle meglepetve.

— A tekintetes asszony küldött, hogy 
keressük a fiatal urat, mert eltévedt az 
erdőben. Én alig indultam kéresésére, — 
megtaláltam. De mivel olyan édesen aludt, 
nem akartam felébreszteni. Az volt a szán
dékom, hogy itt virrasztók mellette, amig 
fel uem ébred s igy is lett.

Szelíd pirosság futotta át amúgy is 

rózsás arcát, mikor ezeket nekem elme
sélte. Bennem pedig vulami kimondhatatlan 
érzés kezdett ébredezni. Felüliem fekvő 
helyemből s odahuzódtam melléje, úgy, bogy 
a szemébe nézhessek. A sötét égbolt csillag
hímez palástját már teljes pompájában ra- 
gyogtatta — de az a két szem jobban 
elvette a szemem fényét az eszemmel 
együtt,

— Ki lánya vagy te s hogy hívnak ? 
kérdeztem tőle, kezét megragadva lázas 
izgatottsággal.

— Marosának hivnak. Az apám erdő- 
véd itt az egri érsek erdejében. Mi itt 
lakunk nem messze az erdő szélén, a nagy 
tó túlsó partján. Édes apám egész nap, 
sokszor még éjjel is az erdőben van. Az 
édes anyám főz, varr, mos, én meg segítek 
neki, vagy pedig libuskáimat őrzöm. Most 
azután úgy esett, hogy a fiatal urat őriz
tem, — szólt végül pajkosan mosolyogva.

— Hát én is olyan kedves vagyok ne
ked, mint a libuskáid ?

— Hogyne 1 Kis kertünkből mindig 
meglestem, amint délelőttönként a barát
rétre tetszik sétálni az apáca nénikéhez. 
Istenem 1 úgy fajt a szivecském, hogy nem 
szólhatunk egymásnak. De hiszen én szegény 
leány vagyok s az édes apám megtiltotta, 
hogy a fiatal urakkal beszeljek ; én pedig 
félek ám az édes apámtól, mert ö mindig 
puskával jár I

— No hát ne félj aranyos, kis Maris. 
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rendelve, amelyek ellen cselekedni nem 
szabad. Ezen szabályokat létrehozta az 
ember, egyrészről az ész következtetései, 
másrészt az érzelmek, hasznosság, célszerű
ség, szükségesség inditóokai folytán.

Hogy az akarat nemesitessék, azaz, 
bogy az akaratot képes legyen az ember az 
az ész, és az érzelmek igazgatása alá he
lyezni, átengedni, az a nevelésnek a feladata. 

Folyt, köv.

Fardóra szelencéje.
Ne tessek megijedni, ntm leaz ebből se 

meue, ee mítosz. A magyar tanítók egyik 
bajáról írom ez írást.

Mikor még a göiög istenek voltak a 
nép kegyetlen autokratái; megajándékozta 
Zeus a csodaszép Pandórát egy szelencével. 
Mindenféle bajból és csapásból vo.t benne 
•gy adag, de a reményből is annyi, hogy 
soha ki nem fogyhat.

Ez a szelence azután elveszett. A tudó
sok sem sejtették soká, hogy hová lett. A 
tors azonban idők folyamán ráakadt e drága 
kincsre és csináltatott az antik csodából 
sok ezer reprodukciót. 8 most azon fiata
loknak osztogatja, akik a tanítói pályára 
léptek mondván :

— Menj, gyermekem, ülj a katedrára, 
ahol nagy tekintélyed löszén saját nyájad
ban. Igaz, hogy fizetést csak annyit kapsz, 
amelyből ugyan bajos éhenveszned, de élni 
meg bajosabb ; az is igaz, hogy dohos por
fészekben ezer nyavalya tapad a testedre .. 
De fogd ezt a szelencét és nem hagy el a 
— remeny.

Voltaképen nevetséges az az állítás, 
hogy ma már nem történnék csodás. Hát 
vájjon nem csoda az, hogy harminckétezer 
magyar tanítót meg mindig csak a remény 
táplál ? A magyar tórum csak az igeietek 
szeieucebe zárt szelével altatja el őket. De 
tisztességes zsoldot nem adnak azoknak, 
kik vérrel irtják az ugart a Xaipátok alatt.

Egy fel Dreadnaught ára a legmeré
szebb tanítók álmát is kielégítené. De ez 

kám, en majd szólók az édes apáddal s 
ö meg fogja nekünk engedni, hogy mi be
szélhessünk egymással.

— Igazán ? De jó is lesz az 1 De az 
urfinak nem szabad am a libákat őrizni!

— Eu csak téged foglak őrizni csupán. 
Ugy-e milyen jó lesz az! Egész nap együtt 
járjuk majd az erdőt, a mezőket s kötünk 
virágokból koszorút a te szép, okos, kis 
fejecskédre — mondtam neki, — miközben 
gyöngéden átfogtam karcou, gyenge derekát 
s magamhoz szorítottam, édes, szerelmes 
öleléssel s láztól remegő ajkammal forró 
csókot leheltem pici, piros ajakára ... az 
elsőt eleiemben 1

Nem eilenkeaett a kis leány. Szűzi ár
tatlansággal tiszta szerelmének egész hevé
vel viszonozta ölelésemet, csókjaimat.

Nem vagyok képes ma sem leírni azi 
az érzést, ami akkor lelkemben viharzott s 
elfelejteni azt a szép álmot, ami még most 
is élénk emlékezetemben él s marad is 
örökké I

Ott maradtunk volna mi igy egymást 
átölelve és csóko va, még tovább is . . . 
talán örökké 1 De a keresésemre indult er- 
dővédek hangos kurjantása mind közelebb 
jött felénk s mi szépen megindultunk a 
hang irányában.

Nemsokára találkoztunk velük s bizony 
késő es'e, tíz óra is lehetett már, mire 
hazavetödtünk . . . Szegény, jó Hermin 
nőném már nem tudott hova lenni a két
ségbeeséstől.

Kicsit kikaptam, nem tagadom. Hanem 
azután mégis csak megpihentek s örömmel 

túlságosan megterhelné az államháztartást 
s így nyomorogniok Kell tovább. Ki tudja : 
meddig r

De surranjunk csak be a tanítók csa
ládi fészkébe. Lábujhegyen, halkan, bogy 
fel ne ébresszük a szendergŐKet. Az anya, 
a tanító felesége avatag ruhában áll a teknő 
mellett. Az apró család még a tz<k. Bizo
nyosan lágy kenyérről szövi álmát. Ott a 
kiságy szeien ül az atya szomorúan, lázasan 
pibegő beteg gyermeke mellett. A híz elöl 
nekigördül egy kocsi. Orvosért megy a har
madik fa.uba. Dél lesz mire visszaérkezik. 
Addig a szülök könnyei a bánat növekvő 
virágát meddő reménnyel öntözik . . . Meg
jött az orvos. De nincs segittég. Harmad
nap a tanító maga enekli zokogva gyeimeke 
koporsója felelt a ,Ciicuudederumot*.

A másik gyermeke is követi az elsőt. 
A szegény szülőket a tors a melanchólia 
sivár börtönébe űzi. Nincs senki, aki segí
tene a tamtócsaladon. Mily irigy szemmel 
nézi a tanító a nyári napszámost, kinek be
teg gyermekét egy nap Kétszer is megláto
gatja az orvos s akinek számára a gyógy
szert bőségesen önti a patika. A napszámost 
és családját védi a — betegsegélyzö. De a 
tanító patikára költheti kicsi fizetését.

Szegény, elhagyóit emberek : Bizonyo
san rólatok irta Wilde Oszkár: „Ti vagy
tok a szomorúság bohócai, akiknek a szive 
összetört.* Es, ha Dante ismerte volna a 
magyar tanítok kétsegbeejtö helyzetét : az 
ö sorsuk keserű epigrammáját irta volna a 
pokol kapuja fölé. És Madách nagy müve 
se te jes, mert kihagyott va amit az Ember 
tragédiájából: azt a színt, ahol a magyar 
tanítót és családját a betegségek ellepik, 
melyek elöl nem tud szabadulni.

A tanító hiába kérte sorsa javítását. 
Hiába ienyegetödztek sztrájkkal, szakszer
vezettel. Ezt nem engedte pályájuk nim
busza. Senki sem nyújtja segítő karját a 
fuldoklónak. Fizetésük csaknem nevetséges. 
S mikor összeörli őket a munka ; a nyug- 
dijaliapot sem lehet valóban pihenés a sza 
inukra, mert meg az utolsó falai kenyérért 
is dolgoznia keli az agg harcosnak.

A kultúra mindig azok ellen lázadt fel, 
akik teremtették. Így a tanítók sem mernek 

vették azt a kijelentésemet, bogy én az 
egész vakációmat náluk szándékozom el
tölteni.

És ez a virág nekem ny illőit, ez az 
ártatlan, kis mezei tüuderke az enyém volt 
— s en az Övé. Soha eletembeu annyi 
boldogságot nem élveztem együttvéve, — 
mint azon a szép nyáron.

Együtt enyelegtünk, együtt játszadoz
tunk. Kergettük a pillangókat s feleseltünk 
a kakukmadárral. Nem törődtünk mi 
senkivel, semmivel, mienk volt az egész 
világ az Ö veröfenyes napjával, szerelmet 
lehelő levegőjével.

Adtunk s ha nem, loptunk csókot 
annyit egymástól, — hogy a boldogságtól 
már . . .

Ejb, de minek bolygatom ez édes em
lékeket !

Mit mondjak egyebet? A kis Harcsá
val mindennap találkoztunk. Az egész na
pot együtt töltöttük el az erdőben. Bokor
ugró kis, piros szoknyácskájában, hófehér 
ingváliban úgy nézett ki a lelkem, mint egy 
piros rózsából kinőtt liliomszál 1

Csak mellette, csak vele éreztem jól 
magamat. E felejtettem az apáca nénikét, 
nem törődtem többé Hippolit püspökkel, 
elfelejtettem a tátrai kirándulást, szóval 
mindent, ... de megtanultam libákat 
őrizni, mezei virágokból koszorút kötni és 
. . . és megtanultam a szerelmet, annak 
minden édességét, bűvös varázs-hatalmát s 
megtanultam, hogyan kell a leányokat — 
csókolni!

Catu//u$.

arra számítani, bogy a hatalom támogatá
sukra siet.

A Magyarországi Tanítóegyesületek Or
szágos Szövetsége elhatározta, hogy kebe
lében megteremti a Tanítók Betegsegélyzö 
Alapját. A vezetőségnek sikerült is e célra 
a pénzügyminisztériumtól megnyerni egy 
sorsjáték engedélyezését. A kétszázezer da 
rab sorsjegy a napokban mér forgalomba is 
kerül. Egy darab ára egy korona lesz.

A sorsjáték fővédnökségét gróf Zichy 
János, kultuszminiszter vállalta s ez a 
korrekt adminisztrációt, valamint a sikert 
is garantálja.

Amíg ez a sorsjáték legalább is olyan 
nyereményeket biztosit, mint a többi: nem 
üzleti érdeket táplál, hanem a humanizmus 
szolgálatában áll. Ez a kétszázezer darab 
papiros lesz az a váltó, mit ha régi adós
sága fejében bevált a társadalom : a tanítók 
betegsegélyzö alapját teremti meg vele.

A magyar tanítóság, mely kötelességé
nél mindig többet tett : elvárhatja a társa
dalomtól, hogy most az nem fordul el tőle 
bűnös indolenciával. Nem sok, amit tőle 
kér, csak annyi, hogy minden századik ma
gyar áldozzon egy koiooát, mely esetleg a 
maga szerencséjét is rejtegeti.

Ezen sorsjátékba helyezi a gondoktól, 
betegségektől rogyásig megrakott tanítóság 
most minden remenyet, Pandóra szelencéje, 
mit a sois neki ajándékozott: úgyis teli ma
rad még számára mindenfajta keserűséggel 
— de legalább ez az egy reménye ne le
gyen meddő. Akinek volt tanítója s gyer
mekét tanító oktatja: nem zárhatja el a 
szivét. Mindenkinek kötelessége a magyar 
tanítóság gondjait kisebbíteni.

Mert ennek a nemzetnek az a legna
gyobb szégyene, hogy tanítói még mindig 
Pandóra szelencéjét szorongatják fizetés 
gyanánt.

A Tanítók Sorsjátéka irodája (Budapest, 
V., Erzsébet-tér 15) a Magyarorzzági Taní
tók Bankja helyiségeben, mindenkinek ren
delkezésére áll.

Különfélék.
— Az egri érsek gyémántmiséje. 

Dr. tíamassa József, Eger tagynevü bíboros 
érseke, aki tudvalevőleg Arany osmaróton 
született és szeptember hó 30. án lesz 84 
éves, — folyó hó 23 -án ülte meg gyémánt
miséjét : pappá szenteltetésének hatvanadik 
évfordulóját. E napon múlt hatvan eszten
deje, hogy Hicitovstky János hercegprímás 
pappá szentelte a mai egri érseket, aki 
áldásos, hosszú életében nemcsak mmt pap 
és egyházfő, hanem mint hazzfi is sok nagy 
alkotással, igaz magyar él zéssel és cseleke
detekkel maradandóvá tette nevét. Eddig 
hat és fel millió koronát adományozott kü
lönféle jótékony célokra. A nsgyjelenlösegü 
évfordulót, amely nemcsak a magyar k«- 
tholikus egyháznak, hanem az egész ország
nak üm epe, Eger városa és az egri egy
házmegye rendkívül nagy fénnyel tartotta 
meg. A bíborost ez alkalomból a király és 
a pápa is a legmelegebben üdvözölték.

— Érdekes újítás. A napokban ér
kezett be az ország összes járásbíróságához, 
törvényszékéhez s általában minden bírás
kodási fórumhoz véleményadás és tanulmá
nyozás céljából az igazságügyminisztérium 
egy tervezete, mely szerint a jövőben az 
egész bírói és ügyvédi kar, sőt a törvény
székeknél a jegyzők is tárgyalás, illetőleg 
Ítélethozatal közben hivatalos funkciójuk 
alatt fekete talárt s a papi sipkához ba- 
sou.ó süveget fognak viselni a külföldi 
angol és német szokás mintájára,

— A barsi evaag. egyházmegye 
júl. 24 én tartotta évi rendes közgyü esét 
Nemcsényben Kosztolányi Sándor egyház
megyei fe ügyelő vendégszerető házában. A 
viláli elnöki tisztet a beteg és távollevő 
egyházmegyei felügyelő helyett, kit a köz
gyűlés táviratilag üdvözölt Szliácson, Dr. 
üyapay Ede löltötta be. Az esperesnek, 
Raab Kátolynak évi jelentése hü tükrét 
adta az egyházmegye é'etének. Utánna az 
egyházmegyei ügyészi állásra Dr. üyapay 
Edét, egyházmegyei bírónak Dr. Kürthy 
Kálmáut, skola bizottsági tagoknak Kasza- 
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mctky Ottót és Csambel Józeefot világítot
ták n><g. A ssémvevííség és az egyházme
gyei iskolai bizottság jelentése után a 
a kerületi közgjülésre Pozsonyba küldte ki 
as egyházmegye képviselőit. Végül a gyám
intézet tartotta gyűlését, mely a beérkezett 
adományokról adott számot és segélyeket 
osztott ki. Gyűlés után az egybegyűltek a 
vendéglátó csatád asztalához voltak hiva
talosok.

— Gyászhir. Budapestről kaptuk a 
gyászjeli ntést, ine y szerint Hullai János, 
nyug. m. kit. törrdömérrök folyó hó 20.-án, 
délután 3 órakor, életének 65->k, boldog 
házasságának 33.-ik évrben, íövid szenvedés I 
után meghalt. A boldogul'nak, aki Léván 
született és csa ádi neve előzőleg Hulbach 
volt, — számos rokona van városunkban és 
a vidéken is, akik jó iimerőseivel együtt 
őszintén fájlalják e.bunytát. llüit tetemeit 
e hó 22.-én d. u. */.4 órakor ág. ev. egy
ház szertartásai sztrint a budapesti uj 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Béke porain 1

— Uj adótörvények. Miután az új 
adótörvények 1913. január 1.-én életbe 
lépnek és az összeíró bizottságok már az 
idén öeszel fogják működésűket felvenni, 
tekintettel továbbá a vallomási kényszerre 
,Az új adótörvények népszerű ismertetése" cim 
alatt igen időszerű füzetet irt Bei/ Zsig 
mond, közgazdasági, törvényhatósági bizott
sági tag Pozsonyban. A tüzet röviden és 
mégis kimeritöen irmerteti az új adótör
vényeket, nagyon népszerűén, meg a laikus 
részére is éribetöen van megírva es a thé- 
mát érdekesen és vonzóan tárgyalja. A 
tüzet Nyitrai és lársa r. t. könyvkereske
désben Léván kapható. Ara 1 korona.

— A hat polgári. Az uj katonai 
törvényjavaslat szenlesittetett s abban az 
önkéntesi jogot illetőleg a polgári iskolai 
tanulókat közelről érdeklő rendelkezés fog
laltatik. Nevezetesen a 21. §. 1. pontja
felsorolja az önkéntest joggal felruházott 
isko atajokat s ennek folytaiásakepeu ki
emeli, bogy akik legkésőbb annak az évnek 
október l.-éig, amelyre besoroztaintk : el
végezték valamely állami vagy nyilvánossági 
joggal felruházott középiskolának (gimná
zium, reáliiáoia, polgári iskola) hat osztá
lyát mint rendes tanulók, joguk van az egy 
eves önkéntességre. Azonban egy erre a 
célra szervezett bizottság elő t egy felvételi 
vizsgát tesznek le. A polgári iskola hat 
osztályát elvégzett tanulók tehát, ha mint 
rendes es nem magántanulók végzik el az 
iskolát, lehetlek önkéntesek. A bét osz
tályú polgári iskolákat végzett ifjak pedig, 
mely iskola a jövő tanévtől országosan 
szerveatetik, minden további vizsgázás nél
kül lehelnek majd önkéntesek.

— Bimb Óhull ás. Nagy es mély gyász 
érte Krajtsik Jenöl, a Baismegye: Gazda- 
sági Egyetület titkárát éa nejei á Addrn 
Erzsébetet, akiknek 10 hónapos, kedven 
leánykájukat, Erzsikét) » síi ok zord kerté
sze e hó 20.-an leszakította. A borzasztó 
tájdalomra nincs ugyan gyógyír, de van 
némi vigasz abban az áitsláios részvétben, 
amely a szülök iránt vaiosszerte megnyilat
kozott. A kis halottat folyó hó 22.-en a 
tápioszelei protestáns temetőben helyezték 
el örrök nyugalomra. A beke angyala vir- 
rasszon porai felett I

— Papagályok a szabadban. A 
budapesti áilatkcrtben mindenkinek feltűnik 
és kedvére válik, hogy a legtöbb állat szinte 
szabadon él. Kü önősen érdekesek a színes, 
nagy a'arák és a teher tollú bóbitás kakaduk, 
amelyek reggelenkint magukban kiszállnak 
a nagy madárházból, elfoglalják a szokott 
helyüket a szabadban es ott mozognak 
egész nap. Este azután visszatérnek a ház 
belsejébe; sőt ha rosszra fordul az idő, nap
közben szintén besietnek a véd, tt helyen 
leve éjjeli szállásukra. Legközelebb öt pár 
nimtapapagályt fognak szabadon ereszteni a 
kertbe.

— A mozik és a városok. Több 
városban adtak ki a városok mozi engedé
lyeket s ezzel szemben nem kötötték ki 
maguknak azokat a nagy anyagi előnyöket, 
melyek a mozi engedélyből a városra há- 
romolhatnak. Némely város már szabály
rendelettel rendszabályozta meg a mozikat 

és bruitó bevételük 15—3O°,o-át a város i 
pénztára javára kötötte ki az engedélyezés
nél. Van város, hol a város maga állított 
fel mozit és a város szedi a jövedelmet, 
ilogy a mozi igen jó üzlet ; mi sem bizo- 
1 y*lJa jobban, minthogy Arad városának 
egy mozi engedélyért évi 10,000 koronát 
ajánlott fel egy vállalkozó. Erre más vállal
kozó évi 15,000 koronát ajánlott fel a vá- • 
rosnak. A város pénzügyi bizottsága és 
tanacsa tárgyalva az ajánlatokat, határoza
tiig kimondta, hogy a mozikra először sza
bályrendelet készítendő, a város pedig a 
saját sz- mára Öt mozira az engedélyt azon
nal kiveszi, mellyel a város szabadon fog 
rendelkezni. Ez a határczat annyival is 
inkább helyes, mert a belügyminisztériumban 
készül egy szabályrendelet a mozikról, mely 
azokat alaposan megrendszabályózza és kor
látozni fogja a szamukat is. llir szerint 
minden 20,000 lélekre jövőben csak egy 
mozi lesz engedélyezhető. Léva is jói tenné, 
ha rögtön engedélyt venne ki a varos ezá
rna r a mozira, mert a belügyminiszter kör
rendeleté bármely nap megjelenhet s a ren 
delet esik a már megszerzett jcgokat fogja 
respektálni. Így az a város, mely a az erre 
illetékes hivataltól mozira eigedelyt nem 
szerez, anélkül marad, mert a belügyminisz- 
teii rendelet meg fogja kötni a kiadható 
engedélyek számát.

— Mikor nem ad kártérítést a 
Mav ? A magyar áiLmvasutak vasutüzíeti 
rend*ariasa szelint a pálya menten fekvő 
birtokok tulajdonosai mezei terményeiket a 
sínpártól fzámiiott, lega ább 95 meter tá
volságra kötelesek elbordani, a learatott 
termények előtt pedig a pálya felöl eső 
o daion másfel méter tzelessegű barázdát 
kell buzniok. ha a birtokosok ezeket az 
óvóintezkeaeBtket uem teszik meg s a moz
donyból kipattanó szikrától tűz támad, a 
Máv. nem ád kártérítést.

— Halálos baleset. A zsitvafödé- 
mesi vatuii állomás bejárójánál e hó 19,-éD, 
d. e. 1/B11 órakor halálos baleset förtéut, 
amely egy fiatal életnek áldozatába került. 
Laufer Lipot Szenesei öl, vejevel Kiéin 
Józseffel, Klem Annin lévai volt izr. tanító 
batyjavai, — éppen akkor ment át kocsijá
val a vasúti átjárón, mikor az arauyobma- 
róti vonat jött be a zsiivabessenyöi állo
másra. A robogó mozdony a kocsi hatsó 
részét elkapta es a hátul ülő Laufer Lipótot 
és Kiéin Józsefet a kocsiból kiröpitetíe. 
Klem olyau su yos zúzódásokat szenvedett, 
hogy a vasúti kocsiban még az utón meg 
hait. Laufer Lipótot, aki szintén súlyosan 
megsebesü t, az ersekujvári kórházba vit
ték ápolás a<á.

— Katonaság a városokban. Az 
uj véderotörveny ele> beieptetese után na
gyobb számú katouaság lesz a városodban 
elhelyezve. A katouaság elhelyezése nem 
történik rögtön, hanem csak 1915-ben. 
Több város houvedlüzerseget kap. Valószínű, 
bogy Léva is ezek között lesz. Azoknak a 
városoknak, melyek katonaságot óhajtanait, 
mar most keli indokolt kérvénnyel járulni 
a közös hadügyminiszterhez.

— Bérbeadott uradalom. A gróf 
Breuner Ágoston oröxösoiuek tulajdonában 
álló zselizi uradalmat — mint értesülünk —— 
eiönyös bér.eti feltete ek mellett, hosszabb 
időre az oroszkai cukorgyár vette haszon
bérbe.

— Aratósztrájk Nagy Hiányán. A 
ragymányai uradalomban, amelyet Bock Si
mon bérel, e hó 17.-én 25 pár arató tzirájkba 
lépett csupán azért, hogy a munkás-szerző
dés ellenére ők csak a jó gabonát akarták 
aratni, de a kissé megdültet nem. Mire a 
bérlő panasza folytán Gáldy Kálmáu helyet
tes főszolgabíró karhatalommal a helyszínére 
ment s ott meggyőződvén az aratók jogta- 
laLságáról, közülök a négy főkolompost 
IQ_ 10 napi fogházra ítélte, amire a többi
aratók újra munkába állottak.

— Megölte a pálinka. Mellek köz
ségben ma két hete délután több arató és 
melleki gazda pálinkázott a korcsmában. Egy 
küön asztalnál Mali József, Trungel József 
és Macák János melleki lakosok is már a 
harmadik féiliter pálinkát fogyasztották mi
kor közéjük ment Oroszi Vince melleki 22 

éves legény, aki azt mondotta Mali József
nek, hogy fizet neki is egy liter pálinkát, 
ha azt egy hajtásra megissza, de utána egy 
negyed óra alatt a saját lábán kell haza
mennie. Mali állta a fogadást és az egy liter 
pálinkát ki is itta volna, ha Trungel el nem 
kapja tőle, de már akkor csak mintegy 
2—3 deciliter volt az üvegben. Mali a sok 
szesztől táncolni kezdett, azonban nem so
káig bírta, 4—5 perc múlva összerogyott. 
Tarsai este 8 óra tájban haza akarták őt 
vinni ; útközben kisiklott kezeikből s olyan 
szerencsétlenül esett a földre, hogy jobb 
halántékát összezúzta, essmtletet elvesztette 
és 10 órakor meghalt. Ma i 53 éves volt a 
nejen kívül 5 árva gyászolja. — Ez a sze
rencsétlen eset is amellett bizonyít, hogy 
nagyon üdvös volna a korcsmákat nálunk 
is egész vasárnap zárva tartani.

— ,A 8ZÍamu agyoniövéséröi sokat 
írtak a lapok, azonban sz állatkert igazga
tósága csak akkor fog ebben határozni, ha 
enLek szüksége feltétlenül következik. Most 
a „Sziamu ismét nyugodtabban v.selkedik, 
mert a fogfájása megszűnt es vízzel öblö
geti minden nap reggel a száját. A vizet a 
medencéből oimáLyába szívja éa azután 
nyitott szájába teccsenti. Vesebaja azonban 
még nem múlt el es gyógyítani sem lebet, 
mert nem közeledhetik senki sem a hatal
mas állathoz életveszély nélkül. A „Sziam* 
mindamellett sokat járkál udvarában es 
elég vígnak látszik viselkedése szeiiut. 11a 
a kö önseg kőiül néha valaki bosszantja, 
akkor homokot szed föl a földről orrmá- 
nyával és hirtelenül rászórja az illetőre, aki 
megérdemli a büntetést.

— Táncvizsga. Kreutz Gyula buda
pesti tánctanár — mint értesülünk — 
augusztus hó 3-án, a városi szálloda szín
háztermében, a deákcsoport növendékeivel 
kotilionnal és látványos láncokkal egybekö
tött tancvizBgat rendez. A felnőttek csoport
jának tancvizsgája aug. hó 4.-én lesz. A 
vizsgák kezdete este 8 órakor.

— A méz valódiságának felisme
rése. A meiet tudvalevőleg hamisítják. Ed- 
digele azonban a laikus tanácstalanul állt a 
hamis.lőtt áruval szemben, mert a méz ha
misított vo.ta csak Lonyodalmas vegyi 
vizsgálat utján voit megállapítható. A szá
szok most feltaláltak a megallapitásuak egy 
uj módját. Melegítsünk fel egy üvegben 2 
deczi alkohollal mézét s rázzuk föl azt erő
sen. fia a mez nem valódi, úgy mihamar 
febei lerakodás fog az üvegben képződni, 
míg a haiuisittatlan, igazi virágmez teljesen 
felolvad ea semmi üledeket uem hagy bátra.

— Külföldi dohány és dohány
gyártmányok behozatala. A hivata.os 
lap közli a pénzügyminisztei nek a külföldi 
dohány eB dohánygyártmányok behozata
lára, annak ipurszeiü közvetítésére jogosító 
engedély kiadasara, a jövedék ellenörzesere 
vonatkozó szabályrendeletét. A sza
bályrendelet szerint három évre ad
jak az engedé.yt, amely másra át 
uem ruházható, a közvetítő üzloti helyisége 
nem lebet utcara nyíló ajtóval bíró boithe- 
lyiség, mintákkal való házalás s megrende
léseknek a megrendelő lakásán való gyűj
tése tilos, tilos az árut hitelbe eladni, a 
közvetítő nem tarthat utazót éa ügynököt. 
A szabály rendelet 18 pontból áll s 1912. 
szeptember 1.-én lép életbe.

— A mezőgazdasági hasznos ma
darak Védelme. A főidmivelésügyi mi
niszter rendeletet bocsátott ki, ame y sze 
rint a mezőgazdaságra nézve hasznos álla
tok oltalmazása érdekébeu kiadott körren
deletben felsoroltak közé újabban felvette 
még a következő madárfajokat is. Gazda
sági hasznáért a gyöngyb-giyot. Mint pusz
tuló félben levő madárfajok védelemben 
részesitendők a nemes kócsag, kis kócsag, 
üstökös gém, fekete íbisz és a kaualas gém. 
A földmivelesügyi miniszter előzőleg kiadott 
rendelete szerint védelemben részesitendők 
többek között a következő madárfajok: 
rigók, fecskék, baglyok, billegetők, cine
gék, cinkék, csíz, pacsirták, fülemülék, pin
tyei, ökörszem, nádi veréb, sirályok, vörös
begy stb.
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— Pályázat amatőr-fényképekre.
A *lLáttart<Í8* Kürthy Emilné népsaerü 
gazdasszouji lapja pályázatot hirdet olyan 
amatőr fotográfiákra, melyek tárgya a ház
tartás körebe tartozik. A kertészet, barom
fitenyésztés, konyha stb. keretében leját
szódó tipikus jelenetek, megörökítésre ér
demes háztartási tárgyak, foglalkozások, 
valamint elterjedésre méltó tenyészállatok 
képei a legkivánatosabbak. A pályázatra 
szánt fotográfiák 1912. szeptember 10.-ig a 
„Háztartás* kiadóhivatalába küldendők. Az 
eredményt a „Háztartás1* okt. lO.-iki szá
mában teszik közzé s a három legsikerül
tebb fotográfia értékes dijakat nyer. A 
9 Háztartás* e öfizetesi dija */é évre 3 ko
rona. A kiadóhivatal (Budapest, VI.. Eötvöa- 
utca 36.) kívánatra bárkinek sí Ívesen küld 
mutatványszámokat.

— Mit jósol Meteor augusztusra ? 
Augusztus ho va'to^asi napjai Meteor szerint 
a kővetkezők : 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 
22, 27. A 7.-ik zivataros jedepü ; 12 Csa
padekot hoz, de nem sokat ; 13 erős me
leg ; 14 sze'es, jó lehet némileg enyhíti a 
meieg jellegét, me y utóbbi ezután egyre 
jobban fejük szára? jelleggel : mig a 20.-1 ka 
zivatart iger, követöleg száraz me eg, m'g 
a 27. iki ismét zivataros, követő eg változó, 
de iLkabb meleg jellegű idővé1. Legerősebb 
hatásúak 7 zivataros, 12 csapadékos, 13 
erősen meleg jellegű, 20 meleg zivataros, 27 
szintén zivataros lefolyással.

— Vásár. 1912. évi julius hó 22.-én 
megtartott barom vásárra behajtatott szar
vasmarha : 1972 drb. ; ló és csikó : 2214 
drb. ; birka : 2486 drb, : sertés : 216 drb ; 
kecske : 16 d> b.; szamár 1 drb. ; összesen : 
6905 drb. Ebből eladatott : szarvasmarha : 
775 drb. ; ló és csikó: 234 drb. ; birka : 
2124 drb. ; sertés : 56 drb ; kecske : 4 
drb. ; szamár : 1 drb.; összesen : 3194 drb.

Nagy mosási gond. Jelenleg egy 
olyan mosókészü^ék került a piacra, amely- 
lyel a szennyes ruhát, legyen az akár a 
legdurvább, vagy a legfinomabb vászon, 
kevés fáradtság és munkav»l néhány perc 
alatt tisztára moshatunk. nWashallu hatása 
meglepő. Tizenöt percnyi főzés után a ruha 
hófehér lesz, úgy hogy a szenny az üst 
fenekére lerakódik, imi feleslegessé teszi a 
ruha kefélését és dörzsölését. — Szóval 
ezen mosókészülékkei egy fáradságos napi 
munkát 2 óra alatt elvégezhetünk.„ Wáshall* 
rövid idő aiatt nagy elterjedtségre tett 
ízért, amiért mindenkinek a legmelegebben 
ajánlhatjuk.

Közönség köréből.
Köszönet és kérelem !

Ezúton is hálós köszönetemet nyilvání
tom mindazoknak, akik súlyos bajban szen
vedő feleségemnek segítséget nyújtottak.

Tekintettel azonban, hogy még egy 
kötszerre is múlhatatlan szüksége van fele- 
fégemrek, melyet én a balsorstól sújtott 
ember képtelen vagyok neki beszerezni, 
újólag fordulok a nemes szivűekhez, hogy 
még ezen 60—70 koronát meghaladó költ
séghez járulni kegyeskedjenek s engem an
nak megszerez bélésében támogassanak.

A'ázattal kérve
Heller Mór.

Lévai piaciárak
KuTMtveBetö ; Dr. Horváth Gyula rendőrkap-tiny.

Búza m.-mázsánként 21 kor. 70 fiil.— 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
kor. — fiil. — Rozs 18 kor. — fiil. 19 kor.
— fii. Arp» 18 kor. — fiil. 19 kor. 40 fiil. 
Zab 21 kor. 20 fii). 21 kor. 60 fiil. 
Kukorica 20 kor. 40 fiil. 20 kor. 80 fiil.
— Lencse 38 kor. 60 fiil. 38 kor. 80 till. — 
Bab 28 kor. — fiil. 28 kor. 40 fiil. — 
Köles 12 kor. — fül. 13 kor. — fül.

Vetömagvali 100 kilónként.- Vörös ló
here termeszei töl arankamentas 175 — 185 
Vörös lóhere, kis aránkáa 165—175 Vörös 
lóhere, n»uy aránkáa 150—160 Lucserna 
természettől ai-.nka<nentea 130—138 Lu- 
czerua, világos szemű aránkás 110—120

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése

1912. évi jul. hé 14-tól 1912. évi júl. hó 21-ig.

Születés.

A szőlőt me
as a> o>

>.u

A gyermek 
neve

Bátovszki J non Burda Mária fiú Halva szül.
Preisich Győző Pick Margit leány Halva szül.
Schubert Tivadar Jodál lloua leány Klára
Báli Lajos Gyurka Karolin leány Mária
Krkos Mária fiú Mihály
Dolnic/.ki József Vendég K, fiú Halva szül.
Horváth Pál Kovács Julianna fiú István
Zubnk János Beiiánsaki K. leány Anna
Leuárd Teréz leány Mária
Drienka Józse* Holi Ftauciaka flu János

Hazassag.

Vűleatuiy en menyasszony neve Vallása

Kratyiua József Doháuy Ilona rkath. ref.
Abaffi Béla Lazarovici Mária rkalh.

Halálozás

Az elhunyt uere Kora A halál oka

Rúna Béla 6 év Bé. hurut
özv. Pató And ásué

Varga Mária 89 év Agg. tégkim:
Skoiuik Lukács 18 hó Bélhsrut
Km na László 8 bó Heveuy bélhurut
Glattstein László 7 év Agyi). gyulladás
Nyúl Margit 6 hó Bél hurut

Nyilttér.

M O LL-F É LE
L.S E I DLITZ-PORaI
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban éa az illő életmód egyébb köveik*z_ 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xsdell
készítményéit.

M OLL-FELE J
SOS -BORSZES?

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hü lésből származó 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára Jcox.

Kapható minden gyógyszertárban 
•9SX, drsgeriálisn.
Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. hír. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

T homassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilóperceu- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármily állomásra, úgyszintén super- 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket á legjutányo 

sabban ajánl

Berceller Márton Ipolyság,
(Ingyen vegyeleniezés.J

Intelligens, 
idősebb leányt keresek gyermekek 
mellé pusztára, feltétlenül megbíz
ható legyen és szeressen a gyer
mekekkel foglalkozni, a családhoz 
tartozónak fogjuk tekinteni. Czim 

a kiadóhivatalban.

6 er ma ni a
Életbiztosító Bészv -társ. Stettluben. 

♦- Alapítva: 1857-ben.
Magyarországi Igazgatóság; Budapest, Teréz- 
körút 39.

Biztosítási állomány 1910. év végéu 1008 mUió K. 
Biztosítéki alap • « » ^^0 , „
Nyereméuytartalék „ „ „ M „

A lévai piac részére iebetö*eg óvadék
képes föügynöksóg iránti aj nlatok az Igaz
gatósághoz Budapestre, vagy szervezési fő
tisztviselőnk Reisz Gyula úrhoz, a lap 
kiadóhivatala c mén intézendők.

Kiadó lakás.
A 7 ölükért utca 11 számú házá
ban egy három szobás lakás 
azonnal kiadó. Bővebb érte

sítést ad JABOSS FERENC.

Kerestetik
október 1-i belépésre, földmivesisko- 
lát végzett nős ispán, ki több 
évi gyakorlattal bir és ért a hizla 
lásboz, cukorrépaternielésbez és 
tejgazdasághoz. Ajánlkozók küldjék 
bizonyítvány másolataikat, fizetési 
igényeik megjelölésével : Garsmve- 
szelei Gazdaság, u, p. NagyBáró, 
Barsmegye cimre. ■ ■ £*4

valamint költözködéseket 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal
Spitz Ármin szállító
Léva, Pzepesi 22.

© Modern ház ® 
a Kossuth-utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó I töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

■ tudhatók meg. —

„AZ OLLA- 
tzakorvosok 
által meg 

vitsgálva éa 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évijót-l 

állás 
Ára I 

ucatonkénit 
4—, I 

és I
10. Aoront]

OLLA'l
GUMMI

különlegesség.
| A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 

Gummi
óvsÍÉr. ■

Az 
,0LLA- 

több mint 
200 orvos 
által lég
in ey bíz ha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
e> jobb dro

gériákba.

Követelje azunuán 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

„OLLAU íommíoar Wien. Bi437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1, drogériájában 

és PICE EDE illatszer ész-üzletében.
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Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó, Bővebbet Monaco Mosenal, Léva.

Teljes ellátás.
Léván a jövő tanévre teljes 

ellátásra elfogad polgári is
kolai leány! át egy izr. 

tanító. Bővebb értesítéssel
X a kiadóhivatal szolgál,

5219)1912. szám.

Bérleti hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete tervbe vette, hogy a városházi 

korcsmái helyiségben most Láng Bernát bérlő által gyakorolt korlátlan ital
mérési jogát továbbra is föntartja. miért a vasúti állomással szemben levő 
Loderer-féle házat Berger Lipót jelenlegi tulajdonostól megveszi, azt bérbe
adja és a városi vendéglő megszüntetésével folyó évi szeptember 16-ik, esetleg 
november l-ső napjától a korlátlan italmérési jogot ott gyakoroltatja.

Midőn ezt közhírré teszem, fölbivom azon pályázókat, akik az ital 
mérési jog elnyerhetése tekintetében semmi személyes kifogás alá nem esnek, 
mikép az évi bérletre vonatír ÓZÓ s a városi Tanácshoz cimzett. sajátkezű 
aláírásukkal s két tanú előttemezéssel ellátott Írásbeli aiánlataikat 300 
korona bánatpénz letétele mellett a folyó juiius hó 30. ik napjának d. e 
11 órájáig a tanácsi iktatóban nyújtsák be.

Utóajánlat nem fogadtatik el; a bérleti szerződés feltételei ugyan
akkor ott aláirandók.

A város azért, hogy a bérlő elnyeri-e az italmérési jogot, semmi fe
lelősséget nem vállal.

Léva, 1912. évi juiius hó 22.-én.

Bódogh Lajos
polgárnőékor.

-5 
í 
(0

4 
® <e 
•e
34

= Ajánljuk :-------
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
füszer- és gyarmatárninkat, 
valamint állandóan fisa csemegesajt, 
naponta < rkező felvágott és egyéb 
-t— csemegeáruinkat- ----
Közvetlen kávéimportunk íolvtaü

kávéink

r-t 
•« 
N
0
CÓ

úgy ár, mint minőség tekintetében 
—versenyen kívüliek! —

Legjobb Mauthner-féle kerti és 
•m* vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min- 
= dennemtl festékáru, =

portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. lír. marhasd es lőpor-arnda.
DISZKOSZORUK

fa- is érczkoporsók gyári áron!
VARRÓGÉPEK

5 évi jótállásra!

A borfogyasztó közönség 
= figyelmébe. —..
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 

házhoz szállítva. 2Z2ZZT 
Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii. 
Balatoniuelléki , , 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel
Fertikó József

városi fogadó.

CLIMAX
nyirsolajnioM és lohomobllok Hl tiP.I 
Magasnyomású nyersolaimolorok '9 .X>ól

legoiosóbb 
leginegMihaUbb B 
ütemet blitoelt- B 
ják. üzemköl - B 
ség lóerönkéntB 
1-2 fill. Álián-■ 
dóin zavartalan B 
üzem I — Pénz ■ 
ügyörl felügye-H 
let nélkül I E|y ■ 
•zerO kezeidé I Sek B 
azaz gép Özemben! H 

Költségvetése* és árlapok díjmentesen. |||

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vaczi körút 59/tt

I Kern Testvérek
fűszer , csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, tejs?e 
csákány, kapaáru. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kcmives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép
szíjak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, viz 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczéhzeiűbb többször csavart horg drótfonat- 
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél Külön ajaillat-
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mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám 33. LÉVÁN. Telefon ezáin : 33.—

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek :

Világhírű BAP1D lárcíOB kutak. „Alfa Separator‘ tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz-iéle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

0
0
0
0
§
0
0
0
$

Védjegy:„Horeony11. -WS

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

pótléka
egy régjónak bizonyult házisxer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony1* védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógys ^résznél, Budapest.
Dl Rlckter irtwíztftiri u .Amr srazliihíz", 

Prágában, Elisabetiistrasse 5 neu.

A mesterdalnok.

A legjobb és legtartósabb minőségű 

kévekötelek = 
legolcsóbb beszerzés:, forrása

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése.

Arak lévai raktárból szállítva 1000 darabonként:
145 cm 150 cm. 160 cru.

K 11.— K 11.25 K 11.75
Vízmentes ponyvák, gépszijak, gépolajok 

valamint mindennemű gazd-asagi cikkek 

gyári áron.

Naponként friss teavaj.

$
0 
ó
0
$
0
0
$
(5
$
0
0
0
0

Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.

legjobb mosószer
Washall Company Wien y 

II.Kurxbauergasse 3.

Kapható; KNAPP drogériában LEVAN.

A jó tanács 
olcsó !

Vásároljon csakis jó mosószere
ket, mert csakis ezek olcsók a 
használatban, mivel kiadósak és 
a ruhát kimélik. Kérjük, hogy 
a bevásárlásnál figyeljen a 
„SCHICHT“ névre és a SZAR
VAS védjegyre, mert ezek 
védik nieg ruhaneműjét cseké y 
értékű mosószerek által okozott 
rongálástól. Ezen védjegyek 
szavatolnak a tökéletes tisz

taságért !

A ruha beáztatására a legjobb szer 
az ,,ASSZONYDICSÉRET“ mosópor.

A rossz tanács 
drága!

Ne kövesse azon rossz tanácso
kat, melyek Önt „OLCSÓ11 s 
külsőleg a SCH1CHT-„SZAR- 
VAS“ MOSÓSZAPPANHOZ 
basoló mosószerek vásárlására 
akarják bírni. Az olcsó mosó
szerek a legdrágábbak és min
denkit óvnunk kell ilyenek 
használatától, mert ezek a leg
több esetben tisztátalanok, in
kább a ruhát és a kezeket 
támadják meg, mint a szennyet 
és a ruhának ke 11 e ni e 11 e n 

szagot adnak.

A ruha beáztatására a legjobb szer 
az ASSZONYDICSÉRET11 mosópor.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtőján Léván


