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A tanév végén.
A hét folyamán véget ér az isko

lai esztendő, A diákok tanulásuk ered
ményével sietnek az édes szülői otthonba, 
hogy uj erőt gyűjtsenek a jövendőre, 

Vissza pillantást vetve az elmúlt 
tanévre, megilletődve kell konstatál
nunk. hogy a megelőző idők egyiké
ben sem állott a szülő oly nagymérvű 
követelések előtt, mint a mostaniban.

Mint mindig, ugy most is kettős 
az iskola követelése: anyagi és szel
lemi ; de mig a megelőző évek hosszú 
során át e kétnemű követelésben bi
zonyos egyenlőség volt, addig a követ
kező iskolaév fokozott anyagi és szel
lemi követeléssel áll a szülő elé.

A középiskolák reformját a közok
tatási kormány a görög pótló tanfolyam 
behozatalával megkezdette, s mint ér
tesülünk a középiskolák tantervét már 
a jövőben teljesen más alapokra fogja 
fektetni, ugy hogy már a közel jövő
ben több pályán az eddiginél maga
sabb képzettséget követel.

Ezen kivül általánosan észlelt je
lenség, hogy a középiskolai tandijakat 
igen magasra emelték. A szülő gyer
meke kiképzésére ma egész vagyont 
kénytelen elkölteni, s még szerencse, 
ha áldozataival önmagát tönkre nem 
teszi, többi gyermekeit meg nem rö
vidíti, s ha áldozatainak megfelelő szel
lemi, erkölcsi sikere van.

A gyermekek középiskoláztatásának 
éppen abban van a legnagyobb bök
kenője.

A szülő kész a fokozottabb áldo
zatokra és arcza verítékével előteremti 
a szükségeseket, és olykor még a lé
nyegesebbeket is megvonja önmagától, 
hozzátartozóitól, csak sikert lásson. S 
a siker láttára újabb áldozatokra kész, 
mert a remény nem alaptalanul ke
csegteti, hogy a gyermeke kiképezte- 
tésére befektetett tőkének legalább ka

matait a társadalom idővel gyermeké
nek vissza fogja fizetni.

De ha nincs siker ?
Kárba veszett a drága pénz és idő, 

a család pedig, sokszor vagyona rom
jait látva, vérző szívvel adja gyerme
két más pályára, amelyen a nyom
talanul elköltött százak vagy ezrek 
egy gyümölcsöző életnek képezhették 
volna alaptőkéjét.

De hát oly titokzatos, oly tulvi- 
lágszerü valami az a középiskolai kul
túra, hogy a szülő csak vagyona árán 
juthat arra a meggyőződésre, hogy áldo
zatait siker nem jutalmazhatja ?

Nem. Az iskola nyílt, őszinte fó
rum, csak kérdezni kell, A legjobb 
akarattal a kellő időben adja tudtára 
a szülőknek a siker föltételeit, a siker
telenség okaival az orvoslás eszközeit.

Ha azonban senkisem kérdezi, ki
nek beszéljen ?

A szülő gyermeke képeztetésének 
föltételei, a némán előforduló bajok 
orvoslása iránt kérdi szomszédját, or
vosát, ügyvédjét, csak az egyedüli, 
legilletékesebb tényező: az iskolának 
tanácsát nem kéri ki. Legtöbbször ri
deg közönynyel van az iskola iránt, s 
bár akkor, mikor gyermeke boldogsá
gát az iskolától válja, az iskola értékét 
a mindenhatóságig fokozza, de ugyan
akkor a maga bizalmát tagadja meg tőle.

Ez természetellenes állapot, mely 
ha szülő és iskola között tovább fen- 
marad, a nagyobb mérvű kiadások 
épugy eredmény nélkül fognak sok
szor elpusztulni a jövőben, mint a 
kisebbek vesztek kárba a múltban.

A közönség érdeke, a gyermekek 
jövője, a család anyagi körülményei, 
kulturális fejlődésünk követelik, hogy 
a szülő mindenkor bizalommal fordul
jon az iskolához, s mielőtt gyermeke 
sorsát bármi tekintetben intézni akarja, 
előbb az iskola tanácsát kérje ki.

Azelőtt is mindig szükség lett volna 

a szülő és az iskola benső érintkezé
sére, de annál nagyobb szükség van 
erre most, mikor a család anyagiak
ban nagyobb áldozatokra s a gyermek 
magasabb képzettségre van utalva.

Az idei bizonyitvány legyen min
den szülő útmutatója a jövendőre nézve. 
A szünidő legalkalmasabb arra nézve, 
hogy a gyermek jövendő pályájának 
terve megérleltessék.

Igen helyesen teszi, ha igénytelen 
sorainkat figyelmére méltatja a szülő, 
mert helyes és ideje korán alkalmazott 
czélszerü intézkedése által sok fájda
lomnak veendi elejét.

A jellemképzésröl.*)
— Irta : Fludorovics Zsigmond. —

Ha igaz az, — a mi fölött pedig józa
nul senki sem kételkedhetik, — hogy a jó 
és helyes nevelés az alapja minden művelt
ségnek s az egész emberi nem boldogulá
sának : úgy éppen nem nyújtanak valami 
nagyon vigasztaló képet azon statisztikai 
adatok, melyek arról tesznek tanúbizonysá
got, hogy napjainkban a bűnesetek egyre 
szaporodnak s a közerkölcsök folytonosan 
Hülyédnek. Mivel a bűnök számának e nö
vekedése éppen a műveltebb osztályhoz 
tartozóknál mutatkozik leginkább, ebből jog
gal következtethető, hogy a nevelés dolgá
val nem egészen jól állunk s hogy a mai 
nevelési rendszer nem állhat egészen helyes 
alapon és bogy az tökb tekintetben javí
tásra szorul.

Régi, de azért még mindig érvényes 
a panasz, hogy a mai iskola csak tanít, de 
nem nevel. Még nagyobb baj az, hogy a 
szülői ház, melynek pedig kizárólag ez lenne 
a feladata, szintén nem nevel, sok eset
ben ront még azon nevelésen is, melyet jól- 
rosszul az iskola végez. Ezt már sokan és 
sokféleképen bebizonyították. Ez az oka, 

Mutatvány a szerzőnek „Gondolatok ajel- 
lemképzés köréből" ez. megjelent értekezé
séből.

hogy az ifjú, midőn az iskola-padból kikerül, 
nincsen megedzve az élet viharaira s köny- 
nyen elesik ; s ha néhányszor fel bir is 
emelkedni önerejéből, végre is a züllés út
jára jut, mely biztos anyagi s erkölcsi bu
kásba kergeti. Valóban elenyésző csekély 
azon ifjak száma, kik kifogástalanul meg
állják helyüket az életben.

Általános a panasz, hogy kevés a jel- 
lemes ember, s ezt megdöbbentő adatok bi
zonyítják. Nem rég olvastuk, hogy egyik 
egyetemen becsületszóra pénzt előlegeznek 
a doctorandusoknak azon kikötéssel, hogy 
mihelyt önállóakká lesznek, visszafizetik az 
összeget az alma maternek, hogy más sze- 
génysorsu ifjak vehessék igénybe újra a 
kölcsönt. S mi történt ? Noha tömegesen 
tettek ilyen kötelező ígéretet, azt csak egy- 
kettő tartotta meg, a legtöbb pedig a fel
szólításra nem is felelt. Egy csomó müveit 
fiatal emberről van itt szó, kik talán sokat 
tanultak, sokat is dolgoztak, mig czéljokat 
elérték, de a kikben hiányzik — a jellem. 
Hogyan fogják az ilyenek a társadalomban 
betölteni a szerepkört, mely számukra ki
jelöltetett ? Ki fog az ilyenek iránt biza
lommal viseltetni, ha egyszer őket kiismerte; 
ámbár — ami a legnagyobb baj — az ilye
nek jól tudják álezázni gonoszságukat, hogy 
hogy mennél többeket vezessenek félre 
embertársaik közöl. Kevés az emberekben 
a becsületérzés, jobban mondva kevés em
berben található egyáltalán az fel. Oka bi
zonyára az, hogy ifjú korukban nem taní
tották őket arra sem otthon, sem az isko
lában. Igen, őszintén ki kell mondanunk, 
nem jól nevelünk, meit nem fektetünk kellő 
súlyt növendékeink jellemének kiképzésére. 
Nem állunk egészen teljes erkölcsi alapon, 
pedig, hogy erkölcs nélkül jellem nem kép
zelhető, misem bizonyítja jobban mint a 
görög ethosz szó, mely erkölcsöt s jellemet 
egyaránt jelent.

•
Ki nem látná be, hogy midőn a társa

dalmi téren mindnyájan érezzük egy na- 
gyobbszerü átalakulásnak szükségét, ez 
csakis a nevelés reformálása által lehetséges.

T Á R C Z A.

Tudom én azt . . .
Tudom én azt, az én éltem
El van félig veszve, 
Hogy nem való a papiros,
5 a penna kezembe.
Most bánom, hogy szántóvetö 
Miért nem maradtam,
Hogy a hiú ábrándokért 
Üdvömet eladtam.

Rágondolok s a szememben 
Forró könycsepp reszket,
Tudom én, hogy nem hordoznám 
Most ezt a keresztet, 
Ha oda künn a mezőben 
üzántogatnék vetnék.
Az ökröket hajtogatnám,
6 olyan boldog lennék.

Azóta már volna egy szép,
Kedves feleségem,
A ki délben az ebédet
Ki is hozná nékem,
A kötőben tiszta tányért,
Túrós csuszát, rétest, 
Es kompótul adna hozzá
Forró csókot, édest.

De nem vagyok, nem is leszek 
Szántó vető ember,
Az én lelkem boldogságról 
Álmodozni sem mer,
Miattam az egész világ

Össze is omolhat . . .
Perczegtetem gépmódjára
Egész nap a tollat.

Barsi.

Hazafias ünnepély aturcseki szorosban.
Szép ünnepet ült a körmöczbányai ál), 

föreáliskola e hó 18 án, a mikor, a közönség 
élénk részvétele mellett, leleplezte azt az 
emlékoszlopot, a melyet a főreáliskola ifjúsága 
állított az alsó-turcseki szorosban az 1849. 
jan. 17 -én ott vívott ütközetben elesett hon
védek emlékére.

A mosolygó kék égről nyájasan nézett le 
a nap, midőn az ifjúság a főreáliskola előtt 
gyülekezett, bogy a pályaudvarhoz induljon 
és reggel 7 és fél órakor külön vonattal az 
ünnep helyére siessen.

Isteni tisztelettel vette kezdetét az ünnep. 
A föreáliskola hitoktatója csendes misét mon
dott, a mely alatt a főreáliskola ifjusága régi 
magyar egyházi énekeket adott elő az ifjúsági 
zenekar kisérete mellett.

Ezután az emlékoszlop elé vonult a nagy 
számú közönség a melynek soraiban ott volt 
Justh György Turóczmegye főispánja, Be- 
niczky Kálmán turóczmegyei alispán, Záthu- 
reczky Tamás turóczmegyei árvaszéki elnök, 
1848|9-iki honvédhadnagy a szabadságharcz 
idejéből megőrzött egyenruhájában, Palkovics 
Emil körmöczi rendőrkapitány, Salamin Ke
lemen a körmöczi Magyar Egyesület alelnöke, 
Lende Ede Körmöcz város erdőmestere, Reitz- 
ner Miksa főbányatanácsos, Knöpfler Gyula 
bányaigaagató) Ámon Ede KörmöQzbáQya 

országos képviselője, Chabada József Kör
möcz főjegyzője, Bakmann Gyula körmöczi 
városi tanácsos, Tomasek Gyula Körmöcz 
aljegyzője, Kozakievicz Márián kir. aljárás- 
biró, Akantisz Rezső m. kir. erdömester, 
Klausz Lajos m. kir. adótárnok, Metzner 
József m. kir. adóellenőr, a znióváraljai 
magyar olvasó-kör küldöttsége, Boldis Ignácz 
a turócz-szt.-mártoni áll. felső-kereskedelmi 
iskola igazgatója, Fehér János és Fetés István 
felső-kereskedelmi iskolai tanárok a felső
kereskedelmi iskola növendékeivel. A felsö- 
turcseki iskola növendékei Katoska István 
tanító, az alsó-turcseki iskola ifjusága pedig 
Pletrich János tanító vezetése alatt jelentek 
meg. Ott voltak, a rend fenntartása végett, 
Jánoshegy, Felső- s Alsó-Turcsek tűzoltó
egyesületei is teljes díszben.

A főreáliskola ifjúságának ének-és zene 
kara a Hymnust adta elő, a melynek elhang
zása után Faith Mátyás főreáliskola igazgató 
hatásos megnyitó beszédet mondott, a mely 
után lehullott a lepel a szép emlékoszlopról; 
Pszotka Ferencz főreáliskolai tanár érdeke
sen és lelkesen adta elő az 1849, január 17-én 
vívott alsó-turcseki ütközetnek történetét, 
Előadása igy szólt:

Tisztelt ünneplő közönség! 
Kedves tanuló ifjúság!

Az 1849. esztendő uj évi beköszöntője 
valóban vészszel és viszontagsággal teljes volt 
hazánk politikai életében,

A szentesített 48-ki törvények széttépett 
egy rongy papiros I

A szabadság, egyenlőség és testvériség 
e nagautoi elvek, fájdalom. Urat egy fráaiil 

Hiszen egy hazának gyermekei öldösik, gyil
kolják egymást. Folyik is patakonként a 
testvéri vér, és pedig egy harmadik, bár 
nem nemes, nem önzetlen czéljainak előmoz
dítására és saját vesztünkre 1

Elet-halálharczba sodortatott a nemzet!
S valljuk meg 1849. január havában a 

magyar nép már létének megásott sírja szé
lén küzködik.

Windisch-Gratz Pozsonynál hatalmas 
hadsereg élén átlépvén a haza határát, a 
vele szemben, Görgei tábornok alatt álló 
úgynevezett „feldunai* hadsereget egészen 
az ország szivébe Budára szorítja.

Január 4 én elfoglalja a fővárost. Kossuth 
a minisztériumok és az országgyűlés a Tisza 
mögé, Debreczenbe menekülnek.

A haza ügye, a haza sorsa, mely most 
egyedül Görgei hadtestétől függött, elve
szettnek látszik. Görgei nem csügged; sar
kához köti az üldöző ellenfelét s Váczról 
január hóö-én éjszaknyugati irányban Ipoly
ság, Léva, Verebély, Nyitra Lipótvár alá 
igyekszik.

Január 10-én Verebélyen szemben áll vele 
Simunich s hátában Ipolyságon Csorich ; Két 
tűz közé szorítva, ha a Mosóczon veszteglő 
Götz osztrák tábornok is combinative eljárva 
a turcseki szorost és a körmöcz-szt.-kereszti 
utat egyidejűleg elfoglalja, a feldunai had
sereg be van kerítve, elveszett; hazánk ügye 
meg van pecsételve. Lóhalálában siet Görgei 
a felvidékre, s Selmeczet, Zólyomot és Kör- 
möczbányát csakhamar elfoglalja, farkas- 
ueuiet uéivo a uélaknai; a dobrouiva-kop



Ha manapság olykor a tudomány csőd
jéről hallunk beszélni, ez nem azt jelenti, 
hogy a tudomány akár a tetőpontot elérte 
volna, melyen túl nincs többé haladás, akár 
bármely más körülmény akadályozná annak 
további fejlődését, hanem azt kell ezalatt 
érteni, hogy a tudomány egyedül nem ké
pes többé kielégíteni az elméket. A tudo
mány csődbe jutott, mert elvesztette hite
lét és varázsát s a nagy feladatra: kisza
badítani az embert kétségeiből s megterem
teni számára a boldogságot, — képtelennek 
bizonyult. A tudomány egyetlen ága sem 
képes bizonyosságot nyújtani a fölvetett kér
désekre nézve s igy egy teljes század tö
rekvése hiábavalónak bizonyult. Nincs tehát 
más hátra, mint visszatérni ahhoz, amit a 
tudomány pótolni nem volt képes, — a val
láshoz. Nincs más hátra, mint a leimészet- 
tudományoktól visszafordulni az erkölcsi 
tudományokhoz.

S itt a küzdő téren ismét elmék elmék
kel állanak szemben. Amiről mindenki azt 
hitte eddig, hogy haladás, arról kitűnt, hogy 
éppen ellenkezőleg hanyatlást jelent. Ma már 
kezdjük érezni, hogy a tudomány magában 
véve nem elégséges, a tudás még nem bol
dogít. Kezdünk meggjözödni, hogy az em
ber értékét nem a tudomány adja meg, ha
nem az erkölcs. Az ész, a tudomány helyett 
a jellem, a szabad-akarat kérdése kezd égető 
kérdés gyanánt szerepelni. Paedagogusok, 
kitűnő nevelők azt kezdik keresni: ho
gyan kell a jellemet s anuak alapfeltételét 
a szabad-akaratot leghelyesebbben nevelni; 
philosophusok, a legjelesebb bölcsészek ku
tatják a viszonyt és összefüggést, mely a 
jellem s a szabad-akarat közt létezik.

Mintegy közszükséglet gyanánt jelent
kezik a nevelésben a reactió, mint egyedüli 
panacea a bajok orvoslására.

Ennek első sorban természetesen a jel
lemképzésben kellene nyilvánulnia. Erre már 
azért is kiváló gondot kellene fordítani, mert 
amilyen az egyesek jelleme, olyan az egész 
is. Hogy a mai nevelés nem tesz meg mn- 
dent e tekintetben, amit tőle megvárni le
hetne, mutatják azon zilált társadalmi vi
szonyok, melyeket imént vázoltunk. De 
emellett bizonyít a jobbak meggyőződése is, 
kik mind sűrűben adnak hangot ez állapo
tok fölötti panaszaiknak. Jól irta egyik na
pilapunk :

Az alkony odó század utolsó tizedében 
egyre általánosabbá válik azon meggyőző
dés, hogy a tudás magában véve nem bol
dogít. Az emberiség kiábrándult a tudo
mányból, melynek elterjedése nem hozta 
meg a hozzá kötött remények teljesülését, 
A tudomány fáklyának bizonyult, melylyel 
maga fölött a házat gyújtja föl az, kit tet

teiben az erkölcs nem korlátoz. Egyre álta
lánosabbá válik az a meggyőződés, hogy a 
tudásnál van értékesebb valami is : a jellem 
s ma Európaszerte (a szabad Amerikáról 
nem is szólva, hol már régebben utat tört 
ez üdvös irányzat) azt keresik a gondolko
dók, de a gyakorlati nevelés emberei is; 
mily nevelői eljár ássál lekötne a jeli met, s 
ami annak föltétele, — az akaraterőt uuy 
megszilárdítani, hogy az egyént képessé te
gye a mai kor bonyolult életviszonyai s a 
megélhetés ádáz küzdelmei, de legfőképp a 
mai élet ezernyi csábításai közt megállaui. 
Szocziologusok, Írók egyaráut e kérdéssel 
foglalkoznak. S Angliára mutatnak, az 
egyéni önállóság klaszszikus földjére, ahol 
a nemzet tanítómesterei, egy Ruskm, egy 
Carlyle, egy Fronde, egy emberöltő óta han
goztatják, hogy az egyén értékét nem a 
tudás adja meg, de az erkölcs, mely tettei
ben érvényesül; ahol a nevelés egész rend
szere a jellem kifejlesztését czélozza, ha 
mindjárt a tudományos képzés rovására is.

A jellem gyengeségén jajdul fel a frar.- 
czia Payot is s attói nemzete jövőjét félti*.) 
A baj orvoslását ö is az akarat nevelésében 
véli föltalálni. Saját széleskörű tapasztalatai 
és fiziológiai alapon mutatja ki, hogy igenis 
az akarat nevelhető s mai gyöngülése épen 
a nevelés ez irányban való mulasztásainak 
tudható be leginkább. Éppen azért aggódva 
sürgeti az akarat, az ellenálló képesség, a 
jellem fej esztését. Es sajátságos, hogy Payot 
könyvét nem a nevelőkhöz intézi, hanem 
magához az ifjúsághoz, mintha a nevelés 
meglevő rendszerének vaskalapos hiveitöi 
már nem is várná, hogy uj, józanabb csa
pásra térni képesek lennének.

A müveit külföldön akadémiák, tudós 
társaságok dijakat tüzuek ki idevágó muu- 
kák jutalmazására. Különösen a szabad
akarat kérdése az, mely méltó tárgynak 
látszik a tanulmányozásra még a legművel
tebb elmék előtt is; sőt mondhatni e kér
désnek már egész története s irodalma van.

Vajha mi magyarok is követnők a jó 
példát! A magyar embernek, minden gyen
gesége mellett, megvan az a jó tulajdonsága, 
hogy szívesen tanul az idegentől. Vajba 
akadna magyar tudós, ki tekintetbe véve 
a mi viszonyainkat, a mi nemzeti tulajdo
nainkat, kimerítő munkában foglalkoznék a 
jellemképzés nagy horderejű s ma mindeu- 
nél elöbbrevaló kérdésével. E szerény sorok 
megírásának is egyik czélja volt, felhívni 
az érdeklődök figyelmét a kérdés kiváó 
fontosságára.

’) L’ Education de la Volonté. Paris. 7. kiadás.

Különfélék.
Lapunk ezen számával befejeztük XlX-ik 

évfolyamunk első félévét. Előfizetést nyitunk a 
„Barsu tizenkilenczedik évfolyama Il-ikfelévére. 
Tisztelettel kérjük ez alkalommal előfizetőinket, 
hogy előfizetéseik megújítása iránt e hét folya
mán intézkedni szíveskedjenek, nehogy — ké
sedelem miatt — a lap szétküldésében akadá

lyok merüljenek fel.
Helyben az előfizetések eszközlésével e lap 

kihordója bizatik meg; vidéki előfizetőink ré
szére pedig póstautalványt mellékeltünk.

— Barsmegyei gazdák kirándulása.
Ma egy hete indult útnak 52 barsmegyei 
gazda Levatich Lászlónak, a barsmegyei 
gazdasági egyesület titkárának vezetése alatt, 
bogy megtekintsék a bábolnai és kis-béri mé
neseket. A társaság vasárnap Esztergomban 
Osváth Andor városi tisztviselő kalauzolása 
mellett megtekintette a főszékesegyházat, 
a Bakács-kápolnát s innét a délutáni vo
nattal Ácsra utaztak, hol fogatok várták az 
érkezőket, melyeken Bábolnára hájtattak. 
Itt a méntelep vezetősége a legszivélyeseb- 
ben fogadta gazdáinkat, kik a méntelep nagy
szerű berendezésében sokat gyöoyörködtek. 
Innét Kis-Bérre mentek, hol szintén megszem
lélték a ménest, annak kezelését s a telep 
összes fölszerelését. A tanulmányút végez 
tével Komáromba rándultak át, melynek 
nevezetességeit, többek közt a híres várat 
tekintették meg ; visszajövet pár órát Eszter
gomban az ottani gazdasági egyesület min
tatelepén töltöttek el. Emlékben megrakod
va tértek haza gazdáink, kik a legnagyobb 
köszönettel adóznak a gazdasági egyesület
nek és derék titkárának, kik évröl-évre 
páratlan buzgalommal rendeznek gazdáink 
részére egy a mostanihoz hasonló s eredmé
nyekben gazdag tanulmányi kirándulásokat.

— A lévai elemi Iskolák államosí
tásának terve ismét egy lépessel haladt 
előbbre. A városi képviselőtestület tanügyi 
bizottsága e héten tárgyalta a tanfelügyelő 
átiratát, melyben a mostani o-tatás eredmé • 
nyét. bonczolgatja részlegesen kimutatván a 
lévai elemi iskolák állapotának immár tart
hatatlan voltát. A bizottság arra való tekin 
tettel, hogy a városnak az iskolák évenként 
több mint ötezer forintjába kerülnek, s hogy 
az eredmény még sem kielégítő, elvben el
fogadván az államosítás eszméjét azon javas
latot fogja tenni a képviselőtestületnek, hogy 
egy öt tagú bizottságot küldjön ki a kérdés 
tanulmányozására, mely eljárásáról a legrö
videbb idő alatt tegyen jelentést. A kir. 
tanfelügyelő készséggel megígérte támoga
tását. Bizony ideje is, hogy e téma felett 
egyszer már komolyan goudo'kozzunk.

— A F. M. K. B. lévai városi és já
rási egyesitett választmánya ma f. hó 25-jn 
d. u. 3'/s órakor a lévai kaszinó nagyter
mében ülést tart a következő tárgysorozat- 
tal : 1) A számvizsgáló bizottság jelentése 

az 1897. évi számadásokról. 2) A pénztárosi 
állás betöltése. 3) A központ szabályrende
let-tervezete. 4) Koczányi czimtárának meg
rendelése. 5) Barna J. „A szabadságharcz 
hösregéi“ czimü müvének ajánlása. 6) A 
Zólyommegyei választmány jegyzőkönyve. 
7) Esetleges iuditványok. Az ülésen a ma
gyar közművelődés minden baráijáL szíve
sen fogadják vendégül.

— Felvétel a lévai főgimnáziumba. 
A gimn. igazgatóságától vett értesülésünk 
szerint a jövő 1899J900. tanév I. osztályába 
való felvéted jelentkezések, helybeliek ré
szére junius 30-tól julius 5-ig eszközölhetök, 
mikor is a 3 frt 50 krnyi felvételi díj le
fizetendő. Ezen intézkedés azért történik, 
nehogy a lévai növendékek szeptemberben 
a tömeges jelentkezések következtében a 
felvételtől elessenek. Érdekében áll tehát 
minden szülőnek, hogy gyermekének felvé
telét még a fennebb megjelölt napokban 
biztosítsa.

— A szépitőbizottság elnöke. Léva 
város képviselő testületének építészeti szak
osztálya e hó 21-én tartott ülésében elnökké 
egy bangulag Medveczky Sándor gyógy
szerészt, városi képviselőtestületi tagot vá
lasztotta meg.

— A lévai ovoda ügyében a városi 
képviselőtestület tanügyi bizottsága e hó 
21-én tárgyalta a lévai róm. kath. iskolaszék 
azon ajánlatát, mely szerint a róm. kath. 
egyház hajlandó átvenni az óvoda vezetését, 
ha a szerződés 12 évre köttetik meg s a 
város 1000 frt. évi járulékot fizet. A bizott
ság a következő javaslatot fogadta el s ajánlja 
elfogadásra a közgyűlésnek : Az óvoda 12 
évre a róm. kath. hitfdekezet kezelésébe 
adatik, de minden eshetőségre való tekin
tettel a város egy évi felmondási időt biz
tosit magának. Az óvoda a Levatich-féle ház
ban a Flórián téren lévén elhelyezendő a 
város viseli a szükséges átalakítási, s 12 éven 
belüli felmondás esetén a helyreállitási költ
séget s átveszi a felszerelést. Az óvodába 
korlátlanul felveendők azon óvoda kötelesok, 
kiket a város felvétel végett bejelent. A 
tanítással és felügyelettel 2 óvónő s egy dajka 
bízandó meg. Végül a város évi hozzájáru
lásként 1000 frtot fizet. A tizenkét év le
teltével a szerződési viszony, a mennyiben 
meg nem ho-szabbittatott, megszűnik és pedig 
a nélkül, hogy egyik vagy másik szerződő 
fél további igényt támaszthatna.

— Nyári mulatság. A lévai főgim- 
uáz umbau ez évben érettségit tett ifjaknak 
már általunk is jelzett f. évi julius hó 1-én 
megtartandó nyári mulatsága iránt széles 
körben élénk érdeklődés nyilvánul, a mi an
nál is inkább érthető, mert ennek a holt
szezonnak legszebb mulatsága leend. A ren
dezőség most bocsátotta ki az iz ’éses meg
hívókat, s minden tö'ekvését oda kot czent- 
rálja, hogy a városunk és vidéke szépeinek 
ez a bucsuestély sokáig emlékezetükben 
maradjon.

— József Ágost herczeg és a pá
risi kiállítás. •Száz terebélyes ozagancsból 
álló gyűjteményt küldött a minap József 
A^ost herczeg a párisi nemzetközi kiállítás 
magyar osztályára, s a kiállítók bejelentő 
ivén hivatalosan és gondos magyarsággal 
értesítette Lukács Béla kormánybiztost, hogy

ponai és a jánobhegy-mreseki szorosokban a 
támadó ellenséggel.

Január 15-én Körmöczre érvén, Aulich 
honvéd-ezredes vezérlete alatt, a feldunai 
honvédhadsereg balszárnya, Jánoshegyet és 
Turcsek falvakat tömeges hi.dcsapatoklal 
szállj a meg, előre tolva az előőrsöket egé
szen a Szt.-Antal szobron túl.

Január hó 16 án az esti homályban Götz 
tábornok kimozdul Mosóczról,kiküldveLevar- 
tovszky őrnagyot a támadó oszlop élén, hogy 
az alsó-turcseki szorost közvetlenül foglalja el.

Az Antal-szobornál felállított ágyu-üteg, 
a hangensteini erdőn át törtetett vadászok 
által meglepetve, az inspiciáió tiszt, a fiatal 
Suska hadnagy, lelövetésével elfoglaltatik.

A puskalövések hallatára felriad a Tur
csek faluban elhelyezett honvédcsapat, s mint
hogy az előőrsöktől semmi értesítés be nem 
érkezett, nem tudva, mily haderővel áll szem
ben, nyakra-főre Jánoshegyre menekül.

Levatovszky elfoglalja a falut és azon
nal az éj folyamán védelmi erődítéseket tesz, 
a mennyiben itt a falu feletti utón egészen 
a hídig fenyőfákat döntet le, hogy a tüzér
ség és a iovasság előnyomulását lehetőleg 
megnehezitse, megakadályozza. A katonaság 
le nem fekszik, készen várja a biztos táma
dást. S ez tényleg nem is késik.

Aulich ezredes, értesitve a bajról, s teljes 
tudatában, m!ly fontossággal bir a turcseki 
szoros, az egész hadtestet fegyverbe állítja 
és bárom oszlopban reggeli három óra tájban 
támadólag lép fel.

A kezdet sikertelen! Az első ti madó 
oszlop bekerittetik s fogságba kerü* 1 * * * S.

A második támadó oszlop élére Kemni- 
tzer Károly honvédszázados áll s a pusztiió 
tűz megközelíti a falut. Itt inogni kezd az 
psslop I Ekkor két honvédet béna alá fogva, 

Előre honvédek ! Utánam fiuk 1 biztató sza
vakkal a faluba tör. De golyótól találva 
összerogy, s minthogy mellette egyik honvéd 
is elesett, csapata meghátrál.

A jágerek és deutschmoisterek „huiráh" 
kiáltása szuronyt szegezve visszanyomják a 
magyarokat egészen az erdő aljáig, a hídig.

Útközben a földön heverő Kemnitzerre 
akadva, irgalmatlanul hét szuronydöféssel a 
földhöz szegezik.

A szerencsétlen százados iszonyú kínok 
között csak másnap, Körmöczön, a hazafias 
Campione-csalad körében halt meg.

Az erdő alján a hid táján kemény tusa 
fejlődik; a magyar nem hátrál, a német 
támadása nem lankad.

A reggeli szürkületben, a sürü füstfelle- 
gekben dühös a támadás, vak a lövöldözés. 
A magyar ügyhöz csatlakozott Alexander- 
ezredbeliek még teljes osztrák, fehér szijjas 
felszerelésben a tűz vonalon tú1 előre törnek 
a nyugati hegyoldalon a keleti fenyvesben 
felállított tiroli lövészek (TirolérScbarfchü.- 
zen) csak a fehér szijjak után Ítélve, kemé
nyen tüzelnek az AleXander-beliekre, — 
osztrákoknak tartva őket — minek folytán 
számosán a magyar golyó által találva hul
lanak el.

Eközben a Langengruudon (a nyugati 
hegyoldal) Horváth honvédörnagy Kartácsai
nak pusztító hatása alatt a németek a stub- 
nyai országutra szorittatnak le, minek folytán 
Levartovszky is jágereita faluba vonja vissza. 
A magyarok most utáunuk s megkezdődött 
az iszonyú kegyetlen utczai harcz; házról 
házra dolgozik a puskaagy és a szurony. 
Szívós az ellenség ellenállása, de végre a 
a magyar vitézségen megtörik ; s a falut 
kénytelen kiüríteni annál is inkább, mert 
visszahúzódási vonalát, stubnyai útját, tényleg 
mir yescélyeztoti * Horváth hgdtegto, 

Ekttör előtör már a huszárság ágyu- 
ütegével s szorítja az osztrák hadat egészen 
Alsó-Siubnya községéig.

Délelőtt tizenegy óra tájban, nyolezórai 
vívódás után mienk a turcseki szoros !

Götz osztrák tábornok Mo.-óczra kény
telen visszahúzódni.

Az ellenség hármas, kombináczió táma
dás'’, Szélaknán Csórich alatt; Zsarnóczán 
Coileri alatt; és Turcsek-S :ent-Kereszten 
Götz alatt, dugába dőlt.

A turcseki szoros megvédése, illetőleg 
megvétele, ennek folytán kezdete a felső- 
tiszavidéki és a tavaszi dicső hadjáratnak !

S most a magyar vértől piroslott eme 
táj egykori képének talán leírásával; a ke
gyetlen testvéri harcz iszonyainak a lefes- 

| tésével foglalkozzam-e ? Avagy felujiteam-e
I a 90 megsebesült és 60 fiatal honvéd utolsó
I fájdalmas fohászait ? Nem 1 Csak hálát rebe-
i gok a Mindenhatónak, hogy istápolta a ma

gyart, kellően méltatva az itt ki oly t honvéd-
• vér nagy becsét, megengedve, hogy hazánk 
i függetlensége kivívásában elesett honfi’ár- 

iáink emléke iránti kegyeletét ifjúságunk 
ebben az egyszerű jelvényben kifejezhesse.

S ti itt elesett és elhantolt bősök nyu
godjatok békében 1 A dúló csaták után ne 
háborgassa senki, semmiféle szentségtörő kéz 
örök álmaitokat.

Te pedig ott fenn, te egek ura, magya
rok istene fordítsd felénk kegyes tekintete
det! és áldd meg e hont! áldd meg e hon 
népeit 1 nyújtsd felénk védő karodat, hogy 
testvéri szeretetben kölcsönös megértésben 
dolgozzunk a hon fölvirágoztatásán.

Éljen a haza I
Lelkes éljenzés fogadta a kitűnő beszédet, 

mely után Petykó Imre végzett VIII. osztályú 
tanuló buzdító szavakat intézett az ifjúság-

hoz. Petőfi „Nemzeti dal“ czimü költeményét 
szavalta ezután Schwarcz Manó végzett VIII, 
osztályú tanuló, a szavalat után a fő reál
iskolai ifjúság zenekara magyar dalokat adott 
elő, majd Schreiner Jenő VIII. osztályú 
tanuló szavalta Tóth Kálmán ,E;őre“ czimü 
költeményét. Faith Mátyás főreáliskolai 
igazgató köszönte meg ezután a közönség
nek az ünnepen való megjelenését és az 
emlékoszlop megőrzésére kérte fel Tuiócz- 
megye törvényhatóságának képviselőjét.

Megható jelenet volt, midőn Záthureczky 
Tamás, a szabadságharcz idejéből való honvéd
egyenruhájában, előlépett, és rövid, de lelkes 
beszédet kisérve a maga s a még élő 1848j9-iki 
honvédek nevében megkoszorúzta az emlék
oszlopot; az agg, de még mindig daliás hős 
honvédet perczekig éljenezte a nagyszámú 
s lelkesedő közönség.

Szép koszorút tettek még az emlék
oszlop talapzatára a körmöczi föreáliskola 
ifjusága, Körmöczbánya város törvényható
sága, a znióváraljai magyar olvasó-kör, a 
turóczmegyei tanitó-egyesület, a turócz-szt.- 
mártoni felső kereskedelmi iskola növendé
kei, az alsó-turcseki elemi iskola stb.

Befejezésül a főreáliskola ifjúságának 
énekkara a „Szózat“-ot énekelte el.

Ott emelkedik immár Turóczmegye te
rületén az ég felé az öt méternyi magas 
köosz!op e felirattal:

Az 1849. jan. 17-én e szorosban elesett 
honvédek emlékének állította a körmöczbányai 
áll. főreáliskola tanuló ifjúságának kegye
lete 1899.

Falkovics Szxxll. 



a remzctközi kiállítás szabályzatát ismeri, , 
s aláveti magát. Az ivet sajátkezüleg töl
tötte ki, ilyen bekezdéssel: A kiállító neve: 
József Ágost föherczeg. Lakóhelye • Kis-Ta
polcsány, Barsmegye. Az agancsokat ismer
tetve, m-gjogyzi a herezeg, hogy mindegyi
ken rajta van a neve s az is, hogy hol és 
mikor lőtte az özet. Kis-Jenö, Kis Tapol- 
csány s Alcsuth vadaskertjében ejtette el 
a remek agancsokat, a melyek közül kettő
vel már 1892-ben és 1897-ben első dijat nyert 
az agancskiállitáson. Végül kéri, hogy a táb
lákra húszasával erösitett agancsokat jó ma
gas helyre s egymás medé szegezzék, a szo
kásos biztosításról pedig öt Kis-Tapolcsány- 
ban értesítsék. A kormánybiztos már vála
szolt a fejedelmi kiállítónak, s megígérte 
neki, hogy a bejelentés gondosságához mér
ten intézkedni fog, hogy a rendkívüli szép 
és értékes gyűjtemény méltó helyre jusson 
a kiállítás magyar osztályának vadászati 
csoportjába.

— GázVilágitáS. Léva város tanácsá
nak a vidéki városok világítási vállalata fő
városi czég azon ajánlatot tette, hogy Léva 
városban hajlandó gázvilágitást berendezni, 
ha megfelelő mennyiségű fogyasztóra talál. 
Konkrét ajánlatot is csak azután a jelentke
zők számának arányához mérten fog tenni. 
E végből Tolnay István városi hivatalnok 
most gyűjti össze a gázvilágitást bevezetni 
hajlandó háztulajdonosok számát s egyúttal 
az egyesek által igénybe venni óhajtott gáz 
lángok mennyiségét. Bizony reánk férne egy 
kis világosság.

— Esküvő. Keresztény Gyula lévai 
m. kir. postatiszt a múlt héten vezette oltár 
elé H o s z t e k János beszterczebányai pol
gárnak kedves leányá’, Vilikét Besztercze- 
bányán.

—Barsvármegye aratási kilátása 
A földmivelésügyi minisztérium a gazdasági 
tudósítók jelentése nyomán a héten bocsá
totta közre a búza, rozs, árpa és zab várható 
termésének kimutatását. Barsvármegye a kö
zepes helyet foglalja el s kát. holdanként 
6—7 mmázsára van kilátásunk. Vármegyénk
ben búzával be van vetve 50 694 hold, összes 
termés 373.6(6 mmázsára, hoidankint 7.37 
mmázsára tehető; a múlt évben az aratas 
324.427 mm. búzát produkált A rozszsal 
bevetett terület 16.153 hold, 91.376 mm. 
várható terméssel a tavalyi 87.061 mmázsá- 
val szemben. A 'pa díszük 48 158 kát. holdon 
s ígér 327.509 mm., holdanként 6.80 mm. 
termést ; a műit évi 282.325 mmázsát tett 
ki. Végül zabot 12.509 kát. holdba vetettek 
s ebből a jelentés szerint 77.597 mmázsára 
van kilátásunk a múlt évi 65.287 mmázsával 
szemben. Tehát az idei esztendő jobb ara
tással kecsegteti a gazdát, in nt a tavalyi. 
Csakhogy az a szokása a magyar embernek, 
bogy akkor hiszi, ha a zsebében van. S igaza 
is van, mert addig a jég és tűz egy félóra 
alatt tönkre teheti az ogész év reménységét.

— Tüzeset Tűzi lárma verte fel e hó 
22-én délután Léva város lakóit. A tűz a Kern 
testvérek czég Balassa-utczai raktárának pin- 
czéjében ütött ki. A mondott nap délutánján 
az inas és a háziszolga állítólag kátrányos 
hordót üresitettek ki; a midőn a gyertya 
a kátránynyal tele vödörbe esett s azmeg- 
gyuladt, a mitől aztán nagyobb mennyiségű 
kátrány is tüzet kapott. A gyorsan előhívott 
tűzoltók és az üzlet személyzete az éghető 
s robbanó anyagokat eltávolitván a pinczét 
homokkal és trágyával légmentesen elzárták, 
hogy igy a tűz tovább terjedését meggátol
ják és elfojtsák. A raktár ez idő szerint még 
mindig el van zárva s csak hétfőn bontják ki,

— Diák játszótér. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter egy átiratában felhívja 
Léva város tanácsát, hogy a lévai főgimná
zium növendékei részére egy 100 méter széles 
és 200 m. hosszú játszó-teret jelöljön ki 
a melyen az iskolai játékokat akadálytala
nul lehet játszani, s a mely már a jövö tan
évben használatba vehető.

— Véres verekedés. A kurtahegyi 
barlanglakó czigányok, kiknek enyves kezűk
hez minden oda tapad, ami csak elemelhető, 
tudvalevőleg egymással jó barátságban szok
tak élni mindaddig, mig a lopott jószágon 
osztozkodásra nem kerül a sor. Ekkor azon
ban kitör a háborúság közöttük. így történt 
ez a héten is. Amikor is a veszekedő czi
gányok közül Izsák Mihály dobóberekaijai 
czigány akként vett magának igazságot, 
hogy Kreko József gr.-kelecsényi czigányt 
s ennek szeretőjét késével megszurkálta t> 
azután kereket oldott. A megsebesült czi
gányt a kórházba szállították, még a tet
test a csendörség kézre kerítvén a bíró
ság gondjaira bízta. Itt volna az ideje 
egyszer mindenkorra végét szakítani annak 
az ősidőbeli barlangiaké állapotnak s illető
ségi helyére tolonczoltatni valamennyi czi
gányt, a kik a vagyonbiztonságnak még ma 
is a legnagyobb ellenségei.

—■ Vihnye és Szklenó fürdőkben már 
megkezdődöt' a fürdö-élet, azonban az eddigi 
kedvezőtlen időjárás miatt a vendégek száma 
itt is, ott is jóval kevesebb, mint a múlt 
esztendőben ilyenkor. Vihnyén eddig 167 
vendég tolt, Szklenón jóval kevesebb. Mind 
a két fürdő pedig igen megérdemli a közön
ség pártolását, mert hévviz forrásai páratlan 
gyógyhatásuak, vidékük pedig egyike a leg
szebbeknek. Azonban egy kissé több gondot 
kell fordítani a fürdőre, különösen pedig 
Szklenóra nagyon ráférne egy kis tatarozás, 
mert szép parkját kivéve nagyon kezdet
leges stádiumban áll ott mindeD,

— Ttacsostély. A lévei önkéntei 

tűzoltó egyesület julius hó 9-én a Nyitrai 
kert nyári helyiségében tánczestélyt rendez. 
Az egyesület az által óhajtja régi jó hírnevű 
nyári mulatságait feleleveníteni.

— Eljegyzési furcsaságok. A sze
relem az emberiséggel egy idejű, de a szer
tartásos szokásokban nagyon különböznek 
az egyes népek egymástól. Az olaszoknál 
a nö választ s csupán szenvedélyes szerel
mének szavát követi. Ifjan kész férjhez 
menni, sokkal hamarább fejlődik, mint a 
közép-európai nö. Őseiktől örökölték e szo
kást. Az arab elküldi egy rokonát a meny
asszony apjához és készpénzen megvásárol
tatja. A török minden ünnepélyesség nélaül 
bocsátja el és veszi tulajdonába az asszony
személyt. Ép úgy cselekszenek a perzsák, 
a kiknél egyformán tisztességes dolog egy 
hölgyet nőül vagy bérbe venni. A khiuaiak 
annyira sietnek, hogy a gyermeket még 
születése előtt eljegyzik. Ha aztán a dolog 
nem úgy sikerül, a hogy remélték, minden 
lelkifurdalás nélkül vizbe dobják a fölösle
ges ártatlan csecsemőt. Gyönyörű és a kö
zépkor lovagiasságával versenyez a kam- 
csatkai szokás, hogy az ifjú a házas ág előtt 
pár hónapig a leány szolgálatára álljon, tel
jesítse rendelkezéseit, kövesse készségesen 
minden útjában. A hottentottoknál a völe- 
gényjelölt és apja együtt mennek a háztüz- 
nézőbe, égő pipával a szájukban. Kosárnak 
a leány részéről nincs helye, kivéve, ha 
már másnak volt elígérve. Van végül né
hány indián törzs, a hol a menyasszonyt 
becsukják negiven napra egy külön wig
wamba, mert úgy tartják babonás félelem
mel, hogy ez idő alatt a leány mindent 
megront, amihez keze hozzáér. Mikor letelt 
a tilalmi idő, akkor megtartják a lakodalmat.

— Felvétel tanítóképzőbe. A pápai 
állami tanitóképzö-intézet I. osztályában az 
1899/1900. tanévben több, teljesen in
gyenes és féidijas, állami segélyállo
más lesz betöltendő. Folyamodváuyok julius 
1-ig Szováthy Lajos igazgatóhoz küldendők. 
A fölvételi-vizsgálatok julius 3 á n tartat
nak, melyre az elégtelen osztályzatú, avagy 
IV. gymuasiális, vagy po'gáriskolai osztályt 
nem végzettek köteleztetnek. Tudakozódásra 
innen—kívánságra—bővebb tájékozás adatik.

— Eljegyzés. Dr. Km o s k o Béla 
lévai ügyvédjelölt e hó 17-én váltott jegyet 
Mocsy Zolna kisasszonnyal, Mocsy Lajos 
garamvezekériyi ügyvéd kedves leányával.

— Szövetkezeti mozgalmak Nyit- 
ramegyében. A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesület nem csak tanácskozik és beszél 
a szövetkezés gazdasági előnyeiről, hanem 
egyre-másra létesíti is a szövetkezeteket. A 
Kályi Sándor gróf nyitrai buzdítása követ
keztében újból alakult 3 szövetkezet és 
pedig egy hitelszövetkezel Nyitra Szucsány- 
ban s egy Hangya — kötelékbeli fogyasz
tási szövetkezet ugyancsak Nyitra-Szucsány- 
ban, egy másik fogyasztási szövetkezet pe
dig Koroson. A Nyitramegyei Gazdasági 
egyesület titkára a talajt még több helyen 
is elkészítette s igy a felvidéken rövid idő 
alatt több szövetkezet fog létesü ni,

— Italmérők figyelmébe. A belügy- 
minister azon rendelete hogy a veneéglösök, 
kávésok, korcsmárosok szóval az italmérők 
ezután csak olyan üvegekben adhatják a bort 
vendégeiknek, melyek a koronás bélyegző 
jeggyel vannak ellátva, — julius hó elsején 
lep életbe. Felhívjuk e körülményre az ital
mérők figyelmét, mert ez ideig a helybeli 
hitelesitö hivatalnál megfelelő üvegeiket el- 
láiha.ják e jegygyei, ami mindenesetre czél- 
szerübo lesz, mint a jegyteleu üvegeket egy 
esetleges vizsgalat alkalmával összetoletni 
és a kiszabandó büntetést elszenvedni.

— Színészet Mezei Béla szintársulata, 
mely nálunk igen vegyes pártolásban része
sült, Balassa-Gyarmatou működik. Mint ben
nünket értesítenek, az ottani közönség sem 
igen tud tölmelegedni, pedig a derék, tö
rekvő társulat intelligeicziája ott is feltűnt, 
köztudomású azonban, hogy ez a színházi 
holt szezon, mely augusztus befejeztével ér 
véget, s igy a színházi viszonyok javulása 
előbb nem is várható.

— Nagyothallóé. Egy gazdag angol 
úrnő, kinek Dr. Nicholson mesterséges fül
dobja a nagyothallást és fülzugást megszün
tette 20000 márkás alapítványt tett Dr. 
Nicholson intézetének azon kikötéssel, hogy 
ezen összegből olyanok kapjanak mestersé
ges füldobot ingyen, kiknek nincs módjuk
ban, hogy azt máskép megszerezzék. — 
Levelek a következő czímre küldendők: 
B. Y. Nicholson intézetnek, „Langgots“, 
Gunnersburg, London, W. Englaud.

— Bövid hírek. — A dicsőség ára. 
Az egyesült államok ez évi költségvetése 
250 millió forint deíiczitet tüntet fel. 8 ezt 
a rengeteg deíiczitet a spanyol-amerikai há
ború okozta. — Nyomdász iskola. A ke
reskedelmi miniszter Budapesten nagyobb 
állami grafikai szakiskolát fog felállítani a 
sokszorosító ipar fejlesztése czéljából. — 
Az országos tűzoltó kongresszus ez évben 
augusztus hóban Brassóbau lesz megtartva, 
melyre nézve már most folynak az előké
születek. — Október 6-ának félszáza
dos évfordulóján a 48—49 évi honvédek 
Aradon országos gyűlést szándékoznak tar
tani, mely nagyobb Bzerü ünnepségekkel 
leend egybekötve. — A CSáSZár csator
nája. Vilmos német császár a Rajnát a 
Visztulával csatornával tervezi összekötni a 
mely csatorna átszelné egész Német birodal
mat s a melyen Berlin hajókkal is megköze
líthető lesz,

APRÓSÁQOK.
Rovatvezető: ZUHANY.

Női képezdébeu. Tanár: Utolsó előadá
som alkalmával mondottam önöknek, hölgyeim, hogy 
a férfi agyveleje mindig nagyobb, mint a nőé. Mit kö
vetkeztet ön ebből Berta kisasszony ? — Berta: Azt 
következtetem, hogy az agyvelönél sohasem a mennyiség, 
hanem a minőség irányadó.

V a s u t o n. Egy németországi utazó a vasúton 
uralgó hangról a kővetkező megfigyelést tette. A IV-ik 
osztályban a vonatvezetők gorombák, az utasok is go
rombák. A III-ikban a vonatvezetők gorombák, az uta
sok udvariasak. A II-ikban a vonatvezetők udvariasak, 
az utazók is udvariasak. Az elsőben a vonatvezetők 
udvariasak, az utasok gorombák.

Közgazdaság.

Búza termelési adatok.
Most a midőn, az aratás küszöbén ál

lunk nem lesz érdektelen egy némely ada
tot közzétenni az egyes gabonatermelő álla
mok búzatermésének eredmény eíről.Veszszük 
ez adatokat a földmivelésügyi m. kir. minis- 
ternk azon jelentéséből, melyet a világ 1898. 
évi gabonatermelése és gabonafogyasztásáról 
a közelmúltban közzétett. Ejelentés szerint 
a búzával bevetett területek a legtöbb államok
ban mutatnak ugyau növekedést, de az oly 
csekély, hogy alig számbavehotö. Terület te
kintetében a búzatermő államok közül első 
helyen állanak az amerikai Egyesült államok 

I 17 5 millió hektár buzavetéssel, követik ezt 
I a többi államok következő sorrendben : eu- 
| rópai és ázsiai orosz birodalom 16 5, Fran- 
| cziaország 7, Keletindia 9, Olaszország 4'5, 

Magyarország 3, Argentína 2’4, Németország 
1-9, Románia 1’5, Bulgária és Kelet-Rume- 
lia 1'2, Kanada 1*1, Ausztria 1, Nagy-Brit- 
tania 08, Szerbia 0’3, Belgium 0’2 millió 
hektárral. Ez államok közül bevitel által 
egészítik ki szükségletüket. Nagy-Brittánia, 
Francziaország, Németország, Ausztria,Olasz
ország, Belgium, kivitelre pedig a Kelet- 
Rumélia, Szerbia, Kelet-India, Amerikai egye
sült államok, Kanada, Argentína, bevitelre szo
ruló államok közül legnagyobb átlagtermése 
Belgiumnak van, hektáronként 27 8 hltrrel, 
Nagy-Brittánia átlag termése 26’1 hit. leg
gyengébb termése van Olaszországnak, hol 
a hektáronkénti átlag csak 9 hektoliter. A 
kivitelre is termelő államok közül termés
eredmény tekintetében első helyen áll Ka
nada hektáronként 18 hl. terméssel, utolsó 
helyen Argentinja 6’8 hltrrel. Magyarország 
átlagtermése 15’3 hektoliter, mely eredmény 
semmi esetre sem olyan, hogy várakozásun
kat kielégítené. E jelenség okául a jelentés 
egyrészt a száraz telet, az egerek és férgek 
sokaságát, másrészt a junius hó folyamán 
kitört viharokat tekinti. Azonban vélemé
nyünk szerint a közepes eredmény még egyéb 
körülménynek is tulajdonítható. Gazdáink, 
daczára azon körülménynek, hogy nemcsak 
a szaklapok, de társadalmi lapok is 
minduntalan hangoztatják a gazdalKodási 
rendszer okszerűbb mederbe való tere
lését, nem hallgatnak a jótanácsra 
A talaj művelés terén ma is ép oly visszás
ságokkal találkozunk, mint évtizedekkel ez
előtt, A tarlónak ideje-koráni feltörése, az 
őszi mély száutás, a véleményeknek tavaszi 
boronálása még mindig csak elvétve talál
ható egyes intenzivebb gazdálkodónál. Ren
des vetésforgásról a legtöbb gazdaságban mit 
sem tudnak. A trágyázást helytelenül hajt
ják végre; műtrágyákat alig használnak, pe
dig nálunk, a hol a gabonatermelés oly rend
kívüli mértekben forsziroztatik, műtrágya nél
kül existálni alig lehet. A vetőmag megvá
lasztásával semmit sem törődnek ; eladják a 
terménynek, javát s vetésre felhasználják a 
selejteset. Ápolásról, gyomitásról szó sincs. 
Egyszóval oly helytelen irányban folytatódik 
a termelés, hogy valósággal még csodálkozni 
lehet a hektáronkénti 15. 3 hltrnyi termés
átlag felett.

Földünket a Kánaán földjének szeretik 
nevezni, nem tagadjuk, megérdemli földünk 
e jelzőt, de azért ne bizakodjunk el benne. 
Törekedjünk okszerűbb gazdálkodás által a 
földünkben rejlő tökét gyümölcsözőbbé ten
ni, s akkor nem lesz nehéz oly átlagtermést 
elérnünk, mint a minővel Belgium dicse
kedhetik.

Irodalom és művészet.

Gondolatok a jellemképzés köréből czim 
alatt igen érdekes didaktikai irányú érteke
zés hagyta el a sajtót a héten, a melyet 
Fiudorovics Zőgmoud lévai főgymn. tanár, 
lapunknak is jeles tollú munkatársa irt. A 
szerző gyakorlati példákkal is illusztrálva 
körülményesen megvilágítja mindazon mo
mentumokat, melyek a gyermek és ifjú ke
délyére, jellemére maradandóbb benyomást 
tesznek, a melyek állandó irányba terelik 
annak hajlamát, vét mérsékletét s így jövendő 
életére nezve elhatározó befolyással bírnak 
Szakavatott tollal bonczolgatja a különböző 
nevelési rendszerek előnyeit és hátrányait 
meleg szeretettel ajánlván a jellem nemesitő 
vallásos érzet ápolását, a fegyelem szigorú, 
de nem rideg betartását 8 főleg a felnőttek 
jó példával való elöljárását. Kiterjeszkedik 
arra, hogy a cselekvést meg kell kedveltetni 
* gyermekkel, mert osupáo a büntetéstől

'való féleleni mindig megboszulja magát, mert 
ellentállásra s erőszakosságra buzdítja a nö
vendéket. Különösen a szülök, tanítók és 
nevelők nagy haszonnal forgathatják e köny
vecskét, a melyet szerzője bizonyára növen
dékei iránt való meleg szeretetből bocsátott 
piaczra, mely nem csak az író jeles tollát és 
a tanár mély tudását, hanem egyúttal a ne
mes emberbarátot is dicséri. A künyv ára 
1 korona, mely a szerzőnél Léván kapható.

A „Magyarország" politikai napilap sem
miféle magánérdeknek nem áll szolgálatában. 
Egyenes, soha meg nem tántorodó, bátor 
irányának a legnagyobb érdeme van abban, 
hogy a közszellem hazánkban megváltozott 
és a kormányzati irány jobbra fordult. A bu
kott rendszer elleni harczot a „Magyarországu 
kezdette, vezette és lankadatlanul szította 
egész a diadalig. Ennek nyomán következett 
be az a nemcsak journalisztikailag, de poli
tikailag is fontos esemény, hogy Kossuth 
Ferencz is, a lap munkatársai sorába lépett, 
Vele együtt a lap fővezérczikkirója Bartha 
Miklós, a magyar szónak és a magyar gon
dolkodásnak ez a nagymestere, a kinél szeb
ben és igazabban magyar publiczista még 
nem irt.

A „Magyarországu hírszolgálata párat
lanul áll a magyar journalisztikában, az ösz- 
szes többi lapokat megelőző kitűnő források
ból szerzett értesüléseivel.

A lapot Holló Lajos, ez a nagy tevé
kenységű és minden közszükség iránt élénk 
érzékkel biró képviselő szerkeszti, dr. Lo
vászig Márton h. szerkesztő közreműködésével.

A „Magyarország* előfizetési ára 14 frt, 
félévre 7, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 
1 frt 20 kr. Legczélszerübb az előfizetési 
pénzeket postautalványon küldeni a „Ma
gyarország* kiadóhivatalába.

Politikai és Közgazdasági Évkönyv. A 
„Politikai Hetiszemle" kiadásában és Székely 
Sámuel szerkesztésében ez év október ha
vában „Politikai és Közgazdasági Évkönv* 
czimü munka jelenik meg. Az érdekesnek 
igérkezö^Evköny Magyarország politikai,'köz
gazdasági és kulturális helyzetét, .valamint 
fejlődését fogja évröl-évre nemzetközi keret
ben bemutatni. A komoly irányú évkönyv a 
legújabb statisztikai és hivatalos adatok fel
használásával készül. Nem csak a hazánkat, 
hanem a külföldet illető minden olyan adat, 
melynek ismeretére szüksége van a művel
tebb közönségnek, benne lesz ebben a ma
gyar nyelvű évkönyvben, ami a jövőre nézve 
teljesen fölöslegessé teszi a Whitaker’s Al
manach, a Statesman’s Jear-book, a gothai 
Hofkalender s ehhez hasonló külföldi mun
kák használatát. Az 500 — 600 oldalra ter
jedő Évkönyv előfizetési ára díszes angol 
kötésben 4 frt- Az összeget legczélszerübb 
postautalványon a következő czímre küldői: 
Politikai Hetiszemle kiadóhivatala, Budapest, 
Vili., Sándor- utcza 19.

Szerkesztői üzenetek.
P. E. Körmöczbánya Köszönet; a czikk jön.
P. L. Szklenó. Megkaptuk. Helyszűke miatt csak 

jövö számunkban közöljük.

Selyem damaszt
75 krajczártól 14 forint 65 krig mé
terenként, — valamint fekete, fehér és szines 
Hennebergselyein 45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként, — a legdivatosabb szövés, szin 
és mintázatban. Privát fogyasztóknak 
póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, — mintákat pedig 
póstafordultával küldenek, HENNE- 
BEBG G selyemgyárai (cs. és k. ud
vari szállító) Zürichben. — Magyar leve- 
ezés. Svájcába kétszeres levélbélyeg ragasz
tandó. —

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány. 

Búza* ni.-mázsánként 9 írt 20 <r 9 frt. 50 Két
szeres 7 trt 50 kr. 7 irt 40 ár. — Rozs 
7 trt 30 ki. 7 írt 10 kr. Árpa 6 frt 70 
5 írt 80 kr. Kukortcza 5 frt 20 kr 5 frt — 
kr. Bab 5 írt 80 kr. 5 fn 60 cr. Zab 6 frt 10 kr 
5 frt 90 kr. Lencse 6 trt 20 kr. 6 frt 60 kr 
Köles 4 frt 60 kr. 4 frt 80 kr.

Nyilttér.

Előfizetési felhivás.
Az uj évnegyed küszöbén van szeren

csénk a t. ez. olvasó közönséget előfizeté
sének megújítására tisztelettel felkérni.

Előfizetéseket elfogadunk és azokat pon
tosan s díjtalanul eszközöljük, — bármely 
hazai, vagy külföldön megjelent Divat 
Lapra, Hírlapra, Ifjúsági Lapra, Szak-, 
Szépirodalmi, Humorisztikus, illusz
trált lapokra és folyóiratokra, 

az eredeti előfizetési áron.
Esetleges reklamácziókat dijtalanul in

tézünk el.
Teljes tisztelettel

IQ’-yitra.i és Társa 
könyvkereskedése Lévát,



26. szám.
HIRDETÉS E K 1899. junius hó 25.

kir. államvasutak gép-agyárénak vezérügynöksége
Budapest, Váczi-körut 32. szám.

, , . , if„Aw«^«lA».nrnituráÍt. ipari czélokra alkalmas „Compound14 lokomoblljait, teljesen vas-
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyára an i,*/.u . & P S körfűrészeit, „Millenium“ kaszáló- és aratógépeit; továbbá Sack-ból készült szalmakazalozó-gépeit, gőzkukonczamorzsoloit, Stibor-féle körfttfeszw, „műre & F

féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit.
y z é K i EL g y e 11 é 8 b

Képviselő ; Hirsohmann Kristóf ur Pozsony.

A m

és

A r j e

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet s a selmeczbányai m. kir. bányász 
erdész akadémia vegytani tanszékeinek volt vegytanársegéde stb.

Az intézet igazgató vezetője s tulajdonosa

dr. Sztankay Aba
műszaki vegyész.

Kapható : Kern Testvéreknél Léván.
-A-lapittatott 183'7- évben.

HAZAT GYÁRTMÁNY!Léván.

Vermoler és Yiktoria-féJe legjobb!
Fel-ü.lxxinlij.a.tlaii, 

siker kétségtelen.
A szőlő vessző (venyige) leveleinek betegségei ellen,

valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelészek, 
pondrok és mézharmat stb.-tői való megtisztítására.

Ára 12 forint
Kapható: Kern Testvéreknél,

Gabonatisztito-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek. 
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára, 

Kern Testvéreknél, Léván. 
Árjegyzékek kívánatra Ingyen 

és bérmentve küldetnek.

^oöooöooooooooeöoö^W 
Vegykisérleti állomás 

és vegyészeti iroda Bát.
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Hatóságilag engedélyezett s Kereskedelmi tcrvenyszekíleg bejegyzett czeg.
Ajánlja az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság körébe eső chemiai analy- 

zisek keresztül vitelét. Mezőgazdasági szeszgyárak, eczet, faeczet. gyufa 
stb. gyárak, cserép, agyag, iparvállalatok költségvetése s tervezetének el
készítését.

gagg- D IJ AK M ÉR S É K E L T E

0
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Ifj. Kotzó Pál 0
Budapest, "V_3 I-iipót-kzömt 18. sz. V

(Vígszínház mellett, a nyugati pályaudvar s Margithid közelében.) Q 
A közönségnek pártfogását kérve, ajánlja /\ 

Garett R. és fiai féle legújabb szerkezetű V 
compound gőzmozgonyait félstabil- 
ŐS stabilalakban, a melyek 40 százalék 
tüzelőanyag megtakarítással dolgoznak.

Gőzmozdonyokat és gőzcséplőket 
négyszer fordítható acél-dobsinekkel, 
toldást nem igénylő szaimarázókka 
ŐS nagy szita felülettel, minden nagy 
ságban.

Minden faj'a lovas cséplökészleteket 
arató- és vetőgépeket, szecskavágó

kat, répavágókat és minden más gazdasági gépeket.
Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek!

0
0
0
0
0 
0
0

Lábbal tiporva
lesznek a padlófénymázak, miért is tartósságot igényelnek. 
A ki néhány krajczár megtakaritása végett csekélyebb értékű 

gyártmányokat szerez be, az

pénzét az ablakon szórja ki.
Nálam csakis az általánosan jónak elismert 

padlófénymázak kaphatók: 

Schramm Kristóf
Győr, Bécs, Simmering, Majna melletti Offenbach.

aT*. m,a YVh CA‘kezesség m011ett tiszt.* boros 1 yanIuh k-
Qwlll wUlIŰ XxaISwQx lói készült padlófénymázai tartósság, 
fényük és keménységük tekintetélen valamennyi versenygyártmányt felül
múlnak. A sok ért iknélküli utánzások miatt kérem arra ügyelni, hogy 
minden dobozon Schramm Kristóf neve látható legyen.

Továbbá: mosható zománcz-festékek elegáns színárnyalat
ban mindennemű házi szerek, melyet bárki szaktudomány hiányában maga 
dolgozhat fel, alkalmas mosdó-szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak 
bezománczozására konyhákban és fürdőszobákban. — Copal butorlakk, 
Copallak belső használatra Bamlarakk, Bőrlakk, Száritó-fimisz, 
Politurlakk, Vaslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz 
használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak számára.

Különlegesség: kocsi városok és kocsifényezök részére Kutschen- 
lakk, Práparationslakk, Gestellakk Schleif és Lazurlakk eredeti 
1 kgrmos dobozokban.
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Hoff János maláta-készítményei 
gyengék és betegeknek. Kávé

Hoff János 
maláta egészségi itala 

Általános elgyengülésnél, az 
alhasi szervek rendellenes 
működésénél, mell- és gyo
mor bántalmaknál, nemkülön
ben a lábadozóknak legjobban - 
bevált és legjobb izü erősítő szere, i 

Egy palaczk ára 75 kr. — vt 
palaczk bérmentve 3 75 kr. ,

Tiz éve, vagy már légibb idő óta hasz
nálom az Ön maláta egészségi sörét és 
egyébb maláta készítményeit. Ezek az 
egyedüli szerek, melyek feleségemnek 
visszaadták az egészséget.

Bögér, Becs, Hofmühlgasse.

I
Hoff János

sűrített maláta kivonata.
Tüdőbajoknál, gégehurut- _ _ a____________ __ _

nál, úgymint idült köhögés- Bégnél,“idegessőgnőiráümat 
női; főleg a gyermekek légzési 1------ r■ - - •
szerveinek megbetegedésénél a 
legjobb sikerrel alkalmaztatik. Ize 
nagyon kellemes.

Egy üveg ára 1 frt. — Öt üveg 
bérmentve 5 frt.

Maláta kivonat készítményei valóban 
jó és hatásos szerek. Küldjön tehát is
mét ő üveg maláta kivonatot, 1 font 
maláta csokoládét és 8/a zacskó maláta 
kivonat mell cznkorkái.

Fischer 6. őrnagy N..Várad.

Hoff János
malata egészségi csokoládéja.ittuiuia ufcUiMWHl uwiuiaitüja.

Gyengeségnél. vérszegény

lanságnál, étvágytalanság 
nál kitünően bevált. Rendkívül 
jő izü és tápláló, Gyenge gyer
mekek igen jó eredménynyel hasz
nálják.

Egy csomag ára 1 frt.
Malata csokoládéja a legkitűnőbb a 

mit ismerek. Ezen kellemes italt idii't 
gyomor — illetve emésztési zavaroknál, 
sápkórnál és általános gyengeségnél min
denkor jó eredménynyel alkalmazom. 

____________ Dr. Nicolei orvos, Triebel. |

Hoff János 
maláta-kivonat mell cznkorkái. 
Köhögésnél, rekedtségnél, 

elnyálkasodásnál, főleg tüdő
hurutnál utóiérhetlen hatású, A 
valódi maláta mellczukorkákat 
emésztési zavar nélkül tetszés sze
rinti mennyiségben lehet használni.

Egy doboz ára 10 kr., egy 
zacskó 30 kr.

Csodálatos volt maláta kivonat mell cztt- 
korkáinak hatása makacs köhögésem ellen. 

Zedlltz-Neukiroh lovag, Waldenburg.
Czukorkái feleségem köhögésén és asth- 

matikus bántalmain kitünően segítenek. 
BlISCh plébános, Weischütz.

Baktár Léván: Bolemán E. örök., Medveczky Sándor gyógyszertáraiban; Czirok János utóda Amstetter Imre, Frommer Samu, Engel 
József kereskedéseiben.

Magyarországi kizárólagos főrakrár: TÖRÖK József gyógyszertára Budapest,Király u. 12.
------= Közlemények: Árjegyzékkel ingyen és bérmentve. =------

Nyomatott Nyitrai ói Tária könyvnyomdájában, Léván.

ZF'iuxné'böl
közvetlen a tengeri hajóról szétküldve 

1
1
1
1
1

zsák 4 kgr. Rió kávé jó izü . . . , . 4.60
zsák 4 kgr. Portoriko kávé uagyszemű . 5.60
zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü . . 5.76 
zsák 4 kgr. Portoriko gyöugykávé , . . 6.12
zsák 4 kgr. kék Jáva győngykávé . . , 6.80

elvámolva, bérmentve és csomagolva min
den más költség nélkül.

Árje^zékel és látképet levelezőlapot kívánatra In^en küld,

Fratelli Deisinger,

FIUME, szabad kikötö 28.

A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.


