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Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
Hivatalon hirdetmények

100 szóig 2 kor. 6) fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
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kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a s«rkesztőséBhez ■. (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelent hetenként egyszer

->—»• vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Pünkösd.
A Szent Lélek ünnepe. Meg va

gyon irva az evangélisták könyvében, 
hogy e napon az Ur, aki három sze
mélyben van, megjelent az apostolok 
előtt. És az apostolok feje fölött, tüzes 
nyelvek lebegtek a levegőben s bár e 
férfiak más-más beszédüek valának, 
szavukat mindenki megérté és ők meg
érték egymást.

A sziklára épített egyház legszebb 
tanítása fűződik piros Pünkösd napjá
hoz. Szép ez a tanitás, mert költői s 
mert mély filozófiai tényeket rejt ma

imé előttünk az írás könyve. 
Pünkösd ünnepének egyházi vonatko
zása frissen és megragadóan szól a 
képzelmünkhöz. Látjuk az ékesszóló 
apostolokat, akik az Ur igéit ezer 
nyelven hirdetik és látjuk a képzelet 
e lárgoló sugátba szőtt képében a 
filozófiai mélységet, amely elevenjére 
hat a természeti igazságnak.

Tüzes nyelvek hirdetik ma az 
isteni mindenlntóságot. Sötétzöld bércek 
öléből, virágos rétekről ezer nyelven 
szól felénk a természet szava. Piros 
pilikösd van.

Kigyult felettünk az ég- A nap 
tüzes nyelvei leszálltak a földre, hogy 
életre hívják a szunnyadó erőket, hogy 
ékesszólóvá tegyék a nagy természetet.

Végtelenbe futó földtáblákon zöld 
vetések hajladoznak az áramló szellő 
fuvallatára. Hajualra virradóra kifeslik 
a rózsa és kipattan a kalász, amelynek 
magva aranynál is drágább kincse az 
életnek. Maga az élet

Aranyakat rejtő erdők vadvirágos 
mezői fölött madárszárny villan el. 
És fölcseng a természet régi kórusának 
éneke, tátogó kis madárszáj ik hang
versenye.

Halkan, rejtelmesen zizeg a nádas, 
talán meséket súg a locsogó tónak, 
amely néha meg-megborzong a nádas 
különös meséire.

Hát nem ezer nyelv, ezer hang súg, 

t Arcz a.
Emlékek a katona életből.

A lévai kaszinó máius 6-iki estélyén felolvasta 
Dr. Karafiáth Márius.

Folytatás.
Este már e'mesélte a tiszti casinóban 8

* tiszt urak a naiv komikum iránti nagy 
fogékonyságukkal terjesztették a históriát 
ug), hogy rövid időre rá a felséges viccet
* budapesti garnison összes tisztjei tudták 
os nevették, a Krokogyil szót pedig szálló 
■gének felkapták és alkalmazták, ha a ma
gyar önkéntes fiuk iránt táplált, és ismert 
*“ jó indulatukat a „Kossuth betyár“-nál 
enyhébb alakban akarták kifejezni.

Abban az évjáratban 1879—80 bán 
igen Bokar, vagy hetvenen voltunk orvos 
önkéntesek. Köztünk sok szép szál legény
* üebányan, kik mellünkön a 78 as bosnyák 
okupációbol haza hozott hadi éremmel 
büszkélkedtünk.

Július elején volt, nagy meleg kániku
lában, pár nappal végleges raabadságoltatá- 
•om előtt, mert a Boszniában mint „Esz'i” 
baka eltöltött szolgálati időmet az önkéntes 
évbe beletudták.

Már mindjárt hajnal után kivonultunk
* Rákosra „szanaszét" (sanitét) übunghoz 
és becsülesen megizzadtunk mire — 10 óra 
fájban lefújták a gyakorlatot és hazaindulás 
előtt glédába sorakoztattak bennünket.

Akkor történt, hogy J. esredorvos, ki 
Marcona bajsau, pápaszemes nagy fejével és

kacag felénk mindenünnen ? A termé
szet tartja most óriási szónoklatát az 

i örökké való, soha el nem múló életről. 
( Az életerők, amelynek erői néha meg- 
, fogyatkozhatnak, de teljesen soha meg 
. nem semmisülhetnek.
i Jöhet enyészet és pusztulás a földre, 

de a végleges megsemmisülés csak a 
végítélet napján következhetik be. Ad- 

. dig az enyészet romjain mindig uj élet 
' támad, mely frissen és mohón tör föl

felé, mint omladékon a repkény.
Piros pünkösd hajnalán káprázatos 

fényben sugárzik az égiv. És mintha 
evangélisták könyve nyilna szét előt
tünk, e pünkösdi hajnali égről leolvassuk 
az Írás minden ígéretét, azt, ami már 
elkövetkezett s ami még jönni fog.

A Szent Lélek világossága megszáll 
bennünket. És látjuk, hogy mint hull 
elénk a maghullajtó kalászból a meg
áldott kenyér és mint lesz ennek miatta 
öt rozskenyérből ötszáz ; látják, miként 
sokasitja meg az Ur a tavak vizét, 
hogy hálónkban sok hal akadjon és 
látjuk, hogy a kánai vizesvedrek szin- 
arany borral telvék.

Láttunk mindent. A sok nagy 
csodatételt, melyet a hitvallók, az 
egyszerű pásztorok és halászok hirdettek 
s amely csodatételek ma is pillanatról 
pillanatra ismétlődnek.

Hiszen csodatétel már maga a lét, 
Ez a titokzatos, önmagától eredő 

és önmagába visszahulló lét, amelynek 
útjait mintha valamely földöntúli hata
lom irányitaná. Csodatétel a természet 
erőinek életbe szökése, a fü kinövése, 
az ember szívverése, a madarak szár
nyalása, csodatétel az egész minden ég 
rendszere, a lábunk alatt lélegző föld s 
a tölénk boruló csillagos ég.

És ez a számnélküli, rengeteg csoda 
itt rajzik fel közülöttünk. Érezzük 
áldásait s mert uj csodát jelent minden 
pillanat, az isteni csodatételek minden
napiakká válnak szemünkben.

De ma eltölti látásunkat a Szent 
Lélek világossága. Piros pünkösd nap- 

I

aránytalanul rövid lábszáraival rmugy is 
j igen mulatságos alak volt, nyeregbe kapasz- 
i kodva azonmód megint lekerült a túloldalon 
I as anyaföldre.

Volt erre csendes, vissza fojtott, belső 
hurrogás a glédában.

Szegény Papp Jóskából azonban — az 
ezredorvos ur saltomortáléjára — elementá
ris erővel kitört a debreceni humor az összes 
tiszt urak igy Pietro Villa „szanaszét" őrnagy 
urnák a füle hallatára

Ezt az urat nemrég a gyalogságtól 
tették át kevésbbé díszes csapathoz a talán 
e fölötti bánatában vagy hevülékeny olasz 

, vérmérséklete folytán rendesen szörnyű, mór 
méreggel volt torkig megtöltve.

Nem csoda tehát, hogy a szegény Jóska
1 kacagására rémitön felindult. Hallatlan, min

den kegyeletes tisztelettel és úri tapintattal
■ ellenkező impertimentia volt is, egy olyan 

urnák lovas tornamutatványain kacagni, 
akinek hosszú katona orvosi pályafutásában 
az volt a legkimagaslóbb éideme, hogy a rá 
nézve szerencsés véletlen folytán a hires 
KöniggrtPzi futásnál ö is ott lehetett. Pietro 
Villa tehát nagy dühösen kezdett e hallatlan

I fegyelemsértés ártatlan alanya után kutatni,
■ ami neki végre a becsületre va'ó hivatkozással 
1 s az „áinzli" tói sem visszariadó magyar 
' virtus felpiszkálásával sikerült is.

Persze a Papp Jóska becsületes ö«in. 
tőségének, és őszinte biza'mának jutalma 
szörnyű fenyegetődzések közötti rapor.ra 
rendelét volt a jutalma, miért is masérozás 

ján a természet gazdag könyve szét
nyílik előttünk, hogy megihletődve 
olvassuk belőle a csodatételeket. És 
megértjük mindannyit. Mert ha meg 
világosodik elménk, ott lebeg felettünk 
a tüzes nyelvek sugárive.

Piros pünkösd hajnalán hálatelt 
áradozó szivvel tekintünk az égre és 
hivő áhítattal mondunk köszönetét 
mindazért a jóért amelylyel bennünket az 
isteni rendelés megáldott és esengő lélek
kel kérjük vissza mindazokat, a melyeket 
netalán megvont tőlünk.

Öngyilkosság.
Egy életmécs aludt el néhány nap előtt, 

ifjan, alig hogy fel obant.
Egy fiatal katona dobta el magától az 

életet, mjlyröl Ineuen kívül szüleinek is 
tartozott beszámolni.

E dobta magától testi-lelki épségben, 
becsű et ;nek szeplötlenségében, egy fényes
nek ígérkező pálya legelején és megsenumi- 
sitette meggondolatlan tettével a szerető 
anja minden reményét, a kinek talán ö 
leit volna az élet sivárságában egyedüli tá
masza, büszkesége, szerelme.

Eldobta, áldozatul egy szerelmi csaló 
dásnak egy ch'méráért, melyért már annyi 
ifjú szívevére folyt.

Nem akarjuk most azt feszegetni, vájjon 
megkejlett-e neki halnia ? azt sem, vájjon 
érdemes volt-e inoghatnia viszonzatlan von- 
za'mának tárgyáért ?

E'y társadalmi kórságra akarjuk csak 
f gyelmünket ez esetből kifolyólag irányitani, 
mely hova-tovább ijesztő mérveket kezd 
ölteni.

Az öngyilkosság nem a mai kor ,ta'ál- 
máuya", találkozunk vele az ókorban is. De 
még ezelőtt, m-g csak két évi izeddel is, 
ritkaság számba ment, manapság mór kü öd 
rovatot igényel a napilapokban, melyeknek 
minden száma 1—2 újabb esetről hoz hirt. 

Különösen a szerelmi háttérrel bíró 
öngyilkosságok száma az, mely az ijesztő 
szaporulatot eredményezi, ped g épen ezen 
esetek azok, melyek felett legkevésbbé lehet 
és szabad elnéző n Ítélkeznünk.

közben ismételten elmorogta a fogai közt : 
„Megálj taljánba ojtott huncut osztrákja 1 
a becsületemhez többé hozzá nem furakodól !

Az üllői úti laktanyába érve alig, hogy 
kifújhattuk magunkat — úgy 11-óra tájban 
— kezdődött a tereptani óra Villa Péter 
őrnagy alatt.

A magassági vonalakról prelegált, kö* 
nyebb megértés végett egy ketté vágott 
prófuntból rögtönözvén két hegyet, melyet 
az alapjával párhuzamos szeletekre felszeletelt 
és ismét összerakott.

Azután megmagyarázta, hogy az össze
ijesztett kenyérhegy kérgén látszó metszési 
vonalak, mint egymagasságu pontokat egye
sítő vonalak közei a térképen 100—100 
méter magasságot jelölő vonalközöknek 
felelnek meg s ha ezen — a kenyérhegyet 
külömbféle magasságbankörülfutó, vonalakat 
madártávlatból nézve papirra vetítjük, akkor 
egy közös központtal biró egymásba rajzolt, 
külön-küiön egymásba visszatérő vonal 
rendszert kapunk, melyből aztán a térképen 
leolvashatjuk hol a völgy, hol a hegycsúcs, 
hol a legszelídebb, hol a legmerevebb a 
emelkedés stb.

Az őrnagy egészen be'.emelegedett a 
magyarázatba, mégis értette mindenki, csak 
Szabó Estyán nem, kinek cívis természete 
nem vette be a német szót, de még a német 
katonapantallót sem tűrte a testén azt még 
kánikula derekán is csak a zsinóroa magyar 
nadrág föliben szenvedvén el.

Az elméleti ismereteket most a gyakor

A ki hosszú testi kinoktól gyötörve, 
bajának győgyithatallanBága tudatában 
irányítja magára a halált hozó fegyver csö
vét, azt még menteni tudjuk. Hisz midőn 
néhány nappal eleibe vág az elkerülhetetlen 
pusztulásnak, melynek biztos tudata öt 
fevékenykedésre képtelenné teszi és mely 
úgy neki mint környezetének meghozza a 
testi és tán lelki megváltást is, a szerencsét
lent csupán vallás erkölcsi tekintetből Ítél
hetjük el.

Aki a tisztesség, a becsület parancsaival 
kerül oly összeütközésbe, mely öt a társa
dalom páriájává tesai, és azután szégyentől 
és a világi törvény megtorlásától való 
félelmében keres a halálban menedéket, 
annak eljárását — ha gyávaságnak és az 
erkölcsi hanyatlás mérvét épen sem csök
kentői ek tartjuk is azt — sok esetben 
természetesnek vesszük, noha nem helyesel
hetjük, anélkül hogy az ethika biztos 
alapjáról le ne térjünk.

Az öngyilkosság azon nemét azonban, 
melynek Lá tere valamely boldogtalan szerel
mi viszony, sem természetesnek nem tart
hatjuk sem mentegetni nem vagyunk képesek 
és hajlandók, ezt nem csak vallási de 
általános erkölcsi tekintetből kell elitélnünk.

A szerelmi öngyilkosságok olyanok, mint 
a ragályos kór, mely egy emberről a másikra 
megy át.

Midőn Goethe világhírű regénye „Az 
ifjú Werther szenvedései" a könyvpiacra 
került, egymás után követték egymást a 
boldogtalan szerelemből való öngyilkosságok, 
amerre csak olvasták az érzelgős könyvet.

De az is bizonyos, hogy legtöbb köve
tőre találtak úgy régebben, mint mae sze
rencsétlen példák a félig müveit, vagy talán 
jobban mondva ál műveltséggel bíró társa
dalmi koteriákban.

Es ebben is hasonlít a baj a ragály kór
hoz, mert miként a pestis mely legelőbb a 
szegény nyomorult kuiik közt üti föl a fejét 
és azok közt pusztít legádázabban, a jó 
módban élőket is eléri, ép úgy ezen társa
dalmi kórnak is néha igaz lelki és szellemi 
műveltséggel bíró egyének esnek áldozatuk

Hogy ez igy van, ezt nem szükséges a 

latban akarván érvényesíteni, az őrnagy ur 
a nagy táblára függesztett térkép köré szólí
totta a buzgóbbakat és Sehr.e’ler önkéntesre 
bizta, hogy egy csapatot vezessen át Bátffy 
hunyadról Nagyváradra, m közben a hossza 
asztal túlsó végén árván maradt, és hivatását 
látszólag már betöltött két kenyérhegy inger 
gerjesztő csábbal nézett farkasszemet velünk, 
kevésbbé buzgó, de annál éhesebb ifjakkal.

Nem tudtunk e csábnak ellentállani, 
hozzá mentünk és lassacskán egy magaslati 
réteg a másik után tűnt el korgó gyomrunk 
sötétjében.

Nem is lett volna semmi baj, ha Sch- 
neller Mór az ö csapatját ott a térképen 
nem a Király hegy gerinecén át vezette 
volna ahelyett, hogy erre a Sebes Körös 
völgyet szemelte volna ki.

Az őrnagy, kinek méreg reservoirja 
künn a Rákoson már kissé lecsapolódott, 
szokatlan nyáj is voh, midőn csak egy 
megvető „Sie Krokodilé kopf*-fal beérte, hogy 
aztán még egyszer megmutassa a dolgot 
azon a hegyen.

De az, oh csodák csodája I az már nem 
volt ott, az eltűnt 1

„Hol a hegy ? 1“
Siri csönd.
„Hol a hegy ? kérdem 1 ki vette el ?" 

dörögte szikrázó és vészt jós’ó szemforga- 
tással Pietre Villa.

Újra siri csönd.
„Rögtön jelentkezzék, a ki a hegyet 

— nem a kenyeret, akarom mondani —



statisztikából kiböngészett adatokkal bizony
gatni, mert bármely napilapba vetett szom- 
piHántás is támogatja állításunkat.

Iparos legények, pénzügyőrök kereskedő 
segédek, varró leányok, nöcielédek stb. stb. 
hasonló műveltséggel bíró, kizárólag fiatal, 
tehát éretlen ésszel, hiányos világtapsszta- 
lattal és ember ismerettel, de főleg hiányos 
műveltséggel biró egyének képezik a szerelmi 
öngyilkosok kontingensét.

Ezen egyéneknél épen műveltségűk 
fogyatékos voltánál fogva az igazi ethikai 
érzés is fogyatékos, mely nélkül a vallá
sosság is csak látszólagos, és többnyire csak 
a Külsőségek kinos pontossággal való betar
tásában nyiivánal.

Pedig épen a vallásosság, értve az ,'gaz* 
vallásosságot rneiy a szív mélyében és nem 
az ajkakon honol, vethetne leghatásosabban 
gátot az emberiség e rákfenéje ellen.

Rossz könyvek, melyeknek taria ma csak 
a fantáziát izgatja, ily kvek melyeknek erköl
csi tartalmát csak az igaz műveltséggel és 
arra fogékony olvasó megérti, de melyeknek 
meséje a regényes iránt hajlammal biró 
félig müveit egyén gondolkozását tévesen 
irányíthatja : egyaránt képesek egyebek 
között a sentimentalismusra könnyen hajló 
fiatal lelket egyensúlyában megzavarni.

Hozzájárul, hogy a nagy közönség majd
nem kivétel nélkül, de még a sajtó is bizo
nyos szépitgetö rokonszenvezéssa! emlékez
vén meg a boldogtalan szerelem szerencsétlen 
áldozatairól, akaratlanul is oly nimbust ölt 
rájuk, mely őket az öngyilkos ccntingenst 
szolgáltatandó, egyének előtt irigyléereméitó, 
követendő példaként feltünteti.

A mai kor családi nevelése sem olyaü, 
mint a milyennek lennie kellene, sa milyen 
régen volt.

Az iparos — kereskedő — lateinerosz- 
tály növekvő igényeinek kielégítéséért foly
tatott fárasztó küzdelem eltereli a szülőt 
legszentebb hivatásának lelkiismeretes betöl
tésétől, a gyermek neveléstől.

A gyermekben korán kifejlődik az 
élet kelletnének könnyű fáradságnélküli 
elérése utáni vágy, mertarégi jelszót: „óra 
et labora 1“ a családban nem úgy méltatják 
mint hajdanában s mert a szü.őK példája 
ront.

Az életbe kilépve ás saját erejére utalva 
komoly munkához nem szoktatva, s az élet 
viszontagságai közt biztos támaszt nyújtó 
eraölcsi tudat és az igaz vallásosság nélkül, 
a legcsekélyebb akadály, melyet Öerejével 
le kellene küzdenie, megakasztja utait.

Istenben nem bízva nincs reménye s 
ezen látszólagos reménytelenség boldogta
lanságot szül a kóros irányban fejlődött 
lélekben, melyiyel megküzdeni nem akar, 
mert azon téves tudat uralma alatt szenved, 
hogy megküzdeni nem kepes.

Ha két ily, külömbözö nembeli egyén 
egymás iránt szerelemre gyullad s azounal 
egymásé nem lehet ember előtt is ; kész a 
KonOs öngyilaosság ; ha pedig ama küiöm- 
böző nem jeli két egyen közűi csak az egyik 

elvette, merrrt khüiömbben ..." a végét 
már érthetetlenül hörögte.

Erre egy vékony hang megszólal a 
hátsó padsorból, mintha valami kriptából 
jönne „megettük 1“

Pietro ur erre határtshn dühbe jött. 
Rögtön glédába állíttatott bennünket és 
sarkantyú pöngetve kardcsörtetve egy dü
höngő Ajaxként futott végig fel s alá a sor 
előtt. De az ö prüszkölese, káromkodása 
fenyegetődzése nem használt semmit, mire 
azzal a megtisztelő búcsú szóval : „R. sz. 
bűben* ott hagyott bennünket.

Nagy volt most az ijedtség.
Mi lesz ebből, mit tegyünk. A lelkiis

meret nagyon bántott, hogy az első magas
lati réteget én eszelvén és fogyasztván el 
mint roszra csábitó valamennyünket bajba 
juttattam ; de az is bántott, hogy az egész 
ódiumot magamra véve most, midőn pár 
nap múlva megszabadulhatok a katonáskodás 
nyűgétől, drága és várva várt szabadságom 
csak egy napját is áldozzam fel Péter ur 
vérBzomjának.

Végre megtaláltuk a legjobbnak vélt 
megoldást.

Porutin Romulus társunk, ki közvetlenül 
utánnam a második hegyráteget elfogyasztotta 
vállalkozott, hogy velem együtt azon mód 
felmegy az emeleten lakó őrnagyhoz, kit 
megkérlelünk, hogy ne rosszakaratú csínynek, 
szándékosságnak, hanem csak meggondolat
lanságnak tudja be a kenyér históriát és 
bocsássa meg, hogy lent nem mertünk

ilyen és ennek szereimében csalódnia kell, 
í akkor ez esik az öngyilkossági mánia 

áldozatául.
És manapság valósággal mániának kell 

az öngyilkosságot neveznünk, molyét mind 
szükebb és szükebb korlátok közé kell 
visszaterelni.

A bölcs oktatás, szeretetteljes intés a 
tulvilági itéiet hangoztatása, ijesztő példák 
felsorolása mind meddő próbálgatás e cél 
elérésében, mert a rajongásszerü érzelmi 
tultengések hypnosie a'att tartjáka gondolko
zó agy sej tét.

A baj orvoslásánál nem érhetünk célt 
a már kifejlődött jelenségek elleni küzde
lemmel, eredményt csak akkor fogunk ér
hetni, ha a baj okát kiirtjuk.

És itt vissza kell térnünk a serdülő 
gyermek korig, vissza a gyermeki lélek 
korai jóravaló idom tásához.

Nem egyszerre fogja a jó törekvést 
siker koronázhatni, több nemzedéken átkeli 
e törekvésnek fáradhatatlanul és igaz ember 
szeretettel érvényesülnie, nem szabad e 
törekvésnek csak a gyermek lelkére irá
nyulnia, hanem szemmel kell tartania a 

í szülőkét is.
És ebben a nemes törekvésben kell, 

hogy iskola és társadalom válvetve járjon el, 
különösen pedig azok vegyék ki maguknak 
belőle az oroszlánrészt, kiknek hivatása e 
törekvéshez legközelebb áll.

Cájus M.
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A tulipán !
Évszázadok ó*a bebizonyított tény, hogy 

Magyarország ipara azért nem fejlődött, 
azért nem haladt, mert a magyar ember 
mindig szivesen hajolt a külföldi ipari ter
mékek felé.

A külföldi divat, a külföldről behozott 
áruk forgatták ki a magyar embert ősi gyö
nyörű viseletéből, régi szép szokásaiból.

Vegyük csak e.ö idevonatkozó pél
dákat l A csipkeverés a Szepességben töbij 
évszázadon at virult, remek dolgokat pro- 
ducált, de a magyar nők mégis velencei és 
lyoni csipkék után törték magukat. A 
posztókéezitéa szintén virult Magyarországon, 
egykor is a gácsi posztó úgy jóság, miut 
tartósság dolgában méltán volt versenyképes 
a külföldivel. A később alapított asolnai- 
és brassói gyárak nemkülönben. Nekünk 
azonban brünni szövet kellett majd pedig 
az ál-angol szövetekkel kápráztattuk el 
önmagunkat. A felső magyarországi vásznak 
finomság és tartósság tekintetében feiülmul- 
hatatlanoknak bizonyultak és a magyar ember 
mégis a rumburgi gyártmány mellé állott, 
A magyar porceliámpar is jól indulr, azon
ban meg ma is képtelen legyőzni a külföldi 
gyarlóságokat, holott a lehető legjobbat 
állítják elő. Magyar pezsgő l Ki iszik nyet ? 1 
— Kiált fel a publikum. Francia pezsgő kell 
nekünk, mert esek ez a jó 1 Míg így beszé nek, 
Lttike, Toriéi, belatim Braun Arthur és más 
a'ig képesek küzdeni a léttel.

Sehol a világon nem terem olyan bor, 
mint hazánkban, de azért a burgundi, a raj
nai, a xeresi, a blattoi és az ls en tudja 
mifeie pancsokat méregdrágán fizetjük, míg 
a magyar bakator, a menesi a hegyaljai, az 
egri, ueszmelyi és a villányi borok ára a 
kerti vinkó árával is alig bír megküzdeni.

I

jelentkezni, de hát féltünk, hogy nagy ha
ragjában amúgy ébgyomrosan rögtön lecsukat 
minket a profozzal, Általában véve pedig az 
önfeláldozó martyr szerepével fogjuk a 
méregzsákot megpuhitani.

Csakhogy ez egyszer is szebben volt 
az kieszelve, sem hogy végrehajtható lett 
volna.

Már a tisztiszolga is visszariasztott, hogy 
„ne menjenek be az önkéntes urak, mert a 
major ur most nagyon mérgei !u

De hisz ép ezt a mérget akartuk elosz- i 
látni, mielőtt ártalmunkra válhatott volna, s ' 
ezért csak beléptünk az oroszlán odúba.

A még mindég sapkáBao, kardosán fel 
alá csörtető őrnagy elébe állva haptákba 
vágtuk magunkat.

Pommus szép gyerek volt, egyenes és 
magas mint a szál fenyő, kackiás fekete kis 
bajusszal, az én mellemeo pedig ott fityegett * 1 
a hadi érem.

Mint öregebb katona én szólaltam meg 
persze németül :

„Egyéves katonai orvos növendék K. 1 
Márius és Porutin Romulus alássan jelenti, 
hogy, - - de már többet nem mondhattam, 
mert Villa Péter mint a tigris íróasztalához 
szökött, s nevünket papírra vetve egy ’ 
menydörgös „mmarrrs I hinnausz*-szal úgy ’ 
ránk hurrogott, hogy csak úgy botlogtunk 
hanyatt-homlok ki a folyosóra.

Másnap reggel már raporton voltunk a ' 
fötörssorvos előtt, kit a magyar fiuk iránt 
tanúsított, a közöseknél ciodaszámba menő

Csípő kell 1 Ott a karlsbadi a bécsi és 
a többi külföldi termékeket áruló raktár, 
mis legügyesebb mesterembereink elhagyj ak 
becsületes iparunkat, hogy nyomorúságos 
szolgakenyáren élöiködjenek.

így vagyunk M igyarországon 1 A vnág 
legjobb gabonáját termeljük és a világ leg
selejtesebb lisztjét drágán fizetjük meg a 
külföldnek. Angolország után méltán lebe. 
hazánkat a continens legjobb állattenyésztő 
országának mondani, mégis a bőr, sz íru, 
szőr és srörme áruk külföldről méregdrágán 
kerülnek nálunk a vásárló közönség kezébe

Vájjon, amikor végre—valahára kezd 
rájönni a magyar ember mindezen, a nem
zeti vagyonosodás mérhetlen kárát okozó 
jelenségre, lehet e remélni, hogy minden 
hazaszeretö magyar gyakorolni fogja az 
önmegtagadás nemes erényét egyedül azért, 
hogy ennek az országnak iparát saját támo
gatásával gazdaggá és hatalmassá tegye.

A magyar ember jellemének az vo;na 
a legerősebb próbája, hogyha eltérne a 
küllőidnek pártolásától és itthon költené, 
honi productumokba fektető azt a rengeteg 
kincset, amelynek révén más országok va
gyonosodnak 1

Nemzetfentartási kötelesség ez ma már 
és aki ennek nagy horderejét be nem látja, 
az vagy vak, vagy gyenge jellemű ember 1

Magyar nők, rajtatok a sor ! Ti vagy
tok a család gondviselő szellemei, reálok 
hárul az a s eat kötelesség, hogy nemze
dékeket neveljetek tisztán magyarnak, hogy 
irányítsátok szerető szívvel, erős magyar 
lélekkel családjaitoknak minden tagját, 
hrssa át sziveteket a szózat, mely e hazá
nak nemzeti állammá va!ó kiépítését egye
dül a vagyonosodéra fekteti, nézzetek el a 
tengerjáró h‘jókra, amelyek ezrével viszik 
a honfentartó munkáskezeket a világ min
den tájára és pártoljátok a magyar ipart 1

Járjatok egyszerűbb itthoni ruhákban, 
büszkén mondhatjátok majd, hogy hazait 
viseltek és egy jobb jövőbe vetett hittel 
hirdethetitek azt is, hogy lesz még Magyar
országnak hatalmas, virágzó a kü földivel 
jóságban, tartósságban, szépségben egyaránt 
versenyző ipari termeke, hogyha a hazai 
mellett mindenki összefog 1

A tulipán jelvénye szép magyar sym- 
bo’um, de a hozzá fűzőit várakozás cmkis 
az erős magyar jellem önmegtagadása mel
lett válhat valóra I

Dór. 

Különfélék.

— Pünkösd, ünnepén, á magyar 
embernek eme kedves, népdalokban éiő 
ünnepnapján miihók fohász száll az Egek 
Urához, hogy tartsa és őrizze meg az áldást, 
mely az Ö kegyelméből és a dús magyar 
föld kövér hantjaiból fakad, tegye valóvá a 
reményt, mely milliók szivét dobogtatja, és 
a tüzes nyelvek lángszeiieme izgassa a 
vezetők értelmét a boldogulás, a nemzeti 
nagyság célja felé.

Érettségi vizsgálatok. Az írásbeli 
érettségi vizsgalatok május 17. 18 és 19 én 
tartattak meg a helybeli főgimnáziumban. 
Az érettségi szóbeli része junius hó 11. 12 
és 13-án lesz. A magas kormáuyt — Pirchala 
Imre kir. főigazgató nagy elfoglaltsága miatt 
— Vangel Jenő dr. egyetemi tanár fogja 
képviselni,

— Szolgabirák áthelyezése. Kazy 
János főispán Lites Saudor aranyoi-maróti 
II. oszt, szolgabirőt a garamsz.enikereszti 
járásba, Gáldy Kálmán aranyosmai ó’.i II. 
oszt, szolgabirot a verebélyi járasb?, Beidner 
István garamszentkereszti I. oszt, azolgaüirót 

jó indulata miatt Igazán szeretve tiszteltünk 
mindnyájan.

E tőnek álltam a sorban, Romulas utol
sónak.

Jelentettem, hogy két nap múlva a 
tartalékba kerülök és hálásan meg köszöntem 
a főtörzeorvos ur azon felejthet len atyai 
igyekezetét, melyiyel bennünket nem csak 
katonákká de férfiakká iu nevelt.

Es hatott 1
Az öreg igen szívélyesen búcsúzott, mire 

tisztelgés után hátra lépve a sor végén álló 
Romulus pajtás mellé sorakoztam.

Ide érve csodálkozva kérdi a fötörzB- 
orvos, mi jelenteni valóm van még.

Hát jelentettem szépen alázattal, hogy 
mi ketten Villa Pster őrnagy ur parancsára 
jelentkezünk jól kiérdemelt büntetésüuket 
kérvén azért, hogy megettük az őrnagy ur 
hegyét.

Az öreg ur bajuszához kapva nem elég 
hirtelen fordulhatott meg a sarkán, hogy 
arcának nevetésre ráudnlását előttünk elpa- 
lástolhassa.

Az ablakhoz ment s kis vártatva felénk 
fordulva keményen megfedett elörebocsátván, 
hogy ö az egész dolgot nem -osszakaratu, 
de mégis meggondolatlan rossa tréfának 
minösiti és utasította, hogy rögtön menjünk 
az őrnagy úrhoz és kérjünk gyerekes csí
nyünkért bocsánatot tőle, a sententiát majd 
aztán mondja ki ránk.

Indultunk.
Ds az őrnagy irodája előtt utánunk 

verebélyi járásba, Bércéiig Miklós verebélyi
I. oszt, szolgabirót az aranyosmaróti járásoa 
és végül Lüley Kázmér verebélyi II. osa. 
szo'gabirót a lévai járásba helyezte at.

__ Esküvő, dóth Ferenc, lévai ura
dalmi intéző tegnap délután 5 orakor eskü
dött örök hűséget Holló Erzsikének, Holló 
Sándor lapunk felelős szerkesztője és taka
rékpénztári igazgató lányának.

_  Közgyűlés a barsmegyei gazdasági 
egyesület f. no 7-én csütörtltön délelőtt ,i 
órakor a városháza nagyterméhez évi rendes 
közgyűlését, tárgya melyen igen fon 
tárgysorozat kerül megvitaiós tárgyává 
lenne kívánatos lehetőleg az összes tagok 
részvétele.

_  Gyászodét. Hiába volt a remén;, 
kedés, hogy a boldogtalan fiatal emo. 
kiépül meggondolatlan pillanatban okoze 
súlyos sebéből : Polcz Andor honvéd hadna, 
f. hó 29-én délután a lévai közkórhazbu., 
meghalt. Csütörtökön délután temették 
városunk közönségének impozáns részvéte 
mellett. Haláláról bajtársai a következő 

I gyászjelentést adták ki : A m. kir- nyitrai 
14. honvéd gyaloge/.red tisztikara fajdalma 
szívvel jelenti, hogy felejthető.len bajtá sa 
Polcz Andor m. kir. honvéd hadnagy foiyo 

■ hó 29-én délután 5 órakor életének 21 .k 
! évében rövid szenvedés és « haldoklók 
í szentségeinek ájtatos felvétele utánazUrb 

elhunyt. A boldogult bük tetemei május hó 
31-én délután 4 órakor fognak Léván a 
közkórház gyá szobájában beszeuieltetni 
a róm. katb. vallás szertartása szerint a 
lévai róm. kath. temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmmeáldozat 
junius hó 1-én délelőtt 7*/s órakor a lévai 
piebánia templomban i; utaltatott be a min
denhatónak. Léva, 1906, május hó 30-án. 
Az örök világosság fenyeskedjik neki 1

— Magánvizsgálatok. A helybeli 
főgimnáziumba! folyo hó 19 én és 20-án 
fognak a magánvizsgalatok lefolyni. Jelent
kezni lehet szóbelileg, vagy írásban a kellő 
okmányok bemutatása mellett (teresztievéi 
v. szüle'ési bizonyítvány ; esetleges hatósá.; 
bizonyítvány arról, hogy az illető a legu
tóbbi bizonyítvány megszerzése óta hol es 
minő minőségbe töltötte ideje ) e hó 19-ejé- 
nek reggeli 8 órájáig Gyulányi Lajos kegyes
rendi fögimn. igazgatónál.

— Fürdő orvos. Dr. Gergely Fü.öp, 
lévai orvos a fürdő.dényre terjedő orvosi 
működését f. hó 1-én Vihnye-fürdön meg
kezdette.

— Czírkusz. Fehér jóhirnevü varieté 
társulata tegnap mutatkozott be a főtéren 
felállított keuyeimes cirkusz sátorban. A 
változatos müso? erdekes számai tetszenek, 
s általában az előadás fővárosi nívón áll 
s érdemes a pártolásra.

— Dr. Lakner István az állami- és 
jog tudományok tudora, városunk szülöttje, 
az orsz. közp. hitelszövetkezet jogügyi 
szakosztályainak előadója — mint értesülünk 
— a napokban tette le az ügyvédi vizsgát 
s ez alapon ügyvédi oklevelet nyert. — 

, Örömmel üdvözöljük ez al&alomból a derék 
j ltját mint a szorgalom és szerénység minta- 
j kepét s óhajtjuk, hogy tehetségét a család 

széles körű barátainak, tisztelőinek örömére, 
j a köz javára gazdagon gyümöicsöztesse !

— Meghívó. A kegyesrendi főgimua 
; zium S-gitO-Egyesülete f. hó 10 én — va- 
í sál nap — 11 órakor közgyűlést tart. Az 

érdekelteket ezen utón is meghívja az 
; igazgatóság.

— Halálozás. Városunk egy deres 
> polgára vegezte be a múlt héten bicsü.etes 
; munkában töltötte életét : Pollák Adolf keres- 
; kedő. A jó erőben levő ember aránylag
í___________

(kiált S ein főorvos, hogy áiljuak meg, majd 

ö megy előre preparativ őrangyalnak az 
őrnagy úrhoz.

Aggódva lestük a dolog mire fordultát 
az ajtó eiött, midőn egyszer csak mord ká
romkodás közt kihullik az őrnagy szava

„bolíen s‘ laufen die R. sz bűben, ich 
wiii bio nicht seben 1“

Nem nagyon megtisztelőn hangzott ez 
a diskvalifikáiás az aranygalléros torokból,

l de nekünk nem kellett több, beértük az 
■ öneiégtételvevéssél racitálva Papp Jóska 
! szavait :

„A taljánba ojtutt huncut osztrákján I 
azért még sem fértél a becsületünkhöz 1“

A dolog abba maradt s 2 nap múlva 
őrmester ur Schmarda kiadta a passusoraot 
jó ideig nagy indignatióval nézvén önérzetes 
távozásomat és a bakais-hoz szokott most 
ez egyszer üresen maradt markát.

(-'iak később a búcsú lakomán tudtuk 
meg bteintöl P.etro Villa őrnagy kérlelhetlen 
haragjának okát.

Ugyanis a legszerencsétlenebb nevű 2 
parlamentairrabíztuk volt ado'og diplomatiai 
elsimítását. Mert ha már a vezeték nevünk 
is elég furcsán hangzott az őrnagy urnák, 
azt a római históriából vett 2 keresztnevet 
határozott és félre magyarázhatatlan packá- 
zásnak vette, mert feljelentésében azt mondta 

! a főtörzsorvosnak — kétszer is hangsúlyoz
ván a dolgot :

Die korín hab‘n meh ja auch mit die 
. verfluchten römischen Namen e' fratzelt.* I Vé,..



korán, 55 éves korában hunyt el. Gyászba 
borult özvegye, tíz élő gyermeke és egy 
kicii unokája siratja.

— A F. M. K. E. igazgató választ
mánya, miután a Budapestre, május 24-ére 
összehívott gyűlés, határozatképosRég hiá
nyából nem volt megtartható, 1906. junius 
5 én délután 3 órakor Nyitráu a vármegye 
wékházauak nagytermében, évnegyedei 
gyűlést tart. Az évnegyedes gyűlés tárgy 
sorozata : I. Az e'nökség előterjesztései. II. 
Az elnökség időszaki jelentése ; 1. Az egye- 
,ulet halottjai. 2. Uj tagok. 3. anyagi 
ügyek (1905. évi forgalom. 1906. január — 
márciust forgalom. A Sembery hagyatek ügye, 
gsgju-oányok. A F. M. K. E. iparcikkek 
iö7edt>lme. Leírások.) 4. A törvényhatósági 
választmányok működése. 5. A központ 
ügy rgalma. 6. Az egyesületi népkönyvtárak 
7. A nyitrai kuiturház ügye. III. Az egye
sület 1905. évi'összzárszámadásai és a szára- 
viesgá'ó bizottság vonatkozó jelentése IV. 
Az egyesület 190i. évi költségvetése V. 
Az 1906- évi közgyűlés helyének meghatá
rozása. VI. A Borsod-Miskolci Közművelő
dési és Muzeum-Egyesület indítványa a 
közművelődési egyesületek országos szövet 
régének megalakítása iránt. VII. Esetleges 
indítványok és az elnökséghez intézendő 
kérdések.

Öngyilkosság. Garam újfaluban f. 
hó l én Titurusz Jőzscí hajnalban pajtájában 
felakasztotta magát. Már holtan akadtak rá 
hozzátartozói. Az öngyilkos igen jó módú 
gazdaember volt, tettét eimezavarban 
követ e el.

— Helyettesítés. Kazy János főispán 
Benkoiicli Guidó közig, gyakornokot és tb. 
azolgabírót II. oszt, szo'gabiróvá helyette- 
litette a szolgáiattételre sz aranyosmaróti 
járás sío'gabirájához osztotta be.

— Alapkő-letétel. U/lót község róm. 
kath híveinek nagy az öröm?. Egy remek 
szép templomot állít most a templom pát- 
rónusa. Az alapkő-letételt múlt hó 24 tartották 
meg nagy ünnepséggel, a hol Várady A-pád 
címzetes püspök megjelenése is nagyban 
emelte a fényt.

— Apponyi és Kossuth — a taní
tókért Apponyi Albert gróf, Magyarország 
kultuszminisztere rövid kormányzása alatt is 
megmutatta, hogy nemcsak nagy művelt
séggel, hanem meleg szívvel is intézi dolgait. 
Minden újabb tettével és intézkedésével egy 
nagy programm bontakozik ki mindjobban 
és közoktatásügyünket modern, nemzeti 
irányban fejies’ti lelkének egész erejével. 
Most Kossuth Ferenc kereskedési miniszterrel 
egyetértve nagy jelentőségű újítást léptet 
életbe Arról van ugyanis szó, hogy Magyar
ország minden tanítója, tehát államiak, köz
ségiek éa felekezetiek egyaránt, a nvári 
szünidöoen szabadjegyet kapnak a M. Á. V. 
összss vonalaira, utazásukat bárhol tetszés 
szerint megszakíthatják ésjuEus—augusztus 
hói pbau e jeggyel az ország bármaly ré
szébe elmehetnek. E rendelkezés célja az, 
bogy a tanítóság az ország távol eső vidé
keit is m 'gtekinthesse és igy közvetlen 
számjelet alapján eredményesebben taníthassa 
a reábizott növendékeket.

— A budapesti m. kir. állami fel- 
söépitő ipariskola (VII. kér. C ömöri-ut. 
<4 szám) rendes tanfolyamának 1, osztályába 
a jövő 1906/7. isk. évre való felvételre jun. 
25-tó juiius 1 ig lehet személyesen vagy 
Írásban jelentkezni. — A végleges felvétel 
novemb'jr elsején személyes jelentkezés 
alapján történik. — Az intézetben a tanítás 
hat féléven át tart s tanfolyam befejezésekor 
nyert végbizonyítvány jogot ad az egyéves 
önkéntességre, az érettségi bizonyitvánnyal 
elnyerhető hivatalos állásokra, a vasúti és 
posta- s táviró tiszti tanfolyamra való fe vé
telre — három évi utólagos szakmabali 
gyakorlat mellett jogot ad a kömive?, — 
kőfaragó vagy ács mesterség öcr.áló üzősére 
8 építőmesteri vizsgálat letehetésére. — 
lelvételi feltételek : lő életév betöltése, 
legalább négy középiskolai (gimnázium, reál- 
’agy polgári iskolai) osztály sikeres bevég- 
neae. Akik a négy osztályban a megyar 
nye.vből, számtanból, mértanból és mértan
ijából jó osztályzatot nyertek felvételi 
’izsga nélkül,- a többiek fe vételi vizsga 
‘lapján vétetnek fel. — A jelentkezésnél a 
2öveta. zö iratok szükségesek : 1. kereszt- 
•evél, vagy születési bizonyítvány 2. a végzett 
középiskolai osztályokról szóló összes bizo
nyítványok ; 3. tiszti orvosi bizonyítvány 
3 4. a másodszori himlőoltásról szóló hizo- 
“yitvány. A felvétel alkalmával az illetékes 
naőfoku iparhatóság által hite'esiteit bizo- 
“yitvány/ ell arról, hogy a tanuló legalább 4 
hónapon át az építőipar terén gyakorlatilag 
1,Jglalkozott. — Dija* : 4 korona behatási 
•0 korona f-Jévi tandíj s 6 korona szertár- 
°ízt08itéki dij. A felvételi viz>ga dij 10—12 
‘orona. Az intézetben „Diák" asztal vaD, 
*h°l a tanulók napi 36 fillérért rendes 
e édkotztot kaphatnak.

. ~~ Kézimunka.- és rajzkíAllitds. Az 
‘■izmi tanítóképzőben f. hó 9-én azaz szom- 
^tcn délelőtt 10 órától kezdve ki lesznek 

a növendékek által készített kézü- 
^r8ya^> valamint az ui rajzoktatási 

szerrel alkotott természet után való 
^gyajzok. A kiállítást bárki ingyen meg- 

totheti. Ugyanazon nap délutún 4 óiakor 
Pistik meg a tanítóképző tolnavizsgája.
M Papnövendékek felvételi vlzs-

Az esztergomi főegyházmegye 
»i.9^be lépni ssándékozó ifjak felvételi 

a jelen 1905-6. tanév végén

Ín és 3 án f°8 az a^ergomi
P’P^’elö-ntézct dísztermében megtartatni. 
Ju-us hó 2-án történik a beiratkozás és 
orvos, vizsgálat, 3-án pedig a felvétel. A 
£e'r<S°zás ->uliu9 2-án reggel 8 órakor 
i a a- t PaPnevelö-intázetbea és tart déli 
t iA Pklyázós a követi e«ö okmányo
kat hozzák magukkal: 1. a múlt évről szóló 
bizony.íványt, 2. a keresztlevelet, 3. az 
illetékes h.ttanár ajánló levelét. A felvételi 
vizsgalat tetszés szerinti azavalatból és latin 
auktor fordításából áll. Felvételre csak oly 
őp esfu és egészséges ifjak számíthatnak, 

i kik a gimnázium IV. vagy felsőbb osztályait 
| Jó sikerrel elvégezték s kiket erkölcsi ma- 

gav]8eletük ajánl. Kívánatos, hogy a föegy- 
házmegye területén használt nyelvekben (tót
német) 13 jártasak legyenek. A felvételi 
vizsgálat tartama alatt a szegényebb sorsú 
tanulók ingyenes szállást és ellátást kapnak 
az intézetben, ha ezért legkésőbb junius hó 
28-ig az intézet kormányzóságához levélileg 
folyamodnak,

— A hercegprímás a pánszláv 
. papok ellen. Vaszary Kolos bíboros her- 
í c -.gprimás köriratot, intézett a magyarországi 
; egyházmegyét püspökeihez, melyben meg

hagyj!, hogy a pánszlávizmussal megméte
lyezett nemzetiségi vidékeken működő és 
magyarellenes érzelmű papok magyar vidé
kekre halyezendök át, a tót nemzetiségi 
helyekre pedig csak kipróbált hazafias papok 
neveztessenek ki és a jövőben már az egy
házmegyébe való felvételkor biztosítékot 
kei! az egyházi főhatóságoknak szerezni arra 
nézve, hogy a növendékekből hazafias ér
zelmű papok vá'jának.

Konkurzus. A nyitrai nagyobb és 
kisebb papnevelő intézetek növendékei közé 
jelentkezhetnek a 4. 5. 6. 7. vagy 8. gim
náziumi osztályt végzett tanulók. Julíus hó 
1-én dele.ött keresztlevéllel és iskolai bizo
nyítvánnyal az egyházmegyei irodában beirat
koznak és juiius 2 án lesz a felvétel meg
tartva.

— Uj kézbesítési vevények a bí
róságnál. Az igazságügyminiszter levele
zőlap alakú kézbesítési vevények használatát 
rendelte el. A jogkereső közönséget saját 
érdekében figyelmeztetjük, hogy ezeknek a 
vevényeknek a kit öltésénél pontosan vezesse 
rá az átvétel napját, valamint olvashatóan 
írja alá a nevét, mert ezek elmulasztásából 
sokszor anyagi károk származhatnak. A 
polgári ügyekben fehér, a büntető ügyekben 
kék, a telekkönyvi ügyekhen sárga szintiek 
lesznek ezek a vovények.

— Rablógyilkosság Május hó 27-én, 
vasárnap délelőtt Vels>c község határában 
vakmerő rablógyilkosság történt. AlsinAIanó 
76 éves uyitrai lakos, Kiéin Sándor lévai 
ékszerész atyja Nyitráról Velsicro ment 
üzleti ügyben. Iameröaei még látták az erdő 
mellett üldögélni a fáradt öreg embert, egy 
órával később már az erdő melletti rozsve- 
tesben találták eltorzult hulláját. Szőlőkaró
val verte agyon a rabló, elrabolván 58 kor. 
pénzét és ezüst órája*. A gyanú egy ismeretlen 
vándorló legényre irányul, akit m ír nyomoz 
a csendörség.

i

i

i
i

Köszönet-nyilvánítás.
Mindazoknak, kik megboldogult baj tár

sunkat, Polcz Andor hadnagyot utolsó útjára 
elkísérni szívesek voltak, leghálásabb kösztí- 
Hetünket fejezzük ki.

Láva, 1906. junius hó 1 én.
A lévai honvédség tisztikara.

Tanügy.
Vizsgák a fögimiáziumban.

A lévai kegyes-tanitórendi főgimnázium 
igazgatósága ez utón teszi közhírré, hogy a 
főgimnáziumi magánvizsgálatok folyó hó 19. 
és 20-án fognak megtartatni. A vizsgálatot 
tenni szándékozók vagy személyesen, vagy 
Írásban az igazgató -ágnál, legkésőbb 15 ig, 
jelentkezzenek.

A rendes évzáró vizsgálatok a kövei
ké vő sorrendben lesznek : junius 11.-12. 13 án 
szóbeli érettségi vizsgálatok, ló én szent 
gyónás és áldozás. 16 áo I —VII, oszt hittan
vizsgálat. 18 án 1. oszt, számtan, rajz. 
III. oszt, történelem, számtan, IV. oszt, 
német, történelem. VII. oszt. latin, 
görög-görögpótló, magyar. 19 én II. oszt, 
latin, magyar, 
német. VI. 
természetrajz, 
természet"#] z, 
magyar. IV.

V. oszt, latin, magyar, 
oszt. görög-görögpótló, 

mennyiségtan. 20-án I. oszt, 
földrajz. III. oszt, latin, 
oszt, magyar, latin. 20-án 

VII.* oszt, mennyiségtan, természettan. 21 én 
II. oszt, 
természetrajz 
történelem, 
latin.
IV. 
VII. 
II.

számtan, földrajz.
, történelem, 
német. 22 én I. oszt, 
oszt, rajz, 

számtan, 1 
német,

, német, 
természetrajz, 
történelem.

rajz. V. 
mennyiségtan.

V. oszt. 
VI. oszt, 

magyar, 
földrajz, 

rajz. 
23-án 
oszt. 

VI.

III.
oszt.
oszt, 

oszt, természetrajz, 
györög-görögpótló, 
oszt, i— 
III. és IV. oszt ; I. és II. oszt. 20-án 
Vli. oszt. 29 én 
ünnepség, a 1 .
hirdetése s a jutalmak kiosztása.

Gyulányi Lajos,
a kegyesrendi főgimnázium igazgatója.

’-gOrOgpU Vív, aaaoMaaj —
magyar, latin. Tornavizsgálat : 19-én 

‘ TT ------1 OA í-j V.—

én „Te Deum," utána iskolai 
pályázatok eredményének ki-

Lévai piaciárak. 
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány. 

Búza m.-mázsánként 14 kor 20 fill. 14 
kor. 40 fi'l. — Kétueres 10 kor. 40 fill. 11

iI

kor. 20 fill. — Rozs 12 kor. 20 fiU. 12 kor. 
80 fill. — Árpa 13 kor. 40 fii). 13 kor. 80 
fill. — Zab 18 kor. 20 fill. 18 kor. 60 fill.
— Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.
— Lencse 26 kor. 20 fill. 26 kor. 80 fill. — 
Bab 22 kor. 40 fi'l. 24 kor. 24 fill. — Kö
les 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—110 kor. — Lucerna 100 — 
110 kor. — Bükköny 14 — 16 kor. — Mu
har 18—20 kor. — Baltacím 26—28 kor.

Eladó ház!
Balassa-utca 8. számú 

újonnan épült 4 szoba, kony
ha és mellék helyiségekből 
álló ház szabad kézből 

eladó.
Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 

1906 évi májas hó 27-tól junius hó 3-ig. 

Születés.

A szülőt neve ® «
« § 8<y a, ►* S te

A gyermek
neve

Juhász László Danis Erzsébet leány Gizella

Blöd Dávid Schveiger Róza leány Ilona

1 
r

Wéuy cs menyasszony uere Vallása

Dr. Gergely Fiilöp Berger Margit izraelita

Ifjú Ivínyi Andor Macuhc Pauliu rém. kath.

Tóth Károly Ferenc Holló Erzsébet 
Amália Julianna

rém. kath.

I

I

Az elhunyt neye Kora A halál oka

Petrovics György 73 éves végelgysngülés

Petrik Láczló - 2 hón. tüdőgyulladás

Po’c Andor 20 éves ÖDgyilkosság

Pollák Adolf 55 , hashárty agy ulb
f

Nyilttér.
945/1906 tlkv. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Nyéki szül, kelemen Julianna végrehajta
tnak Kelemen János és Gergely szül. Keleden Juli
anna végrehajtást szenvedő* elleni 69/ kor. 59 ti dér 
töaekoveielés és jár, iránti végrehajtási ügyében a lévai 
kir. jbiróság területén levő Lek r községben fekvő s a 
lekéri 22 szrjkvben A. 1. 1. ő. 6. sorszám alatt felvett 
ingatlanokban •/« részére 262 kői. u. a. tjkvben f 2 
sorszám ingatlanban 2/a részére 52 kor. A £ 1. 2. 3. 
BUiBMtu iugaliauukből vcgicbajiáat otouvodOkch iiiolO 
l/9 részére 439 kor. u. a. tjkvben f 1 sorszám ingatla 
inunkból végrehajtástt szenvedőket illető */9 részére 
370 kor. kikiáltási árban és pedig oly képen hogyha az 
összes ingatlanok vételére a Kelemen József javára 
C 7 és ó tét. a. bekebelezett holtigta tó lakas és el
tartásból álló kikötvény is a C 12 és 9 tét. a. özv. 
Kelemen Joacüimué és Sági Borbála javára bekebele
zett özvegyi jog fenntartása mellett és a 2500 koronát 
elérné, úgy ezen kikőtménynek fenntartásával, egyébb* 
ként pedig ezen kikötméuyek nélkül az árverést elren
delte es bogy a tenuebb megjelölt ingatlanok az 1906 
junius 25 en d. e 8 órakor Lekér község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron aiul 
is el fogunk adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárauak 10°/o-át készpénzben vagy az 1831 évi LX 
t. ez. 4z§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi 8333 számul. M. E. 8 § aban kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §*a értelmében a bauat pénz
nek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgaltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi márczius hő 2o napján.

Pogány
kir. járásbirő

3oi° MAGYAR
Jelzálogsorsjegyek

konverziója.
Felhívjuk a 3 o|° -os Jelzálogsors- 

gyek tulajdonosait, hogy sorsjegyeiket 
konvertálás végett hozzánk juttatni 
szíveskedjenek.

A konverzió a sorsjegytuldono- 
sokra nézve oly nagy nyereséggel jár; 
hogy annak elmulasztás a által érzé* 
kény veszteséget szenvednek.

Lévai Kér. Bank
Részvénytársaság.

« r 1 j" Budapesten. Nyári és téli gyógy- 
vSlSZirlllrUO he|y> a n)»sy»r irgalmas rend tulaj- 
------  dona. Elsőrangú kénes hévvizü 
gyógyfürdő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák-, tőrök-, kő és márváryfürdök! 
hölég , szénsavas- és villamosvlz fürdők. Ivó és hőlég. 
zési kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.
Az iyazgatóság.

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.
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A háziasszony gondol
kodásán múlik a tű
in üdve, boldogságai

apk A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Kathreiner eUállitásI módszere rdvdn 
kellemes ízfl, az egészséget előmozdítóéi 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
ok kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat 

I kérjünk Kneipp páter védjegygyei (______ e
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„Horgonytól

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgoiy- Pala - Expellar pitiéit

S régjónak, blionyult hiziszer, mely 
több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szemek bizonyult kőazvenynél, 
Máznál éa meghűléseknél bedöruölés- 

képpen használva.
Figyelmeztetés. 8i!ány hatnísítványék 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk eb a mely a 
„Horgony" védjegygyei es a Richter czeg- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ék 
1 korona éa úgyszólván minden gyógy- 
Bertáiban kapható. — Főraktár.- Törők 
léuef gyógyszerésznél, ffadayeatam

Richter gyógyszertára, 
aa „ÁraBy^araalÁnhoi*', Prágában.* 
nMbctbatnaáálHa, Mloá.oatpl iiátkélUe.
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3304 1906 szám.

Árverési hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestületének 1906 évi február hó 27-éu hozott 

961 1906 száma határozata értelmében a
vámutnak keramit-burkolattal

való folyta'ólagos kiépítése és vele kapcsolatos hidak átalakítása el lett ren
delve, — az arra vonatkozó munkálatokra a nyilvános árlejtést ezennel 
kihirdetem.

Előbb említett munkákra vonatkozó költségvetések szövegezése Léva város 
polgármesteri hivatalánál átvehetők, — a tervek pedig ngyanott mindennap 
délelőtt 9—12 óráig megtekinthetők.

Az egységárjegyzékben foglalt méretek .pontosságára vonatkozólag meg
jegyzem, hogy az adat.k a vállalkozó által elfogadhatók ugyan, de nem köte
lezők azok elfogadása a városra nézve, amennyiben a munkálatok méretezése 
az építés és átvétel alkalmával újból lesznek megállapítva.

Az anyagot az épitéshez a vállalkozó adja, annak jó minőségéről szavatol, 
— illetve annak átvétele a városi mérnök ny la’kozatától lesz függővé téve.

A kitöltött egység árjígyzékek 2000 kór bánatpénz letétével együtt 
1906 évi junius Ló 11-éig délelőtt 1O órájáig — 
okvetlen beadaudók a városi polgármesteri hivatalnál. — Az árlejtés eredmé
nyéről a vállalkozó egy nap múltán lesz értesítve, a munkát pedig a felszólí
tás napjától 3 nap után megkezd- ni tartozik és összes munkálataival a felszó- 
ltás napjától 60 nap alatt kell készen lennie. — A munkanapokban a vasár 
és ünnepnapok nem lesznek beszámítva: de esős napok nem vétetnek ki. — 
A munkák mondott időben való be nem fejezése esetén, válla kozó minden 
késedelmi nap után 50 kor. (ötven korona) birságot tartozik fizetni. — Vál
lalkozó a városi mérnöki hiv.ital utasításainak aláveti magát, a víro>i mérnök 
távolléte alalt pedig a tanács által kijelölt műszaki közég utasításait tartozik 
betartani.

Azon esetben, ha vállalkozó a munkát, már megkapta, de akár minő oknál 
fogva azt meg nem kezdte vagy be nem fej zné, a bánatpénz fjében letett 
2000 kor. biztosítékát elveszti s ezen felül a vállalat költségére és kárára 1 g 
elkészíttetni. — A munkálatok befejezte és átvétele u án kamat nélkül lesz a 
bánatpénz visszatérítve.

Részlet fizetést a táros munka
Ízben a vállalkozó részére.

Per esetén mindkét sz rződő fél a’áveti magát a lévai kir. jírásbiróság 
illetékességének és sommás eljárásának.

A vállalatból eredő bélyeg és egyébb illetékek kizárólag vállalkozót ter
helik s a szerződés után járó bélyegiiletékek az 1881 évi XXVI, t, ez. 10. 
§ ában meghatározott módon rovatik le.

Léva, 1906 évi junius hó 2 án.
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haladásához kép.st. eszközöl 3 (három)

BÓDOGH BAJOS
polgármester.
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1906. junius 3.

130/1906 szám-

Eladó niiilnatermés I
A besztercebányai püspökség lutillai erdóhivatalának A 1. és A 2. 

üzeníoszcályábaü, r.gyl. . M.jlá.h, - Ö.r.mkürtö., _ Kistó., -• Ujgyr. 
„at és Jáeo.gyarma. községek határában f.kvg püspök ur.d.lm, erdőkbe 
folyó hó folyamán gy jthetó málnatermés ez évi fumus hó 18 4n deli 1. 

órakor 
elkdatni.

A
tudhatók__o.

Lutilla, 1906. évi május hó 25-én.

nyilvános szóbeli árverésen Lutillán az erdőhivatal irodájában fog 

részletes feltételek az árverés előtt az erdőhivatal irodájában 

meg. ...................,

A besztercebányai püspökség erdőhivatala :

Skorpil Ede
püsp. urad, erdész.

^MAGYAR GÉPEK0F
H -
V A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy H 
ff a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok
H WF* GANZ-féle MOTOROKAT &

minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben

■ül
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sl a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok~ ----- ------ -----— - —
ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
HŐITEK és SCHRANTZ

H elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü- 
rn Ionosén gőzcséplökészletek. járgányos cséplőgépek
A VICTOKIA DRILL vetögépek 

ekék, szecskavágók stb. stb.
ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

Á = Me. Cormick ...... =
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

J KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.
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Tényleg

Milliószor kipróbálva és kitűnőnek bizonyult

’4 í;

Pwra-Wtt
Yermorel és Attila-féls legjobb!

Fel-Alzxi-aUxatlaax,

asiker kétségtelen.
A szölöressző (venyige) leveteinak betegségei ellen, 

valamint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelesek, 
pondrók és méhharmat stb.-töl való megtisztítására.

Vermorel-féh 10 frt, Attila 12 frt.

Uj Singer médium iparosgép állványnyal 
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép 
—. ’ ., » n láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép ,

n iparos (Ringschiff) gép • . . .
Valódi Diirkopp — központorsó — gép családi

» » iparos ,
Uj Singer családi varrógép kéxihajtásra

iK
VpyÓrciÁ ■ Minden darabb szappan a Schioht névvel
* vfcd wAv ■ tiszta és nem káros alkatrészektől.
.] A t á 11 á C • 25 koronát fizet Schicht György cég
V V IUI I u O . Ausslgban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a „Sehicht“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. 

SCHICHT-szappan!
Attila Phyloxera-fecskendö 23 írt. Kénporfiiíót 2 írt- ÖO kr.

Kapható:

Kern Testvéreknél Léván.

(.Szarvas^ vagy kúlcsszappant)

Ama nagyszerű, hatályos tisztító erő, valamint ama 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannál észlelhetünk, 
lágysága és teljes tisztasága, azon különös gyártási mód 
eredménye, a mely a nyersanyagok feldolgozásánál a 
legnagyobb pontosságon alapul, A nyersanyagok nagy
részt saját müvekben állitattnak elő.

nagyszerű c 
U utólérhetlen

Vásárolják „csak üvegekben".

Kapható
Amstetter Imre utóda
Engel József
Heksch Illés
Kern Testvérek 
Medveczky Sándor gvógysz.
Pollik Kiimán,

Léván:
Kótb K.
Wilheim Béla.

Ipolyságon :
Berceller. M,

Bolner Pál 
Dombo Károly 
Rcimann Lajosné

Újbányán :
Cservinka M. gyógysierin 
Heinrich Ede fodrász.

Verebélyen:
Czirok István 
Erdei József 
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor
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Varrógépek és Műhímzés o 

íalódi első magyar szab. Adria-, Dlrkopp- ős Gasse-féíe nj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

Árak részletfizetésre: korona

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

100-ig

8
8

Elsőmagyar monopol-, Diirkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól
lTl Sinrvos. X*. £11_ £_ i *__

í

I

. 72-töl 
. 78-t<$l 
. 76-tól 
. 86-tól 
. 96-tól 
. 100-tól 120-ig 
. 130-tól 150-ig
• 120 korona
• 150 korona
. 44 korona

Kűhímzésl készülék ára 4 korona. “If 

Főraktár: Köm Testvéreknél Léván 
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.

o
Nyomatott Nyitom fa Tám könyvnyomdájában Léván.


