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LÉVÁI HÍRLAP
Ameddig a takaró ér.

Az erkölcsprédikátorok még nem 
jutottak be a Pantheonba, legfel
jebb az utca és az utcai közvéle
mény cégéres alukjaivá lettek, 
akikre ujjal mutogattak reá, mint 
valami maskarákra. Pedig, — 
hogy is tartja az a közmondás: 
— félni nem kell, de vigyázni jó 
lesz.

Az általános nyomorúság, amely
nek okát egyszóval pénzszükség
nek jelöli meg az emberfia, vissza
vezethető általános depreseióra, de 
nagyjában, alapjában onnan ered, 
hogy a7. emberek igénye hihetetlen 
mérvben megnövekedett, amely 
igényeket mindenáron kielégíteni 
akar. Mindenáron — ismételjük. 
A parányi józan belátás hiánya a 
küszöbön levő jövőre való nem
gondolás, a bűnösséggel határos 
könnydmíiség jellemzik ezt a hely
zetet. Felmerült esetek nyilvános
ságra jutásakor csapjuk össze csak 
kezeinket és „mered égnek min
den hajunk szála*4, mikor felocsud- 
va egy pillanatra bár, magunk
hoz térünk. Es csak magunkhoz 
vagyunk következetesek, hogy a 
felocsudás pillanatában mindjárt 
könnyelműségünkben arra gondo
lunk, hogy mással és nem velünk 
esett meg az eset; feledvén, hogy

ha nem is a következő percben, ! 
hanoin már holnap talán mi is j 
erre a sorsra juthatunk.

Mélyen fekvő szociális oka van 
ennek a jelenségnek, amely ami- j 
lyen elszomorító mint jelenség, j 
épen olyan káros, mint eredmény. j 
Úszunk az árral, önkénytelenül 
utánozunk másokat (születési elő- j 
jogok, társadalmi állás és anyagi j 
eszközökkel bőségeden rendelkező- \ 
két) és a magunk sorsát, jövőjét 
nem körülményeinkhez, a csalha
tatlan kétszer ketV're alapítjuk, 
hanem ötlet, hangulat vágy és os
toba külsőségek után irányítjuk. 
Tovább terjeszkedünk, mint amed
dig a takaró ér.

Az egyéni érték és képesség 
megismerésének teljes hiányára 
vall, hogy cselekedeteink nem kö
vetkezetesek, tetteink nem megfe
lelők, bábjai vagyunk külső té
nyezőknek és eszközei a fclszinen 
úszó divatfelfogás áradatának. Bi
zonyára ha volna az emberekben 
több önismeiés, ha rendelkeznék 
az értelem és fegyelmezettség na
gyobb fokával, ha megismerésre 
alapítottan sohasem felednék el 
annak a híres zsidó bölcsnek a 
mondását, amely mondás szerint 
minden cselekedet előtt három 
kérdésre tartozik az ember, önma
gának megfelelni, (amely kérdé

sek: tegyem-e, tehetem-e s mi 
volna, ha nem tenném ?) ha nem 
is minden eshetőségi körülmények 
között, hanem általában megóv
hatnák magukat egy nagy' csomó 
csalódástól cs megelőzhetnének 
annyi keserves kijózanodást. Min
dig azonban — azt mondhatják rá 
— hogy egyéni subjektiv érzés le
het csak, amely másra nem tarto
zik és elvégre kiskorúság alá he
lyezni avagy gyámság alatt tarta
ni az egész emberiséget mégsem
l*»het fc K'/Otl U ormnX
nak az intézője, felelősséggel csak 
magának tartozik. Nem egészen 
úgy van. Mert az erkölcsi kár, a 
visszahatás és nem kis mértékben 
a példa maga is mételyező hatású 
és ismétlődés esetén, mely rend
szeressé válhat, alapjában ingatja 
meg azokat a fundamentumokat, 
melyen egész társadaln.i berendez
kedésünk van felépitva. Ha szél
hámosok, csalók, tolvajok nagy 
tömege ad szint, jelleget egy egésa 
társadalomnak, ha hitelüket vesz
tett, vagyonuktól megfosztott és a 
jövő iránt kétségbeesett ex isten- 
ciák egész áradata lepi meg előt
tünk az utat, mi magunk is, még 
inkább a távolból nézők, nem 
mondhatnánk mást, és joggal, 
hogy korumpált, romlott az egésa
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társadalom, pedig talán tán 
a k a d n a k  köztük józanok, belátók, 
erkölcsi alapon élők.

Azzal végezzük, amin kezdtük. 
Erkölcsöt hirdetni korántsem há- 
lái dolog és az erkölcsprédikátorok 
sorsa már előre meg van pecsé
telve. Mégis, mégis, az altalános 
nyomorúság közepette ne feledjük 
el, hogy „félni nem kell, de vi
gyázni jó  lesz" s csak addig nyúj
tó zkod junk, ameddig a takaró ér.

Nagy Zoltán

Iskolai játszóterek.
A Barsmegyei Általános Tanítóegyesület 

a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a 
játsíúterek s a nemzet nevelés és nemzet
e d é  ügyében terjedelmes emlékiratot in
tézett, amit az ország többi tanítóegyesü
leteinek is pártolás végett megküldött. Az 
emlékiratból a következőket jónak látjuk 
közölni:

A Barsmegyei Általános Tanítóegyesület 
1912. évi unius 1-én egybegyült jubiláns 
k ö z g y ü k é  foglakozott a mozgásos, vagy 
szabadtéri ifjúsági játéknak a népnevelés 
terén való szerepével is

Az egyesület a tárgy előadójának eszmé
itől, nevelésszervezeti tanácsaitól, nemzet- 
edző vonatkozásaitól megilletve megállapo
dott abban, hogy a mozgásos, vagy sza
badtéri ifjúsági játék a néptanító népnevelő 
törekvéseinek tagadhatatlanul s. ámottevő 
esz.iveuc. uuai azonoan sajat munkanK- 
nak elfogulatlan bírálataként arra a meg
győződésre is kellett jutnunk, hogy a ma
gyar néptanító ezt a külföldön teljes mér
tékben értékelt nép- és nemzetnevelő esz
közt ez idő szerint nem alkalmazhatja si
kerrel. Nem elég ugyanis, hogy a tanító a 
szabadtéri játék egészség- és* neveléstani 
fontosságát elméletileg ism erje : ezen fon
tosság  tudatának gyakorlat utján is meg
győződésévé kell vá ln i; a tanítónak m agá
nak kell jártasnak lennie abban a játékban, 
melyet a nevelés-szolgá’atában fel akar 
használni, annak az emberi természetben 
ösztönösen fenmaradni hivatott játékos 
kedvnek — a nevelő jó példa hatásaként — 
magában a tanítóban is életfeltételként kell 
élnie.

Sajnos, néptanítóink képzésénél eddig 
nem fordítottak a mozgásos játékra olyan 
nagy gondot, mint a minőt az érdemel. 
Hiszen maga népiskolai tantervűnk sem 
méltatja eléggé annak neeeU stani fontosságát.

Mi természetesebb tehát, mint hogy a 
legtöbb néptanítónk még ott is, a hol a 
játékhoz szükséges szabad tér véletlenül 
megvan, a játékot végképen elhanyagolja. 
Pedig úgy bonctani és élettani, mint lélek
tani tekintetben — nem szólván itt az er
kölcsi vonatkozásokról a mozgásos, 
vagy szabadtéri játék felel meg leginkább 
a népiskola növendékei korának. A serdülő 
gyermek legüdvösebb testgyakorlala az, 
amely később helyt adhat a férfias sportnak.

A Nagyméltóságod közvetlen elődje el
nöklésével lefolyt szakértekezleten, mely a 
középiskolai testgyakorlás reformja kérdését 
tárgyalta, bőven és nagy szakértelemmel 
fejtegették és megvilágították a szabadtéri 
játékot is. Mindaz, ami ezen az értekezle

ten a m ozgásos vagy szabadtéri játék ja
vára elhangzott, megállja a bírálatot, ha 
népiskolára vonatkoztatjuk is.

Nem hivatkozunk Angolországra, mint 
az ujabbkori észszerű testi nevelés bö lcső
jére, mert ott a testi nevelés mindenkor 
majdnem egyenjogú volt a szellemivel; de 
rámutatunk ' Németországnak példájára. 
Németországban állapitoták meg mintegy 
száz évvel ennekelőtte, hogy a testi neve
lést nem annyira a testi erő és derekasság 
fejlesztésének és karbantartásának, mint 
inkább az erkölcsi nevelésnek egyik lényeges 
eszközén véli tekint ni. Ennek a felfogásnak 
a helyességét máris igazolják azoknak az 
államoknak a közoktatás és népnevelés 
terén szerzett tapasztalatai, amelyekben az 
iskolás ifjúságot az iskolázás kezdetétől fogva 
részesítik a neki megfelelő testi nevelésben.

Főleg a szabadtéri játék az a maga sok 
válfajával, melynek üdvös erkölcsi hatását 
még a hagyományos német mutaiványos 
szertorna legmegrögzöttebb hívei, a néme
tek maguk sem tag idják, hanem feltétlenül 
elisme;ik, és m .lyet épen tisztult erkölcsű 
akaratot nevelő hatása miatt és végett, ott 
a nép minden rétegében a legszélesebb 
körökben igyekeznek terjeszteni.

„Utasítás -unk a játéknak ezt az erkölcsi, 
jellem 'ejlesztő, népnevelő hatását nem mél
tatja ; hallgatagon átsiklik rajta Meghagyja, 
hogy az I. és II. osztályban heti két fél
órában, t  többi osztályban csak minden 
második h itben  egy órában játszanak a 
tanulók. Nem csoda, hogy az ilyen m os
toha sorsra  jutott játékot a legtöbb nép
iskolában legfeljebb csak a neki szánt 
időben való rendszertelen ugrálás, céltalan 
futkároz zabo lálan  tizpercközi incselke- 
Ués pótolja, és igy nevelő hatása semmi. 
Hiszen a tanító, akit annak idején a k ép 
zőben tudatosan nem oktattak ki a játék 
kezeléseben, nem ismertettek meg a játék 
sokoldalú el nyeivel, még a Tanterv s az 
U tasítás révén sem szerezhet tudom ást 
vagy meggyőződést annak céltudatosan 
nevelő hatásáról.

Valamennyi müveit állam között Ném et
ország volt a legelső, mely a mozgásos 
vagy szabadtéri ifjúsági játék népnemesitő 
hatását nemcsak felismerte, de méltányolta 
és érvényesítette is. Ott már több éve fá
radoznak rajta, hogy a játékot ne csak a 
m indennapi, de az ism étlő-, az iparos- 
tanonc- és minden egyéb továbbképző is
kolában kőtelezővé tegyék. A birodalom  
sok részében már bevált ez a helyes tö
rekvés ; üdvös hatása már észlelhető. Német
országban m öst már a földmives ifjúság 
körében ts igyekeznek a szabadtéri játékot 
megkedvelteim és meghonosítani, hogy 
annak népnevelő és szociális téren is üdvös 
hatása ne csak az ipari, de a mezei mun
káskörökre is kiterjedjen. Azt a nemes és 
bölcs törekvést, hogy a z  isko la i já té k  nép
já té k k á  fejlődjön ki, a hadügyi kormány is 
tám ogatja ott, mert belevitte a játékot 
rendszeres sportjátékok alakjában a had
seregbe is. A német ifjúság tehát hat éves 
korától fogva huszonnégy éves koráig min
dig részesülhet a mozgásos játék jótétem é
nyeiben és annyira megkedveli azt, hogy 
még azontúl is űzi. A szabadtéri játék ily- 
képpen népjó lé ti in tézm én n yé  vált, Ném et
országban, mely újabban még az angolok
nak is követendő például szolgál az alko
holizmus és velejáró erkölcsi s anyagi 
romlás elleni küzdelemben.

Ennek a jó példának követésére — saj
nos — mi is rászorulunk. Mélyen szomorít 
az a mind gyakoribbá vált tapasztalás, 
hogy az erkölcsi romlás, a züllesztő vallás-

talanság hazánk nagyobb városainak alsó: b 
néprétegeiben, a munkásosztályban máris 
felütötte a fejét és lassan megmételyezi a 
kevésbé népes városok, de még a „jó vidék* 
falusi népét is. A tanító, aki foly on érint
kezik a néppel, sokhelyt már hiába várja, 
hogy nem es törekvésében, nehéz nevelő 
munkájában a család is tám ogassa. A meg 
nem értett, vagy szándékosan elferdített 
szocialista tanok m egváltoztatták a műve
letlen nép gondolkozását, megfosztották 
annak családi nevelését attól az erkölcsi 
alaptól, amely nélkül az az ifjú lélekre 
csak káros hatással lehet.

A Barsmeg>ei Általános Tanító Egyesület 
ezeket a szom orú tapasztalatokat a fentebb 
említett előadás alapján megmérlegelve és 
felismerve a m ozgásos, szabadtéri játék 
külföldön általában méltatott nagy nevelés
tani jelentőségét, magáévá tette a közgyű
lési előadónak azt a sürgetően intve kiáltó  
szavát: „az iskolának korunk destruktív tö- 
rvkré eirel szemben nem szabad megvetnie 
egyetlen eszközt sem,  nem szabad elmulasz
tania egyetlen alkalmat sem,  mely —  ha 
szerényen bár —  nemes törekvéseiben támo
gatja". Az egyesület szükségesnek látja, hogy :

1. Minden m agyar néptanító és tanítónő 
egyúttal jó játékvezető legyen. Ezt a célt 
csak rendszeres elméleti és gyakorlati kikép - 
zéssel lehet eiérni.

2. Szükségesnek látja az egyesület, hogy 
minden 400Ő-nél több lakóssal bíró nagy
községnek vagy városnak összes iskolái 
számára, kizárólag iskolai céloknak szol
gáló közös vagy külön játszótere legyen. 
Nagyméltóságod egyik hivatalbeli elődje 
m ár’ 1899-ben felhívta a székesfőváros, 
valamint a vidéki városok hatóságait, hogy 
gondoskodjanak játszóterekről. Ennek a 
kizárólag középiskolai vonatkozású felhívás
nak azonban csak lassan, vonakodva tettek 
eleget a városi hatóságok, mert még tiz 
évvel később is a vidéki középiskolák 44 44 
százalékának még mindig nem volt a cél
nak megfelelő külön játszótere. Félő tehát, 
hogy a népiskolai játszótér kérdése még ne
hezebben fog m egoldást találni, hacsak a 
városok, illetőleg nagyközségek törvény- 
hozásilag nem kény szer ittetnének alkalmas 
ifjúsági játszóterek kihasitására.

3. Az egyesület üdvösnek vélné, ha 
Nagyméitóságod a most megujhodó tan
felügyeletnek kötelességévé tenné, hogy a 
játék ügyét különös figyelembe vegye, s 
eképen a tárgy népnevelő fontosságának 
kiemelt méltatásával némileg pó to lná az 
1905. évi népiskolai Tanterv és U tasítás 
sajnálattal tapasztalt és fentebb már szóvá 
tett hiányát, főleg pedig ha elrendelni ke
gyeskednék, hogy a felsőbb osztályok ta 
nulói ne csak minden második héten egy 
órát, hanem hetenként két órát játszszanak.

4. Szükségesnek véli az egyesület, hogy 
a kötelező, hetenként egyszer megtartandó 
játékdélután jótéteménye a minden fajú is
métlő, városokban tehát az iparos- és k e 
reskedőtanonc- és egyéb továbbképző is
kolák mindkét nemű látogatóira is kiter
jesztessék. Erre a célra az ünnep és vasár
napok amúgy is m unkam entei délutánjait 
lehetne igénybe venni, a szabadtéri játékot 
a szervezett „otthonok" munkaprogramm- 
jába kellene beállítani, aminek egyúttal az 
volna a jó hatása, hogy ezeknek az isko
láknak a legtöbb helyen zabolátlanul visel
kedő, vásott elemei a rosszra csábitó 
unalmas ődöngéstől, vagy korcsm alátoga
tástól visszatartatnának.

Kegyelmes Urunk 1 Egyesületünk első 
negyedszázados m űködésének határkövénél, 
jubiláns közgyűlésünkből a múltba vissza-
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•  mulatságot 13-ára halasztották. Ezt mind- 
járt is megtehették volna.

— A halottasnapi gyűjtés. A József kir. 
herceg szanatórium egyesület halottasnapi 
gyűjtését a belügyminiszter vármegyénk 
törvényhatóságának figyelmébe ajánlotta, ki
emelvén annak szükségét, hogy a közigaz
gatási tisztviselők úgy mint a múltban, az idén 
Is hathatósan támogassák a tüdővész elleni 
küzdelem sikere érdekében indított ado
mánygyűjtést. Az aiispáni hivatal most föl
hívja a főszolgabirákat, hogy a gyűjtés 
eredményéről községenkint részletezett ki
mutatást terjesszenek hozzá november 15-ig, 
annak megállapítása végett, hogy milyen 
mértékben támogatja vármegyénk az egye
sületet s következőleg milyen arányban ve
hetjük igénybe az egyesület segítségét a 
megyénkbeli tüdőbetegek szanatoriális gyó
gyítása körül.

— Az irodalmi törekvések forradalma. A
mi elernyedt idegzetű közönségünk érdek
lődését ma már igazán csak valami szokat
lan szenzáció tudja telébreszteni. Valami 
frappánsnak, valami szinte hihetetlen do 
lognak a hirtelen hatásával kell m anapság 
a közönséget elbűvölni. Pedig ma már rit
kán sikerül ez. Mihozzánk a szerkesztőség
be igen gyakran küldenek gyárosok, felta
lálók, magánosok, könyvkiadók újabb és 
újabb cikkeket és könyveket. A beküldött 
cikkeknek vagy könyveknek rendszerint az 
árát is közük, hogy ismertetéseinkben azt 
is megemlítsük. És itt a bökkenő. A jelzett 
ár majdnem mindig olyan magas, hogy a 
közönség, még ha netán szüksége volna is 
az illető cikkre, annak drága ára miatt nem 
vásárolhatja meg. Pedig a nagy amerikai 
és külföldi cégek azáltal érik el óriási Üz
leti forgalmukat, hogy cikkeiket szinte hi
hetetlen olcsó áron áiusitják. És ez az, 
amit a hazai könyvkiadóink, gyárosaink 
stb. nem értenek meg. Nagy forgalom csak 
olcsó árral érhető el. És most, következik 
az, amiért mi ezeket a panaszos sorokat 
megirtuk. Mert meglátszik a magyar terme
lők, illetve a magyar könyvkiadók világá
ban forradalmi mozgalom van kialakulóban. 
A posta egy díszes, Ízléses vászonkötésü 
könyvet: Szomaházy Istvánnak, legújabb 
kötetét, Az utolsó gárdista cimü munkáját 
hozta. És most következett be a fent emlí
tett szenzációs hatás. Azt hittük, hogy en
nek a finom, Ízléses és díszes könyvnek, 
a magyar diszkötésü könyvek rendes ára 
szerint, legalább is három-négy korona lesz 

az ára. Nem, ennek a könyvnek 50 fillér 
az ára! És mint a kiadó, Vári Dezső, — 
aki egyúttal a Képes Hét-nek, ennek a ki

tünően szerkesztett és Magyarország leg
olcsóbb képes heti lapjának is a szerkesz
tő-tulajdonosa, — jelzi, 50 filléres árban 
egész sorozatát indítja meg a magyar köny
veknek. Mindegyike elsőrangú, Ízléses, dí
szes kötésben a legismertebb magyar és 
külföldi irók munkája lesz. Mi tehát a leg
őszintébben ajánljuk olvasóinknak, hogy 

fizessenek elő a negyedévenként 2 korona

70 fillérbe kerülő Képes Hét-re, mert ez
zel az érdekes képes heti lappal kapcso
l a tb a .  idők folyamán, a legszebb könyv
tárra tehetnek szert. Mutatványszámot in
gyen és bérmentve küld a Képes Hét ki- 
adóhivatala : Budapest, V., V isegrádi-utcza 
13/a.

— Halálozás. Oyulányi Lajos kegyesrendi 
igazgató-tanár, aki évek előtt főgimnáziu
munknál is m űködött s akit a rend korm á
nya Lévára helyezett volna nyugalomba, 
életének 63. és szerzetességének 44. évében 
hosszas szenvedés után a kisszebeni társ-

\ házban meghalt.
I — Halálos cigarettázáa. Butterer Dénes 

18 éves géplakatos segédet, az oroszkai 
cukorgyár alkalmazottját szept. 24-én reg
gel szobájában holtan találták. A fiatalem
ber — mint azt a vizsgálat kiderítette — 
este égő cigarettával szájában feküdt ágyá
ba, elaludt és meggyujtotta az ágyat, mely 
a zárt helyen nem lobbant lángra, hanem 
csak füstölt. Bitterer előbb talán kissé ivott 
is, nem ébredt föl, a nagy füstben megfu- 
ladt. Úgy törték be reggel szobája ajtaját 
a hasadékokon kiáradó füstszagra s az 
ágy is akkor kapott lángra az ajtón beára- 

5 dó levegőtől.
j — Járványos sertés orbánc lépett föl Al- 

sószecse és Berekalja községekben, 
t — Színészet. Hídvégi Ernő színtársulata 
j ma, pénteken este búcsúzik el a lévaiaktól 

és hétfőn Aranyosm aróton kezdi meg elő- 
| adásait. Bucsuelőadásul Dumas híres szin- 
, müve A kaméliát hölgy kerül színre, a fő

szerepekben Hídvégivel és Hidvéginével, 
akikre sokáig szeretettel fog gondolni a 
színházi közönség, mert általuk egypár kel
lemes estben volt része. Az elmúlt hétről 
szóló referádánkat rövidre fogjuk, mert 
Tarnayt, Bazsayt, Kovács titkárt és Kovács 
Margitot kivéve, a többiekről úgy sem 
m ondhatnánk sok jót. No még Derecskéi is ki
tűnt egypárszor, mint kómikus. Múlt pén
teken a Válás után, bohózat ment, szom 
baton Györgyike drága gyermek került szín
re nagy közönség előtt, igen szép sikerrel. 
Vasárnap Jókai Arany embere került bem u
tatásra, mely alkalomból a nézőtér megtelt. 
Az előadás elég jó volt, s hogy tetszett, 
arról a sűrűn fölhangzott tapssok tanúskod
tak. Hétfőn Anatol szerelmei került színre, 
kedde.i A sárga liliom, de ferről az előadás
ról egy csöpp jót sem m ondhatnánk, ha 
bővebb kritikát akarnánk gyakorolni a sze
replők fölött. Szerdán A rablólovag ment, 
amelyben az igazgató-párnak nagy sikere 
volt. C sütörtökön is sok taps hangzott el, 
Váljunk el, Sardou vigjátéka ment Hídvégi 
és Hidvéginével a főszerepekben, akik mint 
mindég, ízlésesen, szépen játszottak m ost is.

— Tűz Nagysárón. E hó 1-én hajnalban 
Városi Józsefnél tűz keletkezett, ami a 
szomszéd házat is lángba bontottá. A tü
zet négy órai munka után sikerült eloltani. 
A kár 1200 korona, a házak biztosítva voltak.

— Katonaságot Lévának. Léva váiosa a 
múlt évben kérvényt intézett a honvédelmi

miniszterhez egy honvédezrednek Lévára és 
Ipolyságra helyezése érdekében, de akként, 
hogy az ezred törzse Léván állíttassák föl! 
Szívesen látjuk, hogy a város vezetősége 
ezt a kérdést felszínen tartani iparkodik s 
eljár annak m egvalósítása érdekében, mert 
amint értesülünk, B ódogh Lajos polgármes
ter Mocsy Aba tanácsnokkal csütörtökön 
Ipolyságon volt, ahol Hontvármegye alis
pánjával tárgyalt a honvédezrednek a jel
zett helyekre való elhelyezése ügyiben. A 
tárgyalás eredm ényeként a honti alispán 
elhatározta, hogy az ügy érdekében szintén 
kérvénynyel fordul a honvédelmi miniszter
hez s Lévával karöltve megteszi a kellő 
lépéseket és a miniszter válaszától teszi 
függővé a további intézkedéseket.

— Négyezer gazdasági előadást akar 
rendezni a földmivelésügyi miniszter a télen 
az ország különböző részeiben. A miniszter 
azokat a m ulasztásokat akarja pótolni ezzel, 
amit a Tanterv a falusi elemi iskolákban 
elm ulasztott: a földmivelők gyermekeinek 
gazdasági oktatását. Ma az iskolákból ki
kerülő 14—16 éves gyermekek a gazdál
kodáshoz nem értve, napszám m unka után 
látnak s szívesebben elmennek vasúti 
pályatesteket tisztogatni, vagy gyári sala
kokat talicskázni, mintsem hogy felváltanák 
odahaza az öregedő szülőket a mezei 
m unkában. A falusi iskolásgyerekek túl
nyomó nagyrésze a mezei munkákból leg
feljebb a tehénpásztorkodást, vagy a liba
legeltetést értik. De arról szó sincs, hogy 
valami előrehaladottabb m ezőgazdasági is
meretet vinnének ki az iskolából az életbe. 
Arról szó sincs, hogy pl. az iskolából ki
kerülő gyerek figyelmeztetné az a p já t : 
„Nézze édes szülém, a maga ekéje nem jó 
ám, ilyen ekével csak a leghátram aradottabb 
országokban szántanak m ost már*. Nálunk 
arról szó sincs, hogy pl. az iskolából ki
kerülő gyermek az ott tanultak alapján el
magyarázná az apjának, hogy néz ki egy 
helyes trágyagödör s milyen kicsiny anyagi 
eszközökkel lehet azt elkészíteni. Az öregek 
ezt persze nem tanulták, de a fiatalokat, a 
serdülő gyerm ekeket minden falusi tanító 
megtaníthatná ilyesmire. S ha az iskolából 
kikerülő földraivelő ivadék magával vinné 
az életbe a m ezőgazdálkodás legújabb 
alapism eretét s ezeknek a vívmányoknak 
m eghonosításával való érzéket, bizony az 
öregek is szívesebben járnának el a téli 
továbbképző tanlolyam okra, ső t mi több, 
ezekre a tanfolyamokra évröl-évre kevésbé 
volna szükség, mert az iskolásgyerekek 
ham arosan átform álnák az egész háznép 
gondolkozását s apa anya, serdültebb korú 
testvér egyaránt keresné az alkalmakat, 
ahol a modern gazdálkodás ism ereteit el
lehetne sajátítani. Szép dolog, kétségtelenül 
az a négyezer gazdasági előadás, de vájjon 
ki hiszi azt, hogy 1—2 órás előadásokkal 
valaha a gazdasági e lm aradottságot kilehet 
küszöbölni. Valamit használnak, az kétség
telen. Ha mást nem, azt, hogy a kultúra 
iránt való szom júságot felébresztik.
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— A jegyzők é t az u] adótörvények. A Köz
ségi és Körjegyzők O rszágos Központi Egye
sülete felíratott intézett a belügy- éa pénzügy
miniszterhez, a jegyzők sérelmeinek orvoslása 
tárgyában. A pénzügyminiszterhez intézett 
felirat panaszkodik, hogy az uj adótörvények 
végrehajtására vonatkozó pénzügyminiszteri 
utasításokat még ma sem adták ki a végre
hajtásra hivatott közegeknek. Amikor a jegyző 
a munkahalmaz terhe alatt roskadozik, fel
tétlenül szükséges, hogy a végrehajtási uta
sítások oly időben adassanak ki, hogy azok 
alapján megyei tiszti értekezletek legyenek 
tarthatók az egyöntetű kezelés megbeszélése 
végett. Óriási veszedelem  van abban, hogy 
a végrehajtási utasítások még m ost sincsenek 
kibocsátva és ezért az uj törvények fontos 
végrehajtásáért a jegyzők a felelősséget nem 
is vállalhatják. Az uj adótörvények különben 
is rendkívül súlyos terheket rónak a községi 
jegyzőre és olyan munkát követelnek tőle, 
amelyeket csak éjjel végezhetnek, jövedel
meiket pedig megnyirbálják ,m ert>gyes adó- 
vallomási ivek kiállítási diját egyszerűen el
törlik. Reméljük, hogy a két illetékes miniszter 
gondoskodni fog arról, hogy a munkával 
agyonterhelt jegyzői kar ezért az újabb, terje
delmes ésfelelösséggel terhes munkáért méltá
nyos díjazásban fog részesülni. Csak igy 
remélhető a törvények életbelépésének za
vartalan menete, csak igy várható az állam 
és a polgárok érdekeinek megvédése. A 
jegyzői karra az uj adótörvények végrehaj
tásával oly súlyos terhek fognak nehezedni, 
amelyeknek teljesítésére csak akkor le s i  ké
pes, ha vagy rendkívüli kisegítő erőket alkal
maz, vagy éjjeleit áldozza fel. Ezek egyike 
sem kívánható jogosan a jegyzőktől, külön 
díjazás nélkül.

— A vidéki színigazgatók engedélyei. A
most kezdődött színházi évadban az O r
szágos Szinészegyesület összesen harm inc
hét vidéki színigazgatónak adott engedélyt, 
illetőleg megszerezte szám ukra a kultuszmi
niszteri koncessziót — a társulat nagysága 
szerint, — első, m ásodik, harmadik és ne
gyedik rangosztályba sorozzák a színigaz
gatókat. Ezenfelül pedig három staggione 
engedélyt is adtak k i ; az egyiket Hídvégi 
Ernőnek, aki társulatával jelenleg városunk
ban működik. M ásodrendű koncessziót ka
pott Szabó Ferenc, a nyitra — beszterce
bányai szinikerület — melyhez Léva városa 
is tartozik — igazgatója.

—  A felekezeti tanítók államsegélye. Az
állam által segélyezett felekezeti tanítók 
drágasági pótléka már kiutalványoztatott 
és pedig e g yszer  s m in d en k o rra  fejenként 
e g yszá z  korona összegben. Ebben a nagy 
szerencsében helyben részesü ln ek : Csekey 
Aranka tanítónő, Kiss Qyula, Frecska Ist
ván és a fővárosba elköltözött Sós Simon 
tanítók. A miniszter úr e nagylelkűségétől a 
tanítóság általában nagyon meg van hatva 
s félő, hogyha bizonyos mennyiséget nem 
tőkésítenek az utalványozott összegből — 
gyomormegterheltetésben múlnak ki az ár
nyékvilágból.

—  Tanítók kerestetnek. Bars vármegye kir. 
tanfelügyelője felkéri azon okleveles tanító
kat és tanítónőket, a kik az állami elemi isko
láknál üresedésbe lévő tanítói állások teen
dőit az állás betöltéséig a szabályszerű helyet
tesi díjért ellátni, vagy az áll. és községi is

ko láknál szabadságolt tanerőket helyettesí
teni hajlandók, lakáscímüket vele közöljék.

—  Anyakönyvi bejegyzések. S zü le tésék:  
Brauner Károly, Katrosil Ilona : Mária, Emí
lia ; Bóna István, Holka M ária: Ilona; Né
meth Oyörgy, Horváth Erzsébet: halva szü
letett f iú ; Éder Kálmán, Koncz Mária : Jó
zsef. H á za ssá g : Dóka András, Rácz Jolán, 
rkath. ref, Urbaniczky József, Gráner Joze- 
fin, rkath. ág. h. ev. Dohány János, Slehér 
Rozália, ref. rkath. H alá lozás: Holovicz G é
za 4 éves agyhártyagyulladás, Nádasdi Ist
ván 25 éves szerviszivbaj, özv. Kollarik 
Istvánná, Hornyák Júlia 52 éves szervi- 
szívbaj.

Terménypiac árak a szerdai vásárról.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság
nak 1912. V. 326/1 számú végzése követ
keztében dr. Grósz Lipót bpesti ügyvéd 
által képviselt Grósz B. budapesti cég ja
vára 111 K 12 f. s jár. erejéig 1912. évi 
augusztus hó 27-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján felülfoglalt és 1782 kor. 
41 f.-re becsült következő ingóságok, u. m. 
összes bolti berendezés, bolti áruk, egy 
W ertheim szekrény stb. nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
19l2.-ik évi V 326/2 számú végzése folytán 
111 kor. 12 fül. tőkekövetelés, ennek
1911. évi decem ber hó 30 napjától járó 5%> 
kamatai, és eddig összesen felme
rült és biróilag már megállapított költ
ségek erejéig, Léván leendő megtartására
1912. évi október hó7-ik napjának délelőtti 
8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120, § 
értelm ében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Léván, 1912 évi szeptem ber 22 napján.

Karácsonyi Pál.
kir. bir. végrehajtó.

695 szám 
1912. végr.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíróság

Káoéház megnyitás.
Polgári káTéházamat 
Akáczfa-utcza 5i sz. Dob- 
utcza sarkán teljesen újon

nan átalakitwa. 
N a p o n t a  n ő i  zene

hangversenynyel
megnyitottam.

Szolid kiszolgálás.
Polgári árak.

Teljes tisztelettel 
Szügyi .János tulajdonos. 

Ezelőtt Léván a Nemzeti kávéház 
tulajdonosa.

Dr. OEIKER sütőporát kasnálja á 121.
Teljesen higiénikus, onosakáltal ajánlott éles;lapátló.

Használata által minden tészta nagyobb, 
lazább és könnyebben emészthetővé lesz.
Dr. Oetker-féle Vanilincukor á 12 f.
a legnemesebb fűszere minden tésztának, 
kakaó és tea, csokoládé és krém, kuglopf, 
torta, pudding és tejszin, továbbá finom 
vagy porczukorral vegyítve mindennemű 

sütemény behintésére. Pótol 2—S cső va
níliát. Ha félcsomag Dr. Oetker vanilin- 
cukrot l kgr. cukorral keverünk és ebből 
l vagy két teáskanálnyit 1 csésze teára ön
tünk, úgy egy kitűnő arómáju, teljes 

italt kapunk.
Dr. Oetker sütőpora és vanilinoukra 
minden fttszerkereskedésben stb. kapható. 
Kimerítő használati utasítás minden csomag 

mellett van. Receptgyűjtemény ingyen!



6

Házasulandók figyelmébe!
A legm odernebb la k b e r e n d e z é s e k , m e ly e k  saját 

miiliel.vembeii készü ln ek , nag-.r v á la s z té k b a n  és szolid 
á r a k  m elleit  ka p h a tó k

§ T K I X E K  j é Z S l S F
bútor kereskedő, kárpitos és asztalosnál.

Lévén* l t á t i« n te z a  I .  W > r t l i e f Esior»f e le  h áz .

T i ö ^ t á ü  a borfogyasztó közönség
és világosan úgy kérje és fo- ^  w ^

gadja e l.h a s ia p p a n t vesz, hogy F J Q ^  ^ L / ^ i  F R P »

K O L O Z S V Á R I
í H í ‘ Í s l í  i« E '-ÍV‘ I ‘ 6  Ajánlom kitűnő minőségű boraimat| I * f  Bt fR-iU IS. |  házhoz szállítva

Ciílvces ÍIS szappan Bö
nn ’ ;,-t fc. Balatonmelléki 120 „
» .  - ” r  . ” Neszményi Ó vörös 140 „
, ' i Í I I H E i m í *. „ Helyben 5 liternyi rendelést házhoz
J l á r v á s t y  „ szállítom.

Telefonon is megrendelhető.
* fi kolorsv ári gyógy szappan-gyár M é ly  t is z t e le t t e l
? ax,irt ,ett "Hághirü, mert a legdrá- y ' p P r t :i.A  in y c p f
P gahb és teljesen árta lm atlan anyag- r i n t n u J u  « J
i  böl készíti u a p p ,n ,K .

L é v a i  H ír la p _____________ _________  40  szám.

Dlior ön j®1 *s B,t»"f l I I H l  U i a  öltözni? Tesséft 
'  1 íelfEeresni

Á B R A H Á M  P Á L
uriszabót

béna, BoliNa-u. IS,
ak i a leg jobb  h on i és ;l.
angol szöve tekbő l 
m egrendelésre d iva tos  

öltön yöket készít 
Idény szövetek nur íî c,r rkoztek
M in tagyűjteni ény ével 
kívánatra h á zh o z is

megy\ |

A W l e i n e r  S a í n d o a *  ;
i órás és ékszerész. j

Léván. Városi szálloda épületében.

! Dús a ra n y ls  éftszer
I r a k t á r .
B Mindennemű arany és ezüst éksze- 
I rekben, valamint arany, ezüst és me
rt kel órákban.
|  N a g y  r a k t á r  O m e g a  ó r a  
I  kü lö n le g e s s é g e k b e n .
|  Ajánlom valódi ezüst én 
|  china ezüst dísztárgy ni- 
| mát, úgyszintén ezüst 
|  evőeszközeimet. i*
|  S z é p  v á l a s z t é k  II

I  i n g a  ó r á k b a n .  1

Intern rlmn telefo n  szám 1*4. Artft_

Tűzifa, szén és koksz 
kapható

BRAUM JÓZSEF és fiánál
(Honvéd-ntcza, Wertheimer-hás)#
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üüülíl Ilolzniann Bódogé
úri és női divatáruháza L t  V Á N, városi vigadó épület

— — Ajánlja az újonnan nagyobbitott áruházában uj bevezetett ■■

Kész nii rátáit, pangijaláfi. falusak és EDStiimeket, női kész tehérnemiieft 
és kész menyasszoni kelengyéket

a legolcssbtsl a Isglinomabli Itisltelbsn igán m ó r  s ó  k e l t  á r b a n .

M ezőgazdasági- és v a rró g ép ek  legnagyobb  r a k t á r a :

Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése és felállitásajutányos árakban

Most érkeztél Sétálta papirárnházába szép képeslapok



Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb
•fyszeri átdörzsölése ezzel, felér más 
seappmiftl való 3-szoros atdörzsö- 
é se e l..................................................

Tisztaságért szavatosság!

imODEMISi
iHmunKnKí
$ W E I S Z  Á R M I N  ,

C á j f i e i e t ő : ^
'  K O I  I N  N Á T H Á N  {
i  bútoráruházában szerezhet#!* be ^

é ZSARNÓCZÁN. 
t  Megbízható bevásárlási forrás. ^

Modern ház
a  Mangorló-utcában (17 sz.),4 szoba, kony
ha, fürdőszoba, kamra, pince, üvegezett 
olyosó, mellékíipeletben cselédszoba és 
mosókonyha, parkírozott udvar, gazdasági 
udvar, kis zöldséges-kert, kút az udvaron 
f. év november hó 1-től bérbeadó esetleg 
eladó. Feltételek Tokody Imre vendéglős

nél tudhatók meg.

baíás kiadó.
B em -utca  10 sz, a la tt 3  szoba  

ko n yh a  é léskam ra , külön u d v a r

November 1-től kiadó.

Egy jó Családból való fiú 
tanulónak felvétetik 
Ignácz könyvnyomdájában.

Nyomatat

KÁLMÁN FERENCZ
vnűbutor asztalos

Z i i i r n ó c z a ,  B a r s m e g y e .
Raktáron tart saját készítményü legújabb stylü 

szobabutorokat, háló, ebédlő és konyha berende
zéseket, díványokat, valamint az összes elképzel
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlási forrása.

Bútort saját butorszállitó kocsiján bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

negjelenek. Pártoljuk a magyar ipart

•  •

Ü z l e t  á t h e l y e z é s .


	40



