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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

A tanítóképző intézet kérdéséhez.1")
Megelégedéssel olvastuk a .Bars*  leg

utóbbi számában az ujonuan létesítendő ta
nítóképző kérdésével foglalkozó czikket. 
Elhamarkodottnak tartottuk eleitől fogva 
azon tervet, mely az uj tanítóképzőt a vá
rosnak a hegy mögött fekvő végében szán
dékozik létesíteni.

Őszintén bevallom, hogy több oknál 
fogva inkább a báti ut baloldalán fekvő 
Calvaria-hegy déli lejtőjén óhajtanám az uj 
képzőt látni, de ez alkalommal nem szán
dékozom ezen speciális kérdéssel foglalkozni.

Eísö sorban szükségesnek tartom, min
den erővei odahatni, hogy az uj tanítóképző 
intézet ne a hegy mögött — ott, ahova a 
minisztérium kiküldött mérnöke azt tervezte, 
— építtessék.

Féire kell tennünk ezen tárgy megíté
lésénél minden személyi érdeket, mert nem 
szabad és nem lehet magan érdekektől füg
gővé tenni oly, a város emelésére szolgáló 
nyilvános intézményt, amely hivatva van a 
jelenlegi birtokviszonyokat túlélni, ezen 
kérdéshez tehát csak a közérdek szempont
jából lehet hozzá szóiani.

Annál inkább keli ezen fontos Közér
dekű kérdést szellőztetnünk, mert — amint 
tudjuk — a közoktatási minisztériumban 
mar előre is hangulatot keltettek a hegy 
alatti telek meilett bizonyos tényezők, kik 
az ideaiumus leple alatt kóros ambitójuknak 
ott véltek egy nagyszabású, de szerencsét
len, impracticus terv valósításával teret 
nyitni.

Mindenben magunkévá teszszük a cikk
író indokolását, de nem tartjuk elég nyo
matékosnak.

Éppen ezen hiány pótlása céljából ki-

*1 Miut -'árosunk legaktuálisabb kérdésével foglal
kozó irányezikket ajánljuk közönségünk ügyei
mébe. __ A kérdés eldöntésével két helyről lehet tehát
szó : egyik a Kálvária-domb, hol az épület a városra 
impozáns képet nyújtana ; másik a vásártér, mely 
egyetlen irány a város fejlődésének megjelölésénél és 
az érkező idegenekre kellemes benyomást gyakorolna. 
Mindkét hely a város közvetlen szélén fekvő s igy a 
gyermekek iskoláztatására nézve egyaránt alkalmas.— 

Szerk.

T A RC Z A.
Ragyogjatok.

Virágozzatok, mint a 
liliom es illatozza
tok kedvesen és 
dicsérjétek ének
kel és áldjátok az 
Urat műveiben.
ilcclesiasticus 3'J, 19.

Hanyulatos őszi árnyak,
Tört virágok, tűnő vágyak, . . .
Mind hiába ébresztgetem,
Csügged a fény, fogy a kedvem . , .
Múlandóság árnya lebben.
Mért fogyna el a kedv, a fény ?
Szellő súgta tavasz-estén :
Porba csak az hervad, mi por, 
Ereinkben égi láng forr, 
Lelkünk vágya felfelé von. 
Ünnepeljünk diadalmat, 
Halál ne nyerjen hatalmat.
Hiába jársz ködös estve 
Lábnyomomra leselkedve, 
Hideg széllel rám lehelve.
illatozó kis virágok,
Zord vihar ne törjön rátok ;
Illat felszáll jók szivébe,
Mint a lélek ég ölébe,
A jó Isten közelébe.
Ott a rózsás felhő-tábor, 
Múlandóság, reád czáfol.
Elomló nyár, virág, dalok, 
Szebb tavaszra virradjatok, 
Viruljatok, ragyogjatok I

Jéaea«£ 

vánnám a közönség mérvadó részének figyel
mét az alábbiakra terelni.

* **
A tanítóképző intézet czéljainak meg

valósítására szolgáló egyik legfoutosabb té
nyező a vele egybekapcsolt gyakorló iskola.

Ezen gyakorló iskola volt az egyedüli, 
mely fennállása óta a város értelmisége, 
elemi iskolás gyermekeinek befogadására 
szolgált, mert a város többi elemi iskolái, a 
mintaszerű izraelita iskola kivételével, a la
kosság nem intelligens zömének gyermekei
től zsúfoltan, nem nyújthattak biztosítékot 
arra, hogy az, amit ^a házi nevelés nagy 
gonddal, fáradsággal otthon elért, a másik 
elemnek hazulról hozott csiszolatlanságának 
rossz példája mellett, rövid idő alatt kárba ne 
veszszen.

A város közönségének azon része,mely 
a gyakorló iskolát igénybe vettea évről-évre 
számban gyarapodott és ezen iskolához 
mintegy hagyományos jogot formált s te
kintve képezdénk minta iskolájának nevelés
oktatási, de főleg egészségügyi vonatkozású 
szervezetét s berendezését, ezen tradiczió 
továbbra is követelhet magának létjogot.

Ezeknek a kontingentáló családoknak 
szinte szerzett joguk van abhoz az iskolá
hoz ; nevezetesen ahhoz, hogy tanköteles 
gyermekeik részére egy közelebb érhető, férő 
helyet biztosítsanak.

Már pedig az a hely, melyre a minis- 
teriumbél kiküldőt*  mérnök az uj intézetet 
tervezte, mindenkorra lehetetlenné tenné, 
hogy a vá os intelligensebb lakóinak gyer
mekei azt látogassák, mert eltekintve ezen 
helynek távoli fekvésétől, főleg azon körül
mény teszi azt a zordabb évszakokban hoz
záférődet enné, hogy az uralkodó északi és 
nyugati széláramlatok az odavezető Koháry- 
utczában valóságos viharokká kulminálódnak 
és hófuvásos időben néha oly hótorlaszokat 
emelnek, melyeket gyenge 6—10 éves gyer
mek alig képes leküzdeni egészs igének ko
moly veszélyeztetése nélkül.

Da felmerül itt az a kérdés is, van-e a 
lévai képezdének, végelemzésben az állam
nak haszna abból, hogy ha gyakorlóiskolá-

Kakuk *)
Irta: Itajczy Kálmán.

A gesztenyefák virágoztak, mikor eljöt
tek a fürdőre. A hivatalos kurlista még csak 
707 vendéget jelzett.

A férfi korán fürdőit mindössze 20 per- 
czig, utánna pokróczba pakolva izzadt 25 
perczig.

Azalatt az asszonyka egyedül sétált a 
homokos utakon, vagy tolvasott egy árnyas 
pádon s várta mikor jön ki egy merevedett 
nyakú, meghajlott kis ember, aztán előáll a 
34-es számú gyalog hintó s ott megy el 
mellette.

Behajtva regényének lapját, a kocsihoz 
lépett, mint rendesen s a gyalog hintó üveg 
falán át kérdezte, hogy hogyan érzi magá' 
az ura.

A gyalog hintót huzó legény futott, a 
mint a szigetről vezető hidat elhagyta, mert 
sietni kell, hogy a beteg minél előbb ágyba 
kerüljön. A kipirult arczu asszonyka szapo
rán lépegetett a kocsi után s az emlékke
resztnél, — melyet a szerencsésen kigyógyult 
betegek hálából emeltek, — egy csekély 
kapaszkodónál utólérte a gyalog hintót s 
bemosolygott a kocsi ablakán arra a forró 
iszapfürdőtől kigyulladt arczu betegre, ki 
egyébbre sem látszott gondolni, mint hogy 
betakargassa, melengesse érzékeny térdeit.

A fürdőzés rendszerint igen elbágyasz- 
totta a beteget s az enyhe, május daczára 
fütött szobában hamar elaludt. Az asszony 
óvatosan, hogy zajt ne üssön, kinyitotta az 

•) Mutatvány a szerzőnek most megjelent Egyről- 
másról os’mii besiélykötetéből. 

járta nagyobb számmal terelődnek össze a 
város értelmiségének gyermekei ?

Midőn az intézet fennállásának 25 éves 
fordulóját ünnepelte, a minisztérium képvi
seletében megjelent miniszteri tanácsos az 
intézet addigi működésének méltatásánál, 
különösen kiemelte a lévai képezde azon 
érdemét, hogy a székes fővárosnak egész ra
jokban szállította a tanítókat.

Nem kissebbitheti senki eme nyilatko
zat értékét, mert Szathmáry György, az 
elismert kulturpolitikus mondotta.

Az okokat keresve a képzőket befogadó 
városok átlagos intelligentiája mellett és azzal 
kapcsolatosan a tanítóképzők klinikájának, 
a gyakorló iskolák benépesítésére terelte hall
gatóinak figyelmét.

Hajlandók vagyunk a nagynevű kultur
politikus ezen nyilatkozatában fellelhetni a 
mi nemtőnket, melynek köszönhetjük, hogy 
a praeparandiákra licitáló városok mozgalmai 
közt a mi, aránylag szegényebb városkánk 
tanitóképzö intézetétől nemcsak hogy el nem 
esett, hanem elérte azt is, hogy a közokta
tási koi-mány követelményeit képzőnknek 
moh forrásban levő végleges kifejlesztésé
nél a minimumra is hajlandó volt leszállítani.

Méltán kérdhetjük tehát: van-e jogunk 
a képzőnkről táplált kedvező vélemény 
egyik alap feltételét, a gyakorló iskola he
lyes kontingentálasát a jövőre nézve feladni1?

Már pedig a képző intézetnek valahová 
a hozzáférhetlen végekre való helyezése ez
zel egyjelentöségü.

Jó lesz az illetékes tényezőknek is ilyen 
dolgok felett gondolkozniok, jó lesz az ille- 
téYas tényezőknek ilyen dolgok felett jó 
előre gondolkozniok. A közvélemény hozzá
szólása sok esetben jóvá teheheti azt, amit 
az illetékes tényezők akár kényelmi, akár 
magán szempontokból, akár talán a szakis
meret hiáuya miatt hibásan contempláltak. 
De sokszor a közvélemény helyes és indo
kolt felszólalása már oly fait accomplival 
jut szembe, melynél minden igazolt erőlkö
dése már hiába való.

Városunk közönsége a tanitóképzö in
tézet elhelyezésének kérdésébeu szinte meg
lepetett. De meglepetett a hatóság is.

ablak belső, csipke függőnynyel bevont szár
nyait s ha már nem élvezhette a virágok 
illatát, legalább gyönyörködött májusi üde- 
ségükbeu.

Nem zavarta öt a sétálók elvonulása, 
szánakozó, majd meg vágyait kifejező te 
kintete.

A gyógyterem előtti zenetéren rázendí
tett a zenekar. A közbeeső fák lombján át
szűrt tiszta hangok lázassá tették a fiatal 
asszonyt. Szeretett volna ő is odamenni a 
főtérre, az emberek közé, vagy legalább 
embereket látni s örülni az életnek. Oda
tekintett az ágy párnáira : a beteg összevont 
szemöldökkel, bágyadtan aludt.

— Istenem, hát én örökösen rab legyek!?
Hirtelen a tükör elé állt, bátrarázta 

hullámos fürtéit s föléj ük tűzte Ízléses, egy
szerű kalapját.

A kert homokja ropogott apró lábai 
alatt. Szaladni szeretett volna, de félt, hogy
meglátja valaki, Mikor szobájuk ablaka előtt 
előtt haladt el, finom fehér kezével kacagva 
intett fal az ablakba :

— Pá, pá öregem !
Pajkos iskolás gyermek, kalitkájából 

kiszabadult madár nem lehet boldogabb,mint 
ö volt.

Örült annak, hogy ö most szabad s oda 
mehet, ahová akar.

... Az elmúlt napok egyikén, midőn 
sétájáról visszatért a pádhoz, melyen a na
pon sütkérező férjét hagyta,— egy elegáns 
emberrel élénk társalgásban találta. A férjé 
bemutatta neki Kerényessy grófot, kivel az 
iszapfürdőben ismerkedett meg. Csakhamar

Utóbbinak azonban nem bocsáthatjuk 
meg, hogy magát meglepetni hagyta.

Hogy ezen kérdésnél a tanítóképző igaz
gató tanácsa teljesen mellöztetett, noha neki 
épen ezen kérdés mégérlelésében jókora 
osztályrész jutott, azt nem csodálom. Elavult 
intézmény ez manapság, midőn az állam
hatalom mindentudó közegekkel rendelkezik 
az illető minisztériumokban.

De különösnek tartom azt, hogy a mi
nisztérium által kiküldött mérnök nem a 
város hatóságához fordult, midőn Léván a 
helyi szemlét megtartotta.

Kérdem, ki képviselte akkor, midőn a 
mérnök ur a képző intézet igazgatójával az 
illető helyeket megtekintette, városunk ha
tóságát és érdekeit ? Melyik volt azon ha
tósági közeg, meiy meggyőződött arról,hogy 
a mérnök ur tényleg minden kombinációba 
jöhető helyet megtekintett ? Ki volt azon 
hatósági közeg, mely a mérnök urat a hely
színen annak bizonyos sajátosságaira figyel
meztette, melyekről csak a tapasztalat nyújt
hat tudomást ?

Erre ugyebár nehéz felvilágosítást adni, 
mert a mérnök ur helyszíni szemléin senki 
sem képviselte a város érdekeit.

A ministeriumban már régebben propa
gandát csinált ezen hely mellett ama min
denképen feltűnni vágyó, nagyra törekvő 
tanügyi kí.paczitás, melyről e sorok elején 
említést tettünk. Ott a príma informatió 
alatt állanak. A jelenlegi igazgató ur is ha
sonló benyomás alatt áll s igy nem csodál
hatjuk azt, ha a mérnök ur csakis a hegy
alatti helyet találta egyedül alkalmasnak és 
tervét ezen meggyőződés alapján készítette.

Nem szeretnék túlságos hosszadalmas 
lenni s ezért csak azzal zárom soraimat, 
hogy kérem a hatóságot és a dologgal ko
molyan foglalkozó polgártársaimat arra,szív
lelnék meg az elmondottakat, és tekintsenek 
el az uj tanitóképzö elhelyezésének kérdé
sénél mindeü magán anyagi érdekektől, ha
nem tartsák szem előtt csak a köznek, a 
városnak érdekét; követeljék, hogy az uj 
intézet a város díszére, emelésére szolgáljon 
és ne riadjanak vissza esetleges költség kü’ 

igen kedélyes társalgás fejlődött ki közöt
tük s mikor hüvösödött, mint jó ismerősök 
váltak el. Az nap este az asszony azon ész
leleté fölött merengett, hogy a nemes arczu, 
előkelő férfire mély benyomást tett. Azóta 
mindennap délután találkoztak a térzenék 
alkalmával, mikor a férj is kijöhetett szobá
jából. . . .

A kertből kilépve, már messziről látta, 
hogy a gróf a tenuispálya közelében egy vi
rágzásban levő liólapda bokor apróbb-nagyobb 
sárgás-zöldes gömbjeit nézegeti. Szives kö
szöntését, érdeklődő tekintetét kaczér mo- 
solylyal fogadta, sőt amint tovább haladt és 
sejtette, vagy érezte, hogy a gróf feltűnést 
keltő távolból követi, visszatekintett, mintha 
bátoritani akarná. — Aztán kaczagott, mint 
egy bohö kis bakfis leány.

A zenekar emelvényét körülállták, a 
közel lévő padokat sápadt, görnyedt, beta
kargatott alakok foglalták el. Ruganyos lép
tekkel haladt'el kö öttük s megkerülve a 
cursalon épületét, a Vág partjához vezető 
útra tért.

Formás keblét elörefeszitette » teli tü
dővel szívta az illatos levegőt,

A nap verőfénye csillogott a vizeD, A 
túlsó, hosszan elnyúló, homokos parton 
tarka tehéncsorda sütkérezett. A temetvényi 
várromok alatt lehuzódó sötét erdőből kakuk 
hallatta méla hangját.

Önkéntelenül tolult az ajkára:
— Krtkuk madár hány évig él a ked

vesem ?
Szokatlanul komolylyá lett, mikor már 

feltette a kérdést. Nem adott soha semmit 



lönbiiz,elektől, melyek az egyik, vagy má
sik esetben terhelnék a várost. Mi nem ma
gunknak, hanem utódainknak létesítünk, 
miként létesítettek elődjeink nekünk. Ezzel 
tartozunk városunknak, embertársainknak 
és tágabb értelemben a hazának is.

Eme akut közügyünk elintézésénél a 
mindenoldalú tekintetek mellőzésével nem 
szabad oda jutuunk, a hova jutottunk a 
kaszárnya, d ■ meg a gymnasium építésénél 
is s m Ívhez hozza vehetjük a városi elemi 
isko'a szü'.ös restaurálását is. Nem szabad 
a város díszére szolgálandó középületeket 
szurdikba eldugni, hegy mögé bujta ni, a 
város természetes fejlődésének irányától ellen
kező tájékra tenni.

Ha áldozunk, áldozzunk a kö .ös ér
dek oltára és utódjaink önzetlenségünkért 
áldani fognak.

Dr. Karafiath.

Vasárnapi inunkaszünet.
A vasárnapi munkaszünetről szóló 

törvény, mely egészen az angol min
tára készült, köztudomás szerint szép 
és üdvös eredményt produkált különö- 
nösen az ipari világban, a hol a mun
kás viszonyok annyira elfajultak, hogy 
az ipari alkalmazott nem sokkal volt 
több az igavonó állatnál. A vasárnapi 
munkaszünet erkölcsi hatása megbe
csülhetetlen, Valamikor régen, a mikor 
még vasárnaponként templom látoga
tásra kötelezte a ezéhrendszertartás a 
mesterembert, alig volt arra szükség, 
hogy az embert birsággal sújtsak, ha 
meg nem tartja a vasárnapot. Csakhogy 
később nagy szükség lett rá. Sőt mond
hatjuk. városunkban még ma is lehetne 
találni nem egy vasárnap dolgozó 
mestert.

A kereskedelem terén is hasznosnak 
bizonyult a vasárnapi munkaszünet 
kötelezővé tétele. Mert hiszen ép a ke
reskedő az, a mely kora reggeltől ké
ső esteiig, a mikor már a napszámos 
is letette már az ő kapáját, dolgozni 
kénytelen. Mégis honnan van az hogy 
a kereskedelemügyi miniszternek a 
vasárnapi munkaszünet tárgyában leg
utóbb kiadott rendelete ólomsulylyal 
nehezedik a vidék kereskedelmere s 
annak hatályon kivül való helyezése 
érdekében mar is mozgalom indult meg.

Ez a mozgalom pedig annak a he

a néphiedeimekre a most mégis remegve 
várta, hogy a kakuk folytassa megszakított 
ismétlő szavát. S hasztalan figyelt, a kakuk 
hallgatott.

Elgondolkozva lassan folytatja útját, . 
Egyszer csak a szel által hajtott szivattyús s 
kútnál a más Oldalról odavezető, bokrok kö- í 
zött kanyargó útról eléje került a gróf.

Kifogástalan szürke öltözéké, járása,min- ‘ 
den mozdulata, arczának nemes komoly ki
fejezése elárulta a jó ízlésű, előkelő embert. 
Teljes tisztelettel emelte meg kalapját,midőn 
közeledett,

— Engedje meg nagyságos asszonyom, , 
hogy Kísérhessem.

Az asszony fejével intett, hogy elfő- I 
gadja s nyugodt léptékké! folytatta útját, '

A férfi, tálán mivel tudta, hogy kevés 
időt tölthet az asszony oldalán s föl akarta ' 
hasznaim az ajkaimat, vagy talán, mert 
egyenes jelleme nem engedte, hogy másról 
beszeljen, mint a mi szellemet foglalkoz
tatja, — nem kezdett oly társalgást, mely
ből esetleg átmenetet kereshetett volna, — 
hanem előállt Kérdésével, melyre látható I 
érdeklődéssel varia a választ.

— Ne vegye tolaKodásnak kérdésemet 
nagyságos asszonyom, de miután szives en
gedőimével figyelem és tanulmányozom önt, 
reudkivül érdekel, hogy mért hagyta most 
egyedül az urát, holott sohasem szokott 
mutatkozni nélküle, különösen ebben az idő
ben nem.

Az asszony megvolt lepve, de a követ
kező pillanatban mar nyugodt mosolylyal aj
kán ^válaszolt :

— Azt is mondhatnám, hogy sétálni 
akartam, de semmi körülmények között sem 
szeretem az igazat elhallgatni. Nos hat meg 
vallom, hogy én most megszöktem az uram
tól, mert már igen vágytam egy kis szabad
ság után, Oly jói esik a mozgás ily friss, 
illatos levegőben.

Megállt s a fiatal macska hajlékonysá
gával húzta ki karcsú derekát s élvetegen 
hajtotta oldalt szép fejét,

lyes disztingválásnak az alapján indult 
meg, hogy a főváros és vidék vi
szonyai nagyon is különböznek 
egymástól.

A vasárnapi munkaszünet kérdése 
egylodalulag és az érdekeltek vélemé
nyének meghallgatása nélkül olyan 
irányban,a mely úgy a hazai kereske
dők létérdekét, mint a vevőközönség 
jogos kívánalmait egyaránt respektál
ná, immár végérvényesen meg nem 
oldható.

A sérelmes rendelet éppen ezekre 
a szempontokra nincsen figyelemmel 
és a teljes vasárnapi munkaszünetnek 
a megvalósítása terén Anglia kétség
kívül üdvös példájának követése felé 
gravitál. Persze megfeledkezik arról, 
hogy ott és hazánkban az üzleti viszo
nyok renkivül eltérők.

Tudvalevő, hogy Magyarország ag- 
rikultur állam lévén, népének túlnyo
mó nagy része mezőgazdaságból él s 
e foglalkozása az esztendő nagyrészé
ben távol tartja a népet a városoktól 
és községektől és munka idején a hét 
hat napján annyira leköti foglalkozá
sához, hogy e napokban szükségletei
nek bevásárlására nem is gondolhat.

Os idők óta azt látjuk, hogy a ma
jorok és a kisközségek lakossága is 
megszokta, mert utalva is van reá,hogy 
bolti szükségletét közelebb fekvő vá
rosokban vasárnap szerezze be. Ekkor 
élénkülnek meg a vidéki bolti üzletek 
s főleg a tavaszi, nyári és őszi hóna
pokban csak vasárnap délelőtt van a 
kereskedő és személyzete elfoglalva. S 
tény az, hogy számos bolti üzlet vasár
nap délelőtti bevétele íölér a hét hat 
napjának bevételi összegével, Ámde a 
jövőben az uj rendelet hatasa alatt ez 
a forgalom, a vidéki kereskedők nagy 
kárára és a vevőközönság nagy hát
rányára megszűnik. A falusi nép hat 
napi fárasztó munka után vasárnap 
reggel kissé tovább pihen, hosszabb 
ideiig öltözködik és csak aztán kereke
dik útnak, hogy szükségletei beszer
zése végett a városba iuduljon.Számos 
tanya és falu a legközeleobi városhoz, 
vagy nagyobb községhez két-három 
óra járásnyira van s mire a vidéki vá
sárlók beérkeznek, mar elmúlik az en
gedélyezett munkaidő. De ha nem is 
múlnék el egészen, a még rendelke-

A férfi leste minden mozdulatát s vá
gyat érzett, hogy átö.elje a nő karcsú de
reké', Mialatt folytatták a sétát, ismét nyu
godt lett s talán, hogy önmagát büntesse, 
vagy talán akaratlanul lőtt túl a célon, mi
dőn mondá ;

— Mit szólna hozzá, ha én a szökevényt 
hazavinném az urához ?

Az asszony bátran nézett a férfi sze
mébe.

— Le kell mondania szándékáról, mert 
nem megyek még haza.

A férfi hangsúlyozva tagolta a szót.
— A kötelesség h.vja férjéhez.
Mélységes dacz fogta el. öt a köteles

ség rabját figyelmeztetik kötelességére ? 
Kényszeríteni akarják, hogy minél előbb 
felvegye ismét a súlyos lánczokat. Nem ! 
azért sem megy. Eszébe sem jutott, hogy 
távozása óta az ura felébredhetett s szük
sége lehetett rá.

— Epén oly hangulatban vagyok, mely 
gondolataim közül töröl minden kötelesség
érzetet.

— A hűséges is ?
Daczosan ütötte fel fejét az asszony.
— Azt is.
A férfit ismét elfogta az izgalom. E - 

fojtott hangon kérdezte, miközben botjavai 
czéitalanul vonalakat rajzolt az ut homok
jába;

— Vannak tervei ?
— Nincsenek.
— Jöjjön ki ide ma este . - . Igen ?
Az asszony nem válaszolt. Hallgatagon 

haladtak egymás mellest.
A szivattyú szerkezet, a mint a szél 

forgatta a nagy kereket a magasban, a ke
rék minden fordulásánál rikoltott egyet.

Az erdőből a kakuk hangja egyforma 
lassúsággal hallatszott: kakuk, kakuk.

— Ha babonás volnék, most okom volna 
az aggodalomra. A kakuktól kérdeztem az 
elébb, hogy hány évig él a férjem s egy
szer sem szólalt meg,

— Kérdezze most.

zésre álló egy- vagy másfél óra alatt 
lehetetlen a kereskedőknek az alkudni 
és válogatni szerető vevőket rendesen 
kiszolgálni, minél fogva azok bevásár
lásaikat vagy éppen nem, vagy csak 
részben eszközölhetik.

De még azon városokban is. hol a 
i gyáripar, kézműipar és bányászat a ke

resete a lakosságnak, tehát mind olyan 
foglalkozások, melyek * munkásosztály
beliek hétköznapi munkaidejét teljesen 
lekötik, a lakosság bevásárlásait szintén 
csak vasárnap eszközölheti és ezen 
időben rójja le a hét folyamán hitelbe 
vásárolt árukért esedékes tartozását is.

Ezekkel szemben a viszonyokkal 
kevésbé ismerősök által az volna ellen
vethető, hogy a vasárnapi muukaszü- 
net újbóli szabályozásához majd lassan 
hozzásimul az életmód is és a tanyai, 
pusztai, falusi lakosság, valamint a 
gyári munkások megszokják köznapo
kon beszerezni. Ez a föltevés azonban 
nem bir gyakorlati alappal, mert meg
valósulásának fizikai akadályok állják 
útját. Mi fog tehát történni ? A kény
szerhelyzet folytán kialakul majd az 
árubeszerzésnek egy sajátos módja, a 
mely a letelepült városi kereskedőket 
tönkreteszi, a népet pedig megkárosítja. 
Házalók fogják bejárni a pusztákat és 
tanyakat, mig másfelől a nép vásári 
selejtes árukkal fedezi majd szükség
letét, a bolti üzletek pedig elveszítik 
vevőik nagy részét s a városi polgár
ság gennczoszlopai, a kivaló adóala
nyok, a kereskedők eltűnnek a föld 
színéről.

A mily hasznos és czélszerü intéz
kedés volt a vasárnapi munkaszünet 
behozatala, ép oly káros annak tulhaj- 
tása. Mert amíg a vidéki nép le nem 
szokik, hogy a vasárnapi bevásárlások
tól, mert hétköznap nincs ideje, addig 
kívánatos lenne, a mint a kereskedők 
között megindult mozgalom is célozza, 
hogy különösen az üzletek—legalább 
vasarnap délig állítatnának nyitva,mert 
délig vidékén ez a két óra amúgy is 
karba veszett úgy a kereskedőre, mint 
alkalmazottaira. Különösen nagy gya
korlati hasznát látná ennek a közöuség 
aratás idején, a mikor egy vasárnapon 
kívül a külső munkából egyáltalán 
nem szabadulhat.

Megálltak, a kakuk egyre szólt. Az 
asszony kedvesen röstelkedö bohósággal kér
dezte :

— Kakuk madár, hány évig él a — 
férjem ?

A kakuk nem szólalt meg többé,
Az asszony tekintete rámeredt a férfi 

arcára. Felelem s nyugtalanság fogia el.
— Isten önnel, gróf ur 1 Elhagyom,mert 

ön nem tud úgy sietni, mint én.
Oda se figyelve a férfi caiilapitó, ma

rasztaló szavaira, lázas gyorsasággal haladt 
a Zöldfa-szálló felé vezető legrövidebb utoD,

Egy idő múlva bátra szóit az utánna 
tartó grófnak :

— Este ne várjon, nem jövök.
Azután, mintha szárnyai keltek volna, 

sietett a férjét ápolni.
Az út kanyarodásánál az egyik bokor 

útra hajló, virágos ága mág ringott, amint 
gyors menéseben vállával sodorta.

A gróf odament, letörte az ág virágos 
végét s gyöngéden, óvatosan tárcájába rejté.

Leült egy padra, hogy zavartalanul át
gondolja, mit tartson az asszonyról, mit tévő 
legyen?

Az asszony megingott, pedig derék, be
csületes asszonyka. A legközelebbi alkalom 
kiszolgáltatná neki öt, hisz segítségére volna 
a szerelemre gyújtó tavasz, a mámorral tej 
levegő, a vérpezsdítő zene. Erezte, hogy 
nem volna elég ereje ellentállni a vágynak, 
hogy a bajos asszonyt hűtlenségre bírja, 
Elhatározta, hogy nem hagy magának to
vábbi gondolkozást időt, csomagokat s 
azonnal utazik a rokon hatasu Trencsen- 
Tepliczre. Közel van, neha-néba átrándulhat. 
A „park-villa*  feie indult, hogy inasának 
kiadja rendeletéit,

A távolban a kakuk egyre szólt.
Hirtelen ötlet folytán a hang irányába 

fordult.
— Kakuk madár mondd meg nékem,ez 

a szőke szép asszony hány év múlva lesz a 
feleségem ?

8 a kakuk, még egyet kiütött*

Délszlávjaink. 
Levél a Szerkesztőhöz.

Hocyan a mi szlávjaink ? A délszlávok 
nem a mi : zlávjaink, csak annyiban, meny
nyiben a nagy lengyel nemzetcsalád fiai az 
oroszok lengyeléi. A mi délszlávjaink épugy 
siratnak egy boldogabb múltat, — mint a 
lengyehk. A bosnyák és herczegócz a halá
los ellenségünk, ép olyan a dalmata is. 
Amint mi magyarok gyű öltüt 1850 és 60 
közt bennünket boldogítani jóit nemetet és 
ciehet, époly mértékben és ugyanszou Okok
nál fogva a bosznyákok és fajrokonaik gyű
lő ik a magyart. Azon világhírű országúiért 
és még dicsőbb vasutért, melyeket a mi fia
ink epitettek ott — távolról sem hálásak 
bosnyákjaink — mert nekik az erőszakos 
idegen népboldogitásra nincs szükBégök. Ha
nem még hagyján a közmüveket illetőleg,de 
amit elneru felejthetnek soha, az a közigaz
gatás gyástolkodása ; meiynek leggy ülöiete- 
sebb uyilvánulasa a spiczlirendszer.Öe hagy
juk ezeket, hiszen e czikknek nem feladata 
az osztrák kormányrendszer bírálata. A dél
szláv nép egyébként erőteljes, szépén fejlett 
nép, melynek lelke tele van öntudattal,büsz
keseggel és értelmi képessége is előkelő. 
Hanem bizalmatlan az idegen iránt, kitől 
fel, hogy elárulja családi és vagyoni titkait, 
azért nezett ránk tigris módra a dalmata. 
Mily különbség az eletvázlatra és erdemre 
nezve a délszláv és az orosz nép között, 
Hogy megismerjük az ösorosz parasztot,nem 
Moszkva, vagy Kiew vidékén Kerestem fel, 
de távol a világvárosoktól, hol még megtar
totta Tolsztoj parasztja ősi típusát. A dél
szláv paraszt poutizái, az orosz paraszt soha. 
A 60,000.000 orosz paraszt között egy sincs, 
a<i gyű ölne beuuüuket, vagy vágynék föl
dünkre, hanem a délszláv paraszt faji es 
politikai okokból halálos ellenségünk. Az 
orosz paraszt etso es u.o só goudoiata „ad
jatok több földet1*,  a délszláv paraszt airna 
„elszakadás a mai kötelekből*  a aai ezt ga- 
lu ja azt — megöli. A dalmata tempiomoau, 
b >luau és a színházban csa . egy dalt zeng : 
„D > maczia da matiuaza«“.U3y vau a többi is.

Muyeu uagy a kü.öabseg a*  orosz es a 
magyar paraszt közö.i, amaz aer.etieuüi 
feutariotia apró os< csendes to.doir.okai, a 
m.gyar paraszt, aki néhol eiso miuosegü 
főidből egesz gazdaságra emelkedett, uehol 
100 ho dat is Kapott, ma ao.dus, mert vagy 
utódai közt eldarabolta, vagy az uzsorás 
zsebebe dobta.

De hát hogy vagyunk a müveit osztá
lyokkal ? Erre pregrans választ adhatok a 
öobi közt egy előkelő orosz kollegám kije- 

leutesévei, melyet hallottam töm. Ssent- 
Petervárott a czarok Telipaiocajaban a II. 
8andor czar do.gozó szobajauau auó „ Vilá
gosi fegyverletételt*  aorazoio feuseges renge
teg festmény eiott hallottam. Erre kérdezem, 
kollega, m.fsle kép ez ? Azt válaszolta : „e 
kép a magyar szabadsagharcz fajdalmának 
megörökítése*.  Teuy azouoau az, személyes 
tapasztalatból mondhatom, hiszen tudósok 
összejöveteleiuél, a fehér asztalnál, társas 
vigsagok közepette, vasúton és mindenütt 
a"t tapasztaltam, hogy a müveit orosz szó- 
gyenii és fájlalja az 1849 es gyászos beavat*  
kozas . Aki a legelőkelőbb körök magyar 
barátságáról megakar győződni, boldogító 
felvilágosítással szolgál nagy mesterünk is 
Zichy Mihály,

De milyen érdekes föld ez a kopár 
tartománynak földje 1 Különösen Hercego
vina 1 Igaz kedves szerkesztőm, alig hihetek 
közönségét e hazában, mely oly mérven 
megérdemelné a „varos*  nevet, mint a de
rek Lévátok, mert a szív és az értelemnek 
oly dú«, gyakori és lelkes megnyilatkozása, 
mint nálatok, ritka helyen észlelhető s hi
szem, hogy az eredeti magyar zamatu tár
sadalmi mozgalom meg is fogja hozni gyü- 
gyümö.csét, mert eddig még mindig az oly 
társadalmi életet Isten áldása kísérte, — de 
Kzert tanácsos koronként a szűk határokat 
e hagyni, és messze távolban keresni lelki 
vidulast. 8 aki eibarangol Herczegovina 
Noscala völgyebe, boldogul jöu vissza, mert 
nincs a balkánnak földje,mely természeti bá
jakban ezzel vetekedhetnek.

A német büszkesége a Heine által is 
megéuekelc Drachenfels vára Rajna völgy e- 
beu, de mi ez Pocsitelj varához kepest. Fé
lelmetesen fenséges ott a természet a Preny 
Piamra hófedte aípvidekén, — mely a No- 
vala völgy gyöngye.

E vidékén meg „barlang lakóku is él
nek, akik szikla üregekben mai haikkal 
egjü.t töltik szomorú napjaikat. És íme ide 
jöttünk mi hódítani tőidet es népét. Ne tö- 
rodjüuk veiük, húz meg Magyarországot 
aem hoditotiua meg. Aki a szép Oraovaual 
elindul Temesvár felé foiyton keresi Magyar
országot, melyet azonban meg nem talal, 
mert a nyelv es a föld svábé, oiahe, racze 
és más etele nemzrtsege. Alikor aztáu hosz- 
szu utazas után Temesvárrá jön — a ma
gyar dühösen megtámadja az első embert, 
kivel taiaikozik — a vasúti auomás fouököt 
verdesi: „terem hol kezdődik Magyaror
szág?**  Ekkor azt a válását kapja: „tatán 
mar itt!1* Nos ne taucaoijuuk mi a deisziav 
szepsegekkei, ne vágyjunk földjükre, hanem 
eiso sorban hódítsuk meg Magyarországot, 
magyar kezre kerítse a világ leggazdagabb 
földjét, mint azt a lengyel nemesseg tette, 
meiy Oroszország legtermekenyebb fö djet 
egesz Odesszáig megelőző takarékosság se
gélyével megvette.

Akkor leszünk igazán boldogok, hz 



büszkék leszünk tak arékpénztári betétünkre, 
egyéni kívánságaink nagy tömegére, amikor [ 
nem sokat fogunk törődni azzal, szeretnek-e 
benniin et délszlávjaink.

Budapest, 1904. márczius 2-án.
D. Nagyiványi Fekete Gyula.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
ságának ülése.

Barsvármegye törvényhatósági bizottsá
ga folyó hó 24-én tartotta évnegyedes köz
gyűlését Kazy János kir. kamarás főispán 
elnöklésével. A törvényhatósági bizottsági 
tagok csak kis számmal jelantek meg.

A főispán indítványára a besztercebá
nyai püspök elhalálozása felett a közgyűlés 
részvétét fejezte ki és azt a káptalannak 
közölni rendelte.

(Jhabada József volt körmöczi po gár- 
mester és országgyűlési képviselő elhunyta 
felett a közgyűlés részvéte a családdal fog 
közöltetni.

Ezek után következett a tárgysorozat. 
az alispán jelentése az 1903. év IV. ne
gyedévéről — a törvényhatósági bizottság
gal már közölve lévén — tudomásul véte- 
tetett, Nemessányi Miklós árvaszéki ülnök 
elhalálozása követxeztében üresedésre jutott 
árvaszéki ülnöki állásra — az egyedül pá
lyázott Dr. Kosztolányi László lett megvá
lasztva.

Az árvaszéki elnök utiátalánya tárgyá
ban a beiügyminiszter leirata tárgyaltatván 
_  az árvaszéki elDök úti átalánya czirnén 
a költségvetésbe 600 korona beállítása ha- 
tároztatott, — mely összegből az idökénti 
úti költség kiutalandó lesz.

Csatlakozott a törvényhatósági bizott
ság a következő átiratokhoz: Az egy gyer
mekrendszer elleni védekezés ügyében Hont 
vármegye átiratához. — A hadkötelesek nő- 
sülése ügyeben Heves varmegye átiratához.
— A számvevőségnek a vármegyékhez visz- 
szabocsájtása érdekében Bács-Bodrog vár
megye átiratához. — Az elbocsátott gyer
mekek gondozása ügyében Esztergom vár
megye átiratához, a kóbo:czigányok rend 
szabályozása iránt Sárosvármegye á iratához.

Az árvaszéki elnöknek azon előterjesz
tése lolytán, hogy az árvaszéki kiadói állás 
■zerveztessek, — a törvényhatósági bizottság 
úgy határozott, — hogy az árvaszéki és a 
közigazgatási (alispáni) irodai személyzet 
egyesíthessek, — es a mostani kiadó, miut 
irodaigazgató felügyelete alatt úgy az árva- , 
széki, mint az alispáni kiadványok együtte- j 
sen leszuek feldolgozandók, a mihez még | 
egy dijnoki állás rendszeretittetett.

A lévai járás föbirájának kérelmére a i 
lévai járási szolgabirói hivatali helyiségeknek i 
villany világítással világitasaengedelyeztetett.

A Poiláky féle hagyatékból kifolyólag 1 
Barsvármegye ellen indított perből származó , 
es Dr. Karácsonyi Jenő ügy véd által beadott 
köliseg-jegyzék az alispánnak adatott ki, | 
hogy annak megvizsgálását Dr. Peraay Fe- ■ 
rencz tiszti főügyész és Dr. Botka Győző 
tb. tisztiügyészszel eszközölje.

Aranyosmaróth város képviselőtestülete 
a tisztviselői telepre vezető utczának meg
nyitására utasittatott.

Tudomásul vétetett a belügyminiszter 
leirata a nagysallói „Leveled*  puszta ügyében.

Schubert Kde a Körmöczbánya város
nak a szervezési szabályrendelet módosítá
sát elhalasztó határozata ellen beadott fel
lebbezésével elutasittatott — és a város 
határozata érvényben hagyatott.

Körmöcbánya város határozata Kokas 
Nándorné tanítónő illetményei ügyében ho
zott határozata — Schubert Ede fellebezése 
következtében hatályon kívül helyeztetett,
— és a fellebbezésnek heiy adatott.

Elfogadtatott Léva város határozata az 
újonnan épitendö tanitóképezde ügyében.

Babuschek Gusztáv városi számvevő 
fellebbezése tárgyaltatott, Léva városnak a 
nevezett felfüggesztése idejéről vi szatartott 
illetménye ügyében, — Léva város határo
zatát ezen ügyben a törvény hatósági bizott
ság helyben hagyta.

Léva város és a lévai kórház egyesület 
által a Jeiteles-fele alapítványra kötött szer
ződésre hozott határozat jóvá hagyatott.

Aranyosmaroth községnek ingatlan el
adása tárgyában hozott határozata hatályon 
kívül helyeztetett, — és a község uj hatá
rozat hozatalra utasittatott,

Verebély községnek aszfalt járdával 
leendő ellátása ügyében Godiu Károly által 
beadott felebbezés elutasittatott, — mint 
indokolatlan,

A lévai járáshoz tartozó 38 község ha
tározata tartalék -lapok létesítése iránt — 
jóváhagyatott — azzal, hogy a községek 
számadást beadni kötelesek.

Lipcsey Albin körjegyző fellebbezése 
Garam-Bződös községnek vagyon ügyben 
hozott hatáiozata e len — elutasittatott.

Az árvak ingatlanainak az első magyar 
ált. biztosító társulatnál leendő biztosítása 
tárgyaltaiéit, — az eiöterjeBztes elfogadásá
val a törvényhatósági bizottság megbízta a 
tiszti főügyészt, — hogy a szerződést a tár
sulattal kösse meg. — r. t.

Különfélék.
— A lévai tanítóképző intézet 

ügyében Léva város neveben Leidenfrost 
László orsz, képviselőnk vezetése mellett 
Bódogh Lajos polgármester, Csekey Vilmos 
tiszti ügyész és Lakner László tagokból 

álló külpöttség e hó 23-án tisztelgett a köz
oktatásügyi miniszternél arra kérve, hogy a 
tervezett uj tanítóképző-intézet épületét ne 
a város végén, a hegyalatt, a hová ez ter
veztetett, hanem valahol a város belső te
rületén építéssé fel. A kultuszminiszter ki
jelentette. hogy Léva város közönségének 
ez az óhaja az ő nézetével is találkozik s 
megbízottat fog küldeni, hogy újabb hely
színi szemlét tartson s lehetőleg oda fog 
hatni, hogy az uj tanítóképző-intézet épü
lete méltó helyet találjon, a hol a városnak 
is diszére fog szolgálni.

— A Léva-tolxnácsi útszakasz.mely 
a vármegye gondozása alatt áll, Lévaváros 
belső területét átszelve egész a kerami tutig 
terjed; ezen útszakasznak kétségkívül a leg
rosszabb része az mely a város belső terüle
tét szeli; de ezen utát a mostani kavicsolási 
javításokkal jó állapotban fenntartani teljes 
képtelenség. S ezért, mig Léva város egyéb 
utain elég tisztaság és rend honol, ezen ut 
télen a sár, nyáron az óriási por miatt csak
nem járhatatlan. E miatt a város azon a 
részen alig fejlődhetik. A városi kéviselötes- 
tület kérvényt intézett a vármegye törvény
hatóságához, hogy ezen útnak Léva város 
belső területére eső részét keramitburkolat- 
tal lássa el. A kérvényt a csütörtöki gyűlé
sen tárgyalta a törvényhatóság, a mely ak
ként határozott, hogy az ügyet költségvetés 
elkészítése és javaslattétel végett az ál- 
lamépitészeti hivatalnak kiadatni rendelte, 
hisszük, hogy törvényhatóságunk nem fog 
elzárkózni Léva város méltánylást érdemlő 
kérelmének teltjesitésétöl, mert hiszen a mai 
rendszer mellett többet költ a javításra s a 
mellett soha sem lehet jó karban tartani.

— Uj lekéri apát. A király a vadas 
és közoktatásügyi miniszter javaslatára a 
R i m é ly Károly beszterczebányai püspök 
halálával megüresedett lekéri apátságot 
Lányi József lelkésznek, Ferenc Ferdi- 
uand királyi herczeg udvari papjának ado
mányozta. Az uj lekéri apát rokonszenves 
megjelenésű, aránylag még fiatal, 36 éves 
férfiú, ki az előtt a besztercebányai papne
velő intézetben spirituális volt. Mostani állá
sára a kir. herceg Rimély ajánlata folytán 
hívta meg s megbízta, hogy csa
ládjának a magyar nyelvet, irodalmat és 
történetet tanítsa, 

— A .Kath. Köriek*  uj otthona 
érdekében a xmült vasárnap, márczius hó 
20-án délután tartatott meg a jóváhagyó 
közgyűlés. Oly nagy volt a lelaesülés s oly 
sokan jelentek meg a 221 rendes tag közül, 
hogy alkalmas helyiség hijján az udvaron 
szabad ég alatt kellett azt megtartani, Há
rom zárt ajánlat érkezett be helybeli építé
szeinktől s Veszelyi Ferencz kapta meg 
az építkezést, aki legolcsóbban 21,350, azaz 
huszonegyezerháromszázötven korért Ígér
kezett azt teljesíteni. Az épület földszintes 
lesz, de köteles az építő Czibulka Rezső 
műépítész tervéről eltérve a falak hordké- 
pessegét úgy megnagyitani, hogy az szük
ség szerint emeletet is elhordozzon. A pin- 
cze, szolgalakás és egyébb megfelelő mellék
helyiségeken kívül, öt terem fog a tagok 
kényelmére szolgálni, melyek közül a leg
nagyobb 12 m. hosszú, 7 m. széles, 5 m. 
magas, alkalmas felső szellöztetökkel s u. n. 
„stukkó" kiképzéssel, az épitkezést tizenkét 
tagú épitö bizottság vezeti, a szakértői fel
ügyeletet pedig M o n a k o Mósé műépítész 
mint a kör tagja, díjtalanul ígérkezett tel
jesíteni. Az építő az épitkezést még ápr. hó 
első napjaiban meg fogja kezdeni s köteles 
azt teljesen készen szept. 15 én által adni. 
Mivel pedig a választmány határozata ér
telmében az épületnek teljes egészében uj 
és tartós anyagból kell készülnie a kör a 
telket övező kőfalat is eladja s erre vonat
kozó árverést ma f, hó 27-én délután négy 
órakor a helyszínén fogják megtartani, a 
hol az árveres feltételeit is előzetesen ki 
fogják hirdetni.

— Márczius 15 Körmőczbáuyán. 
Mintha a politikai lidércznyomástól való 
szabadulás a társadalomban is éreztetné ha
tását 1 Soha ennyi ünnepélyességgel nem 
ülte meg még az ősi bányaváros márczius 
15 ikét. Reggel 9 órakor az ál), főreálisk. 
Toldy önképzőköre ünnepe t az egész ta
nári testület jelenlétében. Az énekkar 
Talpra magyar-ja után Tokay Nagy Kálmán 
önképzököri elnök gyújtó hatású megnyi
tója, Patsch Vili. oszt, tanuló emlékbeszéde 
a zenekar magyar dalai, Ileimler VII. oszt, 
tan. szavalata (Viiágosnái, Gyulaitól) az 
énekkar csatadala, Pollacsik Vili, oszt. tan. 
szavalata (Vén czigány) és a zenekar 
Bercsényi nótája mindmegannyi gyönyör- 

. ködtetö pontjai voltak a valóban sikerült 
i ünnepélynek. A VIII. oszt, tanulói >az idén 

is résztvettek a turcseki honvédosz'opnál 
rendezett ünnepen, Pszotka Ferencz tanár 
vezetése alatt. A tanítás a város minden 
iskolájában szünetelt. Fellobogózott köz- és 
magánépületek a napsugaras természettel 
együtt örültek a gondolatszabadság évfor
dulójának. A Magyar Közművelődési Egye
sület megindította nagyobb szabású ünne
pélyhez örömmel csatlakozott az egész tár
sadalom, Esti 6 órakor megszólalt a tűzol
tók hívogató harsonája, s százával tódu't a 
reáliskola épülete elé, ahonnét fáklyásme
net idult a főtéren felállított emelvényhez. 

, Köröskörül kivilágított ablakok, színes ra- 
. kéták, majd harsogó zene s a Kálvárián 

durrogó taraczklövések. A szökőkutra borí
tott deszkapallón rázenditett a daloskör a 
Szózat-ra, Putuoki Pál állam vasúti pénztá

ros Szabolcskának alkalmi költeményét sza
valta -hatással, majd Hercsuth Kámán, a , 
siketnémák intézetének igazgatója tartott i 
éljenzésekkel meg-megszakitott lelkes be3zé- | 
dett. Utánna a daloskor elénekelte Petőfi 
Talpra magyarját, melynek gyönyörű dal
lamát Antos városi karmester irta. Clement 
Aladár takarékpénztári tisztviselő Ábrányi
tól szavalt raeeszecsengö hangon. A közön
ség lelkesedése a Kossuth-nótában tört ki 
ezután s a Ilymnus akkordjai után véget j 
ért a lelkes ünneplés. A városházának or
mán büszkén lengett a 48-as zászló.

— Stubnya fürdő eladása. Körmöc
bánya szab. kir. főbányaváros közönsége el
határozta, hogy a város tulajdonát képező 
Stubnya fürdőt örök áron eladja. A becsér
ték megállapítása szakértő bizottságra van 
bízva.

— Haláleset. Deutsch Mór a lé
vai koronavendéglö bérlője e hó 21-én 76 
éves korában hirtelen elhalt. A boldogult 
még az nap a lévai kir. járásbiróság előtt 
tárgyaláson volt, ahonnan déltájban távo
zott s mielőtt haza ment volna,'egyik főtéri 
füszerüzletbe indult egyet-mást vásárolni. 
Azonban a járdán hirtelen összeesett s pár 
pillanat alatt kiszenvedett. Mire segítség ér
kezett, már halva volt. Holttestét városunk 
közönségének őszinte részvéte mellett e hó 
22-én helyezték örök nyugalomra-

— Haláleset. Lutonszky Géza 
privigyei erdögondnok e hó 23-án rövid 
betegség után Privigyén elhalt. Az alig 35 
éves férfiú halálát lévai rokonai és ismerő
sei is fájdalmas részvéttel fogadták.

— Vásár. A folyó évi márczius hó 
21-én Léván tartott országos baromvásárra 
felhajtatott szarvasmarha 1983 drb, ló 2215 
drb, juh 200 drb, sertés 146 drb, kecske 
4 drb, szamár 4 drb, összesen 4552 drb. 
Ezekből eladatott szarvasmarha 761 drb, 
ló 338 drb, sertés 93 drb, kecske 2 drb, 
összesen 1194 drb.

— Az adóhátralékosok. A pénzügy 
miniszter a kormány nevében kijelentette, 
hogy a törvényen kívüli időkben keletkezett 
adóhátralékok beszedésénél a lehető legeny
hébb eljárást fogja tanúsítani. Hozzátette 
Lukács miniszter, hogy a hátralékok utóla
gos teljesítésére utólagos részletfizetéseket 
enged mindazoknak, akik azt kérik s akik 
ezt a kérésüket m éltánylás’érdemlő okokkal ( 
támogaják. E tekintetben a kormány lég- ; 
messzebbmenő jóakaratával fognak találkozni. 
És kijelentette végül a miniszter azt is,hogy 
az exlexes időbev keletkezett adóhátralékok 
után késedelmi kamatokat szedni nem szán
dékozik. A miniszter utóbbi kijelentése fedi I 
a közigazgatási bíróságnak egy múltkori | 
exlex letelte után egy konkrét esetből kifo- I 
iyólag hozott ama elvi határozatát, hogy az 
exlex idejéből eredő adóhátralékok után az 
állam nem jogosít késedelmi kamatot 
szedni.

— Külföldre szóló postautalványok. 
A m. kir. posta és távirda vezérigazgató
sága a következőket teszi közhírré : A fo yó 
évi április hó 1-től kezdve a külföldre -;im- 
zett postautalványokat a feladók nem mint 
eddig koronaértékre, hanem a rendeltetési 
ország pénzértékére kötelesek kiállítani. A 
rendeltetési ország pénznemére kiállított 
postautalvanyokra koronaértékben befizeten
dő összegeket a felvevő postahivatal állandó 
ku csok alapján számítja ki és a feladó ve- 
venyben úgy, mint eddig, a koronaértékben 
tényleg befizetett összeg átvételét nyugtázza. 
— Az utalványozási díj szintén a tényleg 
befizetett korovaértékü összeg alapján szá
mítandó ki. Az átszámításnál használt kul
csokat, nemkü önben azt is, hogy az egyes 
országokba mily pénznemre keli a postautal
ványokat kiállnán', a m. kir. posta- és tá- 
virdahivatalokban a közönségnek könynyen 
hozzáférhető helyen kifüggesztett „átszámí
tási tábiázatok“-ból lehet megtudni. — Az 
átszámítási táblázatok a kir. postahivatalok
nál megszerezhetők. Ugyancsak április 1-étől 
kezdve a külföldi feladók, illetve postahiva
talok a külföldről Magyarországba küldött 
postautalványokat koronaértékbeu fogják ki
állítani. E postautalványoknak a magyar 
postahivatalok részéről való átszámítása te
hát elesik. A külföldre szóló csomagokat 
terhelő utánvételeket, csomagon és a hozzá
tartozó szállítólevélen s az utánvételi lapon 
továbbra is koronaértékben kell kitenni. Az 
átszámítást a rendeltetési postahivatalok fog
ják végezni ugyanazon kulcs alapján, melyet 
a Jíagyarországba szóló postalványok kiál
lításánál használnak. A magyar postaigazga
tás a külföldre szóló postautalványok kiállí
tására uj űrlapokat bocsát forgalomba. A 
regi nemzetközi utalványürlapok csak már
czius hó 31-ig érvényesek. — E napon tu', 
folyó évi julius hó 31-ig a közönség a bir
tokában lévő használatlan régi űrlapokat rá
fizetés nélkül bármely postahivatalnál uj űr
lapok ellenében becserélheti.

A ki kertjót szereti, szép virágo
kat és kitűnő konyhakerti terménye
ket akar, az fedezze szükségletét Mauthner 
Ödön cs. és kir, udvari magkereskedésében 
Budapesten, ltottenbiller-utcza 33. A cég idei 
árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kivá- 

| natra mindenkinek ingyen küldi. Éten árjegy
zék az általánosan ismert, világhírű, kitűnő 
magvakon kívül, még a különösen érdekes 
és meglepő konyhakerti- és virágujdonság*  
nak egész sorozatát is tartalmazza,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904. évi márczius hó 20-tól 1904. márczius hó 27-ig

Születés.
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Kovács Antal Svarba Julianna leány Irma Irén

Rakovszky Mihály Kucsera E. fiú Sánd. Sámuel

Ilécz Pál Tóth Ilona fin Sándor

Vájsz Pál Ilovszky Izabella leány Mária

Stadler Mihály Spitzer Páni leány Lina

Heller Manó Steril Mária fiú Simon

Schulcz Jakab Rédlich Borbála •leány Orzsébet

Koráb Henrik Sikirs Antónia fiú József

Gál Dávid Szabó Mária leány Piroska Gizi.

Halálozás-

Lévai piaeziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány

Az elhunyt neve Kora A hajál oka

Vájsz Mária 3 nap vei. szül, gyeug.

özv. Deutsch Mór 76 szivszélhiidég

Kocznian Ilona 18 hónap tudölob

Mihalik Julianna 3 hónap hév. bíbor kiiteg

özv. Audrovics György 67 májzsugorodás

Búza m.-mázsánként 12 kor. 20 fill. 
13 kor. 60 fill. Kétszeres 13 kor. 40 fill. 
12 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor.—fill. 12 kor. 
40 fiU — Árpa 12 kor. 60811. 13 kor. — fi'l 
Zab 11 kor. 20 fill. 11 sor. 40 fill. — Kuko 
ricza 11 kor.— fill kor. 11 40 fill. Bab 
13kor. 20811. 14sor.— fill. — Lencse 16 kor. 
20fill. 16 kor. 60 fill. — Köles 8 kor. 20 fill. 
8 kor. 80 fill.

Nyilttér.
Fodrász üzlet áthelyezés!!

Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé
get, hogy az eddigi Schubert-féle házban 
volt

fodrász üzletemet 
teljesen újonnan átalakítva és modern ké
nyelemmel berendezve

1904 április hó első napjaiban 
Petöfi-utca Takarék es Hitelintézet 

épületébe helyeztem át.
Az eddig is irántam tanúsított n. b. bi

zalmat továbbra is kérve
kiváló tisztelettel

MARTINECZ JÓZSEF

Jóházból való fiú
tanonc nak

azonnal belépésre felvétetik Weil Jakab 
férfi és női divat aruk üzletébe.

Szőllő-hajlék
bérbe kerestetik, kirándulási célra.

Van szerencséin a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy
-Ljévátli. —----- —------------------------------
------- Láng közp. kávéházzal szemben 

(Klain Ödön féle házban) 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 

Férfi és gyermekruha 
ss és női ielöltök zzzz 
üzletet “ ■ ■— —---- -• —

-------- —- megnyitottam.
Dús válaszlék minden elgondolható mi

nőségű és alakú kész 
férfi és gyermekruhákban 

továbbá óriási nagy választék 

fl*"*  a legújabb női 
felöltőkben "WS 

férfi felöltők, Ulster, Hava lók. Jaquet 

Ferencz József öltönyökben
folyton újdonság gyermek 

------------- - ruhákban,
üzletemben minden egyes darabon a legju- 

tányosabb
szabott étr 

megjeiöiese kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve vagy ok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
központi férfíruha áruház 

ós női felöltők raktára.
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uj czukrász Léva Kossuth Lajos tér 
============= Friedmann-féle ház.

Tisztelettel értesítem a n. é. iizönséget, hogy naponta frissen készü't íz
letes sütem-’nyek, továbbá; Kugler Desseriek, Tórák, Bonbonok, Fagylaltok, 
Crém Pástétomok a legjobb minőségű Kávékalács s minden e szakmába tariozó 
kellékek a legjutányosabb árak mellet nálam kapható*.

Azonfelül ajá o Húsvéti czikkeimst. továbbá Mákos- és Diós
kalácsokat és az ál abim felfalni' a le.-szebb és legfinomabb

Japán golyókat. ------------=-------- =.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve

maradok alázatos tisztelettel

Medvegy La 
>OO :03000□OO^O

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

w-Ciiba-Kávébó
rne ynek aromája kitűnő és természetes testetlen színű =====

Kilója 3 korona 20 fillér
4*/ 2 kilogr. póstafiaomag ára 13 kor. 50 fillér.

Kapható. KERN TESTVÉREKNÉL Lévan.
Tegryzet: föd 'g, hogy a kávé ne legyen áita| elveszti

zamatját b kiizadja illő olaját. - •

Horgony-P:
L.

Expeller
egy régi ki| r« l»«l: házLznr. amely 
mar több ■ int • v - ta ni*  j. 
bizliatóbed*  ■ íilaH Inui •J.-iiik 
köszvénynci, tűzi
Intés. '——— ! .
gyünk és cs .1 i -ti u\. -két
dobozukban.i,.húr' jny ’ i
és a„Richfer" z _ •jvz- I ! . . 
jónk el. — SO f. 1 k.40í < 2 k. 
árban a légtől 
kapható. Főraktár.Török 
József gyógyszer' szn« ' 
Budapesten.

blcbter F. Áű. es társa, 
csász. es lcir. udvari szállítók.

. . Rudolstadt.

I

Szőlőoitványok,
melyek megeredéseért felelősség vállaltatik !

Amerikai alanyon készült legkiválóbb csomege- 
és borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü példányok szokvány 
minőségben, mérsékelt árakon Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

Kükiillömeütí Első SzölöoltmyteleimeL
Medgyes, N.-Kükíillö megye.

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrészi sz, i^azdasájji 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadói a, Bárba 
A. Stirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-KiiküliÖ vártnegye v. szó őszeit biz

tosa stb.

Lugas szölooltvanyok szintén mérsékelt árakon.

!Készlet egy millió!
Árjegyzék ingyen és bermentve.

gpnera-

<V-» C;

o_^,C£J

I
i

i
a

| Drezdai Motorgyár R.-T. | fej CM
(ezelőtt Htíle) fióktelepe es műhelye :

GELLERT IGNÁCZ és társa.
Sudapest, Vl. Teréz körút 41. 

-------------- (Telefeoa. 12-51 ) -— 
Aj in Íjuk '.z * I.KH><*rc  l^/jobb. leirtÖKt*  |>b,
bgr - stb*.  <j •i-.it drezdai benzinmotorokat 
lokomobilokat es sz^ngaz fejlesztős 

toros motorokat.

3000 gép a legteljesebb 
elegedésre szállítva.

Ma’omiizeinre, darálásra,, t tkarm tnykenjr.íkbn, 
tejgazdaságoknik, favágáshoz, vi'.3mellre, csép
iéihez és mindeu más gazdasági és ipari mun

kához a legjobb üxentorö.

A drezdai motorok mind u v,vizsgálaton 
kiállításon a legelső di akkal lettek kitün

tetve.

Kedvező fizetési feitetelek! 
Legmesszebbmenő játállás !!! 

Uj ’. Budapesten főműhelyt Uj ! 
Í- rendeztünk be drezdai mü- ■ 

vezetővel es szerelőkkel. 3

meg- I
es

márvány mozaik és cement áru gyára

Budapest,
VII.. K-ottenbiller-utcza 13

Vállalkozik: Raktárt tart:
Granit-tarrazo 
Beton rozasok 
Csatornázások 
Turbinák es zsilipek 
Meóenczek 
Szökőkutak
Jászoluk
Fürdökada*  oeton 

üoi es f .ymict- 
tapokk-J borítva

Fdibin kolaíox fa- 
yence lapokkal.

agyag és

Marvany-mozaik 
lapok vaienczai 
módra

Cement-apók sima
es római mozaik 
utánzat

Mozaik lap a la 
Mettlacii

Kér amit- es KI nkor- 
lap

Portland c una.it- 
csövek

Koagyagcsöves 
Rnn.an-czement
Porti ind-czemant
Tüzalto-tegla 

czeaientcaóvek »-

Kérjen mindenki
saját érdekében

t iúü.;l

Kneip

ííat^öin3r-fé!3

p-maiáta kávót

ce ik oly "n, a melyek a
Kn<-:pp pátei védjegyet és a Kath- 
reiner nevet vis és kérőije gondo
san a silány utánzatok ellő-adásit.

G : NjergsUjfalu. <Es < r om m.) .Sür> ö- ycz.m : Eternit Budapest.

Azbeszt-cement-pala
H VTSCHEK LAJOS SZAB.

Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, oloso es tűzálló tető-fedőanyag.

ETERNIT MÜVEK Hatschek Lajos Budapest,
VI., Andrássy-ut 33-

Elsőrangú referenciák- — Jótállás, — Évi gyártás 1500 kocsirakomany. — 
Kerjen ismertetést,

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs- kir- osztr. magyar-, nemet tranczia-. olasz- es orosz szaba

dalmazott erczkoporso gyárából-
Ezen szabadalm. 

erez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség- 
ügyi hatóságok 

aj által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább

légmentessegűK miatt, mi által az legartalmas szesz (hullaméreg) kigö 
zölgését akadályozzák, a legjobban ajáultatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü 
veit országban a legnagyobb elterjedést, ara 8 írttól 100 írtig.

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

Úgyszintén siremlekek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár
nák, k08Z0ruk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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alapittatott 1881. évben. £2 £
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a >
Ajánlja D3gy vé asztéku óra. arany és ezüstáru raktárát

melyben mindenk ov a legújabb divatu áruk bámulatos olcsó áron kaphatók
Arany női óra • • • 12.— frttól feljebb
Arany férfi óra • 20— , n
Ezüst óra e • • • ♦ 6-~ „ D
Niki óra ) • • • • • • 3— „ T)
Ingaóra • • • • • 6-“ „ n
Arany gyűrű (14 kárát) é • 2.‘/s » >
Arany függő (14 kárát) 1.*/.  „ n

Alkalmi ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék.
Legfinombb chrOD.Otuetrikus pontosságú órakülönlegességek mindenkor 

raktáron ionnak.

A öl? Az orvoB‘ kongresszuson Leyden tanár kostáján hogy egyedül Németországban lá!andóan 1,200.000 embert tüdövészes ée ezek közül kb. 180 000-en
X LLLLU WW WV^wJi±lwJi« lesznek áldozata e borzasztó betegségnek. A tüdőbaj előidézői a tub r-bacillusok, mely baczillusokat minden ember be'élegzi, mert előlük elzárkózni 

lehetetlen. Ha most már szerencsére sokan nem lesznek tuberbacziliisokká, abból tűnik ki hogv az emberi test azzal a tehetséggel bír, hogy a belélegzett tuberbacillust ár
talmatlanná teszi. Ott, a hol a légcső számos finom ágacskává szejjeioszlik, a tüdőben vezető kétmirigy,az úgynevezett pajzs- vagy tüdőmirigvek vannak, a melyeknek rendeltetésé
ről a tudomány sok ideig nem volt tisztában. Most azonban Hoffnan dr. kutatásai nyomán tudjuk, hogy ezek egész külön folyadékot készítenek, mely a betegs-gi tüneteket még 
mielőtt pusztító hatásukat megkezdhetik a tüdőben, megsemmisíti. A hol tehát ezek a mirigyek átöröklés, vagy gyengeség, vagy más organikus akadály folytán nem tudnak ebből 
az anyagból elegendőt produkálni és a hol a tüdő meghűlés, por vagy egyéb befolyások követketézben érzékeny, ott a betóduló tuber-bacziilueot megmaradnak és elöbb-utóbb be
következik a betegség. Itt támad a gondolat: a pajzsmirigy erősítése által a tuberbaczillus pusztításának elejét venni. Ezt a közeli gondolatot felkarolta Hoffaiann dr. és a pajz 
mirigy-erősítő anyagból saját maga készített eg gyógyitószert tíidöbaj (ironikus katarrus és ászkor) ellen, melyet Glandulénnak nevezett el.

A Glanduién nem mérges, nem vegyészeti mü, hanem teljesen egészséges és állatorvosi felügyelet alatt frissen vágott juh friss p ajzsmirigyeitiöl lesz készítve, a természet 
maga adja a gyógyszert minden betegség ellen, csak találni kell. A pajzsmirigyek alacsony hőfoknál, légmentesen lesznek megszáritva, tablettákba préselve, minden tablettának 
025 gram a súlya, melyből 0’05 gr. mirigypor és 0.20 gr. tejezukor édeskésére.

Ha a Glandulént előírás szerint használjuk, javul az étvágy, jobb lesz a kedv, ée testi súly gyarapodik, láz, éjjeli izzadás és köhögés múlik, köpet enged javulás áll be.
Sok orvos és magánfái bizonyítja e tüdövészt gyógyító ezer nagy értékét. Glanduién már sok meglepő gyógyító eredményt muta'o t, hol más szert n--m használnak. 
Glandulént készít Dr. Hoffnann Nachf. vegyi gyára, Meerane (S ászorsság) és k: phafó a legtöbb gyógyszertárban, valanfnt Török József gyógyszerésznél Buda

pest, Király Utcza 12., üvegekben 100 table fával 5 kor. 50 fiit tablettával 3 kor. Kimerítő füzetkék a gyógyító módról, orvosok es gyógyult beteges er-esneseivei ingyen 
és bérmentve. Óvakodjunk értéktelen utánzatoktól.

Nyomatott Nyitrai to Ttot kterrnyomdájiban UvAn,


