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ELŐFIZETÉSI

Egy évre .
Hat hóra . 
Három hóra . 
Egyes számolt

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
5 K. - f. 
2 K. 50 f.

ára 20 fillér

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények gariuond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő bírd, irodák 

árengedményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

* hirdetéseket, alöfizatésaket i • reklamációkat • 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A lap kiadója ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Szabadoktatási egyesület.
Múlt számunkban adtunk hirt a ' 

lévai szabadoktatási egyesület megala
kulásáról, mely működését nemsokára 
a téli hónapok kezdetével meg is fogja 
kezdeni.

Tudjuk, hogy a nyugati államok
ban már régóta működő egyesületek 
példájára a közoktatásügyi kormány 
már régebben tervezte az ilyen célú 
egyesületek létesítését. Ezeket meg
előzték az úgynevezett szabadelőadá
sok, melyeket a tanárok és tanitók a 
közoktatásügyi miniszter megbízásából 
az ország minden városában s igy 
nálunk is tartottak. Célja ezen előadá
soknak a tudományos ismeretek nép
szerűsítése, másrészt a szaktudomány
nak szélesebb körben való művelése.

Manapság már oly annyira fejlett 
a tudomány, hogy ha valaki a művelt 
emberek közé akarja magát számítani, 
annak a tudományos ismeretek sokféle 
ágazatában legalább az alapvető isme
retekkel kell bírnia, mert még a leg
egyszerűbb társadalomban is a napi 
kérdések, melyek akár a sajtó, akár a 
szóbeli előadások révén a felszínre 
vetődnek, ezen ismeretek nélkül meg
foghatatlan és megoldatlan problémák 
gyanánt fognak előttünk feltűnni.

Manapság már a tudományos is
meretek elsajátítása a boldogulás egyik 
feltételét képezi, amely egyébként 
minden embernek végcélját kel), hogy

Mindenki Baját sorsának kovácsa ; 
alapos vizsgálatok régen kiderítették, 
hogy a szerencse sem más, mint a tu
dás, munkára való készség, a testi 
jólét és a társadalmi viszonyok ked
vező összejátszása. Az életküzdelemben 
az boldogul, aki legtöbbet tanult, 
legtöbb életre való ismerettel rendel
kezik, aki eszét és testét arra használja 
fel, hogy a létfeltételek eszközeit minél 
tökéletesebben s minél okosabban 
válogassa ki. Minden boldogság alapja 
a tudás s minden élhetetlenség szülője 
a tudatlanság. A tudomány közöB 
vagyon, amelyben mindenki vallás-, 
felekezet- s osztálykülömbség nélkül 
részesedhet ; közös kincse mindnyá 
junknak, Amelyből nem lehet senkit 
sem kizárni. Egész társadalmi életünk 
legalább névleg a felebaráti szeretet 
jegyében mozog, az önszereteten kívül 
önismeretre van szükségünk, hogy en- j 
nek az ideális elvnek tőlünk te.lietőleg 
megfelelhessünk.

Eme legnagyobb bölcseségre, a 
józan önismeretre a tudás vezet, min
den eszközt megszerzünk á'tala amivel 
erkölcsösek, igazságosak, emberségesek 

lehetünk, Önérzetre, önbizalomra tanít, 
hiszen az ismeretek által eszmeközös
ségbe lehetünk a legkülönbözőbb tár
sadalmi állású embertársunkkal, lerom- 
bolódnak a választalak, amelyeket a 
rosszal nevelt társadalom emelt em
ber s ember közé s embereknek érez
zük s tudjuk magunkat, semmitől s 
senkitől sem félve, magunk erejéből 
munkánk eredményekép várjuk az 
érvényesülést. Sajnos, nálunk az iskola 
csak az értelmet szolgálja, kevés súlyt 
fektet azokra a tudományokra, ame
lyek leginkább szolgáltatták az embe
riségnek a gyak< r'ati ismereteket. A 
természettudományok az iskoláink 
mostoha gyermekei ,- olyan formán 
adják elő, hogy nem igen kelt a gyer
mekben mélyebb érdeklődést.

A természettudományokban való 
járatlanság épen az élet szempontjából 
megbosszulja magát, a tudományok 
ezen legtapasztaltabb ága van olyan 
fontos, mint a tiszta erkölcs tana, en
nek törvényeit épen úgy kellene min
denkinek ismernie, mint azét. Meg kell 
tanulnia mindenkinek, hogy a termé
szet, vagy mondjuk a mindenség 
munka nélkül nem ad semmit, benne 
céltalanul semmi sincs, a társadalmi s 
gazdasági törvényeink szoros összefüg
gésben vannak a természeti törvények
kel. A köztudatba kell jutni, hogy e 
tudáson kívül az emberi előrehaladás
egyedüli eszköze a komoly muuka, a 
melynek szükségképeni következménye, 
az anyagi előrehaladás, az életben 
való boldogulás.

Az iskolai tudás kiegészítője akar 
lenni az az egyesület, amely most 
megalaku t, főleg a gyakorlati élettel 
összefüggésben levő, — életre való 
tudományokat akarja a nép minden 
rétegével megismertetni. Ezért nem 
vár elismerést, nem vár anyagi ellen
értéket ; teszi tiszta idealizmusból, egye
dül népünk boldogulása érdekében, 
jobb megértőbb jövő reményében. Az 
életet akarja megismertetni úgy, ahogy 
van a maga igazságában, semmit el 
nem tagadva s semmit hozzá nem téve, 
milyen volt a múltban, milyen jelen
ben s mi várható a jövőben.

Tetterőre s optimizmussal teli 
kitartásra akar nevelni ezáltal, hogy 
mindenkivel könnyen érthető módon 
ismerteti meg szokat a módszereket, 
amelyek az emberi elmét, az életet 
kényelmessé tevő s megkönnyítő ered
ményekre vezették. Ismertetni akarja 
mindazon tudományokat, amelyeknek 
minden ember a gyakorlati életben 
valami hasznát veheti. Foglalkozni fog 
a társadalmi tudományokon kívül, az 
ember testi szerkezetével, élettan, bi

ológia, fejlődéstan, állat, növény, ás
ványtan, geológia, csillagászat, vegytan, 
természettan, földművelés, ipari tudo
mányok közérdekű fejezeteivel. Az 
ingyeues népies előadásokon kivül, 
előadás-sorozatokat tart azok számára, 
akik valamely szakból alaposabb ki
képzést kívánnak.

A műveltebb közönség számára 
matinék, vitaestélyek keretében fogja 
ismertetni azokat a nevezetesebb Írók 
s gondolkodók műveit, akik az embe
riség fejlődésére s tovább haladására 
nagy befolyással bírtak. Politika s 
vallási kérdések az egyesület prog
ramújából ki vannak zárva. Minden 
remény meg van arra, hogy az új 
hézagpótló egyesület méltó helyét fogja 
betölteni Léva város közművelődési 
tényezői között.

Lapunk vezető helyén óhajtottuk 
ezen egyesületre városunk minden szép 

| és nemes dologért lelkesülő közönsé- 
i gének figyelmét felhívni, hogy erkölcsi 
| támogatásával tegye lehetővé ezen 

igazan nemes celu egyesület minél 
1 szélesebb körben leendő működését. 

Hiszen ez az egyetlen egyesület, mely 
semmi mást nem kér, minthogy figyel
mesen meghallgassak.

Tanítói közgyűlés-
A „Léva vidéki Rém. Kath. Népneve

lők Egyesülete* folyó hó 3. án, Verebélyen 
tartotta évi rei des közgyüését, meiyeo az 
esős idő dacára is, az egyesület tagjai igen 
tekintélyes számmal vettek részt. A köz
gyűlést megelőző eg Bútliy László, prépost
plébános, szentmisét mondott, mely alka
lommal Öchronk Alajos verebélyi kántorta- 
nitótól hazafias szellemtől áthatott egyházi 

' énekeket bailottuuk. A tempómból a Pof- 
gári Kör díszes nagytermébe Bereglett a 
tanítóéig. Itt JJáthy László prepost-plebá- 

' nos, az egyesület elnöke közvetlenül a ta- 
! nitóságot érdek'ö gyönyörű megnyitó be

szédet tartott, me’ynek kiemelkedőbb pont
ját az iskolai nevelésnek azon kiegészítő 

1 része képezte, melyre az életbelépő serdül- 
i tebb ifjúságnak az iskolán kivül is szüksége 
j van. Majd érdekes párhuzamot állított a 

hivatása magaslatán áló buzgó pap és 
tanitó között. Vázolja az egyesület életében 
előfordult eseményeket s elparentá ja az 
elhunyt tagtársakat ; beszámol az egyesület 
kötelékébe tartozó körök munkálkodásáról; 
elismerőleg szól a nagycétényi-, és sajná
lattal a garamszentbenedeki körről, moly 
utóbbi többszöri felezó'itáBra sem adott 
életjelt magáról ; bejelenti az alesperesi 
kerület tar felügy elöeégében történt válto
zást, amennyiben a leköszönt Agördy Já
nos als'györödi aleeperea-tanfe ügyelő be- 

' lyébe Harisé József bessei alesperez nevez-
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tetett ki; tudatja, hogy »» elnökséghez 2 
indítvány és » társegyesület részéről egy 
megkeresd) érkezett ; üdvözli zz egyesület 
tagjait s a megjelent vendégeket, névsae- 
rint : dr. Dudek János egyetemi tanárt, 
Ouzswenitz Vilmos föegyházmegyei-, és 
'lomcsányi Jáuos kir. tanfelügyelőt, Kraffscky 
József vorebélyi esperes-plébánost, a taní
tóság lelkes támogatóját, aki Kohl Medárd 
püspök üdvözletét tolmácsolja és Kriek 
Jenöt, az állami tanítóképző intézet igazgató
tanárát, aki a megbetegedett dr. Buffy Pál 
helyett az utolsó-előtti napon készséggel 
vállalkozott az előadói tisztségre. Elnök 
indítványára a közgyü és táviratilag üdvö
zölte Vaitary Kolos hercegprímást és Zichy 
János gróf minisztert.

Dr. Dudek János, udvari tanácsos, apát, 
egyetemi tanár A tananyag módszere* * keze
léséről mondott sok megszivlelésreméltó és 
tanulságos dolgot. Iskolai munkánkat való
ban derékon fogta meg, mikor a módszer*  
röl beszélt. Tanításunk — úgymond — a 
gyermek ismeretköréhez legyen alkalmazva. 
Értessük meg a gyermekkel azt, amit em- 
léstetünk, vagyis módszeres kezelés kísérje 
as emléstetést. A tanitóság anyagi helyze
tén okvetlenül javítani keli, de : „Ne a 
tekintély és erkö.csiség rombolásával segít
sünk anysgi helyzetünkön ; kérjük kenye
rünket, de ne tagadjuk az Istent**.  Oly 
üdvös intelmek, melyeket szivünkbe kell 
vésnünk. A nagy lelkesedéssel és sú'ó 
tapssal fogadott szép előadásért a tanitóság 
Devében Báthy László elnök mondott kö
szönetét. Esután Kriek Jenőnek .' Természet- 
rajz tanítása a népiskolában, című előadása 
következett, amelyet legszívesebben szeret
nénk a maga egészében reprodukálni, de 
mivel ezúttal ez nem lehetséges, legnagyobb 
sajnálatunkra arról is csak röviden emlékezünk 
meg. Hát bizony szó, ami szó, legyünk őszinték 
és valljuk be, hogy tiszta igazság az, amit 
a természetrajznak a népiskolában való, es 
idősserinti oktatásáról hallottunk. Mert mig 

a számtanban, nyelvtanban kiváló eredmé
nyeket tud a népiskolák legtöbbje felmu
tatni, addig természetrajzi oktatásunknál 
valóban sok a pótolni való. Igaz, hogy e- 
zért nem a tanítót állítja oda bűnbakul, 
hanem elitéli magát a rendszert. És egyben 
ráirányítja figyelmünket a helyes útra I Az 
élőlényt ne szerveinek szempontjából is
mertessük, hanem életfolyamatát is tárgyal
juk. Nem fajokat, hanem a természet életét 
kell tanitani. A szemléltetés is máskép tör
ténjék, mint eddig; megfigyelés és tapasz
talatszerzés a módja annak, hogy ez kész
séggel történjék. A természetről ne az 
iskola négy fala nyújtson fogalmat a gyer
mekeknek, hanem vezessük ti őket a sza
badba, hogy közvetlen szem'élői legyenek 
a természetnek. Ne hiányozzék a labora
tórium I Megismerkedtünk annak legolcsóbb 
fajtájával a helyszínén. Az előadásról bátran 
elmondhatjuk, hogy abból élvezve tanultunk 
és tanulva élveztünk. De nem is késett érte 
a tanitóság babéra : a jegyzőkönyvi elisme
rés Következett aa indítványok tárgyalása. 
Kántor István valkházi tanító indítvá
nyát a tanítók fizetésének rendezésé
ről s nyugdijuk revíziójáról szépen meg
konstruált bestéd kiséretében terjesztette elő, 
melyet a tanító tág nagy lelkesedéssel és 
egyhangúlag elfogadott. Az indítvány, pár
tolás és hozzájárulás végett Barsvármegye 
országgyűlési képviselőinek is megküldetett. 
Kántor előterjesztésére Tomcsányi János 
hosszabban reflektált : úgyszintén hozzászólt 
Guzsvenitz Vilmos főegyházmegyei h. főtan
felügyelő is, ki úgymond sohasem zárkózott 
el az e.öl, hogy a tanitóság azt kérje, ami 
öt jogosan megilleti, ’lokody István indít
ványozza, hogy Léván, az állami tanítókép
ző-intézetben szünidei rajz- és slöjdtanfolyam 
rendezését kérelmezzük a barsmegyei taní
tók részére. Ily értelemben már kérték is 
a lévai és környékbeli tanitók a kir. tan- 
fegyülelö támogatását. Tomcsányi János 
kijelenti, hogy szívesen hozzájárul a tani

tóság óbajához, ha az az egyesület részé
ről kérelmeztetik.

Tárgyaltatott a barsmegyei ált. tanító
egyesület megkeresése, játszóterek felállítá
sa végett. A közgyűlés egyhangúlag hozzá
járult a memorandumnak ez ügybeni fel
terjesztéséhez.

Felolvastatott a számvizsgáló bizottság 
jelentése az egyesület pénztári állapotáról. 
Elnök indítványára a pénztárt kezelő Sárhe
gyi János lévai tanitónak, mivel a pénztárt 
mintaszerű pontossággal kezelte, a fölment
vényt egyhangúlag megadta. A jövő évi 
közgyűlés megtartásának helyéül a központi 
választmány Nagysallót je ölte. A közgyű
lés is iiy értelem >en határozott. Az egye
sület tisztvise ő nek 3 évre terjedő megbí
zatása letelvén, elnök kéri közgyűlést, hogy 
úgy az elnöki, mint az egészségi okok miatt 
leköszönő Jaross Ferenc helyébe más társ
elnököt válasszon. A közgyűlés tagjai azon
ban hallani sem akartak más elnökről, mint 
Báthy Lászlóról, miért is őt nagy lelkese
déssel az egyesület elnökévé újból meg
választották. A közgyűlés tagjai a legna
gyobb sajnálattal vették tudomásul, hogy 
JarOss Ferenc, közszeretetnek a becsülésnek 
örvendő társelnök, e tisztségéről, melyet 17 
év óta oly buzgón és közmegelégedésre be
töltött, részint egészségi okok, részint több
oldalú elfoglaltsága miatt, leköszönni kény
telen. Ernők inditványára a közgyűlés egy
hangúlag elhatározza, hogy Jaross Ferenc
nek évek hosszú sora óta kifejtett buzgó 
munkálkodásáért jegyzőkönyvileg fejezi ki 
elismerő köszönetét, helyébe világi elnö
kül Kántor István valkházi tanító lett meg
választva. Az egyesület többi tisztviselői 
eddigi minőségükben újból megválasztattak ; 
nevezetesen: Sárhegyi János pénztárnok, 
Svarba Endre könytárnok, Ghimessy Jáuos 
főjegyző, Pelcer István jegyző.

A közgyűlés után a tagok a Kaszinó 
nagytermébe vonultak, hol kedélyes hangu
latban, vidám tósztokkal fűszerezve végzö-

T A R C A.

A lévai Vigadóba ...
A lévai Vigadóba
Úgy aokog a nóta,
Kálmán cigány olyan szépen
Vájjon kinek húzza ?
Valaki tán ott sirat el
Valakit nagy búsan;
Valaki tán minden búját
Zokogja e dalban . . .
„Temetésre szól az ének, 
Temetőbe kit kísérnek" ? . . .

Talán nem is sir ott senki.
Hisz oly vigau vaunak.
Csak én hallom tán a zenét
Olyan szomorúnak.
Az én szemem lett csak könnyes,
Csak én sírok halkan ;
Egyedül csak én siratok 
Valakit e dalban . . .
„Temetésre szól az ének,
Temetőbe kit kisérnek" ?. . .

far^asrié, §íooss Erxsi.

A tanító álma.
Irts: Kántor István.

Siűcs Dénes, Kisfalu község tanítója 
kínosan hánykolódik fekhelyén. Már rég 
elmúlt éjfél, aa ö szemeit as álom még 
egyre kei üli. Nem csoda. Hiszen holnap 
viszi a legidősebb fiát, a 11 éves Bélát a 
városba. Egy kicsit korábbsn kellett volna 
a fiút a kösépiskolába küldeni, de ha nem 

lehetett. Nagy úr a kell, de nagyobb a nem 
lehet. Most is azon tépelödik az éjen át, 
hogy miként is less cssk ? Számit, kombi
nál, egész terveket alkot nyugtalan agya, 
de a végeredmény mindig : talán . . . . 
talán. Úgy hajnal felé a kifáradt agy, a 
zaklatott lélek elcsitul. És ö álmodik.

• • •

Nagy-Magyarorsságon, 2012. augusztus 
hava. Nagy nemzeti ünnep. A munka ün
nepe. Ünneplőbe öltözött az ország apraja, 
nagyja. As erőteljes, fenségesen nyugodt 
nép az ország minden községében készül aa 
évi munkagyülésre. Az emberek arcán lát
szik a jólét, az önbizalom. A munka vál
totta meg, as tette ilyenné. Nincs már a 
nagy hasában csak egyféle nép. A magyar 
kultúra fénye, ereje előtt önként meghódolt 
mindenki, nincs tót, oláb, szerb, német, — 
csak magyar van már. De nincsenek a min
den földi jótól megcsömörlött félistenek és 
nincsenek éhező páriák sem. A négy ellen
tétek kora rég letűnt, a népuralom mindent 
áthidalt. Most csak egyforma nép él e ba
sán : A kuliuréietet élő munkás és boldog 
msgyar.

Alomss.mmel látja e boldog népet 
együtt, amint az Isten szabad ege alatt 
beszámolnak előtte a múlt évről a nép ne
velői, tanitói és kifejtik a jövő évre terve
zett munkaprogrammot. Bárki hozzászólhat, 
akinek van mondanivalója. Mélységes nyu

gatommal és megértéssel hallgatják. Itt nincs 
gyü.ölet, torzsalkodás, a testvéri szeretet 
hatja át mindannyi keblét. Éa örült gyor
sasággal dobog az alvó szive, amikor látja 
azt a mély tiszteletet éa szeretetteljes ra
gaszkodást, amellyel a nép papnevelőit és 
tanitóit körülveszi.

Aztán álomváltozással az ország fővá
rosában, Budapesten találja magát. Az ün
neplőbe öltözött főváros is várja a megyék 
küldötteit, akik a töob napig tartó orssagos 
munkagyülésre jönnek itt össze. Látja, mint 
vonulnak a munkaképviseiök az országhá
zába. A iö dmivelés, az ipar, a kereskede
lem, a tisztviselők, as alkalmazottak ka
maráinak, a megyei nevelő- és tanítóegye
sületeknek kiküldöttei ezek, velük az 
ország kormányzói, a miniszterek, ök is 
beszámolni jöttek össze a múlt év munká
járól, tapaszt) Istáikról és tanácskozni a 
jövő évi általános és országos munkaprog
ramról. A gyűlés kezdetén pedig feláll az 
elnök és áloosfüilel hallja őt, amint megnyi
tóját kezdi:

Tisztelt népparlament I Üdvözlöm önö
ket a haza, a magyar nép nevében. Büszke 
öntudattal jelenthetem önöknek, hogy a 
nagymagyar hazában nincs Írástudatlan és 
nincs éhező. Az utolsó letűnt század as ő 
tengernyi szenvedésével ma már álom, egy 
rémes álom . . .



1912. október 13. JÓ -A- -K. S

dött a t&riaaebid. Nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül, hogy Verebélyen úgy az ottani 
kollégák, mint a notabilitások, különösen 
az esperes úr részéről a legszivélyesebb 
fogadtatásban és minden e kiterjedő gon
doskodásban volt részünk ; fogadják ezért 
mindnyájunk hálás köszöuetét. Úgyszintén 
Hitler bfcri is elismerést é-demel az ételek 
és italok pontos kiszo gáláikért és azok ki
tűnő minőségéért.

G.

A szociális érzek.
A társas együttélés, a szolidaritás, a 

helyes össznűsödée, valamint a közös bol- 
doguíés alapját egyes-egyedül a helyes 
szociális érzék képezi. A szociális érzék az 
a meder, melyben a fejlődés és a tökélete
sedés folyik. Valaha a szociális érzék az 
egyéni ösztönök megnyilatkozásán alapult ; 
jelenleg a civilizált és a kuli úr lársadalmak- 
ban az ész által megnövelt egyéni voná
sodból áll. A faji s egyeb fiziológiai érde
kek, melyek ezelőtt irályitó szerepet vit
tek a szociális érzék birodalmában, hát
térbe szorulnak s heyüket a közös bo do- 
gulás felé vezető eizmek leszürödéséböl 
származó altruizmus pótolja. Helyesen ie. 
Aa ember hovatovább szorosabb s kizáróla- 
gosabb láncszeme, helyesebben sejtje a 
társadalomnak. Eppezért tevésenysége, élete, 
boldogulása nemcsak önmagától, hanem 
másoktól is függ. Innen takad a kölcsönös 
értékelés és megbecsü és. Minél fejlettebb 
valamely társadalom, annál tökéletesebb, 
nemesebb szociális érzékkel bir. Ebben a 
társadalomban kévés a társas súrlódás : 
gyorsabb a fejlődés. Azonban mint bármily 
szociális megnyilvánulás ; jelenség, asonkép- 
pen maga a szociális érzek is Bzamos ve- 
tzedeiemnek, kórnak van kitéve. A fejlődő 
társadalomban sokkal gyengébb a szociális 
érzék, mint a fejlettben, igy tehát a kórok 
által könnyebben suggeráiható. Példa rá 
többek között Magyarország. Az, aki nyitott 
szemmel figyeli, észleli szociális jelensége
inket ; láija, bogy szociális érzékünk itt-ott 
bizonyos betegség felé hajlik.

Ez a betegség a túlságos egoizmusban 
gyökerezik. A fokozott önérdek, az önérté- 

hűség; ahol csak lehet, gyűri, tiporja, le
becsüli mások egyéniségét, szociális tevé
kenységet. Sok helyütt ismét a teljes 
közöny, a nemtörődömség uralkodik, mások 
fájda'ma, szenvedése iránt. Hány, meg hány 
nemes eszme pusztult el a kóros közöny 
miatt I Azt, amit másho1 a szociális érzéktől 
vezérelve cselekszenek, ná'unk a száraz 
paragrafusokba, az erőszakba és a bivata'os 
bata'omba, tekintélybe burkolják. Minden 
természete*, hogy igy a társadalmi gépízet 
ereje a kényszer foganatosít/sára irányul. 
Kevés a haszoD, mert a szoc á'ís erők ja
vasaiét a ff lm erű ö súrlódások emésztik
mef. A subje^tiv társadalmi erők folytono
san viaskodnak egymással ; az erőértékek 
gyengülnek. O;t, ahol a szociális érzék 
hibákkal van fűszerezve, a kö csönös biza
lom is mogcs ppan ; terjed a színlelés, a 
hazudozás és a látszat. Mást éretünk, 
gondolunk s mást mondunk, cselekszünk. 
Lassan-Lsian két egyénné válunk ; a sub- 
jektiv és objektív egyénné. A belső az 
egoizmus s a külső a színlelés, a látszat. 
Bizonyos és kétségtelen, hogy az ily kö
rű menyek közepette nem i«m -rhetjük 
egymást. Ptdig az emberismeret mindenkire 
nézve kötelező, mert csak abban a mi íőben 
tudunk súrlódásmentesen és célszeiűen 
munkálkodni, mellyel teljesen tisztában 
vagyunk. Elenktzöieg az erők szétforgá- 
csoiódn.ik, az integrálódás tökéletlen, a fej
lődés ped g lassú.

Hogyan tudunk dolgozni azokkal az 
egyénekkel, akiket nem ismerünk ? Tevé
kenységünk lépten-ny omon osszeütközeseket 
kezdeményez, mi elébe vág az akaratkö 
zösség érvényesülésének, me.yböl a társas 
erők összhangja, törvényszerűsége sarjadzik. 
Az ember végcélja a boldogság, eszer nt 
a fejlődés és a haladás csak a cél irányá 
bán indokolt s lehetséges. De vájjon halad
hatunk kellően egy oly terű eten, mely 
ismeretlen eiőtünk? Haladhatunk ugyan, 
de a haltdas a hdércfenyhez ba onló ; co
lunkat vagy egyáltalán nem, vagy csak 
nagy küzdelmek s idő, valamint eröveszte- 
ségek árán érhetjük el. Életünk javát a 
célok útjainak egyengeté^énél töltöttük el. 
A tulajdonképpeni haladásra, nemesbülésre 
már nem jut időnk s energiánk. Jegyezzük
meg, hogy a szociális érzék arra törekszik, 
bogy a szcciális differenciálódás összhang
ban legyen a szociális szükségességekkel ; 

ügyel arra is. hogy a közérdek az egyesek 
érdeke által tönkre ne menjen. Ez az ér
zék irányítója a helyes szociális elhamtr- 
kodásDak ; ütemmérője a szociális munka 
ritmusának. Valamint a nyelvnek, a zené
nek, szőrképpen a szocális elhamarkodá'- 
Dak, a szociális munkának is van bizonyos 
érzéke, ritmusa, mely a haladásnál, a fej
lődésnél igen számottevő szerepet tölt be. 
Ezeket azonban idejekorán fejleszteni és 
művelni kell, amire mindenekelőtt az iskola 
hivatott. Természetes, hogy minden egyes 
nemzetnek külön eges sajátságai is vaunak, 
melyeket a szociális érzek művelésénél nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk.

Szobolovszky István

Különfélék.
— Gyászmi se az aradi vértanu

kért. Ma egy hete volt hatvanharmadik 
évfordulója, hogy az osztrák túlerő kio - 
totta a tizenhárom aradi tábornok életét. 
Örök időkre fájdalmas emléke ez nagy 
nemzeti küzdelmünknek s e napon minden 
magyar lélekben felujul a gyásznak fájdal
mas érzésé. Az aradi tábornokok kibukott 
vere az a forrás, ahová elzarándoko unk, 
hogy a haza üdvét ápoló folytonos munká
hoz kitartó erőt mentsünk. Ez a tartalma, 
igazsága és mélysége az aradi vértanuk 
gyászos ünnepének. Mivel pedig az idén a 
szomorú évforduló vasárnapra esett, amikor 
gyáuzmisét 1 em lehet mondani, ezúttal úgy 
a plébánia, mint a kegyesrendiek templo
mában a rákövetkező napon, október hó 
7.-én tartották meg a vértanuk lelki üd
véért a gyászmiseket, amelyek után a taní
tóképzőben es a fögimm ziumban kegyeletes 
ünnepélyekkel áldoztak a vértanuk em- 
lekének,

— Vasúti előmunkálati engedély 
megújítása. A kereskedelemügyi miuiszter 
a magyar északnyugati helyi érdekű vatut- 
reszvenytársaságnak m. kir. államvasutak 
Nyitra állomásától Nigyemőke és Lapás- 
^yarmat községek határain át a zsitvavőlgyi 
helyi érdekű vasút Verebely állomásáig, 
esetleg innét Csifiár, Alsógyöröd és Ujbars 
községek hatarain át a m. kir. allamvasutak 
Líva állomásáig vezetendő rendes nyomtávú

— Apuskám, ébredjen már, mert le
kössük a 7 órai vonatot, — hallja és egy 
puha gyermekkéz szerető simogatá'át érzi 
arcán aa eddig alvó. Nehezen ébred. A bol
dogságtól megittasult lélek kínosan eszmél 
a sivár, vigasztalan valóra.

Öt világrész asszonyai-
Irta : Síikra (gróf Teleki Sándornál.

Magyarországon még soha se vo-t olyan 
érdekes és tanulságos kongresszus, mint 
amilyen 1913. junius havában Budapesten 
ké.zül. A nők vá-asztójogi világszövetségé
nek Vil ik kongresszusa ez.

Érdekes, mert öt világrész társadalmá
nak szine-javát gyűjti össze föváiosunkba, 
és tanulságos, mert, egészen uj látókört 
van hivatva a magyar társadalom gondo - 
hozásában megnyitni.

A magyar ember ugyanis eddig (tisz
telet a kivételnek 1) a nőt csak úgy ; . ■ • 
népdal szempontokból tekintette, érté
kelte. A szerelmes ifjú muzsikaszó mellett 
dicsérgette „a barna kislány csókra 
termett száját*, b őszintén oibusulta magát 
ba alkalma jött felsobajtanl, bogy. szép 
asBtotynak jónak, jó járású lónak, kár 
megöregedni . • • .4< Ue már a térj, ha szó
val tréfásan is, de akaratban nagyon is ko 
molyán erőaiteite ; nekem olyan asszony 
kell, ha beteg ia keljen fel, stb. stb.- Égése

mulatságos szemelvényeket lehetne ilyen da ba 
kikristályosodott világ,- nem I báztájnézet- 
röl összeróni. Mind azt bizonyititaná külön
ben, hogy nálunk a nagy átlag felfogásában 
a nő csak mint szerelmi objectum, mint 
házi bútor, mint szükséges roisz, vagy pe
dig jobban mondva : tehát mint családtag 
bir létjogosultsággal. De zokon veszik tőle, 
ha eldifterencziázódott egyéni életet mer 
élni. Úgy tartják helyénvalónak, ha mege
légszik önfeláldozó jó anya j önfelá dozó 
derék feleség ; önfö áldozó gyermeke szülei
nek, vagy pedig : igénytelen, szorgalmas és 
háromszor önfeláldozó szegény rokon ma
rad. Csak az Istenért I ne jusson eszébe 
önáhóskodniI . . .

Akik azonban az 1913 iki kongresszus
ra jönnek, azok mtr egytöl-egyig tovább 
mentek követeléseikben, s azt mondják : a 
nő, ha kö.ülményei úgy hozzák, ösztönsze- 
rüleg lesz önfeláldozó, és : családtag, de 
kell, hogy egyéb is legyen, még pedig, és 
mindenekelőtt : teljes értékű eyési ember. Ne 
csak kötelességtudó, hanem felelősségérzet
tel, öntudatosan, czélirányosan a közérde
ket is átértő, atérzö, szo'gáló, s igy a tö
kéletesedés felé törekvő egyén.

Hogy ezt mind a választójoggal iemél- 
jük megvalósítani ? , . .

Hát igen.
Mert nem azon múlik, hogy a nőnek 

nincs választójoga, hanem azon, hogy azt 
a választójogot megtagadják tőle.

Maradiságból ? C.ökönyösségböl ? Elő- 
Ítéletből ? Felelemből ? Indolenciából ? 
Irigységből ? Bosszúból ? vagy rosszul al
kalmazott gyámkodásból teszik-e ? nem 
kérdem, de tudom, hogy van már mes
terséges és mesterkélt és azért napról- 
napra kegyetlenebbé válik az a gát, innt 
a nők politikai felszabadulása útjába tesz
nek. Mert mivel lehet felnőtt, iskolát vég
zett, józan embertől megtagadni azt, hogy 
hazája törvényeibe, azokba a törvényekbe, 
melyeket neki is tisztelni kell, melyek 
adott esetben Öt is épen úgy sújtják 
(bár soha sem védik úgy, mint honfitársait) 
ha azokba beleszólást követel ? Mivel 
lehet azt tőle megtagadni. Azzal, csak
is azzal, hogy odautaiják, odasorozzák, 
oda kényszerítik a nőt, a hülyék, a go
nosztevők és a kiskorúak szegyencsoport- 
jához ... És tényleg ez az a gát, amelyet 
a férfiak va óizitü eg bálából mindazért az 
évszázezredes hűségért, odaadásért, lelkes 
bátorításért, amelyet asszonytól kaptak, a 
nő felfe.é törekvő haladásának útjára vetnek.

Bizonyságul ime az 1897. évi XXXIII. 
törvénycikk ö-ik szakasza : Az esküdtek 
jegyzékében nem vehető fel az, aki nyere
ségvágyból elkövetett büncsslekményárt volt 
elítélve, aki hivatalvesztésre, vagy politikai 
jogai gyakorlatának ideglenes feKüggeszté- 
sére volt elítélve, aki 8zsbadságves<té« végre
hajtása alatt áll, aki ellen bünvizsgálat fo
lyik, vagy vád alá van helyezve ; aki ősöd, 
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gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra adott 
előmunkálati engedély érvényét további egy 
év tartaméra megújította.

— Bövld lesz a jövő évi farsang. 
Régen volt oly rövid a farsang, mint a jövö 
évben lesz a ezért a bálok és táncestélyek 
rendezőségeinek nehéz dolguk akad, hogy 
a rendelkezésükre álló négy héten belül 
lebonyolítsák as összes farsangi mulatságo
kat. Január 6.-án lesz Vizkereszt, amikor 
kezdetét veheti a tánc, de már február 
ö.-ikére esik Hamvaaó szerda és ezzel vége 
a farsangnak s elkezdődik a nagyböjt.

— Az iskolázás érdekében. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter novellá- 
ris utón szándékozik az iskolázást hatéko
nyabban biztosítani és a nagyfokú igazo
latlan mulasztások megszüntetésére avagy 
csak lényegesebb csökkentésére is elégte
lennek bizonyult bírságolási eljárás helyébe 
a kibágási eljárást akarja alkalmazni. Az 
erre vonatkozó törvénytervezet a miniszté
riumban már elkészült és azt tanulmányozás 
éi megfelelő javaslattétel végett a napok
ban küldték le több kir. tanfelügyelőhöz.

— Iskolaszanatórium a tenger
parton. A Délmagyarországi Magyar Köz
művelődési Egyesület a magyar tengerparton 
Cirkvenicán iskolaszanatóriumét és üdülő
házat létesitett, amelyben oly fertőző 
betegségben egyáltalán nem szenvedő, gyön
gélkedő, lábadozó, gyöngefejlödésü leány 
és hu tanulók nyernek csekély díjért kitűnő 
ellátást és leggondosabb felügyeletet, akik 
tisztán a kiima és a tenger állandó hosszabb 
használata által teljesen visszanyerik az 
egészségüket és megmentotnek az élet szá
mára. Aa üdülöháa ennélfogva áliandóan 
nyitva tartatik és a növendékek végül 
tanulmányaikat is a D. M. K. E. iskolasza
natóriumában végezik és az év végén a 
szomszédos fiumei áll. iskolában tesznek 
vizsgálatot. Nyáron minden hely be van 
töltve az üdőlőháaban annyira, hogy a D.
M. K. E. gyönyörű két emeletes épületében 
tanárnők felügyelete alatt leányok nyernek 
elhelyezést, a fiuk számára pedig mindig 
külön villát kénytelen bérelni a kul túr egye
sület. Télen azonban annji hely van a D. 
M. K. E.-ben, hogy minden év szeptember 
havától junius haváig üdülő felnőtteket és 

gyámság, vagy gondnokság alatt van, aki testi 
vagy szellemi fogyatkozás miatt az esküdt 
kötelességeit teljesiteni nem képes — és a 
nő bárba a törvény előírta minden minősí
tése meg is van.

Ugyanezen aa alapon tagadják meg 
tőle a választói jogot is.

Amit-e paragrafus mellé mint indoko
lást felhozunk, hogy: az asszony elhanya
golná gyermekeit, ha (öt évben egyszer, 
egy napra 1) elmenne szavazni, vagy : a 
választójog végeredményben vallástalanság- 
ra tanítaná öt vagy a (ez a legcsodabo- 
garasabb 1) bogy : a választói jog egyen- 
értelmü nála a szabad szerelemmel . . . . 
ezeket, úgy hiszem, egytől-egyik csak mint 
curiósumot érdemes meg is emliteni.- Tehát 
nem e mende-mondák ellen hanem a fen
tebb idézett parzgrafus ellen, kell küzdenűnk.

Folyt, kör.

Két imakönyv.
Kopott nagy imakönyv . , ,
öreg didi fajta . . .
Bent nagy betttk . . . sárgult lapok ... 
Kint Gaontkereaat rajta.
Seegány asaiony, kié e könyv, 
Hull a könnye rája . . .
És e könny, es imaVönyvnek 
Legszebb imádsága . . .

. . . Bársonykötés . , . aranyszegély ,.. 
—* Oazdag imakönyve —
De belőle imádkozva 
Nincs Istennél lelke . . , 
Elforgatja — lapozgatja 
Mosolyogva, játszva . , . 
Minős annak aa imakönyvuek 
Igas imádsága ... I

farkas Gábor.

családtagokat is felvesz a D. M. K. E. 
csekély díjért gyönyörű szobákat és kitűnő 
ellátást ad. As iskolaszanatóriumban és 
üdülőházban való felvételről a D. M. K. E. 
hivatalában (Budapest, I.tván-ut 81) lehet 
bármikor fordulni.

— Tűzeset. A Petőfi-utca s irkán levő 
Ujfalu»ty-fi\e háznak raktárában, ame'yet 
Singer Izidor kereskedő bérel, tegnap reg
gel */,5 órakor tűs támadt. A raktárból a 
legtöbb árút sikerült kihordani, de a tűz 
a ház padlására is felcsapván, ott a házban 
lakó Weimann Márk szabónak kész áruiban 
tetemes kárt okozott. A ház fedele teljesen 
leégett. A tűs lokalizálásánál nagy buzgalmat 
fejtettek ki a tüsol'ók és a honvédség. A 
tűz keletkezésének okát a rendőrség még 
eddig nem állapíthatta meg.

— Vasúti arcképes igazolvány
1913.-ra. A máv. igazgatóságától nyert 
értesülés szerint azok a tisztviselők, akik
nek féláru vasúti jegy váltására jogosító 
arcképes igazolványukon 100 ezeren alul 
levő szám van, azok az 1913.-ik évre leendő 
érvényesítés céljából egy darab uj fényké
pet és 2 korona értékű postabélyeget, — 
akiknek az igazolványa 100 ezeren felüli 
számmal állíttatott ki, csak 2 korona értékű 
postabélyeget s a jelenlegi arcképes iga
zolványt tartoznak kérvényükhöz csatolni.

— Gyászhlr. Madarán Ödön, m. kir. 
adótiszt, — mint részvéttel értesülünk, — 
folyó hó 5.-én hosszabb betegeskedőn után 
a budakeszii szanatóriumban meghalt.

— Az uj százkoronások. Október 
hó elsején bocsátották ki az uj százkoronás 
bankókat. A régiekről ugyanis kiderült, 
hogy könnyen hamisithatók. Az uj százko
ronások sokkal egyszerűbbek, formásabbak 
a régieknél és a rajzuk is megkönnyíti a 
hamisítás felismerését.

— Tanítók Ismeretterjesztő elő
adásai. A népiskolai tanitóa ismeretter
jesztő előadásairól uj rendelet jelent meg, 
amely szerint azok a tanítók, akik ilyen 
előadásokat szándékoznak tartani, a kir. 
tanfelűgyelöségtöl beje'entő iveket tartoznak 
kérni s csak az ezen iveken bejelentett 
előadások fognak díjazásban részesülni. A 
bejelentések batárideje okt. 15. A bejelen
tések a kir. tanfelügyelöségbez küldendők. 
Elkésett vagy nem a kir. tanfelügyelőségek 
utjáu beterjesztett bejelentések figyelembe 
nem vétetnek. Tekintettel az ismeretter
jesztő előadások nagy fontosságára, nagyon 
kívánatos volna, ha minél több tanító tar
tana a tél folyamán (november l.-töl már
cius 15.-ig) ilyen előadásokat.

— Egy uj népszanatórium. Már 
elkezdődtek as Auguszta tüdőbeteg népsza- 
natórium munkálatai a gyönyöiü fekvésű, 
ózondús levegőjű debreceni Nagyerdőben s 
a jövö év nyarán aa egészségnek ez aa uj 
vára megnyitja kapuit a feléje tolongó sze
génysorod tüdőbetegeknek. A József Kir. 
Herceg Szanatórium Egyesület tulajdona ez 
a szanatórium, amely már második intézmé
nye sz érdemes, fáradhatatlan tevékenységű 
humanitárius egyesületnek. Az Auguszta 
szanatórium épitési alapja javára az egye
sület halottak napján ismeretes jelszava, a 
poetikus „Csak egy virágszálat* 1 jelszó 
alatt országos gyűjtést indit, amelyet támo
gatnak a közigazgatási és egyházi hatósá
gok is. Adakozzon tehát mindenki tehetsége 
szerint a nemes célra, A temetők bejáróinál 
jó szívvel hu>lajtsa mindenki a maga fillé
reit a gyűjtő-perselybe. Szerencsétlen, sze
gény, ínséges társadalmunk legpusztítóbb 
réme a tüdövész, amely ellen nemes kitar
tással viseli az egyesület immár több mint 
egy évtizede irtó hadjáratát. A társadalom 
a maga javát szolgálja, ha az effajta egye
sületi törekvést, amely szervezni tudja a vé
dekezést és újabb és újabb alkotásaival 
szép és látható eredményeket tüntet fel, 
támogatja.

— A mesterséges tej. Kolozsvárról 
jelentik, hogy Kigler Gusztáv egyetemi ta
nár, a kolozsvári tudományegyetemi egész
ségtani intézet vezetője, hosszabb idő óta 
folytat kísérleteket a tejnek mesterséges 
utón való előállítása érdekében. Kísérletei 
aa utóbbi hetekben állítólag sikerre vezet
tek, mert a tej anyagának teljesen megfe
lelő vegyi preparátumot állított elő, mely 

szerinte igen jól pótolja a természetes 
tejet. Ha kísérletei a megfelelő eredményre 
vezetnek, ez valóságos áldás less az embe
riségre.

— Kirándulás a magyar tenger
partra. A Délmagyarországi Msgyar Köz
művelődési egyesület turisticai osztálya, 
amely a magyar tengerparton, a kies fek
vésű Cirkvenicán gyönyörű iskolaszanatóri
umot és üdülöházat tart fenn, — minden 
hónapban kirándulást rendez a magyar ten
gerpartra. A kirándulás Budspeströl törté
nik és 5 napig tart. A kirándulók megte
kintik Fiúmét, Abáziát, innét Velencébe 
rándulnak át, ahol két napot töltenek, 
miközben megtekintik a Lidót sőt Páduát 
is. A kirándulók Velencéből visszatérve 
Cirkvenicára mennek, ahol a D. M. K. E. 
iskolaszanatóriuma és üdülőháza igazgatósá
gának a vendégei. Az október havi kirán
dulás e hó 23.-án történik. A kirándulás 
összes költsége 50 korona. A másik kirán
dulás Bosznia és Hercegovinán át Szeraje- 
vóba, Mostárba és Raguzába történik. A 
kirándulók innét Fiume, Abázia és Cirkve
nicára mennek. E hó 19.-én indul el es a 
oioport Budapestről és 24.-én Fiúméban 
csatlakozik a velencei kirándulók csoportjá
hoz. A kiránduláson való részvételt a D. 
M. K. E. hivatalához (Budapest, István-ut 
81.) kell mielőbb bejelenteni, ahol minden 
részletes felvilágosítás is nyujtatik. A ve
lencei kirándulás minden hó 23.-án történik 
Budapestről. Ugyancsak minden hónapban 
történik egy nagyobb kirándulás is. Novem
berben Velencébe, Béosbe. Decemberben, 
januárban és februáiban : Kairóba, Paler- 
móba és Raguzába, márciusban Rómába és 
Nápolyba, áprilisban az olasz és francia 
Riveriára és Konstantinápolyba, májasban 
Párisba és Londonba, júniusban Madridba, 
júliusban Norvégiába, augusztusban Orosz
országba, szeptemberben Konstantinápolyba, 
Bécsbe. A kirándulás költségeiben csupán 
a gyorsvonat, gyorshajó, az utazási költsé
gek foglaltatnak. A vezetőség azonban 
gondoskodik olcsó helyeken egész olcsó 
elszállásolásról, mig élelmezéssel a kirándu
lók maguk látják el magukat.

— Gyilkos községi bíró. Kismányán 
Hombár János községi bírót mindenki hara
gos, bosszúálló embernek ismerte. Ez már 
régóta elkeserítette a község lakosait, akik 
fogadkoztak, bogy Zom bort semmi szin 
alatt sem választják meg többé. Legtöbbet 
szenvedett a bíró kegyetlen bánásmódja 
miatt Kanéi József nevű szolgája. Ur és 
szolga a szomszédos községből tért haza 
kocsin újra összekapott. Hombár vad harag
gal kapott fel egy botot és végigvágott 
a szolga fején. A szolga ájultén zuhant le 
a kocsiról, olyan szerencsétlenül, hogy agy
rázkódást szenvedett és szörnyet halt. A 
gyilkos bírót a osendőrség letartóztatta.

— Berukkoltak a bolgárok. Bolgár 
kertészeink közül azok, esik még katonai 
kötelezettség alatt állanak, e hagyták Lévái. 
Bebivó parancsot hozott nekik a posta 
Bulgáriából s ők sietve utaztak haza, hogy 
esetleg vissza se térjenek. Íme, a Balkánon 
készülő háború nyomai még hozzánk is 
elvezetnek.

— Állami facsemeték kiosztása. 
A földmivelésügyi miniszter most bocsá
totta ki a hirdétményét as állami facseme
ték adományozása tárgyában, amelyeket 
kopár és vizmoBásos területek beerdősité- 
Bére, kisbirtokosok részére, ha a facsemeték 
beszerzése anyagi erejüket meghaladná, — 
ad a kormány. Akik állami facsemetékben 
akarnak részesülni, 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványaikat december hó 
1.-ig terjesszék be a kir. erdöfelügyelö- 
ségbez.

— Légmentes boroshordó. Némely 
folyadéknál, különösen a bornál, igen lénye
ges, hogy a levegő kizárásával raktározhas
suk el a hordókban. Ezt többféle, régi és 
ismert módokkal érjük el. A legújabb beren
dezést, egy fiumei gépészmérnök találta fel. 
Ez a módszer különösen oly esetben igen 
praktikus, a mikor a hordóból idöközönkint 
elveszünk folyadékot. A berendezés abban 
áll, hogy a hordóba, felső nyílásán keresz
tül egy felfújható tömlőt teszünk, a melyet
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ezután használat közben oly mértékben . 
töltilnk meg tetszés Bzariu'i folyadékkal ; 
vagy gázzal, a mily mértékben a hordóból 
bort vesíünk. Ily módon levegő nem juthat 
a hordóba.

— A gyorsvonatok III ik osz
tálya. Már többször irtunk erről az októ
ber 1-vel beköszöntött magyar újdonságról 
melyre vonatkozólag tájékozásul még a 
következőket jelezhetjük : A f. évi októ- 
hó 1-vel életbelépett téli m inetrend kere
tében a III. oszt, kocsikkal közlekedő gyors
vonatok használatára nézve a fo'yó évi jul. 
1-töl érvényes magyar vasúti személydijsza 
bás 20 ik §-hoz oly kiegészítő határozmány 
lép életbe, mely szerint gyorsvonatoknál 
melyekkel III. osat. ke esik közlekednek,' 
helyhiány esetén a III. kocsi osztályban a
II. kocsiosztályba való ideigleues vagy vég
leges átszállás, illetve elhelyezés csakis a
III. és II. kocsiosztályu menetdijak közötti 
különbözetek pótilleték nélkül való ráfize
tése mellett igényelhető. A zsúfo tsá>r* te
hát már most számítanak, amit bizony a 
vasútnál más alkalommal is, sőt mindenkor 
szem előtt kellene tartani.

— Az iskolák a gyermekszanatn- 
rlumért. A magyar gy ermekvéde'emnek 
országoson fontos ügyét szolgálja a gróf 
Zichy János vállás és közoktatásügyi m'nisz 
tér kormányzata alatt álló Zsófia Gyermek
szanatórium Egyesület, amely a Balatonal
mádiéi Zsófia Gyermekszanatoriumban a 
senyvedő, szegény iskolaköteles kisdedek 
ápolását annyi áldozatkészséggel végzi. De 
íz első magyar gyermekszanator.um csak 
elenyésző kis töredékét képes aa ápolásra 
szorulóknak befogadni, miért is gróf Zichy 
János közoktatásügyi M'niszier már rendel
kezett az almádii intézet kellő kibővítése 
iránt a egy újabb pavillon felépítése a 
jövő szezonra eszközöltetni is fog, azonkívül 
a budai központi gyűjtő gyermekkorház mie
lőbbi megépítését is megkezdette Rózsadomb 
egy szép fekvésű nagy telkén. Ezen msgarz'os 
feladatok érdekében fordul most a gyerme.- 
szanatorium kormányzósága segítségért a 
nemzet mindig hü és önzetlen munkása hoz ; 
a nemzet oktatóihoz. A vallás és Közoktatás 
ügyi miniszter ugyanis, minthogy a gyer
mekek egészségének felkarolása olyan fel
adat, amelynek megoldására sz államnak 
s a társadalomnak karöltve kell fáradoznia 
és minthogy a szegénysorsu beteg gyerme
kek felsegitésének ügye a tanulóifjúság lel- 
kületehez is legközelebb áll, engedélyt 
adott arra, hogy a tanulóifjúság a gyermek- 
szanatórium érdekében gyűjtést eszközöl
hessen. Ezután ia azzal a kérelemmel for
dul a Gyermekszamatorium kormányzósága 
a közönséghez és főleg a tanulóifjúsághoz, 
hogy néhány fillérrel a második gyermcks2a- 
natonum létesítéséhez is hozzájáruljanak. A 
gyűjtött összeg feltüntetésére szolgáló ive
ket a tanintézetek tanárai és tanítóitól le
het átvenni es ugyancsak az isko'ákhoz ke I 
a begyűjtött összeget átszolgáltatni. Minden 
fillér, mellyel a gyermekszanatoriumot 
szolgálja, örömet és áldást fog fakasztani, 
mert nincs a világon irgalmasság szebb és 
meghatóbb, mint amely a szegény beteg 
gyermekek ágya fölé hajlik I Felkérjük 
tehát a tanulóifjúságot, hogy a legmelegebb 
érdeklődéssel támogassák a Gyermekazana- 
torium vesetőinek törekvését, hogy a gyer
mekszanatóriumi gyűjtés minél jelentékenyebb 
legyen / hogy a magyar gyermekvédelem 
legújabb vára a Zsófia Kö'ponti Gyermek
korház is megépülhessen.

— A tintafa. Indiában sajátságos 
fajta fa van, a melynek az iró nevet is 
lehetne adni, a neve tényleg tintafa. E fá
nak legfeltűnőbb sajátsága az, fogy belseje 
tele van olyan folyadékkal, a mely igen 
hasonlatos a tintára. E fa nedvével éppen 
úgy lehet Írni, mint atintával. A t ntaíáról levá
gott egy ág teljes kényelemmel használha
tó az írásra, mert nemcsak a tormája toll
szár, de még töltőtoll is a belőle szivárgó 
nedv miatt. Bizonyos idő múltán természe
tesen a levágott ágban elszárad a nedv, ám 
visbe mártás után rövid időre as ág nedve 
ismét folyékony lesz. Ekkor azonban az 
írás színe már nem sötétfekete, hanem vi
lágosszürke. Később as ágdarab teljesen 
elvesaiti as iróképeaségét és as ember kény-

’Hen egy másik töltőtollat metszeni a táró'. 
E rendszeriek a va'óeágoi tö'tötoll fölött 
meg van az az előnye, hogy a kicserélés rend
kívül o ció. A fekete nedvnek, a me.y az 
élötab&n egyébként soha nem szárad ki,kémiai 
összetételében semmi közös tulajdonsága 
nincs a tintával.

— Szobanövények ápolása, A leg
több cserépuövény, mely természetszerűleg 
télen virágzik, nagyon eltikkad a tulszáraz 
és meleg szobalevegöben. Télen virágsó 
ibolyák, hangafüvek, cbrysanthrmumok stb. 
meleg szobában 2—3 nap alatt elfonnyadnak, 
ellenben egy hűvösebb mellékszoba ablaká
ban hetekig tovább virágosnak. Ugyanez 
áll a hegyi erdőkben enyhe télen decem
ber és január hóban virító hunyorfélékröl; 
cserépbe rakva meleg száraz szobában tönk
re mennek, ellenben szeliös helyen hálás 
virágoknak bizonyulnak. CbryBanthemumok 
elvirágzás után elszáradnak, de a gyökér
törzs életképes marad. Az utóbbi években 
az elviritott chrysanthemumokat a komposzt- 
rakásra dobták, de kitűnt, bogy szellös pin
céében elhelyezve télen át s tavasszal kiül
tetve újból virágzanak. Ilyen áttelelt növé
nyek a második évben teljes virágú 
díszpéldányokká alakíthatók.

Vegyen ön Pólót, ez a legjobb fo
lyékony fémtisztitó, készíti a Fritz ÍScbu’z 
jun. Gesellechaft m. b. II. Aussig > jE Es 
a kitűnő készítmény hasonló gyártmányokkal 
szemben előnyben részesiteudő. Minden bár
mily piszkos fém, Polo-val tisztitva nyom
ban fényes és tissta Ibbz, kü'önösen alkal
msa vésett és köszörült tárgyak részére. A 
vele elérhető fény kiváló és tartÓB. Hasz
náljunk tehát csak Pólót, mely üveg és 
bádog palackokbau, utóbbi csepegtet ő szer
kezettel ellátva kapható és utasitBUnk vissza 
minden értéktelen utánzatot.

Szerkesztői üzenet.
Oiabóla. A nagy közönséget ez nem érdekli. L> 

het egy szükebb társaságban felolvasni, hol esetleg 
mulathatnak is a trtfáa paródián, de lapban köizétéve 
annak minden érdekessége elvész. V. F. Körmöcbánya. 
Megkaptuk. Köszönet. K. I. Valkháza. Jönni fog.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1913. évi okt., hó 7-töl 1912 évi okt. ho 13-ig

Szólító*.

A szülök neve -i! s
A gyermek 

neve

Balog Mátyás Szok/cs Mária fiú Zoltán Imre
Szabó Dávid Dokupil Paulina leány Mária
Vauóni Autal Molti Mária fid József Márton

< Lajos
Váczi Erzsébet fid Sáudor
Gáspár András Miklósi Mária fid Istvau
Balog Béla Hajdú Katalin leány Róza
Kabát Mária fiú bereuc

Halálozás.

ii elhunyt iieye Kora A halál oka

Balog Róza 
ginka Ilona 
Bozsenyik Júlia

6 nap.
4 é"es
3 éves

görcsök 
inegégés 

vese gyulladás

Lévai piaciárák.
KoT.tVi.etB ; Dr. Horváth Gyula readőrkapUáe'.

Bűze m.-mázsánként 20 kor. 40 fiil.
20 kor. 60 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
j,or- _  fiil. — Koz. 18 kor. 40 fii1. 18 kor.
60 fii. Árpa 18 kor. — fül. 18 kor. 80 till. 
Zab 22 kor. — fiil. 23 kor. — fiil. 
Kukorica 21 kor. 40 fiil. 22 kor. - till. 
_ Lencse 30 kor. 60 fiil. 31 kor. — fiil- — 
Bab 26 kor. 60 fiil. 26 kor. 80 fiil. — 
Köles 13 kor. — fiil. 14 kor. — fül.

Vetőmagvak 100 kilónként; V»rö. ló
here termószeítöl arankamentes 175-180 
Vörös lóhere, kis aránkáa 16Ö—175 Vörös 
óhere, n.gy aránká. 150-160 Luczerna 
ermészettöl ar-nkamentea 130-138 Lu- 

‘cérna, világos .nemű aránká. 115—120

Nyilttér.

M O LL- F ÉLE
LSFIDLITZtPOR^
Enyhe, oldó háziszer u indátoknak, kik tmésxtts 
zavarokban éa az illő életmód egyébb követk*z 
menyeiben iz uvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xaáoll
készítményéit.

F M O LL- F É LÉT]
5 O S - B O R SZES T

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára laor. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
<s« drogériában.

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

Tanuló felvétetik
Steiner Sándor

órás és ékszerésznél, Léván.

Kukorica-szárító
------- e 1 a. cl ó ——

1 méter széles 4 méter magas 
és 10 méter hosszú.

Bővebbet; Ladanyi.utca 7-

Harisnyakötést
é8 mindennemű 

kötő- gépmunkát 
elvállal 

NYITRAI NÁNDORNÉ 
Léva, László utca 13.

„AZ OLLA-2 
tzakorvosok 
által meg 

vizsgálva ét 
legjobbnak 
minösitve 

van.
Két évi jót

állás 
Ára 

ucatonkénl 
4.-, 6.- 

8.— én
10. korona

GUMMI’ 
különlegesség. | 

A tudomány mai 
állása szerint $ 
bebizonyított / 
legjobb létező 7 
Guaiml 
óvszer.

At 
.OLLA- 

20u orvos 
által lég- 
megbítha- 

tóbbnak van 
ajánlva 

Kapható at 
ország mm 

den gyógy- 
tzertárácan 

jobb dro
gériákba.

í
Követelje azonban hogy a szállítója 
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 as

nOLLA“ iDnuDiaiar Wien. B 437 Fraterslrasse 57

Önnek csakis

Kapható Léván: KKAPP 1. drogériájában 
« PICE EDE illatsserész-üzlttéhen.

■ ■ t;. Jf

fc. Tisztítsd csak

Glóbus
í a világ legjobb, femtisztitoszere
I ' --A <* / •'' •*
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8645 — 1912 tlkvi szám,

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy özv. Akucs Lajosné szül. Kemény 
Ágücs végrebajiatóuak Kristóf M hályué szül. Vadász 
Peterke Eszter végrehajtást szenvedő elleni végrehaj
tási egyeben benyújtott árverési kérvénye folytán a 
nevezett végrehajtató javára 70 korona költségi őke 
9 korona 35 fillér végrehajtási az ezúttal 14 koroua 
30 fillérben megállapított árverés kéreti valamint a 
még felmeiü'endö további költségeknek kielégítése vé
gett az 1«81 évi LX t. ez 144 § és a Vhn alapján 
a végrehajtást szenvedő Kristóf Mihályné Vadaaz 
Peterke Eszternek a lévai kir. járásbíróság területén 
Marosfalva község határában fekvő és a maroaialvai 
91 sz'jkvben A 11 sor 1 hrsz I. ö. i. számú ház s 
kertbeui és 2 sor 2 hrsz ktribeni 1—2 részére 1000 
koroua kikiáltási árban a*, árverest elrendelte még 
pedig a Vhn 26 § alapján akként bogy ezen határ- 
uspou a fenti ingatlanok a megái lapított kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron eladatni uem fognak.

Ezen nyilvános birói árverés 1912. évi r.OVémber 
8 napján délelőtti 9 órakor MaroáMva község házá
nál lesz megtartva

Az ár veretni szándékozók tartoznak az iugatlau 
kikiáltási árának 10%-at készpénzben vagy az 1881 
évi LX t. ez 42 §-abau jelzett árfolyammal számított 
es az 1881 évi 3333 számú 1. M. K ö §-ában kijelölt 
ovadésképes értékpapírban kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881 évi LX t. ez 470 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt előiegts elhelyező 
séröl kiállított szabályszerű elismervényc átszolgáltatui 
mely kötelezettség alól esik a Vhu 21 §-aban megne
vezettek vanuak fetmeutve.

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a Vhn 
25 á**ának megfelelő au és az ott jelzett jogkövetkezmé
nyek terhe alatt kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróságnál 1912 évi 
augusztus bó 18 napjau Pogány s. k. kir, járásbiró.

A kiadmány hiteléül
Dodek

kir. tlkvvezető.

•25—1912. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX, t.- 

cz. ^-értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a lévai 
kir. járásbíróságnak 1912. 314—11 számú végzése kö
vetkeztében Dr; Székely Imre bpesti iigvéd által képvi- 
ifj. Fröhlich és Tsuk cég javára 138 K 29 f. s jár. ere
jéig 1912 évi aug. hó 11-én fogftnasitott kielégítés vég
rehajtás utján lefoglalt és 650 korra btcsült következő 
ingóságok, u. m. két ló és egy szekér nyilvános árverésen 
eladatuak.

Mely árverésnek a lévai kir járásbíróság 1912-ik 
évi v 314—12 számú végzése folytán 138 kor. 29 fill. 
tőkekövetelés, ennek 1912 évi április bó 1 napjától járó 
6 *jt kamatai, és eddig összesen felmerülő biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Léván leeudő megtartá
sára 1912 évi Október hó 17-ik napjánk dél elötl 9 
Órája határidőül kitüzetik és aht oz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
eriuteu ingóságok az 1881. évi LX t.-ce. 197. és 108. 
| ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igé- 
rőuek, szükség esetén beesáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyibe az elárverezendő Ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaitatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz 120 
§ értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1912 ézi okt. hó 3. napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

Faeladási hirdetmények.
Az alább közölt árverések szóbeliek, zárt írásbeli 

ajánlatokkal egybekötve. Az írásbeli ajánlatok az árve
rési feltételek értelmében az árverés alapján az árverés 
megnyitása előtt az árverési bizottság elnökének kezéhez 
nyújtandók be. Árverési feltételek a besztercebányi m. 
k. állami erdőhivatalnál, a zsarnoczakohói m. kir. járási 
erdőgondnokságnál, és az alább közölt czimeknél meg
tekinthetők. Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. Az árverések Barsvármegye alább közölt 
községeiben tartatnak meg.

i.
A kunosvágási r. kath. plébános Körmöczbányán ez ottani róm. kath. legény

egyesület helyiségében 1912. évi oatóber hó 31-én délelőtt 9 órakor eladja a tulajdo
nát képező erdőben tő mellett termelt és lekérgezett következő fenyőhaszon és tűzifát.

I. tétel. B. ü. oszt. 1 sz. osztag 6 35 k. hold és 2 sz. osztag 0'87 kát. hold terü
letén található 183 drb. 201'96 m3-re becsült jegenye és lúczfenyö haszonfát. Kikiáltási ár 
2128 kor. Bánatpénz 212 kor.

II. tétel. A. ü. oszt. 1. számú osztagában 1 30 kát. hold területen található 11 drb. 
6'26 m3. jegenyefenyő haszon és 2 ürméter tűzifa kikiáltási ár 55 kotona. Bánatpénz 5 kor.

Janecsek Károly r. kath. plébános.
II.

A jánosréti róm. kath. plébános, Körmöcbányán az ottani róm kath. legény
egyesület helyiségében 1912. évi oatóbér ho 31-én délelőtt ^lO órakor eladja a 
a tulajdonát képező erdőben ; A üzemosztály 5 sz. osztagának 3'6 K hold, 6 számú osz
tagának 6'57 kát. hold területén termelt és lekérgezett 194 drb. 175'77 m‘-re becsült jege
nyefenyő haszonfát.

Kikiáltási ár 1650 korona. Bánatpénz 165 korona.

Dvihally Béla, róm. kath. plébános.
III.

Kékellő község volt úrbéresei Körmöcbányán az ottani róm. kath. legényegyesü
let helyiségében 1912. evl október hó 3t én délelőtt 10 órakor eladják a tulajdonukat 
képező erdőben, A üo. 5 számú osztagának 14'2 kát. holdon 8 számú osztagának 24'06 
kát. hold és 10 sz. osztagának 56'7 kát. hold területén tő mellett termelt és lekérgezett 
154 drb. 169'58 m5 re becsült jegenye és lucfenyő haszonfát. Kikiáltási ár 1845 korona, 
Bánatpénz 185 korona.

Kirschner Ferenc, úrbéres elnök.

IV.
Felsőtóti község volt úrbéresei Körmöcbányán, az ottani róm. kath. legényegye

sület helyeségében 1912. évi október hó 31-en délelőtt ‘/2U órakor eladják a tulajdo
nukat képező erdőben : A üzemosztály 1 számú osztagának 3'83 K hold és 4 számú osz
tagának 33'92 Kát. hold területén tő mellett termelt és lekérgezett 687 drb. 290.53 m3-re 
becsült jegenye fenyő baszonfát. Kikiáltási ár 2312 korona. Bánatpénz 232 korona.

Hikl József, úrbéres elnök.

Női szabó terem
Léván Simor utca 6. számú házban.

Fővárosi gyakorlattal biró és 
modern igényeknek megfelelő női 
szabó divattermet nyitottam.

A n. é. közönség szives párt
fogását ismét kérve

kész szolgálattal
Singer 

szül. Melsel Fanny.

Th omassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super- 

- fosfát. kálisó. kainit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo- 

eabban ajánl
Beroeller Márton Ipolyság, 

(Ingyen vegyelsmezéa.)

V.
JAnosrét község volt úrbéresei Körmöcbányán, az ottani róm. kath. legényegye

sület helységeiben 19,2. évi október hó 31-én délelőtt 11 órakor eladják a tulajdonu
kat képező erdőben A üzem osztály 8910 sz. osztagában 8'26 kát. holdon tö mellett 
termelt lekérgezett 2916 drb. 2045'57 m3 re becsült jegenyefenyö haszonfát. Kikiáltási ár 
18636 korona. Bánatpénz 1863 korona.

Krepes József, úrbéres elnök.

VI.
Teplafő község v. úrbéresei Geletneken az ottani szövetkezet helyiségében 1912. 
ober bo 28-án délután 2 órakor eladják a tulajdonukat képező erdőben A üo. 

14, la, 16. sz. osztagában 19'49 K. holdon tő mellett termett lekérgezett 85 drb 120'9 
m3-re becsült jegenyefenyő haszonfát. Kikiáltási ár 1287 korona. Bánatpénz 128 korona.

Ivanics András, úrbéres elnök,

va

991 -t3, s4 é\6 SZ; °.szta8okban 27 39 kát. holdon tö mellett termelt lekérgezett 201 
K tm9O-nbLCSU Jejenyefenyo haszonfa és 10'59 m3-re becsült jegenyefenyö tűzifát.
Kikiáltási ar 20 c0 korona. Bánatpénz 207 korona.

Schifferdeker Ferenc, r. kath. plébános.

Vili.
1fl^4ll08nB,rí“e*0 ,körég a közsé8házánál 1912. évi november hó 8 án dél- 

24 25° 26 “ 97 uo d& aó‘“rJ-Onát kéPezö erdőben A üo. 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 
lekérvezeu 3287 L. osztB8blln 259'48 kát. holdon tö melled termelt
lekergezett 3267 dib. 3080 9o m8-re becsűit jegenyefenyö haszonía és 162*15 m -re becsült 
jegenyefenyö tűzifát. Kikiáltási ár 28090 korona. Bánatpénz 2809 korona 15 ’ b

Az összes eladás alá kerülő faanyag „J. E.“ jelű bélyegzővel van megjelölve. 
Zsarnócakohó, 1912. évi október hó 8-án.

M. Kir. járási erdőgondnokság.
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H rekedtség, katarut és elnyalkodás. @8 görcs és hörghurut ellen ne vásá 
roljon mást, mint a finomizil

I “rMellCaramellet 
E a „Három fenyőivel
M drL orvosok és m.ginu-
KS? oQyQ toktól származó bizonyít* 
g2 vány igazolja a bizton
H -redm^nvt. Csomagokban 20 és 40 

fill Dobozban 60 fillér. K.pható: 
®|’ DezSHri Bolemann gyógyszerlárában 
|g| és Knapp Ignácz drogpr ájában 

L e v a n. ■— •

suhwüí

Valamint Icöltözköd-éselcet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal

■

Kiadó üzlet és lakás.
Kalnaiutca 23 számú házban 1 Üzlet
helyiség' hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó. Bővebbet Monaco Mosenal. Léva

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 l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendeg'ősnel

■ tudhatók meg. -

Washall Company Wien 
II Kurzbauergasse 3.

Kapható: KNAPP drogériában LÉVA, i

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi u. 22.

A borfogyasztó közönség 
~ figyelmébe. •• ....
Ajánlom kitUnő minőségű boraimat. 
= házhoz szállítva. ------

Börzsönyi zöld fehér literenként 100 fii 
Balatonmellékl , , 120 „
Neszmelyi Ó vörös „ 140 ,
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
Bzálliionj, Telelő on is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi 

Bégekkel azonnal kiadó.
Levő, Lögzló.utcza 13a 

valódi
KAUCSUK-CIPŐSAROK
DOBOZA.

MINŐSÉGE:
ARANY

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 
jó bizonyitvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cim e lap kiadohivatalabai.

lu z 1 e t áthelyezés!
| Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy

t — — evek óta fennálló — —

I

i

üveg és porcellán üzletemet
a Városháza épületébe
(volt LANG-féle kávéház helyiségébe)

1 helyeztem át. —■■■ —
A n. é. közönség további szives pártfogását kéri

Kiváló tisztelettel — —------ ---------- — —

üveg-, porcellán és jatékaru 
kereskedő Léván.Vámos M ö r

r—*v v-w-v v-w-’iv-w’
.3C. a**

i Líiai ImsItitM tolit r. I.
elfogad takarékbetéteket

5°'° nettó kamatozás
mellett, régi betevőinek ezen 
kamatot f. évi október 1-től
— — téríti meg. — —

TSjS" Wa 'Sjö

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
óh iiitelszö-vetlrezet

az Orsz. Közp. Hit< lszövetkezet bgja, 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 

lakásberendezési kiállítás
megtekintésére, raktárunk mely a legnag óbb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, művészek Altul ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
zzzzz tervek szerint kószttflnk,

minden darab jótállás mellett adatik el.
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Őszi ültetésre 
gyümölcsfa oltványok, rózsafák, 
díszcserjék és diszsorfák a leg
nemesebb fajokban kiváló szép és 

erőteljes példányokban 
kaphatók

Ö Fensége József Főherceg ur 
kistapolosányi (Barsvármegye) 

kertészetében.
Ugyanitt kitűnő gyümölos is 

kapható.

Bendalm . 
a legjobb Mmkompoaltló 
minden elképzelhető tárgy 

mázolására. 
Állandóan tartós 
Izzó forróságnak, valamint 
nedvességnek ellentálló 
ezűstfes fék.

Semmi sem pótolhatja! “W®

BEND ALIN
legjobb folyékony kályhaezüst festéket.

Nem pattan le vörösre izott kályhákról sem, hanem 
kihűlésük után ismét szép ezüstfényü marad.

Nem robban Használatban rendkívül kiadós.
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván.
E“yrősüo": Georg Benda, Lutz-Werke 

bronzfestekgyár, WIEN, Traismauer, N.Oe. Prag.

Köhögés, rekedtség és hurut 
ellen niDcs jobb a 

Réthy-íéle Pen>etefü czutorkánil. 
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Rlthy felet kérjünk, mivel sok haszontalan után
zata van. Az eredetinek a RFTMV nóv 
minden darabján rajta van d nLinT IIBV- 

I doboz ára SD fillér. Hajj doboz 1 kor. Mindenütt kapható.
Csak Réthyfélét fogadjunk el.

$0
0
0
0 
$ 
$
0
0
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UW APP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám : 33. LÉVÁN. Telefon szám : 33__

0
0
$

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve. 
----- Hazai gyártmányú gépek : ---=

Világhírű ..EAT1E láncios kutak. „Alfa Separator1' tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hoíherr és 
Schrautz-féle gőzcséplő kés? letek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

£>0-e>0-0-€>-€>l€»0-0"€3-0"€>0"€3

0
0
0
0

______py* Legjobb bevásárlási forrás! ______

KERN TESTVÉREK
fííssser, gyarmatáru és vaBnagykereskedéae 

ALAPITTATOTT 1881. LÉVA. ALAPITTATOTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prág.i sodar. 
Elismert legjobb minőségű kávék. 
Valódi orosz teák és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű őse m & g- é & a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányú folytén. égő kályhák, fa- és Méntartók, 
kályhaellenaök, szesz-, szén is villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé-_ ós teafőzők,_ húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

1 Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb _

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

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


