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közivlítazelözdjési és társadalmi
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soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
isszekottetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak.
EL ELÖS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen vasárnap reggel.
FÓMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

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

A lap KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Tanév elején.
A héten megnyíltak az iskolák 

kapui, melyek a tudomány csarnokai
ba betessékelik a diplomaéhes ifjúságot.

Százan meg ezren vívnak elszánt 
ostromot, hogy a feltornyosuló akadá
lyok torlaszain át a boldogulás révébe 
juthassanak. S ha ezeken a torlaszokon 
önerejükből nem tudnak rést ütni, ne- 
kiszegzik a protekció hatalmai ágyúit, 
melyek a legtömörebb sziklabástyákon 
is utat törnek az élet édenkertjébe.

Hasztalan jelölnek meg más ösvényt 
arra hivatott elmék, hasztalan tárják fel 
a külföld követendő példáit: az argu
mentumok élét letompitja az ósdi fel
fogás ködében botorkáló közvélemény, 
mely évről-évre több éB több hívet 
csábit táborába, megszégyenitve a mér
tani haladvány törvényeit.

S ha fölvetjük a kérdést, honnan 
ez az átkozott vakság, mely hatástalanná 
teszi a modern életielfogás bajnalpir'sa- 
dását: két momentumot fogunk találni, 
mely kielégítő felelethez vezet.

Egyik szál a nemzetünk jellemében 
rejlő urbatnámság felé halad, mi irtó- 
zattal tekint az ipari munkára és lelke 
egész hevével isteniti a bürokráciát, a 
másik ok ipari és kereskedelmi életünk 
pangásából táplálkozik és tereli tudo
mányos pályákra középosztályunk fiait.

Amily nehezen lehet áttörni az 
előbbi konzervatív nézet megjegecesedett 
páncélját, szintoly nehézségekkel kell meg- 
küz.det.ünk, hogy az utóbbi körülmény 
káros hatását kiküszöbölhessük közéle
tünk terrénumából, de az az ijesztő de
kadencia, mely a lateiner pályákon 
való előhaladásban már íb mutatkozik, a 
maga kijózanító természetével mihama 
rabb más tétre fogja irányítani ifjúsá
gunk ügyein ét és el fogja temetni 
megcsontosodott elveit konzervatív fel
fogásának anachronizmusával egyetem
ben.

Ha végigtekintünk a pályák kö
vetőinek számarányán, úgyszólván min
denütt tulprodukciót fogunk találni.

A középiskolák padjain elvétve 
akad ürei hely, melyre ne lesltelődnék 
egy vagy több aspiráns, az egyetemek 
pedig szinte gyárilag termelik a diplo
mákat. E tultengésnek aztán keserves 
következményei vannak. Az ifjú, miután 
a tanulás gyötrő munkájával megtörte 
testi erejét és megtépdeste lelke vi
rágait, kilépve az életbe, szomorú tapasz
talatokra ébred. Az iskolák padjain ar
ról álmodozott, hogy éveken át tartó 
fáradozása rózsákkal fogja behinteni pá
lyájának mesgyéit: s ime most azt ta
pasztalja, hogy csak sebző töviseken 
át juthat kitűzött céljához.

Természetes, hogy a szabály ere
jét itt ia gyöngitik kivételek; vannak 
egyesek, kik tehetségük, szerencséjük, 
vagy a mindennél többet érő protek
ciójuk sajkáján akadálytalanul eveznek 
a boldogság révébe, de ez mitseni vál
toztat azon né.etünkön, hogy tudomá 
nyos pályára csak az lépjen, csak az 
boldogulhat, ki erre el neut altatható

vagy még annál is régibb cégek. Az 
ipari vállalkozás nálunk époly ingatag 
aiapon nyugszik, mint a kereskedelmi. 
Pedig a tapasztalás bizonyítja, hogy csak

hivatást érez, másrészt, hogy pályája 
választásánál holmi szédítő karrierek 
tői ne hagyja magát eltántonttatni, 
mert ez csalóka ingoványba vezetheti, 
hanem saját hajlama s a közszükséglet 
legyenek egyedüli irányitói élete eme 
fontos lépésének

„Jogász nemzet vagyunk", szere
tünk kérkedni és szó, ami szó, nem ok 
nélkül. Annyi a jogász közöttünk, hogy 
méltán megirigyelhetnek bennünket — 
más nemzetbeli hitelezők, kik érdekeik 
védelmezésében nem rendelkezhetnek ek 
kora segítő apparátussal. Ha minden 
ügyvéd helyett egy-egy gyári vagy 
nagykereskedő cégüuk lenne, Anglia 
a föld alá bújna szégyenében. Ily vi
szonyok jközött mindenki érthetőnek 
fogja találni, hogy óva intünk a pályá
ra való lépéstől olyanokat, kik ezt nem 
hivatottságuk belső sugállatára cselekszik, 
de rábeszéljük azokat, kik e pálya iránt 
leküzdhetetlen hajlamot mutatnak.

Szép az orvosi pálya. De ez a 
pálya amily nemes és magasztos fel
adatra van hivatva, ép oly költséges 
is és emellett a legkevesebb szabad 
időt engedi a szegényebb sorsuaknak 
mellékkereset szerzésére.

A technikai pályán oly tultengés 
uralkodik, hogy a fiatal diplomás mér
nökök nemcsak a fejtette'b iparú szom
széd országokban, hanem még Ameri
kában is h énytelenek működési teret ke
resni. Ennek legfőbb oka gyári iparunk 
bátramaradottsága, mi viszont az ön
álló vámterület hiányának róható fel. 
Épen ezért az ország határain belül leg- 
többnyire csak az boldogul, aki megfe
lelő tőke mellett az önállósításhoz szük
séges vállalkozó kedvvel dicsekedhetik, 
vagy kellő protekcióval az állam, vagy 
valamrly törvényhatóság szolgálatába 
szegődhetik. .

Hasonló tulprodukció van a tanári 
pályán is, bár e pályára nem a va
gyonszerzés vágya csábítja, az ifjakat - 
hanem a legaltruisztik usabb hajlani vezérli.

De ezekkel ellentétben, a szükséglet 
dacára aránylag kevesebben választják 
a reális pályákat. Hogy érettségit tett 
ifjú kereskedelmi vagy pláne ipari pá
lyát válasszon, azt a bátor ifjút már 
megnézi mindenki, mert az Magyaror
szágon csakugyan ritkaság számba 

( megy. De nincsenek is nálunk 100 éves

ezeken a pályákon lehet vagyont szerezni.
Ép ezért nem tudjuk eléggé hang

súlyozni egy tanév elején ezeknek az 
igazi kenyérkereseti pályáknak tontoságát. 
A magyar ifjúsággal meg kellene kedvel- 
tetni ezeket a reális pályákat, mert az 
amúgy is túlzsúfolt lateiner pályán a 

i mai drágasági viszonyok mellett igen 
nehéz a boldogulás.

Jellemképzes-
Akaraterős emberekre van a jövőnek 

szüksége I — sürgeti a társadalom praktikus 
pedagógiája. A nemzetek megvívandó nagy 

i harcában a nemesen edzett jellemű fiákkal 
i rendelkezők lesznek a victorok I — pél

dázza a japánok muszka-győzelme. Ez az 
akaraterő, ez az erővel teljes karakter pedig 
_ tapasztaljuk — kevésbbé a sokat tudá- 

, són fordul uieu, mint inkább az akaraterő 
okos használatán.

Ezt hangoztatják az iskolai nevelésnek 
uj útjait keresők is.

A müveit Nyugat, iskolapolitikája már 
erősen alkalmazkodik, itt-ott már teljesen 
átalakul a fentebb citált axiómákhoz. Isko
láikat az eleddig uralkodott észtömő elvek 
helyett karakterformáló nevelésiekre refor
málják és reformálták át. Csak az u. n. 
„munkáltató-iskolákra" kell utalni, hol az 
akaraterő nagyobb megnyilatkozását biztosító 
Bőt kikövetelő produktiv-muukásság szinte 
tanítási elvvé emelkedett fel. Hol a legtöbb 
stúdiumban nem a könyv száraz szövege 
vezeti többé a tanulót, de a szinte mühely- 
szerü laboratóriumi módszer. S ezt nemcsak 
az ipari tendenciájú, tehát kifejezetten 
szakiskolában, de a hellenizmus fáján nőtt 
előkelő középiskolákban is igy vállalják.

Az életre az élet lényege a munka, az 
akaraterő kifejlesztése által nevelni, mondja 
a sokat gúnyolt „grüodlich" német professzor. 
És iszolájából csinál egy a való életből 
mintegy kihasított tevékeny társadalmi kis 

i közösséget, hol x-nek meg y-nak nem azaz 
értéke, amit, numerikusán produkál a tanár 
kalkuluskönyve számára, de amennyit cse
lekvő erkölcsei produktivitásával felmutatni 
tudott, konkretizált.

Szó sem róla I mintha az akaratnyiivá- 
nulás eme formációját nem befolyásolná az 
intellektus, a régi tanulmáuyi emlőkön és 
metódusokon is táplálkozni tudó iskolás 
értelem-fejlesztés De, hogy kizárólag ezeken 
a kitaposott öavényekea a jövő szükségszerű 
feladataihoz nem vezetheti el az iskola szá
zadunk gyermekét ; azt szinte kísérletileg 
mutatják odaát ki. Azt akarják elérni, hogy 
az életnek ne kelljen az iskolából beléje 
lépettet de genere újra nevelnie. Azt ki-
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vánják — b ítélje meg mindenki a maga 
életéből a kivánalom helyességét és jogo
sultságát, — hogy tegyen as iskola a vala
minél mindenesetre többet, készelfoghatót a 
padban ülő ifjúnak tökéletes emberré for
málása javára,

Est pedig kifejezetten az akaraterő 
nevelése során kívánják elérni s minden jel 
arra mutat, hogy el is tudják érni.

Ezen a számlán azután sok olyat tar
tanak nyilván, ami a nevelés tiszta nyere
ségéhez vezet. Ilyenek a többi közt az 
iskolai tanulmányutak. Azonban nem a szokott 
kirándulásokat ért.k és űzik alatta, ahol 
mindig csak az elpuhitó kellemes emóciók 
képzetkörei dominálnak. Azok alatt a ta
nulmányi napok alatt a való, a lüktető élet 
ül bele a katedrába s tartja emberi alkotás 
és természetélet szemléletének képében a 
maga nagy és tanulságos prelekcióit, ragad
ván magához minden egyes kiránduló diák
ban a maga jövendő s hasznos dolgok végre
hajtásában törhetlenül akaraterős atómjait.

Az ilyen tanulmányutaknak — egybe
hangzó vélemény szeriut — nagy az akarati 
nevelő, jellemfejlesztő hatásuk. A magunk- 
alkotta programm szükségszerűen tömeges 
betartását követe'vén a társaság legkisebb 
tagjától is, önfegycímezéshez vezetnek. Ön
fegyelmezés pedig a helyes aksratszabályozás 
fundamentuma. Sok szülő adna aranyat 
érte, ha gyermekében dúsan látná azt 
fejleni ! Kötelességtudás, közösségérzet, 
altruizmus, belátás, pontosság, lelkiisme
retesség előnyösen növekedik a lelkek
ben a helyesen szervezett és vezetett 
tanulmányúton. Sokszor mint egy gyors 
hatású nevelökúra szemmeliáthatólag fordít 
az élőbbről nem sikerült nevelésen. Ad 
oculos demonstrálva tanító természetén túl 
a kurtán fegyelmező út a hebehurgyát gon
dolkodóvá teszi, a türelmetlenkedővel vágyai 
mérséklésének szükségszerűségét láttatja be ; 
önzőt szociális érzékűvé tesz, az önbizal
matlanba a spontaneitás csiráit helyezi el. 
Hogy a testi fáradságok elviselni bírásának 
tudata és érzete az erkölcsi érzést növeli; 
életlélektani tény. Mindezek pedig külön és

együtt olyan erények, melyekből a társa- 
! dalomnak, a nemzetnek helyes útakat járni 

akaró és tudó erős akaratú tagjai hivatottak 
válni és alakulni.

Mert eldöntöttnek kell tekinteni, hogy 
az összes életpályákon a nemesen edzett 
akaraterő által determinált erkölcsi jellem 
az, ami az embert egész emberré, hogy 
úgymondjuk tökéletes lénnyé avatja.

Nem elég a hasznos és szükséges élet
javakat csak katedrailag hirdetni. Viszonyba 
is kell azokkal hozni az ifjúságot, a nemzet 
reményét.

*

Tanév elején a sablon is megköveteli 
az újságtól, hogy az iskola körébe vágjon 
vezető-gondolataival. Méltán, mert alig van 
család, melynek ilyentájban legsürgetőbb 
teendőjét nem az isko'a szabná meg. A 
fentebbi eszmék szinrevetésével szolgálatot 
véitünk tenni szülőknek, iskoláknak egyaránt. 
Szeretnők, ha úgy lenne I

A lélek nemesítése, az ideális nevelés.
A társadalom beteg, lázas beteg. Ha 

diagnóz st Állítanék fel, azt mondhatnám, 
nincs ereje a megújhodásra. Erre az újra- 
születéere, erre az új berendezkedésre nincs 
ereje, erkölcsi ereje. Egy új világnézet 
küzd a régivel. Az előbbi mindent lerom
bolni akar, de újat építeni képtelen ; az 
utóbbi meg váltig ragaszkodik az elavult 
régihez és a számbavehetö újítástól irtózik 
szörnyen. Két véglet találkozása ez, mely
nek küzdelme sorvasztja, bénítja a nemzet 
erőit. Amúgy is szeretjük a szélsőségeket. 
A kedvező fejlődési feltételek meg hiányoz
nak bélölüok, nem neveltek rá.

A nemzet gerince, a középosztály beteg 
főleg, ezért szenved miatta az egész nem 
zettest. Egy különös, a magyar nemzet 
egész lényével ellenkező válfaja keletkezett, 
mely a legtiszleltebb és legjövedelmezőbb 
pályákat a számarányát jóval meghaladó 
tömegben lepi el s értelmi színvonala, meg 
kedvező vagyoni helyzete miatt mind.nkabb 
előtérbe nyomul. £s csodálkozással meg 
nem csekély elképedéssel látjuk, hogy a 
keresztény világfelfogás és hazafias érzés 
alapján álló isko a ily, a magyarságtól et

nikailag és érzelmileg különálló nemzedéket 
is nevelt, mely kész keresztül gázolni egy 
ezerév megszentelt hagyományain, hogy 
mindenáron érvényesülhessen.

Nagy baj ez, igen nagy baj.
És ezek láttára ki kiáltson fel a mellét 

verve : mea culpa, mea maxima culpa ? A 
tanférfiak ? Oh nem, ők csak annyiban ré
szesek e nemzetbünben, amennyiben a mai 
tanszabadság mellett oktatásügyünk rendsze
rének hűséges végrehajtói voltak. Ennek a 
szörnyűséges eredménynek be kellett követ
kezni. Az elmének túlságos fejlesztése, a 
valóságos észslajférozás az iskolának minden 
idejét leköti, a nevelés, a lélek nemesítése 
csak mellékes, jó, ha jut rá idő. Az olemí- 
ben 100—150 gyermeknek héringmódra egy 
terembe való bepréselése mellett a szó 
valódi értelmében ,,tömegneveiés“ folyik ; 
a középiskolában nincs rá idő, ott már az 
első osztályú 9—12 éves gyermeknek ,,elö- 
adnak11, a neveléssel bíbelődjön a szülő ; a 
főiskolákba pedig urak járnak, akiknek 
nagyrésze már „egyéni11 nevelésben része
sül a kávéházak és egyéb mulatóhelyeken.

Hol itt a nevelés ?
A világ forgatagában a nyers erő, a 

tülekedés érvényesül csak igazán. Tiporni 
kell, nem szánakozni, — ez a jelszó. Áb
rándozásból élni nem lehet, az idealizmus 
meg az. A szép lélek, jó szív ma nem sokat 
érő, legfeljebb amolyan bolttőke, mely nem 
igen kamatozik birtokosának. Egy erő van 
ma a világon, mey azt kormányozza, mely 
előtt mindenek meghajolnak s mely után 
lihegve törtet a milliók tömege : a vagyon, 
a pénz. Es hódit, ez uralkodik. Sőt a meg
kóstolt kultúra, mely oly sokra kötelez és 
annyi vágyat ebreszt, ez is az anyagias
ságra késztet. Soha annyi léha, anyagiasén 
gondolkodó ember nem élt talán, mint a 
mai korban.

Es ez zz ideális nevelés eredménye ?
A mai kor gyermekére igazán nem 

találó Eger biboros-érsekének a millenium 
évében kiadott és izzó hazaszeretettől lán
goló körlevelének ez az egy kérdő mondata: 
„Volt-e valaha nemzet, melynek szentebb 
lett volna a haza neve, a haza nagysága?" 
A múltban igy volt, a jelen mást mutat. 
Mint fojtó köd nehezedik lelkünkre, az 
áldemokrácia, az a nemzetközi, mely a múlt 
hagyományait ellöki, kigúnyolja.

Egész nevelési rendszerünket akként 
kellene az egész vonalon berendeznünk, 
hogy hibáink, nemzeti erényeink intenzív 
fejlesztésével paralizáltassanak. Mert nem-
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Hétköznapi mesék.*
Irta: Ferenozy Paula. 

Folytatás.

IV.
A falu, kicsiny volt és esendes. Az én 

jó anyám, egyszerű, parasztházikóban lakott, 
kicsiny ablakában vérpiros muskátli, bazsa- 
licska nyílott, falait fehérre meszelték, sima 
fapadlóját magunk súroltuk fel. Az udvaron 
parányi kert állott, kerítését komló burjá- 
nozta, alatta patak csörgedezett, felénk zöl
déit a közeli erdők sötét fenyvese . , . . 
amerre a Bzem látott, dús mezők terültek el..

üiy szép volt ott minden, oly harmó- 
nikus nyugodt, — éreztem, meggyógyulok 
ottan I ... A büszkeségem romokra tört 
már, az első hullámcsapás lerombolta azt .. , 
A múltból, a mesék régi világából, csak 
egy maradt fenn ... az álmok, a félben- 
szakadt, csodás tündérvágyak . , ,

Esténkint, mikor leültünk a vén hárs
fák alá, lehajtottam a fejem jó anyám 
ölébe, beszéltem csillogó szemekkel a jö
vőről, ha én híres művésznő leszek . . , 
nagy ünnepelt . . .

Az egész falu tudta, hogy színésznőnek 
megyek. Tiszta fogalmuk nem volt a do

logról, — azt hitték, hogy olyan vándor
trupp forma, veszett, gyiilevész, tekergő 
népség az is olyan, aminő mihozzánk is 
jő, —pajtákban hálnak, korcsmákban játsza
nak, egy batos belépő jegyet kell fizetni, 
ellopnak egy csomó, mindenféle dolgot, 
adósak maradnak, aztán búcsú nélkül álla
nak tovább . . . Próbáltam felvilágosítani, 
hasztalan. Abba is hagytam, — minek 1...

Az intelligencia, kevés tagból állt. A 
térf ak ostobák voltak, sokat képzőtök. — 
Szép voltam, . . Kiváltam a kicsiny, falusiak 
körből. Irigyeltek, az asszonynép rosszat 
akart minden szómra fogni, — ha kacag
tam, ha szóltam, — az irigység rosszaka
ratú szókat szóitatott ajkukról, — ba más 
azt tette, amit én, — nevették, kedvesnek 
vették, — rólam azonban minden bűn
számba ment . . .

A színésznő rovására, sokat Írtak elő, — 
a férfiak, a tanító, a jegyző, — a festett 
arcú dámát hitték ben-iem . . . Félistent 
akart játszani előttem mind, leereszkedé
sükkel boldoggá tenni, ... én azonban, csak 
nevettem őket 1

A szomszédunk, egy ősz kasznárcsalád,
— szívesen beszélgettek velem, anyámmal,
— egy fiuk volt, az ügyvéd Elemér, as 
apja szemefénye ... az anyja büszke
sége . . .

Múltak a napok, hét-hétre tűnt a múlt
ban el, a fala egyformán, reménytelen, az 
én éltem színtelen maradt . . .

A tanitó, udvarolni kezdett, ... a 
jegyző vágya, az életből mulatni velem egy 
kicsiny kis időt, ... a faluban mind han
gosabbá vált a szó s mikor szemükbe ka
cagtam, mikor egyenes nyíltsággal mondtam 
meg nekik, hogy sem szerető, sem feleség 
nem akarok lenni . . . , hogy az én álmo
mat meg se tudják érteni ők, ,. . engem , .. 
telkemet . . . , hogy unom a kis emberek 
hétköznapi, egyszerű meséit . . . valóságos 
pokollá lett az életem, üldöztek, rágalom 
rágalomra ért, azt mondták, céda, nagyra
vágyó teremtés vagyok, ... a vérem nyug
talan . . . , hogy könnyelműen kár volt oly 
szerencsét eldobni magamtól , . ,

Ezer szó, beszéd, — az utolsó gyerek 
kaján mosollyal bámult, éreztem, menekülnöm 
kell, el onnan, messze, ahol nem bántanak, 
ahol megértenek engem , . ,

És mi volt az az én rettenetes bűnöm ?
Mert szeretni nem tudtam, mert térden 

hálálkodva nem fogadtam egy kis ember 
kezét ? . . •

S miért ? . • ,
Mert biztos kenyeret ad, egy szegény 

lányt névvel ruház fel, asszonyává tenni ?
8 az a szerencse, egy apró törpe, ki 
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zeti erényeink még e Bivár korban sem 
vésitek ki belölüna egészen, megvannak 
azok bennünk, csak az anyagiasán gondol
kodó nemzetköziség iszapja fedi azokat hol 
kisebb, hol nagyobb mérvben. Akik pedig 
nem bírnak, nem akarnak a nemzettestbe 
beleilleszkedn.; akik nem tudják, nem 
akarják a nemzet vágyait, lelkét megérteni, 
felfogni és a maguk vágyait és lelkét a 
nemzetével azonosítani : azok pusztuljanak. 
A beteg nemzettest csak úgy szabadulhat 
meg bajától, ha a fertőző anyagot magából 
kivetve, egészséges életnek indul. Elpusz
tulni nem akarunk.

Neveljünk tehát és necsak tanítsunk. 
A tudományos szempontból alantas fokon 
álló régi iskola a szigorú fegyelem a>att 
lánglelkü és bámulatos mélytudasu férfiakat 
tudott nevelni. Ne az ész fejlesztése legyen 
tehát az iskola fö-fö feladata, hanem első 
sorban is a lélek nemesítése és a test cél
tudatos nevelése. Mit ér a legnagyobb tu
domány is erkölcsi alap nélkül ? Nagy baj 
pedig ar, hogy az iskola sem a gyermeki 
lélek, sem a test fejlődésével számot nem 
vet, hanem időről-időre egyre bővebb tudo
mánnyal iparkodik tömni a fejletlen agyat. 
Ennek következése aztán az is, hogy a 
satnya test és túlterhelt agy később, amikor 
az élet kemény küzdelmében a legnagyobb 
szükség volna rá, kimerül és idegrendsze
rünk teljesen felbomlik. A huszadik száza
dot utódaink legtalálóbban az idegbajos, 
vagy egyszerűbben a bolondok századának 
nevezhetik el.

Valamivel kevesebb tanítás, de annál 
több lelki és testi nevelés 1

Kantor István.

A modern nevelés Tajgetosza.
A mostani korszellem lelketlenséggel, 

helytelenséggel bélyegzi meg a régi görög
nevelés bizonyos elveit ; különösen azokat, 
melyek a Tajgetosz szereplésével vannak 
kapcsolatban. Mint köztudomású, a Tajgetosz 
a Bzervezeti eg gyenge, satnya görög nem
zedék halálának kapuja volt. A görög ne
velés a gyengével, satnyával szemben nem 
ismert könyörületet, irgalmat. Azóta nagyot 
változott a nevelés szelleme. Több altruiz
mussal rendelkezik mint valaha. Ma a gyenge 
és az erős teljesen egyöntetű nevelési jogok 
keretebe tartozik. Azonban ne feledjük, 
hogy ez a nevelési jog kizárólag csak a 
tanuló szervezetére vonatkozik ; a szellemet 

meLözi. A gyengébb szellemi világgal biró 
tanuló, ha az előmenetelben nem tud lépést 
tartani az erősebbel : menthetetlenül meg
bukik, melynek számos szomorú következ
ménye szokott lenni. Valamint hajdan a 
Tajgetosz szikláiról a mélységbe dobott 
gyermek az ott leskelödő ragadozók áldo
zatává lett, azonképpen most az iskolából 
kiküszöbölt, a társadalomba kitaszított tanuló 
rendszerint valamelyes szellemi ragálynak, 
.ertőzésnek, betegségnek stb. az áldozata. 
Az a szellemi táplálék, melyet a tanuló az 
iskolában kapott, elégtelen ahhoz, hogy a 
szociális életben reá háramló veszedelmekkel 
megküzdhessen. így misem természetes, 
hogy azok Karjaiba kerül. A fiatalkorúak 
züllésének okát, fokát leginkább a ferde, 
hiányos nevelésnek kell tulajdonítanunk. Az 
iskola megbuktatja, a társadalom pedig 
mellőzi a gyenge tanulót.

Ha az iskolából kitaszított gyermek 
vagy ifjú itt ott áthágja az erkölcs, a jog 
kereteit; megtorlásban, büntetésben részesül. 
Pedig ilyenkor korántsem az ifjút, hanem 
az iskolát, a társadalmat kellene felelősségre 
vonnunk. Az elégtelen osztályzat többnyire 
a mai iskolai rendszernek a bűne. A mos
tani iskolák pszichológiai lehetetlenségeket 
kivannak a tanulótól. Többek között köve
telik, bogy a tanú ó minden tanítási tárgy
ban kiváló előmenetelt tanúsítson. Tehát 
úgy a számolásban, mint a nyelvtanulásban, 
a rajzban stb. Ha pld. valamelyik tanuló 
típusánál, tehetsege míntmüségénél fogva a 
latin, vagy más idegen nyelv tanulásában 
csak gyenge eredményt mutat fel, osztály
ismétlésre utasítják, vagy „a fenáiló körül
ményekhez képest kirekesztik az iskolából. 
Egyébként más tanítási tárgyakban, melyek 
típusának, tehetségének hódoltak ; jó elő
menetelő volt. Az elégtelen osztályzat, mely 
miatt a tanuló kikerül az iskolából, útját 
álja a további haladásnak ; a tanu'ó ter
mészetes képességei, típusa parlagon marad, 
elsorvad, holott ha az iskola nem az átlag 
eredményt, hanem a tanuló típusának, ké
pessegeinek munkáját vizsgálja, mérlegeli; 
a tanulóból hasznos és értékes tagot nevelt 
volna a hazának. Minden tanuló lelkében 
akadunk bizonyos képességre, mel et, ha 
észszeiüen művelünk, többet nyerünk, mint 
a jelenlegi buktái ássál.

A mostani tanítási rendszer, mely min
den tantárgyban egyforma előmenetelt fkivan 
a tanú.ótól, hozzá hasonlít a türü lombo
zattal biró fához, melynek sok, de apró s 
kevéabbé élvezhető gyümölcse van.

Pedig kétségtelen, hogy minél ritkábbak 
a iá ágai, annál jobban érvényesül a nap
sugár, a levegő s annál értékesebb a gyü
mölcs is. Ebben az esetben kevesebb, de 
jobb gyümölcsöt kapunk.

Baj, hogy a pedagógusok bizonyos 
hányada nincs tisztában a maga egyénisé
gével, típusával, igy sokszor igazságtalansá
got követ el a tanuló előmenetele megbirá- 
lásánál. A tanuló, ha mindjárt más tipusu 
is, kénytelen-kelletlen a pedagógus típusához 
alkalmazkodni. Ha nem tud alkalmazkodni, 
ami a szakrendszerűéi egyenesen lehetetlen, 
rossz, vagy elégtelen osztályzatot kap. Sőt 
ezt az anomáliát gyakran % vizsgavezetö-el- 
nöknél is tapasztathatjuk. Ha pld. as elnök 
kedvenc tanítási tárgya a latin, a vizsga 
időtartamának tetemes részét anuak a 
tárgynak szente'i ; követeli, hogy minden 
tanu’ó valóságos nyelvtehetség legyen. Nem 
törődik a konkrét gondolkodású elmékkel. 
Amint röviden látjuk, iskoláinkban ezidö- 
szerint még igen sok hibát találunk. Sza
kítsunk tehát a régi, ósdi rendszerekkel; 
törekedjünk arra, hogy minden tanuló meg
felelő szellemi táplálékban részesüljön. Gyen
gesége miatt ne taszítsuk ki az életbe. 
Adjunk alkalmat és módot, hogy minden 
tanuló szerezze meg azt a szellemi utra- 
valót, mely az eleiben való boldoguláshoz 
szükséges. Számoljunk a tanuló típusával, 
képességével. A vizsgái buktatások helyett 
hozzunk be inkább u. n. felvételi vizsgákat, 
így aztán minden tanuló képességeinél, 
típusánál fogva olyan pályára megy, mely 
életboldoguiását legjobban biztosítja. A fel
vételi vizsga világosan megmutatja, hogy a 
tauuló típusa megtelel-e a pálya követelmé
nyeinek, vagy sem.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— Léva város közönségének egyik 

legfőbb vágya, bogy aa újabb rendezés 
alkalmából honvéd-ezredet nyerjen ; és pe
dig akként, hogy egy, esetleg a 14 ik ezred, 
melynek két zászlóalja Nyitrán egy Léván 
van,. helyeztessék Lévára, melynek egy 
zászlóalja Ipolyságon nyerne elhelyezést. 
Természetes, hogy Nyitra más ezredet 
nyerne. Ez irányban — úgy tudjuk — a 
város polgármestere már régebben érintke
zésbe is lépett Hontvármegye alispánjával, 
hogy ez ügyben közös eljárást indítsanak.

engem, megse tudna nyers, durva szellemé
vel érteni se soha ? . . .

Nem áll előttem nyitva a világ ? Mi 
vár ott még rám ? Az élet, a művészi, a 
fenséges, a ragyogó, a csodás , . .

Az élet ott l. . . s egy kis falusi ta
nító itt . * ■

Ah . . . én élni, ragyogni vágytam, 
fényre szomjuhoztam nagyon . . .

Független szabadság I S majd nagy 
leszek, gazdag egykoron, magamhoz veszem 
az én édes jó anyám, kinek annyi gondot, oly 
sok szomorúságot okoztam, az én döre 
álmaimmal már . . . Szegény jó asszony, — 
sirt . . . ellenezte nagyon ... azt mondta, 
elveszek ottan, — de én szilárdul álltam 
könnyűek, könyörgésnek ellent s dús re
ményekkel vágtam uj ösvényre át, mely 
felvezet a fényhez, a dicsőséghez, a halha
tatlansághoz, — a művészethez fel . . .

V.
Egy vándor kis truppon volt az első 

szereplésem, eleinte huzódtani, de a müve 
szét utján, nehéz a haladás nagyon. Kocsi
kon vándoroltunk, pajtákban, korcsmapadon 
háltunk heteken át sokszor.

A társulat közönséges züllött hadból 
állott, bűn volt a leheletük is, a mosolyaik 
durva hazug máz, arcuk festett, . . - hajuk 
hódító olcsó illatú viszel meglocsolt . ..

Hogy irtóztam, hogy undorodtam tő
lük I ... Nő létemre, Ott utáltam az aaz- 
szonyt először meg, ott láttam, hogy mily 
álatta tesz a nyomorult szegénység . . . 
Lelkemben valami hang sikoltott, mintha 
valami ijedt kis madár szárnyaltával csap- 
dosott volna odabenn . . . futni, menekülni 
el, ... de a vágy, művészet, megizmosi- 
totta lankadt energiám . . .

Ott volt meg csak kinor az élet igazán. 
Irigység, rágalom, álnok kulisszapletykák. . . . 
A közönség észrevett s megszeretett ha
mar. A direktor is azt mondta ; lángész, 
művész, igazi, értékes vagyok ... És én, 
erősen küzdve a piszkos, hömpölygő árra', 
mindig hatalmas ambícióval törtem felfelé, 
tanultam, küzdöttem, hogy szeplőtlenül, 
szűzi fénnyé, érjek a magasba fel . . . 
Tudni, többet, sokat, ... a szeparék víg 
zajában sohsem vettem részt, előadás után 
sietve mentem szobácskámba, elköltöttem 
szegényes szűkös vacsorám, - s féléjjel 
bámultam aztán, álmodozva, az alaktalan 
néma éjszakát . . .

A sátán máz ablakban kisérteni jött . . . 
szerelem, fény, . . . dicsőség . . . kincs . .. 
s diadalmaskodtam I Mellőzni kezdtek, sze
repemet mind szükebben szabták . , . Kö
rülöttem díszes, cifra ruhában pompázott 
mindenik — aa én ruhám mosott volt, tol 

tozott, , . . az én arcomat sobse érte fes
ték, — az én könnyes szemem mindenkor 
bátran mert a nagyvilág szigorú azemébe 
nézni . . . Egy csókom , . . csak egy . . , 
megváltás lett volna, de én az én eszemből 
akartam előre törve célhoz jutni.

Es mi haszna, a nagy világ még sem 
hitt nekem , . .

Hosszú hónapokon jártam a nehéz gol- 
gothát, véreztem keresztem alatt, lábam 
erőtlen lett... (lenem roskadtam még se ... 
De valamit elfeledtem még ... a falusi 
kasznár utánnam jött, követett mindenhova 
.............ami szerelmünk a menny tisztasága 
volt, az élet, mely tündérmesékkel, aranyos, 
hófehér álmokkal volt tele . . . ö, a boldog, 
kis fészekről beszélt, — én napsugárról, 
mely bearanyozza azt . . .

S az apja, valahogy megtudta azt, . . . 
kegyetlen szigorral állt közénk, azt mondta, 
az ö fia nem bukik velem, hogy én szerel
mem rut, cselszövö, háló mely aranyra, 
kincsra halász csupán . . ,

Pénzt dobott elém ... azt mondta, a 
fia mámorát fizeti, megfizeti dúsan, gazda
gon, hisz tudja úgyis, hogy csengő aranyra 
szomjuhozom csupán . . . 11a akkor nem 
szaáadt meg a szivem, — sohse többé ; egy 
hang, egy mentő szó nem szakadt ajkamon, 
csak álltam előtte ott, . . . lehajtott fővel,
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__ Az ezredek végleges elhelyezésének 
tanulmányozása már folyamatban van. 
Erre enged következtetni Szombathely ren
dezett tanácsit városhoz intézett miniszteri 
leirat is: „Szombathely város tanácsa aug. 
1-én kelt fölterjesztésére — hogy Szombat
helyre hoovédség helyeztessék — értesítem 
a város közönségét, hory a város ajánlatát 
tudomásul vettem, előjegyeztem és a m. kir. 
honvédség végleges elhelyezésénél tekintet 
be fogom venni. A miniszter meghagyásából 
Szirmsy ezredes." Újítsuk meg mi is hala
déktalanul e járásúikat, hisszük, hogy Hont- 
vármegyével karöltve célt érhetünk.

— Elhalasztott kirándulás. Miként 
értesülünk, a félegyházai állami tanítóképző 
intézetnek múlt számunkban is jelzett tanul
mányútja egyelőre elmarad. A Tátra-v’déki 
programmo'. az egész országban uralkodó esős 
időjárás alatt nem tudná aa intézet megva
lósítani s így kénytelenek a kedvezőbb őszi 
napokat bevárni céljaik teljes megvalósítására. 
Aa itt tartózkodásukra tett intézkedéseket 
vendéglátó kartársaik, illetve a testvérintézet 
ehhez képest szintén elbalssztotta.

— Rendjelátadás őfelsége Dr. From
mer Ignác tb. m. főorvost a közegészségügy 
terén kifejtett 4 évtizedet meghaladó buzgó 
tevékenységéért a Ferenc JózBef-rend lovag
keresztjével tüntette ki. Ez alkalomtól Léva 
r. t. város képviselö esiülete f. hó 8-án d. 
e. fél 12 órakor ünnepélyes rendkívüli köz
gyűlést tart, melynek tgyedüli tárgya őfel
sége kitüntető oklevelének és a F. J. rend 
lovagkeresztjének átidása Dr. Frommer 
Ignác főorvos képviselő testületi taguak. 
A gyűlésén a képviselőtestületi tagokon 
kívül a kitüntetettnek jóbarátai, ismerősei 
és az érdeklődök is szivesen láttatnak.

— A lévai ifjúsági játszótér ügyé 
vei most fog.alkozik a vallás es közoktatás
ügyi minisaterium. Mint értesülünk, a minisz
tériumban szigorúan ragaszkodnak, ahhoz, 
hogy Léván a tanulóifjúság részére mielőbb 
játszótérről és pedig megfelelő játszótérről 
gondoskodjék a város és pedig akként, hogy 
az haladéktalanul teudelkeiésere álljon az 
ifjúságnak.

— Az iparos- és kereskedőtanonc- 
iakolák felügyelő-bizottsága folyó hó 5.-én 
Holló Sál.dór elnöklése mellett gyűlést tar
tott, amelyen Sinkovics Ferenc, fögimn. ta
nárnak a kereskedő-, Sós Simon rajatanitó- 
nak pedig az iparostauonc-isko.'ánál eddig 
betöltött állásukról való lemondása tudo
másul vétetvén, — a két tanerőnek 
eveken át tanúsított kiváló buzgalmáért 

mintha bűnös lettem volna, — s az ember,
kit egyedül szeretett lelkem, ki bálványom 
volt nekem, némán tekintett mélyen maga 
elé, egy mentő, egy védő szót nem beszélt
érettem, . . . egy hang, egy szót . . . sem
mit, semmit sem 1 . . .

Mikor egyedül maradtam, akkor esz
méltem a mély kábuitságból fel . . , akkor
tört keblemből a keserű zokszó - . . akkor 
sirattam életem, boldogságom el ! . , .

Aznap este kentem az első festéket fel 
s mikor a közönség kacagott, tombolt, ne
vemet hívta odakint, — én moso.yogva kö
szöntem a dús virágöaönt ... a kulisszák 
mögött, eltorzulj a kacagó mosoly ... s 
a kifestett arcon, egy égő könny tört
barázdát keresztül . . .

8 ettől kezdve, komédia lett minden, 
az élet, magam, az embertömeg, — csak egy 
cél volt, az út, a művészethez feli...

A falusi kasznár fia eljött még egyszer, 
bocsánatot kért, esküdött, hogy szeret, . , , 
küzdeni fog értem . . .

És én nem tudtam hinni . . . égetett 
keze szorítása, fáztam tekintete lázas he
vétől . . . Valami hideg űr támadt szi
vemben lent, — nagyon fájt, — de uem 
szeretett többé I . . .

Folyt, kör.

tdljes elismerését éa őszinte köszönetét fe- 
jezte ki. — A kereskedőtanonc-iskolához 
a folyó tanévre Tokody István kántortanitót 
választotta meg, aki nevezett iskolában 
való tanitácra képesítve van, az iparos
tanonciskolánál pedig a rajz tanításával heti 
3—3 órában az 1912—1918- tanévre Kiss 
Gyula és Svarba Endre tanítókat bízta meg.

_  Gyászhir. Tokay Lajos hírlapíró 
kollegánkat, a balassagyarmati lap szer
kesztőjét, a felvidéki írók és hírlapírók 
szövetségének főtitkárát pótolhatatlan vesz
teséggel sújtotta a kérlelhetlen sors keze, 
amennyiben édes atyja, id. Tokay Lajos 
tíszaföldvárí földbirtokos munkás életének 
78. évében e hó 6. án elhunyt. A nemes
lelkű emberbarát holttestét e hó 7-én he 
lyezték örök nyugalomra nagyszámú ro
konság, jóbarát és ismerős részvéte mellett 
Balassagyarmaton. Nyugodjék békében I

— Tanulók segélyezése. A főgim
názium segélyzö-egyeeülete folyó hó 4.-én 
gyűlést tartott, amelyen Sinkovics Ferenc 
fögimn. tanár, az egyesület buzgó elnöke, 
bejelentette, hogy az alapszabá'yok értel
mében a tanári kar újra öt választotta meg 
az egyesület elnökévé, amit a gyűlés leg
nagyobb örömmel vett tudomásul, mert 
Sinkovics Ferenc már évek óta teljes lel , 
kesedéssel és kitartó ügyszeretettel intézi I 
az egyesület dolgiít. A Fertetics István | 
eltávozásával megüresedett könyvtárosi ál- . 
lásra Szentiványi Ödön tanár lett megvá- . 
Jasztva. A gyü és Fertetics Istvánnak buzgó [ 
működéséért jegyzőkönyvileg fejezte ki ( 
őszinte elismerését és köszönetét. Beje'en- l 
tette továbbá az elnök, hogy Huberth Pál 
alapító tagul lépett az egyesületbe. — 
Könyvsegély iránt 134 kérvény érkezvén 
be, a válasz mány elhatározta, hogy lehető
leg sz összes kérvényezőket ellátja a szük
séges tankönyvekkel s ezen célra — a 
meglevő tankönyvek felhasználása mellett — 
500 koronát szavazott meg uj könyvekre 
és 10(1 koronát folyósított a könyvek be
kötésére.

— Uj százkoronások. Az Osztrák- 
Magyar Bank október első napjaiban kibo
csátja az uj százkoronás bankjegyeket. A 
mostani százkorouásokat könnyen lehetett 
hamisítani, azért vált szükségessé az újak 
kibocsátása, amelyeknek rajza olyan lesz, 
bogy a hamisítás felismerését könnyűvé teszi

— Gyászhir. Nagy és pótolhatatlan 
veszteség érte Ördöyh Lajos*, váiosunkuak 
köztiszteletben álló polgártársát, akinek 
Árpád fia, a tanítóképzőnek egyik kiváló 
növendéke övéinek mély fájdalmára folyó 
hó 8.-án, hosszas betegeBkedés után, 19 
éves korában elhunyt. A szép reményekre 
jogosított szelíd és törekvő ifjú halála 
őszinte részvétet keltett mindenütt, ahol 
jeles tehetségeit ismerték, mert egyes kö
rökben s egyesületekben több alkalommal 
szerepelt mint énekes éa szavaló s jól sike
rült előadásaival sok, kellemos élvezetet 
nyújtott hallgatóinak. Műit tetemeit e hó 
5.-én nagy közönség őszinte részvéttel kí
sérte végső útjára, a helybeli ref. temetőbe.

— Eljegyzés. Vólyi Miklós, Weisz 
Simon lévai jóhirü kereskedőnek fia, a bu- 
kareszti Cerkez-féle kötszövö gyár igazga
tója, eljegyez'e Stern Móric bukareszti nagy
bizományosnak kedves leányát, Theát.

—- Búcsúzó főrabbi. Or. Silberfcld 
Jakab aranyosmaróti volt főrabbi múlt hó 
31.-én búcsúzott el szép ünnepi beszédben 
hiveitöl, akik nagyon szerették a népszerű 
főrabbit. Békéscsabán, uj állomáshelyén mi 
egy hete iktatták állásába. Az avató beszé
det apósa : Liebermann Jakab lévai főrabbi 
mondotta.

— Áthelyezett Vásár. A kereskede
lemügyi miniszter megengedte, hogy Verebély 
községben az 1912. évi szeptember bó 24. 
és 26,-ára eső országos állat- és kirakóvásár 
ez évben kivételesen október 8.-án és 10.-én 
tartassák meg.

— Gazdakon gresszus Szegeden. 
A szegedi országos szőlő- és borkiáliitásBal 
kapcsolatban a Homoki Sző ősgazdák Or
szágos Egyesülete szeptember hó 22.-én Sze
geden gszdakongreaszust tart a városháza 
közgyűlési termében. A k ongtesszuson dr. 
Istvánffy Gyula egyetemi tanár, az am
pelológiai intézet igazgatója tart előadást a 

peronospora elleni védekezés újabb tapasz
talataié1, továbbá Jablonovszki József, a m. 
kir. rovartani állomás igazgatója a moly 
elleni védekezés ez évi eredményeiről. A 
kongresszusra utazók részére a kereske
delemügyi miniszter kedvezményes utazási 
jegyet engedélyezett. A konresszusról bő
vebb felvilágosítást ad a H. Sz. O. E. hi
vatala (Szeged Tisza Lajos-körut 69.)

_  A tanítók ílzetésrendezóse. A 
Pol. Ért. jelenti : Az ország egész tanítói 
kara nagy érdeklődéssel várja a tizetésren- 
dezést, amelyet Zichy Jánoz gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter már több ízben 
megígért a magyar tanítóságnak. Értesülé
sünk szerint a jövő évi kö tségvetésbe fel
vették már a tanítói fizetésrendezést is s 
erre a célra közel tizenegymillió koroná 
fordítanak. A köfségvetésbe felvett nagy 
összegnek mikénti felosztásán javában do

godnak a kultuszminisztériumban és az 
átlagszámításokkal is már elkészültek. Fize
tésemelésben lészeiülnek úgy az állami, mint 
a nem állami tanítók.

— Alapszabályok megerősítése. A 
íö dmivelésügyi miniszter a „Verebéiyi va- 
dásztársaság*' alapszabályait a bemutatási 
záradékkal látta el.

— A kóborcigányok megrendsza 
bályozása. A kóborcigányok megrendsaa- 
bályozásának kérdésében — mint a lapok 
Írják — nevezetes éa radikális lépés tör 
tént. Rövid időn belül ugyanis életbe fog 
lépni a csendörség számára kiadott uj szol
gálati utasítás, mely részletesen foglalkozik 
a cigány karavánokkal szemben követendő 
eljárásokkal. így az uj szolgálati utasítás 
kötelességévé teszi a csendőrségnek, hogy 
á'laudóan felügyelet alatt tartsa a cigányo
kat és legkisebb gyauu alapjan is szigorúan 
motozza meg a kocsikat. A kocsik átvizs
gálása után a csendörjárörnek személyes 
motozást is kell tartani. Az eljárás sikere 
érdekében még akkor is joga van a csend
őrnek vasraverni a cigányoka', ba azok 
még nincsenek elfogva.

— Szőlők állása az Alföldön. A 
tavaszi fagyok és aödök által megtizedelt 
termést most a fürtperonospora és a moly
kukac második éa haimadik geneiációja 
pusztítja. Hozná még állandó esős idők ki
fejlesztették a fürtperonosporát is úgy, hogy 
a szőlőszemek rohadnak és hullanak. Át
lagban a homoki szőlőkön még kis közép
termés sem remélhető. Az uj borokat 40_ 44
filléres áron vásároljak.

— Áthelyezés. Zsiyovits Béla komá
romi káplán Zielure és Juháss Béla zselizi 
káplau Komáromba helyeztettek át,

— Váratlan halai. Kérni Mihály, 
aki a Lévai Takarék- és Hitelmtezetnek 
majdnem 40 éven át igen hűséges szolgája 
volt, — e napokban Budapestre utazott, 
hogy a nyakán támadt kinövőit operáltassa. 
A kinövés azonban már olyan veszélyes 
jellegűvé vált, hogy vérmérgezés áliott be 
s ennek következtében Kérni Mihály f. hó 
7-éu délelőtt a fővárosban családjának és 
ismerőseinek nagy fájdalmára, meghalt.

— Esküvő. Sinka István folyó hó
7.-én,  tegnap, — délután 4 órakor tartotta 
esküvőjét Urbán Ziófiával Dsménden.

— Országos Vásárok. Szeptember 
hó 8,-ikától 21.-ikeig a követkesö közeli 
városokban, illetőleg községekben lesznek 
országos vásárok : Szept. 10.-én Zselizen,
12.-én  Garamszőjlösön, 17.-én Ipolyságon 
18.-án Nagyaallóbao.

— Az ApoUó mozgószlnház — 
mint értesülünk — f. hó 14-én újra meg
kezdi előadásait a városi vigadó színház
termében, ahol a karzat a közönség kényel
mére páholyokká alakíttatott át. A stinház 
tulajdonosa a föváioii előkelő és elsőrendű 
mozgóssinházak igazgatóival egyezséget 
kötött arra nézve, hogy műsorukat a buda
pesti bemutató után Léván adhassa elő. 
Ezen intézkedések folytán a színházban 
igen szép, jóizlésü s olyan darabok bemu
tatására van kilátás, amelyeket nemcsak a 
felnőttek, hanem a gyermekek ia élvezettel 
nézhetnek meg.

•A-* * * * * * * 8 Állami Tisztviselők zseb
naptára 1913. évre, mely Csikváry Jákó 
az Állami lieztv. Graz. Egyesület hivatalos 
1‘PÍ* szerkesztőjének szerkesztésében fog 
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megjelenni, ezúttal is valóságos kincsesháza 
lesz »z Állami tisztviselőknek. Ára 3 korona, 
mely összeg a szerkesztő nevére, — Má
tyásföldre (Pesimegye) küidendö és pedig 
legkésőbb f. évi október hó 1.-ig. Ajánljuk 
az állami tisztviselők figyelmébe

— öngyilkosság. Folyó hó 2. án 
reggel a Lévára 8 óra után érkező vonat 
elé vetette magát az aleószecsei állomáson 
llubert Mihály nevű esizmadialegény, akit 
a vonat k-rekei darabokra téptek Az 
öngyilkos segéd — mint értesülünk — tet
tét ittas állapotban követte e1.

— Italmérósek a gazdasági íuun- 
kásházak között. Az 1907. év, yLVl. t. 
c. szerint a gazdasági munkásházik létesíté
sére kije ölt területeken italmérés nem gya
korolható. A pénzügyminiszter ehez képest 
körrendeletben utasítja a pénzügy igazgató
ságokat, hogy a gazdasági mur kssházak 
területére kért korlátlan vagy korlátolt ital- 
méréó engedélyeket tagadják meg. Minthogy 
azonban a törvény csak az italmérési enge
délyek kiadását tiltja, nem forog fenn aka
dály arra nézve, hogy a gazdasági munkás
házak területére kis mértékbeni italarusitási 
engedélyek kiadhatók legyenek. Az ilyen 
engedélyek megadását is azonban magának 
tartja fenn a pénzügyminiszter.

— Az iparosok képzése A vidéki 
városokban általános baj, hogy iparosaink 
nélkülözik azt a sokféle ismeretet, melyek 
kivált a mai válságos társadalmi viszonyok 
között, közös érdekeiknek védelméhez és 
előmozdításához szükségesek. Az ipartestü- 
letek tisztviselői ép azért rendesen nem az 
iparosok közül valók, hanem mások, kik 
sokszor a legjobb akarat mellett sem képe
sek a kisipar ügyét fejleszteni s felvirágoz
tatni. A keresk. minisztériumban a műit 
napokban ankét volt azon célból hosy az 
ipartestületek tisztviselői rendszeres és szer
vezett kiképzésben részesüljenek s igy az 
iparos osztály érdekeit céltudatosabban kép
viselhessék. Az értekezlet a kiképzést idő
szerűnek Ítélte és szükségesnek tartja az 
állandó központi tanfolyam létesítését. Mint
hogy azonban az utóbbi behatóbb elökészi- 
szitést kíván, csak az uj ipartörvény kapcsán I 
fogják tárgyalásra venni.

— A föld vasúti hálózata. Érdekes ; 
adatokat közöl az „Archív iür Eisenbahnwe- , 
aen** f. ó. május-juDÍus havi füzete egesz I 
földünk vasúthálózatáról. Szerinte a földke- , 
rekségen 1910. végén 1,030.014 km. va út
vonal volt. Ebből Európára esik 333,848 km., 
Amerikára 526,382, Áriára 101,916, Afrikára 
36.854 és Ausztráliára 31,014 km. A vasu
tak! a befektetett tökérö érdekes adatokat 
közöl említett lap. Szerinte az európai vasu
tak ba 1910. végéig összesen 105,829,816,000 
márka volt bet kf®tve, ° többi 4 világrész 
vasutjaiba pedig 121,132.884.000 márka, azaz 
kereken az egesz földön 227 milliárd marka. 
Hogy erről az összegről némi foga'mat ad 
jón, azt mondja az idézett folyóirat, hogy 
ha ezt az összeget 20 márkás aranyokba 
egy sorba raknák, ez a sor 17,000 km. ho z- 
szú volna és elstá’litására 9075 vasúti te
herkocsira volna szükség. Ennyire fejlődtek a 
vasutak 1880 óta, amikor Liverpool és 
Manchester közt az első személyszállító 
vasútvonal megnyílt.

— A baglyok feltétlenül hasznos ál
latok, melyek az ártalmas egereket állandóan 
üldözik s ezzel a gazd nak nagy hasznára 
vannak. Nem tagadható ugyan, hogy néha 
egy egy hasznos cickányt is felfalnak vagy 
éhségtől üldözve apró madarakat is megfog
nak. De ezen kár sokkal kisebb, n4nt a ha
szon. Legismertebb a közönséges b*g°'y> 
mely szívesen tanyázik tornyokban, sőt sza
badon álló galambdúcokban is. Némely he
lyen istáló és pajta építésnél a kert felöli 
oldalon a tűzfalban lyukat hagynak, hogy 
a bagoly berepülhesen. A másik az úgyne
vezett haláimadár, mely mrgas gyümö.cs 
és egyéb fákon fészkel, melynek közelében 
mindennemű egérfélék, bogarak és éjjé i 
lepkék maradványait s megnem emésztett 
részeit találhatni. A legu’óbbi egér mvasio 
alkalmával a baglyok igen jó siógálatot 
tettek, tehát védjük a baglyokat.

— Ki viselt először esernyőt. Az a 
hős férfi, aki nem közönséges bátorság ta
núsításával esős időben állandóan vise te az 

ernyct s példájával lassanként követőket is 
szerzett, egy Jónás Hanvay nevű angol volt, 
aki 200 évvel ezelőtt született. — Ha nem 
is ö volt feitalá'ója a ma már nélkülözhe
tetlen rakvizitumnak, mégis övé az az érdem, 
hogy London utcáin minden ellentüntetés 
dacát a nyilvánosan mert járni ernyő alatt. 
Egy régi kons’anzi krónika ugyan arról regél, 
hogy XXIII. János pápa az ottani nagy zsi
nat idejében már 500 évvel ezelőtt ernyőt 
viselt, ez rzonban valami hata más, sátor- 
szerü alkotmány volt, melyet egy külön lo
vasszolga vitt nagy erőlködéssel a pápa 
mel’ett. Jónás llanvay ernyője azonban mór 
va amennyire hasonlította mienkhez s köny- 
nyebben vo't kezelhető.

— Biztosítás a rossz termés ellen. 
Az orosz be'ügyminiszter köreiben erősen 
dolgoznak egy elaboratumon, mely a rossz 
termés ellen való biztosítás problémáját volna 
hivatva megoldani. Ilyen biztosítási lehetőség 
Oroszországban, a hol a gyenge termések 
elég gyakoriak, valóságos életkérdése a 
mezőgazdaságnak és ez okból úgy a gazda
közönség, mint a keieskedövilág köreiben, 
valamint a kormány is, szinpátizálnak a terv
vel, a melynek megoldására ö'százezer i ubel 
alaptőkével egy uj biztositótársaság van tervbe 
véve. Azonban a belügyi kormány egy mil
lió rubelre kívánja fölemelni az alaptőkét. 
O.y széleskörű az érdeklődés, hogy a ki 
vánt alaptőkét az oiosz gazdaközönség maga 
bújandó jegyezni, a tervezet egföbb pontja 
az a kérdés, miként lehet és kell küzdőn' 
a rossz termés ellen. A terv szerint egyéb
ként az esetleges rossz termést nem csak 
kárfizetéssel akarják ellensúlyozni és a ká
rosultat a tönktől megmenteni, han«<m köl
csönnel akarják támogatni az egyes gazdát, 
hogy az intenzív és jónak bizonyult olyan 
gazdasági üzemre rendezkedhessék he, a 
melynek segélyével a rossz termés lehetősege 
és esélye csökkenthető.

— A kisajátítási törvéuy novel
lája. A vidéki városoknak régi óhajtása, 
hogy a kisajátítási törvénynek a székesfővá
rosra voBitkozó kivételes intézkedései a 
nagyobb vidéki városokra is kíterjesztessenek. 
A vidéki városok ezen kívánságának meg 
va.omlását, jóllehe k vánságaik jogosultsága 
az összes nletekes tényezők á.tal elösmerte- 
Ut', az a körülmény késleltette, hogy a ke
reskedelmi kormány az újabb idŐbsn a sok 
tekintetben elavult kisajátítási jog revíziójá
val foglalkozott 8 a városok kívánságát a 
kodifikálásnál ígérte teljesíteni, úgy trtesü- 
lünK, hogy a városok ezen jogos kívánsága 
mar közel jövőben teljesülni fog, amennyiben 
a kisajátítási törvény 2., 4. és 22. §§-ainak 
kiegesz'téséröi készített törvény javaslat a 
minisztertanács elfogadtatott s ő Felségének 
legmagasabb engedelye folytán már legkö
zelebb a törvényhozás elé fog terjesztetni. 
Ámbár a törvény javadat szövege még nem 
ismeretes, a kérdés előzetes tárgyalása anya
gából nyiivánva ó, hogy a kisajátítási jogot 
a közei jövőben a nagyobb vidéki városok 
is megkapják közmüveiödési és szépitési, 
vagy bármely más közcélra szolgáló közép- 
epüietek és intézetek létesítésére, úgyszintén 
ezek nagyobbitására vagy célszerűbb be
rendezésére, továbbá az utcák és terek ren
dezésere és a rendezés folytán megváltozott 
építési telkek egymás közöti, kényszer utjáni 
szabályozásara.

Megbízható gyógykezelés. Zavart 
emésztéssel ellátott egyenek, kik étvágyhi- 
áuyban, felfúvódásban, gyomoigörcsökben és 
rendetlen székelésben szenvednek, a ,MoU- 
féle MliU-por“ használata által rövid .dö 
múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz 
ára 2 korona. Szétküldés naponta utánvétel
lel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv, 
szállító á.tal Bécs, I. Tuchlauben 9 Vidéki 
gyógyszertálakban határozottan Molliéle 
készítmény kérendő az ö gyári jelvényével 
és aláírásával.

Irodalom és művészet.
A magyar családok kitűnő he- 
Uj Idök-nek élén Holtai Jenő 
Bégekben gazdag, humoros re

Uj Idők, 
ti lapjának, 
müvésai azóp

gényének, a „Family Ilotel^-nek érdekes 
folytatását találjuk. Herczeg Ferenc a szer
kesztő, vidám novellát irt „A jó feleség a 
fürdőben** címmel, Adorján Andor pedig a 
Bretagneról ir színes, elmés levelét. E'beszó- 
iett közöl még a lap Erdőéi Dezsőtől (Ár
kádia) és Kárpáti Auréltól (Rógerné) Verset 
Sas Edétől és Czóbe' Minkától közöl s hé
ten a lap, míg a „Magyar irók otthonukban** 
című rovatban Garádi Viktor méltatását ta
láljuk. Balzac elmés és mély fi'ozófiáju cik
ke a bázasé'etröl, cikk az omnibuszról, a 
fehér szerecsenről, számos érdekes kép és 
ötletes fejléc, stb. tarkítja még az e heti 
számot. At Uj Idők előfizetési ára negyed
évre 5 korona. Kiadóhivatala Budapest, VI 
Ardrássy-ut 16.

Magyar Lányok. Tutsek Anna e héten 
is ir bájos és okos kis hősnőjéről, Cilikéről, 
a magyar leányvilág e kedves alakjáról. Re
gényt Jeazenszkyné T. Íren ir „Dóra és 
VerkaM címmel, verset pedig Zábori Piros
ka. Fáik Rikárd novellája, cikk a praerie-ről, 
továbbá Pierre Lotti festői színekben gaz
dag leírása, a .Nikkói szent hegy** egéozi- 
tik ki a lap szöveg részét, amelyet szép 
kepek tarkítanak. A Magyar Lányok előfi
zetési ára félévre 6 korona. Kiadóhivatala
VI.,  Acdrássy-ut 16.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás

D.-. Rudnyánszky Titusz aranyosmaróti 
főszolgabíró úr 10 koronát, Frasch József úr 
egy községi bírósági ügyből kifolyólag 7 
koronát és Bartos Lijos úc egy községi bí
rósági ügyből kifolyólag 1 k. 60 fillért volt 
szives árvaházunk részére adományozni.

Fogadják a nemeslelkü adakozók leghá- 
lásabb köszönetünket.

Léva, 1912. szeptember hó 6.
A választmány nevében :

Bellán Sándor, özv. Tooth Zsigmondne, 
uöegyleti II. titkár. tb. aleluök.

Értesítés.
A Barsvát megyei Általános Tanítóegye

sület által Léván létesített és fe itartott „Jó- 
isef Főliereey Tanítók ZZúz4*-nak megnyitása 
f. hó ló én vasárnap délelőtt 11 órakor lesz, 
amelyre a tanférfiakat, a tanügy barátait 
és az érdeklődő közönséget a felügyelöbizott- 
ság nevében tisztelettel meghívják

Léva, 1912. szept. hó 6-án
Jár088 Ferenc, Köveskutl Jenő,

gouduok. felügy. bis. elnök.

Hí utalót közlemény.
6364)1912. szám.

Meghívó.
Lóvá rí. város képviselőtestülete fo'yó 1912. 

évi szeptember hó 8 ik napján d. e. */,12 
órakor — a városi székház nagytermében — 
ünnepélyes rendkívüli közgyűlést tart, melyre 
a képviselőtestület összes tagjait és az ér
deklődőket tisztelettel meghívom.

Tárgy:
B.rsvármegye alispánjának értesítése, 

mely tudomásra hozza, hogy őfelsége ki
tüntető oklevelét és F. J. rendje lovagke
resztjét dr. Frommer Ignác orvos képviselő
testületi tsgnak — a közegészségügy terén 
tanúsított négy évtizedet meghaladó köa- 
hasznu működése és érdemei legfelsőbb 
elismeréséül — adományosta.

Az oklevél és lovagrend jelvényének 
ünnepélyes átadása.

Kelt Léván, 1912. évi szeptember hó 
C ik nspján.

Eódtog-b. Xsajoa 
polgármester,
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Lévai piaciárak
Kor.tve.et0 ; Dr. Horváth Gyula raudörkapUánl.

Búza m.-mázaánként 21 kor. 70 fill.
21 kor. 80 Kétszeres 17 kor. — fill. 18 
kor. — till. - Roz« 18 kor. — fill. 19 kor. 
_  fl|, Árpa 18 kor. — fill. 19 kor. 40 fill. 
Zab 21 kor. 20 fill. 21 kor. 60 fill. 
Kukorica 20 kor. 40 fill. 20 kor. 80 fill. 
_  Lencse 38 kor. 60 fill. 38 kor. 80 fill. — 
Bab 28 kor. — fill. 28 kor. 40 fill. — 
Köles 12 kor. — till. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló- 
here termeszeitől arankamentea 175—180 
VörÖB lóhere, kis aránkba 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől ar*.nkamentea 130—138 Lu- 
czerua, világos szemű aráukás 115—120

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése 

1912. évi azept.. hó l-töl 1912. évi siept .hé 8-ig 
Születés.

A szülőt Hete

Struckmüller S. Kugvela K. 
Huszár Erzsebt
Horváth I. Székesvári E. 
Bézy Ferenc* Patay Margit 
Skorecz János Vojtek Ilona

<U 4)

6

A gyermek 
nőve

fiú István
leiny Rózí
leÁu v Margit
fiú K<>ruél
fiú István

Halálozás.

Az eliiauyl 11CTC Kora A halál oka

Palásti Emma 5 hó Torokgyík
Jancso Mihály 66 éves Égési sebek
llubért Mihály 21 evt-s Öngyilkos
Góra Gizella 15 éves Vörheny
Ordögh Árpád 19 éves Tüdövész
Matulánvy Jánosné 33 éves Ál. gümőkór
Heineinan Dezső 23 hó Agy. gyulád*.
Kaffan Autal 62 éves Érelmeszesedés

Nyilttér.

M O LL - FÉ LE
US E I DLITZ-PORiál

Enyhe, oldó házisser mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
□lényeiben szeuveduek.

Egy eredeti doboz ara 2 koroaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményéit.

M OLL-FELE J
BO S-B O R S ZES? '

elismert, régi jóhiruevü báziszer 
szaggatás és bűiéiből származó

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára koz. 2. 

Kapható mmdeu gyogvazertárbaa 
és drogériában.

F őszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. ..állító, Béca, I. Tuacbbneo 9.

Steiner Sándor
órás- és ékszerésznél, Léván.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai-utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással ée 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

K nkoríca-szárító
------ eladó -------

1 méter széles 4 méter hosszú-
Bővebbet.- Ladónyi-utca 7'-

Zongora tanítást 
elvállal intelligens gyakor

lott urileány.
Bővebbet Nyitrai és Társa r. t. 

könyvkereskedésében.

Eladó házhelyek
A vasúti vendéglő mögött 

olcsó házhelyek eladók. 

Czim a kiadóhivatalban.

Nagysallóban 
jó forgalmú. 

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

fablanek lajosné Nagysalluljair

Kiadó családi ház.
Léván, Honvéd-utca 40. sz. há

rom szoba, fürdőszoba, nagy üvegezett 
veranda, konyha, éléskamra, pince, 
moaókonyha és circa 300 □ öl kert, 

november 1-jére. —v--

Eladó
egy Szmirna szőnyeg.

Cim a kiadóhivatalban.

3809 és 1816|1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság 

közhit ré teszi hogy id. Rácz Jouás és id. Rács Jouás 
neje Deák Erzsébet végrehajtóknak Varga Gézáué szül 
Rácz Rozália végrehajtást szenvedő elleui végrehajtást 
szenvedő elleui végrehajtási ügyében ifjú Rácz Jónás 
es id Ráca Jónásné szül. Deák Erzsébet által, benyúj
tott utóajánlati kérvénye folytán az 1881 évi LX t. ez 
144 § és a Vhn alapján a végrehajtási érverést a vég
rehajtást szenvedő Varga Gézáné szül. Rácz Rozáliának 
a lévai kir. járásbíróság területén Léva város ha'árán 
fekve és a lévai 188 2 szjkvben A I. 1 sor 683. hrsz 
622 ő. i. számú ház és beltelekbeni 16 rész ilet- 
ményére 902 korona és az ottaui 1948 sztjkvben A 
I. 1 sor 2008 brszámu sző őbeni 1/12 rész illetményére 
389 korona 10 fillér kikiáltási árban az árverést el
rendeltet még pedig a Vhn 27 § alapján akként, hogy 
ezen határnapon a fenti ingatlanok a megállapított 
kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladatui nem fognak. 
Ezen nyilvános birói árverés 1912 éVÍ Október hó 8 
napján délelőtti 10 órakor Léván a tlkvi hatóság irat
tárában lesz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az iugatlanok 
kikiáltási árának 10®l#«át készpénzben, vagy az 1881. 
évi 3333 számú 1. M. R. 8. §>aban kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuni vagy 
az 1881. évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál lörtéut előlegez elhelyezéséről 
kiálli'ott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni, ni“ly 
kö'elezet’seg alól csak a Vhn. 21. $-ábau megneve | 
zettek vaunak felmentve. |

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetóbeu bánat
pénz a Vhn 25, $>ának megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekköuyv- 
hatóságnál 1912. évi aug. hó 29. uapjáu. Pogány s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül :

Dodek
kir. tlkvvfczető.

Eladó ház és szőlő.
Árok-utca 13. számú, 1906 bán épült 
ház, mely áll 5 szoba és 5 konyhából ; 
valamint egy Kákái jó termő szőlő 
három szoba és konyhával a Spoit- 
egylet. közelében. — Bővebb felvilágo

sítást ád Béres János. Kákákban.

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, folyo év november 
hó t-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

■ tudhatók meg. —

---------- B, 6 g 1 -----------

biztosító intézet 
az északmagyarországi megyék újjászerve
zéséhez, az északi megyéket, de különösen 
Árva, Bars, Esztergom, Hont, Liptó, Nógrád, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Turócz és Zó
lyom megyéket alaposan ismerő, oly intelli
gens ée agilis egyéneket keres, kik a biz
tosítás minden ágában jó üzleteredményeket 
értek el, és a magyar és lehetőleg a német 
és tót nyelvet is tökéletesen bírják, 30 év
nél nem idősebb egyének előnyben ré
szesülnek. Nyugdijképes állás, érdemszerinti 
dijazások. Fényképpel fölszerelt ajánlatok 
Eckstein hirdetőjébe (Budapest, VIII kér,, 

Erzsébet-körut 37.) küldendők.

„M OLLA- 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva é« 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évijót-1 

állá 8. I 
Ára I 

tucatonként^ 
ö -8.— és

10. ftorona]

TOLLK
GUMM1 

különlegesség.
A tudomány mail 
állása szerint J 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gumml 
óvster. iK

At 
,0LLA“ 

több mint 
200 orvos 
által lég- 
megbízha- 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyogy- 
szertárácan 
tí jobb dro

gériákba.

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

propaganda reklámot ingyen küld az

rOLLA“ iDmnior Wien. H 437 Fraterstrasse 51
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

8 P1CK KDE illatsierésfüzletében.

GLIMAX 
nyersolajmotorok és lohomobiloK Hű HP.] 
Magasnyomású nvErsola’moiorok ’6 ,X" 1 

legolcsóbb éfc H 
legmegbízhatóbb K 
Ütemet biztosit H 
jók. üzemköl H 

lóerőnkén H 
1—2 fin. Al'an-■ 
dóén zavartalan H 
üzem I — Pénz M 
ügyörl felügye M 
let nélküli Epy ■ 
szer (1 kezelés I Sek H 
azaz góp Izemben IH

Költségvetések és árlf*po'< díjmentesen.

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Víoil körút 59/tt 

r
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Árverési hirdetmény.
, . A H.eoht Vlkto’’ o,88itIIÓÍ laküs által Bars-Endréden 
ly r r,'íeU H°r" Jakab ^arsendrédi

lakostól 710 korona vételáron megvett, de át nem vett 
két darab és ped.g egy 9 éves vörös deres heréit és egy 
9 evea szürke kanca lovat, J

Léván, folyó évi szeptember hó 11 tizen 
egyedik napján délelőtt (11) tizenegy 
órakor, hivatalos irodámban

megtartandó nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérő vevő
nek, készpénz fizetés ellenében eladom és a lovakat, a 
vételár lefizetése után, a vonatkozó marhalevelekkel együtt 
azonual átadom.

Kelt Léván, 1912. szeptember 6-án.

Belcsák László
kir. közjegyző.

Mindennemű

Könyvkötői

Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — L é v a n.

Tartós 1 “WS üiaclós!

Használatban legolcsóbb !
Bevásárlásnál ügyeljünk, hogy csakis eredeti 

FRITZE LAKK csomagok legyenek
Kapható: stern József

7

50986/1,B—1. 1912, szám.

Termelt tűzifa eladás.
A garamrévi m. kir erdőgondnokság Újbánya és 

líudnó közelében lévő erdőrészeiben termelendő 1912—1914 
évi tüzifatermés zárt írásbeli ajánlatok utján tog eladatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1912. évi szeptember 
hó 23 án déli 12 Óráig nyújtandók be Zsarnócán a 
m. kir. erdőbivatalnál és szeptember hó 24-én délelőtt 
10 órakor fognak az erdőhivatal tanácstermében felbontatni.

A faanyagok a kikiáltási árak részletes kimutatása 
az árverési föltételek, ajánlati űrlap és boríték a ZBarnócai 
erdőbivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1912. évi augusztus hóban.

M. kir. földmivelésügyi Minister

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló 

BÚTORCSARNOK 
és hitelszövetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fenall 
felhívja a n. é. butorvásárló közönség figyelmét a 

VIII. József körút 28 (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV.. kér Ferenciek tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben renpezett

lakásberendezés!' kiállítás
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, művészek által ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk,

minden darab jótállás mellett adatik el.

= Kölcsönkönyvtár ==
■X
X

xxxxx
újonnan kiegészítve kb 8000 kötet 

magyar, német és francia regény 

NYITRAI és TÁRSA R. T. 
könyvkereskedésében LÉVAN 

Előfizetés bármely nap kezdhető.

Apolló mozgószinház.

Femtisztifo
Egyedüli gyar°„st7i

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 
tudomására adni, hogy a 

Mozgófénykép előadásokat 
folyó hó 14-én újból megkezdem és azokat 
folytatólag minden szombat és vasárnapon 
rendezni fogom. .— ~ —

A kezdő előadásra sikerült csupa elsőrendű 
számokból a műsort összeá'litanom. Bővebbet 
a falragaszok és szinlapok. ***>

Kiváló tisztelettel

Fertikó József.
---------- ¥XXXX xfi
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kWASHAlLj
Kapható KNAPP drogériában LÉVÁN.

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

sabban ajánl
Berceller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelemezés.)

■ fSzállítás ÍS feffl
valamint lcöltözlröd.éeelcet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi tx, Í2í2.

A mesterdalnok
0
0
0
0
0

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:

Világhírű .. RAF1B léncios kutak. rAlfa Separatoru tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz léié gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és gépréBzek.

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

kaucsuk sarok

........Ajánljuk : .
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
f ii s z er- és gyarmatárnjnkat, 
valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
= csemegeáruinkat. ----
Közvetlen kávéimportunk iolfUll 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 
—versenyen kívüliek! —_— 

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

dennemü festékáru, .........
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd es löpor-arnía- 
DISZKOSZORUK 

fa- és érczkoporsók gyári ároii! 
VARRÓGÉPEK

5 évi jótéllásral

I Kern Testvérek
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas 
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, >czél répavilla és répakiemelő, fejet e 
csákány, kapaáru, fűrész, leszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej- 

M gazdasági, bádogos- és kcmives szerszámok, épü 

let- és butorvasalások olajozók, kenőszelenczék, gép- 
szijak. szivattyúk, kendert ömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapáciok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vaecikkekből.

Legczéhzeiübb többször csavart borg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk epe

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.

0
0


