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ELÖFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre
Hat hóra
Hárem hóra
Előfizetési pénzek póstautalványnyal küldhetők.

Kt> e» Hzántuk S8O fillérért kaphatók 
a kiadóhivatalban.

LÉVA, 1904. junius hó 26.
HIRDETÉSEK

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

Belyeírdij minden egye*  beiktatásér tO fillér

IflivataloN hirdetmények
100 szóig 2 kor. 6» fill., azontúl minden szó 2 

fillérjével s/.ámittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.közművelődési és TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer 
—► vasárnap reggel.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hiút aló s közlemény.
i. 

1025/1904. szám.
Hirdetmény. j

Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1904. t 
évre szerkesztett III. oszt, adókivetési Jaj- ! 
strom megállapítva a lévai m. kir. pénzügy
igazgatóságtól leérkezett; miért is adózó 
közönség értesittetik, hogy ezeu lajstrom 
Léva város adóhivatalánál 1904. évi julius 
hó 9 ig bezárólag 8 napi kö?s remiére lesz 
kitéve és az érdekeiek által hivatalos órák 
alatt megtekinthető.

Továbbá, hogy az adó kivetése ellen
a) azon adózók, kik a kivetési lajtrom- 

ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
is megróva voltak a lajstrom közzétételét 
követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított rdóva’ ez évben 
első ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adóköoyvecskébe történt bejegyzését kö
vető 15 r.ap alatt netáni felebbezéseiket a 
lévai m. kir. pénzügyigazgatóságnál benyújt
hatják.

Városi adóhivatal.
Léva, 1904 junius 25

Komzsik Z-ia-jca 
adóhivatali főnök.

II.
946/1904. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1904. 

évre szerkesztett IV. oszt, kereseti adóki
vetési lajstrom megállapítva a lévai m. kir. 
pénzűgylgazgatóság!ól leérkezett; miért is 
az adózó közönség értesíti étik, hogy ezen 
lajstrom Léva város adóhivatalánál 1904.évi 
junius hó 27 töl 1904. évi jul'us hó ó ig be
zárólag 8 napi ‘közszemlére lesz kitéve és 
az érdekeltek által hivatalos órák alatt meg
tekinthető.

Továbbá, hogy az adókivetése ellen 
s) azon adózók, kik a kivetési lajstrom

ban tárgyalt adónemmel már a múlt évben 
is megróva voltak, a lajstrom közzétételét 
követő 15 nap alatt,

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első Ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt b»j“gyzését kö
vető 15 nap alatt netáni felebbezéseiket a 
városi adóhivatalnál a lévai m. kir pénz ügy
igazgatóságnál b nyújthatják.

Városi adóhivatal.
Léva, 1904. junius hó 25-án.

Kcmzsik Xja.joa 
adóh. föuöke.
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Kulturális intézményeink.
A múlt hetekben egy színtársulat 

működött Léva városában, egy rozzant 
vendégfogadó kocsi színében deszkákból 
összetákolt színkörében. Szeretünk hi
vatkozni városunk értelmiségére, a mo
dern fejlődés ösvényén kézzel-lábbal 
törtetünk előre. Hozunk nem megve
tendő áldozatokat. Mindezek dacára, 
valljuk be igazán, valami önvád bánt
hatja lelkünket, mert kulturális intéz
mények létesítésére eddig vajmi kevés 
gondot fordítottunk. Nálunk egyedül a 
tanuló ifjúság az, mely szeretettel s 
lelkesedéssel műveli a magyar kultúrát. 
A főgimnázium és a tanitóképezde év- 
ről-évre remek szép ünnepélyeken áldoz 
a tudománynak és művészetnek. A tár
sas körök közül az iparos és katholikus 
körök is adnak életjelt magukról. Azon
ban maga a társaság vezető eleme csen
des, nincs semmi, ami apothiáját meg
zavarná.

Lapunk egyik szakavatott tollú 
munkatársa egyik előző számunkban 
élénk szinekkel ecsetelte egy egy iro
dalmi és közművelődési egylet szüksé
gességét. Egy másik munkatársunk la
punk múlt számában városi muzeum 
felálitásának eszméjét pendíti meg. Ezt 
mi is már sok Ízben kifejtettük lapunk 
hasábjain. De minderre nem szólalt 
meg a müveit közönség kebelében a ' 
viszhang. Az eredmény egyenlő a sem
mivel. Alig van itt érdeklődés valami 
nemesebb dolog iránt. Az obiigát szin 
ház látogatáson túl nem megy nálunk 
a közönség, Sőt nem rég meg esett 
az is, hogy ép annak az egyletnek tag
jai tüntettek távol maradásukkal egy 
helybeli szerző szinmüvének premier
jén, a melynek javára rendezték az elő
adást.

Az első pillanatra is érezzük a köz
művelődési egyesület hiányát. Ez a 
kultur intézmény minden valamire való 
városban létezik és meglepő szép siker
rel teljesiti feladatát. A nemzeti kultú
rát oly mértékben s oly sikerrel szol-

I

gálja, hogy csekély áldozattal fényes 
eredményeket produkál. Ez az egye
sület nagy hivatást töltene be egy oly 
városban, mint Léva, a melynek kul
turális missziójára oly gyakran szere
tünk hivatkozni. Ez az egyesület bár
mely társaskörrel megfér. Célja bár
mely más egylet céljaival karöltve 
megvalósítható, esetleg ha a kaszinó 
venné célba ennek megteremtését,egyebet 
sem kellene tennie, mint választmányá
nak hatáskörét megfelelőleg kibővíteni 
s alapszabályain változtatni is alig kel
lene. Mindenesetre ez -nemesebb és 
hasznosabb foglalkozás lenne sok más 
dolognál.

Van azonban a kulturális intézmé
nyek létesítésének egy nagy akadálya, 
a melyre gyakran gondolunk,valahány
szor színházról, müvészestélyröl van 
szó. Ez a megfelelő hely hiánya. Úgy 
vagyunk, mint a hívek, a kiknek van 
papjuk, tanítójuk, de nincs templomuk 
és iskolájuk, hol az igék hirdetését és 
tanítását hallani lehetne. Eltekintve a 
városházától, mely különben sem hasz
nálható a nagy közönség által minden
féle célra; nincs helyünk, a hol időkö
zönként a szülészetnek szállást adhat
nánk, nincs termünk, ahol a közönség 
részére művészi és irodalmi estéket 
rendezhetünk. Szóval bármily kultur 
intézményt létesítsünk is, az hajléktalan 
marad, s igy érdeklődést alig fog kel
teni.

Azonban, mint említettük, bármely 
társas egyesület kebelében megalakít
ható lenne a kultur egyesület s akkor 
a ma még ábrándnak mutatkozó eszme 
könnyen megvalósíthatóvá válnék. In
telligens, müveit és finomabb ízléssel 
biró közönségünk határtalan hálával 
fogadná e kezdeményezést.

Ez a kulturegyesület megbecsülhet- 
; len szolgálatokat tehetne a közművelő

dés terén. Életbe kelthetné a dalárdát, 
melyet nem tudunk romjaiból feltá
masztani, nagyobb tömörülésre bírhatná 
az ének és zenekedvelőket s más kul
túrintézmények létesítésével szolgálná

nagy fogadó nem 
Zeg-zugában nem 

időnként összegyü- 
. széttagolt társada- 
hiába keressük az 
még a fehér asztal 
a kisebb kulturális 
évek előtt oly szép

városunk és vidékének közművelődési 
ügyét s a hasznos mellett időnként 
előkelő és kellemes szórakozást sze
rezne a közönségnek.

Kulturális intézmények terén még 
igen hátra vagyunk. Deszkabódéban 
játszanak a színészek, mint valami fa
luban. A düledező 
csábítja az idegent, 
jól érzi magát az 
lemlő közönség. A 
lom tagjai között 
összekötő kapcsot 
mellett is. Azok 
egyletek, melyek < 
sikerrel indultak útnak, ma a szétmállás 
lejtőjére jutottak.

Itt volna az idő tenni valamit Léva 
város közművelődése érdekében, ha azt 
nem akarjuk, hogy más városok túl
szárnyaljanak s lenézzenek benuünket.

A kötött babaruha, mint háziipar 
Körmöcbányán.

Igen szép dolgot miveit a városi ható
ság akkor, amikor a szegény lakosság anyagi 
bo'dogu'ása érdekében e könnyű s aránylag 
kényelmes munkát, m:nt házi ipart megho
nosította. Előzménye abban áll, hogy a bu
dapesti ruggyanta gyár ezelőtt 3 évvel 
megkereste a kereskedelemügyi m. kir. mi
nisztert, bogy miután neki az általa gyártott 
gummi babák fölszereléséhez több százezer 
darab kötött ruha kell, ajánlana az ország
ban egy helyet, hói ezt mint háziipart meg 
lehetne honosítani. A minisztérium kezdet
ben a jánoshegyi m. kir. állami csipkeve- 
röre gondolt s a felügyelő bizottságot föl 
is hivta javaslattételre. A felügyelő bizottság 
miután látta, hogy ez a csipkeveréssel vajmi 
csekély rokonságban van fölhasználta az al- 
ka'mat, s áttette a rendeletet a városi iskola
székbe'. Az iskolaszék pedig kapva-kapott 
az alka mon, megkereste a város*,  mint is
kola fenntartót s kérte,hogy engedje meg, 
miszerint fcazok, akik ily munkákra vállal
kozni akarnak, a polgári leányiskola kézi
munka termébe eljárhassanak, a hol nekik 
a polgári leányisko'a kézimunka tanár*  öje 
a kellő Útmutatást a nöipari iskolátokkal

T A R C Z A.
Nagymajtény után..

Irta: Nagy Lajos.

Rákóczi hajh, Bercsényi hajh/ 
Elveszett hazátok ;

Megejtette Nagymajténynál
Régi magyar átok.

Kurucz bőrök összetörték
A kicsorbult kardot,

Hogy fölöttük Pálffy János 
Labanczvezér hadiszemlét tartott.

Szerteszéledt a karucz had, 
Nincs ki összetartsa;

Nem dobol már az a rézdob 
Utolsó nagy harcra.

Tárogatón nem riadót —
Gyászos nótát zengnek . . «

Hejh, e nóta hallatára
Ifjú, öreg úgy sir, mint a gyermek.

Siratják a magyar hazát 
Nagy okuk van rája !

Bitang sorsra jutott a hon, 
Labancz a gazdája.

Gonddal rakott feeskefcszken 
Szemtelen veréb ül — — — 

így szokta az igazságot
Nyers erőszak kitúrni helyébiil.

Hejh Károlyi mit csináltál ?
Árulóvá lettél 1

Megver értté, ki amott a
Csillagok felett él.

Letörted a népszabadság
Fiatal hajtását,

Lefojtottad nemzetednek
Forró vágyát, édee óhajtását.

Fut Rákóczi, fut Bercsényi, 
Mindkettő hazátlan ;

Hol találnak menedéket
Idegen világban 1

Kínzó teher az életük, 
Hajh 1 nehezen hordják 1

Mi lesz velük, ha az Isten
Fői nem veszi a bujdosók gondját ? 1

Labancz pribék, császármadár
Kár nyomukba járnod 1

Hogy fogolyjá teszed őket!
Soha ne is álmodd I

Nem oly pogány az a pogány
Török szultán megbidd —

Hogy Rákócy vérdijával
Bemocskolja becsületes lelkit . , .

A hontalan bujdosókat 
Tárt karokkal várja

S palástjával takarga'ja 
Törökök császárja.

A Marmara tengerpartja” 
Rodostói csendben

Ott találnak menedéket
Labancz zsarnok vérkopói ellen.

Tán örökre elhallgatott 
Rákóczi rézdobja ?

Kurucokat lelkesitni 
Már sohase fogja ?

Messze, ahol a tenger zug, 
Ott ahol a szél jár,

A mi drága fejedelmünk
Porló szive valamire még vár I

Mi zng itthon síkon, halmon 
Hömpölygő morajjal l

Mitől kapta rózsaszínét
A pirkadó hajnal 1

Csupán csak egy igét mondott 
Magyarok királya:

Hogy hát az a porladó szív 
Idegenben ne várjon hiába I

Egy philozopter kisasszony naplójából.
• Találta : cyy jogász.

Tavaazszal ki-kijártam a ligetbe, hogy 
az alapvizsgámra készüljek. Egy bájos verő- 
fényes májún reggel néhány teleirt lapot 
találtam egy pádon. Mohón kaptam a finom 
illatos papírok után, melyek egy naplóból 
vaiának kiszakítva. Lili volt mindegyik 
alá Írva. 0'1 Lili kisasszony, ha tudná, 
milyen gyönyörteljes perceket szerzett maga 
nekem vigyázatlanságával, ha tudná, milyen 
kéjjel szívtam magamba gigantusi betűinek 
minden egyesét. Ekkor kezdtem csak meg
érteni, hogy mi a tavasz smiga nap aurérolt 
képezett fejem feiett s apró lila orgona szir
mokat rázott az enyhe szellő uj raglan über- 
zieheremre, úgy éreztem, hogy végig tudnám 
csókolni a fölém hajoló 
nőm kedves ösmeretlen

I.
Hiába, mégis csak

cigebb fiuk széles e világon. Bezzeg, mikor 
először beléptem ide, a tudomány szent 
csarnokaiba, s az ezernyi szem, evihker és 
monokli, mely mindenfelől rám meredt, arra 
kényszeritett, hogy szemeimet szendén lesüs
sem, inkább hittem, hogy szörnyetegek közé 
kerültem és —- úgy szégyenlem bevallani, 
— minden percben el voltam készülve, hogy 
felfalnak.

Nagyon érdekes irodalmi óra vo't, az 
! én bátorságom is lassanként visszatért s 

egy negyed órai remegés után már annyira

fák leveleit. Köszö- 
kis Lilám.

a jogászok a legher-

jutottam, hogy felmertem emelni szemeimet 
jegyzetemről.

C,est le premier pasqtti conte. ügy 
éreztem magam, mintha egy egész üteg tü
zérséggel szembe mernék szállni, (Pedig a 
Pista is náluk szolgál az idén) Körülnézte u 
— Szent Kleofás — milyen gyöoyörü méla 
szemek tapadtak rám ba!ról, félelmes közel
ben. Nem ijedtem meg tőlük, lötaz’ hiszem, 
kissé vissza is mosolyogtam. Azok a bájos 
zöldes szemek pedig olyan impertinensül 
mélyen hatottak reárn, egész a szivemig a a 
gyönyörtől megreszkedtették lényemét.

II.
Milyen jó, ha az embernek van egy 

szimpatikus kuzenj i ('alán inkább cousinja?), 
kit mindenre lehet haszná'ni. B^ndi három 
napi lótáa-futís után önhitt arccal kopogott 
ma be kis fehér szobámba. Mamáók szeren
csére nem voltak otthon, mert Bandi úgy 
szokott kiabálni, ha jó kedvében van, hogy 
a salonba is behallatszik, pedig az innen az 
ö'ödik szoba. Kényelmesen végig hevert a 
kanapén és cigarettára gyújtva igy kezdő :

— Az a jogász, aki az irodalmi órán 
tőled balra ült, egy gentri fiú, Zalán Lajos
nak hívják, az apja törvényszéki biró és 
van egy bankdireclor nagybátyja. — Egész 
nap csak a következő irodalmi órara gon
doltam és éjjel megjelent á’momban Zilán 
Lajos gyönyötü ábrándos szemeivel, hoss'-U 
selymes fekete bajával, pepita ruhában.

I
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egyetemben adá meg. Az egésznek az ad- 
ministratióját pedig a polgár leányiskola igaz
gatójára bízták.

A dolog nem ment úgy, a hogy kellett ; 
volna, mer hiányzott az üzleti szellem és I 
ismeretlenek voltak azok a fogások, melyek ' 
a ruhácskák készítésénél idő és anyagnyerés 1 
szempontjából szükségesek, mik pedig úgy | 
a gyárra, mint a munkásokra nézve felette , 
fontosak. Ekkor az az eszme merült föl, 
hogy jó lesz, ha a gyár a város költségére 
egy ügyes elömunkásnöt küld, aki azután 
bizonyos idő alatt a munkásokat az öbszos 
ruhák elkészítési módjával megismerteti. Ez 
meg is történt s a tanfolyam most végző
dött még pedig fényes eredménynyel.Ebben 
75 egyén vett részt, akik megtanulták az 
összes ruhák készítését a legegyszerűbbtől 
a legbonyolódottabbig. Most már a gyár, ha 
gyökere Magyarországban van, összes szűk 
ségleteit Körmöcbányán fedezheti s nem lesz 
kénytelen, mint eddig volt Bécsben foglal
koztatni az embereket, mert szerinte Buda
pesten nem volt elég munkásnő található.

A körmöcbányai szegény népen is se
gítve van sok tekintetben, mert közép ügyes
séggel naponként 80 fillért, 1 koronát ke
reshet, sőt családtagok is eltanulhatván napi 
3—4 korona juthat a házba. Nem szép do
log ez ? Nem a hazai házi ipar terjesztése 
s ápolása ez ? Bizonyára igen.

Es sajnos, ez a szép munka sem foly
hatott le anélkül, hogy a rendzavarás szel
leme ne háborította volna meg ! Erdeaes 
ám ez, tanulságos is, mert mindenüvé intő
például szolgálhat, hogy mi miudenféle fer- 
deség béníthat meg nálunk sokszor igen 
szép, hazafias gazdasági törekvéseket. Hát 
mi is történi ? Elmondjuk komolyan, mert 
a barackvirág enyhe illatával nem dolgozunk 
Az, hogy az a tanárnő kipakolta mennykö
veit, elrikkantotta magát, állitván, hogy ő 
megvan sértve, tehát a kartársak védelméért 
kell pityeregnie. A lovagias kartársak kö
zül amúgy is néháuy az igazgatóval gátsza
kadásuk lévén, első sorban megtámadták 
csakugyan az igazgatót s kérdőre vonták, 
hogy hogy meri tanítási célokra az iparis
kolai tantermet felhaszná ni s onnét a ta
nárnőt kiszorítani, egy másik tanterembe 
szorítani s a közönséget oda bebocsájtva, 
idegen egyént bízni meg a háziipar tanítá
sával ? Tehát az apró pénzre váltott erők 
itt is csatasorba állottak. Dacára annak, 
hogy ehhez azoknak az uraknak semmi kö
zük sem volt és ma sincs ; a tanfolyam meg
tartása elé mégis akarva, nem akarva aka
dályokat görditetettek akkor, amikor ezt a 
kenyéradó, az iskola fenntartó, a lakosság 
anyagi boldogulásának az érdekében kívá
natosnak, szükségesnek jelezte s az elömun- 
kásnőt maga ide hozatta. Nem a szunnyadó 
önérzet fellobbanása ez ? Döntsenek felette ! 
Ez azonban még nem volt elég, mert csak
hamar „Nemzeti iskola" cimü tanügyi lap
ban egy közlemény is megjelent, amelyben 
aztán valaki tévedésből, vagy tudva, a dol- 
got hazafias térre íb terelve, szépecskén 
nagyokat hazudott. Azt állította ugyanis, 
hogy a tanárnőt megalázták s megfosztották

III.
Ma a világos zöld blúzomat vettem fel; 

az nagyon jó áll teinemhez és szőke hajam
hoz. Azt hittem, igy biztos lesz a hódítás, 
Felemelt fejjel, hideg arcot affectálva halad
tam múltkori helyem felé, szemeimmel nézve; 
de nem látva, mi igen előkelő szokás.Amint 
leültem, cbypre illat csapta meg az arcomat 
és a pepita kabát egészen hozzám ért.Azért 
sem néztem oda, pedig tudtam,bogy a Laja.

Egyszerre csak megszólalt mellettem.
„Kisasszony, milyen pontos, szorgalmas 

hallgató11. Azt hittem, elájulok,*  úgy meg
ijedtem. Hát itten akárki sans-gene megszó
líthatja az embert ? Hiszen akkor holnap 
már száz, meg száz gólya fog zaklatni. Úgy 
tettem, mintha nem hallottam volna s leha
joltam jegyzetem felé.

Az a kellemes mély hang újra megszólalt, 
„Kisasszony, ha valamivel nincs egészen 
tisztában, esedezem, forduljon bizalommal 
hozzám, én a legnagyobb örömmel fogom 
megmagyarázni.11

Csak véletlen volt, hogy szemeink egy 
pillanatra találkoztak. Miért is vannak olyan 
zöld szemek 1

Kezeimet összekulcsoltam titokbau az 
asztal alatt és halkanj rebegtem : „Ne uos 
inducas in tentatiónem11.

— fis nem felöltem , . ,

tantermétől. Erre csak azt mondhatjuk,hogy 
hazugság, mert azonnal e nyavalygás után a 
tornaterem bocsájtatott az előmunkásnö ren
delkezésére. Az állította, hogy az előmun
kásnö nem tud magyarul s igy hazafiatlan- 
ság (?) egy német nőt ide beü tetni. Erre 
is csak azt mondhatjuk, hogy hát ez is ha
zugság, mert az a budai születésű svábuő 
(tehát magyarországi) igen is tudott magya 
rul. Többen beszéltek is vele. Elmondotta 
továbbá, hogy a tanulók 80 %-ka tudott 
magyarul s az előmunkásnö mégis németül 
adta az Útmutatásokat. Itt sem mondhatunk 
mást, minthogy ez is hazugság, mert a muu- 
kásnök között sokan voltak élemedett korú 
szegénynek, kik egy kukkot se tudtak 
magyarul, sokan pedig olyanok, kis ugyan 
beszélték szőkébb körben mozgólag a ma
gyar nyelvet, de azért azokat a mükifejezé- 
seket s eljárásokat magyarul nem értették 
volna meg így tehát csak egy kisebb része 
beszélt tökéletesen magyarul és németül. Az 
az állítás pedig, hogy egy régi, kipróbált 
Ügyességű egyén sértetett meg az e'mellöz- 
tetés miatt, ismét csak hazugság, mert az 
illetőnek képessége ebben a kérdésben senki 
állal sem tétetett bírálat tárgyává s támad- 
tatotc meg. Hogy az üzleti oldalát a dolog
nak nem értette meg, az igaz, de ezt nem 
lehet rossz néven venni, hiszen ez nem hi
vatása különben Bem.

A köziem íny többi személyes részét, 
melyek a hajuknál fogva kevertettek e kér
désbe, nem bíbelődünk.

Hát már most azt kérdezzük,: nem-e 
tultengése ez egy beteges, ideges állapotnak, 
mely veszedelmes és káros sok életbe vágó 
kérdésnél ?

Óvakodjunk a túlzásoktól, óvakodjunk 
bizonyos dolgokhoz olyasmiket fírköztetui, 
amik nem tartoznak oda, de alkalmasak 
arra, hogy úgy a szellemi, miut az anyagi 
haladásnak útjába álljanak! Hagyjunk föl 
mér egyszer pörlekedő természetünkkel és 
dolgozzunk, eme jük a munkát, hogy utol 
ne érjenek, el ne kerüljenek, ki ne neves
senek beunüuket s ne legyen a zsebünk 
üres !

V.

Barsvármegye tanítóihoz és tanügy 
iránt érdeklődő közönségéhez.
A Barsmegyei Népnevelők Egyesületé

nek alapszabályaiból, mi előtt moudani va
lóinkhoz fognánk, felemlítjük a következőket; 
E. ,,Az egyesület célja*,  5. §. a) a magyar 
nemzeti állameszme terjesztése és védelme a 
nevelésügy népszerűsítése, az iskola és a tanítók 
érdekeinek, tekintélyének fejlesztése és minden 
irányban való védelme, helyes tanítói közszel- 

! lem megteremtése. — „A nevelésügy népszerű
sítése*.

Ezek mind olyan do gok, olyan eszmék, 
meiyek vármegyénk tanítóságát, felekezeti 
különbség nélkül, nagyon közelről érdeklik. 
Hogy érdekli őket, mutatja azon körülmény, 
hogy az egyesület gyűlései látogatottak, a 
tanítók szép számmal jelennek meg, tárgy
sorozatuk vonzó, előadóikat *a  társadalom 
minden, ezen tisztre kiválóan alkalmas tagjai 
közül választják.

Itt azonban a maga nemében nevezetes 
esettel állunk szemben ezen egyesület köré
ben. Gyűlései népesek, látogatottak, a tani- IV. V. 

IV.
Szerelmes belém, őrülten, halálosan sze

relmes. Ezt konstatálom következő okokból.
Mindig más kravátliba jön.
Monokliját olyan feltűnően tisztítja előt

tem szecessziós zsebkendővel, hogy észre 
vegyem.

A jegyzetébe fura ábrákat rajzol, me
lyeket minden nagyobb erőfeszítés nélkül is 
sziveknek lát az ember.

Halkan a „csak egy kis lány11 nótát 
dudolgatja.

Bájos, ellenállhatatlan mosolylyal kö
szön; ha jön s ha távozik, mit persze én 
egy világért sem viszonzok.

Szóval őrülten, halálosan szerelmes 
belém.

V.
Ezt a lapot szeretném kitépni életem

ből. Csalódtam, olyan boldogtalan vagyok. 
Zalán Laja, ez az édes kis gentry gyermek, 
kinek isteni szemeiért kész voltam oda adni 
jelen érettségi bizonyítványomat, azt mondta 
rólam, hogy . . .

Eh, hiába, most már úgyis vége az én 
legszebb álmomnak, örökre kitörlöm az ö 
képét szivemből (éppen a 18-ik ideálom volt). 
Hanem kezdjük úgy, a hogy törtéut.

Tegnap délután Micinéi voltam egy kis 
tracscsra. Ö az idén a legjobb barátnőm, 
mivel kriosz fachéba vau velem.

tók érdeklődnek is, de tagul nem jelentkez
nek 1 Tárgyalnak, szavaznak, előadók stb. 
stb., de ha mint rendes tagok kötelességek
kel állanak szemben — akkor nem akarják 
magukat tagoknak tekinteni, szóval tagokul 
nem jelentkeznek. Tisztelet a kivételeknek 1 

Ennek az egyesü etnek, tudomásunk 
szerint, hivatalból kötelezet tagjai : az állami, 
községi, (társulati) elemi és pólyán iskolai ta
nítók, tanítónők stb. stb., továbbá a tanitó- 
képezdei tanárok. Tagjai lehetnek a megyebeli 
tanítók mind felekezeti különbség nélkül. 8 
mit tapasztalunk ? Noha, mint már fentebb 
emlitém, a cél a magyar állam eszme ter
jesztése, a nemzeti szellem ápolása, mégis a 
vármegye alsó részénél, tehát legmagyarabb 
vidékének tanítósága távol tartja magát az 
egyesülettől.

Nem értjük ezt az állapotot! Hont me
gyében ez nem igy van. Ott együtt vannak 
a nemzeti eszme szolgálatában mind-mind, 
egytöl-egyig. A nagy Délmagyarországban 
együtt tartanak fenn felekezeti különbség 
nélkül egy hatalmas egyesületet. Vasvárme
gyében, amint a tudósításokból látjuk,a kü
lönféle felekezetek egy napra tervezik fele
kezeti értekezleteiket, azokat egy óra alatt 
elvégzik s aztán együtt gyüléseznek a me
gyei egyesület keretében. Nálunk erről egye
lőre szó sem lehet.

Mi lehet ennek az oka ? Felekezet el
fogultság nem lehet az ok. Ezt fel se tesz- 
szük intelligens, igazán müveit városi és vi
déki tanítóinkról. Anyagi akadály se lelte', 
mert a tagdíj a felekezetieknek csak 1 (egy) 
korona, tekintettel arra, hogy felekezeti 
egyesületet is tart fenn. Fuvart, napidijat a 
jobb község (váró-) ad. Vagy tan a gyűlés 
sok ? Ez se allhat meg, mert évente csak 
egy van, a rendkívülieken leszámítva.

Igaz, amint tapasztaltuk is, ők annyian 
amennyien látogatják a nevezett egyesület 
gyűléseit. Rendes tag is van a felekezetiek, 
meg a róm. katb. közül is egy néhány (a 
reformátusok közül tudnunkkal a legnagyobb 
rész rendes tag). A felső vidék, a szentke
reszti járás kath. tanítósága mind beléptek 
rendes tagul. C >ak az alsó vidék, a legma- 
gyarabb rész, a legintelligensebb rész tanítósága 
hiányzik onnét, ahol igazan van tevékeny
ségre szükség.

A nevezett egyesület elnökségének s 
vezető férfiúinak az a nezete, hogy e tekin
tetben sem az egyesületet, sem auuak ve
zetőségét semmi vád, semmi mulasztás nem 
terhelheti, ők szikesen látnak mindenkit az 
egyesület tagjai között, akinek érzeke és 
hajlama van tenni valamit azokért az ideális 
célokért, melyeket az egyesület maga elé 
tűzött. Erőszakolni, forszírozni azonban nem 
hajlandó senk vei szemben sem a belépést.

Arra a közbevetésükre, hogy ok azért 
tartják taian magukat távol az egyesülettől, 
mert az felekezei nélküli; egyhazellenes esz
méket terjeszt s kizáró ag csak az abam 
érdekeit szolgaija, ezt a határozott kijelen
tést vettük; „Tiltakozunk minden olyan fel
tevés ellen, mintha az egyesület felekezet nél
küli, pláne eyyházellenes eszméket terjesztene, 
valamint az ellen is, hogy ez kizárólag csak 
az állam érdekeit szolgálná. Az egyesület első 
sorban az iskolák és a tanítók ügyét szolgálja, 
vallás, erkölcsiséy, haza/isáy, nemkülönben a 
magyar nemzeti állameszme szempontjából. Ez 
pedig tudtunkkal nem lehet ellene egy feleke
zet, egy tanító, kivált magyar tanító érdekei
nek sem.

így — ha nem csalódunk — arra a 
feltevésre kell jutnuuk, hogy az alsó vidék 
tanítóságának nagy részénél (tisztelet a ki
vételeknek) hiáuyzik az érzek, az elfogulat
lan egyesületi élet, a tanítók közös érdekei 
az állameszméért lelkesülő tevékenység iránt.

— Nem értem, miért mennek ostoba 
leányok az egyetemre. (Én helyeseltem e 
nézetet.) Tegnap is beszéltem egy nagyon 
guszta kis jogászszal, aki azt mondta, hogy 
nem fog többé járni az előadásokra, mert 
megöli ott az unalom. Szerinte otthon is 
lehet nem tanulni, de ő pláne az irodalmi 
órát nem tudja kitartani. Pedig azt hitte, 
hogy az idén egész fess lesz, mert egy csi
nos szőke philozopter kisasszony mellé ke
rült, de az egy kis liba, kiből egy szót sem 
lehet kihozni.

E sápadtam és úgy kérdeztem ; „Egy 
kis liba ?*

Igen azt mondta, egy kis liba, kit ab- 
Bolute lehetetlen megközelíteni és a ki job
ban tenné, ha néha kinézne a konyhába és 
otthon Mariitt regényeket olvasna, mintsem 
hogy az egyetemre járjon.

— Hogy hivják azt a jogászt J
— „Zalán Lajos".
— Zalán Lajos — mondtam utána — 

s aztán leejtett kanalam után hajoltam,hogy 
ne vegye és. re lángoló arcomat,

— „Talán ismered ?“
— Nem — soha — nem hallottam a 

hirét.
Ergo én egy kis liba vagyok, kinek 

jobban illik a konyha, meg a végtelenül 
naiv ósdi Marlitt regények. Köszönöm ked
ves kir Laja, hogy föl világosított e felöl.

Engem ugyan nem látnak többet az 
egyetemen I

Ez pedig nem szolgál előnyére sem a ma- 
■ gyarságnak, sem a kultúrának, sem annak 

az eszmének, melyért őseink ezer éven át 
szakadatlanul harcban állottak, melyért job- 
jaink ma is küzdenek minden téren, minden 
vonalon. Ríméljük azonban, hogy a|helyzet 
e tekintetben a közel jövőben megváltozik.

Az alapsz. 12. §-ának e pontja azt 
mondja : „alapitó tag, aki az egyesület ré
szére legalább 40 korona alapítványt tesz." 
Arra a tudakozódásunkra, hogy az egyesület
nek hány alapitó tagja van ? Azt az igazán 
meglepő választ kaptuk : „tudtunkkal egy 
sincs*.  Ez arra enged következtetni, hogy a 
vármegye intelligens közönsége nem érdek
lődik a nevelés és tanitás, minden állampo'- 
gárt, minden családanyát egyaránt érintő 
ügyei iránt. Pedig legközelebb városunkban, 
tartott közgyűlés alkalmával a tárgysorozat 
ugyancsak érdekelhette volna a nagyközön
séget is.

Ha figyelemmel tanulmányozzuk az ilyen 
gyűlések történelmét, azt tapasztaljuk, hogy 
egyes megyék kötelékeiben az ilyen egye
sületi élet a legkedvezőbb kapcsolat a tanitó- 
világ és a társadalom, szülök és tanítók között. 
Hatalmas társadalmi tényezők támogatják 
őket anyagilag, erkö'csileg egyaráut. Csak 
nálunk csendes az a nagy erkölcsi és anyagi 
hatalom, melynek társadalom a neve. Hisz- 
szük azonban, hogy közel az idő, mikor 
nálunk is megmozdul — már is mozogni 
kezd — az a hatalom s hathatósan közre
működik ezzel az egyesülettel a helyes pae- 
dagoeiai és hazafias eszmék terjesztésében.

Elismerés illeti azokat, kik teljesen el
fogulatlanul fogták fel a helyzetet, a kik 
kötelességszerüleg minden téren, minden 
vonalon szo'gálatába állanak annak a nagy
eszmének, melynek neve : magyar nemzeti 
állam, — a kik tudják, hogy egy talekezet- 
nek erdekei sem jöhetnek ellentétbe a tár
sadalom s az aliam érdekeivel, a kia arra 
is néznek, nehogy egy feiekezet, vagy is
kola fenntartó tanítói (államiak) monopoli
zálják a megyében a hazafiságot s megszer
zik mindazt, a mit tőlük az iskola, a tár
sadalom, a haza, a tanítóság közös érdeke 
megkíván annyival is inaább, mert ezt ma 
már nagyobb anyagi áldozatába senkinek se 
kerül.

Vajha ne lenne e cikk kiáltó szó a 
pusztában 1 Vajha-tömörülnének tanítóink a 
nevezett egyesület keretében felekezeti kü
lönbség nélkül, mint más vármegyékben ré
gen teszik, előbbié vinni, magasan lengetve 
azt a trikolort, melyen a szabadság, egyen
lőség, testvériség eszméi lengenek 1 Vajha 
megmozdulnának nagyiaink, jobbjaink, pénz 
és más intézeteink, városaink, községeink, 
hogy alapító tagságokkal támogatnák azokat, 
a kik nyomorúságos anyagi viszonyaik között 
is annyi lelkesedéssel és kitartással mun
kálkodnak és küzdenek a vallás erkölcsisé- 
gért és hazafiságert, minden szépért es ne
mesért, s azért, hogy e haza felviruijon.

Rendes, pártoló és alapító tagosul je
lentkezhetni az egyesület elnökénél Vámos- 
Ladány bán.

Rindes tag évi dija....................2 K.
Pártoló ., „ „.........................4 K.
A apitó tag egyszersmindenkorra 40 K.

TT. I.

Különfélék.
— Személyi hír. A pozsonyi tanke

rület kir. főigazgatója Pirchala Imre, 
kir. tanácsos ma délben városunkba jön, 
bogy a f. hó. 27- és 28 án tartandó szóbeli 
érettségi vizsgálatokan elnököljön.

— Az állami tanítóképző torna
versenye e hó 18-án délután tartatott meg 
az intézet udvarán. Bár a sportkedvelő vá
rosi közönségegyértelmü távollétével mutatta 
ki érdeklődését, az ifj k igy is figyelemre
méltó szép eredményt értek el. A verseny 
együttes szabadgyakorlatokkal kezdődött, 
ami igen szép ésj kellemes látvány volt. 
Ezután az egyéni versenyek következtek. A 
szertornázásban (korlát nyújtó) kitűntek : 
Tóth Árpád, Korbei Rezső, Patkós Sándor 
és Tóth Imre. A magas ugrás első csoport
jában Tóth Imre (165 cm.), a másodikban 
Chlebovits István (170 cm,). A hosszú ugrás 
első csapatában Pákán Árpád (540 cm.), a 
másodikban Liszy Jenő (555 cm). A rúd
ugrásban Fónod Gyula (270 cm.) es Patkós 
Sándor. A súly dobásban Liszy Jenő (1534 
cm.) és Bitvai István. Ezeken kívül több 
versenyben kitűntek még, mint Il ik helyen 
győztesek : Bremzay Jenő, Horváth István, 
Szepesi József. A győztes ifjak pénzbeli di
jakat és elismerő okleveleket kaptak.

— Az előzékenyek mulatsága mind*  
közelebb s közelebb van, már alig néháuy 
nap választ el tőle. Szeretnénk egyet-mást a 
programmból, de olyan titkolódzók, a vilá
gért sem árulnának el belőle semmit. Csak 
a nagy sürgés-forgásból következtethetjük, 
hogy igen érdekes lesz. A rendezőség külön
ben a következők közlésére leért fel. : „A 
mulatság napján a város és a lövölde között 
omnibus közlekedést létesítettünk. J/t5-kor 
indul az első a „Központi11 kávéháztól, t/2 
6-kor a második az „Oroszlányból és netán 
később jövök kényeimére i/^-kor a harma. 
dik szintén a kávéháztól. Vissza felé is fog
nak közlekedni, de ezek időpontját a mulat
ság napján teszszük közzé. Bódogh polgár
mester ur szívességéből az útvonal fel is lesz 
[ocsolva a mulatság délutánján s igy a ki- 
rándulások nagy átkától, a portól is mentve 
lessünk.11 — bkdt.



— Érettségi vizsgálatok. A szóbeli 
érettségi vizsgálatok a hó 27- és 28-án tar
tatnak a helybeli kegyesrendi főgimnázium
ban. Vizsgálati helyiségül a rajzterem szolgál. 
Hallgatók szívesen fogadtatnak azon tiszte
letteljes kéréssel, hogy érkezésük és távo
zásuk a lehető legnagyobb csendben tör
ténjék.

— Uj tanítók. A lévai állami tanító
képzőben e hó 25-én fejezték be a tanitó- 
képesitő vizsgálatokat, A szóbeli vizsgálaton 
valamennyi jelölt képesitletett magyar nyelvű 
iskolákra és pedig : Amrózy Sándor, Barna 
János, Barthalis Jenő, Bartos Győző. Czakó 
István, Béták László, Dursbaczky Ferencz, 
Chlebovits István, Juhász Zoltán, Kiszely 
Lajos, Kozma Ferencz, Küly Kálmán, Kür- 
tössy Andor, Liszy Jenő, Márkus Károly, 
Mladonitzky Imre, Molnár József, Mozsáry 
Sándor, Nikel Béla, Rackó István, Sió Fe
rencz, Szentgyörgyi Gusztáv, Török Ernő, 
Varga Béla, Vogyeracky István, Zsákovits 
József. A kir. tanfelügyelő lelkes beszédet 
intézett az oklevél kiosztása előtt az uj ta- 
nitókLoz, melyben őket a nehéz, de magasz
tos kötelességekre, a nemzeti ügy, nyelv éa 
szellem istápolására figyelmeztette. Megva
gyunk róla győződve, hogy a derék iljak 
meg is állják e téren helyüket,

— Áthelyezés. Vig a d i Virgil lévai 
járási m. kir. állatorvost a belügyminiszter 
Salgótarjánba helyezte át.

— Beiratások a főgimnáziumban. 
A jövő 1904/1905. tanévre a tanulók 4 K. 
felvételi dij lefizetése mellett már f. évi ju
lius hó 1—5-ig is beiratkozhatnak.

— Barsvármegye a Bákóci ütme 
pélyen. Julius hó 10-én Privigyéu és Baj
mócon annak emlékére, hogy múlt évi junius 
15-én volt 200 esztendeje annak, hogy dicső 
emieftezefü II. Rákóczi Ferencz a Bsszkid 
hegységen átlépte Mrgyarorazag határát s 
kibontá zászlaját, melyre Magyarország éa 
Erdély szabadsága volt írva, Nyitravármegye 
ünnepélyt rendez, a melyen Bsrsvármegye 
közönsége is meghívás folytán részt vesz. E 
meghívásról az alispán a közgyűlés határozata 
folytán a törvényhatósági bizottság tagjait 
értesíti s a vármegyének az ünnepélyen le
endő képviseltetésére Ponoczky Istvánt, az 
oszlányi járás főszolgabiráját bízta meg.

— A kötelező jogi doktorátus el
ejtése. Az egységes jogi szakoktatás re
formjával kapcsolatosan az igazságügyi mi
nisztériumban szaktanácskozmányt tartottak 
az egységes ügyvédi és bírói vizsgálatról 
készült törvénytervezet ügyében. Főbb meg
állapodások, hogy az etquéte elejtette a 
kötelező doktorátust. Ezenkívül kimondta, 
hogy az egységes képesítő vizsgát akárhány
szor lehet ismételni. Sőt ezt a kedvezett 
kiterjesztik azokra is, akik a jelenlegi sza
bályzat értelmében másodszor is elbukván 
az ügyvédi vizsgán, többé nem vizsgazhatnak. 
Ezektől azonban még egy évi újabb gya
korlatot kívánnak. Az ügyvédi vizsga sike
res letétele után az uj ügyvédet azonnal 
még nem veszik fel az ügyvédek névjegy
zékébe, vagyis az illető önálló ügyvédi mű
ködést nem folytathat, hanem ennek még 
két évi utógyakorlatot kell végeznie. Ezek 
az uj ügyvédek, mint ügyvédhelyettesek 
szerepelnek és ugy a felsőbíróságot, mint 
az esküdtbiróságok előtt helyettesíthetik fő
nökeiket. Vagyis a joggyakorlatot a mostani 
3 évről felemelik 5 évre.

— Haláleset. R a j c y János rsitva- 
ujfalusi körjegyző e hó 19-én 56 éves ko
rában rövid szenvedés után elhunyt. A bol
dogult, ki 28 év óta működött a rögös 
jegyzői pályán, egyike volt a legszorgalma
sabb közigazgatási tisztviselőknek, ki általá
nos közbecsülésnek örvendett. Temetése, 
melyet gióf Nyári Kálmán megbízásából 
S z a 1 a y Imre uradalmi intéző rendezetne 
hó 21 én ment végbe a rokonság s nagy 
közönség jelenlétében. Nyugodjék békében !

— Egyházi kinevezés. T o n h a i s e r 
Mihály kemence r. k. segédlelkész, városunk 
szülötte, Imelyre adminisztrátorrá nevezte
tett ki.

— Primicia L á b a y (iyula zsarnócai 
kántortanitó, lapunk munkatársának fia ifj. 
Lábay Gyula julius hó 3-án tartja első mi
séjét Zsarnócán.

— A barsi ev. ref. egyházmegye 
e hó 21-én tartotta rendes közgyűlését Ju
hász Pál esperes és Kovács Sebestyén 
Endre társelnökök vezetése alatt. A gyűlést 
az esperes szép imával nyitotta meg, azután 
Kovács Sebestyén Endre főgoudnok tartott 
rövid, de eszmékben gazdag megnyitót. „Az 
egyetértés lelke uralkodjék köztünk és száll
jon meg mindeneket és vezesse tanácskozá- 
sunkatu — volt beszédének gondolatmeneté. 
Megnyitó beszédek után a gyűlés megalakult, 
következett az esperesi jelentés. Sok tanul
ságos, érdekes és dicséretreméltó dologról 
emlékezett meg ez évi jelentés. SajnO3,hogy 
a kellemes hangok közé kellemetlenül érintő 
hangoknak is kellett vegyülni, sőt még fáj
dalmat keltő húrokat is kellett pengetni. Az 
előbbi a pozbai állapotokra vonatkozott, az 
utóbbi pedig az egyházmegye halottéit si
ratta el : Jókai Lajos kisölvedi lelkész-espe
rest és Szabó Lajos világi főjegyzőt és ta- 
nácsbirót. Mindkettő emléke jegyzőkönyvi
leg örökittetett meg. Az esperesi jelentés 
tudomásul vétele után tárgyaltat ott az espe
res lemondass. Betegségére való hivatkozás
sal az esperes el akarta hagyni az esperesi 
széket. A gyűlés nem fogadta el a lemon
dást, hanem kimondotta, hogy arra az időre, 
aig egészségét visszanyeri as esperes, sza

badságolni fogja s hivatalát a lóg dősebb 
tanácsbiró, Kiss Károly fogja folytatni. Ez
után a borii és a kisölvedi lelkészválasztá
sok nyertek megerősítést, mire a farnadi 
(Sz hó Gyula), nagyölvedi (Kovács Margit), 
nagysallói (Papp Erzsébet) tanitóválasztások 
erősittetfek meg és tették le a hivatalos es
küt Tóth Zoltán és Nagy Árpád tanítókkal 
együtt. Az énekügyi bizottság jelentése : 
Pál János, Végh István és Sándor Benő 
munkálatai alapján elfogadtatott a Birtha 
József pótinditványaival együtt. „Az egysé
ges liturgiádról Birtha József referált. „Hogy 
a gvermek 1 2 éves koruk helyett 15 éves 
korukban konfirmáltassanak“ : e javaslat 
kivételével nevezett előadó előterjesztését a 
megyei gyűlés teljesen elfogadta és magáévá 
telte. Majd a baracskai templom építés ügye 
tárgyaltatott. A gyűlés nem fogadja el a 
tervet, mert a templom torony és a ház 
falai aránytalauok, méretek nem megfelelők, 
az ablakok elhelyezése nem kielégítők. Pót
lással és javítással a terv elfogadható lészen. 
A lévai ref. templom renoválása, Pély-kö'csön 
ügye, lelkészlak átalakítás, iskolaépítés terve 
jóváhagyatott. Bajka, Varsány tanítói föld 
haszonbérbe kiadása megerösittetett. A barsi 
ref. tanító egyesület kérése,: a) a felekezeti 
tanítók fizetése az államiaknak megfelelőleg 
egészittessék ki, b) a barsi tan. egyesület 
szabályzata elfogadtatott és pártolólag a ke
rülethez felterjesztetni elhatároztatott. A 
tanitógyülés tagjai részére 4 korona napidij 
állapittaték meg az egyházak részéről. Ki
sebb vitát rögtönzött Bacsa Lajos azon in
dítvány a,hogy a lelkészi és tanítói földek a 
3 as vető rendszer helyet 4 es rendszerben 
kezeltessenek. Tekintettel arra, hogy a ta
nítói fizetések megszűnése cs kezdete szept
ember 1-tól számittatik ezután és nem Ger- 
gelynap’ól (márc. 12.), mivel a Bacsa féle 
indítvány e fizetésrendezéssel nagyban össze
függ, Bacsa inditváuya elfogadtatott. A 
felsöbordodi lelkészek indítványát magáévá 
tette a megyei közgyűlés; az egyetemes 
konferencián Bihary K. és Kulifay Gy. fog
ják a megyét képviselni. Küönbözö segély
kérvények és a tanügyi bizottság előterjesz
tése után a gyűlés d. u. 5 órakor véget ért. 
D. e. 11-töl d. u. fél 2-ig 6 bírósági ügy 
tárgyaltat ott. — Atrib.

— Névmagyarosítások. Dianic.ka 
(Dianovski) József lévai lakos a saját, vala
mint kis korú gyermekei: Mária, József és 
István vezeték nevét a belügyminiszter 
engedélyével V a r g á-ra, kis korú Hö'cz 
István lévai lakos A c z é 1-ra, WiiheimBíla 
lévai lakos Ver ö-re, kis korú Weisz Jenő 
László Fejé r re, Korbei Rezső Kemény-re 
magyarosította.

— Évzáró vizsgák Bátkon Horn 
Lipót báti tanitó nyilvánossági joggal felru
házott elemi népiskolájában S t i b 1 ó Ágoston 
r. kath. plébános elnöklete alatt f. hó 21-én 
valóbau szép eredménynyel folyt le az év
záró vizsgálat, mely fényes tanujelét adta 
annak a határtalan szorgalomnak és magas 
nivón álló vezetésnek, melyre csak minden 
szülő büszke lehet, kinek gyermeke a báti 
elemi iskolának növendéke, áz összes tanu
lók egytöl-egygyig minden tárgyból oly ké
szültséget tanúsítottak, hogy szinte erkölcsi 
kövességünknek tartjuk megemlíteni, hogy 
ily eredményt csak hosszas paedagogiai gya
korlat, a leglelkiismeretesebb és pályája 
iránti lelkesedés, fáradtságot nem ismerő 
kötelesség teljesítés mellett érhet el a tanitó. 
Kétszeres érdeme Horn Lipótnak a vizsgálat 
sikere, ha tekintetbe veszszük, hogy osztat
lan népiskolát vezet.

— Színészet. Halmay Imre szín
társulata hétfőn az Alfouz ur cimü vígjáték 
előadásával fejezte be a hat hétig tartott 
lévai színi idényt, A társulat változó sikere
ket ért el, amit ennek tulajdonítunk, hogy 
gyöngébb volt a múlt évi társulatnál. Jel
iem színésze, operett énekese nincsen, en
nek hiányát nagyon megérezték, mert elő 
Bem adhatak oly müveket, hol ezekre szük
ség volt. Az ambitiót és igyekezetét azonban 
nem lehet megtagadni s azok a szép sikerű 
előadások, melyeket előttünk bemutattak 
tanúskodnak is erről. Tőlünk a társulat 
Zólyomba ment, hol mint halljuk, estéről 
estére szép közönség előtt játszanak.

— A gyümölcstermelőknek. A kül
földön is igen jó gyümö'cs-termés Ígérkez
vén, nagy gondot fog okozni ez évben a 
a hazai gyümölcs kellő értékesítése, e cél
ból a fö'dmivelésügyi miniszter akként igyek
szik a gyümölcs értékesítését előmozdítani, 
hogy kis gazdáknak nyers állapotbau el nem 
adható gyümölct feleslegük feldolgozására 
állami szeszfőző kazánokat, aszalókat, saj
tókat bocsát ingyen rendelkezésre.

— Elgázolás K u p c s a Pál alsóba
kai töldmives e hó 23-án délután Garamuj- 
faluban sebesen hajtott szekerével egy Ssve- 
tyik Antal nevű 4 éves kisfiucskát, ki az utón 
játszott, elgázolt. A szekér egészen keresztül 
ment a gyermeken, ki nyomban meghalt. A 
gondatlan kocsis ellen megindították a bün- 
vizsgálato*.

— Honvédbakancs szállítás. A m. 
kir. honvédség 1905. évi lábbeli szükségle
tének 5O°/o-4t, vagyis 20000 pár bakancsot 
és 10000 pár könnyű cipőt a honvédelmi 
miniszternek 1897. évi 26731/VII. számú 
leirata csatolmányaiban foglalt föltételek, 
azonban a fővállalkozóval kötött szerződés 
értelmében ezúttal megállapított árak mellett, 
nevezetesen a bakancsokat páronként 10 K. 
56 fillérért, a könnyű cipőket pedig páron
ként 8 koron*  80 fillérért a hasai kisiparo

suk által szándékozik készíttetni. A bakan
csok és cipők legkésőbb 1905. évi március 
végéig a központi ruhatárba Budapestre be- 
szállitandók lesznek. Felhívja az iparkamara 
mindazon kis iparosoka*,  a kik bakancsok 
szállítására pályázni óhajtanak, hogy a szer
ződési feltételeknek megfelelő ajánlataikat, 
a szá'litandó bakancsok, vagy könnyű cipők 
mennyiségének határozott megjelölésével f. 
évi julius hó 15-ig a kamarához annál bizo
nyosabban nyújtsák be, mivel ellenkező eset
ben az ajánlatok figyelembe vétetni nem 
'fognak. A szerződési feltételek és a bakaucs- 
készitési határozmányok a kamaránál nyom
tatásban ingyen szerezhetők meg.

— Uj tizkoronás bankjegyek. A 
tizkoronás bankjegyekből rendkívül sok ha
mis van forgalomban, minek következtében 
az osztrák-magyar bank már régebben elha
tározta, hogy ezeket a most forgalomban 
levő tizkoronás bankjegyeket bevonja és uj 
10 koronás bankjegyeket bocsát ki, a me
lyek nem lesznek oly könynyen hamisítha
tok. Az uj tizkoronás bankjegyek azonban 
csak a jövő tavaszszal kerülnek forgalomba.

Szerkesztő üzenet.
R. E. Zombor. A közölt dalok kézirata csakugyan 

kegyedtől való, ifj K. J. Léva. Némi javítással hozható.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyugtázás.

Méltóságos székhelyi Mailáth Istvánné 
úrasszony a „Lévai Nöegylet“ örökös tisz
teletbeli elnöke ; méltóságos gróf Coudenhove 
Kunóné úrasszony nöegyl. elnök ; és nagy
ságos barsi Leidenfrost Tódorné úrasszony 
nöegyl. alelnök 200—200 koronával voltak 
kegyesek az alapitó tagok sorába lépni ; 
továbbá Kal cky Ernmike "urleány eljegyzé
sének örömére 40 korona értékű vásznat; 
Halmay Imre színigazgató ur pedig a Feny
vesi Károly ur által irt „Mostoha" czimü 
néprzinmű bevételéből 10 koronát voltak 
szívesek a ,„Lévai Nőegylet" által fentartott 
.Stefánia Arvaház" céljaira adományozni.

Amidőn ez összegek kézhez vételét 
nyilvánosan is van szerencsénk nyugtázni, 
fogadják a fenn tisztelt' urhölgyek és urak 
jótéteményükért árváink nevében íeghálásabb 
köszönetünket.

Léván, 1904. junius 20-án.
Faragó Sámuel Jozefcsek Géza

nöegyl, titkár. nöegyl. pénztáros.
Elszámolás-

A lévai főgimn. ifjúság által 1904. ju
nius 11-én rendezett koncert felülfizetőinek 
kimutatása.

(Folytatás.)
Felülfizetni szívesek voltak : Tersztyánszky 

Sándor 3 K. 78 f.. Bilbach Árpádné (Do
bogó), Blumenthai Jónás, Dankó Kálmán 
gimn. VII. o. t., Fuchs József, Dr. Frommer 
Iguácné, Lakner László (Budapest), Gyu’ánv i 
Lajos, Cserei József, Juszt Ferenc (Ar.-Ms- 
róth\ Reitmann Lajos, Dr. Korsók János 
3—3 K., Silti Gusztáv, Szilassy Cae»ér, N, 
N , Túrna Pál, Tóth Ferencz, B ncsik Gyula, 
Sárhegyi János. Mertl Ferenc. Hlaváuyi Já
nos (Gr.-Kesz ). Jezsierszki Mihály (Génye), 
Toldy Zrigmond (D/móud), Novotny Ö. (N.- 
Ssecse), Renner Géza (Párkány) Pollák 
Adolfné, Medvecky Sándor, Kovátsik Samu, 
Váry Kálmán, Kuruez E-nö, Gyapay G ísz- 
távné, özv. Vietórisz S mdorné, Györff' Gé- 
záné, Sslstam Jánosné, Sehmidberger Jánosné 
Zvrhokril Mór, Weisz Mór, Weisz Zsigmond, 
Dr. Weisz Zsigmond, Mácsánszky Kálmán 
gimn. II. o. t., Steiner Henrik, Engel J izsef, 
Dr, Weinberger Adolf, Dr. Demján Lajos, 
Rády József, Záborszky Lajos (Felsözsadány) 
2—2 K,, Mordinyi Lajos, Bubb László, Sípos 
Ferenc, Alt János, Nagy Artúr, Kern Jmö, 
Tóth Antainé. Fanderlik N., Dosztál Autalné, 
Weisz Salamon, özv. Soósné, Andrejkovics 
Istváo, Goldnrunner Sáidor, Preyner Gyű 
láné, özv. Preyner Károlyné, Weil Jakab, 
Cualupka Járo<, Rác Juliska, Deák Adolf. 
Steiner Sándor, S'einer Artúr, Jani József, 
Hetzei Adolf, Tóth István. Heímann József 
1 — 1 K., Vanger István, Missák László, Mikla 
József, Drozdik Béla gimn. tanulók 60—60 
fillér. Legyen szabad végül itt még hálás 
köszönetét mondani Bsllan Adolfné, ö:v.Je
szenszky Józsefné, Pó ya Józsefné úrnőknek, 
Farkas I onka és Kamilla kisasszonyoknak, 
akik az ízléses rendezői jelvények elkészíté
sét voltak szívesek elvállalni, de legyen hála 
és köszönet mindazoknak is, akik bárminemű 
alakban segítettek elő bennünket a szép 
eredmény kivívásában.

A rendezőség.
(Vége.)  

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1904 évi junius hó 19-tól 1904. jun'us hó 20 ig.

Születés.

A szülök ücvt;
S. a

A gyermek

Deve

Schveiger L’pót Végh Gizella fiú Sándor

S adler Ferencz Kaizer Éva fiú Lajos

Gregus József Hrmo Mária fiú (János

Grausz Márton V thalik Mária leány Örzsébet

I
dr. Karafiátb Máriusz Majlá'h 

Borbála
leány Anna Mária

1

Házasság.

Vőlegény es menyasszony nere Vallása

Zubck János Bellán (Beliánszki) G. rom. kath.

Halálozás.

Az elüunyt neve Kora A halál oka

Csűrik I«tváu 59 e'v vizkór

Kollava Gyula 5 hónap tüdöiob

Lévai piacziirak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány,

Búza ui.-mázsánként 16 kor. 20 fill. 
16 kor. 40 fill. Kétszeres 12 kor. 40 fill. 
13 kor. 20 fill. — Rozs 12 kor.60 fill. 13 kor 
20 fi’l — Árpa 12 kor 40 fii). 13 kor. 20 fi'I 
Zab 12 kor. 20 fill. 12 kor. 80 61). — Kuko 
rieza 12 kor. 40 fill kor. 12 — fill. Bab 
13 kor.80 fill. 14 kor. 20 fill.— Lencse 14 kor. 
40fi'l. 14 kor. 80 fill. — Köles 10 sor.20 611. 
10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. 
Lóheremag 54—60 korona Luczeruamag 
53—58 koroua, Impregnált Répa mag 
impregnált 36—44 kor. — Muharmag 
7 — 7% kor. Baltaczim 12'/a— 131/a — kor. 
Bükköny 6% 7 kor.Viröshere 52-58 kor.
Fehérhere — —Komoczini fűmag — — 
Thimothems — — kor. Nem impregnált
25—35 kor.

Nyilttér.
4955/1903. tkvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
A lévai kir járásbíróság, mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Barsmegyei Nép
bank vegrehajtaténak Ozsvald Lídia és 
társai végrehajtást szenvedők e.leui 1000 
kor. tökeköve’.eles es jár. iránti végrehajtási 
ügyében a végrehajtási árverés Osavaid Já
nos és Ozsvald Pál végrehajtást szenvedők
nek a nemesoroszn 23 sz. tjkvben A + 1 
sor 28 hisz, alatt foglalt beltelekoen es az 
azou epüit 23 összeirasi számú hazban való 
fele részbeni tulajdoni jutalékára és haszon
élvezeti jogára 538 koroua kikiáltási árban, 
továbbá az összes végrehajtást szenvedők
nek a nemesoroszn 116 sz. tjsvben A I 
1—7 sorsz. alatt foglalt ingat lanságára 1357 
kikiáltási arbau és végűi az összes végre
hajtást szenvedőknek a uemesoroszii 187 sz. 
tjavbeu All sorsz. alatt foglalt közös le
gelőben való B. 199—2O3.t.a.irt 1928/107435 
rész illetményükre 307 koroua kikiáltási ár
ban ezennel elrendeltetik s auuak megtar
tására határidőül 1904. évi julius hó 19. 
napjának d. e 9 órája Nemes Orosz! 
községházánál kitűz-.tik azza1, bogy a 
2335/1897 számú végzőssel a nemjsoroszii 
116 és 187 sz. tjkvekben özv. Ozsvald Ja- 
uosné szül. Sípos Erzsébet javara bekebele
zett életiogytig tartó kizárólagos haszouel- 
vezeti jog ezeu árverés által nem érintetik 
s továbbra is épségben megmarad ; minthogy 
azoubau ezen szolgalom bekebelezését meg
előző követelések vaunak ezeu elárverezendő 
igatlanokra bekebelezve, mely követelések
nek teljes kiegészítésére 2460 korona mu
tatkozik szükségesnek, enueltogva elrendel
tetik, hogy a meimyioen a nemeao őszi 116 
és 187 sz. tjkvbeh mgatianok a fent körül
irt szó galmi jog t jutái t tsaval 2460 koronán 
aluii összegben adatnék kel, az árverés ha
tálytalanná válik s a fentebbi ingatlané . a 
a fent körülírt szolgalmi jog fentariása nél
kül a kitűzött határnapon újabban elfognak 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10u'0-át készpénzben, vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42- tj-ában jelzett ar- 
folyáuimai számított es az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. bz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
bán'kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál törtéja elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi április hó 5.
Kir. jbíróság, mint tkvi hatóság.

Pogány V. 
kir. járásbiró.

Menyasszonyi selyem
métoreukint uO krlról, 11 irt 34 krig minden színben. 

Bérineutve és inár elvátnolva, Gazdag niiutav.iiaszték 
póstafordultával.

Hennebérg selyem-gyár Zürich.

Eladó zongora.
Egy jó karban levő kellemes hangú 

zongora jutányosán eladó.
C m e lap kiadóhivatalában.



28. szám.

Jónak, a jobb 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig ha ználatban levő 
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamut 
ruhanemüek mosására, a Schíclit által újonnan feltalált

mosókivonat, 

..Asszonyfcéret 
védjegyei,

a ruha beásztatására.11Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4 Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljcsen ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után

------- Mindenütt kapható. ------
| j

Schíclit-szappan
„szarvas** vagy „kulcs**

A jelenkor
csodagépe!

I

1904. junius hó 26,

legjobb, legkiadósabb s err.-.tn.-.va lecolcsc:;:; szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes.

............ Mindenütt kapható! ................
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk. hogy mind n • arab 
szappan a „SchichV*  névvel és a fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.
' Ü

Schicht György, Aussig
A lesoanycbb nyár ' r

New-Cuba kávé . .
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . .
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Guba 
Gyöngy legfinomabb 
Moeca legfinomabb . . 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb 
Brazíliai II. rendű . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . .
Őrlőt kávé ....

Kávé.
1 klg. frt. kr. 

. 1.60
. 2.20
. 2.20 
. 2.10

2._
1.60 2.—
2.— 2.20 
. . 2.20
. . 2.20
. . 1.60
. . 1.30
2.— 2.40
. . 1.20 
. . 1 —

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

0 o o o o o o o o o o 
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Hangverseny Grammophon!

és kávéházaknak.

BeszéJ, énekel,
zenél, rendkí

vül érdekes
szórakoztató

eszköz családok
részérére, vendéglőknek

Több ezer reproductió a világ leghíresebb
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Árpi I, 2 3 és 4 baráz
HGül üKül\ dásuak

BoronákRét, moha, tago/ot
és diagonal

„ Agricola“ vetögépe 

Arató-gépek 
fűnek herének,

Szénag üjtökés arató gerebiyék.Szénaforditók,

Szabad.-aszaío készülék ^főzeléknek

Bor és gyümölcs sajtók,
Gyj.rn.01is es szőlő zmzóIe 

és bogyómorzsolók,
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

.SYPHONIA
l'oriuáncs és vértétü pusztításra.

Szállítható takarék tűzhelyek,

-A.z elismert legrjoTolo és leg'JztitTÖ.n.ő’b’o

Cséplőgépek
sah ad. uj Kenögvürüvei ellátott görgős csaqágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra.

o"OS
töriesztéses kölcsönöket »:■ ujunk hu- 

' dapi's'i és
kíi földi elsőrangú pénsiatczateklől a föld
birtok és ingatlan ’/4 értékig I. és II. 
helyre 15 — 65 évid terjedő időtai iainra. 
Személyhitelt ! papoknak, katonatisz'ek- 
— nek, állami és magánhi-
vata no ;o'ittak, kereskedőknek és j> író
sóknak kezes és kezes nélkül 1—15 évig 

terjedő időre gyorsan es disctreten.
Bank és magánadósagok convertalása. 

Meller Lajos és Társai 
bankbizomáuy.

Budapest, VI. Dávid utcza 15 
(Törvényszókiieg bejegyze.t czég).

Járgányok
1 —e ■vcrx.őálla.t Toefcg-á a., 

Legújabb gabona-tisztito rosták,
♦ Trieörök és kukoricza morzsolok, ♦- 

Szecskavágok, darálók, répavágók, 

Széna ás szalinauresck nyugvók es szállíthatok, 
valamint minden más fajta gazdasági gepek

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és Társa 
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

1872. BECS, III Taborstrasse 71. 900 munkás.

Kitüntetve több mint 530 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb 
kiállításokon.

Részletes árjegyzék és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és viszont elárusítók kerestetnek

LZlegren.delh.etó : KNAPP DÁVID urnái Léva.
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Varrógépek és Mühímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval

Arak részletfizetésre: korona
ELömagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos var' ógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Valódi szabadatm. Adria családi varrógép

» » „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép .

„ iparos (Kingschiff) gép .
Valódi Dürkopp — központoraó — gép

n n n n
üj Singer családi varrógép kézihajtásra

Múbimzési készülék

családi 
iparos

ára 4

. 73-töl
. 78-tól
. 76 tói
. 86-tól
. 96 tói
. 100-tól
. 130-tól
. 120
. 160

44
korona.

"6-ig
80-ig
88-ig
80-ig
96ig 

100-ig 
120-ig 
150-ig 

korona 
korona 
korona

Főraktár: Kern Testvéreknél Léván
Legjobb géptük, részek és csónak olcsón.
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Kiéin Sándor 
órás- és ékszerész 

LÉVÁN 

alapittatott 1881. évben.

arany és ezüstáru raktárát
bámulatos olcsó áron kaphatók 

feljebb
n 
n 
n 
i>

Ajánlja nagy választékú Óra, ékszer, 
melyben mindenkor a legújabb divatu áruk 
Arany női óra 
Arany férfi óra 
Ezüst óra 
Niki óra 
Ingaóra 
Arany gyűrű (14 
Arany függő (14

Alkalmi i, ... ..
Legfinombb chronometrikus pontosságú órakülönlegesBégek mindenkor 

raktáron vannak.

12.—
20.—
6.—
3.—
6.—
2-V.
1.*/.

frttól
» 
n
n 
n
•

, n
ajándékoknak való különféle tárgyakból nagy választék.

i •

kárát) 
kárát)

«
t

n

Nyomatott Nyitrai éa Tárna könyvnyomdájában Láván.


