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Barsvármegye kegyelete.
Minden nemzet addig él, mig múlt

jának dicső emlékeit megbecsülni tudja. 
A múlt képezi tárházát azoknak a kin
cseknek, amelyekből a nemzet a jö
vendőre nézve reményt, kitartást, bal
sors idején erőt és bátorságot merít. A 
magyar nemzet története igazi kincs
tára a hazaszeretetnek, a szabadság ’ 
iránt való lelkesedésnek. Szép és cső- . 
dálatos történetek sorozata ez, amelyet ■ 
hazafias áhittal kell kezünkbe fogni. A ' 
nagy egésznek kicsiny, de számottevő * 1 
része volt mindenkoron Barsvármegye 
is. Részt kér az egész történetéből s 
mi barsiak, ha vissza tekintünk egy 
ezredév eseményein által, büszke ön
érzettel állíthatjuk, hogy ez a rész 
méltó volt az egészhez s hogy ennek 
a résznek története elválaszthatlanul 
egybe van forrva az egész sorsával. A 
haza jó és balsorsában, de főleg a vi
harok közepette ott látjuk vármegyén
ket 8 volt idő, hogy az ő kicsinysége 
daczára is nem egy esetben az ország 
vezérvármegyéjévé küzdötte fel magát. 
Hangja irányadó volt a nemzet sorsá
nak intézésében, az elnyomást célzó 
erőszak ellen az elsők között állott a 
porondra.

S hogy mindez igy volt, s hogy 
mindez most a késő Jutódok méltó di
csekvésének tárgyául szolgál, kizárólag 
ama nagy szellemű s lelkű férfiak ér
deme. kik mindent feláldoztak a hazá
ért s a kik cserébe nem kaptak érte 
semmit. Ezeknek a férfiaknak emlékét 
kegyelettel őrizni, ezeknek a férfiaknak 
földön járt nyomait a késő utódok szá
mára megörökíteni minden magyar em
bernek szent kötelessége. Az igaz,hogy 
az életben koldusbottal szoktunk visz- 
szafizetni minden nagy áldozatot, leg
alább hát haló poraikban visszamaradt 
emlékükről vegyük le a feledés fátyolát.

Az érsekujvári temető egyik zugá
ban jeltelenül, horpadozva áll egy sir. 
A járó-kelő, kit útja a temető mellett 
visz el, szivében kétköznapi érzéssel 
halad el e sir mellett s nem gondol 
arra, hogy a kit e sir rejteget magá
ban, egykor Barsvármegyének első fér- 
fia, a hazának igazi hü fia, a magyar 
országgyűlésnek fényes csillaga volt. 
Balogh János nyugszik itt, ki végren
deletében, amit Kovács Elek őrzött meg, 
sirkövére azt rendelte Íratni :

Itt nyugszik Balogh János, 
Ki mint ember a becsületért, 
S mint polgár a hazáért élt.

A felirat megmaradt,hogy jellemezze 
az elhunyt gondolkozását. A kő azon
ban még ma sem készült el. Az igaz, 
hogy ércnél maradandóbb emléket 
emelt ő magának a magyar haza s 
különösen Barsvármegye fiainak szivé
ben s igy kizárólag bennünket érhet 
a vád, ha elfog jönni az idő, a midőn 
nem lesz élő ember közöttünk, ki a mi 
büszkeségünknek, néhai jó vezérünk
nek. Balogh Jánosnak örök nyugvó 
helyét megjelölvi tudja.

Azt hiszszük, nem kell újra emleget
nünk, ki volt Balogh János! Megadta 
erre feleletet Druga János érsekujvári 
ügyvéd, ki 1872. január 19-én teme
tése alkalmával ékes beszédben búcsúz
tatta a „nagy b a r s i t“. Mindnyájan 
tudjuk: ki volt ő minekünk. Ismerjük 
az ő működését, nemes jellemét, szikla 
szilárd erélyét, a mely kitűnő tulaj
donai már ifjú korában a pozsonyi 
1827 — 1832-iki diétán, mint Barsvár
megye követének országszerte ismertté 
tették a nevét. Jól tudjuk, hogy mily 
szerepe volt a Weselényi perben, a 
melyből kifolyólag ad audiendum ver
bum idézték. 1836. évben már az or
szággyűlés vezető férfia volt s Bars
vármegye dicsőségének tarthatta, hogy 
1842. évben első alispánjának sikerült 

megnyernie, a mely hivatalát 1845-ig s 
rendületlenül a legnagyobb hazafias 
szellemben vezette. 1848. évben,m'kor 
az első felelős magyar minisztérium 
megalakult, ő képviselte Barsvármegyét 
az országgyűlésen s ugyancsak ő volt , 
a követünk 1861. évben is rz a'kot- ' 
mányos időszak közeledtekor.

Nyitott kön} z volt az élete, a jel- : 
szava volt ; mindent a hazáért s e 
jelszónak a szó szoros értelmében ele- , 
get is tett. Az üldöztetésnek, erőszak- ’ 
nak, fenyegetésnek vele szemben nem . 
volt semmi eredménye, mikor a haza 
boldogságáról volt szó. Nem volt rá 
nézve áldozat, a mit szivvel meg ne 
hozott volna, hogy hazáját és várme ' 
gyéjét boldognak lássa.

S ez a férfiú most ott nyugszik az ' 
újvári temetőben jeltelen sírban, el- * 
feledve.

Erről a jeltelen sírról megemlékezni, 1 
ezt a jeltelen sirt, mint drága ereklyét . 
megőrizni Barsvármegyének köteles- i 
sége. Ma még megtudjuk jelölni az ő , 
nyugvó helyét, a késő utókor sohasem 
bocsátaná meg nekünk, ha azt most 
meg nemjelölnők maradandó emlékkel.

Ez előtt huszonkét évvel, 1882. 
évben is felmerült ez eszme. S halálá- • 
nak tizedik évfordulója alkalmából la
punk a „Bars“ készséggel ragadta meg ( 
az alkalmat, hogy eszébe juttassa a 
vármegye közönségének, hogy nagy 
fiának hamvai jeltelenül állanak s hogy 
sírhelye is csak néhány személyes jó 
barátjának emlékében van megőrizve. 
Egyúttal pedig gyűjtést indított, hogy 
sirhelyét emlékkővel megjelölhessük. 
Ezen gyűjtés eredményekép befolyt 50 
forintot 1882 évi október 16-án Bars
vármegye akkori alispánjának címére , 
elküldöttük a mondott célra leendő el- . 
használás végett,

Tudomásunk szerint a sir még ma ; 
is jeltelen. Azóta immár több mint két

évtized lepergett s nem hihetjük, hogy 
ama nemes láng hirtelen végleg kialu- 
dott volna. Miért is azt a tisztelet
teljes kérést intézzük Barsvármegye 
alispánjához, hogy eme kegyeleten 
szándék megvalósítása érdekében a 
beküldött összeg után nézni s 
a vármegyének azon kegyeletes tervét, 
hogy Balogh János sírhelye emlékkő
vel jelöltessék meg, napirendre tűzve 
mielőbb megvalósítani kegyeskedjék.

Azt ne mondhassák a szomszédok,hogy 
a náluk eltemetett nagy barsi sirhelyét 
jeltelenül hagyva kitettük az enyészet
nek, az örök feledésnek. Annyi hálá
val tartozunk a nagy férfiú emléké
nek, ki szívvel lélekkel magyar és a 
mienk volt.

Hová építsük a tanítóképzőt ?
A’■ uj tanítóképző építési ügye szokat

lan hullámokat vert fel másküiönbeu csendes 
városunk tá.-sada!mi életében.

A szép és díszesnek Ígérkező épület 
számára helyet találni olyant, a mely egy
úttal városunkat is díszítse és annak tovább 
fejlődését előmozdítsa, de a célnak is töké
letesen megfeleljen, nem könnyű dolog és 
épen azért nem lehet csodálni a képviselő
testület tagjainak e kérdés fölötti szokatlan 
érdeklődését és semmi sem természetesebb, 
miután „sok emhe , sok vélemény1*,  hogy 
kiki a saját tervét, gondolatát tartva a leg
helyesebbnek legalább is mindaddig, a mig 
valamely alkalmasabbról, célszerűbbről öt 
más meg nem győz'.

Nekem, megvallom, nem volt szándé
komban e kérdés fölött nyilvánosan, vagyis 
e tisztes lap hasábjain nyilatkozni, de úgy
szólván kötelességemmé teszi azt, mint e 
város polgárának akkor, a mikor egy igen 
fontos dolog, a mely már számos alkalom
mal vált kárára város továbbfejlődésének, 
legutóbb egy nyilatkozatban is helyt talált. 
Ez a dolog véletlenül belevág a szakomba

T A BCZ A.
A suttogó szellő.

Irta : K. M.árto»ffy Imre.

A rövid alkonyat helyet adott a hosszú 
estének és az ezüstfényü hold barátságosan 
és kíváncsian mosolyg a hóval borított földre 
és azok lakóira. A napi munka szünetel s 
az esti harang bűvös, melodikus hangon re
zeg a levegőben. Halk szellő suhan végig 
az utcán és megkopogtat egy-egy ajót,vagy 
ablakot, hol hanyagságot tapasztal.

Kőrútjában a városliget környékén meg
áll egy csinos házacska előtt, mely gyönyörű 
kert közepén van. Úgy látszik Eolus mester 
otthonos e házban. Midón az épületet, mint 
egy ör körüljárta, a háztető ódon cifráza
tára ül, hogy fáradalmait kipihenhesse. De 
nem sokáig pihen, majd ismét kezébe veszi 
hárfáját és bájos dallamot zeng a kikeletről, 
szerelemről és kéjről, úgy, hogy önkényte
lenül megállunk és figyelmesen hallgatjuk 
suttogó daliamát.

Egyik udvari szoba ab akán is hallga
tóik valaki. Sápadt arczu leány, egyszerű 
ruhában ül és varr a gyér lámpafényénél. A 
hízelgő bájos hangokat, melyeknél talán mű
vész sem csal ki szebbet hangszeréből, fe
szült figyelemmel hallgatja, a varrást félbe 
hagyja, fejecskéjét kezére támasztva, nagy, 
barna szemével álmodozva tekint ki a sötét 
éjbe.

Lelki szeme előtt szép, boldog, de rég 
eltűnt idők jelennek meg, melyekre szeme 
könnyekkel telik meg. Ismeretlen mély fáj
dalom honol bájos vonásain s miközben 
gondolkozva tekint a semmiségbe, suttogja 
mintegy álomba merülve : .Mily boldog 

voltam akkor, midőn még anyám élt s mi
dőn „0“ esténkint hozzánk jött és künn a 
folyosón egymás mellett ültünk ! Most egye
dül vagyok, anyám már féléve nyugszik a 
hideg sírban, ö pedig idegen országban van, 
messze, messze . . . Miért ment el? Talán 
megismerik benne a valódi művészt s körül
rajongják, avagy talán még szegényebben 
fog visszatérni ?

De nem! Azt a jó Isten nem engedi 
meg, hogy ily nagy tehetséget kaján irigy
ség megbuktasson. Oh szegény I Vájjon mit 
mivelhot ? Csak legalább egyszer ima sor
sáról, de előbb nem akarja ezt tenni, mig 
kimerítően nem közlöm vele helyzetemet, 
már pedig ez lehetetlen. De ha megírnám 
neki, hogy szegény anyám halála óta hely
zetem szomorú s néha lésö éjig dolgoznom 
kell, hogy kenyeremet kereshessem, legott 
visszatérne hozzám, hogy segítsen. Azzal is 
vádol, hogy nem szeretem. Oh 1 ha tudnád, 
mily forrón szeretlek, mondd meg azt neki 
jó Istenem, hisz jól ismered szivemet!“

Csöndes zokogásba tör ki. Da csakha
mar megtorló könnyes szemét és ég felé 
pillantva folytatá :

— Vájjon meddig marad még távol ? 
Ah, bár itt volna. Még egy év. — Mennyi 
szerencsétlenség történhetik addig. Vájjon 
egészeáges-e ? Hát ha beteg lesz, vagy meg
hal — vagy talán én halok meg ? 1 A halál 
— a halál, oh Istenem 1

Mély sóhajok törtek elő hullámzó keb
léből, midőn a halvány leány e szavakat 
monda.

A hallgatózó szellő azonban mindent 
látott és hallott ■ gyorsan repül hegyen-völ
gyön keresztül a szép olaszországba. Megáll 

egy szegényes műterem előtt, mely egyúttal 
lakszoba is volt. Ez a lakás szegény festőé, 
ki annak a leánynak kedvese.

Némán ül a nyitott ablaknál és élve
zettel szívja a balzsamos esti levegőt, majd 

' észrevesz egy felhőt, mely északról jőve, 
lassan emelkedik az égboltozaton. Nagyot 
sóhaj''. Fájdalmas érzés vonu1 végig egész 
valóján, majd keserű mosoly honol finom

I metszésű ajkán. Vájjon mire gondol?
Nagyot lélekzik és sápadt arczát pir 

váltja fel. Fölkel és nyugtalanul jár föl s 
alá. Megáll és álmodozva mondá :

— Oh bár csak egy ember volna, ki 
elismerné művészetemet, de mind ellenségeim 

( s büszkének, kontárnak neveznek. És miért 
( teszik ezt ? Egyedül azért, mert nem kérem 

hizelgek nekik s nem csúszom előttük, nem 
! kérem kegyüket. Igen, ha kegyüket vadász

tam volna, most nem ülnék itt s nem lennék 
oly földhöz ragadt szegény, béketürö Jób 1 

Gúnyos mosoly vonult végig ajakán és 
tovább folytatá :

— De félre e sötét képekkel 1 Vájjon 
mit csinál ö otthon ? Vájjon gondol-e rám 

! néha, s szeret-e még ? Da ha ö is elfelejtett 
és elhagyott . . . akkor . . .

Keresztbe fonja karját, fenyegető pillan- 
j tást vet a sötét éjbe b fáradtan rogy egy 
' székbe. így ült soká, igy mozdulatlanul,mint 
. egy élöszobor.

Végre fölkelt, bezárta az ablakot s ép
pen nyugodni aáart, midőn visszafojtott lé- 
lekzettel hallgatozik. Úgy képzeli, mintha a 
távolban lágy zene és ének hangjai hallat
szanának, mindig közelebb-közelebb jö a 
hang s csakugyan nem csalódott, mert ba
rátja Eolus mester látogatja meg a késő éji

órában. Hevesen kopog az abiaktáblákon.A 
fiatal ember jól ismeri egyetlen barátjának 
hangját s gyorsan kinyitja az ablakot, hogy 
a rég óhajtott hírnököt bebocsáesa s meghal- 
gassa üzeneteit,

A szehö híven tesz jelentést barátjának 
szerelméről s elmondja, hogy mit látott, mit 
hallott. Az elhagyott >fju szívből köszöni s 
számtalan üdvözletét és csókot küld a hü 
leánynak. Ekkor a szellő magára véve bun
dáját, pajkosan kérdi:

— .Megcsókolhatom helyetted kedvese
det ? Hát nem vagy féltékeny, mint Otheiló?

Mielőtt ez válaszolhatna, a pajkos szellő 
kisurrant az ablakon s messziről suttogja :

— Jó éjt ! Jó éjt! — és bájos dalla
mokat fütyürészve repül mezön, erdőn ke
resztül, magával vive szegény barátjának 
áldását.

Ez még sokáig áll az ablak eiött,aztán 
összeteszi kezeit és szemét az égfeié emelve 
suttogja :

— A szellő igazat mondo't ?
Az ezüst színű esti csillag oly barátsá

gosan nézi az ifjút, mintha mondaná a spbii- 
rák hangján :

— Igen 1 0 szeret s ha bár téged az 
egész világ ki is tagadott, 0 bü marad hoz
zád ! Ne csüggedj el 1

Béke szelleme lengi át a szegény festő 
sokat zaklatott keblét és szivében uj remény 
ébred. Ajkai imát rebegnek s hálát ad Is
tennek, hogy megengedte érni ezt a bol
dogságot.

A napi fáradalmak után álomra hajtja 
le fejét, álmodik szebb, bo dogabb jövőről. 
A paradicsomban volt,minden vágya teljesül, 
az emberek hódolnak előtte, sápadt arczán 
boldog, megelégedett mosoly tükröződik 
vissza.

Álmod'k 1



Iés igy megbocsátja a szives olvasó, ha e 
fölött szakvéleményt nyilvánítok.

A .Bars" múlt heti számában Pethes 
János igazgató ur nyilatkozik. Nyilatkozata 
igy kezdődik : „Soha sem szoktam felettes 
hatóságaimnak azt ajánlani, hogy a tanító
képző két és fél emeletre tervezett gyönyörű 
uj épületét oly helyen emeljék fel, ahol 
legalább a tavaszi vízállás alkalmával 35—50 
cm. mélységben már talajvíz jelentkezik“stb. 
A nyilatkozatnak itt közölt része más‘terü
letre nem vonatkozhatik, mint a vasút felé 
vezető ríálnai-utcza végén elteiülö .vásár
térre" és annak környékére, mert hogy a 
„hegyalatti dűlőt" nem érti adatta Pethes 
igazgató ur, azt a czikk folytatásából ki le
het magyarázni.

Hát bizony abban igaza van az igaz
gató urnák, a vásártér és annak környéke 
a mai állapotban nem nagyon csábitó hely 
építkezésre.

Tudja minden ember Léván, hogy ez 
volt oka annak, hogy a kaszárnya sem épült 
oda. Pedig mily gyönyörű lett volna ott s 
mily praktikus. Alig egy pár száz lépésnyire 
a gyakorlótértől. E heiyett el van dugva 
szem elöl, a város tovább fejlődésére alkal
matlan helyen, annak díszére sincsen, és 
mindezek betetőzésére meg távol a gyakor ó 
és lövötértöl is. Ezen már természetesen 
nem segíthetünk !

Ha a kaszárnya csakugyan oda épül a 
a vásártér helyére, azóta a szomszédos te
rületek, a melyek ma még mezögtzdasági 
szempontból is alig értékesülhetnek, mert 
mi csürés-csavarás, bizony nedvesek azok, 
— árukban megsokszorodva beltelekül már 
rég értékesítettek volna.

Díszes, impozáns epület és házsorok 
helyet ma mit lát az utazó közönség, ha 
Lévára érkezik: pocsolyát, vízállást, marhá
nak való korlátot, ki nem tisztított, nyáron 
tökéletesen kiszáradt csavargó irányú bün- 
hedt vízfolyást. Émely.tö szaggal telt levegő 
az, ami váro-unk határán fogadja az érkezőt!

A kszárnya építkezés alkalmával már 
póruljártuuk, a katona kincstár kimondotta 
a véleményét ; „oda építkezni nem lehet, 
magas a vízállás 1"

Tudjuk mindannyian, hogy igaz biz az, 
csakugyan magas a vízállás, sőt tavaszszal 
tulmagas, néha nem is 35 cm., mint az
O&—O ' J ) do

talaj felületén is kiverődik. Ebbe azután
belenyugodunk.

Most újra ismétlődik ugyanazon eset, 
Pethes igazgató ur nyilatkozatából kitűnik, 
hogy a cultus-ministerium is értesülve van 
róla, hogy e vásártéren építkezni nem lehet : 
„ott magas a vízállás".

De édes Istenem, jutott-e valakinek is 
eszébe mértékadó helyen azt a kérdést is 
felvetni, hogy : nem lehet-e ezen segíteni, 
nem lehet a talajvizet lejebb szállítani ? és 
ha igen, ugyan mennyibe fog az kerülui ?

Tudtommal sem a kaszárnya építés al
kalmából, sem ma, amikor az uj tanítóképző 
intézetnek keresnek helyet, e kérdésnek 
egyike sem lett szakközegek által megvitatva, 
az egyeben competens hivatal a cuturmér- 
nökség megkérdezve nem lett és így nem is 
nyilatkozhatott.

A culturmernöki intézményt az ország 
súlyos anyagi terhek árántartji fönn és igy 
bátran vehetjük igénybe annak szolgálatát, 
annal is inkább, miután Léva egesz alsó 
vidékének, tehát a vasartarter környezeté
nek is vízfolyásai mar régtői fogva mind.be 
lejtméroztettek es így epen a cuiturmérnök- 
ség adhat legkönuyeüoen felvilágosítást afe
lől, váljon lehetseges-e a vásártér tulmagas 
talaj vizét a Kellő mélységre leszállítani ?

De nézetem szerint ilyen nagyszabású 
építkezések alkalmából akár hová építkez
zünk is, a kincstárnak is kötelessége .enne 
a talajviszonyokat minden bizonnyal legjob
ban ismerő Culturmernöai hivatal vélemé
nyét meghallgatni,

Fentemlitett felvételi terveket láttam, 
azokba bepillantani alkalmam voit, ismerem 
a kultúrmérnök uraknak is véleményét és 
igy tudom, hogy az esesi viszonyok kedve
zők, tehát a fenti bajokon segíteni lehet, 
pedig nem is oly nagy költségek árán.

De nem csak a túl magas talajvizet lej
jebb szállítani, de egyúttal a mai vízfolyá
sokat is rendezni kell : kiegyenesíteni egyi
ket ott es addig a míg szükséges, más 
vízfolyást pedig egészen megszüntetni. Ez 
utóbbiakhoz tartozna nezetem szerint, a ci
gány (Kainál) utcza végén folyó, nyáron 
egészen elapadó vízfolyás. Ezt, a Perec-pa- 
ak felől érkezőt már a Plébánia major 

mögött egy újonnan ásandó mederhen le- 
i hetne a vele most párhuzamosan folyó víz

folyásba vezetni és igy ha a czigányutcza 
végén levő hidat szétbontva a felesleges 
medret betöraetjük, a vásártér a mostani 
eigányutcával egy összefüggő területet fogna 
képezni.

Ezeket a dolgokat megkeilene csinálni 
a város jövő fejlődésének érdekében még 
akkor is, ha ez a kérdés nem lenne éppen 
időszerű. Hiszen a törvény is kötelezheti a 
várost, hogy a közegészségre nagyon vesze
delmes, ilyen vízfolyások rendeztessenek. 
Csak nem rég volt, „Kisszecse" község kény
telen a boltelkek között elterülő tavat lecsa- 
poitatni, pedig az korántsem volt, annyira 
bűzös, egészségtelen, mint a cigányutcza 
környéke.

Akár az egyik, akár a másik oldalán a 
vásártérnek, épülne az uj tanítóképző, az uj 
épülettel szemben csakhamar utcrasor léte
sülne, vagyis a mostam puszta terület ház
telkeknek lehehetne értékesíthető, A vízfo
lyások rendezését tehát ottani birtokosság 
nemcsak nem fogja ellenezni, de azt nagyon 
is szívesen fogadja, miután telkeik értéke 
ezzel emelkedik

Igen gyakran hallom az utóbbi időkben 
azt az érvelést, hogy a „lévai viziecsapoló 
társulat" munkáinak bevégzése után ezek a 
tűrhetetlen ál apotok véglegesen megfognak 
szűnni.

Tudnivaló, ,a lévai viziecsapoló társu- 
• lat" megalakult ugyan, egyes vízfolyások a 

város határában tehát le fognak mélyitetni, 
de azért a vízfolyások kanyargó iránya meg
marad. Azoknak bemélyitése sem lesz talán 

| elogendö arra, hogy a vásártér talajvize 
alaposan levezethető legyen. Ez u'óbbit most, 

Ibogy a tervezetbe bepillantani nincs módom
ban, bizonyosan nem tudom, csak gyanítom. 
De mindenesetre igen czélrzerü lenne, ha a 
város közönsége ezzel a társulattal együtt 

, oldaná meg alaposan ezt a kérdést még az 
idén a munkálatok tartami alatt. Olyan víz
folyások kiásása, vagy mélyítése természe
tesen a melyek a társulat terveibe benn 
nem foglaltatnak a város költségeire lenné
nek, ugyancsak a társulat által egyidejűleg 
a saját munkálataival létesítendők. Hogy a 

, vízfolyások még jobban mélyíthető^, mint 
a mily mélyítés a viziecsapoló társulat által 

i száudékuiíaiik az bizonyos, mert hiszen a 
Garamvölgyének esése lecsapolásokra unos- 
untig elegendő. A vásártéren a talajvizet 
akár két méterre s azon túl is le lehet szál
lítani.

így a viziecsapoló társulattal összeállva 
ennek a bajnak elhárítása aráuylag sokkal 
csekélyebb költséggel létesíthető és ez né
zetem szerint alig fog egy pár ezer koroná
nál többe kerülni. Egy pár ezer korona 
pedig ilyen fontos az egész város fejlődé
sére kiható munkálat foganatosításánál szá
mot nem tehet.

így tehát kizárólag csak a viziecsapoló 
társulat munkálatai meg fogják ugyan köny- 
uyiteni a bajnak elharitátát, de egészen 
meg nem szüntetik azt.

Ezek után nem habozom^ kimondani, 
hogy legszívesebben látnám, ha az uj ta
nítóképző a vásártérre épülne. Annak a he
lyet tartom a legalkalmasatihnak arra, hogy 
e díszesnek ígérkező épület városunk to
vábbi fe]lődéset előmozdítsa, ennél unalma
sabb helyet számara várounkt rü e'en nem 
tudok.

De előbb mindeneseire a vízfolyásokat 
rendeznünk kelt 1

El ne hamarkodjuk a dogot! Itt nem 
csekélységről van szó ! Ki ’udja, mikor nyí
lik megint alkalom, hogy ezt a dísztelen 
piszokhelyet városunk belterületéről eltávo- 
iitsuk.

A rendezett vásártéri terület egy szép 
és impozáns épülettel, a majdan épülő utca
sorral örömet okozand a járó-kelőknek, örö
met az utazónak, aki Lévát érinti, örömet 
az ottani birtokos osztálynak, mert telkeit 
jól értékesítheti, örömet a gazdaközönség
nek, mert hogy a vízfolyások a szándékolt
nál meg melyebbekre ásatuak, nagy óbb terüle
tek belvizei lesznek alaposan lecsapolhatok, 
örömet a mérnöknek, hogy szép tervezete 
kivitelre talál, végre legnagyobb örö
met, mert azokat éri a legnagyobb áldás, 
okoz majd a cigányutca lakóinak, akik ed
digi egészségtelen és fertőző baoilusokkal 
telt levegő helyett tiszta, jó levegőt szív
hatnak. •

Hallom, nemsokára a keramit is kiépül 
a vasúti fordulóig, mily szép, díszes utcává 
válhatik majd a mai por*  és sárfészek,

I

Miután nem én vagyok az egyedüli a 
képviselöbizottsági tagok közül, aki igy gon
dolkodik, de vagyunk többen is, ezeknek 
as uraknak is nevében, bár megbízásom 
nincs reá, kérem első sorban is a város 
polgármesterét, tegye érintkezésbe magát a 
Cultur mérnöki hivatallal a fent nevezett 
bajok orvoslása céljából, hiszen ez semmi
nemű költségbe nem kerül, és ha sikerült 
talán ezúttal Pethes János igazgató ur ag
godalmait is elhárítanom, úgy megvagyok 
győződve, hogy abban az esetben, ha egyébb 
ok az uj tanítóképzőnek a vásártérre való 
elhelyezése ellen a fent említettnél nincsen, 
megteszi a város érdeke kedvéért felettes 
hatóságaihoz intézett abbeli fölterjesztését, 
hogy vaunak komoly hozzáértő polgárai 
Lévának, akik álli ják, hogy ezen a bajon 
lehet segíteni és hogy erre a legmegnyug
tatóbb fölvilágositást a komáromi kultúrmér
nöki hivatal adhat.

Léva, 1904. április 3.
Leidenfrozt Tódor.

* Néhány szó a „Reflexiók" és a 
„Nyilatkozat*-  hoz.

Az igazság szolgáltatása és nem hírlapi
■ tusakodás viszketegje indít arra, hogy a 

„Bars" utolsó számában megjelent és czik-
i kemre vonatkozó Reflexiókat és Nyilatkoza- 
. tót szó nélkül ne hagyjam.

Első sorban bocsánatát kérem Pethes
■ János igazgató urnák, hogy nem tartozván 

azon választottak és hivatottak közé, kik 
előtt az igazgató urnák a város érdekében 
való „könyörgései" e hangzottak s igy nem 
szerezhetvén erről kellő időben tudomást, 
cea : a körülmények csalékony konstelláczi-

. ója után Ítéltem és czikkemben őt is a 
príma informátió benyomása alatt állónak 
mondottam.

Az igazgató ur sokunknak ezen néze
tét a „Nyilatkozatában megczáfolta s ez 
igen kellemesen lepett meg minket. Nem 
sejthettük, hogy ö, ki csak rövid ideje la
kója városunknak és ki ezen rövid idő alatt 
is vajmi keveset igyekezett városunk társa
dalmi életével nekszust keresni és fönntar
tani, épen ezen város érdekeinek előmozdí
tásában fáradozik, a mely iránti rokonszenvet 

i oly ügyesen tudta titokban tartani.
Üdvözöljük tehát, mint Léva városa ér

dekeinek egyik újabb primipilusát.
De a .Nyilatkozat" olyat is mond, mi 

engem kissé feszélyez, mert — ha szó nél
kül hagyom — könnyen rám zúdítja váro- 

i suok elismert tehetségű tanítói karának ne- 
hezteléset.

Pethes ur ugyanis állítja, hogy én a vá
ros iskoláit „leszóltam".

E? az ö részéről legalább is — tévedés.
A .. .1.:____ — i. ■ . i - '■
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cikkkemet, most, midőn fenti bocsánat ké
résem engesztelő hatába alatt az ö szemé
lyét illetett állításomat kevésbbá tragikusan 
veszi, nem fogja sehol cikkemből kiolvasni 
a város iskoláinak leszólását.

Nem kifogásoltam sem a tanerőket,sem 
azok módszerét, sem mindkét tényező sike
reit, csak a tanulóknak ezektől független, 
ha ulról hozott miveltségi mérvét, fokát; 
csak ezek miveltségi különbözéséről szóltam.

Hogy a miveltséget, értve ezalatt nem 
az ész, de a lélek műveltségét, a tudás nem 
befolyásolja, a t sajnos igen gyakran tapasz- 

1 táljuk, mert sok egyénnél beválik a köz- 
; mondás : rustica natura tenet sua jura.

Épen oly helytelen, hogy az igazgató 
ur úgy tünteti fel a dolgot, mintha én a 
„szegény sorsú" tanú ét ellen kelőét ki.

Ne imputá'jon Pethes ur szavaimnak oly 
értelmet, a melyet azokra az igaz ág szem
mel tar ása mellett reá erőszakolnia nem
szabad !

Soha sem hoztam én az ész és a lélek 
miveitségének fogyatkozását, vagy hiányát 
a szegénységgel feltétlen oki összefüggésbe. 
Cikkemben nem találja az olvasó sem ennek 
nyomat, sem lappangó törekvést arra, hogy 
e kei fo >a om azonosíthassák.

A „szegény sorsú" tanu'ók én miattam 
bátrak lehetnek, Pethes ur pedig ne legyen 
akaratlanul arisziokratabb, mint a milyen, 
midőn az álta'am apostrofad nevelesi hiányt 
az álta'a hangsúlyozóit „szegény sor " sel 
téveszti össze és egy kalap alá hozza.

Eszel kapcsolatosan Kurucz t-nár ur 
„Ref eksziói"-val is ked foglalkoznom.

Azok első kibekezdését azzal zárja 
Kurucz ur, hogy a gyakorló iskola „nem 
lehet pusz'án az* urfiák részére fenntartott 
intézmény", későbben pedig azt mondja, 
„senki és semminö - kaszt speciális céljainak 
istápolására ki nem szolgáltathatjuk a gya- i 
korló iskolát,

Ezen szavak feltétlen igazságát Bem én, 1 
sem más kétségbe nem vonhatja,nekem csak i 
az nem tetszik, hogy a tanár ur érdekes 
fejtegetéseivel a cikkemre való hivatkozás
ból indulván ki, az urfiak, uricsaládok és 
kaszt hangoztatásával még arra birja az el- . 
togult olvasót, vagy aki az én cikkemet nem 
olvasta el, hogy rólam feltételezze, mintha : 
csuklya alatt csakugyan egy kaszt érdekeit i 
portálnám, az úgynevezett „uricsaládok" 
kiváltságának akarnám a gyakorló iskolát 
tekinteni.

Megvagyok a tanár ur jóhiszeműségé
ről győződve s lehet, hogy ö oly elvet vél
vén á talam m -gtámadottnak, melyet a pae- 
dagógiumban és a szakíród lom tanulmányo
zásából mint absolut helyesnek deklaráltat 
magáévá tett( talán egy kevéssé elfogult. 

midőn aztán más értelmet olvasott ki sza
vaimból, mint a milyen azok fogalmának 
megfelel.

Nem a tanár urat akarom oktatni, de 
az olvasó közönség esetleg elfogultabb ré
szének megnyugtatására és félreértések el
hárítása végett kell két szó fogalmát tisz
táznom.

Én, ki cikkemben sehol uricsaládot nem 
említettem, mindenütt csak értelmiségről szól- 
lottam. Ezalatt értem : a belátás szerzésének, 
a megértés, a felismerés képességét ; azon ké
pességet, melyigei az ember képzeteit és fogal
mait a közvetlen érzéki benyomásoktól függet
lenül,önmagában összefüggő öntudatos gondolat
körré kifejti, mely körön belül az igazság és 
tévedésről való meggyőződése gyökerezik.

Értelmes, inteiligent mindenki, ki a tu
dás, vagy cselekvés valamely tere felett 
öntudatosan, tisztán és biztosan uralkodik.

Az intelligencia tehát oly tulajdonságok 
összességét jelenti, melyeket minden ép agy
velejű és szivü egyén magának, anyagiaktól 
függetlenül megszerezhet, ha magában von
zódást érez hozzá.

Értelmiség aiatt értjük azon egyének 
összességét, is — jól értsd meg : wem társa
dalmi csoportosítást — kik a felsorolt ké
pességekkel bírnak. Ezen összességhez való 
tartó'andóság jogát bárki is önön magában 
birja, ezt senki másnak kegyelme neki meg 
nem adhatja. Ezen önszerzette jog tette 
egykor a szegény csizmadia fiat Magyaror
szág herczegprimási székére, ez öltötte Si- 
morra Rómának bíborát, ez nyújtotta a 
mészáros fiúnak a viiagköitö babé, koszorúját.

Es mi a kaszt é Az öröklékenység el
vén alapuló, élesen határolt, magába zárt 
társadalmi csoportozat, melynek tagjai csak 
születésük folytán bírnak a hozzátartozandó- 
ság jogával s melyből azok csak kizárás 
utján léphetnek ki.

Tehá’ az értelmiség nem lehet áaszí,leg
alább én nem val hatom annak, amint nem 
is vallottam cikkemben sem annak.

Az értelmiséghez va'ő tartozandóság 
megszerzése nehezebb dolog, mint született 
mágnásnak lenni s ezért jogos az értelmi
séghez számítható szülök aggodalma, hogy 
törekvésük, fáradozásuk esetleg tönkre me
het, ha a gyermekeikre otthon reá nevelt 
jó tulajdonságok rossz példt hatása alatt 
ismét karba vesznek.

Herder .Ideák az emberiség történeté
nek bölcsészeiéhez" című müvének egy fe
jezetében szépen fejti ki, hogy az ember 
érzései és hajlamai részben azon állapotnak 
felelnek meg, melyben él, részben pedig 
befolyásoltatnak nézetek és szokások által.

A parainesisben pedig olvassuk ; „s ki 
szerencsés vala miveit emberek közt szü
letni, ki már gyermek éveiben azon magva- 
ka’ maga körül teljes virágzásra fojtva lát
hatja: mi könnyű annak önkebie mozdulatait 
s mások példáikat követve, magának az er- 
kö csiség legtisztább kivanatai felől való is
meretet szerezni —“

Mmdezt tudja és érzi sok szülő és.ezen 
szülök érdekében szólaltam én fel főleg 
azért, mert ezek érdekével a városé is együtt 
jár. Mennél intelligensebb valamely város 
lakossága, annál gyorsabb és hatalmasabb 
annak fejlődése. Az inteliigencával karöltve 
jár az ipar, a kereskedelem az anyagi jólét 
emelkedese úgy a kis, mint az úgynevezett 
„úri*  ember számára. A városok intelligen- 
tiájáuak nemzetgazdasági alapra fektetett 
jogait nem lehet tehát soha sem mellőzni, 
m 'g ha a reájuk való hivatkozás, nem is 
kvadrál a magasabb gtanügyi princípiumok
kal, mert .Gran ist jede Theorie" mondja 
a nagyiátkörü bölcsész.

Ezen vallomások után azt hiszem,Kurucz 
tanár urnák nem lesz már oka szavaim őszin
teségében kételkedni és fel fog menteni azon 
gyanúsítás alól, hogy „a cél szentesíti az 
eszközt" elvet tartottam szem előtt cikkem 
megírásánál.

És most még egy szót Önhöz tisztelt 
igazgs'o ur 1

A „Nyilatkozat" végén azt óhajtja Öo, 
hogy a leendő praparandia „akart'' helyéről 
mondjak ne socialpaedagogiai, hanem egesz- 
sigügyi szakveiemeuyt.

E'öre bocsátvan, hogy cikkemben nem 
moudtam semmifdio socialpaedagogiai szak- 
velemeuyt. Köszönöm Pethes ur gyöngéd 
tigyemezteteset.

jjlriem. Tehát ne sutor sulira crepidam. 
És ha mondtam volna ! ?
Talán monoponumuá a tanár uraknak 

a tanügyi dolgok feletti elmélkedés ? Nem 
hihetem, hogy Pethes János ur liberalismusa 
ily szűkkeblű lenne ?

Vagy talán épen csak nem kiváncsi ai 
igazgató ur a laikusnak oly dologba beleko- 
tyogására, melyet ő pár excellencze jobban 
ért ?

Akár igy, akár úgy legyen, engem az 
igazgató ur óhaja nem irritál, de tudja meg, 
hogy a mikor tanügyi dolgok és városunk 
érdekei között bizonyos vonatkozásokat fo
gok fellelhetni, melyeket ügyeimen kívül 
hagyni nem lehet, mindannyiszor hozzá fo
gok szóűani ha kedvem tartja és pedig oly 
szempontból, a melyből jónak látom a hoz
zászólás''.

Lehet, hogy mi paedagogiai peregrinu
sok kevesebb tudomanynyal rendelkezünk, 
mint a tisztelt igazgató ur, de a vág itt do
hányunk felöl sohasem fogunk zavarba jönni.

Több hozzászólásom e tárgyhoz nincs 
és nem is lesz.

Dr. Karafláth,

mind.be


Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete e hó 7 én tartotta évne
gyedei rendes közgyűlését, a melyen a pol
gármester napirend előtt bejelentette, hogy 
a kormány 320 millió koronát fog beruhá
zási czélokra felhasználni, miután pedig 
Barsvármegyének s különösen Léva váro
sának is uagy érdeke, hogy a Garam és a 
Perecz vize szabályoztassék, indítványozta, 
hogy kerestessék meg a kormány ezeknek 
a beruházási munkálatokba való felvétele 
iránt. Ez inditváuyt a közgyűlés egyhangú 
határozattá emelte. Majd bejelentette a 
polgármester, hogy az italmérési jövedelem 
után való államsegély 1903 évre 13,758 K. 
57 iillérben megállapittatvan a városnak ki
fizettetett, hogy a városnak azon határoza
tát, melylyel a tanitóképzöintézet telkére 5 
cat. holdat és 50,000 korona összeget fel
ajánlott, a törvényhatóság jóváhagyta. Ezek 
tudomásul vétele után bemutatta a polgár
mester a törvényhatóságnak azon határoza
tát, melylyel a város 1904. évi költségveté
sét jóváhagyta s a városi pótadót 42 %-ban 
állapította meg. Miután pedig a közgyűlés 
43 %-ban állapította meg a pótadót s igy 
a törvényhatóság tévesen számított, a köz
gyűlés ennek kiigazítása végett felterjesz
tést intézni rendelt a törvényhatósághoz. 
Jóváhagyta a közgyűlés a polgármester 
azon intézkedését, melylyel Belcsák Béla oki. 
mérnököt ideigl. városi mérnökké fogadta 
fel. Az 1905. évre érvénynyei bírandó es
küdtszék! alaplajstrom elkészítésével a köz
gyűlés a polgármestert, dr. Weisz Zsigmond 
és Szemerédy Lajos tagokat bízta meg. 
Azután bemutatta a polgármester a pozsonyi 
posta igazgatóság átiratát, hogy a város a 
posta és távirda számára alkalmas épületről 
gondoskodjék, mire a közgyűlés akként ha
tározott, hogy ezen bérletre való vál
lalkozásra a háztulajdonosok hivassanak fel 
s a mennyiben egyáltalában magánvállalkozó 
nem akadna, jöhetne szóba a város 
ajánlata. Majd a folyó évi április 
hó 12. és 13-án tartandó III. oszt, kere
seti adó tárgyalásához a közgyűlés bizalmi 
férfiakul Bercsényi Győző es Szemerédy 
Lajos tagokat küldötte ki. Végül letárgyalta 
és némi stiláris módosítással elfogadta a 
közgyűlés a városi illeték szedésére és a 
tisztviselők és szolgák nyugdíj szabályzatára 
vonatkozó szabályrendeletek tervezeteit. Mire 
a közgyűlés az idő elörehaíadottsága folytán 
berekesztetett.

— A Barsmegyei Népnevelők 
Egyesületének lévai járasköre f. no 
5-en tartotta meg övi rendes közgyűlését 
Zselizen. D e 1 y István zselizi tanító tartotta 
meg gyakorlati tanítását a népiskola 4-ik 
osfitályában a közönséges törtek ismerteté
séről. Valóban megkapó módon szemléltette 
a tört fogalmát s minden esetben kitűnt, 
hogy tanítványainak valóuan mestere, kik 
minden szavából, intéséből gazdag ismere
teket szereznek. Ez alkalommal is e fiatal 
tanerő valódi mintatanitást tartott. Második
nak Huszár Károly elnök számolt be egy 
évi sátárkodásárói s fejtette ki jövendő 
programmját, meiy tartaiomdus beszéd szó
szerinti lenyomatása az egyesü et értesítőjé
ben elhatároztatott. Majd B á n y a í Ferencz 
lévai tanító indokolta meg egy órai beszéd
ben atanitói szolgálati pragma
tikáról szóló határozati javasla
tát, mely egyhangúlag elfogadtatott. 
Ezt követte a járáskor szervezkedése. El
nök újból Huszar Karoly kis-sárói tanító, 
alelrjök Philippi Vilmos újbányái tanító, 
jegyző Szarka Zsigmond szódói tanító és 
pénztáros Király Gizella kis-sárói tanítónő 
lett. A szervezkedéd után Huszár Karoly 
kis -sárói tanító tartotta meg remek előadá
sát a szakszerű tanfelügyeletről 
ugy beszédje, mint határozati javaslata köz- 
helyesléBaei találkozott. Ezután a lelkes 
zselizi tanítói karnak köszönet szavaztatott, 
a gyűlés fényes rendezéséért. Sajnálattal 
vagyunk azonban kénytelenek konstatálni, 
hogy a hivatalos Zseliz oly alkalommal, 
midőn a társadalom oly igazán hasznos té
nyezői Zseiizt jelölik ki congresszusunk he
lyéül, még csak nem is képviseltette magát. 
Ezért reméljük, hogy a lévai járáskor taní
tói gyűlés rendezed czéljábói e kies helysé
get derék tanítóit minden 4. vagy 5-dik év
ben mégis felkeresik.

— Sorozás Léván. Léva város had
köteles legénysége e hó 6-án állott mérték 
alá. A sorozás a következő eredménynyel 
záródott: I. korosztályban felhívott hadkö
telesek száma 66. Ebből besoroztatott 20 
és pedig Jakab János, Takács József, Kf-m- 
Ífner Ede, Kiéin Jenő, Inger István, Mihá ka 
stván szolga, Hrasko István, Blum Gyula, 

Breuer János, Tóth Lajos lelkész, Kollár 
János, Schiesinger Szigfried, Lóderer Gyula, 
Leidenfrost Sándor, Szebechlebszky Károly 
József, Akossy Imre, Erdélyi (Eogel) Ármin, 
Szirota András, Ujfalussy Sándor, Dornyák 
Béla. Mint 3 éves önkéntes 2. Vissza he
lyeztetett 28, távoliétét igazolta 11, igazo
latlanul távol maradt 1, időközben meghalt 
2, törültetett 1. II. korosztályban felhivatott 
47 hadköteles, ebből besoroztatott 5 és pe
dig Kovács József, Rusznyák Lajos, Csányi 
János, Kosznár Antal és Lutovszky Károiy. 
Vissza helyeztetett 24, fegyverképtelen 13, 
távolmaradását igazolta 4, igazolatlanul tá
vol maradt 1. III. korosztályban felhivatott 
$2 hadköteles. Ezekből besoroztatott 3 és 

pedig Inger Mátyás, Gunyics AoJ-ás és 
Kunná Ernő, fegyverképtelen 13, távol létét 
igazolta 6.

— összeíró küldöttségek. Bars
vármegye központi választmánya sz ország
gyűlési képviselöválasztók 1905. évre érvé
nyes névjegyzékének kiigazítására kikül- 
dendö összeíró küldöttséget következőképen 
alakította meg: I. Aranyos in aró'hí választó
kerület: első összeíró küldöttség. Elnök: 
Gaál Viktor, tagok Gr. Balásfy Géza és 
Rrkovszky István. Második összeíró küldött
ség. Elnök : Dr. H’adriy János, tagok; 
Kosztolányi József és Hyross Jáno?. Har- 
madk összeíró küldöttség. Elnök: Dióssy 
József, tagon.: Reiduer Gyuia és Kopcsányi 
László II. Lévai választókerület. Első ősz- 
szeiró küldöttség : Elnök : Bándy Endre, 
tagok: Uireich Nándor és Pazár Károly. 
Második összeíró küldöttség. Elnök: Juhász 
Pál, tagok : Dussich Zsigmond és Bedros 
József. Harmadik összeíró küldő tség. Elnöki; 
Dombay Vilmos, tagok : Varannay Lajos és 
Lévay József. III. Újbányái választó kerü
let. Első összeiró küldöttség ; Elnök : Dr. 
Gonda Peter. tagok : Anderie Ernő es 
Z pizer Lajos. Második összeiró küldöttség. 
E nők: Dr. B Ibach Béla, tagok ; Dr. Kaid- 
rovics Andor és Kaldnovics József. Harma
dik összeiró küldöttség. jjElnők : Gaál Vik
tor, tagok ; Dr. Balásfy Géza és Rakovszay 
István. Ezen Küldöttség a névjegyzékek ki
igazítását : Kisülés és Nagyülés községekben 
teljesiti.

Egyházi kinevezés. Az eszter
gomi tanitóképzőböz hittanárrá kinevezett 
Sípos Antal helyébe lévai káplánná Jónás 
Imre segedlelkész neveztetett ki, ki állasát 
a múlt héten el is foglalta.

— Áthelyezés Az igazságügymimsz- 
ter bagotai Lengyel Aurél újbányái kir. 
járásbirósági végrehajtót az aranyos maróthi 
kir. járásbírósághoz helyezte át.

— Kaszinó estély. A lévai Kaszinó 
e hó 16-án saját helyiségeiben teaestelyt 
rendez, a melynek programját most állítja 
össze a vigalmi bizottság. Az estélyen ven
dégeket is szívesen látunk.

— Színészek. Halmai Imre szin- 
lársulata, mely április havában Alsó-Kubin- 
bau működik, mint értesülünk, május hó 
elején Lévára jön. A társulat nagy részben 
a régi jó erőkből áll, de Halmai igazgató 
több uj jeles tagot szerződtetett.

— A képviselőválasztók névjegy 
zéke. Gróf Tisza István belügyminiszter 
rendelettel felszólította a központi választ
mányokat, hogy utasítsák a választókat 
összeiró küldöttségeké’, hogy munkájukat 
április 15 éig fejezzék be. Arra is figyel
meztette a belügyminiszter a központi vá- 
iaszmanyokat, hogy az összeiró küldöttsé
geknek fuvarköltség nem jár. — Sajnálat
tal tapasztalja, hogy egyes vármegyékben 
mind általánosabbá válik a fuvarköl ség fel
számítása, még oly összeiró küldöttségi ta
gon részéről is, akiknek társadalmi állása 
és vagyoni helyzete azt semmikep sem 
okolja. .A miniszter felszólítja a központi 
választmányokat, hogy az összeiró küldött
ségekbe lehetőleg oly embert vaíaszszanak, 
akik ezt a megtisztelő állást minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül is elvállalják. Fel
hatalmazza továbbá a központi választmá
nyokat, hogy a választói jog gyakorlására 
vonatkozó fellebezéseket ^közvetlenül felter
jeszthessék a Kúriához.

— Uj tejszövetkezet. A szomszédos 
Füzesgyarmaton legutóbb Sándor Beuö 
ref lelkész buzgólkodasa folytán az ö elnök
lete alatt 36 tag és 67 üzletrészszel a bars
megyei tejszövetkezetek mintájára tejssö- 
vetkezet alakult, a mely a tagok és veze
tőség lelkesedése folytán már is eredmé
nyesen működik.

— Barsvármegye áilatégészseg 
Ügye a hét végéu a főidmivelesügyi mi
niszter jelentése szerint a következőleg ál
lott : Lépfene Füss 1 u., ragadós száj és 
körömfájás Bartos 7 u., Nagymálas 1 m., 
Rühkór Zsikva 1 u., ló, Barsendréd 1 p., 
juh, Zseliz 1 u. ló, Verebély 1 u, ló, ser
tésvész Nagy-Tőre 3 u., Füss 1 m.

— Városok kongresszusa. A ma
gyar városok polgái mesterei jnébáuy év óta 
rendszeresített kongresszusukat az idén má
jus havábau Nagyváradon fogják megtar
tani. A bkongresszusnak legfontosabb tár
gyai a hazadó reformja és a városi tisztvi
selők fizetésének rendezése lesz.

Közönség köréből.
Búcsúszó-

Léváról Esztergomba történt távozásom 
alicaimából mindazon tisztelt jó barátaimnak 
s ismerőseimnek, kiktől az idő rövidsége 
miatt személyesen búcsút nem vehettem, ez 
utón mondok szives llstenhozzádot.

Esztergom, 1904. április 8.
Sípos Antal.

Lévai piteiiárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 14 kor. 60 fill. 
15 kor, — fill. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
12 kor. 60 fill. — Rozs 12 kor. 20 ill. 12 kor. 
40 fi" — Árpa 11 kor. 60Ű11. 12 kor. 60 fi'l 
Zab 11 kor. 20 fill. 11 kor. 60 fill. — Kuko 
rioza 11 kor. 20 fill kor. 11 40 fill. Bab 
12kor. 60filí. 14<or. 40 fill. — Lencse 12 kor. 
8CfiU. 14 kor. 40 fill. — Köles 10 kor.80 fill. 
11 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
LóhAramag 54—60 korona Lucwrn«ma» 
53—58 korona, Impregnált Répa mag 
36 44kor Répamag 25—35 kor. Muharmag 
7 — 7% kor. Baltaczim 13—14 — kor.
Bükköny 6% 7 kor.Vöröshere 58-65 kor. 
Fehérhere----- Komoczini fűmag — —
Thimothems — — kor. Nem impregnált
35 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1904’. v. április hó 3-tól 1904. április hó 10-ij.

Születés.

Halálozás.

Árverési hirdetmény kivonat.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Mordinyi Béla 89 mellhártyalob

Melferber József 3 mellliártyilob

Alisaik József 53 mell hártya izz.

Nyilttér.
4169 *90L  tkv szám.

A lévai kir. járásbíróság, mint tkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a Lévai Takarék
pénztár végrehajtatónak Janovics Ferenc 
és neje Balázs Anna végrehajtást szen
vedő elleni 6800 korona tőkekövetelés utáni 
1901. szeptember 25-től számítandó 8% ka
mat és járulékai iránti végrehajtási ügyeben 
az ar.maróthi kir. törvényszék (t lévai kir. 
járásbíróság) területén levő s Léva városában 
fekvő a lévai 1002 számú tjkvben e a társ
tulajdonos Fecser Bozóky Erzsébet, Jinovics 
Mária, Janovics Autal, Puksa Jónás tulaj
donát is Képező A + 1 sorszámú ingatlanra 
168 kor. 2235. számú tjkvi s Gubik János 
és Gubik Róza társtulajdonos tulajdonát is 
képező A 4- 2 sorsz. ingalanára 192 kor,, 
a lévai 2224. számú tjkvi és Régi Sándor 
és neje Kovács Erzsébet társtulajdonos tu
lajdonát is képező A + 1 sorsz. ingatlanra 
53 kor., a lévai 56 számú tjkvi + 1 sorsz. 
ingatlanra 2148 kor., a 187 számú tjkvi + 
3 sorsz. ingailsnra 248 kor,, a + 4 sorsz. 
ingatlanra 214 kor.,532 sz. tjkvi + 8 sorsz. 
ingatlanra 30 kor., + 10 szoksz, ingatlanra 
66 kor., 1076 sz. tjkvi T 2 sorsz. ingatlanra 
62 kor., 2377 sz. tjkvben A + 1 sorsz. 31 
kor., 2544 sz. tjkvben + 1 sorsz. ingatlan 
4%6 részére 368 kor., a 484 sz. tjkvi A + 
1 sorsz. ingatlanára 50 kor., a lévai 532. 
sz. tjkvi A + 7., a 2607 sz. tjkvi + 1 
sorszám s a 2064 számú tjkvi + 1, 2 sorsz. 
ingatlanok s ezen épült, de tkvileg még ki 
nem tüntetett lakházra együttesen az árve
rést 551 korona ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelöli ingatlanok az 1904. évi április 
hó 30. napjan délelőtt 9 órakor ezen 
bíróság telekkönyvi iktatóhelyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladtni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10%.át, vagyis 16 K
80 f., 19 K. 20 f., 5 K. 70 f.,24 K. 80 f,
24 K. 80 f., 2 K- 40 f., 3 K„ 6 K. 60 f.,
6 K. 20 f., 30 K. 10 f., 36 K. 80 f.,
5 K., és 55 Kor. 10 fillér készpénzben,vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 § a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszoigáltatni.

Léván a kir. jbiróság, mint tlkvi ható
ságnál 1904. évi február hó 9. napján.

Dereáno 
__________________ kir, albiró._____  

>73/1904. sz.
Árverési hirdetmény.

Alu Írott birósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102, §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a lévai kir. járásbíró
ságnak 1903. évi V. 552/1 számú végzése 
következtében Dr. Novotny Imre ügyvéd 
által képviselt Wilcsek Jakab javára Klin- 
csok József, Kliucsok István és Szi
kéin István ellen 60 korona s járulékai 
erejéig 1903. évi szeptember hó 21-én foga
natosított biztosítási végrehajtás utján le és 
felülfogl-jlt ób 775 koronára be isűlt kővet
kező ingóságok, u, m.: termények, kocsik, 
sertések, gazdasági eszközök stb. nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1904-ik évi V. 184/1. száma végzése 
folytán 60 korona tőkekövetelés ennek
1903. évi sz-pt. hó 25 napjától járó 6°/0 
kamatai, 1/<°/q váltódij és eddig összesan3l 

kor. 4 fillérben biróilar már megállapított 
költségek erejeig Nagy-Koszmályban 
leendő eszközlésére 1904. évi április 
2O-ik napjának d.e.%10.órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és felülfoglalták és azokra 
kielégítési jogot nyerte volna, ezen árverés 
az 1881. LX. t.-cz. 120. § a érteimében ezek 
is elrendeltetik.

Keit, Léván 19O4.évi április hó 5-én.
Karácsonyi Fái 

kir. bír. végrehajtó.

Fodrász üzlet áthelyezési!
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 ho első napjaiban 
Petőfi utca Takarék es Hitelintezet 

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

zalmat továbbra is kérve
kiváló tisztelettel

MART1NECZ JÓZSEF

Eladó ház és szöllő.
Egy jó karban levő ház és egy szöliő 

szabad Kézből eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Szöllö-hajlék
bérbe kerestetik, kirándulási célra.

Cim e lap kiadóhivataléban.

Eladó ház.
Kossuth téren egy földmentes ház 

szabad kézből eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Eladó ház.
A Zöldkert-utczában levő Pazar ház 

gyermekeim belegyezése folytán kézalatt 
eladó. Venni szándékozók -rtekezlietnek 
bármikor

Pazar Karoly 
tulajdonossal.

■1 • ■ • Kávé. --------
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .................................. 1.60
Jamaikai legfinomabb...................2.20
Kuba legfinomabb........................2.20
Ceylon legfinomabb...................2.10
Ceylon finom..................................2.—
Portorieo finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb....................... 2.20
Arany Jáva legfinomabb............. 2.20
Brazíliai legfinomabb.................. 1.60
Brazíliai II. rendű....................... 1.30
Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
Hungária kávé............................ 1.20
Őrlőt kávé ....................................... 1.—

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

Vau szerencsém a n. é. helybeli és vi
déki közönség b. tudomására hozni, hogy 
JLiéváin ..... 1 "i-i"~ ase
—Láng közp kávéházzal szemben 

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

Férfi és gyerinekruha 
ebb és női felöltök 
üzletet .  -  '—
— - j ~ ' - megnyitottam.

Dús választék minden elgondolható mi
nőségit és alakú kész
férfi és gyermekruhákban 

továobá óriási nagy választék 
a legújabb női 

felöltőkben'VG 
férfi felöltök, Ulster, Havslok, Jaquef 
Ferencz József öltönyökben 

folyton újdonság gyermek 
anaBB&a— ruhákban, "tt 

üzletemben minden egyes darabon a legju- 
tányosabb 

w szabott ar
megjelölése kizárja az esetleges túlfizetést 
és kellemetlen alkudozást.

A n. é. közönség becses pártfogását 
kérve vagyok teljes tisztelettel

Feiner Gyula 
központi férfiruha áruház 

és női felöltők raktára.
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Erzsébet-királyné alap 
sorsjéitéka..

Ftrenoz Ferdinasd cs. és kir. főherczeg ö fen
sége legmagasabb védnöksége alatt

I 
I I

Kiváló szerencse Töröknél! Walla József

Főnyeremény
Felülmulhatatlanul

kedvez tőárudánknak a sierenoss. Rövid idl alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyra 
booellt vevőinknek; csak a legutóbbi Idöbea is

a. legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre,

I

I

márvány mozaik ős cement áru gyára 

Budapest, 
VII., Rottenbiller-utcza 13.

korona értőkben, továbbá 10,000 i 
6000, 3000, 2000, 1600, 1000 
kor. stb. összesen 7000 nyeremény. 

Egy sorsjegy 1 kor.

I
H uzás 

visszaYonhatlanul május 28-án . 
” hivatalos ellenőrzés mellett.

Kaphatók : Amstetter Imre és
Dukosz Lipót üzleteikben, valamint a 
fiókkezelöségnél Budapesten, V. Nádor- 
utcza 23.

\ * ---------- /
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80.000 kor. főnyereményt a 83061 zz.wsj.-re
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még egyéb sok nagy nyereményt
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aH” « az 5498 „ „ 
az 51613 „ „ 
a 76347 ,
a 4036,, ,

a 100.000 kor. főnyereményt a 74366.«.a ioo.ooo
a ioo ooo

90000
90-000
90.000
ezeken kívül

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ leges ilydusabb osztálysorsjátékában vegyen
részt. — A most kővetkező m. kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból 

110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény 
jut és összesen egy hatalmas összeget,

I
iI

14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

l«k «>■•<&a■LSEi.
Továbbá 1 jutalom <600*000.  1 nyeremény 400*000.  
t á 900*000.  2 a 100.000*  1 á 00.000. 2 á 
80*000*  1 a 70*000  2 á 60 000. 1 á 50*000*  
1 á 40*000.5 á 30*000*  3 á 95*000?  8á 90*000.
8 á 15*000*  36 á 10.000 korona és még sok egyéb; 
összesen 55*000  nyeremény és jutalom 14.450.000 
korona összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai’:
’/« eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor.1.50 ; */ 4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor?3~
Vs » ,> » 3. ,, „ 6. ; J/i ,. ,, „ 6. „ „ '12.

A sorsjegyeket utánvéttel, vagy az Összeg előzetes beküldése ellenében 
küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
folyó évi április hó 24-ig

bizalommal hozzánk beküldeni.

Török és Társa
bankháza Budapest.

HAZÁNK LEGNAGYOBB OSZTÁLYSORS JÁTÉK-ÜZLETE 
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Központ; Teréz-körut 46'a. I, fiók ; Váczi-körut 4,a
11. fiók : Muzeum körut llza. 111- fiók : Erzsébetkörut 54 a. -

melyek megeredéseért felelősség vállaltunk !
Amerikai alanyun készült legkiválóbb csemege- 
é» borfajokból teljesen fajtisztán, tökéletesen 
forrott, dús gyökerezésü példányok szokvány- 
minösegben, mérsékelt árakon. Tavaszi szállí

tásra megrendelhetők a

Küküliömenti Első SzölöoltYanYteleunel.
Medgyes, H.-Küküllö megye.

Tulajdonos CASPARI FRIGYES 
okleveles szőlész, az erdélyrészi sz. gazdasági 
egylet szőlészeti és borászati szakelőadója, Bárba 
Á. 8tirbey herczeg romániai szőlőtelepeinek igaz
gatója. N.-Küküllö vármegye v. szőlészeti biz

tosa stb.

Lugas szölöoltvanyok szintén mérsékelt árakon.

! Készlet egy millió! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

« 4°o-os
törlesztéses kölcsönöket nyujunk bu- 

■ dapesti és
külföldi elsőrangú pénzintézetek tő’ á föld
birtok és ingatlan s/4 értékig I. és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő idöta'íamra. 
SzemélyhiteltI papoknak, katonatisztek- 

....... ' " nek, állami és magánhi
vatalnokoknak, kereskedőknek és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan ss disctréten.
Bank és magánadóságok convertálása 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy. 

Budapest, VI . Dávid-utcza 15 
(Törvényszékiieg bejegyzett czég).

| Drezdai Motorgyár R.-T. |
1“ “■ (azelőtt Hille) fióktelepe és műhelye :

GELLERT IGNÁCZ is társa
Budapest, VI. Teréz-körut 41.

---------------  (Telmfen 12-51.) ■ —

Ajánljuk az elismert legjobb, legtökéletesebb, 
legtartósabb gyártású drezdai benzin motorokat 
lokomohilokat és széngáz fejlesztés (generá

toron) motorokat-

8000 gép a legteljesebb meg
elégedésre szállítva-

Malomiizemre, darálásra, takarmánykemrákba, 
tejgazdaságoknak, favágáshoz, vizomelésre, csép
iéihez és minden más gazdasági és ipari mán- 

Ahvo kához a legjobb üzemerő.

GyárNyerges-TTjfalu (Esztergom m.) Sürgönyczim : Eternit Budapest.

ETERNIT-PALA 
Azbeszt-cement-pala 

HATSCHEK LAJOS SZAB.
Elpusztíthatatlan, könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag 

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

Elsőrangú referenciák- — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — 
ZK.érjen ismertetést. 1

A drezdai motorok minden verseny vizsgálaton 
és kiállításon a legelső dijakkal lettek kitün

tetve.

_____ Kedvező fizetési feltételek 1 
Legmesszebbmenő jótállás 11!

UJ! Budapesten főműhelyt UJ! 
rendeztünk be drezdai mü- I 

vezetővel és szerelőkkel. r

Vállalkozik:
Gránit-terrazo 

Betonírozások 
Csatornázások 
Turbinák és zsilipek 
Medenczék 
Szökőkutak 
Jászolok 
Fürdőkádak beton

ból és faynnca- 
lapokkal boritva 

Falburkolatok fa- 
yence lapokkal.
♦ Kőagyag és

Raktárt tart:
Márvány-mozaik- 

lapok velenczei 
módra

Cement-'apok sima 
és római mozaik 
utánzat

Mozaik lap á la 
Mettlach

Keramit- és Klinker- 
lap

Portland-cement- 
csövek

Kőagyagcsővek 
Romanczement 
Portland-czement 
Tűzálló-tégla 

czementosővek.-*-

FONTOS

GYOMORBAJOSOKNAK! 
Étvágyhiányt, gyomorfájdalmakat, 
émelygést, gyomorgyengeséget, fő
fájást, emésztési zavarokat .tb, 

megszüntet azonnal a világhírű 
valódi

BRÁDYfélee
MÁRIACELLI GYOMORCSEPPEK.

8ek ezer köszönő és elismerő nyilatkozat ! Kis üveg használati 
utasítással KO fillér, nagy üveg 1.40 kOTOIlfl.

_ Gyógyszertárakban kapható.
Főrakár : liRADY C. gyógyszertára 

„Magyar Királyhoz*  Becs, bonua-a kívánatra 
aingyen küldetik az érdkes -Speciilbroschür-, 

5 kor. beküldése után 6 kis üvegIJJ.....................
4 50 kor. beküldése mellet 3 nagyi 
üveg lesz, bérmentve küldve. Képvi

selet Maqyarország részére ;
TÖRÖK JÓSZEF

gyógyszertára lludapeat,
Király-utcza 12.

Óvakodjunk után
zatoktól I A va
lódi MÁRIACELLI 
gyomorcseppek fenti 
védjegygyei és alá

írással kell, hogy 
ellátva legyene k.

Horgony - Pain - Expeller 
egy régi kipróbált háziszer, a mely 
már több mint 33 év óta meg- 
bizliatóbedörzsölésűlalkalmaztatik 
kötzrisyitl, ctúznál és meghűléseknél. 
Intés. Silányabb utánzatok miatt 
i—i---------- bevásárláskor óvatosak le
gyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,,Horgony" vedjegvgyel 
ás a„Richler" czégjegyzéssel fogad
junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható. Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél 
Budapesten.
ülchter F.Aő. és társa, 

C8M«. es kir. udvari szállítók. 
--------„Rudolstadt.   

Kérjen mindenki
saját érdekébe®

Valódi Kathreinsr-f cla
Kneipp-maiáta kávét

csak oly < ■ . a m ' -k a
Kneipp páte védj*-vet cs a Kath- 
reiner nevet viselik, és ké ülje -< :i in

gán a silány utánzatok cl.ub;'.!..sát.

04.11/b


