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Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.
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Megjelen vasárnap reggel.

FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITHAT és TÁRSA r. t.

A választójog titkossága.
Anélkül, bogy po itikai pártszem

pontból néznek ezt a kérdést, mivel a 
politizálás lapunk keretén kívül érik, 
mint társadalmi kérdést óhajtjuk tag
lalni ezt a közvélemény napirendjén levő, 
szociális fontofságu kérdést. Mert tény 
az, hogy a mai választói jog immár 
tarthatatlau ; demoralizáló hatását n p- 
ról napra látjuk, úgy, hogy az ember 
megdöbbenve elmélkedik minden le
zajlott választás után, lévén olyan jelene
tek és események tanúja, melyek furcsa 
világításban tüntetik fel a választópol
gárok erkölcseit a külf’öd előtt Magyrr- 
ország rovására.

A kormány maga is választójogi 
reformjavaslaton dolgozik. A közel 
jövőben az országgyü'ésnek is kell vele 
foglalkozni. Ennélfogva akatva, nem 
akarva, tiszta dolog ma már mindenki 
szemében, bogy a választójog reformja 
előtérben van s attól elzárkózni lehe
tetlen. Ezt még a legkonzervativebb 
politikusok is látják, érzik és éppen 
ezért törekvésük csak oda irányulhat 
immár, hogy e kérdés még a lehetősé
gig elodáztassék.

Ha ezeknek a választójog reformja 
ellen részint bujkálva, részint nyiltan 
küzdő ellenzőknek szavait halljuk. — 
úgy annyit már megállapíthatunk, hogy 
részint a részbeli okozás, részint pedig 
a körülmények kényszerítő hbt sa alatt 
belátják a választójognak az általános
ság és egyenlőség alapján való kiter
jesztését, sőt sokan még a „demokra
tikus alapokon1* való reformtól se zár
kóznak el, de a titkosságot nem, vagy 
legalább nem a maga teljességében, 
minden választóra áibatólag emlegetik.

Pedig a választójognak kiterjedése 
titkosság nélkül semmit se ér s igy az, 
ki ellene van, vagy tudatlan és renyue 
ahhoz, bogy e létfeltétel felett gondol
kozzék, illetve gondolkozhassék, — 
politikai kalóz, ki még ezután is ra
bolni, jogoktól fosztani akar. El akarja 
venni a polgártól az egyik kezévtl azt, 
amit a másikkal adott.

„A szavazás nyilvános volta, sza
vazó rabszolgaság “, mondja A vés 
Guyof, aki pedig nem volt szí ciálista. 
S valóban, nincsen ország tán a föld 
kerekségén melyre ez az igazság in
kább ráillenék a mienknél. Mert van-e 
még ország, — kulturállam — hol 
a korrupciónak, a pressiónak stb. oly 
sokfele, kiszámíthatatlan alakzatával 
találkoznánk, mint a mienkben ? Van-e 
szavazópolgára ennek az országnak, 
ki ellen, ha nézeteit szabadon hirdetni 
merészeli, mindenféle piszkos eszközt 
fel nem használnak kulturemberek, ma

gas társadalmi osztályhoz tartozó, sü
vegeit emberek ? Hiszen még azok a 
társadalmi rétegek is, melyek állandóan 
résztvesznek a vesztegetésben, kép
mutatóan panaszkodni szoktak a társa
dalom romlottságán l

Miután pedig látják a reform el
lenzői, hogy újabb érvek ellen, melyek 
a titkosságot ordítva sürgetik, küzdeni 
nem lehet, mert szemükbe kacag min
den ember, ki egyszer keresztülment 
a mai választások tortúráin, ha azt 
emlegetik előtte, hogy a titkosság el
lenkezik a magyar ember önérzetével 
és becsületes nyíltságával, kapják ma
gukat és a magyarság hegemóniáját 
féltik a reformtól, illetve helyesebben 
a titkosságtól.

Csodálatosan hangzik azonban, 
de úgy van, hogy még eddig egyet
len egy érvet sem hallott a radiális 
közvélemény, mely benne a titkosság 
iránti szeretetét meggyengiteni alkal
mas lenne.

Hát t. konservativ urak, s a ma
gyarság hegemóniáját féltő urak, felel
jenek csak erre: eddig a magyarság 
hegemóniáját csak a mai korrupt vá
lasztási módszer tudta fentartaai ? A 
magyarság mai fölénye csak az erő
szak, az etetés-itatás, pressió eredmé
nye ? Hiszen ennek állítása mig egy
részt a legnagyobb fokú erkölcstelen
ség szankcionálása, másrészt oly meg
alázó volna, melyet arcpirulás nélkül 
nem szabad magyar embernek elviselni I 
Ugyan-ugyan, llát nem a gazdasági 
és szellemi fölénye a magyarságnak 
az, mely évezredes vezérszerepet biz
tosított neki e honban ? És e szellemi 
és gazdasági fölény veszíteni fog akkor, 
ha a jogoknak az egyenlőség alapján 
való kiterjesztésével a magyarságnak 
eddig jogtalan ezrei is jogokhoz jutnak ? 
Hát a magyarság a maga mindjobban 
és jobban gyarapodó fölényével okos 
politika mellett nem lesz képes inkább 
beleolvasztani magába az alacsonyabb 
nivoju nemzetiségieket ? Hát az erő
szaknak van nemesítő, fékező hatása? 
Nem kell belátnunk azt, hogy a mai 
nemzetiségi, fanatikus, útópisztikus küz
delmet nem a tömegeknek harcai, de 
a mai osztályuralom, a megyei hatal
mukat féltő zsentrik és a nemzetiségi 
középosztályból származó, társadalmi
lag kiszorított ügyvédek, papok stb. 
harca, akik sovinisztikus, kifelé tekint- 
gető nőpolitikájukkal éppen úgy a 
saját zsebüket hizlalják, mint a mi 
„Üzletszerű kuruc»ink“ ? Nem kell 
belátnunk, hogy a népek nagy töme
gének kenyér kell s nem pánszláv 
ábrándok; hogy a népek tömege tisz
tességes megélhetést, jo iskolákat akar 

s bizonyos, miszerint, ha egyszer fel
szabadult ez ország közélete az oligar
chák mindent megfojtó hatalmától, úgy 
sokkal hamarább lesz lehetséges az 
egyesítés munkája, mint a mai kény- 
sze rm agy a rosit áse al.

Mindezt mindannyian belátjuk, 
még azok is belátják, akiknek nem 
érdekük ennek belátása. Csakhogy 
éppen az kell, hogy meglegyen a 
titkosság ellenzőinek, amit mi szánalni 
akarunk. Legyen meg továbbra is a 
mód, az eszköz, az erőszakra, a pressi- 
óra, a vesztegetésre, az etetés-itatásra. 
A választók számának szaporítása leg
feljebb az emberek értékét fogja csök
kenteni, aki eddig 10 koronáért sza
vazott, ezentúl 5 koronával is meg 
fog elégedni. De titkosság mellett 
mindez i lusorius, mert a szavazatok 
kevésbbé lévén ellenőrizhetők a sza
vazó polgár, mégis csak inkább a 
saját lelkiismerete szerint fog szavazni, 
szó sincs róla, bogy a vesztegetés 
egyelőre teljesen megszüntethető le
gyen, de magától meg fog szűnni, 
amikor látni fogják, hogy annak sem 
célja, Bem értelme nincs, mivel a tit
kosság mellett mégis csak jobban érvé
nyesül a valódi népakarat. A hiva
talnokok, az alárendelt alkalmazottak 
nem fognak félni a felsőbb nyomástól, 
mivel szavazatukat ellenőrzés nélkül 
adhatják le.

Mindezek azt igazolják, hogy a 
választójog reformját a titkos szavazás 
nélkül csinálni kárbaveszett munka. 
Ha a választópolgárok erkölcsi szín
vonalát emelni, a választási eredményt 
pedig a valódi népakaratnak tekinteni 
akarjuk, akkor lehetetlen mellőzni az 
uj választói törvény megalkotásánál a 
titkosságot.

A szocializmus és a népiskola 
Folytatás.

Ehhez szükséges mind a kettőt, úgy 
az észt, valamint a kedélyt is növelni, ne
mesíteni, nevelni.

Az ész a tudományok művelésével, 
úgynevezett pozitív gyakorlással müveltetik, 
öregbittetik, élesittetik és a tapasztalatok
kal érik.

Az ember, az ész kiművelését el nem 
sajátítja hirtelent!1, gyorsan, hanem lassan- 
kint, korral és idővel, meg hosszú gyakorlat, 
tapasztalat folytán. Az ész minden időelőtti 
koraérettsége el van tévesztve, hibás, bete
ges ; mert a tapasztalatokon megállapítva 
nincsen, hanem csak idöelőtti fejtegetése
ken, közléseken, magyarázatokon, úgyszól
ván a szuggesztión, aminek hatása nem 
m.’ly, gyökerezett, hanem sekély, felületes.
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Vaunak ítéletek, amelyekhez csak idő
vel, önmagától jön az ember.

Ha ilyen ítéletek, as éretlou koruakkal, 
csupán csak a bemondás folytán közöltéi
nek, annak olyan a hatása, mintha egy 
oktalan, tapasztalatlan suhancoak hirtelenül 
nagyon sok pénzt adnánk, amellyel még oko
san bánni nem tud.

Az észnek ilyetén idöelötti képezteté- 
sét jelenkorban a szabad sajtó és a szabad 
szó célul tűzték ki.

Most, igen sajnos, bizony nem tekinte
nek arra, hogy kinek és mit beszélnek, 
Írnak s az által milyen borzasztó nagy 
erkölcsi kárt tesznek; mert teljesen és ta
lán szándékosun figyelmen kívül hagyják, 
hogy vannak dolgok, melyek talán az ész- 
érett-korunak éa igazi műveltnek kárára nem 
volnának, a műveletien osztályok és fejlet
len, éretlen koruaknak, a fiatalságnak 
azonban biztosan ártanak.

Ha az, amire nagyon sok ember, annak 
idején, — t. i. akkor, mikor már a jelleme 
megállapodnék éa az észbeli tehe's‘g telje
sen kifejlődnék — önmagától jönne, vele 
hirtelenül közöltetik a váratlan újdonság, 
meglepetés megrázkódtatja őt lelki alapjá* 
bán, sőt tévutakra is rávezetheti.

Hanem az ész okos művelése sem ve
zet célhoz, ha egyúttal nem tart vele lépést 
a kedély művelése is. Csakis az ész és a 
kedély egyenmértékű művelése és ápolásá
val lehet az akarat nemesítését kieszközölni 
és biztosítani.

A leghsthatósabb eszközöd közé, melyek 
az akarat nemesi ésére hatást gyakorolnak, 
tartozik a vallás érzéke.

Est szükséges, kell >s gondosan ápolni, 
mit Komenszky is nagyon ajáu'ott és hang
súlyozott. Az ö fő paedago^iai mondása : 
„Az ember célja az Istennel való örök bol
dogság. “

Hí a történelem lapjait lapozzuk, lá'- 
jut, hogy nagy emberek, vagy nemietek, 

midőn valamely nagy munkához hozzáfogtak, 
' áthatva voltak az Istenbe vetett odaadással, 

jámborsággal, lelkesükséggel, amit korunk 
alig képes helyeseu fe fogni.

Mint a test nevelésénél bizonyos sza
bályokat szem előtt kell tartanunk és azo
kat követnünk, hasonlóképpen a lélek ne
velésénél is.

Szoktassuk csak korán a gyermeket 
pipázásra, szeszes italok ivására, meg más 
ártalmas dolgok üzésére, tönkre tesszük öt 
testileg ; vezessük, tanítsuk öt az elégedet
lenségre, hitetlenségre, a vallás iránti kö
zömbösségre és más rosszra s tönkre tesszük 
őt lelkileg.

Csak könnyelmű, frivol emberek, kép
zelődő, önbitt fenhéjázó fé'müveltek, avagy 
nyilt oktondik abban szoktak kü önös kedv
telést ta'ální, hogy nyíltan gyaláz.ák a 
tá-sadalom mostanáig jónak, üdvösnek, ha z- 
oocnak bizonyult intézményeit, szokásait, a 
vallást és tárgyakat, intézményeket, melyek 
má'ok előtt legfőbb tiszteletben tartatnak.

A félmüveitek legbuzgóbb terjesztői a 
szocializmusnak és ebből kinövő atheizmus, 
kommunizmus, anarchizmus és nihilizmusnak.

Napjainkban nagyon sok félmüveit 
tudós csak azért foglalja la a sajtó hasábjait, 
hogy a szocializmust és a vele rokonságban 
álló tanokat elprédikálhassa.

És, ahogy látszik, vállalatuk jobban 
virágzik, mint akárhány más hasznosabb, az 
emberiség üdvösehb intézménye.

Ahol a klasszikus müvek kelendőségnek 
nagyon ritkán örvendenek, ott, nevezetesen 
az úgynevezett félmüveitek közt, a selejtes, 
aljas, szemérmetlen, rém és vér-iroda'om 
virágzik és terjeszkedik, mily nem nemesit, 
erkölcsösen nem nevel, hanem a maga 
módja szerint tanít, világosit, valóságban 
pedig tombol, tompít és butit.

Ugyan, mit is mondanánk olyan n'u- 
dósról,* ak a számtant úgy tanítaná, hogy 
2X3=7, a fö drajzot, hogy a nap a föld 

körül forog, a történelmet, hogy Magyar
országban, ezer év előtt, pld. zsidók laktak 
és uialkodtak, a természettant, hogy a vi
lágosság épp olyan, minta sötétségi?

Úgy e, hinevetnök és a bolondok há
zába utasítanék.

Hasonlóképen vagyunk a szocialistákkal 
és velük egy zsákba fúvó társaikkal.

Ha valami más jobbat nem tudnak, 
vagy tudói nem akarnak, úgy bizony azza* 1 II., 
hogy az olégede’lenség, hitetlenség, ember
iránti gyűlölet magvát hintik a nép, a 
könnyeuhirök szivébe, hát birony azzal a 
népet föl nem világosítják, nrm boldogítják, 
okosabbá, felvilágosodottabbe, műveltebbé, 
nemesebbé s igy az emberiségnek haszno
sabbá nem teszik.

És ezen vakandmunkájukat szabad- 
elvüségnek, liberalizmusnak nevezik, magu
kat demokratákká nyilvánítván ; mintha 
bizony a demokratizmus a szocializmus 
„sine qua nOL“-ja volna.

Minden munkának, minden iránynak 
van bizonyos kijelölt, meghatározott célja. 
Néztük meg, mire ia törekednek a ezoci- 
álisták és velük egy trombitába fúvó, 
egy érzelemmel és közös érdekekkel bíró 
atbeisták ?

„A vagyon szétosztása, közössé tétele 
mellett akarják az emberiséget a vallás 
babonáiból* kimenteni, a fölvilágosodottság- 
hoz műveltséghez vezetni és a lélek teljes 
szabadságát érvényre juttatni.

Minden, ami felemel, a munka és a fá
radsággal összekötve szokott lenni, sokféle 
nélkülözéssel, iparkodással, mind a két- 
oldalról, úgy a tanitó, valtmint a tanuló 
részéről is. „A tanulás fáradtság* — régi 
közmondás és rendszerint csakis tövises 
utakon lehet boldogabb helyre jutni. A 
lélek minden szabadsága, minden tudás, is
meret, művészet és az emberiség különféle 
vívmánya általában, nem jött önmagától

T A R C A.

Üzenetek.
I.

Álmomban már Te is szerettél, 
Nevem zengett g enged szavadban. 
Ab, de a fényes virradatbau, 
Mint röpke ábránd, tovafiiutél.

E.tünt a csodafényes alom, 
De drága gvöngy maradt utána, 
Titokzatos fövénybe zárva, 
Es ez most az én bo'dogságoin.

II.
Akartalak már százszor is feledni, 
De nem sikerül ebből soha semmi

Oltár szivemben édes, édes képed, 
Mit tesz ki nem tép, uj láng el nem éget.

Most mebsze tőlem lelked és az ajkad, 
Idegen álmok bjborfénye rajtad.

Hulljon rád csak győzelem, dal, él«t . . . 
Szeretni foglak éu örökre téged.

III.
Mikor kacagva és dalolva, 
A zöld mezőket járom,
A rád gondolás fakasztja édes boldogságom.

Mikor a csillag féuye reszket
A bűvös éj szemében ;
KáJgoudolva és szeretvj, epeked’e nézem.

8 mikor a zsenge gyöngyvirágot 
Jégsobaj m gfagyaszija 
Megreszketek, hisz ez az én szere'mem sorsa.

Tjalassy Valéria. J

Az állomá8fönök hegedűje.
Irt*: Somló Dániel.

1
Z»hl Brúnó, egy kisebb állomás főtöke, 

álla alá szorított hegedűvel állt a forgalmi 
irodában, mig a forgalmi tisztviselő, Puch 
József, tenyerébe hajtott fejjel hallgatta 
fölebbvalója játékát, mely ha nem ia volt 
éppen művészi, de nem is kontárkodás.

— A nótákkal el akartam ütni szo
morúságodat, de amint látom, nem sikerült: 
sőt rám is átragadt, — mondá Zahl s ész
revétlenül siránkozó panaszhangokat vá'tott 
ki hangszeréből, mely előbb pattogott a 
vidámságtól.

Éppen csak ez hiányzott Puchnak, pa
takként omlott könyje, smi as állomáiflnö- 
köt annyira megindította, hogy a nyakába 
borult . . . Rímes vészjelzés riasztotta fel 
őket. Az állomás közelében összeütközés 
történt.

— Elvesztem I — kiáltott fel Puch. — 
h elfüggesztenek és elzárnak, családom 

nyomorba kerül. — Rohant haza.
*

Késő őszre járt az idő. A természet 
haldoklása épen kiegészítő keretet képezett 
Puch feldúlt lelkiállapotához, de még inkább 
az otthon eléje táruló képher. Tizennyolc 
éves Rózsa nevű leánya csak nem rég lett 
menyasszony, azonban egy mu'a'a'gon meg
hűlt, tüdőgyulladásba esett és most küzdött 
az enyészettel. Es okozta szomorúságát.

Érezte ugyan a bekövetkezhető csapást, de 
nem gondolta, hogy ily hamar megtörténik.

Szivszaggató zokogással mondotta el 
övéi között a vonalon történteket, mitől a
hófehér agyon nyugvó halál menyasszonyá
nak lelke megborzadt, s Rizsa elhervadt, 
mielőtt kinyílt volna . , .

A lesújtott apa és a hibás forgalmi 
tisztviselő egy revolver lövéssel fejezte be 
kínos földi pályáját, szálló lelke tán még 
utolérte kedves rózsáját . . .

özvegye elátkozta az állomás'őnök he
gedűjét, mi családjának ily uagy vesztesé
get okozott.

II.
Egy elegáns ifjú sétált az Erzsébet-kör- 

uton, a nyárutó leáldozni készülő napfényé
ben sütkérezve. A homályos Wesselényi- 
utcából egy lengalaku fiatal leány került 
eleje, ki el.,ö pillanatra felke.tette figyelmét. 
Maga sem tudta, hogyan mikép; kisérte. 
E einte csak rövidebb kalandra gondo t, de 
minél tovább figyelte as előtte libegő nőt, 
snnál inkább meggyőződött arról, hogy e 
találkozás nem múlhat el minden jelentősebb 
következmény nélkül.

*

Megtudta róla, hogy zongoraleckéket 
ad, havi 12—18 koronáért. Egy napon 
tiszteletteljes köszöntés utáu megszólította a 
kisasszonyt, kit Pápai Bellának neveztek 
meg előtte.

— Szigony Ödön vagyuk . . .
— Engedje meg uram, hogy folytassam
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birtelenül, játszi módon, hanem hosszu idők 
során át és nagy fáradtsággal.

Ellenben a szocialisták munkája nagyon 1 
könnyedén vitetik keresztül, majdnem iá- 
radság nélkül, úgyszólván egy csapásra.

Elvenni a fiatal ember hitét és szivét 
elégedetlenséggel, a társadalmi jó rend, 
szokások, erkölcs erény elleni „esznények- 
kel" megtölteni igen könnyű feladat és 
sokkal inkább sikerű1, mint valami más 
haeztOBabb, üdvösebb cselekedet.

Már ezen könnyűség és fölületesBÓg 
miatt a szociálisták tanai bizalmat nem 
érdemelnek.

És ugyan mivel akarják kárpótolni a 
népet ahelyett, amit tőle elvettek ?

Egyszerűen semmivel, meztelen és nagy 
semmivel I •

És ez az igazi ok, amiért másodszor 
nem érdemlik meg a bizalmat, hanem hatá
rozott megvetést és elitélést.

Azt, ami az embereket, az anyagi 
nélkülözések közt bo'doggá, a kisértések 
közben erősekké teszi, veszik el tőlük és 
annak helyébe nyújtják nekik az ö sem
mijüket.

Az ilyen semmi, ha belekerül a gyenge 
jellem, karakter szivébe, képez és csinál az 
emberből mulékony, földi semmit, avagy 
sikerült bestiát, melynek mindegy: ölni, 
gyilkolni, rabolni, égetni, lopni, rombolii, 
vagy simogatni, öle'ni, csókolni.

Ahol azelőtt jámborság, odaadás, biza
lom, szeretet, őszinteség, részvét, hála, bő
kezűség, szorgalom és tevékenység, kiméir- 
tesség. vállalkozó és hazalias szellem, ille
delmes és erenyes akarat honolt, ott ural
kodni kezd a semmi, melyből később nyers 
szenvedélyek, állatiaseág fejlődnek ki, 
amelyek prédáját majd még erősebb bilin
csekkel békóba verik, mint az a vélt vakhi'.

Folyt, köv.

A társadalom egységes nyelve.
lia a szociális élöt hülyéd haladása tör- 

vényszerüségét vizsgáljuk, többek között 
kitűnik, hogy e törvényszerűség legfőbb 
jellege : a szolidaritásban, a társas együtt 
érzésben, az érdekközösségben s az érdek- 
össrhangban gyökerezik. Azok a tényezők, 
melyekből a fontiek sarjadzanak, sokfélék. 
Azonban a legértékesebb tényezőt kizárólag 
a társadalom egységes nyelvében kell ke
resnünk. Nyilvánvaló, hogy az elme kép
zetei csak bironyos törvények ; rokonság, 
hasonlóság, azonosság, egyidejűség stb. tár
sulnak egymással. így vagyunk a társas 
eszmékkel is, melyek legközvetlenebb kap
csa az egységes társadalmi nyelv. A közö* * * III., 
egységes nyelv igen alkalmas arra, hogy a 
társadalomban élő, különböző egyének egy
más lelkületűt megismerjék. A fokozott 
gyű ölet, antipatia, szociális surlód/a, ide
genkedés, bizalmatlanság, stb. leginkább 
azokban a társadalmakban észlelhető, ahol 
különböző nemzetiségek vannak s ahol az 
egységes nemzeti nyelv még nem terjesz
kedett ki teljesen. Az ily helyeken a szo
ciális erők szétforgácsolódnak, mert nincí, 
ami egyesítse, tömörítse azokat. Az erők 
javarésze a gátló, a súrlódást okozó jelen
ségek elhárítására irányul. A társas haladás 
lassú és töke’etlen. Hazánkban a kü önböző 
nemzetiségi és nyelvi tagozódások mindun
talan elébe vágnak a szociális fejlődésnek.

Sok időt és energiát pazarolunk el a 
felszínre vetett nemzetiségi kérdések, moz
galmak, elsimítására. Ne feledjük el, hogy 
azok a nemzetiségi mozgalmak, feszkelödések, 
ellenirányzat ok, stb. pusztán a nemzeti 
nyelv szociális egységtelenségének tudhatók 
be. Lám azokban a társadalmakban (Fran
cia, Augol, stb.) ahol egységes nyelv ural
kodik, gyorsabb és tökéletesebb a társas 
Ö8szműködés.

Ne feledjük, hogy ma már korántsem 
a faj, mint valaha, hanem az egységes nyelv 
tartja össze a társadalmi egyéneket. Vala
mikor a fajnak, a vérrokoneágnak nagyobb 
egységes tő, vonzó ereje volr, mint most a 
XX.-ik században. A fizio.ogia érdekek 
helyét hovatovább a szellem foglalja el. A 
gondolat, valam nt ennek jelrendszere a szó 
teljesen átgyurja, átalakítja az ember egyé
niségét. Tudjuk, hogy mindenki valamelyes 

nyelv keretei között gondolkodik, érez, 
cselekszik. Ha lehet ez a nyelv az egységes 
nemzeti nyelv, akkor megkaptuk a lencsét, 
uiey a különböző nemzetiségeket egy kö
zűi körbe, közös munkába, közös boldogu
lásba tereli s egységesíti. Megszűnik a faj- 
gyüölet s a különböző érdekellentét, mely 
végeredményében a lársas erők összhangjá
hoz : a békés együttlé'hez vezet. Tapaszta
latok bizonyítják, hogy a nemzetiségi moz
galmak erőszakos elnyomása nem vezetett 
teljes eredményre. Sőt bizonyos tekintetben 
még jobban fokozta azt. Ennél sokkal ér
tékesebb s céléröbb az iskola ténykedése. 
Észleljük, hogy amióta az iskola foglalkozik, 
fáradozik a nemzeti nyelv egységes kiala
kításán ; nemzetiségi mozgalmak tetemeden 
csökkenlek. Ismerek nemzetiséglakta vidé
keket, ahol az állam különböző hivatalaival 
akart magyarosítani, de az eredmény med
dőnek bizonyult. Azt, amit a szóbanforgó 
hivatalok éveken át nem tudtak megvaló
sítani, egy-egy állami iskola rövid időn 
belül valósította meg. Azért bátran hirdet
hetjük, hogy a nemzeti nyelv egységes 
kiépítésére pusztán és kizárólag csak az 
iskola hivatott. E tekintetben oly missziót 
teljesit, mely a erociális szempontból mérle
gelve megbecsülhetetlen értékű.

Hogy azonban az iskola ezidöszerint 
még nem valósíthatja meg a kitűzött célo
kat : nem rajta múlik el. A cél keresztül
vitelének sok akadálya van. Ilyen elsőbben 
a nemzetiségi vidéken levő iskola túlzsú
foltsága. Ott, ahol 80—100, sőt sok helyütt 
ennél is több tanulót bíznak egy-egy taní
tóra, a kívánt eredményről szó sem lehet. 
Itt csakis az individuális tanítás vezethet 
sikerekre. A tanulónak sokat kell beszélnie, 
hogy a magyar beszéd keretében tudjon 
gondolkozni s a gondolatok szerint érezni. 
A magyar nyelv módszere, melyet ezeken 
a helyeken hasznúinak többé-kevésbé töké
letlen. Ilyen az eredmény is. Az u. n. 
direkt-módszer pusztán az üres szótudáson 
alapszik, nincs maradandó jellege.

Ennél sokkal jobb, céltérö’ob az a 
módszer, melyet a munkaiskola követ el. 
Ez a módszer a gyermek öntevékenységére, 
önkifejtésére, szükség érzetére támaszkodik. 
A rögzítés jobb és a munka könnyebb. 
A gyermek örömmel, játszva tanul be
szélni.

utamat, kötelességem szólít, — moodá az 
ismeretség elől kitérőleg a leány.

— Felkérni akarnám, kegyeskednék 
tanítványai közé befogadni. Ügy mondták, 
jeles zongoratanitónő, én pedig lelkesedem 
a zenéért, és remélem, ha ily bájos meste
rem lesz, nagyon hamar fogok tanulni.

— Röviden ki kell jelentenem, hogy 
férfiaknak nem szoktam leckét adni.

— Lelki beteggé tesz, ha kérésemet 
nem teljesíti, — suttogta elszomorodva a 
férfi, a addig-addig bes?élt szivrehatóan, 
mig havi száz korona ellenében Papai Bella 
elfogadta tanítványának.

*

__ Nagy belső küzdelem után jöttam 
önhöz Szigony ur, — mondotta Pápai kis
asszony belépése u án. — He'yzetem ké
nyes, tiszta nevemet, női becsületemet 
kockáztatom az ön tanításával, mit min
denki ürügynek tarthat. Ha nem gondolnék 
szegény özvegy anyámra és aiák öcsémre, 
kiket nehéz keresetemből tartok fenn, nem 
is jöttem volna el. Remélem, a tisztesség 
határai közt marad.

Ily bevezetés után a „rajongó*  tanít- 
vány csak bámulni tudta a mély gyászba 
öltözött leányt, csodálta finom vonásu ar
cát, melynek fehérségét a fekete ruha m^g 
jobban kiemelte; érezte, hogy Bella iránt 
olthatatlan szerelem tárnáét hevesen dobogó 
(■ivében.

— Saigony ur, ön aa arcomat viiegAIj*.

ahelyett, hogy megfigyelné ujjaim járását 
a billentyűkön . . .

A fiatal ember .megfigyelte" azokat 
az ujjakat s úgy találta, hogy elragadó szé
pek, örömmel elhalmozta volna csókokkal 
és boldognak érezte volna magát, ha azok 
a kezek szeretettel ölelnék meg öt I

III.
Egyik zongoralecke a másik után múlt, 

nem anélkül, hogy Pápai Bella lelkében 
nyomot ne hagyott volna. Két érzelem har
colt benne ; uj tanítvány, és egy ismeretlen 
zenevirtuóz iránt vélt szerelme, kit külső 
ben Szigonyhoz hasonlitott.

Őszre járt az idő. Av ég teljesen be
borult, örült szél nyargalt végig az utcákon 
a port felkavarva; vihar készült, mi egy 
b zonyos rémes napra emlékeztette . . . 
Nehéz szívvel lépett be egyetlen férfinöven
dékéhez. Letette kalapját, köpönyét és er
nyőjét az előszobában, melynek ajtaja nem 
volt egészen betéve. A homályos szalonból 
művészkózre való zongorajáték hallatszott, 
mi megrendítette a leány szivét.

Egy elsöemsleti ablakból hatoltak 
le hozzám és megállásra kényszeritettek e 
dalnak hangjai, melyből egy szerelmet 
szomjazónak epedésít véltem kiérezni, mi 
az előadónak saját szerzeménye lehet, — 
Most itt van Ö, meg fogom ismerni . . . 
Különös, hogy mindjárt ö reá gondolok, 
pedig akkor hegodüo játszott. Az emlékek 
feiidéatetvén révetegen tekintett körül, egy-

szerte csak tágra nyílt szemekkel pillantott 
meg egy gyöngyházzal kirakott violinót. 
Féktelen düh és gyűlölettel ütött rá egy 
hatalmasat öklével ....

— Mit tettem ? — eszmélt fel meggon
dolatlan cselekedete után. — Bódultán a 
szalonba táraolygott. A zongora előtt egy 
férfialak ült, a finálét befejezve. Bella 
térdre esett előtte és védőleg, kegyelmet 
könyörögve nyújtotta feléje a hegedű
roncsot.

— Mi az? — rezzen fel a férfi. — 
Eltörött a hegedűm I — hördült fel szivé
hez kapva, majd fájdalmas könnyeket hul
latva, ölelgette drága jószágát.

Élesen sikoltott fel Bella, azután fel
pattant.

— Elámított, álnéven mutatkozott be, 
mert hisz ennek a tulajdonosa csak az 
állomásfőnök fia lehet, — megcsalt, mikor 
zongoraleckék adására kért, holott jobban 
ért ahhoz, mint én 1

— őszintén bevál om, nem Saigony, 
hanem Zaláa Ödön vagyok.

— A híres hegedűművész, aki játéká
val elragadtatta az egész világot ? . . .

— Igen, — e varázshegedüvel, mit 
apámtó1, Zihi Brúnótól örököltem. Most 
szétzúzta, vele múltam dicsőségét . . . jö- 
vőm egyik reménységét . . .

Bilin forró könycsepp égését érezte 
kezén, melyet az ifjú görcsös erővel tartott.

— Legalább tegye lehetővé a mási
kat . , .
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A nemzetiségi vidéken működő tanító 
kiváló pedagógus legyen. Lmerje a magyar 
nyelvtanítás módszerét, a magyar nyelv 
fonétikáját. Értse a gyermek anyanyelvét, 
mert csak igy eresakedlietik le a gyermek 
lelkdletéhez, mely a kölcsönös bizalomhoz 
vezet. Alaposan tanulmányozza az illető 
népszichológiáját, szociális hajlamainak, tö
rekvéseinek minőségét, irányát stb. s ehhez 
képest válassza a célját elősegítő eszközeit. 
Vezetői; a leszűrt és a k'jegecedett tapasz
talatok legyenek. Minthogy azonban a 
nemzetiséglakta vidékein működő tanító 
fokozottabb s értékesebb munkát végez, 
mint a magyarlakta vidéken levő tanító, 
kívánatos, hogy nagyobb tize'ésber, szemé
lyi pótlékban részesüljön.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— A F. M. K. E. évkönyve, mely 

az egyesület harmincadik közgyűlése alkal
mából, Clair Vilmos főtitkár szerkesztésé
ben jelent meg, részletesen beszámol az 
egyesület 1911. évi működéséről és intéz
ményeiről Az évkönyv megállapít ja, hogy 
az egyesület harminc eves fönállása alatt 
1276,600 koronát forditctt magyar kultur- 
celokra. Alapitott 67 kisdedóvodát, amelyből 
harminckettőt ma is 40,000 korona évi 
költséggel tart fönn; 210 tskolui és nép
könyvtárat, amelyek mindannyian jelentős 
tényezői a magyar műveltség terjedésének ; 
szegény iskolás gyermekeket inyyen tan
könyvekkel és magysr isteni tiszteletek cél
jaira, magyar énekes és imaköoy vekkel látta 
el ; analfabéta tanfolyamokat és ismeretter- 
jcutő e öadásokat szervezett a magyar-tót 
nyelvhatár községeiben; a magyar nyelvnek 
és szellemnek az iskolában es azonkivül 
eredményes tanításáért migjutamazta az 
arra érdemes tanerőket e az elemi iskolák 
szorgalmasabb idegen unyanytlvü tanulóinak 
516 példányban fizette elő az En Újságom 
gyermeklapot ; aa iparos tanoicokuak je
lentkező elemi iskolás növendékeknek ma
gyar iparosoknál szerzett alkalmaztatást ; 
rendezte az egyesületi óvónők szegényes 
fizetését s azt méltányosan fölemelte- Leg
nagyobb alapítványát, a nébai llepcsik János

— Nem hallgathatom, csak vesztemre 
törhet. Apámat, és LŐveitmet már úgyis a 
halálba üldözte az á.lomástönök hegedűje. 
Puch József leánya vagyok s ebből is tud
hatja . . .

— En találkozásunkban éppen a sors 
kesemunkájára ismerek, bogy a tör ént 
szerencsétlenseg jövő boldogságunkkal legyen 
befejezve, megszentelve. Ami keserű kö- 
nyet fakasztott az áilomáilőLÖk hegecüje, 
az most mind mege desedne, — monda 
megindulva Zalán. — Meg vo>l vallva az 
özvegy átka 1 . . .

Aa első gyöngyvirág ....
Az első gyűrgyvirág kiuyiluU iia ntzze, 
Elküldőin magúnak, tegye ei emlékbe. 
Emlékszik rá, ugj-e? bogy fenn a Mecseken, 
Ilyen szép gyöngyvirág, sok-sok ezer terem, 
ült a ienyö szelei), Lói először láttám, 
Ezt az első szálát, éppen ott találtam. 
Az, aki letépte, most is még a régi. 

Ugy-e : nem dobja el ? ugy-e; el uem tépi ? 
Uh, bogy ha eljóuue, bogy ba ide vágyua, 
Valaki meg mindig, oly epedve vtrja.

Gyöugyvirág nyilasat, ott ieuu a Mecseken, 
Uiy szívesen látnám.
De úgy faj a ifikéin, bogy vau ott valak , 
Ki még most is vár rám.

A küldött virágot eltettem emlekbe, 
Az imaköuyvembe.
Abból imádkozom, bogy azt, kinek küldte,t 
Mielőbb feledje . . , .
U. i. én ia azt tanulom, lassa már így eve, 
És, hogy sikerüljön, — imádkozaou érte . • . • 

farlyisqé, S<poss Sasi. 

nyug, tanfelügyelő 176,000 koronás hagyo
mányát sz idén kapta az egyesület s ezzel 
vagyona meghaladta a félmilliót. A Repeaik- 
alapitváoy kamataiból sz egyesület a nyiira- 
bars-, hont-, nógrádi-, magyar-tói nyeivha- 
lá-on magyar nyelvi tanfolyamokat fog 
felállítani a asoukivül programújába fe'- 
veszi a szabi dtanitást, a felvidéki magyar 
társadalomnak szervezését, napközi otthonok 
és pa'ronagi-intézmények ietesitését stb. 
Az egyesület vagyona es idösserint meg
haladja a félmilliót, évi költségvetése pedig 
95 000 korona. Tagjainak száma 7320, 
nevezetesen 735 alapitó és 6585 rendes 
és pártoló.

— Felvétel a Tanítók Házába. A 
folyó évi szeptember hó 1.-én Léván meg
nyitandó Józsi/ Főherceg Tanítók Házába, 
amelynek berendezése serényen halad, — 
eddig már több növendék jelentkezett 
ugyan, — de — mint értesülünk — még 
most is van nehány betöltetlen hely s ezért 
a Háznak felügyelő bizottsága a jelentkezés 
időtartamát augusztus bó 20.-ig meghosz- 
Bzsbbitotta. Azon szülök, akik fiaikat az 
internátusbán óhajtják elhelyezni, bővebb 
feivilágositásért forduljanak a Ház gond
nokához.

— A lévai pportegylet vigalmi bi
zottsága buzgón fáradozik a „Sportegylet** 
telepén folyó hó 11.-én sportjátékokkal, 
sétahangversennyel és társasvacsorával egy
bekötött nyári mulatság rendezésé . Kez
dete délutáu 1/2 6-ko , Tarsasvscsora 8 
órakor. Személyjugy 1 fór., családjegy 3 
sor. Ezen fényesnek Ígérkező mulatságra 
már igen sokan je estették be részvé
telüket.

— Tanítói kinevezések. A köro'-- 
taiásügyi miniszter a vármegyénk területén 
levő egyes állami népiskolákhoz a következő 
tanítókat, illetőleg tanítónőket nevezte ki; 
Aranyosmarótra V<rtes Heirike’, — Csej- 
köre Geröfi Henriket, Heyer Bélát és 
Beszenek Ete kát, — Garam'adomérra Trusz- 
kane Szkubid Máriá', — Gyertyánfa- 
E>etmarira Honfi Ka mást, — Ktsaranyoira 
Dobó Sándort, — Lüiere Tóth Belát, — 
Nyitraszegre Suppan Györgyöt, — Újbá
nyára Tóth 1 onát.

— Nyitrai ős Társa r. t. közgyü 
lése. Lipur.k kiadója, a Nynrai es Tarra 
részvényisrsaeag ú tus hó 29.-en tartotta 
második évi közgyü eset Jdedvectky Sandtr 
elnöklete alatt. Az elnök kegyeieies sza
vakkal em.ékezett meg az igazgatóság egyik 
agilis es népszerű tagjának es alelnökenek 
Faragó Sámuelnek elhunytétól, amit a köz
gyűlés megilletödessel vett ludomásul s a 
köztiszteletben álló férfiú emleket jegyző
könyvileg megö:ökitetnr rendelte. A köz
gyűlés örömmel vett tudcm.st arról, hogy 
íz üzlet foigslma emerkedest mutat es így 
almodénak ígérkezik. A maiodik évben a 
meregszimia 75,949 K 51 f. vagyont mu
tat, az eiert uyereseg 5321 K 54 f. Eotöl 
a közgyü.es 5 %-us oiz'aiek kifzeteset 
lendeite el, meiy a társaság üzleti penzta- 
íanái mar fe.veheiö ; a uyereseg 19 %-át 
a gép ertekcsökkenesi alap, 5% át pedig aa 
osztaiek b.ztusitó alap dotaásara lorditja. 
A közgyűlés tz igazgalóság es feiüéye.ó- 
biioi.ssgnsk a te meuiveuyt megad'a. Vé
gűi a foiugyelö-bizottsag tagjaivá bzilussy 
D zaő, Fodor Adolf es (Jrtmann Kiden 
választotta míg, amire az elnök a sözgyű- 
lest berekeszieite.

— Csak egy virágszálat. A mi- 
nuztereli ös, m>ut belügyminiszter valameny- 
tyi törveuyhaiossg első usztvise.öjeüez kör
rendeltei intézeti, amellyel a József Kiráyi 
herceg Stauatónum-egyesület evente nov. 
1,-en tartani szokott gyűjtését a törvény- 
hatóságok f gye mebe aja .ija es a gyűjtés 
támogatására ouzduja.

— A sorozás varmegyénkben. Az 
idén a foson zások varmegyénk leiüelen 
a következő sorrendien lesznek megtartva; 
Léva városiak torozása zug. 24, 26., 27. 
es 28.-án kerü.uea soro.ásra; áilitásköie e- 
sek száma: 677. Körmöcbánya varo.ábau 
aug. 12.-tn újoncoknak ; ail.Ussöteiesek 
szí ma : 74. — A teiebelyi járasbeliek zug. 
29., 30. es 31.-en néznék sorisva ; á.litas- 
kötelesek szama ; 500. — Aa aranyosmaróti 
jarásbeliek lessue sztpt. 2., 3., 4. es 5.-én 

leezuek a sorozások ; állitáskötelesek száma : 
tí06. — Az oszlányi járásbeliek eo ozása 
ssept. 6. és 7. én tartatik meg ; állitáskö
telesek száma ; 345. — A garamsientkereszti 
járásbeliek szer t. 16., 17., 18. és 19. én 
állnak sor alá; álrtásk ötelesek száma: 
832. — Újbánya városbelieket szept. 20. án 
fogják sorozni ; állításkötelesek száma 1 90.

— A megyei tisztviselők státus
rendezése. A vármegyei státus-rendezésről 
alkotott törvény — mint értesülünk — 
csak augusztus hó folyamán nyer szentesí
tést és a végrehajtási rendelet is csak szep
tember hó közepe táján lesz kibocsátható. 
Tanácsos lenne, ha a vármegyei 'örvény
hatóságok be nem várva a végrehajtási reu- 
de'et közzétételét, illetve megküldését, már 
augusztus hónapban összeállítanák az igény
jogosultak kimutatását, hogy a végrehajtási 
rendelet krboc áfása u'án bekivánva az 
igényjogosultak kérvényeit, már az októberi 
közgyűlésen megtörténhessék a magasabb 
fizetési osztályodba való előléptetés, illetve 
az elrö szolgá'ati korpótlék megállapitása.

— Jutalom díj. A vállár- és közok
tatásügyi ni u:szter eddig évrö'-évre 50 
koroua jutalomban részesítette a lévai ipa
ros-tanonciskola 1 tanu'óját. E jutalom azon
ban a lefo yt tanévben elnézés matt el
maradt s annak kiu'alványorása csak a 
napokban várható. Az iparoktatasi főigat- 
ga ó ajánlja, hogy az em irett összeg az 
1912—1913. tanév Uonepelyes megnyitása 
alkalmával adassék ki az arra érdemesnek 
nyilvú i'ott tanulónak.

— Áthelyezés A válás- és közok- 
tatásrgyr mi iizter Kahlowzky Jenő közép- 
Czöpönyi tanítót az aranyosmaróti állami 
elemi iskolához helyezte át.

— Eljegyzés. Trustlca Gyula m. kir. 
okleveles e domemök e ni pókban tartotta 
e jegyzését Díváid Jolankávai, Díváid Béla 
erdoun csnoknau, a garamrevi m. k.r. er- 
dögonduokaág vezetöjenes leányává1.

— Szabó Ferenc szintarsulata 
július 20.-an kezdette meg előadásait Tren- 
csentep icen. Bemutató előadásul a Cigány
szereit m c. operettet játszottál,, amely a'- 
ka ómmal a színházban nagyszámú közönség 
jelent meg.

— Istvúnnapi nagy ünnepély a 
Margitszigeten. A gróf Zichy J-uos vall. 
eB ko.otl. winnzter kormányzata alatt álló 
Gyermekszanalóriumot a nagy közönség, 
magyar viBsinyok mellett valóban páratlan 
érdeklődéssel kaioita fel s ugyanoly mér
tekben támogatta a gjermekvedeimi moz
galmit rz á um i*.— Ezáltal vált lehetővé, 
hogy arány ag rövid idő alatt most már a 
második j yermehszanatórium létesítése kö
zeledik a megvalósuláshoz. — Ezen célból 
adott kivételesen engedélyt a Eövárosi 
Közmunkák TaniCsa ahboz, hogy Szent 
István napján a Margitszigeten égisz napra 
terjedő ünnepélyt rendezhessen a Gyermek
szanatórium Egyesület. — Az országos 
ÜnLepeiyre oly műsort állapított m-g a 
rendezőség, ameiy aláz mis arra, hogy Sient 
István tápján a fővárosba lánouokiad 
eseményed ünnepe legyen a Gyermekszana
tórium javéra rendezendő margitszigeti 
ünnepély. — Nevezetesen a kizárólag egy 
koronában megállapított izigeu beiepödij 
eileneLen az összes látványosságok megte
kinthetők lesznek. Az ünnepély színhelyén 
semmiféle kü.ön te.épódj, sem jótékony 
árusítás uem lesz. — A szigetre a hajó 
meueitéiti jegy felnőttek részére 1’40 kői., 
gyermekek részére 60 fillérben állapíttatott 
meg. — tíárczy István polgsrmestsr külön 
omuibussjaraiot eugide yesett az Istvauuapi 
ÜnLepeiyre, amennyiben a főváros forgalmas 
he'yeiröl lároaskocsik fogják a közönségét 
a szigetre szállítani s mindazok, akid az 
omnibuszokon váltják meg egy koronás 
jegyeidet, miudeu dűlőn tuvaidj nélkül 
szainiiainak a szigetre. — Azonkívül ingyen 
au omobil járatosról is gondoskod k a ren
dezőség, ameiyned fö.örekvese, hogy a 
közöuseg egy nagyszabáiu ünnepélyben 
részesüljön minden tagyohb meglelheltetes 
nélkül. — Kasaié'ei telviiagositi st teli fun 
utján ia (82—82) bárkinek ad a Gyermek- 
szanstórium Egyesület köt ponti igazgatósága 
(S Úhly-UiCa 15.)
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— Városi közgyűlés. Lóvá város 

képviselőtestülete tegnap augusztus hó 3-áu 
dr. Mocsy Aba tanácsnok h. polgármester 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott 
melyen a szokásos polgármosteri jelentés 
után dr. Kxrafiáth Márius az utcák hiányos 
öntözése miatt interpellált. Az elnök jelen
tette, hogy most egy uj szivattyút és villa
mos motort állított föl a város s igy a 
közei jövőben az utcák öuIözlbb bővebb 
lesz. Sztolár Mihály és neje kérelmit köztér 
átengedése iránt a közgyűlés névszerinti 
szavazással olfogadta, ezután elhatározta,hogy 
a néh. Laczkó József örökösei tulajdonát 
képező Isktanya-utcai telekből 21 O-Öl 
2000 koronáért megvétessék. A vasúti állo
más mellett fekvő Berger-féle ház megvé- 
teli ügye napirendről levétetett: A város 
azonban a pénzügy igazgatóságtól itaiméréíi 
engedélyt kér. E.fogadta ezután a gyü’és 
az iparos- és kereskedőtanonciskolák múlt 
tanévi zárszámadását és jövő tanévi költ
ségvetését. A legtöbb adót fizető képvise
lőtestületi tagok névjegyzékérek összeállí
tására Levat’ch Gusztáv, Bányai Ferenc és 
Tokody István kü ddettek ki A f. ev végevei 
kilépő választott képviselőtestületi tagok he
lyeinek betöltése iránti elömtézkedések 
megtételét is elrendelte. Az összeiró vá
lasztmány tagjaivá Bándy Endre, dr. Balog 
Sándor és dr. Kergék János, az igazoló 
választmány tagjaivá Belciák László és 
Friedmann Samu választattak meg. A ti- 
zedgazdáknak az éjjeli őrségiek sz év vé
géig fentartása iránti kérelmének helyt 
adott. A rendörlegénység részere a színi 
évad alatt teljesített szo'gálat utáu 39 ko
ronát állapított meg. Még több kisebD ügy 
letárgyalasa utáu a gyűlés véget ért.

— Az öreg tartalékosok nem 
Vonulnak be. A bunvedeimt miniszter 
rendeletét bocsátott ki, hogy az idei fegy- 
vergyekorlatokra már behívott 11. és 12. 
évtoiyunbeli tartalékotok behívói áronnál 
vonassanak be s ezen két evtolyanhuz tar
tozó tartalékosok a további fegyveigyakor- 
latok alól teljesen felmentetnek.

— A családi pótlék kiutalása. 
Úgy értesülünk, hogy a családi pótlékra 
vonatkozó törvényt szentesítettek és az elő
munkálatok már előzőleg folyamatba tetet 
vén, a családi pótlék kiutalása most igen 
rövid idő alatt be tog követkozni, miutau a 
pénzügyminiszter súlyt he yez arra, bogy 
lehetőleg gyorsan megkapják a pótlékot 
azok, akiket illet.

— Neinesszivü adomány. Ktmytner 
Jakab lévai köztitzteieibeu a. o kete.aedü 
es neje Klopfer Mária a napokban elhalt 
leányuk Íren emlékére a lévai izr. nöegy- 
letnel 400 K alapítványt teltek. A nemes 
tett önmagát dicseii.

— Sikkasztó Ügyvédi lmok. Kel
lemetlen megiepetes erie dr. Vályi Béla 
loionci ügyvédet a Losonci Újság c. lap
társunk felelős szerkesztőjét, izubó György 
ügyvédi Írnok, miu'úu vajy egy 1óoapou 
keresztül a rábízott leveleket le. nem adia 
és a bírósági beadványokat Le nem adta, 
hanem az azok helyt geire adott pénzt el
költötte, — juliua ho 29.-én nagyobb összeg 
elsikkasztása után nyomtalanul eltűnt a 
városból. A rendőrséy fcljelentóe folytán kö- 
röeését rendelte el. A tikkasztó unok, ki 
e.öbb a nagy csécsi körjegyröségnei volt 
alkalmazva s aki ntmeiyek előtt Gyulának 
is nevezi magát 19—20 eves, közepes ter
metű, szőke bajusztaian, kék szenti fiatal 
ember j a kérdezőnek különös, mereven 
nyitott szemmel telei s beszed közben ide
gesen hol a fejehez, hol a szájéhoz kapj 
jártában mindkét kezevel hadonászik ; csak 
m. gyárul beszél. Távozáskor kopottas, 
szürke ruhát, fehér teunisz cipőt es színes 
síaUagu, girardi kalapot viselt. Valószínű, 
hogy Szabó ki s: ökese előtt Losotcouuagy 
luutpolásokat vitt véghez, — valamely más 
városbeli ügyvédnél, vagy jegyzösrguel lóg 
keresni alkalmazást.

— Bolgár pénzek veretése Kör
möcbányán. Körmőcoauyaioi jelenük, hogy 
ott Bulgária függenensOgeuei, illetőleg 
királysággá történt emeiesenek emiékere 
1908. ev szept. 22,-iki kelettel ellá ott 
öOlO darab, egyenkint 100 frank es 15,000 
darab, egyenkint 20 frank értek ü arany

pénzt vertek. A 100 frankosokat, valamint 
a 20 frankosok felét, tekintve az idő rö
vidségét, — a bécsi pénzverőben, a 20 
frankosok másik felét, vagyis 37,500 dara
bot a körmöcbányai pénzverőben készítet
ték. E pénznemek a bolgár királynak 25 
éves uralkodói évfordulóján, vagyis e hó 
2,-án kerültek forgalomba.

— Áthelyezés. Alacsek István, lévai 
ciendörjárasörmester, aki sok éven át buz
gón teljesített szolgálatot a járásban, Osz- 
láoyba helyeztetett át, Helyébe Zádory 
Mihály járásörmestert helyeztek ide Kor- 
ponáról.

— Uj cigaretták. Ez év végén há
rom uj török cigarettafajt hoz be a dohány
jövedék. Szakértők állítása szerint ezek 
felvehetik a versenyt az importált cigaret
tákkal. A három uj faj egyike parafavégü, 
a másika aranyvógü, a harmadik szopókás. 
Az uj cigarettafajok gyártása javában 
folyik már.

— Strucok szaporodása az állet- 
kertbeu. Lendl Adóit dr. nak regi terve, 
bogy különböző forróvidéki állatokat ná
lunk szaporítással tenyészteesen és esetleg 
kereskedésbe bocsásson, úgy látszik, meg 
fog valósulni ; mert a strucokkal io-ytatott 
k sértetek sikerrel kecsegtetnek, amennyi
ben egy pár sfrikai struc számos tojást 
adott b ezeket most keltetik. Most dél
amerikai nandu-struccal kísérleteznek ha
sonlóképen. Ezek a kisebbek és vadászati 
célokra alkalmasak.

— A zsidó ünnepek és a sorozás, 
ti honvédelmi miniszter rendeletet adott 
ki, amelyben utasítja a sorozó bizottságokat, 
hogy a zsidó főünuepeken a sorozás szüne
teltessék. Amennyiben ez lehetséges nem 
volna, úgy utasítja az akcióban levő bizott
ságokat, hogy a zsidó vailasu áilitáskötele- 
esket szept. hó 12., 13. és 21.-én semmi kö
rülmények között meg ne idézzék.

— Hamis-e a ham snak tartott 
20 filléres ? A 20 fulétes nickel pénz
űi r.bök között sz utóbbi időben igen sok 
vsn forgalomban az 1907. és 1908. évszá
mokkal. Az ez években vert pénzdarabok 
a más évektől eltéröíeg vastagabbak ele- 
sebu rajzuak a feiirátos oldalon a buzako- 
szoru két levele csaknem a betűk alá hú
zódik, sőt az ,1“ és „É* betűkig elemek, 
holott a többi evfolyambeli pénzdaraboknál 
ezik sokkal rövidebbek. A pénz máskülön
ben kifogástalan s teljesen alkalmas arra, 
hogy azt bárki gyanútlanul e fogadja. Minc- 
azotá tál kialakult a hiedelem, hogy az 
ilyen 20 filléres : mind hamis. Vegre a 
napokban kérdést intéztek a körmöcbanyai 
peuzverdeher, ahonnan azt válaszolták, 
bogy a beküldött fent leírt pénzdarab nem 
hamis, A különbség azért van, mert abban 
az esztendőben uj présekkel és mintákkal 
dolgoztak s a parányi eltérés szándékos 
ténye a pénzverdének.

— A tanárok fegyvergyakorlatai. A 
honvédelmi miniszter a törvénybatósagoahoz 
rerdeletet luttzelf, ameiyben értesíti azoka*, 
hogy a nyilvános vagy nyilvánossági joggal 
fe ruházott tanintézeteknél alkalmazott tan
erők, akik lartaiekos tiszti vagy tisztje.ölti 
es ebhez baionlő rendfokozattal bírnak, 
jövőben az időszaki fegyvergyakorlatokra 
csak az iskolai szünidők tartama a'att hl- 
vandók be. Azoknak érdekében, aaik tegy- 
vergj akoriatukat aképen kívánják teljesí
teni, hegy augusztus bó közepétől szeptem
ber hó középéig tartó zárógyakorlatokou 
résztvebeBi erek, az illető iskolaigazgatók 
hivatottak aira, bogy az illető csapatpa- 
rancsnokBágLál Írásbeli javaslatot tegyenek.

— Helyettesítés. A lévai járási fő
szolgabíró az eihala ozas folytán megürese
dett óbarsi körjegyzőt állásra lvicsis József 
ott trüsödö segeojegyzöt helyettesítette.

— Jóváhagyott alapszabályok. Az 
arsnyoiuisróii kaik, legéuyegyeeüles alap
szabályait a m. kir. belügyminiszter a na
post au a jóváhagyó záradékkal el átta.

Automobil kölcsönző intézetet 
lén s tett Adlir Zsigmonu Léván Mirtoifi'y- 
uica 18 szám aiatt, ahol automobil kit és 
nagy utakra mindenkor megrendelhető.

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Úr!

Julius 25.-én délelőtt utoljára öntözte 
az ég az utcáinkat. Azóta vígan porzik a 
város. Mintha uem ia volna itt senki, aki 
az utcaöntözés dolgában intézkedne, vagy 
mintha uem is volna itt senki, aki ennek 
az intézkedönek az eljárását ellenőrizni 
köteles volna. Az öntözés ugyanis olyan 
ötletszerűen történik, bogy mást nem is 
tételezhet fel az ember. Nem csuda tehát, 
ba a közönség köréből ismételten felhangzik 
az a panaszos jogos követelés, hogy öntöz- 
tesse a város valahára már rendszeresen 
az utcáit, amikor nagy a forróság és nagy 
a szárazság. Az, hogy julius 31.-én délután 
söprés után egy lajt locsolgatta a keramit 
út egy részét és a városháza előtti úttestet, 
mig a többi utcákon szinte bokáig ér fel a 
por, az minket nem elégíthet ki, mert az 
csak szemfényvesztés, az csak arra jó, hogy 
hivatkozhassanak rá ; hisreu akkor is ön- 
töztettünk 1

Most mészvizes vitézkötéssel cifrázzák 
fel a bűzös utcai csatornákat. Híre jár 
ugyanis, hogy az egyik országos egészség- 
ségügyi főfelügyelő talán Lévára is be fog 
nézni. No hát, majd meg kérdezzük, mi a 
véleménye : vájjon az a meszes sujtás — 
meiy a laikus szeme előtt a kolera ellenes 
védekezést markirozza — ésszerűbb-e, fon
tosabb-e, szükségesebb-e avagy pedig a 
szennyezett utca porának öntözéssel való 
ártalmatlanná tétele ?

A feleletre én nem vagyok kiváncsi.
Meg egyet jegyzek meg. Városunk 

közönsége buzgólkodott a „'liidőbetig gon
doló* leiesitése körül. A’em szatira-e, hogy 
hatóságunk meg — öntudatlanul bár — gon
doskodik róla, hogy az utcaporon ne múljon, 
a ,’lüdöbetey yondozóu betey anyagának lét- 
számemeléte ?

Erre nézve is lebetoe majd az egész
ségügyi felügyelő úr véleményét kikérni. 
Azt csak elfogadják illetékesnek ilyen 
kerdesekben ?

Léva, 1912. aug. 2.
Tisztelettel

Kazafiáth Márius dr.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi jul. bó 27-tK| 1912. évi aug. hó 4-ig,

Születés.

A szülök neve
v o< e §
&a

A gyermek 
neve

Berkovics Iirael Kiéin T. leány Anna
Stanga Lőrinc Puska K. leáuy Karolina
Bátovszki Imre Danis J. fiú Lajos
Valasik Józsek Laczkó A. fiú József Géza

Házasság.

VallásaVöleaeuv es menyasszony neve

Vajda Béla Fauféder Hilda

Halálozás.

Az eliiunyl neie Kora A halál oka

Somogyi Antal 
Burányi Borbála 
Szládek József 
Molnár Lenke

8 éves
12 uap 
26 éves
7 hó

Agyhártya gyűl.
Bélhurut

Ált, giimökór
Bélhnrut

Lévai piaciárak.
Hovalvenetö ; Dr. Horváth Gyula rendőrkapitány.

Búza m.-mszaánként 21 kor. 70 fiil.— 
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
kor. — till. — Rozs 18 kor. — fiil. 19 kor.
— fii. Árpa 18 kor. — fiil. 19 kor. 40 fiil. 
Zab 21 kor. 20 fiil. 21 kor. 60 fiil. 
Kukorica 20 kor. 40 fiil. 20 kor. 80 fiil,
— Lencse 38 kor. 60 fiil. 38 kor. 80 fiil.__
Bab 28 kor. — fül. 28 kor. 40 fiil. — 
Köles 12 kor. — ftll. 13 kor. — fiil.
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Hivatalos közlemény.
1793 — 1912. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1912. 

évre szerkesztett földadó, házadé, III. és 
IV. oszt, kereseti, tökeksmat és ny lvános 
számadásra kötelezettek adókivetési lajstro
mai megállapítva, az ar.-maióti m. kir. 
pénzügyigazgató ágtól leérkeztek, miért is 
adózó közönség értesittetik, hogy ezen lajst
romok Léva város adóhivatalánál 1912. évi 
augusztus hó 5-töl 1912. évi augusztus hó 
13-ig bezárólag 8 napi közszemlére lesznek ki
teve és az érdekeltek által hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési lajst

romban tárgyalt adónemmel már a múlt év
ben is megróva vo'tak a lajstrom közzé
tételét követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megál'apiiott adóval ez évben 
ellő ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adólönyveeskéte történt bejegyzését 
követő 15 nap alatt netaláni felebbezéseiket 
a városi adóhivatalnál, az ar. maróti m. 
kir. pénzügyigazgatóségnál benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Léva, 1912. évi augusztus hó 1 én.

Fábián Zoltán
adőb. íőuök.

Nyilttér.

M O LL-F ÉLE
LSE I D Ll T.Z-PORaai
Enyhe, oldó hásisser mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követktx 
menyeiben szenvednek.

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

bedörzsőlés, 
elismert, régi jóbirnevü báziszer 
szaggatás és bülésböi származó 

mindt uuemü betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára Icox. 2. 

Kapható minden gyogv szertárban 
és drogériában.

CM OLL-FEILE d
SOS -BORSZE S? |

za.’lra-.r.tvi

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cia kir. udv. szállító, Bées, I, Tuacbbnen 9.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai-utca 23 számú házbau 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.

Ií2 EL. 50 fokos

törköly pálinka
Hl-ként 150 kor.-val eladó
a kistapolcsányi fóherczegi
—......uradalomban. ■

Eladó ház.
Kohárl utcza 77. számú ház eladó. 
Mely all két szoba, konyha, éléskamra 
és gyümölcsöskerttel. Bővebb felvilágo
sítással szolgai a tulajdonos STEFKO 
JÓZSEF Bpest, VI. kér. Mohács u. 9. tz.

2818—1912. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonut.
A lévai kir, járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy öchilk Vilmos végrehajtatlak 
Koasulár Antal végrehajtást szenvedő elleni végre
hajtási ügyében beuyujtott árverési kérvénye folytán 
a uevezeit végrehajtató javára 30 koroua töke, 8 ko- | 
róna 84 fillér eddigi per ú végrehajtási az ezúttal ■ 
11 korona 92 fillérben inegállapi ott árverés kéreti 1 
valamint a még felmerülendő további költségeknek, ki- , 
elégitése végett az 1881. évi LX. t. ez. 144. § és a ■ 
Vh-J alapján a végrehajtási árverést a végrehajtást 
szenvedő Koszmár Antalnak a lévai kir. jírásbiróság . 
területén Nagykálna község határában fekvő és a 
nagvkálral 682 sztjkvben A -f- 1 Sor 130|b. 1. hrsz. 
120 ö. i. számú házbani */t részére 740 koroua kiki
áltási árban az árverést elrendelte még pedig a Vhn 
26. §• alapján akként, hogy ezen határnapon a fenti 
ingatlan a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eiadatni nem fog.

Ezen nyilvátos bírói árverés 1912. évi szeptember 
hó 2 napján délelőtti 9 órakor Nagykálna község 
házánál lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartozunk az ingatlan 
kikiáltási árának 10°|rát készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett álfolyammal számí
tott és az 1881. évi 3333 számit j. M. R. 8 §-ában 
kijelölt óvad fkképes ér ékpapirban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értel
mében a báua'pénzuek a bíróságnál történt előleges 
elhelyezéséről kiállítót s'.abá'yszerü elismervényt át
szolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vh t 21. 
§-ában megnevezettek vaunak 'elmentve

A kikiáltási áruál magasabb ígéret esetéu a bánat
pénz a Vhn 25 § ának megfelelően és az ott jJsott 
következmények terhe alatj kiegészítendő.

Kdlt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál, 1912. évi junius hó 17. napján. Pogauy 
s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Bányai
kir. tlkvvezető.

Nagysallóban 
jó forgalmú 

vendéglő, mészáros és hentes 
üzlettel egybekötve a tulaj
donos betegsége miatt eladó 
esetleg- bérbeadó. 
Bővebb felvilágosítást ad 

fabianek lajosné Nagysallóliaii-

Kiadó lakás.
Kalvin-téren (az órás) bolti helyiség, 

2 szoba, konyha, éléskamra és fa
kamrából álló lakás Nov, 1-től, 

a „Kákái villa sorbanu 2 szoba, zárt
folyosó, konyha, éléskamra és fás
kamrából álló lakás azonnal kiadó. 

Értekezhetni Forgács Mihály 
tulajdonosnál.

valamint lcöltözköcléselcet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal
Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi U- Í2Í2.

Teljes ellátás.
Léván a jövő tanévre teljes 

ellátásra elfogad po’gári is
kolai leánykát egy izr. 

tanító. Bővebb értesitéssel
X a kiadóhivatal szolgál, X

A borfogyasztó közönség
■ figyelmébe. .

Ajánlóul kitűnő minőségű boraimat 
^2=3 házhoz szállítva. = 

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii. 
Balatonmellóki , , 190 „
Nesznielyi Ó vuiö* „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rét delést házhoz 
szállítom. T< lefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel
Fertikó József

varost fogadó.

Kiadó lakások.
A Szentháromság-tér 2. sz. 
házamban egy több szobá
ból álló utcai, egy udvari 
és egy kerti lakás azonnal 

— kiadó. - —
Bővebb felvilágosítást a 

háztulajdonos ad.

Germán ia
Életbiztosító Részv -társ. Stettinben 

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

Biztosítási állomány 1910, év végén 1008 m<lió K 
Biztosítéki alap « « n 450 w „
Nyereménytartalék „ „ „ 34 „ „

A lévai piac részére lehetőleg óvadék
képes föügynökség iránti aj nla’ok az Igaz
gatósághoz Budapestre, vagy szervezési fő
tisztviselőnk Belez Gyula úrhoz, a lap 
kiadóhivatala címén intézendők.

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

tudhatók meg. .........

Kerestetik
október 1-i belépésre, földmivesisko- 
lát végzett nős ispán, ki több 
évi gyakorlattal bir és ért a hizla
láshoz, cukoi répatermelődhez és 
tejgazdasághoz. Ajánlkozók küldjék 
bizonyítvány másolataikat, fizetési 
igényeik megjelölésével: Garsnive- 
szelei Gazdaság, u, p. Nagysáró, 
Baremegye címre. ■ ■ FÍ

leéjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurxtaaőerqassc 3.
Kapható. KNAPP drogériában LÉVÁN.
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2301| 1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz- ' 

hírré teszi, hogy ifjú Keserű Járomié Tolnai R ,zi 
végrehsjtatóuak Sinkovics János végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében benyújtott árveiési kérve- 
nye folytán a nevezett végrehajtató javára 115 ko- 
róna töke 15 koroua 60 fillér eddigi p,r és vég re haj- 
tási az ezúttal 15 koroua 30 fillérben megállapított 
árverés kéreti valamint a még féméi Ülendő további 
költségeknek kielégítése végett az 1881. évi LX, t. 
cr. 144. és a Vhn. alapjáu a végr hajtási árvenst 
h végrehajtást szenvedő Sinkovics Jánusuak a lévai 
kir. já'ásbiróság területén Léva város határában 
fekvő és a lévai 332 eztjkvben A I 3 sor 2129 
hrssámu szői'öbeni 112 részére 148 korom, a lévai 
1463 sztjkvben All sor 2130 hrszámu szöilőbeni 
1(2 részére 136 korona, a lévai 1041 sztjkvben A I. 
1 sor 545 hrsz. 488 ö. i. számú házbani 1,2 r‘szere 
1200 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte 
meg pedig a Vhn. 26. §. alapján r-kként, 1 ogy ezen 
határnapon az irgatlan a megállapított kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsouyabbb áron eladatoi nem fog.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912. évi augusztus 
23 napján délelőtti 9 órakor Léván a kir. jbirosag 
mint tlkvi hatóság Irattárában l«sz m» gtartva.

Az áiverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 1 O*|o-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi 3333 számú I. M. R. 8. §-abau kijelölt óvadék
kepe* értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vágy
sz 1881, évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál történt elölt ges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervény! átszolgáltatni, mely 
kö’elezettseg aló! csak a Vhn. 21 §-ál>an megneve
zettek vannak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetében bánat
pénz a Vhn 25, §*ának megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe mellett kiegésziteudü.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyv i 
hatóságnál 1912. évi május h 10. napján. Pogány s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmáuy hiteléül ;

Dodek
kir. tlkvveze'ő

Bars- es ZEHIoixt megyéket ércLoLtlö

vasúti uj menetrend. 1912. május hó l-töl.

Budapesten. Nyári 
5aS2axIUrU.Q. és téli gyógyhely a 

magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern lieren 
dezéeíi gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborog^tá8ok, uszodák, kiilön hölgyek éa 
urak részére. Tőrök-, kő- és marvanyfür- 
dök : hőlég-, szénsavas- es villamosvizfür 
dók. A fürdők kitüuő eredménnyel hasznai
tatnak főleg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedíj nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

G-Berzencze Léva. Léva- Csat?—Parkauv-Nana- Purkanv-Nana -Csata -Léva. Léva Gr.-Berzencc
Gi ,-Berzeucze ind. 604 1225 525 Budapest . . ind. * 705 2*o 650Jálna , , . b*° 1232 532
Saskö-Váralja* 619 12" 5" Becs ind. 1105 1207 450
Gr.-Szt. Kereszt 626 1250 560 Párkány-Nana ind. Ő-4Ü 856 428 920
Geletuek-Szklenó 648 109 6o'J Kőhid-Gyarmath &55 910 4" 935
Szénásfalu-Vichnye 649 1*0 6'6 Kéinénd . . 608 923 45Ü 9*8
Zsarnúcza 711 £38 638 Bény .... 619 934 507 IO00
Zsarnőcza-Fiirészm.* 7 16 J43 6'4 Csata . . érk. 629 944 5*’ lOio
Garainrév 7“ 150 650 Csata . . . ind. 637 yeo &31 1020
Rudnó 732 2oi 702 Oroszka . . 6" 10**i &38 10“
Újbánya . . 738 207 Toö Garam-Damásd 653 ÍO*2 5" 1036
Bars-Berzence6. őrh.* 7.8 218 719 Zseliz , 704 1023 55» 1056
Gr.-Szt.-Benedek 807 238 741 Nagy-Salló 728 10" 623 11“
Kovácsi , 8*’ 2" 7öö Alsó Várad . . 743 11**3 638 1144
Nagy-Koszmál) 828 2&9 7” Nagy-Szecse . 748 110» 643 1149
Léva . ,érk- 843 3" »“ Léva .... érk. 759 11*9 051 12oo

(ind. 5 04 851 1231 3" 8'24 Léva .... ind. 809 1135 704
Nagy-Szecse 5 '■* 901 121* 355 834 Nagy-Koszmály 827 H&5 722
Alsó-Várad . 5 22 907 12" 40* 8“ Kovácsi . . . 835 12*>‘ 730
Nagy-Salló . 5*« 927 1°7 421 9” Gr.Szt.-Benedek 853 1223 748
Zeliz 609. 945 125 439 918 Bars-Berzeuce 6. Őrh. 903 123<* 7űtí
Garam-Damásd 620 955 135 450 928 Újbánya . . 9*1 12" 809
Orosz ka . . 629 1004 144 4&9 907 Rudnó . . . 9*9 1265 814
Csata . . . érk. 635 1010 £50 506 943 Garamrév . . 930 107 8251

n ... ind. 650 1020 J58 qI'J 9” Zsarnócza-Fűrészm. 930 1*1 831
Bény . . 701 10’1 2°9 531 10“ Zsarnócza . I 9»3 129 8”
Kéinénd 711 10*1 219 511 ,0Ü Szénásfalu-Vihnye 10*2 1" 8ö7
Kőhid-Gyarmath 723 1063 231 564 1023 Geletuek-Szklenó 10*** 150 9“
Párkány Nána érk. 737 1107 2*6 ö10 1037 Garam-Szt.-Kereszt 1030 2** 921
Budapest felé . ind. 837 321 807 Saskő-Váralja 1037 2*9 928

« » gyors . 831 1238 8-’ Jálna . . . 10" 229 937
„ . . . érk. HU 515 1035 Gr.-Berzencze . 1068 237 944

* „ gyors , 1)40 |40 945
Bécs fel-’ . , ind. 7&7 11*2

. . gyors „ 8‘-6 II" 3«3 1

n ... érk.
n r gy« i. 12i< 545 625 1

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super 
fosfát kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelemezés.)

AZ OLLA- 
»zakorvosok 
által meg j 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve I 

van. I 
Két évijót-l 

állás. | 
Ára | 

ucatonként.

8.— és I 
10. jfcnronaj

eOLLRl
GL’MMl

A. különlegesség. 
Jb A tudomány maii 

állása szerint J 
. bebizonyított A 
r legjobb
J Gumml JHE 
[ óvszer. AB

Követelje azonban hogy a szállítója

Az 
,0LLA“ 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy
szertár ácan 
ti jobb dro

gériákba,

önnek csakis
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint r'P oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ mmnilnir Wien. Hi437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériáidban 

» PICE EDE ülatueréffüMiben.

B.-Gyarmat—-Parkany-Naua es vissza. Érsekújvár—Kis-Tapolcsany cs vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 S29 2->0 Érsekújvár . . ind. 440 9*’ 520 910
Dejtár . . . 322 8" 2" •Bánkeszi 3 sz. őrh. 453 930 Ö32 *923
Ipoly-Vecze *338 *903 *302 N.-Surány . . érk. 5oi 9*18 540 931
Drégely-Palánk 359 925 3" Nagy-Suráuy ind. 508 950 561 935
Ipolyság . . érk. 4Í8 9" 330 Zsitva-Födémes 5” 1004 603 947
Ipolyság . . ind. 4™ 960 3" Kis-Mánya . . 531 10“ 6>i •955
Visk .... 506 10*1 405 Mánya . . 53; ÍO29 (»18 10«»
Szakállos 5 28 1029 425 •Szt. Mihályúr 047 1036 62Ö •1016
Bál ... . *539 10" 438 Vajk .... 5ó7 1040 6»o 1025
Ipoly-Pásztó 055 1063 432 Verebély . . Ö2S ll*9 657 10*5
Zalaba . . . 6 13 ll*o 509 Zsitva-Újfalu . 6 36 1128 7o» 1056
Csata . . . érk. 625 1123 522 ‘Betekints . 645 ÜSS 7ifi *1104
Csata . . . ind. 6" 1130 5W Taszár . . . 6 65 11" 7«* 11“
PárkányNána 727 12*7 6^0 Arany os-Maróth 712 12°» 737 1125

Vissza Kis-Tapolcsány 728 1221 747 1136

Párkáuy-Náua ! d. 910 428 510 Vissza.

Csata . . • érk. 9 0* ö" 631 Kis-Tapolcsány 510 833 353 820
Csata . . ind. ÍO22 526 6" Aranyos-Maró th 520 86* 40& 83.1
Zalaba . • ÍO" 5" 659 Taszár . . 5»2 90’ 4*’ 851
Ipoly-Pásztó ÍO94 601 719 •Betekints őrh. 538 9" * 423 *8ó9
Ipoly-Bél . . 1104 *6iÜ *729 Zsilva-Ujfalu . &47 926 432 9»u
Ipoly-Szakállos 1121 6Ü 7" Verebély 609 96* 456 936

Ipoiy-Visk . . 1137 6Í2 803 V»jk .... 619 10»‘ 506 948
Ipolyság . . érk. 1169 826 •Szt. Mihályúr 62’ 10“ •5** 958
Ipolyság . . ind. l208 710 8" Mánya « . • 686 108* 524 1012
Drégely-Palánk 12’0 7*9 92o Kis-Mánya . . 6" 1037 529 1019
Ipoiy-Vecze 12"* *7" *932 Zsitva Fődémes 649 10" *5-88 1034

Dejtár . . . 101 7 59 900 Nagy-Surány . érk. 700 1104 5*» 1047
B.-Gyarmat 1 28 823 10“ . . ’ iud. 7 07 1109 554 1102

•Bánkeszi őrh. 7" 11*’ *602 *11.2
Érsekújvár , . érk. 737 ll29 6u 1126

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 8 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy __  gyorsvonat; » = jzemélyvouat.
"•jelzettek feltételes mogállá..

„Útmutató44 legui^ , rnetrend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- és zenemtíkereskedésében Léván.
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A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám ■ 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek : -

Világbiiü rRAFlE‘ láncros kutak. rAlfa Separator“ tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjol b minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz -féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szzkba vágó gépek és géprészek.

kaucsuk sarok.

O
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0
00
2

= Kölcsönkönyvt&r == 
újonnan kiegészítve kb. 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVÁN. 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

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

sítést ad JAROSS FERENC

47755 Föld. Min. 1912.

Termelt tűzifa eladás.
A garamrudnói ni. k r. erdőgondnokság 1912 — 1914, évi tűzifa termése 

két (2) eladási csoportra megosztva zárt Írásbeli sjánla'ok utján el fog adatni.
I. csoport : az Újbánya és Rudnó közelében lévő rrdőrészek tűzifa 

termése. Bánatpénz 5000 koro a.
II. csoport, : a Zsarnóca, Alsóhámor és G^ramrév közelében levő erdők 

tűzifa termése. Bánatpénz 5000 korona.
Az ajánlatok legkésőbb 1912. évi augusztus hó 13-án déli 12 

Óráig uyujtandók be Zsarnócán a m. kir. erdőhivatalnál és augusztus hó 
14-éu délelőtt 10 órakor fognak az erdőhivatal tanácstermében nyilvánosan 
felbontatni.

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, az árverési és szer
ződési feltételek, ajánlati űrlap és botiték a zsarnócai erdőhivatalnál sze
rezhetők meg.

Budapest, 1912 évi jú ius hóban.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.
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■ Ajánljuk : -------
legolcsóbb napi 'árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fiiszer- és gyarmatárninkat, 
valamint á'landóanf iss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
= csemegeáruinkat. -----
Közvetlen kávéímportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

— versenyen kívüliek I
Legjobb Mauthner-féle kerti és 
•••• vetemény magvak! «««« 
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
é3 zöld gálicz raffia-háncs, min 
= dennemü festékáru, -------

portland és románczen! ént 
állandó nagy gyári raktára.

M. iir. marliasó es löpor-arntla.
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári áron I 
"V ARRÓGÉBEK 

B évi jótállásra!

Kern Testvérek 
fűszer-, csemege és vasnagyhereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél répavilla és répakiemelő, fejsze 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tó
gazdasági, bádogos- és kömives szerszámok, épü
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapáciok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vafcikkekböl.

Legczélszeiűbb többször csavart horg. drótfonat 
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe- 

oziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajíDlat-
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


