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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve: 

ggy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
glSi.rlé.i pémek póst.utal.ánynyal küldhetők. 
g£Vr. Hzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
BARS. hirdetések

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. CO fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 80 fillér. 
Velünk <"'szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

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.

csekély jelentőségű e 
évben meg-megismétlődő je-

Az iskolai év küszöbén.

A tegnapi nappal kezdetét vette az 
iskolai esztendő s az eddig csendes, a 
n áron jóformán egészen kihalt városunk 
falai között megjelent a vidám tanuló 
ifjúság, hogy egy kellemesen eltöltött 
vakáció után munkához lásson. Váro
st’ uk szellemi életére, iparára, kereske
delmére nem 
minden 
lenség. Hogyne, hiszen az iskolai év 
kezdetével, müveit, tudományos tanára
ink is visszatérnek városu kba, kiknek 
tagadhatatlan nagy szerepük van tár 
sadalmi életünkben. Hogy forgalmunkra, 
iparunkra, kereskedelmünkre mily ha
tással van, arról fölösleges szólnuuk, 
tekintve, hogy a gimnáziumba és taní
tóképzőbe 3—400 növendék jár, kik 
bizony tiz hónap alatt nem cs-kély 
összeget hagynak itt, sőt bátran mond
hatjuk. hogy városunk forgalmát ők 
irányítják. Most tehát midőn az isko
lai év hivatalosan is megnyittatik, nem 
időszerűtlen pár szóval legalább az 
iskolai életről is megemlékezni.

Köteteket tenne már azon kisebb- 
nagyobb muukák összege, a melyeket 
az iskolai nevelésről írtak. Esnem hiába. 
Az iskola célja nem csak az, hogy 
tudományra oktasson, holt betűket 
tanultasson be, hanem, hogy a nevelés 
első csiráit, melyeket az iskolába kerülő 
gyermek a szülői háztól magával hoz, 
kifejlessze, megerősítse, szóval, hogy 
embereket neveljen a társadalomnak. 
Ezt azonban tisztán az előirt tananyag 
pontos elvégzésével elérni nem lehet, 
ebhez szoros kapcsolatra van szükség 
tanitó és tanítvány között, szükség van 
arra, hogy a tanuló a tanárban ne 
csak a szigorú tanárt, hanem lépten- 
nyomon jóakaróját, támogatóját, pél
dányképét lássa. Sajnos, ez ma még 
nincs igy. Okai részben a szülők, rész-
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a szellemmel körülbás- 
teijesen elzárkózik az

ben a tanárok. A szülő legtöbb esetben 
nincs bizalommal a tanárhoz, kinek 
munkáját a nevelés terén pedig igen 
módjában állana megkönnyíteni. Leg
több szülő gyermeke iránt nem is igen 
érdeklődik a tanárnál, mig csak a fiú 
be nem jelenti, hogy bizony nagyon 
a bukás szélén áll. Akkor azután 
kezdődnek a minden tanár által jól ismert 
könyörgések, a melyre pedig nem lenne 
szükség, ha a tanár a szülői házzal 
közelebbi ériutkezésben állhatna. A 
gyermeket kiismerni szinte lehetetlenség 
a szülői ház segítsége nélkül. De nagy 
hiba viszont az is, ha a tanár örökké 
tanár, s ezzel 
tyázva magit 
ifjúságtól.

Hathatósan
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mozdítják elő a neve
lést az ifjúság öhképző körei, tanulmá
nyi kirándu!ások, még inkább a hang
versenyek, szinielőadások, tudományos 
estélyek tartása, hol az ifjúságnak bő 
alkalma van a tanárokkal is közelebbről 
érintkezni, de megtanu llak társaságban 
is mozogni. Városunk intézetei e tekin
tetben semmi kívánni valót nem hagynak 
maguk után. Vezetőik, kik nagyon jól 
tudják, hogy aligha lehet szánalmasabb 
figura, mint egy tudománnyal telepré
selt ifjú, ki azonban társaságban 
mozdulni nem tud, megadnak minden 
alkalmat az ifjúság önművelésére.

A szülői házat idegenben az a 
család van hivatva pótolni, a hol a 
tanuló lakik. Sajnos azonban, hogy a 
szállásadók mamára diáktartást tisztán 
keresetforrásnak tekintik, a gondjaikra 
bízott gyermekekkel — a pontos fizetés 
kivételével — nem igen törődnek. Itt 
azután csak a szülők okos belátására 
lehet bíznia választást, a tanár azonban 
itt is irányíthatja, útbaigazíthatja a szü
lőket. Sokat lehetne még erről a szü
lőknek oly nagy gondot okozó kérdésről 
is Írni, ez azonban, ha a tanár a szü-. 

löktől és ifjúságtól nem zárkózik el, 
viszont ha a szülő bizalommal viseltetik 
a tanár iránt, fölösleges. Ila ez megvan, 
akkor az iskolai nevelés is megvalósul.

A folyó iskolai év elején uj változás 
áll be nálunk, amennyiben a főgimná
zium I. osztályának párhuzamosítását 
rendelte el a városi képviselőtestület. 
Ez a körülmény is mutatja ezen intézet 
életrevalóságát. Épen ezért nem győz
tük újból eléggé hangsúlyozni a gimná
ziumi épület mielőbbi kibővítését.

Még jobban emelhetnék az intézet 
forgalmát, ha a segélyző egyesülettel 
kapcsolatban valami módot találnánk 
az alumizeum felállítására. Mert bizony 
sok szegény diák pályája ezért marad 
félbe, mert nem tudja a drága kosztpénzt 
fizetni. Hisszük, hogy a város közön
ségének és a tanuló ifjúság lelkes 
barátainak segítségével ezt is meglehetne 
és pedig már a közel jövőben.

A gyengeelméjűség és gyengetehetség 
okai.

A jelzett témáról e lap hasábjain már 
szó vo’t. A jelen közlésem keretein belül 
csak az okokról kivánok szólni.

Vessünk egy röpke pillantást akár az 
eü-mi, akár a középiskolák osztályaiba ; látni 
fogjuk, hogy aránylag nagyon sok a gyenge
elméjű és gyengetehetségü gyermek.

E:ek természetesen az előmenetelben 
lépést tartani nem tudnak a normális szellemi 
tehetséggel biró gyermekekkel. Igyekezetük 
és törekvésük dacára visszamaradnak.

A tanító vagy tanár nem ismeri fel 
sokszor a hátramaradás tuiajdonképeni okát 
s másban — figyelmetlenségben — hanyag
ságban keresi ez\

így a gyermek lelke eldurvu', elkese* * 
seredik és nemesebb érzelmek nem fogam- 
zanak meg a szivében.

Ezen kis kitérés után áttérhetünk azon 
kérdés felderítésére, hogy miben nyilvánul 
a gyengeelmüség és gyengetehetség ?

I

Erre rövidesen csak azt felelhetjük, hogy 
a gyengeelméjűség és gyengetehetség az 
idegrendszer beteges — hiányos működésén 
alapszik.

Azonban az a betegség, amely a szellemi 
tehetséget megbénította, legtöbb esetben 
kihatással volt magára a szervezetre is.

A gyengetehetségüekné), de különösen 
a gyengeelméjüeknél már sokszor igen korán 
mutatkoznak egyeB szervi eltérések, Késön 
kezdenek fejlődni, járni, beszélni, rakoncát
lanok, fegyelmezetlenek.

Mindazonáltal a gyengetehetség és gyen
geelméjűség nem ismerhető tol mindig a 
test alkatáról. Tehát, aki az idegrendszer 
hálózata és annak működésével ismeretlen, 
az általában még csak fogalmat sem alkot
hat magának arról, hogy egy testi’eg gyak
ran szépen, jól fejlődött gyermek szellemi 
élete oly alacsony fokon áll, hogy a legele
mibb ismeretek elsajátítására is képtelen.

Mindazon okok, melyek a gyengeelmé
jűség és gyengetehetség keletkezésére hatnak, 
lehetnek közvetve és közvetlenül hatók.

Sok esetben nagyon nehéz vagy éppen 
lehetetlen a gyengeelméjűség és gyengete- 
hetaég okát felderíteni.

Azért a gyengeelméjűség és gyengete
hetség okának megállapításánál minden eset
ben számba kell venni és mérlegelni az 
összes létező körülményeket.

A gyengeelméjűség és gyengetehetség 
okát minden esetben vagy a szülök, rokonok 
előéletében, vagy pedig magában az alanyban 
kell keresnünk.

A szerint veleszületett és szerzett gyenge
elméjűséget és gyengetehetséget különböz
tetünk meg.

A veleszületett gyengeelméjűségnél és 
gyengetehetségnél legnagyobb szerep jut az 
átöröklésnek.

Maga az átöröklés lehet : nagyszülőkről 
unokákra, szülőkről gyermekre, szülök test
véreiről, oldalágról s végül több felhágó 
rokontól.

Befolyással vannak az átöiöklésre a

T A R CZ A.
Apród-Sierelem. 

„Óh szép leányka, büszke róxsa*  
jgy sir, zokog a tamburin. 
A mint az Apród játszik búsan 
Remegve csengő hangjain. 
„Felejtsd el értem gazdaságod. 
Felejtsd el értem kincsedet. 
Kárpótol mindezért egy ifju» 
Ki ily biven, és hűn szeret.*

•

Az alkonyaiban messze száll el 
Az Apród méla éneke, 
Úgy hallszik mintha a szerelme, 
Egész lelke szállt vón bele / 
8 a szép leánynak ott a váron. 
Szivében viszhang nem fakadt, 
Mintha nem hozzá esdeneuek 
E siró, fájó, bús szavak.

Az Apród ott a kastély alján 
Dalol, eseng csak szüntelen, 
Marcangolja szivét a bánaf, 
Megtépi lelkét gyötrelem.............
Mig végre egy fájó akkordnál 
Ketté reped a tamburin, 
Es megrepedt a szive anjak, 
Ki búsan játszott húrjain.

Felébrednek I • •
Felébrednek még a szivedben 
A múltnak édes percei ? 
Mikor art hittük mind a ketten 
So’ sem fogunk felejteni 1

•

Qondolsz-e vissza, hogy az ének 
RSlad dalolt csak egykoron ? 
Megírtad, most is néked élek, 
8 TÍlisnuk peroéí átkozom »

Nem gondolsz vissza I nem is érted, 
Reg*  elfeledtél szép leány, 
S bár szivem most is lángol érted 
Nem is gondolsz te már reám ! • .

Irta : Frédi.

Éjféli párbaj.
Csendesen, zaj nélkül ment előre a 

század. A Mannlicherok fészkelődtek az elfá
radt vállakon, s olyik legény magasra emelve 
a tizenöt fontos fegyvert, összeszoritott ajkai 
között valami elfojtott káromkodást nyögött 
és szinte rádobta a nehéz golyószórót a 

' másik vállára. Aztán ment tovább buta 
• kitartással.

A hó meg csak hullt szépen, kerirgve, 
s betakart*  a világot sápadt halotti »a ró
va!, de az összerongyolt, éhes és fárauó-„.u. . 
elcsigázott katonák komor tekintete szinte I 

- elhomályosította a ragyogó hólepoit.
P .ter Drugonics, a szazadhoz t> osztott ; 

fiatal tábori lelkész, fohászkodva susogta 
az ég felé : '

_ Irgalom a mi nagy bűneinkért én Uram !
Dél felé valami céda nóta kelt szárnyra 

a levegőben. Valahonnan a távolból, a fel
hőkbe vesző hegyek felöl megindult a szél 
és jajgatva, sivitva kapaszkodott a csonttá 1 
gémoeredett köpönyegbe, felkavarta a völgyet ' 
belepő hótakarót és dermesztő leheletével . 
elkezdett könnyeket facsarni a szomorú • 
szemekbe, A szó elhalt az ajkakon és ahogy 
„ elkeseredett, néma emberhorda lehajtott j 
fővel menetelt a végtelen hómezön keresztül 
rendetlenül szótszórt szakaszokban, olyannak 
tetszett, mint egy csorda halálrafáradt elté
vedt vad. És mintha csak az Ur odafonn 

ufnden haragját éreztetni akarta volna, négy 
óta felé párás, nehéz köd ereszkedett le a 
hófehök közül, aztán tüneményes gyorsa
sággal jött a sötétség. A föld meg csak 
dübörgött, mozgott egyre félelmetesen és a 
távolból zengő ágyudörgést szilajon veték 
vissza az árnyékként gubbasztó havasi 
bérezek.

Azokon túl már járta a haláltánc 1
A 9-te companie legényei megborzongva 

néztek össze. A sziveket megölte a halál- j 
sejtelem ; a félelem az ismeretlen ellentől, ■ 
amely ki tudja melyik szikla mögött lese- 
kedik rájuk a villámló karabélyaival és 
rövidre fogott pengő acél késeivel, amely 
úgy osztja a halált, mint a felhőkből lecsapó 
gi. I ennatüze. És keresztül borzongott valami i 
« <j d*-co»  er .es a lelkiken : visszafordulni,• ’ . I
falui a haiái elől I

És a szétszórt, fáradt legények között : 
halk moraj láz hangzott.

Idó Milán, menetközben megrántotta a 
ragyás arcú R<nkó Dusán fegyversziját :

— Soka megyünk még káplár úr?
— Majd csak beledöglünk egyszer Milán I .
— Akkor jó 1 — piszmogott az oláh . 

és mentek tovább bukdácsolva, szorosan 
egymás mellett.

Vitte őket az imbolygó íáklyafény, az 
ár, a fegyelem, meg az a morgó lúgás, amely 
megzendült előttük a homályban dübörgő 
pzédületes morajjal, amelylyel a megáradt 
Bosku üdvözölte az ég vándorait.

A néhány száz lépéssel előretolt elővéd 
kadétja lefúvatta a marschot. Páter Dragu- 
nics most már káromkodott, oberlieutonant 
Misztivacsek a bajusza jég csapjait rágicsálta 
kínjában, csak a kapitány maradt nyugodt

és kedélyes továbbra is, amikor illő hangon 
tudatta a századdal, hogy helyezkedjenek 
kényelembe, verje fel a sátrait, mert nem 
lehet tovább menni. Azután előre nyargalt 
a zajló folyócskához, amely derékban törte 
ketté az ócska, összekötő fahidat.

— Donnerwetter in Hímmel, ez történ
hetett vo'na egy kicsit később 1 — sziszegte 
boszusan a kadét felé, mintha csak őt okolná 
azzal, ami történt.

A kadét hallgatott. Maga is olyanfélét 
érzett, hogy tulajdonképen igazsága van, 
ennek, a dörmögö, vén medvének és szót
lanul, tanácstalanul nézte azt a fagytól vörös 
btjuszu arcot. Csas a hangos parancsszóra 
verte össze a bokáit :

— Kadét ?
— ?
— Elmegy hidat keresni arra lefelé I
Majd hogy hányát nem vágódott, de 

megemberelte magát, tisztelgett és egyforma 
topogással ment a század felé, emberekért. 
És mentek tizenheten. Tizenöt infanterista, 
egy káplár és a kadét,

A hó csiaorgott a lábaik alatt, a szél 
idegrázó dalokat süvített, mellettük moraj- 
iott a megáradt viz, messziről pedig egyre 
zengett a halá1 dala, az ág) údörgés. Csakúgy 
harsogott feléjük a visszhang dübörgése. 
Mire a kadét először tempószünetet adott, 
már semmisem látszott a táborból. Csak 
haíoványan elmosódva villant meg olykor 
egy halovány fáklyavilág messze sötétségben, 
ahol a 9-le companie éjjelre szállást ütött.

Bosszúsan kapta fel a fejét és harsá
nyan kiáltott :

— Marsch 1



kővetkezők : a.) a szülők iszákossága (alko
holizmus) b.) a szülök erkölcstelen életmódja, 
c.) az anyának a terhességi idő alatt szer
zett betegségei, nagy gondok, nehéz mun
kák, kedély izgalmak, ijedség, az anya esése, 
betegsége a terhességi idő alatt, idő előtti 
szülés.

A veleszületett gyengeelméjűség és 
gyengetehetség okai lehetnek még : a szülök 
vérrokonsága, továbbá a szülök kora is.

Statisztika bizonyítja, hogy 25 éven 
aluli atyától származó gyermekek rendesen 
gyengék, de gyengék a 40 éven fölüli atyától 
származók is. Az anya legerősebb gyerme
keket 35 éves koráig szüli, azon felül már 
gyengébbek.

Testileg és szellemileg legfejletlenebbek 
azonban oly gyermekek, akiknek anyja jóval 
idősebb az apánál. A gyengeelméjű és gyen- 
getehetségü gyermekek négy százalékát, még 
a törvénytelen gyermekek adják.

Helyi viszonyok: rossz ivóviz, mocsaras 
helyek befolyással vannak a gyengeelméjű
ségre és gyengetehetségre.

Végül a köznyomorról is kell említést 
tennem.

A hiányos és rossz táplálkozás, gőzös, 
nedves lakások valódi tenyésztői a szellemi 
fogyatékos utódoknak.

A szerzett gyengeelméjűséget és gyen
getehetséget vagyis ennek úgynevezett al
kalmi okait az élet bármely szakában bekö
vetkezhető betegségek, vagy különféle külső 
befolyások okozzák. Tyenek különösen az 
agybántalmak : agyveiö gyulladás, nehéz 
kór. A gyengeelos. és gyengeteh. okozói 
lehetnek még : a sarlach, diftaritia, angolkór, 
himtö, typhus, rossz-bánásmód, elhanyagolt 
nevelés, nehéz szülésnél okozott sérelem, 
önfertözés, napszurás, a fejoek túlságos me
legben tartása, esés, illetve fejre ütés, szeszes 
italok és tuákony élvezete.

A szerzett gyengneelm. és gyeugetehet- 
ségnél az életkorra való tekintettel legna
gyobb százalékkal szerepelnek az 1. és 2. 
éves gyermekek. E Korban a testi szervezet 
még nem oly erős, hogy a káros külső beha
tásoknak eileut tudna állni. Nemre nézve a 
statisztika többfiu, mint leány-gyermekről 
beszél.

Ezek lennének azon okok, melyek a 
gyengeeiméjüség és gyengetehetség szülöokát 
képezik. Mindazonáltal egyéb okok is 
lehetnek.

Körmöcbánya, 1906. aug. 18.
Szobolovszky István.

Hazugságok és ferdítések.
Irta : Clair Vilmos.

Deák Ferenc ebbe a három szóba Kí
vánta foglalni a sajtótörvényt : „Hazudni 
nem szabad" II* akkor a tör vény hozás elfo
gadja a haza bölcsének ezt az igazán 
becsületes felfogását, ma a nyitrai lapok 
túlnyomó részét bíróság marasztalná el a

Erősen sötét volt. Az őrjárat ment 
tovább szótlanul, de a hátteret fedező káp
lár, Rankó Dusán, csendesen leült a hóba. 
Senki sem vette észre, hogy nem megy utá
nuk. Minden szem hidat keresett . . .

Mire hajnal faié a kadét visszakerült a 
táborba, félve adta le a rapportot a kapi
tánynak. amely rövid volt és eredménytelen :

— Brücke nicht gefunden, Korporai 
Rankó verschwindán 1

A kapitány nagyot káromkodott, valami 
olyanfélét, hogy az Istennek nagy állatkertje 
van, de akkora barom mint a kadét, meg 
nem volt örjáratvezetö, továbbá, hogy, bogy 
mer valaki hidat nem találni, mikor ő azt 
parancsolja, bogy találjon 1 ... de ezt már 
végig gondolni se tudta egészen, mert a 
folytatását elfojtotta az orrán, száján feltörő

A kadét hallgatott. Szemeiben vastagon 
gyöngyöztek a könycseppek ; selymes ba- 
juszkáján erős jégcsapok meredeztek és 
egész testét rázta, verte az éjszakai jeges 
izéi. Az eltűnt káplárra gondolt, Bankó Du
sánra, a barna oláh gyerekre és talán ö 
érte hullottak könnyei is?

Ugyanakkor pedig, amikor Rankó Dusán 
elmaradt az őrjárattal, Idó Milán is föltá- 
pászkodott hideg fekhelyéről ; kilopódzott a 
sátoroól és nekivágott az éjszakának Rankó 
Dusán után. A Boskó mellett találkoztak. 
Rankó jött a folyó mellett visszafelé, Idó 
meg ment előde. Megszokták már a hideget 
az oláh havasok között, egyikük se fázott. 
A táborból félóra járásnyira találkoztak. 
Mellettük morajlott a viz és zörgő jégtörő
töket táncoltatott megáradt medrében.

Idó halkan szólt a káplárhoz ;
Mért hívtál Bankó Dusán ?

| nyilvános hazudozás és ferdítés vétségében. 
' Valamennyien pedig a F. M. K. E. 

ügyeit tárgyalták. Persze a náluk már meg
szokott felületességgel, tudatlansággal és 
rosszakarattal. A F. M. K. E. központi 
irodáia itt van Nyitrán, mindhatni miudegyik 
lapnak a szomszéd ágában. O t teljes hite- 

t lességü és hivatalos felvilágosítást szerezhet
nek mindenről, * mit tudni akarnak. Igénybe 
is vennék bizonyára, ha az igazságot akarnák 

i megírni. De nem veszik igényhp. Mert ók 
nem akarnak igazságot írni. Ök hazudni 
akarnak. És hazudnak, ferditeuek, rosszhi- 
szemüleg vádaskodnak, olyan ellenséges 

! érzülettel, hogy azt méltán megirigyelhetik 
: tőlük — a nemzetiségek.

Itt van mindjárt a „Nyitramegyei E'ie- 
nör.“ Szerkesztője ott volt Bpesten, amikor 

’ Edelsheim Gyulai Lipót grófot jelölték. Az 
‘ értekezlet bizalmas volt, elnöke mégis, a 

sajtó iránti tiszteletből, bebocsátást adott a 
• szerkesztőnek. O.t látta Bercik Árpád ny. 
j miniszteri tanácsost, Turchányi Ödöu nyitrai 
i és Benicky Kálmán turóci alispánokat, dr. 
; Gyürky Gayza ügyvezető aleluököt, Haydin 

Géza dr. és Bangha Sándor, dr. ügyvédeket, 
Clair Vilmos főtitkárt. Hallotta, mikor hiva- 

I talos bejelentés történt arról, hogy Lits Gyula 
hoati és Os’.trolucky Miklós zólyomi föispá- 

j nők, Török Zoltán nyug, nógrádi főispán, 
i Czobor László érsz, képviselő, Hsrtelendy 

László kir. közalapítványi igazgató, br. Forster 
Gyula főrendiházi tag, dr. Papp László tb. 
jogtanácsos és Kra’ochvilla tíaugor igazgató
választmányi tagok levélben mentették ki 
magukat. Da ez mind nem akasztotta meg 
a szerkesztőt, hogy lapjának vezérhelyén 
azt Írja az értekezletről, hogy azon csak 
négyen vo’tak jelen s tiltakoszék az ellen, 
hogy négy igazgató választmányi tag merítse 
ki az elnök megv á'asztásán:.k jogát, holott 
nem elnökválasztásról, hanem csak elnökjelö
lésről volt szó, ami pedig nemcsak joga, de 
Kötelessége Í3 az elnökségnek.

Második sorban a „Nyitram gye: Szem
le." Abban valami .Újvári" nevű ur irt 
cikket a F. M. K. E. évkönyvéről, amelyet 
neta olvasott.

A cikk téves kiírásaira és ferdítéseire 
vonatkozólag meg kell állapítanunk a kővet
kező igazságokat:

1. ) Azt mondja a ckk, hogy „az egye
sület iránt való érdeklődés megcsappant." 
Ezzel szemben pedig tény, hogy a tagok 
száma 6017-ről 7437 re emalkeaet'. Énből 
az 1420 íagcaaporodaibói aligha iehet az 
egyesült iránt való érdeklődés megcappa- 
nását les: ü oi.

2. ) A felvidéki mondák és regék kia
dását eihalatztani kívánja a cikkíró, még az 
agyletnek ilyen nagyöbű válakozásra pénze 
lesz. Ez okos beszéd. Da hiszen az elnök
ségnek is ez az álláspontja ebben a kérdésben.

3. ) A főtitkár hivatalos utazásait fölös
legesnek tartja a cikk. Ez felfogás doiga. 
méltóztassék Különben ebben a kérdésben 
az egyesület törvényhatósági választmányait 
megkérdezni, különösen pedig azokat a vá
lasztmányokat, melyeknek éveken át rende- 
ze'len ügyeit épen ezen hivatalos utazásai 
alha tnával rendezte a főtitkár, még pedig 
olyan sikerrel, a melynek értéke messze 
felülhaladja azoknak a hivatalos utazásoknak 
költségeit, még az anyagiakban is. Dehogy 
tényekre hivatkozzunk, ott van az árvarne-

— Leszámolni egymással. Idó Milán 1
Hideg szél fújt az arcukba, a folyam 

zúgott, morgott alattuk féleimetesan. Rankó 
csendesen beszélt. Harag nélküi, gyűlölet 
nélkül :

— Idó Milán én szeretlek téged. Jó 
t cimbora vagy és én sohase bántottalak, 
■ pedig föiöttesed vagyok, káplárod 1 Azért j 

szerettelek mindig, mert becsületes, nyilt 
legény voltál. Benned mégis megért a gyű
lölet én iráutam. Vesd ki ezt a lelkidből. 
Jöjj, nyújtsunk baráti kezet, aztán Ítéljen 

j fölöttünk a mindenható Bu-ó odsfönt. Szá
moljunk le férfiasán, katonákhoz illő módon 
és hogy egyikünket se terhelje a másik vére, 
bízzuk életünket vagy halálunkat a sorsra.

Merengve nézett a zugó vízbe és meg
rázkódott. Aztán csendesen folytatta ;

— S aki haza kerül közülünk, az 
mondja meg annak a lánynak, hogy a másik 
megérdemel tőle egy könnyet, mert érte halt 
meg a messze idegenben.

Lehajtották a fejüket, s látta minda- 
kettö a hideg éjszakában azt a szerelmes, 
fekete szempárt villogni, amely elkísérte 
őket a háboru gyilkos tüzébe is.

Rankó egy pénzdarabot forgatott a ke
zében, Idó Milán félelem nélkül emelte rá a 
szemeit és dacosan szól ;

— Enyém a koronás fele I
A káplár megforgatta a pénzdarabot a 

levegőben, de még estében újra elkapta. 
Csendesen kérdezte :

— Milán, igazán téged szeret ?
— Ast mondta meghal, ha nem jövök 

vissza.
A másik fájdalmasan összeráakódott,
— Rólam nem szólt ?
— Mondta, hogy kár, hogy ragyás a 

képed.

<ryei választmány anyagi rendezése, amely- i 
nek közel 4400 korona hátralékát a központi 
iroda vette át, mely a főtitkár személyes 
meggyőződése alapján, megfelelő elo.eggel 
rendezte a választmány tartozásait s a hát
ralékoknak több mint 50°/„-át máris beh.j- 
tottP. A választmánynak ma, a központi 
elnökség beavatkozása folytán, annyi tagja 
van amennvi nem volt sóba. Ott van továbbá 
a barsi választmány Ügye. A főtitkár, hosszas 
tárgyalások után, kieszközölte, hogy a garam- 
azent-keroszti évekkel ezelőtt különvált vá
lasztmány, egész vagyonával és tagjaival 
visszacsatlakozott az anyaválasztmányhoz, a 
lévai választmány pedig évi jövedelmeinek 
20%-át biztosította az anyaválasztmáuynak. 
Ott van a nógrádi választmány málnapata- 
kai óvójr, szepsi választmány elszakadási 
kísérletének leszerelése s egy halom más 
ü(,ry, uiuöiy?b’6t b főtitkár az elnökség 
nevében_ csak a személyes érintkezés
tján rendezhetett. O'yan egyesületnek, mint 

a F. M. K. E., amelynek tizenegy felvidéki 
törvény hatósága terjed ki a hatásköre, mindig 
vaunak fy n függő ügyei, amelyeket bürok
ratikus levelezéssel elintézni nem lehet. Az 
elnökség csak ilyenkor ad kiküldetést a 
főtitkárnak. Azt pcd;g senki sem kívánhatja 
« főtitkártól, hogy hivatalos utazásainak 
költségeit is a fizetéséből fedezze. Nem is 
volt ez szokásban soha. Csakhogy eddig az 
ilyen hivatalos utazá ok a „kezelési költsé
gek" címén számoltattak el, a főtitkár híva- 
laloskodása óta pedig külön tételt képeznek 
a költségvetésben. Ezt a nyíltságot csak 
nem lehet igazsággal az egyesület ellea 
fordítani.

4. ) A népszerű felolvasásokról, a melye- 
kat a katholikus körök és egyletek rendeznek, 
igenis van tudomása az einöksigaek és szí
vesen, hazafias örömmel nyugiázza azoknak 
a magyar művelődés terjedésére való jelentős 
hatásét. A katholikus köröknek és egyesü
leteknek azonban felekezeti tendenciájuk 
van, az egyesületnek pedig — hivatásánál 
fogva — felül kell áilatii a felekezeti ten
denciákon. Egyébként igazán nem értjük, 
miért volna az baj, hogy az egyesület u. n. 
szabad iyceuaaokat szervezzen, ott, a hol 
C3a«. teheti? Hiszen a magyar művelődésnek 
az a : érdeke, hogy annak terjesztését az 
egész magyar társadalom — felekezeti 
külömbség uóikül — felkarolja 1

5. ) Kevesli a cikkíró, hogy a központ 
csak 4000 koronát fordít az érdemes tanuók 
mi gjutalmisáBÚra. E felejti azonban megje
gyezni, hogy a törvényhatóság: választmá
nyok — mindegyik a saját vármegyéje i 
területén — a központ jóváhagyásává: ősz- . 
8zeseu4400 koronával jutalmazzák a tanítókat • 
8 a központ az egyes választmányok központi í 
segélye címén, minden évben jelentékeny ■ 
összeggel járul ezekhez a tanítói jutalmazó- ' 
sokhoz. Maga a központ külön jutalmakat 
csak azért ad. ki, mert erre a célra külön ’ 
alapítványai vannak. Ha ezek a külön aia- ' 
pitványok szaporodni fognak, a központ is 
többet fog e célra előirányozni. A lévai j 
választmányra való hivatkozás, bármilyen ! 
tisztelettel vagyunk is a választmány haza
fias működése iránt, már csak azért is elhi
bázott, mert a nevezett választmány egye':en 
óvódat, vagy más hasonló intézményt nem 
tart fönn és a jövedelmeit, úgyszólván kizá
rólag erre a nemes célra fordíthatja.

Hosszú csend támadt. A káplár remegni ■ 
kezdett a hidegtől. E -.t az érzést még nem 
ismorte. Erőltette a hangját, hogy beszélni i 
tudjon ; megragadta Idó kezeit.

Téged szőrét, igazán téged? . . Tudja,
i hogy nekem két csillagom van, s neked i 

egyre ?
— Tudja hát, épp ezért mondta.
— Akkor hát mehetsz Milán, vigyázz, j 

hogy haza juss és mondd meg neki, hogy 
áldja meg az Isten míg téged is l

Elhajította a pénzdarabot, amely Rop
panva ült meg valahol, talán éppen az 
írásos felével fölfelé.

Idó egy szót se szól. A leikébe szánó 
fájdalmas boldogság költözött és odaborult 
a káplár elé, aki gyermekes örömmel simo
gatta a fedetlen fejét;

— Nagy örömet CBináiok nektek ?
Aztán boldog, megelégedett mosoiylyal 

megindult a Bosko mellett fölfelé.
A másik még térdelt egy darabig, aztán 

a túláradó boldogságtól elvakulva, bukdá
csolva futni kezdett a föllármázott tábor 
felé, ahonnan lobbanó fáklyák suhantak a 
szökevények keresésére szanaszéjjel a sö
tétségbe.

Rankó Dusán lehúzta a csizmáit és 
hallgatta a viz zengő morajlását. Arcának 
egyetlen vonása se torzult el, amidőn mez
telen lábaival a fagyos vízbe lépett. A la alá 
alkotta a fegyvert és megnyomta a ravaszt.

A lövés felverte az éjszaka csendjét és 
diadalmas erővel Buhant sivitva az állkap
cson és koponyán keresztül a borult ég felé 
és vitte magával a Rinkó Dusán szomorú 
lelkét, a testét pedig, a nagy, erős testet 
szerelmes csobogással ölelték magukba a 
Bosku hullámai............

Xlca.x-o.t2.

6. ) A cikkíró nemcsak tájékozatlan, de 
egyáltalában nem ismeri az egyesület ügy. 
forgalmát, a mikor „egészen feleslegesnek 
mondja a központi irodában aikaimíi!ott 
irnoknö 600 korona évi díjazását. Neia 
akarunk hivatkozni arra, hogy az írnoki,óuek 
_ amióta csak alkalmazva van — nitJC1 
egy percnyi szabad ideje, amikor a vasárnap 
kivételével megpihenhet s megelégszünk 
annak hivatalos megállapításával, hogy 
elmúlt 1905. évben körülbelül 70000 vej 
ment ki a központi irodából. Est a muisái 
pedig meg kell és meg szokás fizetői.

7. ) A központ és a nyitravárm .yej 
választmány két különböző iroda, külön o2(j 
munkakörrel és hivatalnokokkal. Nem vu'ó 
tehát, hogy „Nyitrán csak egy iroda van 
éa kétféle az igazgatási költség," aQil a 
cikkíró állítja. Mert Nyitrán két irod . an 
a mind két iroda külön fizeti az air... jia. 
zottjait. A nyitravái megyei válas-\aany 
szívesen fogadná, ha az egyesület . gjaj 
közül bárki is „hazafiságból" vál'alsoz K a 
választmány számviteli és írásbeli ügj ...jjj 
ingyenes eilá’ására. Addig azonban, ■ uig 
ilyen hazafias érzületü férfiú nem talaj. -.jeik 
kényte'en a becsületes muuka Lecsü.etss 
díjazását költségvetésbe továbbra is föl', mi,

8. ) A cikkíró — bocsánat a kifeje.
— nem tud olvasni. Mert ha tudu1. be
tétien, hogy észre ne vette volna, hogy aa 
általa „horribilis összeg" nek moudo t Ö400 
korona uyomtatváuyi költség nem a kompom 
kiadása, hanem az egész egyesü > tnek 
s illetőleg tizenegy törvenyha'.óiagi vá . zl- 
Hiánynak összes Kiadása. A központ

i 3000 í oronát irányoz elő ezen a c m es 
■ ha a cikkíró figyelemre méltatta volna a 
1 zárszámadásokat, észrevette volna, bog > a 
; műit 1905. évben is csak 1800 korona: ..dóit 
.' ki nyomtatványokra, ami oizony egy tize, egy 
; törvényhatóságra kiterjedő szervezette író 
; egyesületnél igazán rendkívül kevés. Aki 
í kü.önben tudja, hogy a nyomtatványok u .án 
I kifejtett akció mindig három-negye : ej 

anyagi hasznot hoz, azt hisszük, együtt fog 
érezni az einökseggel, amikor azt az j 
fásunkat fejezzük ki, bárba az évi iö . 
vetésbe e -.en a címen 10000 koronái ,11. 
hatnánk be.

9. ) Sem a F. M. K. E. elnöksége, em 
a hivatalos értesítő Kiadója, a főtitkár, zem

: ragaszkodik az értesítő további kiadasauoz. 
i Ha a közgyűlés úgy határom, hogy az érte- 
, intő kiadass nem szükséges, a fut.ik.ar szí nen 

beszünteti a vállalatot, amelyet csak m 
igazgató választmányi tagok ób az egje. ilet 
tagjainak helyes informálása céljából indii, t: 
meg. Az a felfogás azonban, bogy a 1 jjk 
szívesen hozzák a F. M. K. E, összes híva- 
taloj közlemény r, tehát az egyes törvény
hatósági választmányok üléseinek jegyző
könyveit is, merőben téves. A „Nyitramegyei 
Szemle,, csak legutóbb is alig néhány sort 
közölt abból a hivatalos én eillésből, amelyet 
a közgyűlés alkalmából beküldeni szeren
csénk volt.

10. ) Kifogásolja a cikkíró, hogy ai 
évkönyv költségeire csak 1000 korona van 
fö véve, kerü pedig 1515.25 koronába. Elfe
lejti azonban, üogy 1000 korona azért van 
íöiveve, mert a töobi az évkönyv költsége
ihez való hozzájárulás címén, minden éviién 
be szokott folyni s azonkívül az évkönyvben 
közölt hirdetések is jövedelmeznek valame- 
maiyes összeget. Arról, hogy az évköny ne 
jeleujék meg a szokásos nagy terjedelem ien, 
lehet beszelni. Az emökség óhajcaudón ; u 
tartaná, hogy az egyesület költségei e: a a 
c.men megfelelően leszáiíittatnáuas. Ugya
nazért szívesen is venné, ha eziránt indítvány 
tétetnék. Egyszer — regebben — mar naga 
is magkiseriette ebben az irányban zbe 
lepm, de akkor a közgyűlés az évkönyv 
további fjntartása me lett nyilatkozott lm- 
daddig pedig, amíg az évkönyv jelen ije
delmében kiadatik, az elnökség — Lkióe- 
sége tudatában — nem egyezhetik bele ^bba, 
hagy ez Nyitrán nyomattassék. Év kel 
ezüiött ugyanis kísérletet tett az emö ség, 
hogy az évkönyvét Nyitrán adjak:.D em 
vost köszönet benne. A nyomda — Nyílra 
legnagyobb berendezésű nyomdája— zint 
a papirszá litás, részint a füzes kalam aak 
miatt, alig egy héttel a közgyűlés előli 
kezdhette meg az évkönyv szétküldés .t. llye° 
bizouytalanságuak pedig az elnöke nea 
teheti ki magát a jövőben. Elég, hamudén 
egyebb nyomtatványait Nyitrán nyom atja, 
de az évkönyv dolgában nem en^ dhöii 
magát az u. n. helyi ipar érdekeinek ked
véért meglepetéseknek kitenni. Annál kevés
bé, miután az évkönyv helyi nyomatán* 
jelentékenyen drágább is, mint annak b ida- 
pesti kiadasa. Erről pedig hivatalom 'dstek 
állanak rendelkezésre, amelyek a mű 
irodában bármely tag által bármikor ueg* 
tekinthetők.

11. ) A cikkíró vagy nem tud ásnii 
vagy szándékosán ferdít, amikor azt allüj4, 
hogy előre nem látható kiadasokír 21.099 
Korona van előirányozva. Igen ani.yi, de 
nem a központi pénztárnál, hanem az öss*®8 
törvényhatósági választmányoknál, am yeí' 
nek pénzügyeire — önkórmanyzati jo;«'Rna 
fogva — a központi eínöksögueK nme -eww1 
befolyása. A központban előre nem iath*1® 
kiadásokra, vagy ha úgy tetszik, rendelke
zésre csak 3O'JO Korona van fölveve, eet 
összeget azonban, — a mint a szamadaso* 
is igazoljak —- mmdig a törzstőke gj-,14P1’. 
tasara s illetőleg az 1899. eiott a törzoioaeool 
elKöliött összegek- visszatiaetesere szoKts* 
iordiUui, A tételnek osak Mért adtuk ezt * 



címet „rendelkezésre," amennyiben esetleg 
fedeae.ül szó gáíhat valamely évközben 
föimerü hető előre nem látott kiadásnak 
amelynek költségvetési fedezetéről gondos
kodás nem történt.

Nem kevésbé irányzatosa „Nyitramegyei 
Független Hírlap" a mely bennem 4pen azt 
a törekvést támadj , a melynek az volna a 
célja, hogy Nyitra városa, mint a F. M. K. E. 
központja s az egyesület székhelye, egy 
monumentális épülettel gyarapodjék nevezzük 
azt akar kultúrpalotának, akár kulturháznak. 
És teszi ezt azzal a méltatlan gyanúsítással' 
mintha én csak azért p-opagá nám a kultur- 
baz eszméjét, hogy magam egy kényelmes 
magánlakást kapjak benne. Hat ez egysze
rűen nem igaz. A ki elolvasta azt az általam 
szövegeseit emlékiratot, a melyet a F. M. 
K E. elnöksége a kultúrpalota érdekében a 
V lás- es Közoktatásügyi Miniszterhez 
jn tett, az tudja, hogy az elnökségnek az 
volt a kérése, hogy a kulturpaiotát az állam 
(eo uem az egyesület) építse föl, tehat állami 
es aem egyesületi költségen. Tudja továbbá 
ai hogy abban a kuiturpalotaban elbe yezni 
terveztük a F. M. K. E. központi nyilvános 
könyvtárát, amely egyre nagyobb terjedel- 
m vesz, — ezenkívül elhelyezni akartunk 
et; néprajzi gyűjteményt, a mely a F. M. 
K E. egész működési területét felölelte 
T0 Ei elhelyezést adtunk volna a F. M. 
K, L. nyitrai óvójának, az óvónő lakásával 
egyu t, amely ma szűkös és a varos kültel
ken va ó hazban van elhelyezve. Igaz, ter
vünk volt az is, hogy mindaddig, míg a 
muirális gyűjtemény ésa könyvtár az összes 
helyiségeket nem igényli, az építendő aultur- 
palotában a F. M. K. E. központi irodája is 
ideiglenes elhelyezés nyerjen, ezt azonban 
cs„ í zért terveztük igy, nehogy ott termek 
álljanak üresen s a F. M. K. E. központi 
p. ztárának megtakarjunk 400 korona évi 
kiavast, amelyet ma a központi iroda üeiyi- 
sé; r űzet. Arról egyálta ábau nem vo.t 
szó, hogy a kultúrpalotában a főtitkár is 
kapjon Ja'ás*. Föltéve azonban, de meg nem 
engedve, hogy az elnökség ezt is tervezte 
volán. föltesszük a kérdést minden jó stul 
ts .gazaágosan gondolkozó embert.-k, olyan 
nagy bsj lett volna az, ha a kukuyialu.áuan 
a főtitkár is kapott volna lakats. ? Mert 
vegyünk csak elő ceruzát is szaunuuuk. A 
főtitkár 600 korona iatíáapénzt k-p > gye- 
sü.ettu.. H. a ku turpáiotaban urmeaz..tben 
tophatna ii kást, az egyesület ovehain. umg- 
laai .i.aná ezt a 600 kotonet, a m. 4°/0 os 
jóvede mezessel 150ü0 cO'.oaa tö*« ua te.el 
meg. Kérdezem a Nyitramegyei Független 
H r apót, megerdemeaue-e a ganc o. az az 
eiLŐaseg, a melynek ilyen hasznos gazdál
kodási terve volna ?

A Bzövetsegbeu negyediknek a „Nyitrai 
Hirl»p“-nak nincs válaszom. T.sztesaeges 
ember azzal a lappal, a melynek egy Grünfeld 
Náthán a szerkesz éje, a kinek crattanós 
átférjél nemcsak a varosban, de az egesz 
varmegyében, sőt ennek határain messze túl 
is ismeretesek, érdemleges vitába nem bo
csát.' oihatik.

Megdöbbentő je enség azonban, hogy a 
mikor az egyesület — az összes törvényha
tósági válasz'mányok egyértelmű elismerése 
szerint — az egész vonalon izmosodik és 
virágzásának azt a korát éíi, mely a jövő 
fejlődés minden biztosítékait magában bírja, 
— az elnökség és annak tagjai, Nyitra 
városauan, az egyesület székhelyén, hazafias 
és ielkiiomeietes munkájuk központjában, a 
sajtó nagyobb részéröl állandóan olyan el
bánásban részesül, a melyet még a nemzetiségi 
sajtó részéről sem tapasztalt sohasem

A mi engem illet, ón állok eiébe ezeknek 
a támadó oknak a jövőben is, Bicsüietes és 
szorga m«d munkával fogom szó gáiui tovább
ra is az egyesületet, a melyet megjutalma
zott btnuini a zólyomi közgyűlés, a mikor, 
a zolycmi törvényhatósági valasztű.át?y indít
ványára, egyhangú hatáiozatávai az egyesület 
főtitkárivá választott meg, es megpecsételt 
* losonci közgyűlés, a mikor ezen al asomoan 
életfogytig megerősített.

Lm alios ventos vidi. Megrágalmaztak 
itt Ny ráu már a családi életemben is. A 
rága,m«zót átadtam a katonai igazságszol
gáltatásnak s a honvéd fötörvényszen kato
natiszti rangjának e vesztésére és barom havi 
börtönre ítélte. Megrágalmaztak azután — 
u?)anc»ak itt Nyit áD, másutt egész életem
ben soha — a becsületemben is orozva, 
^gyesü.etünk közgyűlése, igazgató váiaszt- 
manya és elnöksége fényes eiögteteit szol
gáltatott érte, a mikor a támadásokkal 
'zemnen védelmébe vett s teljes bizalmáról 
bistositoit. Mikor azután sajtóbiróság elé 
idéztem a rágalmazót, ott gyáván me&hatráft 
es bűnbánó ünnepélyes nyilatkozatban kirt 
bocsánatot. Asóta már más vidékét boldo
gítanak ezek a becsület rablók. Éu pedig itt 
v‘g)ok es maradok és dolgozok az egyesü
lt fe.virágoztatádan továbbra is, míg csak 
bírom a gyesüiet bizalmát es — » munkát.

Különíéiék-
- Két első osztály a fÖgimnázi- 

'üntiaii A műit ben városi közgyűlés hoa- 
w)aru,t az első osztály párhuzau-o utasához, 
'“gyis magyarán ahhoz, hogy ezentúl Két 
aéa b) eiső Osztaiy legyen a főgimnáziumban. 

4 bizonyos uj lei bet von maga után a város 
re«éro,, .me.y aduban dúsan megtérül ; 
e?yres-.t mert nem szorulnak h. a g;usná- 

a fölös számú heiybe-i Co,',7’*9 
őuiók, másrészt ennek révén a felsőbb 

osztályok lesznek népesebbek. Mind- nesetre 
a tanerő szaporítás és a tanulók számának 
gyarapodása anyagi és erkölcsi haszonnd 
jár a közre nézve.

— A barsmegyei telefonhálózat 
ugye. A kereskedelmi miniszter a jövő évre 
halasztotta a baravármegyei közhasználatú 
telefonhálózat kiépítését. Ezen a forgalom 
tekintetében óriási fontosságú intézmény lé
tesítése nagy jelentőségű lett volna már az 
idén ib, de ha nem lehet máskép, bele kell 
nyugodnunk a helyzete azon reményben, 

Ofey jövőre biztosan létesül a várvavárt 
telefon.
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— Fegyver gyermek kezében. A 
múlt héten Peleer István garam kelecsényi, 

; tanító fogoly vadászatról hazajövet rosszul 
érezte magát, emiatt nem tette meg a szük
séges elövigyázatot, hogy megnézte vo:na 
benne van-e fegyverében a töltés, ez pedig 
egy szerencsétlen gyermek halálát okozta. 
Haza érkezvén ugyanis, annyira rosszul lett, 
hogy fegyverét hirtelen egy 10 éves fiuro- 
konának kezébe nyomta, ö maga meg ledült 
a díványra. A kis iiu kiment a fegyverrel 
az utcára, és ott — játékból — egy kis 
paraszt fiat agyonlőtt. A seréttöités a sze
rencsétlen gyermek lágyékába hatolt ; rövid 
kínlódás után meg is halt. Tegnapelőtt bon
colták hatóságilag. A szerencsétlen tanítót 
annyira megviselte a szerencsétlenség nyo
masztó tudata hogy most súlyos betegen 
fekszik. } 6

— Gyászeset. Dr. Rischanek Bé'a 
Zoltán nevű 2 eves fiacskája a múlt hő 22-én 
BárttafúrdŐD, ahová gyógyulni vitték, hosazu 
szenvedés után meghalt. A kis halottat ha
zahozták Újbányára s ott temették el ál
talános részvét mellett. Az egész környék 
osztozik a gyásszal eujtott szülők bánatában.

Meghívó. A kegyes-tanitórendi fő
gimnázium öeguö-Egyesülete szeptember hó
2-an  ma vasárnap — d. e. 11 órakor az 
első osztály tantermében választmányi- és 
közgyűlést tart. Az érdeke teket ezen utón 
is tisztelettel meghívja az elnökség.

— Tanulmány—ut. A lévai á látni 
tanítóképző 40 növendéke két tanár kísére
tében tanú many-utra indul folyó hó 5-én. 
A kirándu as terve fo.ölelt : Ei/.rergom, 
15 lihida, Papa, Szómba.hely. Kőszeg, Sopron, 
Pozsony, Modor, Trmc lén, Zioina, Körmöc
bánya es Saskövaruija megte vintesöt. Főcél 
a tortene mi emlekek és ada ok tanú má- 
nyozasa. A tanú mauy-ut 8 napi időt vesz 
igénybe, s egy—egy tanulónak az állami 
s geiyeu kívül 12 koronájába kerül.

— Névmagyarosítás Kohn Lajos 
lévai fűszer es csemege kereskedő vezeték 
nevét belügyminiszteri engedélyiye! Kertész-tö 
magyarosi.otta meg.

— Szemét-ügy. Nem holmi becsület
beli do.ogrói, de valosegos -.zemét- és piszokról 
van szó. Töobrendoeli panasz merü.t fel 
újabban az utcák tisztasága és tisztítása 
ügyében. így pl. bizonyos kocsik bizonyos 
tartalmát a most készülő nagy hid mellett 
a Perecbe öntik ; fényes nappal söprik az 
utcákat ; tegnap — hetivásár alkalmával — 
a Szechenyi-utcát reggel */,8 órakor söpörték, 
amikor már hemzseg az utca az iskolás 
gyermekektől. Hisszük, hogy minde
zek csak az alkalmazott munkás-emberek 
hanyagságából erednek, azért hát kérünk 
szigorúbb felügyeletet.

— Új egyházmegyei tanfelügyelő. 
Vaszary Ko os hercegprímás Schiffer Ferenc 
esztergomi kanonokot nevezte ki egyházmo- ; 
gye. tanfelügyelővé,

— Arató—ünnep. B.rsi Leidenfrost 
Károly és Testv. bokányi nagybirtokosok, 
az aratás zavartalan lefolyásának örömére, 
mint minden évben, ez idén is szépen sikerült 
arató-ünnepet rendeztek aug. 20-án délutáD, 
Künn a mezőn hatalmas asztalok mellett 
vendégeltek meg az összes munkásaidat. Jj 
cigányzenéről, valamint rezes bandáról szintén 
történt gondoskodás. A domás után vig 
táncmulauag következett, mely eltartott az 
esti órákig. A mulatságon a vidék intelligens 
osztályából is többen vettek részt. A meg
jelent urak a közeli és nemrég megnyílt 
lövöldeben a céllövészetben versenyeztek, 
majd pedig ozsonna idejére a házigazda 
vendéglátó asztalához ültek. Közben pedig 
a munkásnép élelmessége gondoskodott 
arról hogy apróbb mulattásokkal kedvesked
jék szeretett urainak, munkaadójának. Végül 
a munkások küldöttségileg köszönték meg 
az urak szeretetteljes gondoskodását.

_  Tvyannyit isznak be a magyarok ? 
A magvar társadalom a közel múlt evően 
elköltött pálinkára 186,923 183 kor°-^! ’0,r® 
45 567 870 koronát, borra 174,967.500 kort. 
Tehát a pálinka vezet. Az összeg meghaladja 
a 400 millió koronát. Ha a magyar nemzet 
csak egy évig nem adna ki pénzt szeszes 
italért, s ezt az összeget magyar kozmive- 
lödési célokra fordítaná, az - megérne egy 
milliárdot. De micsoda nagy féled kellene 
ahhoz.
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Lévai piaciárak.
Rovatvezetőt Kőn/* ^.set rendőrkapitány.

Búza n>,-mázsánként 12 kor. 60 fill. 13 
kor 20 Üli. — Kétszeres 12 kor. 20 fill. 12 
J'oh ..r.80í..llk.n
« fiit - Á'P. U “»'■ 20 *"• 13 k"' 60

- Z.b IS k.c 20 fi"- 13
— Kukorica 13 -or. 40 fid. 14 kor. 40 üli.
Z Lencse 26 kor. 20 fill, 28 kor. 0 fid. - 

Bab 17 kor. 6ü fül. 18 kor. 20 fill. — Kö
les 8 kor. 80 fill. 6 kor. 90 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 95—105 kor. — Lucerna 108 — 
114 kor. —Mustármag 38 —40 kor. — Mu
har -------- kor. Biborhermag 34—36 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 övi augusztus hó 26-tól szeptember hó 2-ig.

Születés.

A szülök ne?e
<3 rj S
| a 
bZ *“

A gyermek
neve

Krammer Antal Süketi Mária leány Margit

Buda^áry Ferenc Ulrich L. fiú Aladár Jenő

Tomka Imre György Mária leány Örásébet

Halálozás-

Az BUnmt me Kora A halál oka

Vanger István

Kis Auna

Banyadik István

özv. Stefánek György

43 éves

2 napos,;

24 éves

86 éves

tüdögümökór 

vele szül, gyeog.

tüdögümökór 

aggaszaly

Nyilttér.
KÖ91/1906 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirréteszi, hogy a somogymegyei takarékpénztár 
részvénytársaság végrehaj tatónak Pessina Vilmosné 
szül. Szabó Iréu sandröi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 1000 korona és 160 korona tőkekövetelések és 
jár. iráuti végrehajtási ügyében a lévai kir. jbiróság 
területén levő Léva városban fekvő a lévai 1860 számú 
tlkvben A. f 3 sor 17 házszám alatt foglalt beltelkek 
s azon épült 16 ö. i. számú házban való *1^ rész 
illetményere 9o8 korona kikiáltási árban és a lévai 
1299 szaiDU tlkvben A. f 2 sor 23J3 házszám alatt 
foglalt szellőben való l/* rész jutalékára 62 korona 67 
ühér kikiáltási árban azzal, hogy ezen ingatlanokra C. 
5. és 9. tétel alatt a 4722/1601 számú végzésével özv. 
3zabó Lajosué szül. Kovács Sebestyén Vilma javára 
bekebelezett özvegyi jogát ezen árverés nem érinti az 
árvtrést eireudette és hogy a fennebb megjelölt ngat- 
lan az 1906 évi szeptemher ho 12 ik napján délelőtti 
9 orakor a lévai Királyi jarasbirosap telekkönyvi 
kiadohivatalaban megtartandó nyilvános árverésén a 
kikiáltási árun alul is el fognak adatni,

Arverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°o«át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-án 3333 szám alatt kelt I. M. 
K. 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezehez letenni, avagy az 1881 évi LX, t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tén: előlegeb elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi juuius hó 18 napján.

kir. jbiró helyett

Dr. Elek
kir. aljárásbiró.

2918/1906 tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat 1
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Streicher József végrehajtaténak 
HlOSka Mihály es neje végrehajtást szenvedők elleni 
31 korona 82 fillér tőkekövetelés es jár. iránti végrehaj
tási ügyében a lévai kir. járásbíróság területén levő 
............................ . község határában a nagy koszmál/i 
382 számú tlkvben á. I. 2 sor. ő L/6 házszám a. egész 
ingatlaura 169 korona, — az u. o. 459 sz. tlkvben 
A. 1. 1 sor 76 korona egész iugatiaura l-.»9 korona, — 
az u. o. 295 sz. tlkvben A. I. I sor. 76 korona egész 
ingatlanra es a rajta épült f 500 i. számú házra 428 
korona, kikiáltási árban az arvorést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanokra az 1906 Szeptember 
hó 24 ik napjan délelőtt 9 órakor a nagy koszmalyi 
község házánál megcariandó nyilvános árverésen a 
kikianasi áron alul is ei fog adatni.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingatlanok 
becsaráuak 10°/0 at készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t* ez. 42 § abau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
K. 8-§-aban kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 170 
§-a érleímébeu a bánatpénznek a bíróságnál történt 
eiőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszQigaitatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 19->6 évi juuius hó 30 napján.

kir, jbiró helyett

Dereáno Vilmos
kir. albiró.

Tanuló felvételik —
Steiner Sándor órás és éksze
résznél LévAn.

Nyitrai Nándor 
divat- és kötöttáru üzletét 
Fetöfi-u. 11. saját házába 
— eddigi üzlethelyiségével szembe — 
= helyezte át = 

keztyük és haris

nyák cérna pamutáru és 
sirkoszoruk nagyraktára.

Rendkívüli alkalmi vétel!! !
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy 

divat- és kézmiiáru üzletünket mai naptólkezdve 
teljesen FELOSZLA TJÜK.

Minthogy a felszámolást lehetőleg rövid 
időn belül óhajtjuk elvégezni, óriási árukész
letünket, mélyen a beszerzési áron árusítjuk el.

Saját érdekében ajánljuk a n.é. közönségnek, 
hogy ez alkalommal kínálkozó rendkívüli elő
nyöket, minél nagyobb mértékben méltóztassék 
felhasználni.

Kiváló tisztelettel 
Weisz Samu és fia.

Eladó hintó
Egy ruganyos félfedelü 6. üllésü 

hintó a legjobb karban keveset hasz
nált. jutányos áron kapható Schöns- 
tein Adolf bőrkereskedőnél Léván.

J"ó Ixétzból való fiú. 

kárpitos tanoncnak 
felvétetik Steiner József bútorke
reskedőnél Léván.

Jól jövedelmező
34 év óta fenálló fűszer, vas, liszt és 
rövidáru üzlet, Pestvármegye egyik na
gyobb mezővárosában, nyugalomba 
vonulás következtében átadandó. Szép, 
nagy és modern üzlethelyiség. Lakás 
és egyébb mellékhelyiségek közvetlenül 
az üzlet mellett.

Komoly reflektánsok Schönstein 
Henrik üzletében Léván bővebb fölvi- 
lágositást nyernek.

JBorcég
jól bevezetett képviselőt keres ma
gas jutalék mellett. Ajánlatok Bor 
I9O6 főposta restante Budapest.

Gyakornok és egy tanuló 
felvétetik

Pollák Adolfné Léván.

I Gyöngy virág- Ur.“ 

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

BOLEMAN gyógyszertárban Léván,

az ’ v" ja Budapesten. Nyári és téli gyógy 
vSaSZÜrlliruO helV’ a magyar Irgalmas rend tulaj 

dona. Elsőrangú kénes hévvizil 
gyógyfürdő ; moderu berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák , török-, kő es márváryfürdök ; 
hölég-, szénsavas- és villamosviz fürdők. Ivó és hőlég
zési kúra 200 kényelmes lakószoba, Szolid kezelés, 
jutányos árak.

i Prospektust ingyen és bérmentve küld.
Az igazgatóság.

~I
melyekben 1Esen

czimeren Singer I

isrue-etesek gépek

áruitatnakraktárok

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.
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versenytárgyalás fog tartatni,

rendszeres erdőgazdasági
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| „Horgonyt**w

| 57.331|1906 szám.

Faeladási hirdetmény.
tanácstermében folyó évi októbe. Ló 

írásbeli
000
8

é

u

0
0
0
0
8
0
0
0
0

A zsarnócai m. kir. erdőhivatal 
15-én délelőtt 10 órakor — nyilvános 
melynél eladásra kerül :

A körmöcbányai in.
.. A“ gazdasági osztályában a<1)

kir. erdőgondnokság

fenálló

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

iöpor és kártya
árulás.

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszoin-, 

fa- és 
irozkoporsó 

raktára.

g-öctöllöi 
Borászati '•d 

Egyesület 
mini rém társaság 

p ilaczk-borai nak 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

testekekAZ AF.ANY KASZÁHOZ 

tatról 
dúsan berendezett v as-, 
kefekötő áruk- gazdasági

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, ekerészck, valódi Fischer-féle reszolök 

i és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuo és tengeri fti, épület- és bu- 
I tor vasalások, finom kávé, ezokor, 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 i.épes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

^XXXXXXXXXPCXXXX xxxxxxxxxxxxxxxx^ 
= Újdonság! — Újdonság ! = 

Tulipán irótoii 
Legújabb és legjobb toll 

MAGYAR GYÁRTÁSÚ
írószerek, Papírok, Tinták, Tollak, írónők stb.

: Myítrai és Társa
Könyv és papirkereskedésében Léván.

^□CXXXXIXXXXXXxXXXXXlXXXXKXJíX

Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségit

New-Cuba-Kávéből
melynek aromája kitűnő és természetes testetlen szinti -r------------.-nr— -----------------

WH Kilója 3 korona 20 fillér £3^
4*/2 kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. ■ ■ —r— ■ - ------------- -

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
i
i

„O. —___J--------- -------------- ~ ~ erV
szerint 1907—1912 években — 6 év alatt — kihasználható 164.5 k. 1. Jón 
található összes lucfenyő, jegenyefenyő, vörös és erdeifenyő, juhar, szil és bükk 
faanyag tövön az erdőben.

Kikiáltási ár: 437.142 korona.
Bánatpénz : 43 700 korona.
Az árverési és szerződési feltételek szeptember hó 1-től kezdve úgy » 

földmivelésügyi m. kir. Ministerium erdészeti főosztályában (Budapest \ kér. 
Zoltán-utca 16 sz.) mint a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Az árverés alá kerülő erdőterület, illetve faanyag a zsarnócsi erdőhi
vatal előzetes engedelmével megtekinthető sőt a fák minden megcson- ása 
és megsértése nélkül meg is becsülhető.

Budapest, 1906. évi augusztus hó.

M. kir. földmivelésügy Minister.

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság es 
Szeszfiiomitógyar Kecskeméten. Ajánlja : 
.arack-palinka 
arack-cognac 
lirack-créme
Tulipán likőr
Jéglikőr 

Port-Artbur-kes. 
Porth-Royl rum 
Kecském vidít0

B Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes. 
ecskeméti gyógykeierü 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr» 
Malakoff és Mogador

^■ü-ian-leg-esság-eit.

Kapható : Kóhn Lajosnál Léván

■c
Vídjegy: |

A Liniment. Capsici comp., 
t Horgony- Pala-Expeller pétléka

S régiónak. bizonyult hlzűzer, mely 
több mint 36 óv óta legjobb fájdalom- 
csillapító szarnak bizonyult köménynél, 
Csűrnél és meghűléseknél bedörzsöld 

kénpen használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványul 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk sl, a mely a 
-Horgony- védjegygyei es a Richter őzig. 
jegyzéssel ellátott dobozba van osomagolva 
Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 t és 
> korona éa úgyszólván minden gyógy- 
aurtárbaa kapható. — Ffirakfár: Török 
liléét gyógyszerésznél, ffodápééteé.

Blchter gyógyszertára 
aa „Arany oroaalánhoa**, Prágában, e 
ttatat,™,, I ata. Mloázoazpt izátltlUL

MAGYAR GEPEK==-
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
W* GANZ-féle MOTOROKAT ->0 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe a
HOFFER és SCHRAHTZ

íí

5

KNAPP DÁVID 
gépraktára Léva, Mártonffy-utcza.

elismert elsőrendű gépgyár összes gyártmányaikat, kü- J 
..önösen gőzcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek r 
VICTOKIA DRILL vetögépekí 
ekék, szecskavágók stb. stb. °

BW* ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK r'

- = Mc, Cormick ~:
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmán u í 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása

J
Könyvek, folyóiratok és díszmunkák

beköttetnek <
Jegyzőt: födo'og, hogy a kávé ne legyen túl barnára pörkölve, mi álta elveszti 

zamatját s kiizadja illő olaját. Nyitrai és Társánál Léván.
r

RETAY és BENEDEK
Oltárépitö é. templomberendezési, egyházi szerek <e zászlók gyára, elvállal templomok telies   J-x-z. 

felszerelését, kifestését és kikövezését,
~ = BUDAPEST, I"S7~. kerület VÁCI-UTOA 59 szóm.

Nyomatott Nyitrai éa Tára* kanyvnyomd^ébao Léván.


