
1906. május 6.XXVI. évfolyam.

ELÖFIZE' ési föltételek.
Vidéken és J évin házhoz küldve :

évre ... 10 kor. - fill. 
hóra ... 5 kor. - fill. 

Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
pénzek póataulaleáoynyal küldhetők, 
zamol 20 nílérért kaphatók 

kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill , többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásét tü fillér-
HivataloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. <0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^ezeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

X kéziratok » szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—vasárnap reggel. -t—

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

1322 '06 szám.
Hirdetmény!

Lt va r. t. város képviselőtestülete a 
folyó 1906 évi február hó 27-én tartott 
közgs ilésébpn 344/1906 szám alatt hozott 
határ*, atávil a „Keményseprési iparró.“ 
szabii) rei df letet toiott, — azt a városi 
kiadóh vatai?an 15 n .pra közszemlére teszt m 
8 ezennel közhírré teszem, hogy azon sza
bályrendelet és határozat e.ien az 1886 évi 
XXH t. e. 25. §-a érteiméi oa bárki által 
felebbezés adható be.

L a, 1906. ápr. 30 án.
Bód.cg-11. Xuajos 

polgármester.
II.

2618/1906 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. város területén iakó esküdt
széki szolgálatra képesített férfiak alaplajst 
romának összeállítására megalkotott összeíró 
bizottság közzé teszi, ho.y Léva r. t. vá os 
területén és a hozzá tartozó Lász óroüve, 
Génye es Szett -Janó- pusz.áko i lakó mind ,n 
férti, aki magytr bor o% a to'yó 1906 esz
tendő en legalább 26 ik életévét beiö ii, a 
magyar nyelvet ért’, azon írni olvasni tud, 
aki legalább 20 korona egyenes állami adót 
köteles fizetni; — amennyiben p dg időle
ges adómentese‘get é ve 20 korona egyenes 
állatni adónak m ?gfe elő értékű vagyonnal 
bir, — vagy az adózásra va'ó tekintet né k ül: 
köztisztviselő, lelkész a magyar tudományos 
tcadémia tagja, tudor, okleveles tanár, 
ügyvéd, mérnök, építész, hajót-kapitány, 
gazdatiszt, gyógyszerész, vegyész, erdész, 
bátyus", tanító, sebész állatorvos, továbbá 
az aki a felsőbb művészeti, más felsőbb 
szakiskolát eivégez'e, — végül aki a közép
iskolai záróvizsgát letette, — az alaplajst
romba való felvétel végett az összeíró 
bizottság előtt, Léva r. t. város tanácster
mében (I tő emelet 15. szám) a kitiLött 
következő határnapok b&rme yikén neve
zetesen ;
1906 evi május 18—án d. e. 9 — 11 órako', 
1906 „ „ 19-én „ 9-11 „
1906 „ „ 21—ón „ 9-11 ,
szemé esen, vagy meghatalmazott által is 
megjelenhetik.

L va, 1906. május hó 5-én.
Sód.eg'Jx X^ajoa 

polgármester.
miot az ösdijeiró bizotttág elnöke.

T A E C Z A.
Egy éve csak I

Egy ere csak hogy itt voltál közöttünk 
S fél éve már a sírba vagy . . •
Egy éve még mi mindent nem reméltél 
Te dőre szív, te balgatag . • •

8 mi vált valóra ? — Puszta fészek, 
Beun sirdogál két bánatos madár,
Nem tudja hinni hogy való az — álom 
8 csak egyre vár, — csak egyre vár . . .

Az egyik ősz elvitte egy reményük, 
A k is fióka nj fészekbe szállt . . .
A másik iák alighogy megnőtt szárnya 
Kiszállott messze : párjára talált.

A harmadik ... óh Istenem 1 — hová lett ? 
Nem volt még szárnya, el nem szállhatott, 
Mikor jön vissza ? várjuk — s mindhiába : 
Az égbe vitték szálló angyalok . . •

I

i

Egy évei csak hogy itt voltál közöttünk 
8 féléve tanár a sírba vagy . . .
Egy éve| még mi mindent nem reméltél 
Te dőre » *.;v, te balgatag —

Évfordulón.

I

Évfordulót ... óh Isten, Isten I
De nagy l italmad, sujtoló kezed, 
Az ut, a n elyen járnunk rendelőd 
Mond meri r visz, hová vezet ?

Évfordulón!. . * könnyes szemekkel
Méc.es meifl.tt airolr, imádkozom 
8 mennél buzgóbban kérem Istenem
Annál söténabb fájó bánatom.

Évfordulóra... óh édes párom
L.ak most (tudom, érzem mi vagy nekem 

ni.
1041/1906 szám.

Hirdetmény!
Az 1906/7 tanévben ovoda és tanköte

lezettségben álló 3—14 éves gye inekek 
összeíró át ezutts] is házról házra járva 
fogják te'jesiteni a hatóság kiküldöttei, kik 
ezen munkálataikat fo yó evi május hó IC én 
kezdik meg s a következő napokon folytat
ják esetleg május hó 25 ig bezárólag.

A összeírásoknak megkívánt pontossága 
tekintetéből fölkérem Léva város azon lakos
ságát, kiknek ovoda vagy tanköteles korban 
levő gyermekeik vaunak, hogy a jelzett 
napokon amennyit oa otthon nem ta lózkod- 
nának, — goi doskodjansk a család vala
melyik felnőtt tagjának vagy más megbí
zottnak otthon létéről, ki az összeíró részére 
a szükséges adatokat legjobb tudomása 
szerint megadhatja.

Különösen figyelmeztetem az érdekel
teket, hogy az összeirókat ezen hivatalos 
teendőik közül a kívánt ada’oknak bemon
dásával megfele'ö támogatásban részes'tsék 
annál is inkább, m>rt aki tudva hamis vagy 
valótlan adatokat vall be, vagy az adatok 
beva'lását megtagadja avagy valamo y már 
tanköteles gyermeket szándékosan elhallgat,
— kihágást követ el s az 1897 évi XXXV. 
t. c. 13. § a alapján ani yiszor amennyiszer 
100 koronáig terjedő pénzbüntetéssel bün- 
tettetik.

Léva, 1966. ápr. 30-án.
Sód-Qg-lx XjSlJos 

polgármester.
IV.

2539/1906 szám.
Hirdetmény!

Barsvármegye központi választmánya 
az országgjül!sí képviselő választók 1907 
évre érvényes névjegyzékét összeállítván,
— Léva város válasz'önak elkülönített 

1
I

i
i

ide glenos névjegyzékét a kihagyottak név
jegyzékével együtt f. hó 5-től 25-ig terjedő 
időre leendő közzététel végett 17/1906 sz. 
intézkedésével leküldötte.

Erről a választó közönséget eren hir
detmény u’ján értesítem azzal a figyelmez
tetéssel, hogy a névjegyzékek a fent jelzett 
időszakon át a hivata oi órák alatt a váron 
iktató irodába betekinthetök, azo '< a di iu'áni 
órák alatt lemá o hitók, továbbá, hogy a 
névjegyzék ellen a folsró'a ások f. hó 15-ig 
a felszólalások e leni észrevételek pedig 
16 tói 25 ig bezárólag érvényesíthetők.

Léva, 1906. május hó 3 4n.
XZ: á.caá rtsztey 

h polgármester

Nincsen vigasz ? de vau ! Te benned, 
Csak légy enyém, csak légy velem I

Évfordulón . . . most há.om éve . . .
Azóta mennyi minden változott,
Csak le maradtál az, ki akkor 
Kicsiny fészkünkbe elhozott . . .

Csak te maradtál az, ki mindig
El tudta űzni könnyein, bánatom. 
Te vagy az én hitem, reményem 
Te vagy az én egyetlen vigaszom !

Dr. Radványiné Ruttkay Emma 
i~ ~ ~

„Tavaszvirágok“
Irta . Cserei József.

F. é. május hó 1-én jelent meg Léván 
Nyitrai és Társa könyvkereskedésében a 
fennebbi címen Cserei Józse/hiiybeni főgimn. 
tanár verskö'ete, melyet az alábbiakban 
mutatunk be a t. közönségnek.

Reál-ideál konkretizmusa a Cserei köl
tészete. Gondolatait felemelő eszmény iség, 
érzéseit az ihlet meghatottsága sugalja, és, 
mert mind a kettő a szivén szüremlik át, 
mondanivalója, goodolatgazdagsága meleg 
lírai érzéssel tetszik ki belőle.

Tárgya egy-egy reális, átélt motívum, 
de ezt a szerző általános érvényre idealizálja. 
Nem tanulmány eredménye ez a kis kötet. 
Versei az ih’et vibrációja alatt szü'ettek. 
Belőlük a jellem, az egyén szolidságé beszél 
tanító hangon, és ez a tónus jól esik a gon
dolkodónak. Ügyes kézzel mintázza az ész 
és szív, értelem és érzés világosságát, me
legét. Ez a virágfakadár, lelki virágtermés. 
Da hogy a milieu-ből ö sem szabadulhat, az 
természetes.

| 
I

Installáció után.
Kazy János, vármegyénk köztisz

teletben álló főispánját tegnap előtt 
iktatták be hivatalosan a föispáni székbe, 
a melyet elhagyott akkor, mikor meg
győződése és kötelessége ellentétbe 
kerültek felebbvalóinak parancsával. 
Elfoglalta azt a széket, a melyet ugyan 
mint a kormány bizalmasa töltött be, 
de a melyből tizenhét esztendőn áti
rányítva Barsvármegyének ügyét meg 
tudta magának szerezni a független 
polgárság jóindulatát, sőt nagyra becsü
lését és szeretetét.

Ebből az alkalomból óhajtjuk üd
vözölni mi is, kik mindig a közhiva
talnoknak azt a mintaképét tiszteltük 
benne, ki a törvényben előirt hivatali 
hatáskörét soha túl nem lépve egyenlő 
gondossággal iparkodott a vezetése alatt 
álló vármegyének minden részében a 
közügyet becsülettel és lelkiismerettel 
szolgálni. Akadt ugyan hang főispánuuk 
reaktiválása előtt, mely előttünk érthe
tetlen, kicsiny indokokból disszománs 
húrokat pengetett, azonban lehetetlennek 
tartjuk, hogy a haug barsi lenne, mert 
Barsvármegye közönsége osztatlan sze
retettel és tisztelettel installálta főis
pánját, a kiben nem csak az admi
nisztráció ügyének pontos őrét, de a 
vármegye érdekeinek lelkiismeretes 
gondozóját, anyagi s erkölcsi gyarapo
dásának egyik buzgó faktorát látja.

Minden barsi ember arcán kell, 
hogy öröm és megelégedés ragyogjon, 
annak tudatára, hogy koronás királyunk 
kegyelme ismét őt állította élére vár
megyénknek, ki jó napjainkban velünk 
örült s a borús s küzdelmes időkben 
sem hagyott magunkra, velünk tűrt és 
szenvedett, a ki eljárásának tisztaságát, 
gondolkodásának nemességét soha sem 
haragos szavakkal, de tettekkel hirdette, 
a ki nem kereste, nem kívánta a 
hatalmat, de annak birtokában is csak 
azt tette, a mi saját meggyőződésével s 
a vármegye érdekeivel nem ellenkezett.

Érze'mein valami bánatos merengés 
verődik át édes búval, melyet épen azért 
nem ununk meg, mert eme). Moll hangok. 
O yan hatású, mint a hold szende sugára a 
fáradt szemnek, a piaci zajban ütődött lé
lek vigasztalására.

KönyhuPatásokkal megtisztult apró csil
lámok ezek : refleksziók az érzés melegével 
áthatva ; s ez a melegség arra,ki költőjük 
irányát megérti, vonzó erővel bir. Versei a 
méla temperamentum tiszta példái ; gondo
latokat ébresztenek.

Van mondanivalója. Vannak elsírni, 
elpanaszo'nivaló gondolatai, érzelmei. Mód
ját ejti, hogy ezeket ne rejtse titkon önma
gában, ne vigye magával a sírba.

Lírai szárnyalása, eszményisége nem 
fellengző ; az érzés heve nem elragadó,nem 
perzselő, inkább megnyugtató. Nem alkot 
rombolva, mint a vihar, nem is tár fel eddig 
be nem járt ösvényeket. De vájjon ki di- 
csekedfe nék ezzel annyi müveit nemzet 
kultúrája, annyi teremtő lángész lobogó 
tüze után ?

Szerzőnket esztétikai Ízlés, mély erkölcsi 
érzék, külsőleg, főkép mértékes verseiben, 
gördülő rutin avatja fel ; ebből szövődik 
meg egyénisége. Költeményeinek vége felé 
mindent a lelki megnyugvás, a vallásos érzés 
fjez be: a túlvilág hite. Egyik másik során 
anny'ra megérzik a kenetes áhitat, hogy 
imákhoz válnak hasonlókká.

Minek aprózzuk, minek részletezzük 
tartalmát. Példák illusztrálása helyett kézen 
jár maga a könyv. Vonzó erejét, hatását 
nem akarom előlegezni.

Üdvözöljük őt vármegyénk élén. 
Óhajtjuk, hogy kormányzása alatt a 
társadalmi rend, a kölcsönös érdekek 
istápolása a megyei közélet virágzását 
idézzék elő. Az elmúlt napok keserű 
emléke, mint felszikkadt köd, enyészszen 
el végleg s kölcsönös bizalom és 
egyetértés vezesse a törvényhatóság 
minden egyes tagját, de magát a főis
pánt is tetteinek irányításában.

De benuüuket, lévaiakat kétszeresen 
örömre hangol az installáció. Mert 
hiszen Kazy János Léva város szülötte, 
a kit sok-tok édes emlék köt hozzánk. 
Nem mintha vármegyénk többi része 
ellen demostrálni akarnánk, sőt Kazy 
Jánost akkor is csak oly szívesen 
köszöntenénk a föispáni székben, ha 
nem is ép lévai volna, de jól esik 
tudnunk azt, hogy szeretettel gondol 
reánk dicső székében is és érdekeink- 
benne mindenkor buzgó és hathatós 
pártfogóra fognak találni.

Léva város közönsége mindenkor 
bizalommal viseltetett iránta, s hiszen 
működése alatt alkalmunk volt tapasz
talni, hogy ezt a bizalmunkat igazán 
megérdemelte, mert ahol csak tehette 
ügyes-bajos dolgainkban jó szóval, 
tanácsé sál és tettel bátorított, segített 
s bármikor, bármelyikünk is fordul 
hozzá, még a legkisebb bajában is 
segíteni iparkodott.

Óhajtjuk és kérjük, hogy tartsa 
meg a jövőben is irántunk ezt a jó 
indulatát. 8 azon a helyen, a hová 
ő felsége parancsa állította legyen a 
mi érdekeinknek ezentúl is buzgó 
támogatója. Az irántuuk tanúsított jó 
indulatát hivatali tevékenységében is 
tartsa meg, hogy ne csak egyedül a 
kormány bizalmára, hanem az egész 
vármegye szeretetére támaszkodjon,mint 
az élő jogrend egyik őre töltse be 
hivatását. Ennek a reményünknek adva 
kifejezést köszöntjük őt mi is hivatalában.

Az uj éra napja hajnal hasadást 
jelentsen a vármegye életében is. Le-

Komoly témák mellett a vidám, sőt a 
javitó szatirikus hang is megszólal belőle. 
A gyöngéd érzés mellett érvényre emelkedik 
a férfiasán energikus lelkesedés. A tavasat 
festő költemények lelkes öröme mutatja, 
milyen gazdag az iró a tavasz magasztaíá- 
sában, még a mértékes versekben is. Ezek
ről van véve a mü e me.

1901 óta irt versei emelkedettebb len
dületet mutatnak. It a leleményes átgon
doltság és beosztás vezeti a költő tollát. 
Végül a poézis legmagasabb tárgyára a halál 
költészetére irányozza szerző tekintetünket 
és biztos meggyőződéssel száll fel hozzá a 
nyers naturalizmus süppedékeiböl. Társadalmi 
állásánál fogva a szerelem húrja nem rezdül 
meg költeményeiben, de az óda fenségébe 
fel tud emelkedni Alkeusnak ógörög tech
nikai stílusával.

A hangok különféle szinváltozata, a tér, 
a világ, melyben költeményei mozognak, 
elég tágas, de nem mindent felölelő. Körébe 
sem a dráma magas koturnusa, sem as eposz 
terjengőssége nem fér be. Cserei a szív 
benyomásainak, főkép a arelidebb, s bánatos 
érzések festője, melyek nélzül csak hétköz
napokból állana az ember lelki élete. Nyelve 
változatos, kö't< i Maguk a költemények 

' tiszták, és fájdalom, hogy ez ma már erény
számba megy : tiszteletre méltót nem sérte- 
rek, érzékiségtől ment elveket hordoznak. 
— Alacsony gondolatokra, nemtelen érzésre, 
a vallás-erkölcs sértőimére keze alá nem 

' sülyed.
Egy-két ifjúkori versétől e’tekintve,



gyen ö ne csak hivatal szerint, de 
egyébként is az első első ember a 
▼á megyében, a kit minden tetteiben 
az igazság és méltányosság vezérel s 
úgy Ígérjük, hogy mi is lelkesedéssel 
és szeretettel fogjuk követni.

A szellemi fogyatékos gyermekeknek 
az épeszűikétől eltérő lelki sajátságai.

Folytatás.
1.)  A hülyék lelki sajátságai.
Hülyéknek rendesen azokat az egyéne 

két mondjuk, kiknek a szellemo vagy egyá1- 
aljában nem fungál, vagy ha igen, akkor is 
nagyon csekély mértékben. A hülyeség, mely 
a központi idegrendszer működéseinek sza
bálytalanságában nyilvánul, ráüti a bélyeget 
nemcsak a lélekre, hanem a testre is. A 
hülye megjelenése szánalomra kellő, lelkének 
megnyilatkozása — szerfölött naiv és gyer
mekes lévén — a komikussal határos.

Még az épeszű gyermek élénk képzet
szerzései folytán vigan játszik és kedvvel 
futkároz, a hülye tétlenül egy helyen ülve, 
bambán maga elé bámul, elárulva azt, hogy 
nemcsak az értelme, hanem lelkivilága is 
sivár, elhagyott puszta, melynek sem öröme, 
sem bánata, melyet nem kinoz a harag, 
melyet nem vidit fel a játszi tréf . Bár igaz, 
hogy néha-néha a hülye szemébea is meg- 
rezaen egy könycsepp, vagy pedig mosolyra 
kél nyitott szája, ám ennek az okát nem a 
lelkiek világában, nem az érzelmek mélyén 
kell keresnünk, hanem inkább úgy kell néz
nünk azokat, mint a testi érzetek produk
cióit, mint azt általában a kis gyermekeknél 
tapasztaljuk.

Az épeszű gyermeknek kín az egyedüllét, 
s ha csak lehet, pajtásai után fut; a játék
ban kifáradva, örömmel mászik édes anyja 
ölébe, ezzel is kifejezést adván szülei iránt 
táplált szeretetének, ragaszkodásának. Az 
alacsony fokon álló hülyo nem annyira a 
személyhez, mint a vett jótéteményhez ra
gaszkodik, bár a nevelés további fokán ö 
benne is életre támad a környezethez való 
ragaszkodás érzelme, a ezt fokozzuk akkor, 
ha velük jól és szeretettel bánunk, mert a 
tagy nem árt annyira a virágházi növénynek, 
mint a durva báná<mód az ilyen szellemi 
fogyatékosnak. Barátkozni azonban nem 
igen tudnak.

Az épeszű gyermek szánakozik pajtása 
balesetén, megsiratja a kis beteg cicát, s 
szüleinek jajja-baja nagy befolyással van az 
ö lelkivilágára. A hülyéből azonban hiába 
várunk szánakozást, mert az nem tud szána
kozni, mert a szánalom iránt érzéketlen 
lévén, mások szenvedését sem tudja igen fel
fogni. Legfeljebb megfigyeli a szenvedő em
ber vagy állat vergődéseit, kínos mozdula
tait s meglepődik, vagy csodálkozik azokon 
de szánalmat nem érez, mert a szenvedés 
ismeretlen fogalom előtte.

egészben komoly életkedv ömlik el rajtuk, 
férfias önérzetet hirdetnek, tettekből várják 
a jobb jövőt. Egy-két helyen felcsendül a 
népdal ritmusa, általában pedig az érzelmes 
reflekszió bölcs tapasztalatainak hangján 
oktat.

Lirai epigrammjai, az emlékeiben élő 
múlt megszólalása, az ógörög elegikuaok 
mintájára készültek. Distichonjai természe
tesek, fesztelenek, simák és erőtetettség 
nélkül szépek, mint például a Vörösmartyhoz 
cimü, mely legszebb az időmértékes versek 
között. Vörösmartynak gyönyörű hakzame- 
terjei, pompázó dikciója jut eszébe az 
olvasónak.

Cserei távol áll a mai poéták semmit
mondó, beteges pessimismusától, a mely 
egyébbként náluk is inkább divatos, után- 
zott, vagy szenvelgett, csak egyéni nem, 
nem épül fel közvetlen, eredeti hatásokon. 
Könyve tele van csendes megadással, szen
vedéssel, lemondással, győzelemmel.

Nincs itt semmi divatos, efemér; ront- 
hatatlan igazságokra veti meg lábát, s meg 
nem alkusaik ; nem törődik a hatással, tet- 
ssik-e elve a kor világnézetének, mint a ki 
hisz szavai igazságában. Nem érzik ki belőle 
a kornak kéjes levegője, mely most, mint 
a gyárak fojtó kőszénpora, a művészetet is 
körülfogta. (Heine, Zola, Gorkij.) Nem is 
kételkedik, hogy müve olvasásakor nemesítő 
katarzison megy keresztül a gondolkodó.

Éppen azért a felnőtteknek, mint a 
fiataloknak is lelkiismerettel, melegen ajánl
ható. Ára két korona.

Léva, 1906. május hó 6-án.
X

A hülyék majdnem kivétel nélkül mind 
gyávák és félénkek. Azonban határozottan 
tévednek azok, akik azt állítják, hogy a 
hülyék született tolvajok, kiknek enyvos 
kezeihez minden odatapad, mert bár a kezük 
ügyében kerülő dolgokat elkoofiskáják, el
veszik, azt nem bűnös szándékból teszik, 
hanem inkább azért, hogy az enyém és tied 
között külömbséget tenni nem tu Inak. A 
nevelés azonban nagyban leszoktatja őket 
erről a hibáról s rátereli a figyelmüket arra, 
hogy munka árán ők is szerezhetnek tulaj
dont. A hülye különben nagyon gyenge 
munkás, kit folytonosbn unszolni, dorgálni 
kell, hogy a munkából ki ne álljon, de ha 
egyszer megizleli a munka gyümö'csét, akkor 
szivesen dolgozik és büszke is a munkájára, 
azonban a felügyeletet még akkor sem nél
külözheti. Munkaszeretetüket nagyban elő
mozdítja az a körülmény is, hogy kevéssbé 
sem antiszociálisták, s helyes és okszerű 
bánásmód mellett elöljáróiknak mindenben 
szót fogadnak.

Említettem volt, hogy a hülyék az enyém 
és a tied közti Rubikont gyakran átlépik, 
mert a tulajdonjog nincsen kifejlődve náluk, 
hasonlóképen a jót a rossztól sem tudják 
igen megkülönböztetni, tehát a nevelés, illetve 
a fegyelem azon eszköze, mely a rosszat 
megbünteti, a jót pedig megjutalmazza, mely 
az épeszüeknél annyi eredménnyel használ
taik ; az ö lelkűkre nem tesz mélyebb be
nyomást, mert a rossz cselekedetet nem is
merik, igy tehát e között és a büntetés 

l között semmi összefüggést nem találnak, 
í Annyit azonban már konstatáltak a paeda- 
: gógusok, hogy a jutalmazás iránt sokkal 
: fogékonyabbak, mint a büntetés iránt. Hogy 

a rossznak elkövetésétől elvonjuk őket, 
! szükségképeni dolog, hogy, állandó és éber- 

sremü fe'ügyelet alatt tartsuk őket. Kü ön- 
í ben is nagy hatást érünk el ezen a téren is, 

ha a vallásosság érzelmét élesztgetjük, fej
lesztgetjük bennük, mert mint a tapasztalat 
mutatja, erre nagy hajlammal birnak. S 

■ ezt az érzelmet nevelni és fenntartani e'mu- 
• laszthatlan kötelessége a hülyék tanítójának.

A hülyéket többek között jellemzi nagy 
szerénységük is, amit nevelés szempontjából 
szintén nem szabad kicsiny élnünk. Továbbá 

j hiúság és a tettvágy, de kiváltképen csak 
a ieányaövendékeket. Saguin ajánlja, hogy 

1 a nevelés során ezt az érzelmet t. i. a hiú
ságot is használjuk fel, mert hiszen semmi 
veszélyes utókövetkezménnyel nem jár.

Eredeti sajátságuk a hülyéknek a bár 
, múlás is, mely korántsem alkalmas arra, 
, hogy bennük a figyelem felöbresztessék, 

mert hiszen bár igaz, hogy a hülye gyakran 
, bámészkodik, azonban azt nem jellemzi a 
| kíváncsiság, s ezen lelki sajátságuk tehát 

befolyással sincs értelmük kiképzésére, noha 
igaz az is, hogy a hallási benyomások mégis 
lekötik figyelmöket a érzeteket ébresztenek 
bennük. A kíváncsiság csakis a képezhető 
hülye tulajdona, ki olykor-o'ykor érdek
lődik egyes dolgok iránt, s a megmagyarázott 
dolgokat meg is jegyzi magának.

Itt meg kell jegyeznem, hogy a hülyék 
tanítója sohsem feledje azt, hogy a hülyék
nek nyújtott tanítása minden izében igaz 
legyen, mert a hülye egyik karakterisztiku- 
ma, jellemző vonása a hiszékenység, amit 
abból magyarázhatunk meg, hogy sokkal 
könyebb valamit elhinni, mint el nem hinni; 
s a hülyének nincs is annyi szellemi képes- 

, sége, hogy a valót a valótlantól megkülön
böztesse, azért mindent vaktában elhisz. 
Azonban hiszékenységével nem szabad visz- 
szaélnünk, annál kevésbbé felette élcelődnünk

Ami a hülyék általános képésségeit, 
intelligenciáját illeti, a következőket állít
hatjuk.

Először is tudnunk kell azt az általános 
igazságot, hogy a hülyék intelligenciája az 
érzékszervek fejlettségén alapszik s beszé- 
löképességük nagyobb vagy kisebb terje
delme szerint fejlődik.

Fökötelességünk tehát, hogy a kezünkre 
biaott hülyének első sorban is az érzékszer
veit foglalkoztassuk, gyakoroljuk és fejlesz- 
szük, hogy a hülyének első fogalmai, me
lyeket a tanítás kezdetén szerzett, tiszták 
és érthetők legyenek. Ezt követi a nyelv 
gyakorlása.

T. i. a hülye ép úgy szerzi képzeteit, 
mint a normális gyermek. Először az érzék
szervek működnek, azután a nyelv. Kettőjük 
között a kü’ömbség csak az, hogy a hülyé
nek — szellemi gyarlóságánál fogva — sok
kal hosszabb időtartamra van szüksége, hogy 
érzéki észrevevéseket szerezzen, mint az 
épeszű gyermeknek.

(Folyt, köv.)

Barsvármegye főispánjának beiktatása.
Kazy János barsvármegye főispánja f. ! 

hó 4-én tar ott törvényhatósági bizottság 
közgyűlésén tette le hivatalos esküjét s 
foglalta el újból a föispáni széket.

Simonyi Béla a vármegye alispánja 
nyitotta meg az ülést; indítványára küldött
ség hivta meg eskütételre a főispánt.

A küldöttség Báthy László vezetése 
mellett Leidenfrost Tódor, Balogh János, 
Kachclmann Károly, Dr. Bottka Győző 
bizottsági tagokból állott.

Lelkes örömmel állva fogadta a várme
gye közönsége szeretett főispánját, a ki 
Simonyi Béla üdvözlése után, ifailáth István 
főjegyző kezeibe letette az esküt; s lendü
letes, szivhezszóló beszédben foglalta el a 17 
éven át becsülettel betöltött díszes állását. 

Székfoglaló beszédében klasszikusan for
málódik ki az ö egyénisége. Hazafias felfo
gásának és kötolesség érzetének — nemes 
színárnyalatokban — megrajzolt alakját 
székfoglaló beszédében mutatjuk be közön
ségünknek ; ekként szól :

*♦ * 
„T. tvh. B. Közgyűlés I 

ö c<ász. és apostoli királyi felsége, 
Urunk, Királyuuk legkegyelmesebb elhatá
rozása és kormányunk bizalma folytán fog
lalom el ismét e helyet, melyről hazafias 
meggyőződésem szavának parancsára az 
alkotmányellenes korszakban lemondtam, 
és a me yet karácsony ünnepén tényleg 
elhagytam 1

Bár mennyire szeretem is vármegyémet, 
nem kerestem ezen díszes állást, mert hisz 
tudom én vármegyémet és hazámat mint 
közlegény is szolgálni. Da kormányunk 
bizalma előtt, mely nekem a visszahelyezést 
felajánlotta, nem térhettem ki azért, hogy 
egyrészt kormányunknak, a nemzeti küz
delemben elvérzettekkel szemben kimondott 
„restitutió in integrum" elve itt is érvé
nyesüljön és másrészt, hogy példa adassék 

I a jövő nemzedéknek, miszerint az alkotmány 
1 és nemzeti harcban elvérzoni dicsőség, s a 

befejezett harcz után feltámadni tí z'esség!
Nsm jutalom ez Uraim, hanem tisztes

ség és hazafias kötelesség a melyre büszke 
vagyok, és a mely arra serkent, hogy szán
dékozom, a tisztársaim között — távozásom 
után bekövetkezett szakadást — hazafias 
szellemben összefűzzem, a solidaritást a tisz
tikarban ép úgy, mint a t. tvhatóság és 
tisztikar között helyre állítsam, szétbont- 
hatatlanná acélozzam.

Az elmúlt időkből sok anyagi kár, de 
viszont meg'oecsülhetet'en erkölcsi érték 
maradt reánk,

At előbbieket Isten szt. segítségével 
majd csak lemorzsoljuk, da az utóbbiaknak 
kincseit csak úgy fogjuk értékesíteni, kiak
názni, ha azt a hazafias tüzet, mily lángot 
csapott, lelkeink, sziveinkben folyton ébren 
tartjuk, élesztjük és fejlesztjük.

A kincseknek ezen kiaknázhatatlan 
j rétegeiben első helyen csúcsosodik ki az a 
I — minden m így art —boldogító tudat, hogy 

felséges Urunk, apostoli Királyunk alkot
mányos érzete szent és sérthetetlen maradt.

A harczból merített ezen tudat, ezen 
' erős meggyőződés képezi talizmánját annak, 

hogy nemzeti önnállóságunk, politikai és 
gazdasági függetlenségünk eszményképei 
immár lassan kibontakoznak a ködfátyol
ból, a remény világából, és mindinkább a 
megva'ósulás stádiumához közeledvén, elér
jük azt, hogy ideá'is eszmény képeink 
testet fognak ölteni.

Ámde, mélyen tisztelt U.aim, mindezt 
csak úgy érintjük el, ha a vezéreink által 
kibontott egyesült zászló alá sorakozunk.

Ha vezéreinket azon hatalmas eszmék 
keresztülvitelében, melyeket a népjogok a 
balügyek, közgazdaságunk és kultúránk 
fejlesztése tekintetében, a mmisteri székfog
lalók és zászlóbontó beszédek kapcsán 
hallottunk és megértettünk, hatalmas mun
kával, szívvel, lélekkel és teljes bizalommal 
támogatjuk. — Dolgoznunk, erősen kell 
dolgoznunk, és muukánk közben a népjogok 
fejlesztését, ép úgy mint a nemzeti irányt, 
egy percre sem szabad szem előtt tévesz
tenünk, ha azt akarjuk, hogy diadalunk 
gyümölcsei áldást hozóak legyenek.

Mi vármegyék erős várai voltunk a 
nemzeti küzdelemnek, legyünk hát tánto
ríthatatlan szívós munkásai a meginduló 
nagy nemzeti munkának, fogadjuk a koale- 
ált pártok jó példáját, tartsunk össze, tegyük 
felre a kicsinyes érdekeket, féltékenykedé
seket, és egyesüljünk a nagy nemzeti mun
kában, hogy annak a babérnak a hatása 
alatt, melyet Barsvármegye a harciban 
szerzett, megfeszített munkával egy követ 
is emeljünk ki nemzeti munkánk eröfo rá- 
sából, hogy azzal hazánk önnállósága és 
függetlensége hntalmas épületének funda
mentumához járulhassunk.

Ennek a munkának kivánok én elő- 
munkása lenni mig e helyen vagyok — 
napszámosa, ha e helyet elhagyom. ’

Kezemben az olajággal és a kalapács
csal, mint a munka symbolumával foglalom 
el e széket, és feladatom teljesítésében nem 
fog engem semmi kritika eltántorítani, mert 
erős lélekkel, becsületes és hazafias munká
val kívánom hazámat, Uram Királyomat és 
Barsvármegyét szolgálni.

Ehhez kérem nagybecsű támogatásukat. 
élj“ ““*•

A taps s szűnni nem akaró éljenzés 
u’án a vármegye megszokott ünnepi szónoka 
Kosztolányi Aurél üpvözölte a főispánt.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Képviselőválasztás.
A választási eljárás.

Ami még a közelmúltban gondolatnak 
is merészség lett volna, most valóra vált » 
lévai kerület egyhangúlag függetlenségi 
képviselőt választott ifj. Madarász Józut 
személyében. Mindenki tudta, hogy eil.jn- 
jelölt nem lesz, de azért a borús idő dacára 
is a reggeli 7 órai külön-vonattal 1100 választó 
polgár jött be a Garam menti magyar köz
ségekből, később a felső vonat is hozott 
független érzelmű tót honfiakat, kocsikon 
is szállingóztak befelé a délelőtt folyamán, 
úgy hogy a lévaiakkal együtt több mint 
2000 szavazó polgár volt a városban. Pontbau 
8 órakor Báthy László elnök a városhaza 
erkélyéről kihirdette a ceöndes esőben 
türelmesen várakozó tömegnek, hogy a 
választási eljárást megnyitja, és felszólította 
a választókat, hogy félórai idő alatt adjak 
be a képviselő személyére vonatkozó aján
latot. A félóra — nyugodt — várakozás 
közben eltelt, s az elnök ifj. M idarisz Jó
zsef a lévai kerület egyhangúlag megválasztott 

• képviselőjévé jelentette ki. M alatt kül
döttség ment a képviselőért, azalatt a bízott, 
ság kiállította a jegyzőkönyvet, vagyis 
mandátumot. Z ,jos éljenzés fogadta a megér
kező képviselőt, kinek az elnök stép beued 
kíséretében adta át a mandátumot. A képvi
selő meghatva köszönte meg az immár 
másodszor megnyilatkozó b zaimat, s meg
ígérte, hogy ö is kötelességének tartja az-, 
amire a választási elnök kér e, bogy t. i. a 
magyar közügy keretén beiül szívón viseijs 
a kerület éj Láva város érdekeit, kéri is a 
választó polgárokat, hogy öt ezen cél érde
kéken egyetértőleg támogassák. Majd az 
erkélyre lépve, az egybegyült töob ezernyi 
nép előtt megköszönte azt, hogy a kerü et 
vá'asztó polgársága alkalmat adott neki a 
törvénytelenül megakasztott képviselői meg
bízatás fo'ytatására és arre, hogy erejét es 
tehetségét a 48-as szent eszmek szolgálatában 
most már cselekvőleg is érvényesíthesse, 

t Egyben felszólította a kerület válasz ó poi- 
i gárait, hogy a 48 as zászló biztosítása cjijá- 
< ból községenként szervezzék a függetlensegi 

pártot, alkossanak bizottságot, moly össze- 
; köttetési tartson fenn az összes községi 

bizottságokkal és a lévai központtal. Meg
ígérte, hogy nemsokára ismét meglátogatja a 
kerület minden községét, hogy a párt 
szervezésében segítségükre legyen. Lelkes, 
hosszú éljenzés közt végezte szavait. Ezután 
Tóth I tván kántortanitó lépett az erkélyre, 
és nagy tetszés közt szavalta el erre az 
alkalomra irt alkalmi költeményét, majd a 

; kis sáuta ujságárus-népszónok hirdette az ó 
; kis újságainak diadalát, s ezzel a tömeg, a 

rezes bandák harsogó zenéje mellett oszla
dozni kezdett a sürü ecö dacára is az öröm 
és lelkesedés em dő hangulatában.

A bankett.
Déli 1 órakor a Demjén-féle vendéglő, 

ben az újonnan megválasztott képviselő
> tiszteletére társas ebéd volt, melyen _  a
i helyszűke miatt —— a vendégek csak kor- 
! látóit számban mintegy 45 en ve tjk részt. 
■ At asztalfőn a képviselő előtt gyönyörű 
l tulipán bokréta pompázott, nemzeti színekbe!

diszitve : szép kezek müve, lelkes honleány 
ajándéka. — A felköszöntök sorát ifj. Ma- 

. darász József nyitotta meg, éltetve a nagy
nevű vezéreket, Kossuthot és Aipon.r, 
kiket az ö indítványára a társaság táviratban 
üdvözöl'. Bódogh Lajos polgármester meg- 

' emlékezett a kiegyezés után létezett kii 
negyvennyolcas pártról, mely akkoriban 
gúny tárgya volt, összesen heten voltak, 

i köztük a mi képviselőnk édesatyja, Madai áss 
apó is. Most, mikor ezen párt elnyerte sí 
abszolút többséget, üdvözli az agg kuruc 

, fiát, és kéri, hogy a nagy eszmék szolga at» 
mellett ne feledkezzék meg a kerületre . és 
városunkról A képviselő válaszában elmoudt* 

, hogy mindig szivén viselte kerülete érdekeit,
> de az elmúlt időben — az áldatlan viszo* 
! nyok miat — nem volt erre tér és alkalom. 
I Arra kéri a választókat, adjanak neki módot 
b és alkalmat is arra, hogy ebbeli kötelezett

ségének megfelelhessen, és támogassák őt* 
kerület érdekeinek képviseletében. Holló Sán
dor éltette Báthy Lászlót, akinek az elnök-

1 slatt már a múlt választáskor is oly
. diadalmasan nyilvánult meg a választók 
, szabad akarata; kéri a képviselőt, hogy b» 
i tanácsot és támogatást keres, ilyen férfiakban 

keresse azt, akik tisztán, önzetlenül szol- 
a közügyet és igazságot. Batby 

László megköszönte az ovációt, és felhozta 
a velencei Marino Falieri dogé esetét, aki » 
köztársaság kárára saját hatalmát keres’e ' 
akit ezért lefejeztek, s a doge-palotáb»o 
képe helyett egy gyászleplet helyeztek d 
e8y puszta keretben. Ilyen sorsot érdemeltek 
volna azok a választási elnökök, akik a 
nemzetet akaratának szabad kifejezésébe 
korlátoztak. Azért, hogy ö ezt nem tette, 
elismerést nem érdemel, de dicsőség illő'1 
a választóközönséget, mely a szabadság 
zászlaját ismét diadalra juttatta. — Lóciat 
Imre tőrei biró szívből eredő szavaké 
éltette a képviselőt. — A társaság ig«« 
4 ó á’ “angttl*tk»n még együtt d. «.



IKülönfélék.
— A barsmegyei választások ered

ménye ez idő szerint 2 függetlenségi (Lóvá 
■9 Körmöcbánya) és 1 néppárti képviselő.

vá’asztás napján délután rémes hir érké
nt! újbányáról, ahol tudvalevőleg Levatich 
gjsztav lemondása ufón az utolsó előtti 
B,po Kachelmann Károly vichr yei vasgyáros 
lepett fel függetlenségi programinál. Egy kis 
f0rekedésböl a szenvedélyektől izzó hangú
dban uagy kavarodás, a csendőrök megtá
madása, azután ezeknek fegyverrel való 
védekezése következe t, s igy — sajnos — 
Üjbáiiyán vér folyt az uj korszak küszöbén, 
, bo?zá még a választási eljárást is be kel
lett szüntetni, mert a karhatalom parancs
toka nem akarta ily körülmények között 
elvállalni a felelősséget. Eddigi hirek szerint 
2 ember meghalt, 3 pedig súlyosan meg- 
sebe. ilt. Hogy ki volt ennek a szeieicsét- 
lenségnek okozója, és hogy melyik részről 
történt a hiba, eddig még megállapítani nem 
[ebet. — Az újbányái tobíz hírekre kellemes 
ellen-terül Körmöcbányáról este azon híradás 
érkeze*4! Bogy ott Vizy Ferenc független
ségi jelölteti 64 szótögséggel megválasztották 

Káro'y néppártival szemben. Ezen 
hírnek — tekintve Körmöcbánya etnográfiái 
helyzetét — minden magyar ember szívből 
örülhet, mert ez a magyar eszmének diada'át 
jelenti odafönn. Nagy érdeme van ebben 
körnr cbánya és vidéke intelligenc ájának, 
mely a cél érdekében lelkes egyetértéssel 
járt el, de mindenesetre az érdem főrésze 
a kejvis-löé, a kinek személyében az 
értelmiségi választók bizalma egyesült. — 
Aranyosmaróton legutóbb Karácsonyi Sándor 
néppártival szemben föllépett Brányik Antal 
iülei birtokos fiigge’lenségi programmal, de 
g választás előtt visszalépett s igy Karácso
nyi Sándar egyhangúlag választatott meg az 
grgnyosmaróti kerület képviselőjévé,

— Esküvő. Fényes esküvő ment végbe 
f. hó 2 án Se'mecbár.yán. Ekkor esküdött 
ugyanis Selmecbánya város erdöme3tere, 
Zólofii Imre örök hűséget szép arájának, 
Idtassy E zs ke urhilgynek. Az uj pár az 
esküvő után O aszországba indu't náizutra.

— Tennisz pálya megnyitás. Az 
uj tennisz-pályának 1- re hirdetett megnyi
tása a ró sz idő miatt elmaradt, s csak 
ma d. u. 4 órakor történik a pálya ünne
pélyei felavatása, ha az idő kedvezni fog-

— A besztercebányai kereskedelmi Ann fővárosunk legutóbbi újdonságával
és iparkamara közgyűlése. A beszterce- k------:l—-•-*-»■•« 1
bányai kereskedelmi es iparkamara április 
hó 21-én közgyü'ést tartót’. A napirend 
előtt az elnök lelkes szavakban adott kife
jezést a politikai béke létrejötte, s az uj 
kormány kinevezése fölött. A közgyűlés 
helyealőleg tudomásul vette azon bejelentést, 
hogy Wékerlt Sándor, miniszterelnök, és 
Kossuth Ferenc, kérést edeimügyi m. kir. 
mioister urat sz elnökség a kamara nevében 
faliratilag üdvözölte s egyúttal a kamarák 
együttes tisztelgő küldöttségében is részt 
vesz. A napirend során a közgyűlés a var
rógépekre vonatkozó megrendelésgyüjtóst 
korlátézandónak jelentette ki, úgyszintén a 
Szent képekre gyűjtött megrend 'lések kö
zül a k'.rüetben tapasztalt visszaélések foly
tán elhatározta, hogy a szentképekre nézve 
a megrendelésgyüjtés eltiltás'.t fogja kérel
mezni. A kereikedelmi cégjegyzékek tekin
tetében a kamara a cég helyének utca és 
házizátn szerinti megjelölését csak a 20000- 
nél töt>b lakos*al biró váróikban tartja 
szükségesnek. As ország gazdasági önálló
ságának megváló.itása érdekében a d bre- 
ceni társksmara példájára felterjesztéssel 
fordul a kamara a kormányhoz. A helyi
forgalomban o'csóbb levelezőlapoknak kibo
csátása iránt a debreceni kamara részéröl 
tett inditváuyt a közgyül-.s pártolta. 
Úgyszintén támogatni fogja a számnélküli 
postatakarékpénz’á-i befizetési lapoknak 
kiadása tekintetetében tett indítványt. A 
Besztercebányán megalakult védegylet elő— 
te-jesztése folytán ehatározták, hogy a 
kerü et minden városában társadalmi moz
galom indíttassák a magyar ipar pártolása 
érdekében, s hasonló eljárásra a tárekamarák 
is felkérendők, — A tulipánmozgalmat he
lyeselte b annak támogatását erkölcsi köte
lességének ismerte el a közgyűlés. A mező 
gazdasági ipar érdekében egy országos 
kísérleti állomásnak felállítása kívánatosnak 
találtatott. Pártolta a közgyűlés a temesvári 
társkamarának azon felterjesztését, hogy az 
óruközvetitéssel foglalkosó gazdasági egye
sületek és hiteiezövetkeze'ek iparigazolvány 
váltására köteleztetnek. — A munkások 
balesetbiztosításának ügye mielőbb törvény
hozás. utón megfelelöleg szabályzandónak 
jelentetett ki. Végül elfogadtatott a kamara 
házi pénztárának 1905 évi zárszámadása, 
■“oly szerint a kamara tiszta vagyona az 
1905 év végén kitett: 57 510 K -át, a 
nyugdíjalap vagyona: 51.772 K-át, Ipari és 
kereskedelmi célokra; 3.414 K-át fordított 
• kamara.

— Eljegyzés. ScAówsfeín Henrik fiatal 
jóh.rü lévai kereskedő ma tartja eljegyzését 
Heid-.r Erzsikével, lleisler Sándor Bolti 
(Bestmegye) kereskedő leányával.

—A nyltramegyel gazdasági egye
sület munkásügyi bizottsága april hó 20 án 
ölést tartott, melyen a tagok a vármegye 
®inden részéből nagy számban jelentek meg. 

A bizottság az O. M. G. E.-nek a me- 
Jógazdasági munkás és cselédügyre vonat
kozó javaslatát pontonként letárgyalta s ahhos

megalakította a járási munkásügyi bizottsá
gokat a vármegye minden járá°ára s egyúttal 
egy szükebb körű bizottságot is válasz ott 
az egyesületnek az O. M. G. E. munkásügyi 
bizottságában való képviseletére. — A nagy 
számban összegyűlt nyitramegyei gazdák 
felhasználták ezen a kibontakozás óta első 
népes összejövetelüli et arra, hogy Darányi 
Igr ác földmive'ésügyi m'nistai-t, az egyesület 
diszelnökét s Polónyi G^zi igazságügyi mi- 
nistert, az egyesület egyik legrégibb vá
lasztmányi ’agját hazafias örömmel távira- 
tilag üdvözöljék.

— Letartóztatott kivándorlók. Ilo 
mola Károly, Ceigány Flórig és Katyina 
r erenc kistapo'csányi kőmivesek A neriaába 
szándékoztak á vitorlázni. Künnlevő ismerő
seik csábították őket. Tovább azonban Ér
sekújvárnál nem utazhattak, az ottani ren
dőrség feltartóztatta őket, mivel útlevelük 
nem volt. Hajójegyük volt ugyaD, de meg 
nem engedett ügynökségtől. Megmotozták 
mind hármukat és 852 korona készpénzt 
találtak náluk, mely összeg az ar. maróti 
föszo'gabirói hivatalnak küldetett el, ama 
rendeltetéssel, hogy hozzát artozójuknak adas
sák át A három jó barát, pénzük nem lévén 

náztak szükebb hazájukba : Kistapo csányba.
— Drágul a gyújtó. A magyar és 

osztrák gyujió-gyároeok kartelje elhatározta 
* Syujtó-árak felemelését. E szerint a svéd 
gyújtó ára száz dobozonként egy koronával 
lesz drágább. A gyárosok azzal indokolják 
az áremolést, hogy az orosz forradalom 
miatt az anyag beszerzése megdrágult. A 
takarékos embernek most már nagyobb oka 
lehet a gyújtón spórolni.

— Színházi műsor. M* d. u. fel- 
he yárakkai Gill Baba, este pedig rondeu 
előadásul leányka daljáték kei ülnek színre. 
Ho nap héttőn zóna előadásban Smolen Tóni. 
kedden pedig f. hó 8-án N. Zoltán Ilonka 
a jeles koloratur énekesnő jutalom játékául 
Tavasz bájos zenéjü operottet adják elő. 
F. hó 9 én szerdán Fényes S<mu Pereszlényi 
jus hírneves újdonság* kerül színre. F. hó 
10-én csütörtökön ifjueégi előadás lesz a 
sarga csikó maradandó b.csu népszínmű és 
pénteken f. hó 11-én Szulamith hirej dal
játéka. Szombaton f. hó 12-én megint pre
mier lesz Gyöngyélet hírei darabja amelyet 
vasárnap meg is ujríznak s a színi évad 

, befejezéséül jövő hétfőn azaz 14-én Mary-

búcsúzik színkörünktől a társaság. °
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A. X Viliik m. kir. Osztálysors- 
játék hivatalos játékterve. A m. kir. 
szab. Oatály sorsjáték igazgatósága a sors
jegyek iránt egyre fokozódó kereslet fo;ytán 
elhatározta a mostani XVIII-ik sorsjátéktól 
kezdödöieg a nyereménytervezet rnegna- 
gyobbitását.

K bocsátásra kerül 125.000 sorsjegy, 
melynek fele — úgy miit eddig — tehát 
62.500 nyereménnyel less kisoro'va. A nye
remények főösszege 1,998 000 koronával 
nagyobbodott és most 16.457.0C0 koronára 
rúg. Az téuy, hogy a világ egyetlen sors
játéka még megközelítőleg sem bir oly 
kedvező játéktervve', mint a m. kir. szab. 
Osztály orsjáték ; miáltal a sorsjegyeket 
messze kü földön is e őszeretettel vásárolják 
és ezért a sorsjegyek minden egyébb tors
játékot kiszorítottak. — Mindezek dalára a 
sorsjegyárak változatlanok maradtak.

I

I

Hétfőn Verő György daljátékát, a 
Leánykát mutatták be igen kicsi számú 
közöuaég előtt. Pedig újdonság, és Léván 
először ad’ák. Másrészt az is igaz, hogy a 
mi közönségünk szívesebben néz n.eg olyan 
darabot, melyet már r mer. Kd ömben a 
darab a tetszetős történeti máz dacára 
kevésbbé tsrtalm.s, a történeti hűséggel is 
el'enkezik, a kornak csak falületén mozog, 
nem mutatja be annak mélységét. Zenéje is 
olyaD, hogy nem marad meg belőle az ember 
fülében semmi. Ráthonyi Stefi (Margit) tö'e 
telhetöleg igarlodott a darabot érvényre I 
juttatni, ez az egyetlen valamire való szerep 
a darabban. Thököly szerepe igen hálátlan, i 
általában méltatlan ilyen nagy alakhoz. A 
többi szerep is inkábba csekélyebb komikum 
terén mozog, ilyon az Apafié (Pápay,) meg 
a Habakuk mesteré fGulyás.) A szereplők 
ügyessége és buzgalma nem volt képes a 
darabot a szürkeségből kiemelni.

Kedden Guthy Soma ,A mádi zsidóu 
életképét adták elő nagy élénkséggel. Ezen 
darab is azok kőiül való, a melyekben sok 
a színpadi hatásra számított jelenet, de az 
összefüggést csak pókháiószálak fűzik össze. 
Úgynevezett kassza darabnak bevállott talán 
mindenütt s igy itt is ; sőt ezen előadás 
mig hazktias tüntetésekre is adott alkalmat, 
a mennyiben a második felvonás utolsó 
jelenetében elő forduló Himnuszt a közönség 
fe'állva és a szereplőkkel együtt énekelte. 
Gulyás a hálás címszerepet kitűnő kedvvel 
és művészi hírnevéhez mél ó alakítással 
mutatta be. Ráthonyi Stefi élénk játékával 
sok tapsot aratott. Pápay Kubacsek jó izü 
alakításával sokat kacagtatott, de a többi 
sse ep'ök is dicséreretes törekvéssel mun
kálkodtak.

Szerdán „képviselőnk tiszte'etére“ Smó- 
len Tóni került színre a helyzethez mért 
alakitátokkal. Az előadás alkalomszerű voltát 
az jelezte, hogy a szerep'ök ifj. Madarász 
József arcképes je vényét tűzték fel. Srnólen 
Tóni (Gu yáe) ezúttal már harmadszor, és 
annál biztosabban, előkelő komolysággal 
adta a kitűnő komikus szerepet.

Csütörtökön Gulyás Menyhért jutalom
játéka gyanánt szép számú közönség előtt 
játszották a Huszárvér cimü operettet. A 
tárgy, minden képte'enségei mellett is elég 
alkalmas operett-szövegnek, sok jóizü bohóság 
van benne ; az is igaz, hogy sokszor a ko
mikumnak a legalsó határán mozog, debát 
tudvalevőleg azt szere’ik a fővárosi színházak 
közönségei. A főszerepet (Korlátb,) természe
tesen Gulyás játszotta, nála már megszokott 
ügyességgel, miben osztozott a va óságos és 
játékos felesége. Kü.ÖLÖsen a harmadik 
felvonásban okoztak zajos derültséget, arattak 
is felrenge'ő tapsokat. A többi szereplők 
közül kiemelhetjük Ráthonyi ótefit, (Stella) 
aki igen helyes volt és kedvesen dalolt, 
énekével méltó társa volt Telekén (Frici.)

Pénteken félhelyáru zónaelöadásban 
megismételték a Gül—Babát, tegnap pedig 
ugyanigy A mádi zsidót.
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Közönség köréből.
Köszönet nyilvánítás.

Mindazon jó barátaink éa ismerőse- 
kik a felejthetetlen jó ayánk illetve 

' anyánk és ?.nyós elhunyta alkalmával
ink,
nagy 
fáidalmunkat azivea résevétükkel enyhítették, 
fogadják ez utón hálás köazönetünket.

Léva, 1906. majua hó 1-én.
Pogány Virgil és csaladja.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi április hó 29-től Májas hó 6-ig.

Születés.

J

A szülök neve
©Q D 
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A gyermek 

neve

Schvarcz D. Dávid Weisz Sáli fiú György

ifj. Koncz István Szabó E. leány Irén

Paizs József Lukácsevits Ilona fiú József Gyula

Dohány Sándor Kuczmin A. leány Erzsébet

Schvarcz Ignácz Qaaszler Cz. leány 
leány

Mártha 
Hedvig

Kiss László Janovák Mária hu László

Halálozás.

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Kácz Sándor 65 mellhártya gyűl.

Póka Eszter 10 hő kanyaró

Szubi György 58 bright-kór

LPavszky István 44 tüdögümöiíór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitáuy.

Búza m.-mázsánként 14 kor. — fill. 14 
kor. 40 fi i — KétBzerea 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20 fi'l. 12 kor. 
60 fill. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 20 fill.
— Kukorica 14 kor. — fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencae 25 kor. — fill. 26 kor. — fill. — 
Bab 22 kor. — fi'l. 23 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 10 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—110 kor. — Lucerna 110 — 
120 kor. — Bükköny 14—16 kor. — Mu
har 20 —22 kor. — Baltacím 26 —30 kor.

Színház.
Mszey Kálmán társulatának érdeméül 

tudatjuk be, hogy eddigi szereplése alatt is 
már egy csomó újdonsággal kedveskedett a 
közönségnek, ami mindenesetre nagy áldo
zatot jelent.. I,y aztán érthető, hogy a 
városunkban megszokott lanyha érdeklődés 
mellett ráfizet a lévai kirándulásra. De 
figyelembe veendő az is, hogy a társulat • 
itt tanult össze, itt tanulták be az uj dara
bokat, ez hát szóval olyan befektetés 
számba megy.

Szombaton a Heidelbergi diákélet c'mü 
szép és tartalmas színmüvet játszották. A 
legszebb, de egyúttal a legnehezebb szerepet 
(Károly herceg) Fáy Z titán adta, és pedig 
úgy, hogy a darab intencióit tökéletesei 
érvényre juttatta. A’akitása — a szerephez 
képest — tokoldalu, lomolyan, gondosan 
kido gozott, igaz és hű volt, látszott rajta, 
hogy átérzette. Lyen ambic óval és buzga
lommal, amilyet ezen előadásban tanúsított, 
Fáy Ziltán kitűnő szalonszinésszé fej ődha- 
tik. Fáy játéka természetesen nem érvé
nyesülhetett volna kellőképei Jónás Margit 
(Katica) ügyes és eleven alakitáaa nélkül ; 
igen szépen érvényre juttatta a darabnak azt 
a kitűnő gondolatát, ami az Ember tragédi 
ájának is egyik vezéreszméje, hogy mig a 
férfit hivatása sokszor elszakítja körétől és 
megtagadtatja vele érzelmeit, addig a nő min
dig ciak nö marad, akinél az érzelem 
minden más felett uralkodik, aki a fejede
lemben is csak az ö kedvesét látja és 
semmi mást. A többi szereplők is sokat 
lendítettek a darab sikerén, igy Arnold 
(Asterberg gróf), Gulyás (Dr. Jüttner), 
Katona Sándor (Komornyi ), Hsgyessy 
(Keilermann.)

Vasárnap délután Kukorica Jónás, este 
Smólen Tóni került színre. Természetesen 
Gulyás pompás alakítása nagy dwühséget 

; és zajos tapsokat aratott, melyekből Bőven 
jutott Ráthonyi Stefitek (Esztike) és N. 

-‘^javaslatát pontonként letárgyald. J k (Luj.a)
h’»»i|4ruli. — A működés sikere érdekében . **»«•■•* \ J f
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Tanügy.
Tanitók figyelmébe.

A vall, és közokt. m, kir. miniszter ur 
f. évi 33805 számú rendelete szerint a folyó 
iskolai év szünidejében és pedig juliuB hó 
2 töl kezdödöieg az 1906 évi január hó 10-én 
102594/905 bz. a. kelt rendelettel kiadott 
tanítói továbbképző tanfolyamok szervezeti 
szabályzatában foglalt.k alapján, ’öbb á 1. 
képző intézetnél, a korábbi évekhez hason
lóan három hétre terjedő tanítói és tanítónői 
továilk;píő tanfo'yamok fognak tartatni : 
még ped.g : tanitók számára a budapesti I. 
kerületi, a bajai éa a sárospataki áll. el. iák. 
tanifóiépző-iutézetekben : tanítónők részére 
pedig a budapesti II. kér. a kolozsvári és 
a szabadkai á". el. isk. tanítóképző inté
zetekben.

Ezen tanfolyamokon a jövö iskoliév 
elején életbe léptetendő népiskolai uj tan
tervre való tekintettel, kü önös figyelem lesz 
fordítandó a rajzra, éa énekre, a kézügyes
ségre ( löjd) és ezeknek népiskolai mslho- 
dikájára.

Mindegyik tanfolyamra 50—50 hallgató 
vétetik fel, a kik közül tanfolyamonként 
30—30 állami költségen nyer az intézet 
internálufábban szállástéa étkezést, azonkívül' 
15 —15 korona utazási költségben is részt sül.

A saját költségükre jelentkező többi 
halgatók ingyen szállás*: nyernek az inté
zetben, hol mérsékelt áron étkezést is kap
hatnak.

A fentebb,megjelölt tanfolyamokon kivül 
a raja a kézügyesség (slöjd) és ének tanítás 
uj iránya módszerének elsajátítása céljából, 
tekintettel az 1906/7 tanévben életbelépő 
népiskolai uj tanterv követelményeire három 
hétre terjedő külön rajz közügy eiségi és 
ének-tanfolyam fog a kaposvári áll. elemi 
iskolában és a szolnoki áll. főgimnáziumnak 
e célra átengedett rajztermében tartatni. Az 
ezen tanfolyamokon az ott helybeli tanító
kon éa tanítónőkön kivül résztvevő vidéki 
(nem kaposvári, szolnoki) tanitók közű' 
30-30 egyenkiut 50 korona segélyben fog 
rész leülni.

i Erről az érdekelteket azzal értesítem, 
hogy a kultuszminiszter úrhoz címzett 
bé yegtelen kérvényeiket f. évi máj. hó 15 ig 
hozzám küldjék be.

Aranyosmarót, 1906. május hó 1 én.
Dr. Hámos Péter

X kir. tanfelügyelő.

t

Nyilttér.

N e v e I ő n ő
kitűnő bizonyítványokkal, állást keres 
úri családnál, hol mint családtag tekin
tetnék, Nem annyira fizetésre, inkább 
jó bánásmódra reflectál.

Cím a kiadóhivatalban.

Gyöngyvirág- ±1W," 

jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona — Szappan 80 fill- ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Menyasszonyi selyem 
méterenkint 60 krtről 11 frt. 34 kiig mindeu színben. 
Bérmeutv. és már elvámolva. Giiidag mintaválaizték 
postafordultával,

Henneberg selyem gyár Zürich.

Ezen

czimeren

melyekben

Singer 

gépek 

áruitatnak.a

i-n e -etesek

raktárok

Singer
LÉVA Kazinczi u. 2.

Co varrógép r. t.

Kak.o e> csokoládé kedvelők agvelmébe:
g Hoff <János-féle

Kand
a legcsokélyet>b aslrtartaimu, n.«úrt Igen könnyen 
•móazthetö. soha áem okox etékrekedóst, mind- 
aifcllal ritka finom ize mollott kiválóan olcsó.

Va’ódl csakis
Hoff János

nóvvol os .z oroszlán- \_ _■ w 

» » */| » 50 »
Mindenütt kapható.

1

| /fiKivA védjeirygyel.
v Csomagok i P* kgr. 90 fillér

rrtfrkTaraFjsi
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1906. május 6.

Hirdetmény.
A hadsereg és honvédség ÍÖSZÜgségletének mozgósítás esetébeui fedezé

séről szólló 1873. évi XX. t. ez. végrehajtás tárgyában kiadott utasítás értel
mében a ló állománynak osztályozása a folyó évben elrendeltetvén, fölhivatuak 
az összes lótulajdonos lévai lakosok, hogy folyó évi métjxAS lió 
11-én Léva város területére s a közigazgatásilag hozzá csatolt pusztákra 
nézve Léván a főtéren tartandó osztályozáshoz osztályozás alá eső lovaikat 
reggeh */»8 órakor okvetlen elővezessék.

Azon lótulajdouosok, kik elövezetési 
kötelezettségeiknek pontosan — avagy éppen 
nem felelnének meg — minden elövezettetíen 
ló után kiszabandó 30 koionár.yi bírsággá1 
Bujtatnak s lovaiknak utólagos olövezetteté 
sere köteleztetnek.

Az elővezetés alól mentesek :
1. a katonai igazgatás lovai és tényleg 

szolgálatban álló katona tisztek azon saját 
lovai, melyek szolgálati ellátásra szüksé
gesek.

2. azon lovak melyeket, az állami és 
törvényhatósági szolgálatban ál'ó egyének a 
közszolgálat teljesítésére köle esek tartani : 
továbbá a postamesterek és posta bérlök 
azon lovai, melyeket a posta forgalom foly
tatása végett szerződésileg tartaniok kell.

3. az állami lótenyész intézet lovai, s 
azon mének, a melyek, mint ló'enyésztésre 
alkalmasok nyilvántartatnak, s a melyekről 
ez az illető lótenyésztési bizottságtól kiá'li- 
tott igazolvánnyal bizonyittatik.

4. azon csikók, melyek az oszfá'yo ás 
időjében a 4 éves kort nem h . ladták túl.

T

Árverési hirdetmény.
Bars-Szklenó volt úrbéreseinek Dedinszky patak erdejében 17 88 

kát. holdon eladásra engedélyezett 628 tmsre becsült tölgy és bükktnüfa 
2114 ürm3re becsült tölgy és bükk tűzifa tövön az erdőn 1906. évi 
máijvis Lló 13-án d_. u_ 3 órakor Bars-Szklenó 
községliázánál nyilvános árverésen el fog adatni.

Kikiáltási ár 10576 korona.
Az árverési és szerződési feltételek Bara-Szklenó volt úrbéresei elnöké

nél 8 a zzarnócza-kohói m. k. járási erdőgondnokságnál megtekiuthetők.
Bars-Szklenó, 1906. évi május 2 Ad.

Dr. Gasparetz Béla
v. u. elnök.

5. a rogVyos kóros vagy egyébb nehéz 
betegségben sinlödö lovak.

6. a nyilvánvalóan alkalmatlan lovak ; 
végül 7. azon lovak, melyek az os?tá!yozá- 
idején ideiglenesen más idegen helyeken 
tartatnak, — föltéve, hogy ezen körű menyi 
a tulajdonosok a bejelentések alku mával 
jelezték, me'y alapon a tartózkcdási helyen 
leendő osztályoztatásra engedélyt is nyertek. 
— Az osztályzó bizottság elé vezetés alóli 
mentesitést minden lótulajdonos a felmen
tési okot elö'.üutefö bizony:tvánnyal tartce'k 
igazolni. — Ezen bizonyítvány két o'y 
községi lakos által állítandó ki, akiknek 
elővjzetendö lovaik vannak és a községi 
elöljáróságnál legkésőbb az osztályozás kez
dete előtt, — lehetö'eg azonban már a 
bejelontés alkalmával átadandó,

Léva, 1906. ápr. 30-án.

Kónya József
rkapitány

t
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--------- Küküllőmenti zrzzzzz
Első Saölooltványtelep 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
volt az egyedüli az egész országban, m^ly olt
ványait óriási mennyiségit. naponta 5 millió 
"liternyi vizzei öntözte s ennek folytán az egye
düli sxöllőte’ep, amely ez évben is valóban szép 
és mi :dta tekintetben kifogástalan minőségű 
szőllőoltványokat szállít.
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Minden gazda 
mielőtt caéplőkészletet vásárol, 
nézze meg a Plewa féle ben
zin vagy nyersolaj motoros 
locomobilt, megfelelő cséplő

vel üzemben.
V. Lipót kőrút 15, a Flewa E mérnök 

és Társa magyar vezérképviselete, 

szolgál Susitzky Jakab Léván.
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CÉHES B. Budapest
Bővebb felvilágosítást
Különleges gyártási czikk : malomberendezés és motor malom

hajtási czélokra.
és 3eöltség"vstést dijmezkteseu. Icalld-ólc.
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„Horgony!4 *.Védjegy:

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-ExpeBer pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több miut 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghöléseknél bedörzsolés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványók 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony41 vódjegygyel es & Richter ezég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budápílten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz**, Prágában.® 
Eliaabethstratec 6 néu. Mindennapi szótküldás.

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy
minisztérium ellenőrző közegei a Magy, Kir. Szab. Osztálysor.sjáték (XVIII. 
sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket, felülvizsgálták, azok a főelárusitóknak 
árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1906. május hó 23 és 25-én tartatik meg. A 
húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétéber*, nyilvánosan törtéunek a 
a Duna utca felől.) — Sorsjegyek a 
mennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1906. évi április hó

Iluzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjá'ék vaia-

29-én.

Magy. Kir. Szab. 
Osztálysorsjáték Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

(j>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
0 Varrógépek és Műhímzés 
0 talédl első magyar szab. Adria-, Dürkopp- is Gasse-féle uj Singer gépek 
A igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

árak részletfizetésre: korona
ffiÖ" mO“Üp01? D"koPP/» Ga«er uj Singer varrógép 56-től 76-i, 
Uj Singer médium iparosgép állváuyuyal * P ° 1
Titama uj nagy Singer 4-es iparos varrógép '. 
Nagy Howe iparos varrógép .
Vaődi szabadalin. Adria családi varrógép 
V: ? ., • , » láb ás kési hajtásra
Korhajos családi (Riugschiffj gép

” iparos (Ringsehiff)' gép , 
Valódi üurkopp _ központorsó — gép családi 

Uj Singer családi varrógép kézihajtásra 'P*™’ 

W' Műhímzésl készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osóuak

Nyomatott Nyitod 4. TárW könyvnyomdán L4v4n.

>
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. j-ig

80-ig
88-ig
80-ig
96-ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig

72-töl
78-től
76-tól
86-től
96-től 

100-tól 
130-től

120 korona
1Ö0 korona 

*4 koroua 
korona.

Léván 

olosón.


