
XXVI. évfolyam.

elöheetési föltételek.
Vidékei és Léván házhoz küldve : 

Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
riőixetéti pénzek póztautalványnyal küldhetők. 

K<7«• fillérért kaphatók
a kiadóhivatalban.

26 szám. LÉVA, 1906. julius hó 1.

hirdetések
XéffyhasÁboa petit-aor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér ti) fillér- 
Hivatalos hirdetmények

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

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer 

► vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

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

Hivatalos Közlemény.
i.

S783/1906 szám.

Hirdetmény!
Tudomásvétel végett hözhirré tétetik, 

hogy * III. osat. kér. adó és nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok adójára 
vonatkozó kiszámítási javaslatokat tartalmazó 
lajstromok 8 napra közszemlére lesznek ki
téve a városi adóhivatalnál I. em. 9. sz. 
alatti irodai helyiségben és pedig f. évi 
julius hó 2-töl — julius 10 íg bezárólag, 
mely idő alatt az adózókat illető adójavas- 
lalokra nézve észrevételeit mindenki meg
telheti, esen 'észrevételek a fenti határidő 
alatt Írásban a kir. pénzügyigazgatóságnál, 
utóbb az adókivető bizottságnál terjeszt
hetők elő.

Az adókivető bizottság a tárgyalásokat 
julius hó 16-án kezdi meg a városház I. em. 
1 szám nagytermében, s miután az adókivető 
bizottság ü.ései nyilvánosak lévér, ott minden 
adózó megjelenhetik, — s nyilatkozatra van 
jogosítva ajelenlevő adókötelesek bármelyike 
ha a bizottság által hozott végzés eredmé
nyében aránytalanságot vél bebizonyítani, 
akár a saját magára, akár másra kivetett 
adótételre nézve.

Miről érdekelt felek ezen hirdetmény 
utján értesittetnek.

Léva, 1906 évi junius hó 26-án.
BódLoe-K Xiaujoa 

polgánawrter.

II.
765/1906 szám.

Hirdetmény I
Közhirré tétetik, hogy az 1905 és 1906 

évre szóló földadó, házadó I. II. oszt. kér. 
adó, tökekamat, IV oszt, kereseti, általános 
jövedelmi pótadó, valamint az 1905 és 1906 
évi hadmentességi adó kivetési lajstromok 
f. évi julius hö 2-tól julius hó 10-ig köz
szemlére ki lesznek téve, a városház I. em. 
9 sz. a. irodai helyiségben, mely idő a'att 
mindeaki megtekinthet és netáni felszólam
lását beadhatja.

Egyúttal felhivatnak as adózó fe'ek, 
hogy adókönyvecskéike: e hó végéig mutas
sák be a városi adóhivatalnál, hogy adótar
tozásaik előírhatók legyenek.

Léva, 1906 évi junius hó 30-án.
ZEoxxxzailc T-iaJcs 

adóhiv. főnök.

' A lévai védegylet akciója.
A mikor a hazai ipar érdekében 

a tulipán mozgalom megindult, az volt 
a végcél, hogy az idegen ipartermé
kek fokozatosan kiszorittassanak a ha- 
zai forgalomból. Hamarosan el is árasz- 

, tották a piacokat a tulipán véd
jegyei ellátott ipartermékek, de a 

1 melyek ausztriai eredete minden két
séget kizárólag már külsejéből is meg 
állapítható. Kereskedőink nyakra-főre 
hirdették, hogy üzletükbe a magyar 
ipartermékek eladását bevezetik, de 
azért szorgalmasan jártak és járnak 
most is hetenként vagy havonként 
Becsbe bevásárolni.

Sok kereskedő hivatkozott arra, hogy 
Magyarországon még nem lehet egyes 
cikket beszerezni. Lehet, hogy némi 
részben igaza van, de az tény, hogy 
ma már mindent lehet itt ezen a ma
gyar földön kapni. >S ha a kereskedők 
hozzászoknak ahhoz a gondolathoz, hogy 
első sorban is minden áruikat itt 
ennek a magyar földnek határán belül 
fogják beszerezni, rövid idő alatt, biz
tosíthatjuk, a hazai iparcikkek előállí
tása hihetetlen lendületet fog venni.

A lévai védegylet, mely szintén a 
, tulipán jt gyében született, első sorban 

is a hazai ipari és kereskedelmi forga- 
; lom propagálását tűzte ki célul. Neki 

is feltűnt a kereskedők egy részének 
maradisága, s érthetetlen ragaszkodna 
az idegen cikkek importjához. Ezért 
tagjai és a nagy közönség körében a 

. magyar ipar és kereskedelmi cikkek 
( terjesztése céljából lelkes agitációt indít 

a következő felhívásával.
A minden pusztulással fenyegetett 

állapotaink között alig derengett a ta
vasz hajnala, a tulipán mozgalom Léván 
is megindult, de teljességében nem 
érvényesülhetett, részben mert keres
kedelmünket — melynek raktárai idegen 

' áruval telvék — eleinte nemzetgazda
sági szempontból kímélni kellett; de

másrészt kereskedőink — tisztelet a 
j kivételnek — azután is az osztrák ipar 
. csatlósai maradtak.

A hatóságok és elöljárók mindenütt 
tétlenül nézték, hogy a városok a vevő 

j közönséget osztrák selejtes árukkal hogy 
, csapják be; sőt azok, kik a tulipánt, 
í mint az együvé tartozás jelvényét fel- 
, tűzték, figyelmen kivül hagyták a tu

lipán jegyében szövetkezettek köteles- 
, ségét és ez az oka, hogy nem minden 
férfi szerezte be öss:es ruházati cikkeit ’ 
magyar forrásból, a hölgyek pedig a 
divat hízelgésének áldozták fel a ma- ! 
gyár ipar kizárólagos pártolását.

A földbirtokos és egyéb vagyonosok ' 
pedig szivesen foglalkoznak politikával, 
de az országot egyedül függetlenítő 
gyáripar és közgazdasági tevékenységgel 
nem törődnek. Gyári és ^í'sipan életünk 
csak tengődik, holott ha a magyar 
közönség magyar gyártmányt használna 
kizárólag, és egyebet el nem fogadna : 
a mai gyártás százszorosát állítanák 
elő és a fogyasztó közönség buzdítá
sa kiszámithatlan összegekkel gazda
gítaná beltermelésünk gyári és kisipari 
munkásait, kiknek a kivándorláshoz 
folyamodni nem kellene.

Gazdáink gépeiket nagyrészt még 
mindig Ausztria és a vámkülföldön 
szerzik be a helyett, hogy a magyar 
gyárakból vásárolnának, — holott ezek 
jó sikerrel versenyeznek amazokkal, 
továbbá sokan még mindig a külföldi 
tőkéhez folyamodnak kölcsöneikkel a 
helyett, hogy szilárd hitelű magyar 
pénzintézeteinkhez fordulnának, illetve 
itt váltanák be terheiket ; csak a be- 

í avatottak tudnák megmondani, hogy 
az osztrák és román pénz milyen kerülő 
utón főn be hozzánk, hogy ördögi hatal
mával jobban karmai közé kerítse a sze
gény gazdaközönséget; végre szomorú, 
de ténybeli tapasztalat mutatja, hogy 
az összes magyar biztosítás 52 — 58 szá
zalékát az élelmes osztrákok és egyéb 
külföldi társaságok kötik meg, holott

van Magyarországnak egy félszázad előtt 
nagy tekintélyek által, nagy alaptőkével 
létesített virágzó biztosító intézete, melynek 
szilárdsága senki által sem kifogásolható 
és törzsmagyar. Ezen társaság a felek 
érdekeinek szemelőtt tartása és a kö
zönséggel szemben tanúsított előzékeny
sége által az első helyet vivta ki ma
gának.

De vannak még újabb keletit jó, 
megbízható ésszilárd biztosítótársaságaink 
is, úgy hogy a legnagyobb és bonyo
dalmas üzletek azonnal a legpontosabban 
elintézhetők, és fájdalom mindezek da
cára ma is fennáll a fentjelzett szám
aránytalanság, melyet az tesz még sér
tőbben feltűnővé, hogy az ausztriai 
biztosításokból nekünk fájdalom csak 5°/0 
jut és igy nemzeti vagyonunk e címen 
nagy részben kivándorol.

És ezen aránytalanság a magyar 
nemzeti szellem fel buzdítása dacára igy 
marad mindaddig, mig az osztrák ke
reskedelmi utazók inváziójának — a 
Bruck és AJarcheygi határállomásokon 
— legalább is társadalmi tilalom nem 
állittatik szembe ; mig teljesen nem mel
lőzzük, a vámkülföld, de különösen 
Ausztria termékeit, s nem bojkottáljuk 
ezeknek minden közgazdasági tevékeny
ségét.

Szíveljék meg magyar főnemeseink, 
a nemes és középosztályok, a törvényha
tóságok, rend, tanácsú városok, lelkészek, 
kereskedő és és ipar testületek, s nagyot 
lenditene a magyar érdeken, ha derék, 
képzett, az ellenttállás idején kiválóan 
erősnek bizonyult jegyzői kar saját köré
ben felvilágosítaná népünket, hogy hazá
juk ellen vétenek, ha nem a magyar, de 
az osztrák üzleti érdeket támogatják ; 
mert csak vállvetve és összetartással s 
okulva az osztrák mindig megújuló per- 
fidiáján, juthatunk hazánk boldogulá
sához.

Pártoljuk tehát azt, mit hazánk 
nyújt, öltözzünk csak honi szövetekbe, 
viseljük azt, amit a magyar ipar alkot, 

t A
Rémes éj egy őrülttel.

— Igaz történet. — 
Angolból : K. Mártonffy Imre. 

Folytatás.
A lámpa lobogni kezdett.
— Jöjjön mondám, nemsokára elalszik, 

> ön a legjobban tudja, hogy az ördög 
legjobban szereti, ha sötétben lehetünk,

— Hová lesz a világosság, ha elalszik ? 
mormogá magában.

Aztán felugrott, a lámpába nézett, aztán 
félénk pillantást vetett a sötét sarokba.

— Ne engedje ki 1 orditá. Az Isten 
szerelmére fogja meg, hogy el ne aludjék 1 
Jöjjön velem doktor, hozzunk gyertyát I

Szívesen engedelmeskedtem neki. Még 
három lépésnyire a kajüttajtótól, hiába igye
keztem elébe kerülni. Alig, hogy észrevette 
szándékomat, midőn as örü!et újból kiütött 
rajta. „

— Hah gazember 1 kiáltott fel. Egyedül 
akarsz hagyni ?

Ezzel mellen ragadott, visszalökött és a 
következő pillanatban teljea erővel a földhöz 
vágott.

Aztán a kőkorsót, mely az asztalon volt, 
megragadta és fejemhez vágta, ezer darabra 
törte. Az őrült egy pillanatra megállt, látva 
munkáját mormolá:

— Jól van, dobogósa biztosra kell men
nem, s akkor doktor követlek téged.

£s halk köhécieléwel távolit mellőlem, 
visszament a kajüttbe, kétsé^kívU'. hogy • 
kést hóm elő.

Most vagy soha, elhatároztam, hogy 
megmentem életemet. A ig hogy hátat fordí
tott, már feli grottam. A más k pillanatban 
kiugrottam és a lépcsöhö •• rohantam.

Do midöi ezen felszaladni akartam, el
csúsztam és lezuhantam. A következő pilia- I 
natban szitkokat hallottam és az éles kés : 
utánam repült, de a fejem fölött a deszka- , 
falba fúródott. A? esésem mentett meg. ' 
Kihúztam a kést a falból és a födélzetre 
rohantam. Mikor láttam, hogy sz örült ' 
felhagyott az üldözéssel, egy percig megáll- ( 
tam, hogy lélekzetet vegyek, fejemre kendöt 
kössek, mert már ájuldozni kezdtem.

A korláthoz támaszkodva szívtam be _ 
az üde éjjeli levegőt és magamhoz tértem, 
elhatároztam, hogy a kapitány kajüttjébe . 
megyek, jelentést teszek és segítséget kérek. 
De alig hogy a lépcsőn fel akartam haladni, 
sötét alak rohant el mellettem, felnézett a 
csillagos égre, aztán felszaladt a fedélzetre, 
s egy loccsanás jelenti, hogy a tongerbe ug
rott a boldogtalan.

Legénység a födélzetre ! orditám, s a 
kiáltás minden oldalról visszhangzott. Aztán 
a kormányrúdhoz siettem, hol a mentőövek 
lógtak. 0:1 voltak a villám világitó lámpák. ( 
Megnyomtam a gombot és meggyűlt vala
mennyi lámpa. Vakító fényt árasztott a 
tengerre. A kapitány azonnal fölszaladt az 
emelvényre és megállná a hajót.

_ Le a csónakot! Vezénylő. Pa ack 
rumot a csónakba, kettőt pedig az kap, ki 
a szegény Wellmant kimenti.

A csónakot gyorsan visrebocsátották és

erősen eveztek a szerencsétlen felé. Tiz 
kínos perc múlt el, s a csónak után néztünk, 
mely kis pontnak tüat fel előttünk. Öt perc 
múlva evező csapások jelzik, hogy vissza- 
hinak.

— Boot akog 1 kiáltá a kapitány és a 
nol meghozta a választ rá :

— All right, megvaD, kapitány I 
Érdekes volt a legénység öröme, mikor 

megtudták, hogy meg van mentve.
— Szegény fiú ! Isten segítse 1 Derék • 

ember volt 1 kiabálták össze vissza.
Félig holtan hozták a fedélzetre, aztán ' 

erősítőt vdtak neki, s két őr vezetése mellett 
ágyába viszik, hol lefektették.

— Hol találtátok meg ? kérdé a kor
mányos.

— E'öl a vasmacskára kapaszkodott és 
úgy bámult ránk, mint a pávián.

Wellmant megérkeztünkkor kórházba 
vitték. Később elmondta nekem, hogy azért i 
akart engem megölni, hogyha aztán önmagát , 
kivégezte volna, legalább legjobb barátja 
mellett lett volna.

Ami fejsebemet illetté, ez gyorsan meg
gyógyult, de a helyét a sírba viszem — mint 
emléket az őrülttel való rémes ójje’röl.

Vége.

Az eladott név.
Siertey Ernőnek elég szép, sőt kiváló 

tehetsége volt a fiatal szobrászok közt, de 
ami útját állta abban, hogy a legelsők közé 
emelkedjék, az a nembánomság volt, a 
mellyel müveit alkotta.

Könnyelműségének azonban soha se adta 
szembeötlöbb jelét, nrnt azon a veröfényes 
téli napon, a mikor egyességre lépett Boros 
Jenő milliomossal, a ki nagy mübatát hírében 
állott.

Ssertey Ernővel kötött szóbeli szerződése 
azonban nem vallott annyira a mübarátra, 
mint a kissé kétes jellemű kapaszkodóra.

Az elismert maecenás egyszer csak 
babérokra vágyott, a mint leleplezetlenül 

, bevallotta Ssertey előtt, a kivel abban egye- 
zett meg, hogy egyik most elkészült, igazán 

, sikerült müvét, azt a pompás Endymion 
szobrot, mint saját müvét állítja ki a tavaszi 
tárlaton.

Szerteynek soha nem volt pénzes éppen 
kapóra jött az ajánlat.

— Jól van uram, Endymion az öné ; 
szólt igazi léha könnyelműséggel gyűrve 
zsebre a müvéért kapott összeget.

— Ds egészen az enyém, érti-e ? ez a 
' szobor úgy fog a tárlaton szerepelni, mint 

Boios Jeaö müve ; jegyezte meg á már élete 
delén túllévő különc szemeit a művész vo
násaiba kapcsolva.

— Értem, uram, értem. Kiállíthatja. 
Dijat nyerhrt vele ; sok szerencsét.

Szertey azt morzsolta a fogai közt:
— Milyen kár érte 1
Aztán kedélyesen rázva a fiatal szobrász 

kezét, meghívta magához.
Mikor egy délután nem igen tudott 

munkakedvébe zökkenni Szertey, azt gon
dolta magában ; meglátogatja az ö vevőjét, 
aki pár hét előtt oly saivélyesen meghívta,



és hogy azt — ha lehet — még dí
szesebbé tegyük, tűzzük arra szivünkbe 
és szivünk fölé a tulipánt ékszerül, 
tanúsítván : hogy ha már el is virágzott 
kertjeinkben, jelentősége örökké él 
szivünkben és mindenkor hívei mara
dunk annak a kötelességnek, melyet 
kedves nemzeti virágunk jegyében el- . 
vállaltunk.

Csak rajta tehát, lobogtassuk magasan ; 
lcözgazgasági magyar zászlóinkat, így lesz , 
Magyarország gazdag, önálló és független !

Megszívlelendő szavak ezek. Őszintén 
óhajtjuk, hogy ne hangozzanak el a 
pusztában nyom nélkül, de ezek út
mutatása mellett társadalmi utón tegyük 
lehetetleuné, hogy saját iparunk fejlő
dését megbénítva kereskedelmünk az 
idegen iparcikkek importálója és ter
jesztője lehessen.

Isko'ai vizsgálataink tartásának hely
telen módja és azok megszüntesse ;

tekintettel az iskolák osztályozására. 
Irta : Kies Gyula.

Az isko'ai vizsgálatok megtartására ' 
vonatkozólag a Főt. Dunántúli ref. Egyház- I 
kerület által kiadott iskola rendtartás 17. • 
pontja úgy intézkedik, hogy a szorg dmi idő ■ 
az iskolai év végén a körfelügyelő (sörlel- ! 
lelkész,) egy körbeli tanító (körtanitó,) a 
helyi lelkész és a presbitérium jelenlétében 
tartandó szigorlattal záratik be.

Ezen iskolai vizsga célja az, hogy az 
arra hivatott vizsgáló bizottság meggyőződést 
szerezzen 1-szöraz iskola erkölcsi es sze le mi 
színvonaláról, 2.-or arról, hogy a tanító 
földolgozta-e oeztályonkint a meghatározott 
időben a törvény által elébe szabott, előirt 
tananyagot.

Ha mind ezekről te’jes és alapos meg
győződést szerzett ezen bizottság, csak akkor 
álLpith-tja meg a református egyháznál 
szokásban levő iskolák osztályozását igazsá- 
go an, Logy vájjon jeles, jó, vagy kielégitő e 
az iskola? Valamint ezen bizottság győzöd.k 
meg ártól is, nem fordult-e elő tanévközben 
olyan körülmény, a mely a tanítót munká
jában gátolta volna, pl. betegség, járvány 
stb., melyek az osztályozásnál szintén figye
lembe veendők 1

Mielőtt azonban fe'tüatetném a mostani 
vizsgatartás helytelenségeit és hibáit, szabad 
legyen megjegyeznem, hogy a tanügyi törvény 
a^ elvégzendő tananyag tekintetében nem 
tesz külömbséget osztott és osztatlan, városi 
éa falusi isko'ák között, tehat az előirt tana
nyagot tartozik földolgozni a hat osztályú 
osztatlan iskola tanítója éppen úgy, mint 
aki csak egy osztálynak a közvetlen veze
tője a teljesen osztott iskolánál.

Hogy még gyakorlott, idős tanítók sem 
látták be, hogy ez fizikai lehetetlenség, azt 
igazán föl nem foghatom. Sőt inkább annak 
idején a tanító egyesületekben a mellett

I

Szertey Ernő sokkal nehezebb Bzivvei 
hagyta el a maecenás Andrásay-uti palotáját, 
mint ahogyan odament.

A milliomos csak másodmagával foglalta 
el a pazar fénnyel berendezett lakását. A 
dúsgazdag nábobnak nem volt senkije, csak 
egyetlen leánya. Amint látszott, : zon még 
több szeretettel csüggött, mint vagyonán. 
Szertey a szép Boros Margitban egy isme
retlen ideálját fedezte föl. Egy művész bálon 
táncolt a világszép leánnyal és azóta nem 
birta elfelejteni. He az utcán találkozott vele, 
nem birta róla ieveoni tekintetét. Azt azon
ban soha se hitte, hogy a véletlen igy ösz- 
saehozza az észvesztőn szép Margittal.

O.yan szívesen hangzott úgy az apa, 
mint leánya ajkán a bucsuvételnél ez a szó 
„viszontlátásra8, hogy Szertey az illendőség 
engedte legrövidebb idő alatt bekopogtatott 
Borosékhoz. Ha tudta, hogy Margit ott lesz 
valamely bálon, vagy mulatságon, semmi 
sem tartotta onnét vissza a művészt. A 
barátság mind bensőbbé vált, mig egy napon 
igy szólt Margit a művészhez :

— Holnap nyílik meg a tárlat. Remélem, 
maga is állít ki valamit. Milyen büszke le
szek, ha valami bizonyára szép és általános 
tetszéssel fogadott alkotásáa azt mondhatom : 
„Ismerem a művészt. Jó barátunk. Mert 
amint már nem egyszer hangoztattam : én 
rajongok a művészetért8.

Hallja, hallja — szóit Boros olyan te
kintettel, a melyet Szertey e percben démo
ninak talált.

Nem napok, nem hónapok, nem évek, 
de egy pillanat saokta előidézni az ember

kardoskodtak, hopy a hat osztályú osztatlan 
iskolának nincs szüksége külön (minimális 
anyagot k j j'öiö) tantervrs, mart hiszen egy 
tanító ogy teremben a hat oiztály tananyagát 
ugyanazon idő alatt éppen úgy földolgozhatja, 
mint a hat osztályú teljesen osztott iskolánál 
hat taniló I ! ! Valóban szeretnék jelen lenni, 

’ mint körtanitó, azon hat osztályú osztat'an
■ iskola vizsgálatán, a hol a tanító állítása 
; szerint az egyes osztályokra előirt tananyag

ugyan annyi idő alatt teljesen fel lett dol- 
j gozva I Éa alig hiszem, hogy nemcsak egy

házmegyénk területén, hanem egész országban 
is akadna ilyen, vagy ha itt-ott megközéli- 
tőleg eivrgente is valamelyik tanító osztatlan 
iskolában az összes tananyagot, ha utánna 
nézünk, arrz azeradményre jutunk, hogy ilyen 
helyeken a tan.tó tulszorgalomból sokkal 
több heti órát tanított, mint a mit a törvény 
egyes osztályokra rendel, s igy nemcsak a 
saját egészségét tette kockára, hanem a 
gyermekek egészségét is, a mit ped’g sem 
az iskolák köz-egészségi állapotára felügyelő 

í orvosok és hatóságo , sem pedig a gyerme-
■ keiket igazán szerető s azoknak egeszségere 
' őrködő szitok meg nem engedhetnek 1

Ezek utáu legyen szabad rátérnem ér- 
' tekezesem tuiajdonképeni tárgyára, bogy 
: vájjon a mostani vizsga rendszernek mik a 
I hibái, melyek miatt sok esetben nem á lapit- 
' hajút meg az isaoia igazságos osztályzatát, 

s ezzel kapcsolatban lássuk meg azt is, lehet e 
: ezeken segíteni s hogyan ?

Mostam vizsgáló rendszerünk oly hely
telen, hogy a mellett az iskola erkölcsi es 
szellemi színvonalát megállapítani majdnem 
lehetetlen s igy ki vau zarva az, hogy az 
iskolák oszialyozáaát a tanító, vagy az isko'a 
sere.mo ael»ü< megállapíthassuk s míg egy.K 
esetöer. talárt kedvezüus. olyat tanítónál', au 
kötelességének azon mértekben meg nem 
felelt a mint azt az ísao a jeles osztályzata 
kivárná, a másik esetben pedig az is .oia 
elégséges osztályzatával ta.au nem ismcijüz 
el kellő mértekben a szorgalmas és terektő 
tinitónak a munkáját s igy önéneteleu é> 
ambitiójaban megsértjük ut.

A vizsga..r.as mostani módjának leg
nagyobb hibái a következők :

1. Kevés időt fordít a vizsgálatra s így a 
rendtartás 84. poaijauak meg nem felelhet, 
mely azt mondja bogy : „A vizsgálat m.r.deu 
osztá'yra s a taoitár minden tárgyára ki
terjed8.

2. A kérdezést nem a tanítóra bízzuk s 3 
tekintetben sem teszünk eleget az erre vo
natkozó utasítás 84. pontja iák me'y világo
san e mondja hogy : A vizsgálat anyagát a 
körfeiügye ö jelöli ki az iskoláb a tanitot- 
takra való te cintettel ; de a fejtegetés joga 
a tanítót illeti.

3. A vizsgát nem az iskolában, hanem a 
templomban tar.juk meg.

I. A vizsgatartás mostani t. ódjának 
tehát első s legnagyobb hibája az, hogy

1 
életében azt a bizonyos fordulópontot.

— Szertey Ernőnél ez volt az a nagy 
horderejű pillanat. Fenekeitől fe fordult 
minden a lelkében.!

Még egy peicie se ötlött eszébe a holnapi 
nap, s ettől a pillanattól egyébre se tudott 
gondolni. Ez a gondolat elvette szeméről az 

( álmot.
Egész éjjel tágra nyitott szemekkel 

merengett maga elé mütermélea.
Nem, ö remii,ii ki semmit, mert hisz amit 

’ erre a tárlatra szánt azt - eladta. Megvették 
tőle, megvették pénzért a nevét, 

j Szertey Ernő másnap ki sem mozdult 
i otthonról.•
i Senkivel se akart találkozni, aki esetleg 
j hirt hozhatna a mai vcrnisságeról ; aki'ől 
( meghallhatni, hogy az Endynion, a — Boros 
! Jenő müve diadalt hozott a kiállítónak.

0 hogy szeretett volna odarohanni és 
torkaszakadtábói tele üvölteni a te miket : 
„Ezt a szobrot nem Boros Jenő készítette, 
de én, én, én 1 Boros Jenő gyalázatos csaló8.

De hát Boros Jenő a Margit apja l ..l 
Az élet kínszenvedésével ért föl ez a nap. 

Szertey Ernő most érezte, hogy mit cse'e- 
kedett.

Másnap reggel egy órahosszáig ott tar
totta kezében a hírlapot és nem volt ereje 
belepillantani. Végre összeizedte minden 
bátorságát és elszántan olvasta az alábbiakat.

A szoborcsarnokban több igazán becses 
mü vonja magára figyelmünket, de valamennyi 
közül Eadymiout kell kiemelnünk, amelyet 
holnapi számunkban részletezünk alaposabban 
most csak annyit, hogy ez az Eadymon

rövid néhány óra alatt meg akar, illetve meg 
kellono győződnie a vizsgáló bizottságnak 
arról, hogy a taniló földolgoz a a a népiskola 
hat oiztalyáuak tananyagát és ha igen, 
milyen eredménnyel do gozta azt fel ?

II .gy mind ezekről teljes képet szere.- 
het-e a vizsgáló bizottság akkor, ha egy-egj 
tantárgyra ciak néhány perc ideje van, erre 
feleljenek azok, a kik m'r tanúi voltak a 
vizsgádon o yan gyorsított tempóban való 
kérdezésnek, hogy alig jutott egy—egy 
gyermekre egy kérdés, vagy néha azt s.ni 
tudta a gyermek, kiuek a kérdésére felei jen ? 
annyian kéidezlek tő.e ? 1 Lyen esetben 
ezután hí nem sikerűinek itt-ott a feie.etek, 
rá moudlia'juk-e, hogy ennek oka az, hogy 
a tanító nem dolgozta fel e.ég jól az anyagot ?

He tehát a vizsgáló bizottság meggyö- 
dóst akar szerezni a tanitas módjáról, úgy 
vagy több időt kell egy egy tárgy megvizsgá
lására fordítania, hogy a kenő uyuga.omm* *!  
feltett kérdésre a gyermek is meg-dhacsa 
nyugodtan az értelmes es kimentő fuieieiei, 
vagy a rendelkezésre áiió kevés idő a att 
kevesebb tárgyat kell a vizsgálódás tárgyává 
tenni.

Szerintem egy 10—15 gyermekből áiió 
osztálynak egy tárgyból va;0 megvizsgaia- 
eara aiisg legalább egy félórái idő Kon, mert 
sokszor megtörténik, hogy azon gyermes, aki 
egy gyenge f.leletet ad, mégnem mondható 

(rossz Uuu.óaas, valamint egy taipra esett 
felemtől nem mindig csak a jo tanulóktól 
ha.lbaiuuk ! Ezért tehát szükséges, hogy 
meghallgassuk úgy a legjobb tauuionat, va- 

i lammt a közepes és a .eggyöugebbeket is, 
' csak úgy tuduatjua igazságosan megbírálni 
I az elért eredményt ; vaiamiut több idő alatt 

ariói is meggyőződhetünk, hogy a.0. tárgy, 
melyet feleltetünk, le leit e dolgozva mini 
merteaben és terjedelemben, melyet a tanterv 
kiszab ? Ha ezekről meggyőződtünk, csak 
akkor állapíthatjuk meg az iskoia igazságos

Hogy pedig könnyen áit k üthető legyen 
rz, hogy kik a legjoob, közepes es gyenge 
tanu.ók, a tanító a tanulók aitaianos osz
tályzatát (ja ex, jo, elégséges, elégtelen) 
feltüntető névsort készítse el s tegye a 
vizsgáló bizottság eie ; valamint a tananya
got feltüntető munka naplót is.

Nem hagyhatom emntes nélkül azon 
Lom kevésbbé fontosé az eredményre kiható 
hátrányos körülményt, hogy sokszor a vizsga 
kezdete 8 órára van megállapítva s mar a 
gyermek teste lelke agyon unta magat a 
várakozásban míg a vizsga nagy sokara 11 
óra felé kezdetét veszi. Vájjon iehe-3 kí
vánni ilyen esetben, hogy az a gyermei oly 
értelmes feleletei adjon s oiy nyugodt s fi
gyelmes legyen a vizsgálaton, rumiba az a 
rendes időben megkezdődött volna?

Valamint a vizsga tartásának az a mód
ja helytelen, hogy ha egy osztályt elkezdünk 
vizsgáin', azt minden tárgyból egy folytában 
i_______ _________________________ _

I| megalapito'ta alkotójának a hiraevét ....
Scertey karjai lehanyatottak. Meg volt 

seromieü v».
D-rmedt tekintettel, mint aki már 

mindennel leszámolt olvasta a mondat végét :
A fia'al művészét, akit eddig ssücebb 

! körben ismertek, de Endymionja vi ágszerte 
dicsőséget hoz S ertey Ernőnek.

A fiatal művész t hír ama sorába tapadt, 
i ahol saját nevét olvasta, mint az eladott mü 
' alkotójáét. Azt hitte, hogy a rossz szellemek 

incselkednek vele.
— Gratulálunk magának, kedves Szertey 

csendült meg egy bübajoi hang. Margit lépett 
a műterembe az atyjával.

A művész felugrott a helyéből.
— Ejnye, maga kétszínű ; fenyegette 

meg ujjávai a fiatal leány ; hisz azt mondta 
hogz semmit sem állít ki, és ime.

— Di . , . De biztosítom.
— Hallgasson ; súgta oda Boros.
— Nem értem, hogy mit jelentsen ez. 

Magyarázza meg uram.
Amig Margit érdeklődéssel merült el a 

műteremben levő munkák szemléletében, 
Boios az ámuló művész karjába fűzte karját 
és sok belsőséggel mondotta :

— Maga sze éti a lányomat és a lányom 
szinte szereti, előbb semmint személyesen 
megismerkedtek. Tudakozódtam ön felől. 
Sok jót hallottam Szertey Ernőről és kevés 
rosszat. Az egyetlen, amit szemére vethettek 
az volt, hogy nincs semmi ambíció önben. 
Úgy bánik alkotásaival, mint a prédagyer
mek a játékszereivel. Ezt az ambíciót akar
tam önben életre kelteni. Meg akartam taní
tani, hogy mit ér a művésznek az, amit 
alkot, Most már tudja, ugy-e bár . 

kikérdezzük ; hanem sokkal helyesebbnek 
tartom azt, hogy ha egy — legfeljebb két- 
tár^ygyal egy osztályban végeztünk, ni u. 
jünk át mábik osztályra, vagy néhány p.,c 
szünetet adjunk; igy legalább nem feszitj ij 
túl a gyenge gyeimek testi és lelki errj t.

Mar moit mind ezeket figye.embev ve 
nézzük meg csak az elem; népiskola I. 
osztályának alapos megvizsgálására, főit 
hogy legalább 10 15 gyermek van az 
Iában s egy-egy tárgy mogv.zsgaiasa f..-l órai 
időt igényel, mennyi időre van szükséó ? 
Va-.iástani tárgyak megvizsgálására 1 fj ,r4 
írás és o.aasás „ 1 „ n
Beszéd és értelemgyakoriaiokra 1 „ n
Fejszámolás (gondolkozás) 1 „ „

Ö.szesen : 4 ,,
íme tehát ebből láthatjuk, hogyha. aK

az I. oszt, alapos megvizsgálására két ó. ,ra 
van sz.ü vságünk, mennyi időre volna szói- 
següuk, ha mind a hat osztályt minden .an- 
tárgybol meg akarnék vizsgám az uta ás 
84 pon ja értelmében ?.

Es vájjon ezzel szemueu mi; tapaszta
lunk ? Azt, hogy sokszor alig ja. a nat 
oaztaiy összes tárgyainak megvizjgaia » 2
órai idő s aakor azután asszt aksi a.i 
markolni, keveset fogunk, kapkudumt. kenő 
nyugalommal nem vezeijüa a vizsgát, 4 
gyermek ezt észre veven izgatott a figyel
metlen, ideges lesz, a mi az eredmeny 1 u .y. 
nan befolyásolja 1

No iterem, ne tegyüa nevetségessé 
m guu.vat, mert a vizsgatartásuak nyen 
módja cs-k arra lehet jo, hogy pálcát tör
hessünk a tanító fö.öti, hegy nem tett elege; 
köteiessegenea ; mart arra ideje eppau nem 
volt, hogy bebuonyitsa a vizsgaiűuizoitsag 
e óit, unt dobozott egesz tanév alatt 1 

Folyt, kör.

Barsvármegye torvenyhatosagi bizott
ság Közgyűlésé.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
fo yo hó 28-au tartotta le ides evuegyeues 
közgyu eset, ma yen a főispán eiuuKo.t. Az 
auspaui jelentős a műit ev IV. es toiyo ev
1. negyedéről volt az eiso tárgy, mélynél 
Bándy Endre feiszoiait azért, mert a iulyo 
ev jumus ho 11-ja lartocc rendkívüli roz- 
gyüiés azon határozata, rogy nehal Maiunk 
István tóit főispán aicaépot megfdSien esa 
közgyűlési terem .un uiiuggeszieti — a jegy
zőkönyvbe fö.veve nem .ett; va aiu.nt szóvá 
tette azt is, hogy Kossuth .Lajos arckép a 
meiy már eves óta meg van festve, — 
a közgyűlési teremben nincs elhelyezve. — 
Az ahspau adott válaszában kijelentette, hogy 
Kossuth Lajos arcképé a jövő évnegyede 
közgyűlésén mar a teremben elhelyezve lesz, 
— es ezt a Köagyü.és el is rendelte, es 
eireudeite azt is, bogy jegyzőkönyvéé ve
tessek azon határozat is, nogy néhai Mauatli 
István voii főispán aiC.epe a közgyűlési 
terem restére mogfostetik. Azu.au míg 
Be csák LkoZiO indítványára a közgyűlés el.s- 
mereset fejezte ki B némán Vilmos aozigaz- 
gatasi gyakornoknak a törvény teieu kormauy 
ideje alatt kifejtett elleni állásáért.

A .évai járásba beosztott Lüiey Kazmór 
főszolgabírót a kihágán ügyekben a birai- 
kodási joggal felhatalmazta a közgyűlés.

A vármegyei segéd és kezdő ezimély -t 
kérelme folytán a közigazgatási és arvaszuki 
irattárnoiu alias és így iroda igazgatói a. as 
rendszeresiiéset határozta el a közgyűlés 
három dijnoki állás megszüntetése melle t. 

Hosszú vita folyt az Ar. Marót község iái 
a tisz viselői telepre az utcanynást kimo . dó 
határozata felet:, melyet Zn.mauák S. meg
fellebbezett és a be.ügy miniszter határ at 
hozatal végett leküldött. — A vitában re át
vettek : Dr. Beüca Pál, Dr. Ardó Sándor, 
Ciekey Vnmoa, Dr. Lányi Gyula, Kosztolá
nyi Auré , Beicsák Lászió, Zaamenák Samior, 
Zcmgor János bizottsági tagok. A törvény
hatósági bizottság elfogadta szavazat több
séggel <z adandó választmány azon javasla
tát, — hogy a főszolgabíró azon rendeleta, 
melyben az utca nyithatás vége t a városi 
képviselőtestület azon határozata végrehaj
tandó, hogy a város tulajdonát képező has 
egy része lebontassák a megnyitandó utca 
nyílására.

Vizy Ferenc képvne.ő és Palkovics 
Emil polgármester szóltak a körmöcbauyai 
siketnéma intézet segélyezése érdekében ; a 
törvényhatóságnak nem állvan módjában na
gyok b segélyt adni, 1ÜÜ koronát szavazott 
mog> egyúttal b.határozta, hogy a községek
ben gyűjtést indít meg ezen célra. Ormai 
Ká.mán és Tetcer Ferenc újbányái lakosok 
fellebbezései Újbánya városnak a nemzeti 
elientállásra vouatkozó határozatai ellen a 
felháborodás hangján utasittattak el. EóU.an 
gyors egymásutánban tárgyaliattak le a kö
zigazgatási ügyek, s az őszi közgyűlés ide
jéül szeptember hó 27-ike tűzetett Ki.

KtdíönióleK
— Városi közgyűlés. Láva r. t. város 

képviseíötestü.ete juu.us hó 26-ik napjáu d. 
u. 4 órakor a városháza nagytermében 
évnegyedes rendes közgyűlést tartott Bodogh 
Lajos polgármester elnöklete alatt, A poi*



gármester előadta jelentését, bemutatta I k L>7.ik 1 ■■
a melybe 541 egyén vétetett fel. B mutat á 
a keramit útra vonatkozó határozatokat éa 
intézkedéseket. Itt érdekes volt a három 
épiteudö hidnak ügye, melyre a versenvtár- 
gyalákOn Monaco 30.600 koronáért, Szauer 
Mór 31.400 koronáért vá lak ozott átalány
összegben. A tanács, mint olcsóbbat Monaco 
ajánlatát fogadta e«, de ez később vonakodott 
a munkálatot megkezdeni azzal, hogy ö 
lb.000 korona erejéig tévedett számitázában 
Midőn enret következményeire figye'mez! 
tették, megkezdte ugyan a munl á’ato* de 
egy kérvényt nyújtott be, hogy csakugyan 
tévedett és a vá>os fizesse meg neki a 30 600 
koronán telül a 16.000 et is. A közgyűlés 
úgy határozó t, hogy ha a munkálat kész lesz 
egységárak szerint szakértőkkel megállapí
tja annak értékét és akkor határoz a 
Kérvény ügyeben. A többi (kövező, csa- 
t.rnázö, föidásó-feltöltő stb,) munkálatokra 
i Monacó vállalkozott egységárak szerint. 
á polgármester bemutatja a Kir. Kincstárral 
a togyaszsási adók megváltása iránt 1906 
e\i május l-töl — 1907 december 31-ig
t jedö időre ugyancsak 28500 korona évi 
n, gváltási összeg mellett megkö.ött uj szer
ződést, — bejelenti, hogy a múlt évre a 
haraiesos államsegélyt a Kincstártól a város 
megkapta, -- s a foiyó 1906 év első négy 
hónapjára Ördög L-.jos és társaival végleg 
1 zámoit ; végül tudatja, ho, y a pénzügy- 
n'.misztériumnál a folyó évre is kieszközölte 
az államsegélyhez! igény elismerését. Bars- 
varmegye alispánja értesíti a városi ha'ósá- 
g. t, hogy a képviselőtestületnek a vámut 
t: du ójánál felállítandó ivlámpára vonatkozó 
határozata ellen Huberth Vilmos lévai lakos -a 
beadott és felterjesztett felebbezését vissza
vonta. — Ezenkívül a polgármester indítvá
nyára a közgyűlés a vamut nagyhidjánál és 
a városház eiőtt még 1—1 iviámpanak és 
városszerte 15 — 20 izzólámpának fölállítását 
határozta el. — Ugyancsak határozattá vált, 
hogy a piacon köziilemhely létesittessek, a 
közegészségügyi bizottság véleményének 
meghaligatasa után. Babuschek Gusztáv szám
vevő kérvényt adó t be a felfüggesztésének 
ideje alatt a tőle levont felfizetésének 708 
Kiróna 30 fillér és letéti kamatainak — 
adomány képen leendő visszaadása iránt. — 
A közgyűlés — csekély helyettesítési költ
ségek levonásával — a kérelemnek helyet 
adott. — A Lévai Uradalom igazgatóság 
az O.oszlán szál oda megvétele ecetére folyó 
évi julius 1-től — a vetel lebonyolításáig 
3000 korona évi bért kíván a várostól. Az 
üuy a pénz- és jogügyi bizottsághoz utasit- 
taioit. — Küldöttség választatott a virilisták 
valamint a községi választók névjegyzékének 
összeállítására. A közgyűlés Svarba József 
képviselőtestületi tagot küldi ki a róm, kath. 
iskolánál megejtendő tanító-választáshoz. A 
vármegye tulajdonát tevő lévai szolgabiró- ' 
sági epüiet aszfalt-követelés kamatait (28 , 
korona 60 fillér) a vármegye nem akaija ! 
kifizetni, ezért tehát bepöröltetett. A f. évi ' 
julius 16—30-ig megejtendő 111-ad oszt. 
Kereseti adó Kivetésére oizaimi férfiak gya- I 
ránt küldet ek ki : Knapik Miklós, Ulreich 
Nándor, Szauer Mór, Sugár Mór, Borcsányi * 
Győző, Gr. IFeisa Zngmund, Dr. Karafiáth 
Manus, Váci Jónás, Gutmann L pót, Kova- I 
esik Samu. — Az Oroszlán fogadó megvétele ; 
tárgyában érdem egei határozat ismét nem . 
történt, mivel a képviselők elegendő szám- ; 
mai ezúttal sem vettek részt, ezért a vég
leges döntés ez ügyben a julius 12-én meg
tartandó közgyűlésen fog megtörténni.

— Tanító-Választás. Tegnap ejtetett 
m g a tanitó-vaisszias a városi rím. katb. 
iskolánál megüresedett tanítói al asra. A 
választáson Báthg Gyula espere.-p ebános j 
elnöKölt. 17 pa»yazó jelentkezett, ezek közül ' 
egyhangúlag a lévai származású Ghimessy 
János jánosházai tanító választatott meg. j

— Sorozás. Hítfön kezdődött a vidéki 
hzdköte'esek aorozása. Nemhiába, hogy rögén > 
nem volt ilyesmibe részük a harcias légé- ? 
nyéknek, de nagy vigassággal, énekszóval i 
jö.tek. Egyik-másik községbeiiez bevonulása 
valóságos látványosság volt, így Nagy- - 
Sáliéból egy egész szazadra való tacántoilas 
legény érkezett ’ idam kurjongatások köze
pette. A járásból beboroztatoit a közös had
sereg ujoncjutaleka javára 124, a honvéd- 1 
Béghez 40, a közös hadsereg pottartaiékába 
ö, a honvédség pótiartalekaba 2 hadköteles, 
lö.öa szám: 21, összesen boeoroztotl 196.
— legnsp volt a lévai fiuk es az itt tar- 
tózkouo idegenek sorozása, we;y alkalommal 
az I korosztályból besoroztatott 18. Vissza 
helyez etett 15. Igazolatlan távolmaradón 10. 
Igazolt távol 12, II. korosztály bői besorozta- 
totl 11. Fagyverképleien 2. Tőrülteiéit 1. ■ 
Visszahelyezte.e;t 17, a III. korosztályból 
besoroztatott 6. Fegyverképtelen 14.

— Névmagyarosítás. Misák József 
lévai tanitókepzointezeti nőveidak családi 
nevének Maí/arósz-ra, Ledermayec József 
Ugyancsak lévai tanitónövendék családi ne
vének Bánó-ri kért átváitozta ása belügymi
niszteri rendelettel megengedteiett.

— Vasúti mulatság. A Garamvöigyi 
vonal Magyar Királyi A'lamvaíUti állomás
vezetői f. évi julius 1-en, vasárnap, a R idnó 
állomás melletti Újbányái városi erdőben 
tombola, viiágposta, emléktárgyak ktsorso- 
íásaval, tűzijáték es egyéb szórakoztató já
tékokkal egybekötött jótékonycéiu zártkö- 

nyári mulatságot rendeznek Kezdete- e. 9 órakor. E?éd déli 12 órakor. Este
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' »• ,J.az Újbányái Casino helyiségeibe,
e éptj d,j; S.emólyjegy 2 korona — csa- 

aaJ«oy 4 korona. Kitűnő kiszolgálásról a 
rendezőség fosdoskodik. Tekintettel, hogy 
a iszta jövedelem részben a kecskeméti 
vasúti árvaház, részben pedig az újbányái 

arai cemi lakóéban a magyar nyelvben 
]O e ómenetek tanúsított tótajku tanulók 
luu.mazására fordittatik, aján'juk ezen mu- 
latságot olvasóink b. figyelmébe.

. Péter—Pál napja A diákok nagy 
napja é'énk sürgés-forgást okozott; jönnek 
az apák, mamák, viszik haza a csemetéket, 
ezt örömmel és büszkeséggel, amazt píron- 
gatással, de valamennyit a szülői kebel' soha 
ki nem alvó, mind-nt elnéző szeretőiével. 
Bizony az idén is került egypár szekunds, 
de ezeket a diákok nem a inasuk hanyag
ságának iinputáíják, de annak, hogy ez évben 
Péter— Pál napja péntekre esett.

... ~ Beirat ás ok a főgimnáziumba 
a jövő 1906 —07 tanévre a tanulók 4 kor 
felvételi díj lefizetése mellett már julius hó 
1—4-ig beiratkozhatnak.

— Túlbuzgó pénzügy igazgató A 
Ny. ör. ban olvassuk, hogy Magyary Miklós, 
nyitrai pénz ügy igazgató befejezte pályafutá
sát; nagyon txponá ti magát a haladópárt 
érdekében, és igy hdyzete lehetetlenné vált 
az uj sorában, a melynek kezdetén mindjárt 
beszélték, hogy Nyitráról való távozása 
bizto-, a veszprémi pénzügy igazgatóságra 
emlegették, de a múlt héten várat au fordulat 
állott bo, s M gyary nyugdíjaztatok. Ha 
igazságot a'arnának tenni,’akkor talán alig 
akadna egy-ket.ö a pénzügyigazgatók közti', 
aki hivatalában maradhatna. Tudvalevőleg 
ezek az urak voltak az abszoiut kormány 
legkészségesebb szó gái; lélek nőikül, mohón 
tslj.'sitettek minden törvénytelen rendsletet, a 
községeket és közönséget fenyegették, szó
val olyan gyönyörűséggel dolgoztak, akár 
csak a B.eh korszakban, amelyből származ
tak. Atadt pl. olyan péniügyigazgató is, 
aki megtiltotta alantasainak a márczius lő- 
i'ii ünnepélyen vagy közvacsorán való réz 
vételt. A', ily e járások teszik „népszerűvé" 
ezt a hivatalt a magyar ember előtt; csak
ugyan ideje már, hogy a Pénzügyminister 
ur is körül tekintsen, s az ö és a nemzet 
rovására dolgozó paraz-ti- között szétüssön !

- Tanítók gyűlése. A lévavidéki r. 
k. tanító egyesü'et verebélyi köre f. hó 18- 
án Verebélyen tartotta évi rendes közgyű
lését. Gyűlés előtt K’-aff.zky József tanf dü- 
gyelö-esperes gyászmisét mondott néhai 
B Juch Antal, veit bessei káutortanitó lelki- 
üdveért, a melyben a kör tagjai S öcker 
Sándor k. tanító vezetése mellett gregorián 
misét ad'at elő. Veszély István a kör világi 
elnöke, néhai Kvassay István, volt zsemléri 
p ebános és az 5. etperosi kerület tanítóinak 
egyházi elnöke ha'áiáró1, érdemeiről s m nt 
a tanítók jóbarátjáról, úgyszintén Brluch 
Antal kartárs és köri pénztárosról emelke
dett hangú beszédet mondott. Stöcker fono- 
mimikai gyakorlati tanítást tartott 14 növen
dékkel ; szép és ügyes módszeréért elisme
résben része ült. A pályadijat nyert munka 
nem olvastatott föl, hanem határoztatott, 
hogy a helyi lapba való felvétel végett a 
szerkesztőség megkerestessék, illetve erre 
fölkéres ék és a lap min'len egyes tagtárs- 
nak a kör költségén megküldessék. A juta- 
Iomdijat : 10 koronás aranyat Bárczi Gusztáv 
nyerte meg. Felolvasást tartottak : Somogyi I 
Ál-dár és Partli Lsjos a dal és játék vit-- 
térelröl, a kiket a sikerült felolvasás után 
zajosan megéljeneztek. A isztujitás a követ
kezőképpen eszközöltetett: elnöknek Veszély 
litván, alelnöknek Kántor István újra s 
egyhangúiig megválaszta tik ; pénztárossá 
Bárczi Gusztáv, jegyzővé Somogyi Aladár, 
könyvtárossá S öcker Sándor — szavazat
többséggel. Lü ey Tivadar nyug, melleki 
plébános 40 drb. könyvet ajándékozott a 
kör könyvtára részére. At egyesület as 
Esztergomban fölállítandó tanítói árvaházra 
50 koronát szavazott meg s ugyancsak 50 
koronával az oltani segítő egyesület alapító 
tagjainak sorába lépett. Ezzel a közgyűlés 
véget ért.

— Tánczmulatság. A báti önkéntes 
lüzoltótestü et 1906. évi julius hó 8-án dél
után 2 órakor a várostéran, felszerelési alap 
javára táncavigalmat rendez. Belépti-dij : 
szeméiyenkint 1 kor., családjegy 2 korona. 
Kedvezőtlen idő esetén a tánczmulatság a 
Közbirtokosság vendéglöhelyiségében fog 
megtartatni.

— Készül a keramit Lázas munka 
folyik a kálnai utczán; a keramit-ut fele 
már le van rakva, az ideiglenes hidak épí
téséhez is hozzáfogtak, mert augusztus Ifi
ére készen kell lenni a munkának. Ily kö
rülmények között bizony sanyarú a közleke
dés, de aztán meg annál nagyobb élvezet 
lesz a vasútról beiobogni a pompás keramiton.

!

Gondos háziasszonyok m ndig óva
tosak voltak malátakávó vásárlásnál, és csakis 
zárt eredeti csomagokat fogadtak el Kaihre- 
iner-féle Kaeipp-maláta kávé felirattal és 
Kneipp-péter arckép védjegygyei Ds mivel 
folyton újabb utánzatok merü nek fe', nem 
figyelmeztethetünk eléggé gyakran a valódi 
Kathreiner ismertető jeleire. Minek is fogad
tassanak el értéktelen utánzatok, ha ugyan
azon az áron a valódi K át re iner >s 
kapható ? a mely egyedül bírja a babkávé 
izét, s melyet egyetlen más gyártmány sem 
közelit meg iz és zamat tekintetében. Min
denkinek saját érdekeken áli tehat a legna
gyobb elövigyáaat.

Tánciskola Városunkban julius 2-án 
nyilik meg Kreutz Gyula ismert fővárosi oki. 
táactanitó tánciskolája. A jeles mester úgy 
mint eddig a legjobb mód szerint tanitja az 
összes divatos szalon látványossági és társas 
táncokat. A tanfolyamon gyerünk curzui is 
lesz, hol a gyermekek 5 éves kortól kezdve 
résrt vehetnek s a most divatossá vált 
Gan'ry Bostont 1 is tanítani fogja. Bsiratások 
junius 20-tó Iskolája az Oroszlán szálló 
dísztermében lesz. Bővebb értesítést falra
gaszok utján.

Közönség köréből. 
Meghívó,

A lévai önk. tűzoltó egylet ma délután 
órakor a városháza termében tartja évi4

leides közgyűlését; melyre a tagok ez utOD 
is tisztelettel meghivatnak.

Léva, 1906 évi julius hó 1.
a parancsnokság.
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Tan ügy.
1079 dzám.

Pályázati hirdetmény!
A földmivelésügyi m. kir. miniszer ur 

I f. é. 23592 számú rendelete alapján a gö- 
; döllöi m. kir. állami méhészeti gazdaságban 
i a f. évben szeptember hó 15-én megkezdődő 
l két éves méhészmunkás tanfolyamra pályázat 
; hirdettetik. Fel fog vétetni hat olyan egyÓD, 
' kik 16 életévüké*: be ö'tö ték, 35-ik életévüké*; 
*' még túl nem haladták. A felvételt kérő és 
! egy koronás bélyeggel ellátott folyamodvá

nyokat a m. ’ ir. földmivelé3Ügyi miniszterhez 
(Budtpest V., Országháziét 11) folyó évi 
31-ig a kive’kerö okmányokkal fe'szerelve 
kell benyújtani :

1. Keresztlevél (születési bizonyítvány.)
2. Ai el. népiskola négy osztályának 

elvégzéséről szóló bizonyítvány.
3. Hiteles bizonyítvány arró’, hogy a 

folyamodó valamely mező, — kert, — szőlő 
vagy erdögazda’ágban mint segédmunkás 
vagy mint egyéb alkalmazott legalább egy 
évet gyakorlatilag töltött és haszná hatósá
gának s megbízhatóságának tanujelét adta. 
A főldmivea vagy kertmunkás iskolát vég
zettek előnyben részesülnek.

4. Ásóknak, kik szülői gondozás alatt 
nem állanak, kifogástalan msgaviseletükröl 
tanúskodó községi bizonyítványt, azoknak 
pedig, kik ozü öi vagy gyámi gondozás alatt 
állanak, az említett községi bizoayitváoyon 
kivü1, még a szülőik esetleg gyámjuk oly 
beleegyező nyilatkozatát is kell mellékelniök, 
mely az illetőnek a tanfolyamra való belépést 
megengedi.

5. Csitolandó továbbá az ép egészséges 
és munkára odzett testalkatot igazoló szervi 
bizo lyi vány, a h:mlő oltási bizonyítvánnyal 
együtt.

6. A hadköteles sorban levők réizéröl 
szükséges annak feltüntetése, hogy a katonai 
szolgálat teljesítésének ideje, a gazdaságban 
töltendő két év tartalmával nem esik össze. 
Előnyben részesülnek azok, kik hadkötele
zettségüknek már eleget tettek.

A tanfolyamba felveendő egyének a 
te epen szabad lakást és áliamköltség in teljes 
elláiást kapnak. A hallgatók betegség esetén 
ingyenes orvosi segélyben és gyógyszerben 
részesülnek. A szükséges könyveket, írósze
reket a gyakorlati munkákhoz megkivánrató 
felszereléseket, szerszámokat és sszközöket 
a tanu ók használatra a gazdaságban kapják. 
E'.eken kivül évenkint minden növendék 60 
korona ruhapénzben is részesül oly módon, 
hogy a szükséges ruházatról ezen ö *szeg 
erejéig, a gazdaság vezetője gondoskodik.

Aranyosmarót, 1906 évi junius hó 30-án.
Dr. Hamos Péter

kir. tanfelügyelő.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi junius hó 24-tól julius hó-lig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve
® Q © 
£ g íz © 
b c

A gyermek 

neve

Böhm Sándor Horvát Terézia leáuy Rozália

C balka Rezső Gyuris Evelin Isány Edith

Stad'er Mihály Spitzei Fáni leány Gizella

Knapp Ignác Reichard Izabella leány Erisébe*

Iván János Obicki Paulin fin József Pál

Kora

11 Bélhurut

í

WegenY cs menyasszony neve Vallása

Fábián Géza Rác Julianua rőm. kath. ev, ref.

Ifjú Pleva István Mikula Má ia róm. kath.

Halálozás

A halál okaAz elMuayt neie

I Szerkesztői üzenetek.
P. L: Köszönjük a fürdő, levelet, de most lehetet

len volt számára helyet szorítani.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor — 20 fill. 
kor. 40 fill. 40 Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13 
kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20 fiJ, 12 kor. 
60 fill. — Árpa 14 kor. 20 fill. 14 kor. 80 
fill. — Zab 16 kor, 20 fill. 16 kor. 80 fill.
— Kukorica 13 kor. 60 fill. 14 kor. 20 fill.
— Lencse 26 kor. 80 fill. 27 kor. 20 fill. — 
Bab 20 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. — Kö
les 9 kor. 29 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröshere 100—110 kor. — Lucerna 100 — 
110 kor. — Bükköny 14 — 16 kor. — Mu
har 17—18 kor. — Baltacím 26—28 kor.

Nyilttér.

Barack!
Barack befözni és lek

várnak való, kapható alulírott 
termelőnél 6—10 kilogramos 
kosarakban (a kosár súlyát le
számítva} 18 krajcárjával.

Holló Sándornó.

! | | cKia^ó űBoll fu fij bcc| . | -
£ev*i

epü lctc6cit c^ tj iisCctCteíij ií>cc| 

titegl’cícfő tafiác>oat, coetUg, auct- 

ftüí azonnal É i a 3 ó .

Esen

Ciimaren

i<we -etesek

raktárok

melyekben

Singer

gípok 

áruitatnak.a

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Ka.zin.czi u. 2.

Eladó ház
Kohári-utca 57 számú ház ssabad- 

kézböl eladó. Értekezni lehet Váray 
Lajosnénál ott.

Gyöngyvirág- “t” UX
jobb, teljesen ártalmatlan szer,
1 tégely ára I korona. — Srappan 20 fill* ,

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Eladó!
Léva városában szép helyen egy 

több lakásból álló uriház és egy na
gyobb BZŐllŐterület rajta épült jó 
karban levő hajlékkal és pincével.

Érdeklődők felvilágosítást nyerhet
nek a tulajdonos megbízottjánál. cLr, 
üK.ersék: CTéixxos lévai ügyvédnél.

Henneberg-selyem
csak közvetlenül I — Fekete fehér és színes méterje 
60 krtól 11 forint 35 krig. blúzokra és ruhára Bér- 
mentve és már el vámolva házhoz szállítva Gazdag 

mintává! aszték postafordultával,



Bars- és Hont megyéket érdekli vasúti uj menetrend 1906. május l-t81.

G-Berzencze—Léva. Leva-Csata-Párkany-Nana- Parrany-Naaa Csata-Láva. Léva Gr.-Berzencze. B.-Gyarmat—
Gr.-Berzeucze ind. 
Jálna . . .
Saskö Váralja 
Gr.-Szt.-Ke reszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfalu- Vichnye 
Zsarnócza 
Zsaruócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó 
Újbánya . .
Bars Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . •
Nagy-Koszmály 

Léva

Nzgy -Szecse . 
Alsó-Várad , 
Nagy-Sál ló . 
Zeliz . . .
Uaram-Uamásd 
Oroszba . .
Csata • . . érk.

■ ... ind.
Béoy . . .
Kéménd . . 
Köhid-Gyarmath 
Párkáuy Nana

Budapest felé

» »

érk.

. iod.

w w
Béca felé . .

w érk.

26. szaia

545
501 

•600
607
624
630
649 

♦654
700
710
7 16
724
745
755
804
8>9
930

♦940
9*8 

10»o 
1033 
1045 
1055 
1102 
11 18 
1131 
1142 
1155 
1212

1237gy
344 sz.

1 40 gy
556 sz.
269 gy.

70Ogy.

1230
123«
124®

1 06
1 26
134
205 

♦2 *0
217
222
240
2 »2
313
324
337
354
4 oá

*419
425
447
5 08
520
530
537
557
614
629
646
7uö

82">gy

9i5gy 
1130 sz. 
12O9sz.

6 s«sz.

6Oo
6Ő8
ö”
641
7“ 
7”
747

♦7“
7ftö
8áö
8“
853 

*916
927
943

1000
500 
5“
523
546
6“
620
631
63«
65«
709
720
733
749

827?y-
8“sz.
945?y. 

10°0sz.
83»gy. 

1140sz. 
12O6gy. 
545 sz.

Cook és Johnson

ma az egyedüli szer mely 
a kínos tyúkszem fájdaj- 
dalmakat megszünteti és 

minden tövist elvon.

Ma legjobb szer a világon
1 drb. 20 fillér 6 drb. 1 korona =

Kaphatók : a lévai gyógyszertárakban.

Budapest . . iud.

ind. 
ind.

10-iOsz. 720gy. 6*5gy.

12“
125’

103
1 25
146
157
2°7
2'«
232
233
2«6
259
3)6

339«.

702*y-

Becs 
Párkány-Nana 
Köüid-Gyarinath 
Kéménd . .
Béuy .... 
Csata . . .
Csata . * . •
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz , . .
Nagy-Salló 
Alsó Várad . •
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .
Gr.-Szt.-Benedek 
Bars-Berzence 6. Őrh. 
Újbánya . .
Rudnó . . .
Garamrév . .
Zsarnócza-Fiirészm. 
Zsarnócza • 1 
Szénásfalu-Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereezt 
Saskő-Váralj a 
Jálna . . .
Gr.-Berzenczn .

érk. 
ind.

érk. 
iud.

I

940 sz.
4 18
435
450

5 02
515
538
546
5 56
608
636
653

* 6“
710
7 25
749
7 59
819

♦8“
854
905
917
926
954

1012
1033
1108
1112
1129 
1137 i

8 50 
go;
922
931 
0 46

10°'
10"
10”
1032
1100
11 17

* ll22 
1134 
12lf 
123* 
12“

102
•1 is

1 32
1 33
15!
1 59
214
233
2 40
3"
a 15
323
338

810
827
842
856
907
910
923
933
9”

10” 
lOáö 
1035 
10“

B.-Gyarmat 
Bej t ár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság 
Ipolyság 
Visk . .
Szakállos 
Bél . . 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba . . 
Csata 
Csata 
Párkáuy-Nána

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata 
Csata 
Zalaba 
Ipoly-Pásztó 
Bél . . 
Szakállos 
Visk . 
Ipolyság 
Ipolyság 
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat ,

any-Nana és Tissza.
315 8 2J 227
344 844 252

*400 *900 *309
I4Í6 915 323

430 933 342
4” 940 350
512 1001 412
532 1019 432

*542 1030 445
5“ 1043 502
6" 1100 519
627 IP3 532
656 1118 557
7 49 1212 705

855 4 18 535
951 520 681

1008 ö43 650
1023 557 704
JÓ*’ 615 724
10 5» *6ÍÍ ♦734
1118 6*2 750
1138 6^ 8°8
1205 716 830
1211 720 851
1230 739 913
1251* *751 ♦926

115 8Ö9 943
146 833 1007

A fekete vouallal aláhúzott 
gy gyorsvonat; |
•jelzettek feltételes megállás.

HIRDETÉSEK.
!••••••! ••••••

j T
„■ergonyt*,! KJ

A Liuimant. Captícl comp.,
1 iorgonj-hln-ExpeHer pótléka

S
ráffjúgak bitonyuit háziszer, mely 
Ubb cnreí 36 év óta legjobb fájdalom* 
csillapító ssamk búoayuít kfiszvónynél, 
csórnál éa meghiiMsekstl bedörzsOlée- 

kóppen használva.
rigrelniestetéS. Silány hamísftványói 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan óvegdt fogadjunk eh a mely . . 
.Horgony" védjegygyei es a Richter ezég- 
fegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 t ét 
I korona éa úgyszólván miodetk gyógy, 
szertárban kapható. — Fórakéüi: TörSk 
lóiccf gyógyszerésznél, Budapestté

Elektor gyógyézertára 
aa „Araay orottlánhoa‘,t Prágában.* 
VCssbsttutrzus I tka, MMsng.pl ultkílUa

0
$
0

$0
$ 4)

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszom-, 

fa- és 
érczkoporsó 

raktára. AZ ARANY KASZÁHOZ.

-a. ? ad.au őí 
Borászati

Egyesület 
mint rétit, tánuág 
j iliczi-hri I ii* 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezütt 

festékek

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám : asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő k 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér- 

l i mentve küldetnek.

Érsekújvár . . ind-
•Bánkeszi 3 sz. öib. 
N.-Surány . . érk.
Nagy-Surány ind. 
Zsitva-Födémes 
Mánya . • .
*SzU Mi hál) úr 
Vajk .... 
Verebély . .
Zsitva-Ujfalu . 
•Betekints 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró tb 
Taszár . . .
•Betekints őrh. 
Zsitva-Ujfalu . 
Verebély . .
Vajk .... 
*8»t. Miháljúr 
Máuya • . . 
Zsitva Födémes 
Nagy-Surány .

• . 
•B ínkeszi őrh. 
Érsekújvár

érk. 
ind.

. érk.

440 930 5*5
453 94» 517

I501 951 5«
r5Ű9 958 527

522 10'0 539
538 1028 ö5*
547 1038 602
557
62«

10‘9 
1116

611
633

6 35 1129 644
6 «« ll38 6'>2
654 IP' 705
709 12>2 713
7 20 122‘ 72d

510 836 427
520 854 437
532 9’0 4‘9
53a 9'8 455
547 928 504
6«9 954 526
6‘» 1007 5 36
627 10‘7 54«
635 103‘ 553
649 1054 607
700 1109 618
710 11'5 621
718 ll23 629
780 ll36 6*i

8őu
9Ö2
9“>
9íö
9“
94Ü
9“ 

10“ 
10“ 
10^ 
1042 
lOöö 
1135 
1113

84o
9“
920
9“
9“ 

10“ 
10Ö7 
1043 
11“ 
irH 
11“ 

1147 
11“ 
12’

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
személyvonat.

1906. julius hó 1

Bars- és Hontmegyerészére

dalmazott érczkoporsó gyárából-

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs kir- osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dén szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában majd 
minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentességük miatt, mi által as légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag diszitése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 frttÓI 100 frtíg.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 írtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.

VöZÓrSZÓ ‘ MÍDden üarabb szappan a Schicht névvel!
• tiszta és nem káros alkatrészektől.«J (S t á 11 Á Q ' ^5 000 koronát fizet Schicht 6yörg> cég
• Aueslgban bárkinek, aki bebízonyí tja, hogy 

szappané a wSehicht“ írv-el, valamely káros keveréket tartalmas.

SCHICHT-szappan!
(„ Szarvas" vagy-kúlcsszappant)

Ama nagyszerű, hatályos tisztitó erő, valamint aiua 
kiadóság a mellyett Schicht-szappannúl 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.

Milliószor kipróbálva éa kitűnőnek bizonyult

Könyvek, folyóiratok és díszmunkák

beköttetnek
Nyitrai és Társánál Léván.

Nyomatott Nyitrai 4a Tám könyvnyomdájában Léván,

MMsng.pl

