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Szent István király.
Kora György.

Európa kifáradt. Sorvadtak régi 
népei. Uj, friss erő kellett. S jött a 
népvándorlás. Ami régi volt, pusztult 
és megifjodott. Egy-egy győzelem új 
népeket fölemelt és megbuktatott. Hi
szen akkor minden szeszélyesen és 
hirtelenül történt. Mintahogy a zivatar 
is jár. A történelem kereke mintha 
gyorsabban forgott volna. Alig tudták 
megfigyelni az emberek. Azt. gondolták, 
hogy itt csupán a véletlenség törvé
nye járja. Pedig akkor is egy hatal
mas törvény vezéréit. Az erkölcsi rend 
törvénye. Akiknek erős és gyors vala 
a kezük, azoké lett a győzelem. De 
akik gyorsan tudták magukat alávetni 
az erkölcsi rend törvényeinek, azoké 
lett a jövő. A háború csupán a tör 
ténelem szinpadjára vetette a népeket. 
De nem éltette őket. Mert nem a 
patakban omlott vér, hanem a rend 
és az erkölcs a népek éltetője. A nagy 
vezérek biztosithatták a népnek a jelent, 
de a jövő biztosításához kellett állam
férfiú. Amely népnek államférfia nem 
akadt, azt magával ragadta az ör
vénylő idő. S mert akkoron több volt 
a vezér, mit államférfiu, azért sokan 
tűntek le igy. — Az érkötési törvény 
elsodorni hagyta unokát, akiket meghó
dítani nem tudott.

S mily szerencsés volt az ifjú 
magyar nemzet! Nyert nagy vezére
ket ! De nyert ezeknél is nagyobb 
államférfiut. Az államférfiu sz. István 
vala. Nagy volt tényleg. Hiszen éltető 
lelke tudott lenni egy egész nemzet
nek A népnek uj hazát szereztek 
mások. 0 új lelkeket, új szellemet 
nevelt bele. A kereszténység szellemét. 
Ö már akkor tudta annak a nagy 
jelentőségét, amit mások egész mosta
náig nem képesek megérteni, 0 már 
akkor élesebben látott a jövőbe, mint 
mi a múltba. Tudta már akkor is, 
hogy vagy létezik egy keresztény Ma
gyarország, vagy semminő. — Mert 
nem keresztény Magyarország nem 
lehet. — A kereszt közelében a bálvá
nyok rombadőlnek.

S mivel ő tett embere volt, amit 
jónak ismert, keresztül is vitte. És meg
született a keresztény Magyarország 
8 evvel nevéhez a legnagyobb ese
ményt jegyezte oda. Nagy lett vele a 
neve. Szent lett az emléke. Szent min
den magyar szívben. — Adig másokat 
a kor tett naggyá, ö maga naggyá tette 
a korát.

Egy nemzetnek, amely jövőt akar, 
nem szabad egy ember egyéniségén 
felépülnie. Vele naggyá lehet ugyan. 

Mint ahogy naggyá lett Nagy Sándor 
népe, de el is bukik vele, amiként 
amaz bukott el. Jövője annak a nép 
uek lehetett csupán, amelyet nem egy 
ember kiváló egyénisége tartott föl, 
hanem egy szilárd erkölcsi alap. Az 
egyének változhatnak minden pillanat
ban, de az erkölcsi alapnak meg kell 
maradnia. Már pedig abban az időben 
e szilárd erkölcsi alapot a keresztény 
Európában csak a kereszténység esz 
méi nyújthatták. S hogy e nagy igaz
ságot sz István már akkor tudta 
megérteni, mutstja igazán, bogy ál
lamférfiu.

A történet igazat adott neki.
A múlt sokra tanított meg azóta.
Bármely népnek, hogy itt nyuga

ton boldoguljon, kettőre van szüksége : 
győznie kellett és legyőzetni. Győznie 
ellenein és legyőzetni az uralkodó ke
reszténység által. E kettő együtt adta 
meg a jövőt. A középkor legnagyobb 
zavarai között emelkedett az egyház, 
amelynek oltalmában a veszélyeztetett 
emberiség menedéket találna. (Eötvös.) 
Az összes népek bármily erősek voltak 
is, ha kereszténnyé lenni uem akartak. — 
elvesztek. E vesztek sorra mind, — A 
kereszténység szétzülleni engedte mind
azokat, akiket magáénak nem mondha
tott. De ugyanakkor felemelte gyér 
mekeit. A népek sorsa a kereszténység 
torsával forrott össze. Általa lettek. 
Vele emelkedtek. Lettek nagyokká 
avagy szenvedtek. Dacoltak a szeszé
lyek hosszú sorával. De nem győzet- 
tek le. Csak a kereszttől uem volt 
szabad elpár.olniok. Ha elpártoltak, 
megszűnt az a ap, amely fentartotta 
őket s indultak a biztos pusztulásnak. 
„A religió és az állam karöltve ha- 
nyatlanak“. (Bolinbrocke.) Európában 
kereszténység nélkül egyetlen egy nép 
sem boldogult. S azért a szomorú 
francia forradalmi eseményekre gon
dolva Thiers mondotta is; Letüut ezen 
vallás egy pillanatig az emberi lélek 
szörnyű viharában s megszűnve a zi
vatar, a hitszükségnek érzete is visz- 
szatért, jelentkezve a lelkek mélyében, 
miut természetes és nélkülözhetetlen 
hite Franciaországnak.

Amit látunk, gondolkodóba ejt. — 
Kétezer év ostromolja már Golgota 
ormát, de a kereszt rendületlenül fenn
áll ma is, csak áldozatai változnak 
koronkint . . S úgy is van. Békét
óhajt Európa. Csak a keresztnek üzen 
folyton háborút. S mindig akad sereg, 
mely lázadni kész. Mindig akad fegy
ver, mely alkalmasnak ajánlkozik. 
Mindig találnak módot, mely remény
nyel kecsegtet. - 8 a kereszt véd- 
falainál népek temetője lesz az ellen- 

. tábor. Királyok buknak el. Népek 
vesznek el. De áll a kereszt rendület- 

. lenül. Csak győzni és szenvedni tud.
S vannak szomorú idők a keresztény
ség történetében is. Amikor a viszály 
és a számítás vezérszerepet méltatla
noknak osztogat. Föl néha egész a leg
szentebb trónig. Olykor az ellenség 
pusziit és ostromol kint. Bent pedig 
vele versengve pusztít a visszaélés és 
az önmagáról való megfeledkezés. S 
aki védje, nincs sehol. — És a kereszt 
akkor is állja küzdelmét. Győz akkor 
is, ha nincs ki védje. A történelem 
viharaiban a kereszt függetlennek mu
tatta be magát az emberektől. Megmu
tatta, hogy nem az emberek, nem az 
intézmények védik, hanem egy hatal
mas kéz onnan felülről. Népek és 
országok vezetőik szerint süllyednek 
és virágzanak, lesznek és elbuknak. 
Sorsuk fölött az emberek sorsa dönt. 
Történelmük fonalát emberi kezek 
szövik. A kereszténység sorsát azonban 
nem innen intézik. — Szerencsés te
hát a nemzet, mely a legyőzhetetlen 
keresztényseg várfalain belül mene
dékre talál, A hosszú múlt megtanított 
reá, hogy a legyőzhető népeknek a le
győzhetetlen kereszt alatt kell megvonul- 
niok, hogy győztesek maradjanak as 
élet színpadján.

S elgondolkodom. Fájdalom fogja 
el borongó lelkemet. Sajátságos. Az 
emberek nem okulnak. — Most, mi
dőn a történelemért mindannyian any- 
nyira lelkesülnek, belőle merítik érvei
ket és mindenütt keresik az okozatos 
összefüggést, s megteremtik az oknyo
mozó történelmi tudományt stb. — 
most nem merik belőle leszűrni a ta
nulságot. Tudni igen, de okulni rajt 
nem akarnak. Nem akarják észrevenni, 
hogy a múlt iránytűje mindig csak 
egy irányban mutatott, — a kereszt 
irányában. Akik arra mentek, folyton 
csak azoknak adott igazat. S sorra 
tévedtek, akik másfelé letértek. S most 
mégis megállnak sokan. Nem óhajtják 
követni az irányt, amely két ezredéven 
át jónak bizonyult. A sajtó szakítani 
akar a múlttal. Óhajtunk iskolákat, 
amelyekben a keresztnek ne legyen 
helye. Várunk kormányokat, amelyek 
edd’g nem járt utakra vezetnek. 8 
hisszük, hogy jó lesz ? Hisszük, hogy 
ami eddig egyetlen népnek sem sike
rült, sikerül az nekünk ? Oly veszély
be sodorni egy nemzetet, amelybe ed
dig egy se állta meg a helyét, nem 
egy-e a hazaárulással ? Mit ? Hogy 
nem az?!

Mig erős volt a Róma hite és szent, 
megállta a helyét, bár egypár ember 
védte csupán s egyetlen keskeny gát;
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később, bár áttörhstetlen falak és egész 
sora a légióknak védte, mégis elbu
kott, — mert a hit és az erkölen fa
lai leomlottak, amelyek között annak 
előtte biztos menedéket talált.

Az „Immaculáta" viták idején 
Döllinger, a nagy tudós, aki az egy
ház tanát elfogadni nem akarta, egy- 
pár hívével együtt az egyháztól el
szakadt, Mindszenti Gedeon egy gyö
nyörű gondolattal felelt meg erre. — 
lm, a magas tengerpart. Mélyen alatta 
a beláthatatlan tenger. S megmozdul 
a hatalmas víztömeg. Habzik a tenger. 
Örvény örvénybe süllyed. Hullám 
hullámra tör, S csapkod a tenger 
mindegyre vadul. — De áll a part. 
Minden hullám, mely hozzácsap, meg
törik rajta. S nincs mód, hogy ártsanak 
neki. De im! Egy darab fövény 
elszakad a parttól hirtelen. Sodorják a 
hullámok meszszire. Ide-oda hányják, 
Le- és fölvetik, mig nem egy örvény 
elnyeli. — Kereszténység a biztos 
part, mely szilárdul áll. Mi vagyunk 
a bizonytalan fövény. A parttól a 
fövény ha elszakad, nem a part vész 
el, hanem a fövény. A biztos parthoz 
vissza tehát!

Az erkölcsi törvény oly hatalom, 
amely elsöpri azokat, akiket meghódí
tani nem tud.

A szocializmus és a népiskola-
Folytatás.

Ha as éltaianos erkölostan as emberi
ségnek, — melynek legszélesebb rétegei 
még mostanáig műveletlenek, vagy as Álta
lános műveltségben nem eléggé előrehala
dottak- az erkölcsös élet igazgatására, kor
mány osására, magában véve nem elégséges, 
úgy a zsenge ifjúság vezetésére is soha 
sem less elegendő.

A fentemlitett elvet ; „Szeresd feleba- 
rátodat, mint tenmagadat* I — amely már

Ázsia keleti részén, még Krisztus Urunk 
születése előtt ki volt mondva, — lehet 
ugyan az általános ethikai elvek Bzerint, 
mint a külvilág, minden szemlélését, nyíl- 
vánulásait eseményeit, tüneményeit általá
ban, a gyermekek szivébe beojtani ; hanem 
mit fogunk csinálni a többi szellemi belvi
lággal, a saját személyi léttel, a belső „én*- 
nel ? I

Ugyan milyen érv, elv, bizonyítás, meg
győzés szerint lehet ezt a láthatatlan, elrej
tőzött, magába zárkózott szellemi világot a 
rossztól legbiztosabban megóvni és az erkö - 
csösségnek biztosítani ? 1

Milyen elv fogja a gyermeket vezérelni, 
illetőleg igazgatni, vezetni, kormányozni s 
oltalmazni, hogy pld. ne legyen fialó, rest, 
hazug, könyörtelen, irigykedő, szemérmetlen, 
veszekedő, tolvajlásra hajló, kárt tevő 
stb. ? 1 Talán azon elv szerint: „Tégy jót, 
magáért a jóért* ? I

Már feljebb mondtam, bogy a felnőtt 
és műveltebb embereknek is bajosan esik 
ezen igazságnak a fölfogása és követése ; 
hát még a gyermekeknek és műveletle
neknek 1

Tekintetbe véve a gyermek benső, tit
kos, elrejtett, magára hagyott életét, úgy 
erkölcsének legerősebb, leghathatósabb őr
zője, oltalmasója, védője, őrangyala: a val
lásának erkölcstana.

Ha őt a bűn, illetve az isteni büntetés 
iránti félelem vissza nem tartóztatja, meg 
nem oltalmazza, úgy semmi sem védi meg 
a bukástól, botlástól, rossztól, szóval a bűn
től, ha csak a jó, erkölcsös szülő, vagy 
nevelő szeme a titkos tévedéseit ki nem 
fürkészi és eltávolittatásukról, megszünteté
sükről, velők való felhagyásról jó korán és 
minden erejével nem gondoskodik.

De tudjuk, hogy a gyermek nincs és 
nem is lehet folytonosan jó szülei, vagy 
nevelőinek felügyelete alatt s ha később 
rossz, erkölcstelen társaságokba kerü1, ke
veredik, akkor as Isteabe való hite és az 
Isten büntetésének iránti félelme képes öt 

az erkölcsi romlástól visszatartani és meg
oltalmazni.

Csakis igazán müveit és erkölcsös szü
lők, vagy nevelők képesek az általános 
ethika tanai és szabályai szerint gyermekeiket 
erkölcsösen fölnevelni; a nép szélesebb ré
tegei erre nem képesek ; maguk is erősebb 
támaszokat nélkülözvéa.

Azért nem lehet helyeselni, sőt határo
zottan el kell Ítélni, bogy a vallás tanítása, 
az iskolából kiküszöböltessék, — mint azt 
egynéhány, a bolondok házába való atbeista 
paedagogus és „tudós* hangoztatja és ajánlja,
— mert az Isten iránti és örökkévalóságba 
való hitre, úgy a gyermeknek, valamint a 
felnőtt embernek is van szüksége. Ezen hit 

legsikeresebben valamely felekezet elvein, 
hitágazatain, dogmám és a felekezti iskolákban 
a gyermekek szivébe ojtatik.

A katholikus népiskolákban kell tehát 
a kát. vallás tanai szerint az ifjúságot ne
velni, sziveikbe a kát. hit, vallás és erkölcs
tan magvait hinteni és az uj elveknek, 
irányoknak, tanításoknak, melyeket a szo
cialisták hangoztatnak, prédikálnak, ellent- 
állani, azokat a népiskolából távoltartani.

Mert az uj „boldogító* tán bolonditó ? 1
— tanok és irányok hatása már, Bajnos, a 
fiatalságnál, különösen a városokban, gyá
rakkal ellátott helységekben, de már itt-ott, 
a falvakban is, úgynevezett kamaszkoruak- 
nál, serdületleneknél, no, meg felnőtteknél 
is nyiltan észlelhető.

És miben is állanak azok a nemesitő, 
felvilágosító, boldogító, uj, szocialista irá
nyok és tanok ?

Különösen a következő pontokban és 
elvekben:

1. Semmit sem hinni 1 Nincs Isten, nincs 
menyország, sem pokol — dal is van róla
— semmi sincs, halhatatlan lélek se. Az 
mind csak aa emberek üízsékmányozására, 
butítására és fékentartására lett kigon
dolva.

Azért el minden felekezetien Már a 
huszadik századba nem „pászol,* hogy a

T A RC A.
Hétköznapi mesék.

Irta: Ferenozy Paula.

I.
Zord, téli napokon, mikor az utakon 

dühöng zz orkán dühös rohama, mikor a 
hólavina végig söpör a száraz barasztokon, 
a kandalló barátságos meleg lángja mellett, 
a szamovár durusL-ló lényénél, gyakorta fel
tűnik lelkiszemem előtt, egy erős csontu, 
száraz ismu vénleány, jóságos, barna sze
meivel, komoran összehúzott vértelen ajká
val, egy :zerü, igénytelen, szürke ruhájában, 
ö volt az én ifjú éveim jóságos tündére, 
az ö biztató szava adott sokszor ambíciót, 
erőt, — nélküle tán, nem is igy történt 
volna életem, — ö volt az én vezető szel
lemem, védangyalom mindig.

Mikor as egyetemre kerültem, akkor 
ismertem meg. Kint a külvárosi sikátorok 
között, egy kihalt utca, sárga, kopott há
zában laktunk mindaketten. Régi épület 
volt az, a falakról sok helyütt hiányzott a 
festék, vakolat, — kapuja toldott, ablakai 
zöldes ólomüveg, — szegény emberek vol
tak a lakói is, jobbára üzletbe, gyárba jár
tak el, másnapos főzeléket ettek, maguk 
mostak, szobát súroltak, a legnagyobb gye
rekre bizták a kisebbeket.

Vitázz taszító, rideg épület volt, — de as 

udvarában hatalmas akácok virágoztak, 
édes iliatukkaal elém varázsoltak egy 
darabka otthont, a falut, az erdőt, a vadvi
rágot mezőt, édes nyugodalmat. Ez az egy 
vonzott engem is oda, jól esett a tiszta, 
harmonikus csend, az eresz alatt tecskeféss- 
kék voltak, — a nagyváros idegenében, 
félig otthon voltam ottan. A lakótársaimat 
alig ismertem. Közvetlen szomszédom egy 
aongoramesternő volt, kopott vénláoy, — 
örökké fekete esernyővel járt, — a hásbe- 
liek cssk annyit tudtak róla, hogy óraadó
tokból tengődik, — a gyerekek, vének, 
Ilka kisasszonynak hívták . . .

Nem is emlékszem, hogy ismerkedtünk 
meg. Én őszintén örültem uj ismerősömnek, 
egyedül voltam, mulatságba társaságba nem 
jártam, arra nem tellett, nem is vágyódtam 
sehova, a könyvek voltak az én egyedüli 
barátaim, — tanulni, diplomát szerezni, biz
tos kenyérhez jutni mielőbb, — ez volt az 
én egyetleu álmom, — ami ezenkivül volt, 
azt eltettem akkorra, mikor már leszek 
valami, ba már állásom lesz, ha szabad, 
független leszek. — Én közlékenyebb vol
tam. Pár hét múlva igaz testvért láttam 
benne, nem volt előtte titkom, s ha ő 
nyíltságomért fedett, — nevetve ismételtem, 
hogy őbenne csalódni sohasom fogok I

Lassan megszeretett engem ia, As anya 
szerepét játszotta velem, beleszólt minden 

tettembe, ha csüggedtem, — bátorított, ba 
sirtam, letörölte mindig könnyemet.

Napról-napra többet fedeztem fel benne. 
Kezdtem tűnődni azon, hogy annyi intelli
gencia, oly mély gonodolkozásu elme, hogyan 
kerülhetett ily szűkös falak közé.

Ilka csak nevetett. Azt mondta, fiatal, 
rajongó vagyok, uem ismerem az életet 
csupán 1 . . .

A sorsa érdekelt, foglalkozása, minden, 
a múltja, . , . ö azonban, ritkán s akkor 
is kimérten szólt magáról, csak néha egy 
elejtett szó, egy odadobott vonás derített 
egy-egy fénysugarat, — ilyenkor azt hittem, 
hogy az a magas, ssikár, vénlány, nem is 
se a szürke zODgoramesternő, hanem egy 
osodás mithosi alak, egy elátkozott király
kisasszony . . ,

Ismerni vágytam teljesen, tudni a tit
kát, — mert, hogy valami titokzatos ho
mály vonja át, azt soha som kétlettem.

Mutogatott elszáradt virágcsokrokat, 
beszélt utazásokról. Rengeteget olvasott 
össze . . . többet tanultam pár bó alatt, 
miut évek alatt máshol.

Egy zúzmaráé, havas téli estén maga
mellé húzott a kopott börpamlagra, nehéz 
hasábokat dobott a begittelt cserép kandal
lóba, párolgó illatos tea gőzénél, a lehúzott, 
rózsaszín ernyős lámpa misztikus fénye mel
lett, megígérte, hogy elmondja nekem aa ö 
élete történetét, elmondja úgy, ahogy meg- 
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gyermekek keresztelkedjenek, imádkozzanak 
templomba járjanak, Fölöslegesek az egy-' 
házi esketések, meg a halottak eltemetése, 
ostobaság, hogy még müveit emberek temp
lomba ia járnak.

2. Senkitől se kell félni I Istentől leg
kevésbé ; de a szülőktől Bem kell félni, 
mert ők kötelesek magzataikról gondos
kodni ; nem kell félni a tanítóktól, hisz 
azért, hogy tanítanak, fizetést húznak; nem 
kell té'ni a hatóságoktól, elül járóktól, az 
ország kormányától, meg a királytól eem, 
hisz ezek teljesen fölöslegesek és helyettük 
önkormányzatot — érted: semmiféle kor
mányzatot kellene állítani. Általában semmi
féle tekintély ne ismertessék ; minden em
bernek van esze, képes maga-magát kor
mányozni és nem szükséges neki, hogy 
más valaki által oktattassék, miképpen kell 
viselkednie, mit kell hinnie; vagy öt igaz
gassa, vezesse, mert azt mindenki önmagától 
is tudja.

Folyt, köv.

A balkéz kiképzésé.
Széchenyi mondta ; a nemzet legnagyobb 

kincse „a kiművelt emberfő**. A nemzet 
erejét Bem annak sokasága adja ; mert ha 
ez műveletlen, olyan, mint az elrejtett 
kincs, melynek fölébe kerül — a szemét. 
Az állam fő feladata a kultúra intenzív 
terjesztéséről gondoskodni. Nálunk különö
sen is annak kellene lenn'. Fajunk fe sőbb- 
ségének védelmére a műveltség hatalmas 
fegyverét szegezzük ellenségeink mellének. 
Törnek reánk mindenfelől és mi csak ezzel 
a fegyverrel vívhatjuk meg életbaiál har
cunkat, más fegyver amúgy sem all rendel
kezésünkre. Sajnos, de ezt éppen azok nem 
akarják tudni, nem bírják elhinni, akiket a 
gondviselés a nemzet vezetésére kijelelt. 
Máé, boldogabb nemzetek, akiket pedig 
belső ellenségeik sokasága nsm marcangol, 
— mint a magyart ha álra szánta — ezek 
a boldogabb, igazán kulturnemzetek ezt 
már rég nemcsak elismerték, de nekik dé
delgetett közintézményük ma az iskola. 
Oh, átok nem „áldoznak** erre a legféltet
tebb közintézményükre, mert ők tudják, 
hogy ez nem áldozat, banem a legjövedel- * II. 

történt, ... a téli esték hosszúak, — 
szóval legalább megröviditjűk azt.

Ettől kezdve minden este össze búj
tunk a kopott bőrpamlagon, s vénlány me
sélte véveteg szemekbe1, száraz ajkkal a 
legköanapibb, a legprózaibb mesét.

II.

Élőről kezdem. Azt hiszem, sok helyütt 
untatni fogom, — de tudja, mi vénleányok, 
zeretünk megállni a múltban, visszasírni, 

- sszakacagni azokat az időket, az álmo
sat, melyek már vissza úgysem térnek 
loha I

Ne várjon az én mesémtől semmit. 
Szürke ködfoszlány töredék az csupán, egy 
a sok milliókból, kik hallgatagon hordják a 

eresztet, türelmesen viselik a balga sors- 
sapásokat. Előrül kezdem, a születésemnél ; 

ih, de mégse, hisz akkor még nem tudtam 
mi as élet, hogy a be nemváltott álmok, 
könnyet, jajszót adnak csupán . . .

A szüleim gazdag emberek voltak, 
gyárunk volt, százak álltak rendelkezésünkre. 
Voltak nevelők mellettem, tanítottak sok 
mindenre, lehető tökéletes nőt akartak ne
velni belőlem — s én teli szájjal szívtam 
magamba mindent, tanulni, tudni, es volt a 
boldogságom — megvetettem a lézengő 
dologtalanokat, akik a véletlen, vakaseren-

mezöbb tőkebefektetés, több : a nemzetiét 
fundsmentuma. Nálunk áldozatnak vesznek 
minden fillért, melyet az elmaradottBágából 
kibontakozó kultúránk egyre nagyobbodó 
igényei követelnek. És szók a boldogabb 
kulturnemzetek azt is tudják, hogy a kul- 
tuia egyre növekedő igényeit kielégíteni 
okos dolog is ; mert ha a gyomor a szívvel 
harcra kényszerű', bizony mindig a gyomor 
marad a győztes. Nincs ez máskép. Ezt 
tagadni talán lehet, de a tényt megmá
sítani nem.

A tor kényszerítő hatása alatt egyre 
szélesebb úton kíván haladni a nép: na
gyobbak lesznek jogai, igényei, tieztultabbak 
eszméi. Hovatovább mindinkább érezhetőbbé 
lesz e.ötte az a tapasztalat is, hogy az az 
általáuos képzettség, mely a modern ember 
munkája sikeres elvégzéséhez kel), hiányos, 
vagy legalább is nem elég. A köztudat a 
régi primitív népműveltség helyett egy 
magasabb szintájút követel, olyat, melyet az 
étet is támogat. A közvélemény e sürgető 
szava elöl kitérni nem lehet, az iskolának 
meg kell adnia a népnek e nagyobb kép
zettséget. A régi iskola avatag tudásán nem 
gubbaszthat már e kor tanítósága, mint 
egykor Marius Ksrtógó romjain. A nep- 
müvelteég minél intenzivebb terjesztése 
fő-fő l ötelessegünk, különben a katedrán 
nincs helyünk. Mert hogyan íb mondja 
Madách ?

„A kor folyam, mely visz, vagy elmerit. 
Úszója, nem vezére at egyén*.

Hanem ennek a nagyobb műveltségnek, 
ennek a magyar kultúrának o'yannak kell 
lenni, hogy a száz és száz különvált érde
keket egyesíteni tudja és fajunkat felemelje 
az anyagi és szellemi haladás oly magasla
tára, hogy ezt a kultúrát a többi nemzeti
ség is megkívánja és örömmel fogadja. 
Legyen az életrevaló I Ez a tudat, ez a cél 
hajtsa, izgassa a kutató elméket, hogy oly 
biztos utat jelöljenek ki nekünk, amelyen 
haladva a uépműveltséget minél tartalma
sabbá téve, munkánk sikerét biztosan elér
hessük. Legyen ez a magyar kultúra olyan, 
mely ne csak a nép ismeretkincsét növelje, 
hanem az életét is kellemessé, derűssé és 
könnyűvé tegye. Adjon a magyar kultúra 
a nép keiébe oly eszközt, amellyel az az 
élet uármely viszonylatában megállja helyét 
és kiküzdhesse magának azt az anyagi es 
szellemi jólétet, hogy ne baromi, banem 
kuituréletet élhessen ; mert erre a napszá- 

csére bízzák magukat s neki mernek az 
életnek menni üres, puszta kézzel.

UaratLÖ.m, sohasem voltak. Azt mond
ták, különös természetem van. S lehet 1

Hisz már az iskolában is különváltam 
mindig, utá'tam gáncsoló szavukért, egye
bet eem tettek, mint tanárainkat, társainkat 
gúnyolták, holott szemtöl-szembe, alázato
sabb, hízelgőbb bajlongót, keresni kellett. 
Engem nem érdekeltek soha az apró gye
rekmulatságok, — éreztem, hogy kölömb 
vagyok mindannyiuknál, — nekem álmaim 
voltak, nagyok, hatalmasak, — szántam 
azokat, akik megelégednek a hétköznapi 
szürkeséggel . . .

Sokszor úgy éreztem, hogy szét kell 
szakítanom a rabbilincset, mely e nyomo
rult sártökéhez köt, — repülni kell, szá- 
guldni telteié, fel a magasba, a mérhetetlen 
óriás messzeségbe, ragyogni napként, hogy 
mindenki lásson, hogy fényemnél milliók 
melegedjenek tel . . .

Ob de a szárnyak, ónként hulltak 
vissza a földre, . . . csak az álmok repül
tek megaara fel, csak az álmok regéltek 
óriási diadalró1, . . névről, . . ünnepelte- 
tésröi1 . ■

Folyt, kör.

mosnak íb csak ép oly joga van, mint a 
föurnak.

Korunkat nagy belső nyugtalanság 
izgatja. Érezzük, hogy régebbi intézmé
nyeink nem elégítenek ki már bennünket. 
A mindent átalakítani és a kor követelmé
nyeinek megfelelővé tenni akaró mozgalom
ból a pedagógia sem maradhat ki. És 
küzdelmes korunknak a legnagyobb dicső
sége : a gyermek kultusza. Szeretjük a 
gyermeket, mert benne látjuk a ránk 
következő, a mienknél jobb és tökéletesebb 
nemzedéket. Hanem ezt a gyermeket eddig 
hibásan neveltük, rosszul tanítottuk. Sajnos, 
de való, hogy a fiatalság az iskolának tanult 
és nem az élet számára. Eddig élettelen képek 
és ábrák beszéltek hozzá holt nyelven és 
csak most kezdjük az élő valóság meglátá
sára és felismerésére tanítani gyermekein
ket. A modern iskoia kezd as életre ne
velni és tanítani, hogy életrevalóbb embe
reket adjon a közel jövőnek. Ennek az 
életre nevelő és tanító modern iskolának a 
megalapozását munkálja, kutatja a pedago 
gusok egész serege.

Az emberiség kulturális szolidaritására 
mutat az is, hogy ha a pedagógia terén 
egy új, egy izgató kérdés bárhol felvetődik, 
az rohamosan terjed mindenfelé. Ezek közé 
az új és izga'ó kérdések közé tartozik a 
pedagógia terén ; a balkéz kiképzése. Első 
hallásra furcsán hangzik ez : a balkéz ki
képzése. Lehet. De ne feledjük azt sem, 
hogy csak a közelmúltban is mosolyt csalt 
sokak ajkára e szó is : fonomimika. Ma 
pedig büszkén fonomimikázunk mindannyian 
és áldjuk azt a kiváló úrnőt, a tanítók 
nagyasszonyát, aki a magyar tanítókat a 
fonomikával megismertatte. És ha mélyeb
ben tekintünk a kérdés lényegére, nem is 
olyan furcsa dolog a balkéz kiképzése. Mert 
eltekintve attól, hogy a létért való küzde
lemben ma már a két kéz is kevésnek lát
szik arra, hogy a betevöfalatot megkeressük, 
van annak egyéb fontos oka is.

Azt o vastam, hogy egy kiváló tudós, 
Brokas kutatása közben arra aa eredményre 
jutott, hogy az ember beszélő tehetsége a 
bal agytekébe van elhelyezve. A későbbi 
kutatás meg Bar art is megállapította, hogy 
azoknál az egyéneknél pedig, akik jobb 
kezük helyett a balt használják, vagyis 
balogok, ez a talentum megfordítva, a jobb 
agyban foglal helyet. Ebből aztán önként 
következik, hogy akik pedig mindkét kezük 
használatában egyformán ügyeseit, azoknál 
mind a két agyteve egyformán működik. 
Sőt, hogy az alig fejlődött gyermeknél is 
az agynak ez a berendezése kétségenkivül 
megvan és csak azért satnyul el később, 
mert nem fejleszt'k.

Juha Jacason, az angol nagy nevelő 
szerint a mind két kés egyforma kiképzése 
mellett az iskolaképe egészen meg fog vál
tozni és sóba nem álmodott tehetségeket és 
ügyességeket fog fölszinre hozni.

De igazán megfoghztlan is as, hogy 
miért hanyagoljuk el balkezünket, mikor az 
bármily munkánknál beválik, ha azt is ki
képeztük. Hiszen igy egy hatalmas munka
erőtől fosztjuk meg magunkat azzal, hogy 
balkezünket csaknem parlagon hagyjuk.

Azt is olvastam, hogy a régi szkíták
nál a törvény rendelte mindkét kés egy
forma ügyesitéeét és hogy ennek köszönhették 
nagy ügyességüket és testi erejüket. Ma is 
van egy nép, amely ambidextriás, egyfor
mán fejlesztett jobb és bal kézzel rendel
kezik : ezek a japánok, kiknek sikerei bá
mulatba ejtik a legnagyobb kulturnemzete- 
két is. És amit a japán gyermek megta
nulhat, miért ne tanulhatná azt meg a 
magyar is ?

Jackson angol pedagógus szerint a két 
kezességhez as első lépés a balkézzel Való 
irás. Szerinte a mindkét kézzel egyformán 
Írni tudó gyermek testtartása jobb, egyik 
válla sem less magasabb, mint a másik, 
mellkasa jobban fejlődik, tejtartasa egyenes 
less, nem fárad el és könnyebben tűri a 
testi munkát is. Az ilyen gyermek rend
kívül fogékony, játszva tanul és ami a fő : 
nehezen felejt s eszel tanitó, tanítvány mun
kája is mód fölött megkönnyebbül, Angli
ában már szép eredményt is tudnak e téren 
felmutatni. Kiállítást is rendeztek és bemu
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tatták egy évi ilynemíl munkásságuknak . 
eredményét. Állítólag bámulatos volt az itt 
kiállított gyönyörű rajzok és kisebb-nagyobb 
iparcikkek csoportja, melyeketd min a bal- 
kés alkotott.

Persze az iskola csak előkészítője volna 
a balkéz kiképzésének, folytatná ezt tovább 
a műhely, a gyár, a teknika, asport, meg a 
katonai kiképzés. És az emberiség egy-két 
nemzedék után oly mérhetetlen előnyök 
birtokába jutna ezzel, amelyről mi nem is 
álmodunk. Ehhez az újításhoz pedig nem 
is kell egyéb, mint jóakarat, ami a magyar 
tanítóságban bizonyára meg is van. Csak
hogy ami viszonyaink ma még olyanok, 
hogy széles e hazában a nép gyermekeinek 
százezreit iskola híján nem a két, de még 
az egy kézzel való Írásra sem tanítják. 
Majd . . . talán . . . egy boldogabb korban 
mi is eljutunk a népkultura áron magasla
tára, ahol ma áll e két kis ország : Dánia 
és Svédország. Akkor majd nálunk is taní
tanak kivétel nélkül minden iskolában mind I 
a két kézzel egyformán írni, mint e két 
boldog országban már ma teszik.

Kántor István.

Különfélék.
— Tábori mise. A királynak ma van 

82.-ik születésnapja. Ezt a napot az egész 
országban stokásos módon fogják megün
nepelni. Léván, őfelsége születésnapja al
kalmából ma délelőtt 9 órakor, a Kossuth 
LajoB-téren tábori mise lesz, amelyet fényes 
segédlettel Báthy László prépost-plébános 
végez.

— Dr. Balogh ezredorvos áthe
lyezése. A honvédség Rendeleti Közönyé
nek legutóbbi számával Dr. Balogh Jenő 
ezredorvos Léváról a budapesti 1 honv. 
gyalogezredhez helyeztetett át. Dr. Balogh 
ezredorvos szolgálatát Léván kezdte, hol 
teljes 17 évet töltött a honvédzászlóalj kö
telekében. Huzamos itt ‘artózkodása foly
tán szinte vérbeli lévai lett, ki férfias, úri 
egyéniségével a város és vidéke közönsé
gének becsülését és vonzalmát vívta ki 
magának. Házassága révén a környék, de 
különösen Léva város elö&elö családjainak 
nagy részével rokonságba is került. Több 
éven át a Casinónak volt aielnöke; igen 
sok jó casinói estély fűződik az ő nevéhez. 
Igen nagy érdeme van a Lévai Sportegylet 
felvirágoztatás/ bán, mely különösen az 
utóbbi időben, az ö nemes kitartása, fára
dozásai folytán, nagy lendületet vett. Ven
dégszerető házuk állandó találkozó helye 
volt a lévai úri publikumnak ; úgy Balogh 
ezredervoe, mint kedves neje a társaságban 
hézagot hagynak maguk után. Az áthelye
zés előléptetéssel jár, mégis sajnáljuk 
Balogh ezredorvosék távozását és kivánjuk, 
hogy új otthonukban érezzék magukat jól. 
Arról meg vagyunk győződve, hogy szivük
ben megmarad Léva kép<, hová oly sok 
szeretet fűzi őket; no meg a Rikóczi-fát 
sem lehet Budapestre elvinni 1

— Tanárok áthelyezése. A kegyes- 
tanitóreud főnökségének intézkedése folytán 
a lévai lögimnázium tanári karában a jövő 
tanévre a következő változás történik ; 
Pózna József, aki 12 évig nagy és kitartó 
szorgalommal működött a főgimnáziumban 
és ezen idő alatt, mint lapunknak buzgó 
munkatársa, számos, szép és érdekes cikkel 
gazdagította a Bars tarta'mát, — Kecske
métre, — Fertetics István, aki szintén egyik 
páratlan szorgalmú tagja volt a tanári kar
nak, — Temesvárra helyeztetett át. — 
Lévára jönnek ! Gyulányi Lajos, nyug, tanár, 
miut másodfönök es lelkiatya, aki előzőleg 
hosszabb ideig tanitott Léván ; továbbá ; 
Somogyi István, 1‘intir Ferenc, Szentiványi 
Ödön és Juhász Vince. — Amikor a távozó 
8 általánosan kedvelt tanároktól eredményt 
teljes működésűkért őszinte elismerésünhe- 
kifejezve — búcsút veszünk és melegen 
óhajtjuk, hogy uj helyükön is leljék meg 
kedves otthonukat, — a Lévára érkező 
tanárokat szívélyesen üdvözöljük körünkben. 
— A főgimnáziumnál eddig alkalmazott 
világi tatárok kőiül Koncz Érdre és Vaj
aik Vilmos hagyják el állásaikat.

_  Gyászhir. Érsekújvárról vettük a 
szomorú hirt, bogy ott Ihurner Nándor, a 
hercegprímást uradalmak nyug, jószágfelü- 
gyelöje, hosszas szenvedés után, életének 
78.-ik és boldog házasságának 47,-ik évében, 
f. hó 13.-án elhunyt. Az általános tisztelet
ben részesült, kedves öreg urnák halála 
mély gyászba borította családját és nagy
számú rokonságát, akiknek fájdalmában 
ismerősei igen széles körben őszinte részvét
tel osztoznak. Hűlt tetemeit e hó 15.-én az 
érsekujvári temetöbeu helyezték örök nyu
galomra. — Béke porain I

— Főszolgabírók szabadsága. Or- 
dódy Endre, lévai járási főszolgabíró folyó 
hó 6.-án hat heti, — dr. Budnyánstky 
Titusz aranyosmaróti főszolgabíró pedig e 
hó 2.-án öt heti szabadságra távozott.

— Eljegyzés. Ifj. Bhorer Viktor tar
talékos honvédhuezárhadnagy, Budapest
VII. kerületi kir. járásbiró jegyet váltott 
Buffy Máriával, Ruffy Pál dr. miniszteri 
tanácsos, az állami gyermekmenhelyek or
szágos felügyelőjének kedves leányával 
Palicson.

— Az ünnepek uj rendje. Vasiary 
Kolos bíboros hercegpnmás kieszközölte a 
római Kúriánál, hogy Magyarországon az 
ünnepek régi rendje az 1912. évben vál
tozatlanul megmaradjon s így az ünnepek 
uj rendje hazánkban 1913. január 1.-én 
lép életbe.

— A lóval sportegylet f. hó U-án 
sportjátékokkal és társasvacsorával egybe
kötött, fényesen sikerült nyári mulatságot 
rendezett. Városunk intelligenciája, dacára 
a semmi jóval Bem kecsegtető időjárásnak, 
már a délutáni órákhan nagy számmal gyü
lekezett össze a mulatság színhelyén. Csak
hamar pezsgő vidámság zaja élénkítette 
meg a sporttelep tágas teiraszját, melynek 
falait a rendezőség soraiból kikerült ügyes 
dilettánsok kacagtató karikatúrái diszitették, 
meny ezetéröl pedig ízlésesen elrendezett 
lombtüzérek közül színes lampionok s egy 
elmésen megszerkesztett hatalmas gipszcsillár 
hintettek fényt az alattuk hullámzó, élénk 
mulatozásba merült társaságra. Sajnos, a 
mulatsága szabadban lefo.yó részét, a tervbe 
vett sportjátékokkal egyetemben, csaknem 
teljesen elmosta a kedvezőtlen időjárás. Az 
egyre fokozódó jókedvet, konfetti szerpen
tin-csatával s a kedvderitő ötletek egész 
sokával tartotta folyton ébren a nem min
dennapi ízléssel és leleményességgel dolgozó 
rendezőség. A társasvacsorát sikerült tom
bolajáték élénkítette s pazar pompájú tűzi
játék fejezte be. Asztalbontás után táncra 
perdült a fiatalság s kitörő jókedvvel, fá
radtságot nem ismerő lelkesedéssel járta 
csaknem egész virradtig. — Örömmel álla
píthatjuk meg, hogy a sportegylet vasárnapi 
mulatság siker tekintetében méltó jutalma volt 
az igazán dicséretes busgalmu rendezőségnek 
a bizonyára a legkellemesebben fognak rá 
még igen sokáig visszagondolni mindazok, 
akik csak részt vettek azon. Jelen volt 
hölgyek : Arvay Józsefné, Bslcsák Béláné, 
Bándy Eudréné, Bittó Gyuiáné, D -. Balogh 
Jenöné, Barkó Istvánná, özv. Balbach Ár- 
pádné, Czambel Józseféé, Darvassy,Ferencné, 
özv. Féja Kálmánná, Grimm Györgyné, 
Hoffmann Árpádné, Dr. Horváth Gyuláné, 
Dr. Halassy Kálmánná, Dr. Hete Béláné, 
Jozsefcsek Gezáné, Dr. Karafiáth Máriusné, 
Koczab Frigyesné, ifj. Kriek Jenöné, Le- 
vatich Gusztáváé, öav. Mayer Ernöné (Po
zsony,) Dr. Medveczky Károlyné, Dr. Szabó 
Gyuláné (Pozsony,) Soós Jánosáé, Szeiberth 
Ferencné, Schwsrczer Sándorné, Tóth Fe- 
rencné úrnők. Arvay Micike, Bitttera Mar
git, Belosák Ilonka és Tónika, Balbach 
Lilkó, Halassy Ducó és Vali, Kollár Manci 
(H. Varsány,) Karafiáth Zsuzsa, Kern Etami, 
Kelety Mariska, Koczab Hilda, Majláth 
Katica, Mayer Ili (Pozsony,) Medvecky Mi
cike és Erzsiké, Pfitzner Jolán (Sopron,) 
Siabady Baby (Budapest) urleányok.

— Magyar tudÓB Vihnyefürdőn. 
Vámbéri Ármin dr. , nyug, egyetemi tanár, 
m. kir. udvari tanácsos, a világhiiü tudós, 
Vibnyelürdőn nyaral s egészen a fürdősze- 
zón végéig ott marad.

— Választmányi gyűlés. A Bars- 
megyei Általános Tanító-egyesület választ
mánya folyó hó 22.-én, délelőtt ‘/,9 órakor, 

a József Főherceg Tanítók Házában gyűlést 
tart, melynek tárgyai; a lanitók Házába a 
növendékek felvétele s az ezzel kapcsolatos 
intézkedések, folyó ügyek. Az elnökség — 
a tárgyak fontosságára való tekintettel — 
ez utón is kéri a választmány tagjait a 
megjelenésre.

— Mozgószlnház Léván. Fertikó 
József a lévai „Városi szálloda* bérlője, 
.Lévai Apolló Mozgósrinház* címen állandó 
mozit nyitott s az eddig bemutatott műso
raiból meggyőződtünk, hogy messze felül
múlja az eddig itt működött „mozik** ké
peit, úgy nyugodt tisztaságokkal, mint új
donságaival, a mi bizonyára biztosítani fogja 
a vállalat sikerét. Egyelőre csak vasár- és 
ünnepnapokon és azokat megelőző napjain 
tart előadásokat.

— Fegyvergyakorlatok. Folyó hó 
11,-én vonultak be a tartalékosok a lévai 
honvédzászlóaljhoz és pedig 9 tiszt és 4C0 
főnyi legénység. A zászlóalj augusztus 20.-ig 
itthon marad, 20.-án pedig Nyitrára u azik 
honnan Nagytapolcsány és Privigye kör
nyékére vonul, hol az idei őszi gyakorlatok 
fognak lefolyni. A gyakorlatokon résztvesz 
a pozsonyi 37. honvéd és a pozsonyi 14. 
közös hadseregbeli hadosztály, mintegy 
20000 ember és 40 ágyú. A gyakorlatokat 
szeptember 11.-én fújják le Verebély és 
Nyitra között.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Jabláncty Margit aranyos
maróti állami polgári leányiskolái r. tanító
nőt jelenlegi minőségében a balassagyarmati 
ál ami polgári leányiskolához helyezte át.

— Táncmulatság Zselizen. A zse- 
iizi tanuló ifjúság foiyó hó 10.-én, Zselizen, 
a Vibner-féle vendéglő kerlhelyiségében igen 
jól sikerült jótébonycélu táncmulatságot 
rendezett, amely a legvidámabb hangulat
ban csak reggel 6 órakor ért véget. A 
mulatságon jelenvolt hölgyek névsora : asz- 
stonyok ; herceg Auersperg Károlyné, Bal
táé Lajosné, Bartha Gézáné, Bátky Istvánná, 
Bohumiczky Sándorné, Chudoba Ernöné, 
Csiffáiy Fiórisné, Filkó Rezsöné, Heydricb 
Károlyné, Horváth Józsefné,Huszár Károlyné, 
Kálnay Károlyné. Milomeóky Gyű áné, özv. 
Matus Ferencné, Németh Lajosné, Schöplin 
Róbertod, Schönviszner Kálmánná, Szedla- 
csek Jánosné, Szemák Gyuláné. — Leányok : 
herceg Auersperg Ágota, Johanna és Ló
rika, Baltás Aranka, Bartha Hike, Csiffári 
Auna és Aranka, Enyedy Anna, Filkó Valy, 
lleydrich Mici és Olga, Huszár Manda, 
Kardos Zsuzsi, Kálnay Ilonka és Hermin, 
Malom eóky Olga, Németh Etel és Gabi, 
Nyáry Bözsi és Marica, Patay Lenke, Szed- 
lacsek Magda, Szemák Ilonka, Irén és 
Vilma.

— Elnevezés. Az esstergommegyei 
egyházi főhatóság Bajnok József csatai 
Unitót igazgatótanitónak nevezte ki és aa 
egyházmegyei népiskolákra vonatkozó rend
szabályokban az igazgatótanitók részére biz
tosított jogkörrel ruházta tel.

— Megölte a járgány. Fornai Ist
ván szélűjén tegnap este 6 óra tájban 
Szűcs István nevű 11 éves fiú hajtotta a 
járgányba forgott lovakat. Eközben — mig 
Fornai nehány pillanatig távol volt a gép
től — a fiúnak az ostora a járgány mellé 
mellé esett. A kis kocsist, aki az ostora 
után ment, hogy azt felvegye, — a járgány 
elkapta és mellét összezúzta. A súlyosan 
sebesültet a kórházba szállitották, ahol fél 
óra múlva meghalt. A bíróság meginditotta 
a vizsgálatot, hogy a szerencsétlenség miatt 
terhel-e valakit a felelősség ?

— Nagy cirkusz Léván. Pikardi 
cirkusz-tulajdonos folyó hó 16.-án állította 
fel a Koseui h Lajos-téren amerikai rend
szerű cirkuszát, ameiy 1500 embert képes 
befogadni. A személyzet 40 tagból áll. Tan
nak igen ügyes lovaglói és légtornászai, ki
tünően idomitott lovai, a közönséget mulat
tató bohóoai és jó zenekara. Az előadások 
etgnap este kezdődtek meg. Ma két elő
adás lesz : délután 4 és este fél 9 órakor.

— Sorozás. Körmöcbányán e hó 12.-én 
volt a fősorozás. A bizottság — mint érte
sülünk — a hetvennégy legény közül ti
zenkettőt talált a katonai szolgálatra al
kalmasnak.
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Születés.

A szülőt neje
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A gyermek 
neve

pro'yivod*  János Hrsban M. leány Margit
lenieter János Búra Eszter tiu Já« os

Kiszela János Jsnek Mária fiú István
Bruoczlik István Qubó A. fiú János

Halalo'as.

Ai elhunyt neie Kora A halál oka

izv. Petrovics Péterné 50 év AgygutaMészárca Julianna
:fj. Szebechiebszki J. 2 év Vörheuy

gerincvelő bénul.Uzibulya Márt' u 48 év
Ssojka János 8 hó Roncsoló toroklob

Hivatalos k o z 1 e iu e ü y. 

b52b|1912. szám.
Hirdetmény.

A kereskedelmi és iparkamarai tagok 
választására jogosult kereskedők és iparosok 
névjegyzéke jogerőre emelkedvén, a kereske
deimi és iparkamarai kültagok választását 
intéző barsmegyei központi bizottság a f. év
től kezdődő 5 évi időtartamra a kereske- 
de'mi és iparkamarai kültagok választását 
folyó hó 29-ik napjára tűzte ki, s a válasz
tás előkészítésével és vezetésével alulírott al
bizottság! elnököt bizta mag.

Ezen megbízatásomhoz képest eljárva, 
ertesitem a választó közönséget, hogy esen 
választás a megyei alkerület székhelyén Lé
ván, a város tanácstermében délelőtt 9 órától 
délután 4 óráig fog a jelzett napon megej- 
tetni.

A kereskedők és iparosok külöu-küiön 
szavaznak a kereskedő és iparos kültagokra.

Választás alá esik 3 iparos rendes kü - 
tag és 1-1 pótkültag.—

A választóknak minél nagyobb szám
ban való jelentkezését kérem.—

Kelt Léván, 1912 évi augusztus bó 12-én.
Ifj. Kiéin Ödön

választási e'nök.

Nyilttér.

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztő1* * 
zavarokban és az illő életmód egyébb követhez 
ménjeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz óra a korona
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Hlf ZUÉoll 
készítményéit.

rMOLL-FÉLE^

FTta X'til"’ bedőrzsölés, 
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
ixaggatÁo ás bülősböi származó a |

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kox-

\ K apbató minden gytívsurtárbaa SZ 
drogériában. •••*  II •</ >

Föszstküldési hely MOLL A. gyóg yszeresz
Cl. kir. udv. szállító, Béc«, I. Tuaehbneu 9. j 

>818. b. 64(8 iáim.
ö Fela'ge a Király nevében.

A lévai kir. járásbíróság, mint büntstő bíróiig , 
igalmazás vétsége miatt terhelt 6aZ8Ó Janiö ebet1* 
íisiügyben emelt vád falett 1912. évi április ho 1 

napján Csépány Elemér kir. járásbiró áital, * fomagau- 
vád képviseletében eljárt Dr. Szilárd Samu ügyve , 
Dr. Weisz Lipót miut védő és Oza'nder Ferenc miut 
jég zőkönyvvezetönek részvétele mellett megtartott 
nyilvános tárgyalás folytán, a vád és védelem meghall
gatása után ugyanazon napon következőleg

Ítélt:
Gaasó János vádlott, 26 évei rém. katb, vallása, 

Glzőgyürtdi aattletéiU, mobi-i lakói, vagyontalan, i>0»> 
gyermektelen, irui-olvami tudó erdöőr büoói a 
261. l ába ütköző becsületiértéi vétségében, mélyít 
azáltal követett el, hogy 1911. évi december havaba.. 
Léván Madaráéi litvánt ama meggyaliaó kitejeieale

Illette, hogy Sohoeller uradalmi malmából egy z,Ai. 
darat lopott és ezért öt büntetésit! a Btk. 26 s .

ÍMl“il°.g’r8re a^e'hedéaétöl azámitaudó g, 
• 1892. évi XXVII. t. cikkben maghatározott célokra
16 nap alatt, végrehajtás terhe mellett fizetendő, holtait, 
hatatlanság esetén a Btk. 63 g-ának alkalmazásával 
'“ “z»c Uzonot napi togházbüutotésre, átváltoztatandó 
100 azaz. Ogyszázötveu korona pénzbüntetésre Ítéli 
a £ " l.°* ’bblí »k. 480 S.a erlelntéb.n
i b“nügy kokaégeket, mégpedig Madarász István 
ion.aganvadmnak, az eljárás során felmerült képei. leti 
költség fejében 40 l.orot át, az ítélet jogerő.. ernelke- 
desetól azamttott ló nap alatt, különb-ni végrehajtás 
terbo mellett, továbbá a még felmerülendő bűnügyi 
költség- két a kir. kincstárnak az 1890. évi XLIII t 
t>kk ereimében annak 9. fc-ábau meghatározod vég
rehajtás terhe mellett megfizetni.

Ezen utóbbi költségek azonban vádlott igazolt 
vagyoutalausága folytáu ugyanazon t. cikk 4 S-a ér
telmében egyelőre behajthatatlanoknak uyllvámttatuak

Ur. Szilárd Samu ügyvéd fömagáuvádló képviselő
mnek dya W koronában, — Dr Weisz Lipót védő
ügyvéd dijt pedig 10 koronában állapittatik meg saját 
félévéi szemben. J

Ezen ítéletet a bíróság vádlott költségé é a Léván 
megjelenő „B rs" czimü lapban k zzétenni rendeli.

Indokok:
fömagánvádló • Madarász István feljelentést tett 

vad'ott ; Uazsó Jánoa ellen az alapon, bogy ez Léváu 
1911. évi december havában róla azon valótlau tényt 
állította, hogy a Schoeller malmából egy z-ák darát 
1-pott. Fömagánvádló előadta piuaszábau még, hogy 
ezen állítás követi-eztében az uradalomtól 43 évi szol
gálat utáu elbocsájtották.

h őiuagáuvádló a tárgya’ás befejezése után vádlot
tat becsületsértés vétaégébeu kérte bünöauek kimondani.

Vádlott tagadta, bogy tömaganvádlóról a panasz*  
bán foglalt állítás tette volna és e'őadta, hogy ő őr
nek volt kirendelve s bogy múlt év decemb r 15 én 
este megfogta iömagáuvádlót, midöu darát vitt és ezt 
az uradalomnak be ia jelentette.

Hoifinau Ferenc uradalmi főirdőmester tanúvallo
mása S'.eriut múlt évi d cember 15-ike után ueháuy 
napra neki vádlott jeleutelte, hogy meg van a tolvaj, 
látta midőn fömagánvádló a malomból egy zsák 
darát viit,

Ezeu érdektelen tanú vallomásából, valamint vád
lott észb< ni beismeréséből a bíróság bizonyítottnak 
találta azt, hogy vádlott az inkriminált kijelentést meg
tette, de megállapíthatónak találta azt is, hogy iőma- 
gáuvadló akkor, midőn vád'ott öt m gfogta, nem darát 
*ilt, hanem a saját kukoricáját.

Ugyanis Altiban Antal, Juhász Károly, Éder Jó
zsef, Kratyma Péter és GuÜcska János tanuk esküvel 
megerősített vallomást szerint múlt évi dec mber 15-én 
délután fömagánvádló a malomban Ahmmn Antaltól 
fél méter kukoricát vett. A kukoricát egy zsákba saed- 
’ék s azt fömagánvádló a melóin ajtaja mellett helyezte 
el, hogy azt a munkások felváltásakor, vagyis este 6 
órakor haza vigye. Ezer, zsák kukoricát vitte löm agán*  
vád ó Juhasz Károllyal, midőn vádlott fűmagauvadlót 
megfogta.

Vádlottnak fenti cselekménye — tekintettel arra, 
hogy a használt kifejezés meggyalázó — a B'.k. 261 
§-aba ütköző becsükt: értés vétségének a tényalladékát 
állapítja meg, miért is öt abban büuösuek kellett 
kimondani.

A büntetés kimérésével a bíróiig enyhítő körül
ménynek vette vádlott a'acsony társadalmi n üveltsé- 
gét s hogy eljárásával szolgá'atot vélt teuui a: urada
lomnak, — de viszout súlyosítónak tekintette, h gy 
már büntetve volt, hogy fömagánvádló és Juhász Ká
roly tanú figyelmeztetése után vádlott meggj özödbe»ett 
arról, hogy a zsákban kukoricza van, mégis enuek 
ellenére, s igy teljes rossz biszemüs^ggel tette meg 
fömagánvádló ellen a jelentést, végül, hogy íőmagán- 
vádlót bo.-szu évi szolgálat, után vádlott ezen alapta
lan jelentése következtében bocsájtották el a Schoeller 
uradalomtól , és ezek gondos mérlegelése után — 
figyelemmel a nyomatékos súlyosító körülményekre — 
szabta ki az ítélet rendelkező részében kitett büntetést.

a bűnügyi költségekre vouatkuzó intézkedés a 
B. P. 480. f-án alapul.

Az ítéletnek lapban! közzététele fömagá .vádlóuak 
kérelmére a B.a. 277. $-t alapjan rendeltetett el.

Léva, 1912. április 15.
Csépány »■ l.

kir. járásbiró.

Lien l-.ö Lirái ítéletet kiadta a lévai kir. járás
bíróság Láván, 1912. augusztus 9. papján.

A kiadmány hiteléül.*

Deutsch
irodatiszt.

1687/1912. BtÖ szám.

Ö Felsége a Király nevében.
Az aranyoamaróti kir. törvényz.ék mint büntető 

felebbviteli bíróság Dr. Kall An'.l Mr. törvénya-éki 
.Mklst. .l.í , Króoer Géza k.r inrveuy.zékl 

biró éa Kiraksz Zoltáa ki-, lorvéuyaaáki bíró, vala-
• D H ' .törtek János kir. jegyző, nini jegyző- 

.... ,ut,t , szvittel, melleit becsű Istáért, a vétség, 
lialt válóit üazsó János allelii begyben, a melyben 

áílve kir. jarásbir.aág 1912 évi ápnli. ló-én 19 8. 
H 64 S "0. . • ilél,t3t h010"’ * m“ y Wl*‘ • ““ 
“■ ,, „,L , v. Jöie részéről a bűnösség kétd-aében 
és’oünl « ni rve miatt használt fsllobbe’és folytán 
n H.ilvd Samu ügyvéd helyett Dr. Weiez faigmoud 
Dr' 8', 1 tinatáuvád.ó képviselőjének és Dr.
Wei’sz L:U . .ige-ód f.ly.U Dr Török Mór ügyvéd, 
X . vádlott ekjének jelenlétében Aranyoetneróton 
!9Í2. évi május hő 25; napján »•«“'“>« nyilvános 
felebbviteli tárgyalás alapján a vad és védelem n»g- 
hallgatusa után kövstk.z ieu

Ítélt:
Az első bíróságnak az ítéletét a büntetés mérve 

tekintetébeu részben megváltoztatja és az első bíróság 
által felhozott enyhítő körülmények fokozottabb mél
tatása mái lett a kiuzabott pénzbiiutetóst öt (5) napi 
fogházzal helyettesítendő ötveu (50) koronára leszállítja.

Egyebekben az elsőfokú ítélet indokai alapján 
helybenhagyja

A B. P. 480. §-a alapjáu kötelezi egyúttal a vád
lottat, hogy Madarász István főmagáuvádlónak a 
felebbviteli tárgyalás költsége fejében 12 koronát 15 
nap alatt végrehajtás terhével megfizessem

A felebbviteli tárgyalás dija fejébeu Dr. Weisz 
Ltpót és Dr. Szilárd Samu ügyvédek részére 12—12 
korouát ál*apit  meg feleik irányában.

Aranyosmaróton, 1912. évi május hó 23-én. A kir. 
törvényszék mint büute'ő felebbviteli bíróság.
Kall «. k. Kerekes «. k.

elnök. előadó.
Ezen jog-rős II. bírói ítéletet kiadia a lévai kir. 

járásbíróság Léván, 1912. évi augusztus bó 9 napján.
A kiadmány kiteleüi: 

D 0UtB cL 
irodatiszt.

16411912. vb. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kir. járAsbirósAgi végrehajtó 
ezennel közhírré teszem, hogy a lévai kir, 
járásbíróságnak 1911. évi So. I. 6713, 84|3. 
110(3 az. végzései következtében Dr. Stei- 
ner Oazkár lévai ügyvéd által képviselt 
S'einer Sándor és Po'lák Samu lévai lako
sok javára--------------------- 114 korona és
261 korona 56 fillér és jár. erejéig 1911. 
-pril. 10-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és felülfoglalt és 1074 ko
ronára becsült kővetkező ingóságok u. m. : 
2 vöröstarka jártuos ökör, szobabútorok, 
stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. járás
bíróság 1911. V. 55|4 sz. végzése fotytán 
S'einer Sándor javára 251 korona 56 fillér 
tőkekövetelés, ennek 1911. március 26-töl 
járó 5°/p kamatai és a biróilag már megál
lapított költségek, — továbbá Pollák Samu 
javára 114 korona töke, ennek 1911. feb
ruár 6 tói járó 5% kamatai és a biróilag 
már megállapított eddigi költségek erejéig 
Oromfalun alperes lakásán leendő megtar
tására határidőül 1912. évi augusztus 
23-lk napjának d. u. 1 és fél órája 
kitüzetik és ahoa a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságoa készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni,

Amennyiben aa elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek vo na, jelen 
árverés azok javára is elrendeltetik.

Kelt Újbányán, 1912. aug. hó 8-án.
Lukáos Miksa
kir. jbir. végrehajtó.

170|l912. vb. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré tetzi, hogy a budapesti VI. kér. 
kir. járásbíróságnak 1911 évi Sp' V. 1609(5 
sz. végzése következtében Kramer Rezső és 
társa budapesti oég javára — — — 232 
korona 60 fillér és jár. erejéig 1912 május 
31-én foganatositott kielégitési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 678-koronára be
csült bolti áruk és felszerelésből álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek aa újbányái kir. járás
bíróság 1912 évi V. 814 sz. végzése folytán 
182 korona 60 fillér hátralékos tőkekövete
lés, ennek 1912 évi julius 26 tói járó 5% 
kamatai, 20 korona 94 fillér hátralékos ed
digi megállapított, valamint a még felmerü
lendő költségek és aa esetleges többi foglal- 
tatók követelése erejéig is Vibnyepeszerény- 
ben alperes lakásán leendő megtartására 
határidőül 1912 évi augusztus hó 27-lk nap
jának délutáni 3 órája határidőül kitüzetik 
es ahoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok készpénzfiiatés mellett a leg
többet Ígérőnek szükség esetéu beosáron a- 
lul ia el fognak adatni

Kelt Újbányán 1912 augusztus 12-én.
Lukáoa Miksa
kir. jbir. végrsbajté.
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2848/1912 tlkönyvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy özv. Szeli? Kálmánná szül. Molnár 
Szerafiu, mint néhai Széllé Kálmán örökösei kisk. 
Szeli? Kálmán és Irén tt. gyámja vég'ehaj taténak 
Nagy Jánosáé szül. Széllé Ludovika Lujza végrehajtást 
szenvedő eüeui végrehajtási ügyeben a lévai takarék 
és hitelintézet által benyújtott viszárverési kérvény 
fo'ytári a nevezett végrehajtató javára 4000 korona 
töke, ennek 1890 évi január 6—tói járó 6 °p kamatai 
335 korona 34 fillér eddigi per és végrehajtási meg- 
áilapjtott árverés kéret', valamint a még felmerülendő 
további költségeknek kielég’tése végett az 1881. évi 
LX. t. c. 144. §-a és a Vhn alapján a végrehajtási 
viszárverést a végrehajtást szenvedő Nagy Jáuosué 
szül. Széllé Ludovika Lujza és a társtulajdonos Nagy 
Jánosnál a lévai kir. j á> ásbi ré víg területén Szódó 
kzzseg határában »ekvö és a szódói 77. sztjkvben A 
-f- 1 sor 111 hrszámu egész ingatlanára s azon épült 
102 számú házra 1002 korona, a szódói 122 sztjkvben 
A -|” 1 sor 8ő7/e hrszámu ingatlaubuui 1/2 rész
illetményére 250 korona, ugyanannak valamint a 
táratulajdoL'OS Nagy Jánosnak a szódói 149 sztjkvben 
A 1 sor 53/a hrszámu egész s«ánt< földjére 40 
korona, ugyanazoknak az ottani 149 sztjkvben A 4“ 
2 sor 2001’b hisz egész szántóföldjükre 216 koroua, 
ugyanazoknak az ottani 149 sztjkvben A -j- 3 i°r 
287|a hrszámu egész rétjükre 64 korona 40 fillér, 
Ugyanazoknak az ottani 149 sztjkvben A -|- 4 sor 
25V/a hrszámu egész szántóföldjükre 4 korona 20 fil
lér, végrehajtást szenvedő Nagy Jánosué szül. Széllé 
Luílovikáuak az ottani 149 sztjkvböl a 234 sztjkvbe 
lejegyzett A 1 sor 827jc hrszámu szántó földbeui 
1|2 rész illetményére 882 korona kikiáltási árban a 
viszárverést elrendelte még pedig a Vhn 26 §-a alap* 
ján akként, hogy ezen határnapon a fenti ingatlanok 
a kikiáltási árnál alacsonyabb árán alul is el fognak 
adatni.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912 évi szeptember 
hó 17 nöpján d. e. II órakor Szódé községházánál 
lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10°|o-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. §*ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi 3333 számú j. M. R. 8. | ábau 
kijelölt óvadekképcs értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. évii LX. t. cr. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál törtéut elöleges 
elhelyezéséről kiállítót' szabályszerű elismerveuyt at- 
szolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhu 21. 
§-ában megnevezettek vaunak lelmentve

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetén a bánat
pénz a Vhu 25 §*áuak megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe alat) kiegészítendő.

Kilt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál, 1912. évi junius hó 20. uapjáu. Pogauy 
b. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Bányai
kir. tlkvvezető.

194—1912. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré t<-ssi, hogy a nagyszebeni kir. tör
vényszék 3168—p. 1912 sz. végzése folytán 
Dr. Verzár Ferenc nagyszebeni ügyvéd által 
képviselőit Zách A. nagyszebeni oég vég- 
rehajtatónak — — — eileni 229 korona 
18 fillér és jár. erejéig 1912. évi juniue hó 
26-ik napján foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 921 koronára 
becsült kővetkező ingóságok, u. m. szoba
bútorok, sertések, méhek, méhköükkel, stb. 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek az újbányái kir. já
rásbíróság 1912. évi V. 75|2 számú végzése 
folytán 229 korona 18 fillér tőkekövetelés, 
ennek 1912. február 13 tói járó 6 % ka
matai, 77 fillér váltó és 7 korona 55 fillér 
óvásdij és eddig ösezeBen 90 korona 59 
fillérben biróilag már megállapított költsé
gek erejéig Oromfalun, alperes lakásán 
leendő megtartására 1012 évi augusztus 
23-lk napjának d. u. 3 órája határidőül 
kitüietik és aboz a venni szándékozók 
ezeuuel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hog, az érintett irgóaágok készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség ese
tén becaáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le- és felülfoglaltatták volna, 
ezen árverés azok javára is elrendeltetik.

Kelt Újbányán, 1912. augusztus 9-én.
Lukács Miksa
kir. jbir. végrehajtó. I

Eladó zongora. I
Egy jó karban levő „Schneideru- 

féle zongora aludó. Bőveb
bet Léván, László-utca 13. szám.

216/1912. vh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 

kőshirré teszi, hogy a budapesti V.ker.kir. 
járásbiriróság 1912 évi Sp. II. 526—2 sz. 
végzése következtében Dr. Hajdú Vfktor 
budapesti ügyvéd által képviselt Hazai al
talános biztosító r, t. budapesti cég javára 
gar.mrévi lakos ellen 44 konona 92 fillér 
és jár. erejéig 1912 évi julius 16-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 730 koronára böcsült csűr, széna, 
rosta, stb. bői álló ingóssk nyilványos árve
résen eladatnak.

Mely árverésen az újbányái kir. járás
bíróság 1912 V. 95 — 9 sí. végzése folytán 
44 kor. 93 fillér tőkekövetelés, ennek 1911 
október 5—töl járó 5% kamatai és eddig 
összesen 45 korona 06 fillérben biróilag már 
megállapított költségek, valamint az esetleges 
felütloglaltatok követelése erejéig is Garam- 
réven, alperes lakásán leendő megtására ha
táridőül 1912 évi augusztus hö 19—lk 
napjának délutáni 1 és fél órája ha- 
teridöül kitüztet'k és ahoz a venni szándé
kosok ezennel oly megjegyezéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok készpénzfi
zet es mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség 
esetén beceároo alul is el fogának adatni.

Kelt Újbányán, 1912. augusztus 8-án.

Lukács Miksa
kir. jbir. végrehajtó.

Zongora tanítást 
elvállal intelligem gyakor

lott urileány.
Bővebbet Nyitrai és Társa r. t. 

könyvkereskedésében.

Állást keres. ——
Négy polgárit végzett leány 
ajánkozik ügyvédi vagy ehhez 
hasonló irodába másolónak.

Szives megkeresésre. Cím a kiadóba.

Kiadó lakás.
3 szobás lakás előszobával, konyhával, 
éléskamrával és folyosóval kiadó.

I_éL8zlÓ utca 6 SZ.

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

a kiadóhivatalban.

Teljes ellátás.
Léván, a jövő tanévre, egy úri 

háznál két tanuló teljes ellá
tást kaphat. Bővebb fel

világosítást a kiadóhivatalban.

Eladó ház.
A Part-utca 2. sz. ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvi
lágosítással szolgál a háztu

lajdonos ; özv. Kalapos Jánosáé.

A borfogyasztó közönség
___ figyelmébe, =

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
= házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, fehér literenként 80 fii' 
Balatonmellóki , . 100 „
Neszmelyl Ó vörös „ 110 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel
Fertikó József

városi fogadó.

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 Mosenál, Léva-

Modern ház
a Mángorló 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, folyó év november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 
== tudhatók meg. .

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilóperoen- 
tenként 38 fillérért bérmentvs 
bármely állomásra, úgyszintén Buper- 
fosfát. kálisó, kainit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelemezés.)

Eladó
elegáns üzleti berendezés karzattal, 

vas, röfös, porczellán és üveg
kereskedőknek megfelelő. 

Bővebbet AMSTETTER IMRÉNÉL Léva.

Eladó ház.
Kohári utcza 77. számú ház eladó. 
Mely áll két szoba, konyha, éléskamra 
és gyümölcsöskerttel. Bővebb felvilágo
sítással szolgál a tulajdonos Budapest 

VI. kér. Mohács u. 9. sz.

Nagysallóban 
jó forgalmú 

vendéglő, mészáros és hentes 
üzlettel egybekötve a tulaj
donos betegsége miatt eladó 
esetleg b ér 'bea.d.ó- 
Bővebb felvilágosítást ad 

fabianek lajosné Na^ysallűban-
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Eladó ház.
Két, utcára nyíló ház (Kossutb-utca 

28. és Klapka-utca 27) szabad- 
kézből eladó, Bővebbet ott 

a háztulajdonosnál.

Mllitás is taroá 
valamint JröltözköcléBelKet 

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Lova, Szepesi u. 22.

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

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

a „Kákái villa sorban11 2 szoba, zárt
folyosó, konyha, éléskamra és fás
kamrából álló lakás azounal kiadó. 

Értekezhetni Forgács Mihály 
tulajdonosnál.

1Í2 3H? 50 fokos 

törköly pálinka 
Hl-ként 150 kor.-val eladó 
a kietapoloeányi foherczegi 
— uradalomban. ■

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

kaucsuk sarok.
KN1PP DÁVID

mezőgazdasági éa varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33. . LÉ VAN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű, gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve.
.a-- .: Hazai gyártmányú gépek : —

Világbirü „RAPID lánczos kutak. „Alfa Separator" tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Hohrantzléle gőzcséplö készletek, Ganz-féle molorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

0
0
$
0
$
0
0
0
0
0

legjobb mosószer
Washdll Company Wien 

II Kurxhauerqasse 3.

Kapható; KNAPP drogériában LÉVÁN.

ooo

„KI OLLA“ , 
szakorvosok 
által meg ? 

vizsgálva és fi 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. W 
Két évi jót-Já 

állás. | ’ 
Ára I 

tucatonként. I 
*■-. *'•- 1' 

ét ■
10. korona J

GUMMl’i 
k különlegesség, i 
p A tudomány maiB 

állása szerint M 
bebizonyított 
legjobb létezö^^^ 

Gumml j|K 
óvszer.

■II

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvot 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy

szer tár ácan 
es jobb dro

gériákba.

[&

-----  Megérkezett ==

CIRKUS PIKARDI
40 elsőrendű kül- es belföldi tarsulataval, 
kitünően idomított nemes fajú lovak s jól isko
lázott zenekarával ma Vasárnap d u. 4 orakor 
— — es este fel 9 órakor két nagy-------

díszelőadást |
tart, mely 12 elsőrendű műsorszámból áll.

A cirkusz amerikai rendszerű, 5 óra alatt teljesen felépül, 1500 
személyre a legkónyelmessebben van berenüezvo Wascliing on ee 
világítással ellátva s minden időjárás ellen megvédi a közönségét.

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kén

PIKARDI, 
igazgató-tulajdonos.

I

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon ét ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU aummiavar Wien- H 437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KKAPP 1. drogériájában 

« P1CK LUK illatsierése-iiíletében.

CLIMAX
mrso sjuiolBroli és lO^DTObilOh 3-10 „F.| 
Naoawoiiásu nwföla moioroh ’8 .Xló-| 

legolotóbb *» H 
iegmegblxhatébb K 
(lsemet biztosit Rj 
jék. üzemköl ESI 

lóerőnkén ES
1-2 fill. Ál en ■ 
döan zavartalan 
tizem I - Pénz Lm 
ügyörl felügya M 
let nélkül I Egy K 
szerű kezelés I Sek H 
száz gép Izemben! M 

Költségvetésed és ári po díjmentesen. H

Bachrich és Társa 
betetitarsasag motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vaczl körút 59/tt
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KÁVÉHÁZ MEGNYITÁS!
Szives tudomására adjuk a mélyen tisztelt vendégeinknek és a t. 

közönségnek, hogy Báti-utca, volt STEINER-féle szállodát és éttermet 
egy minden tekintetben modem kávét ázzál bővítettük ki és azt 
f. hó 1O-én, szombaton megnyitottuk.--------------

Amidőn az eddig irántunk tanúsított szives pártfogásért köszö
netét mondunk, kérjük, hogy uj vállalatunkat is támogatásban 
részesíteni kegyeskedjenek.

Oda fogunk törekedni, hogy a tisztelt vendégeink igényeit minden 
tekintetben kielégítsük.

Naponta frissen csapolt HAGGENMACHER SÖR!

Zóna reggeli! Abonensek elfogadtatnak! Kitűnő konyha! 
Udvari kerthelyiség! Figyelmes kiszolgálás!
Szives jóindulatért és kegyes pártfogásért esedez:

L A N 6 és K Ú N
Léva. Biti utca 3. Központi Szálloda, Kávéház és Étterem.

■
Ajánljuk : =

legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fiiszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek 
fűszer, csemege és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

R
Ö
(U

4
a 
d 
•d 
d r4 
V

tf 
(í

h
in 
d 
fi

va lanti nt állandóan friss csemegesajt, 
naponta <írkező felvágott és egyéb 
—— csemegeáruinkat. -----
Közvetlen kávéimportunk foiVtUD 

kávéink
úgy ár, mint minőség tekiutetébeu 

—— versenyen kívüliek I
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak!
Qápolaj, 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 románczen. ént 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. mariiaso es löpor-arnda- 
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
V ARl^OGEPEK

S évi jótálláeraí

R

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb mii.ő- 
ségíí sajtolt lapát, eczél répavilla és répakiemelő, fejs. e 
csákány, kapaáru, főrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és kcmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapáciok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekbő).

Legezélsztríibb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

I 
I

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajaulat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


