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A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Iskola-felavatás.
Ahányféle iskolát nagy Eötvösünk

nek nagy alkotása tervezett, mind itt 
van városunkban. Népiskolai közokta
tásunk arany bullájának s az annak 
szellemében utóbb alkotott törvények- 
s rendeletekben, szabályozott ’skolák 
tagozatai gyanánt itt munkálkodik : az 
ovoda, a mindennapi elemi iskola, a 
különféle célú ismétlőiskola, a polgári 
leányiskola s a tanitóképezde. Közmű
velődési érzékünk ama jó kovászának 
tudathatjuk ezt be, mely nem elégszik 
meg azzal, hogy az ismeretek és jó er
kölcsök után törekvők csak a társada
lom kiválasztottjai és kiemelkedői le
gyenek, hanem hatásosan dolgozik oly 
irányban is, hogy városunk lakossága 
a maga egész tömegében is az ismere- 
retek és erkölcsi világnézlet mennél ma
gasabb fokára jusson el.

Ez a kívánatos szükségérzelem a 
paragrafusok követelményein túl is hat 
és alkot, lskolafentartóink nemes buz
galommal, szinte versengve igyekeznek 
intézeteiket a kor színvonalára emelni, 
azon megtartani.

Most a közművelődés gravitácziója 
ismét egy nagy lépéssel vitt bennün
ket előre az iskoláikkal méltán büsz
kélkedő városok sorában. Polgári leány
iskolánk térbeli kifejlesztését értjük.

Szépen fejlődő városunk ezzel ismét 
egy, a közművelődésnek szentelt csar
nokkal gazdagodott, melynek kulturális 
életünkre kiható nagy fontosságát csak 
azok tudják méltányolni, kik visszagon
dolnak a két évtized előtti időre, ami
dőn még polgári iskola nem állott vá
rosunk közönségének rendelkezésére, 
midőn nem volt módunkban, hogy 
leánygyermekeinket az elemi iskolából 
kilépve, tovább képezzük. Már pedig 
manapság, mikor a társadalom a tudo
mány, művészet, de még az ipar terén 
is szédületes sebességgel tör előre, a 
mikor az idők tovarohanó foly amán min

den pillanat uj és uj felfedezésekkel 
gazdagítja a világot, még a leánygyer
meknek is szüksége van arra, hogy 
kilépve az életbe, tisztába legyen egyes 
dolgok 8 fogalmak jelentőségével.

Ezzel a gondolatokkal eltelve, öröm
mel üdvözöljük a tudomány emez újabb 
csarnokát s hálával s elismeréssel adó
zunk mindazoknak, kik ezt létesítették, 
kik felülemelkedve a hétköznapi har
con, nagy és ideális gondolatokkal gon
doltak a jövendő generáció fejlődésére. 
Kötelességünknek tartjuk e helyen is 
konstatálni, hogy az érdem, a siket
oroszlán része Báthy László prépost
plébánost illeti meg, ki meleg szeretet
tel, az ügy iránt való lelkesedéssel fá
radságot nem ismerve, munkálkodott 
eme szép és modern intézmény létesí
tése iránt.

Elevenen emlékezünk, hogy mi volt 
leányiskolánk akkor, amikor Báthy pré
post annak vezetését, igazgatását, mint 
plébános átvette. Külszervezetében egy 
■zsúfolt falusi iskola, melynek termei
ben akárhogyan cserélgettek is a jól- 
rosszul osztott osztályokat, leányaink 
— a külszervezet mondott tökéletlen
ségénél fogva — okvetlenül rövidséget 
szenvedtek,

A fiatal plébános sietett széles lát- 
körü tanügypolitikusra valló tapaszta
latával és tapintatával külszervezetében 
organizálni, tanrendszerében meg refor
málni az elhanyagolt iskolát, Mikor 
azután gyakorlati érzékének mindjárt 
kezdetben szerencsés megnyilatkozásá
val a tanerők számát megsokasitotta s 
az intézet felső osztályait ekként kifej
lesztette ; elérkezettnek látta az időt, 
hogy egy. újabb, az elemi iskolától 
tanrendszerében független tagozatot ál
lítson bele iutézetébe : a polgári isko
lát, Ezzel egyszerre terjeszkedni is kel
lett térben. Megvásárolta a szomszéd 
épületet s szerény anyagi viszonyok 
mellett a nagy épülettömböt egy mo
dernebb iskola fogalmához képest át

alakította. De az értékesebbé lett kül- ‘ 
sőt nem kevésbé értékes tartalommal 
folté meg. Sikerült az irgalmas nővé- , 

; rt k elitjét odaplántálni intézetéhez; 
’ igazgatói teendői mellett maga is be

állt tanárnak ; szeretettel fejlesztette az 
iskola belső felszerelését. A lankadatlan 
fáradozás jutalma rövid néhány év alatt 
a? lett, hogy iskolája eme felső tagza- 
tában a növendék létszám másfélszázra 
emelkedett.

Ez hozta létre a tegnap szép ün
nepét. Mert az elmúlt vakációban eme
letet kellett felhúzni a régi épületre.

Annál jobban esik nekünk mind
ezeket itt a nyilvánosság előtt elmon
dani, mert mai napság a magyar tár
sadalomban alig találunk embert,kiben 
a közéleti tevékenységre hajlandóság 
volna. Ma bátorság kell, hogy valaki a 
közügyek élére merjen áliani s arra 
bit ja polgártársait, hogy őt a közjó 
előmozdításában kövessék. Báthy Lász
lóban minden meg van, ami őt a ve
zetésre képesíti. Nagy készültség, ki
tár: ó energia, erős elhatározás s mindeme 
tulajdonságai városunk fejlődésére nézve 
rendkívül fontossággal birnak.

Lapunknak törekvése arra irányul, 
ho^y kasztokra és felekezetekre ne tago
zódjék. hogy városunk minden polgára 
egy családhoz tartozó testvérként szeretet
het fűződjék egybe, mindamellett kész
séggel meghajtjuk előtte az elismerés 
zászlaját, mert tudjuk jól, hogy minden 
tettéuek rugója egyedül a tiszta köz
érdek, a közjó, városunknak és polgá
rainak jóléte. S ha e nemes férfiú mun
kássága derekát az iskolaügyben látja, 
ez különben is mutatja válogatás nél
küli emberszeretét. Pedig, hogy lelkű- 
létéhez ez a tér van legközelebb, ta
pasztalhatjuk abból, hogy az iskolákkal 
kontaktusban van. A saját hitfelekeze- 
tének elemi iskoláit nem említve, tévé- 
kény részt vesz még a két tanonciskola 
fejlesztésében s mint az állami tanitó- 

képző igazgató tanácsának tagja, ott a 
szeme egy sereg leendő tanítón.

Felsorolhatnék humánus s közhasznú 
tevékenysége eredménye gyanánt a 
kath, temető rendezését, a plébánia 
templom páratlanul szépen sikerült res
taurálását, a kath. elemi fiúiskola és 
legújabban a tegnap felavatott leány
iskola átalakítását és a kath, kör házát. 
Ezek jobban beszélnek az írott betű
nél, mert ezek még egy évtized előtt 
is oly terveket képeztek, melyeket ily 
rövid idő alatt megvalósítani csak egy 
Báthy László volt képes.

Szívből üdvözöljük Őt nemes mun
kájának egyik újabb betetőzése alkal
mával, mert látjuk, hogy az a pásztor
bot igazán jó kezekbe került. Önzetlen
sége, közügyeink iránt való meleg ér
deklődése biztosítékul szolgálnak neküuk 
arra nézve, hogy a jövendőben is ily 
kitartó buzgósággal fog munkálkodni 
városunk fejlődésén, polgárai s köze
lebbről hivei érdekeinek előmozdításán.

Léva város közönségének nevében 
hálás kegyelettel járulunk még bíboros 
érsekünk, Vaszary Kolos Őeminenciája 
elé, ki nagylelkű adományával jutal
mazta a buzgalom és önzetlen törek
vést, alapítványával biztosítja leányis
kolánk fenmaradását.

Leányiskolánk fejlődése tehát bele 
van kapcsolva az esztergomi érseki ud
var jóindulatába; a mostani tetemes 
anyagi áldozatot kívánt építkezést is 
jórészt a kegyes adományok tették le
hetővé. Az ott honoló jóindulat istápo
lója a mi szószólónk dr. Kohl Medárd, 
felszentelt püspök Öméltósága, ki maga 
is nagylelkű adományával jött segít
ségünkre, ugyanaz a nagvmüveltségü 
főpásztor, ki az uj iskolát tegnap fel
avatta.

Az ő szeretetteljes jóindulata, áldo
zatkészsége és nemesen átérzett köte- 
lessegérzete biztosítékul szolgál arra, 
hogy a a magyar nemzeti kultúrának 
minden időben hivatott apostola lészen.

T A R C Z A.

Élet a halálban.
(Beszed október 6-áról.)

Mottó : „Boldogok, kik háborúságot 
szenvednek az igazságért ..."

Történelmünk sötét betűkkel irt lapja 
jelenik meg lelki szemeim előtt e napon. 
Október 6-ika. Sötétségnek, gyásznak és há
láinak napja. A föld megrendült, mint mikor 
százados tölgyek zuhannak alá bércek tete
jéről. A levegő megrázkódott, mint mikor 
magasba törő torony dülése rázza meg. 
. Hullottak a nagyok . . .

Lelki szemem a múltba néz Előttem a 
haza, az édes anyai főid, mint egy nagy 
temető. — Hallom sirását az őszi szélnek, 
zúgását a sárguló falevélnek. Síáraz kóró 
csontjait zörgeti az enyészet dörgő nyöször
gése : . . . temetik a magyart ... A nap 
fátyolt vont arcára, mint az Üdvözítő halála 
napján, Nagypénteken. Nem akarta látni a 
bitófát, az igazság goigothai keresztjét. Nem 
akarta hallani a puskák ropogását, pokol 
szörnyeinek szabadságot ölő bősz üvöltését, 
A nemzet szive megszakadt; könye zápor
ként hullott. Meghaltak a nagyok . . . Arad 
földjén vér... Tizenhatom hősnek vére... 
Hazánk egén uj csillagok , . , A tizenhárom 
vértanú fényes csiliaga . . .

Meghaltak ők ... de van-e még ilyen 
boldogság, hazáért halni bátran, vitézen ? 
Meghaltak ők ... de nem 1 — megdicsőül- 
tek. Nevük hallatára izzóvá lesz szivünk. Ez 
izzásban ott van az ö leikük. Az aradi han

ton nyílik még virág; e virágban ott van 
az ö vérök. Szellők suttogása szabadságról 
beszél, e suttogásban ott van az ö leikök. 
Október 6-án egy nemzet kulcsolja kezét 
imára : él még a 13 aradi vértauu. Keblünk
ben im fö lángol a szabadság tüze : él még 
a 13 aradi vértanú. Fénylik mi közöttünk 
az igazság napja; él még a 13 aradi vér
tanú. Magyar szó, magyar dal, magyar imád
ság magyar szívből, magyar légen, szabad 
szárnyon száll fel a magasba : él még a 13 
aradi vértauu.

Édes véreim, drága magyar népem, 
tudod-e már, micsoda nap tenéked október 
6-ika? Kérdezd meg keresztyén hitedtől, 
kérdezd meg a hazáért hevülö magyar szi
vedtől, nem ez a nap-e az ezer esztendős 
nemzeti történelem nagypéntekje?! Imád
kozzatok a magyarok nagypéntekjén: Ne 
vigy Uram a kísérteibe; de szabadíts meg 
a gonosztó* 1, a testi, lelki szolgaságtól, rab
ságtól.

En azt tanultam a történelemből, hogy 
a népeknek hivatások van. Izrael Jehováért 
küzdött. Az igaz IsteD imádása gyujtá lángra 
a próféták lelkét, buzogtatja a költők érzel
mét. A görög világosságot gyújtott az érze
lemben, ell-ate a természet remekeit s után- 
csinálta. Tudós és művész ha alkotni akar, 
hozzájuk megy ma is. Római állam-alkotá
sokra tanította a népet. Attilát a népek bün
tetésére küldötte az Ur. A franczia nagy, 
örök eszméket segített világgá ; szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméit. És a ma
gyar ? A magyar jött, hogy küzdjöu és szen
vedjen az igazságért. A magyar tőrténe'em-
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nek vannak, sűrűn sorakoznak vérrel festett, 
könynyel áztatott lapjai, de valamennyit 
dicsfény övezi, mert igazságért igazságban 
hullottak azok.

Igazságért, Istennek igazságáért küzdött 
nehéz, százados küzdelmet a pogányok el
len. Igazságért : lelkiismereti szabadságért 
izzadt, szenvedett, harczolt idegen és önvész 
ellen. Igazságért: népek jogáért, szabadsá
gért, vívott nehéz csatákat, hordott súlyos 
lánczokat. Igazságért : hűségéért fizetett ne
héz adókat. Igazságért : nagylelkeért, sze
retőiéért, melylyel keblébe ölelt annyi ide
gent, áldozott vért tengersokat, vagyont 
garmadákban.

Nemzetünk az igazságért szenvedett 
u szenvedése áldássá, dicsőséggé változik.

Az Ur szólt és megelevenedtek a ha
lottak. Az Ur kibocsátotta az ő világosságát 
s történelmünk sötét lapja fényleni kezdett 
mint gyémánt, dicsőségének örök fényében, 
Az ur kibocsátotta az ö igazságát s meg 
jelent a 13-hös korouás fővel. Aí Ur meg
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mutatta sz ö országá*,  és a mi könnyünk
ből lett hasadó hajnalnak áldott harmat- 
csepje.

Nagy vagy te óh Uram 1 Sötét, rémes fel
hőkből bocsátód az áldást; kopár hegyből 
faka-zt. sz termékenyítő folyót ; vad bérezek 
mögül szólítod elő a napot, , . . Szenvedés
ből, könyből vérből és halálból öröm, di
csőség és élet táinada.

Népeknek Istene, ki ünnepeket adtál 
a magyarnak, újítsd meg ezeken a nemzet 
életét I Had értsük mindnyájan, bogy az 
igazság örök, a mi nemzeti hivatásunK 
örök 1

Hadd zengjen szivünkben az üdvözítő 
szava: „ Boldogok kik háborúságot szen
vednek az igazságért. . . . “

Birtlia lózsef.

A zsászló.
Irta : Kurdy Gyula.

Mikor én gyermek voltam, szomorú idő 
járt akkor hazánkra. A szabadság zászlaja 
lehanyatlott, nehéz rabságban sínylődött a 
nemzet. Oly au vö t az ország, mint egy 
nagy temető : csupa airhalom. A sírok között 
lehajtott fejjel jártak az élők.
Az iskolában sem a régi tanitó ur volt.

A régi tanitónk elment honvédnek s 
nem jött vissza. E'esett csatatéren.

Az uj tanitó idegennevü, idegennyelvü 
ember volt. Magyarul jóformán nem is tu
dott. Nádpátcza volt a kezében s volt ue 
mutass, ha pajkosak voltunk.

Ebből az időből emlékszem Hlupka 
Liczira,

Kis fekete fiú volt Hlupka Laczi. Ide
gen — lengyel.

Az édesatyja Lengyelors.ágból menekült 
hozzánk, mikor letiporták a lengyelek sza
badságát. Hogy valami megélhetése legyeD, 
tánezmesterségbe fogott, A. kis város fiúcs
kái, lánykái H upka U'hoz jártak.

Nagy szobában tartottuk a tánczleczkét. 
Hlupka Lacii segített az édesapjának. Kis 
hegedűt szritott a vállához s azon muzsikált, 
miközben az öreg Hlupka vezette a tárezot,

— E;y kettő, egy kettő — kiabált a 
tánezmester ur és csattogtatta a tenyerét.



Szívből kívánjuk, hogy egyházunk 
főpásztora buzgó, odaadó környezeté- ' 
ben még sokáig szolgálhassa a vallás 
és a magyar nevelés szent ügyét.

A magyar kultúrának emelt csar
nok pedig virágozzék s időtlen-időkig 
szolgáljon gyermekeink tudományának 
fejlesztésére, erkölcsének ápolására s 
hirdesse alkotójának az ügy iránt tanú
sított meleg szeretetét s áldozatkészségét.

Közegészségügyi nyomorúságunk, 
ív.

Vízmennyiség s vele kapcsolatos kérdések. 
Irta: Kriek Jenő.

1. Források, éghajlat, fásítás. 
(Folytatás.)

Az előszeretettel behonositott s már em
lítettük két juhar-, illetve jávor faj is foko
zatosan ki volna küszöbölendő. Különösen 
áll es a korai juharra (Acer platanoides), 
mint a melyiknek korán levélhullató termé
szete van s ágait szertelenül terjeszti s a 
kényszerült nyesések miatt sokszor rut kül
sőt vesz fel. A lelógó fürtös virágzatáról, 
ősszel a párhuzamos ikerterméseiröl felismer
hető jávorfa (Acer pseudoplatanus) talán 
még inkább érdemli a kímélést. Kororája 
kevésbbé terjeszkedik, ernyő ahkjával nem 
sötétíti annyira a lakást. Határozottan in
kább kínálkozik az összetett levelű fajuk, az 
Acer negundo. A folyókák vize azonban sok 
helyt rövid életűvé tette. Ebből a nemből 
az apró levelű s hármas karélyu faj, a fo
dor juhar (Acer campestre) válik ho legin
kább, miként azt néhány példányuk az Oz
mán-téren és Teleky-utcán mutatja. A kór
ház alsó kertjének példányai akárme'yik 
dendrologiának diszére válnának.

Ugyanitt pompás példányai vannak egy 
messzi idegenből származó fának, a vasfá
nak (Gymnocladus canadense). A hol utcai 
kísérletet tettek vele, ott is szépen bevált; 
a Teleky-utcán és Ozmán-téren. Egy pom
pás példánya a plébánia sarkon a villamvi- 
lágitás áldozata lett. Elég korán levelesedik, 
levelei összetettek, tehát kis helyen bő ár- 
nyékvetök, késő őszig kitart, alakja formá
sán gömbölyödő, törzsét nem vastagitja el s 
nálunk a himözvegy élvén terméssel, nem 
szemetel. Mindezek igen ajánlják. Több 
figyelemben is kell ezentúl részesíteni.

Ugyanezt mondhatjuk a szerecsen dió
fáról is (Juglans nigra). Egy a többszöri 
csonkítás dacára is pompás példánya látható 
a polgári leányiskola kapujánál. Nemzeti vo
natkozás is fűzhet hozzá, — igaz, hogy ezt 
a jávorfáról is el lehetne mondani. Eleink a 
rákosi mezőn egész erdőre valót ültettek.Mi 
húzzunk sorokat belőle, mert hosszú életű, 
töob nemzedéket fog árnyával üdíteni.

A vadgesztenyét (Aesculus hippocasta- 
num) márkidicsértük. Itt még csak azttesz- 
szük ahhoz, hogy a piros virágú fajtájú is 
szeret bennünket, miként a Teleky-utcának 
két pompás példányával minden májusban 
obszerválhatjuk. A mily mértékben távozunk 
a belső tized legemeltebb partjáról — a 
Széchényi-, Deák Ferenc-, Petőfi- és Ka- 
zinci-utca sarok — a nedvesedö talajjal ará- 

nyoaan jobban és tovább őrzi sötétzöld szinü 
s hatalmas tenyerű leveleit.

Természetesen nálunk is vígan tényé- 1 
szik az Akácz és helytelenül rokonává ava
tott Krisztua-tövis-fa (Gleditschia). Ha méltó 
kívánság, hogy utczáink lehető korán lom
bos fákkal kedveskedjenek, úgy az Akáczot 
nem ajánlja az Amerikából hozo't termé- . 
szete, a késő ébredé* *.  Küönben árnyékoló ; 
képessége sem sok, daczára öszetett levelei- | 
nek, mert ágazatát erősen terjeszti. Trans 
piráláea is határozottan csekély, lévén ebben 
az igazi Akáczokhoz, mint sivatag lakókhoz ( 
valóban rokon. — Az ojtott u. n. „gömbö- , 
lyü“-akácz ellen ezek kevésbbé hozhatók fel, ; 
de gyakori nyírást igényelnek, mint azt a | 
Templom-téren ültetettek példazzá . Szü- I 
kebb utczákon, hol kocsi nem jár, próbát 
lehetne velük tenni, de a folytonos levél- , 
hullatás réven rzen fajta utczapiszkitás tér- j 
mészetével le kel! számolni. A Kálvária- ; 
domb felé törekvő közökön, mint sziklás7 1 
talajú helyeken azonban már, csak ezzel a , 
kél fajjal lehet sikerrel kísérletezni.

(Folyt, köv.)
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A katholikus leányiskolák és a katho- 
likus kör ünnepnapjai

Kohl Medárd dr. felszentelt püspök érkezése 
és fogadása.

Tegnap, azaz szombaton d. e. 10 óra 
után már sorakoztak a fogatok a plébánia 
előtt- A fogadó-közönség is itt sorakozott, 
majd pontban 11 órakor megindult a végte
len kocsisor a pályaudvar felé. Itt a tü'.o'- 
tóság segítségével városunk rendőrsége ügye
sen és gyorsan intézkedett a rend és közle
kedési biztonság érdekében. A perronon 
rendben sorakoztak a város, a honvéd tiszti
kar, hivatalok, egyletek stb. kü'dö'tsége: 
küöoö-en nagy számmal jelentok meg a 
katb. kör tagjai. A vonattól leszálló főpász
tort, — aki Berger Mark titkárja, továbbá 
D.;mbay Nárcisz tanár és S pos Antal hit
tanár kíséretében érkezett, — Bódogh Lijos 
polgármester üdvözölte városunk közönsége 
nevében. A püspök válaszában kiemelte, hogy 
volt már nálunk hivatalból, most szerétéiből 
jön, szeretettel azon nemes intézmények 
iránt, melyek itt ez időben létesültek. A 
püspök a polgármesterrel Schoeller Gusztáv 
lovag pompás magyar sti ü négyes fogatán 
foglalt helyet, követte kísérete és a fogadó 
közönség beláthatatlan kocsi sora. A Kálnai- 
utca végétől a diszes diadalkapun át a kö
zönség sűrű sorfala között vonult a menet, 
a templom előtti téren az összes katholikus 
jellegű iskolák sürü növendéksorai állottak.

A nagytemplom előtt leszállott a magas 
vendég, hogy annak sziue előtt hódoljon, ki
nek nevében és tanai szerint végzi hivatá
sát. A templomban az oltári szentség előtt 
rövid imát mondott, miközben az állami 
tanítóképző növendékei énekelték az „Ecce 
sacerdus magnus“-‘.

Ezután a plébániában fogadta a püspök 
a tisztelgő küldöttségeket. Tisztelegtek : a 
lévai esperesi kerület papsága Kvassay Ist
ván esperes vezetésével, továbbá a főgimná
zium tanári kara, a város tanácsa, a hely beli 
honvédtisztikar küldöttsége a z ász ó alj pa
rancsnokkal élén, az ev. ref., az ág. ev. 
egyházak küldöttségei, a zsidó hitközség, a 
kir. bíróság, az ailami tanítóképző tanári 
kara Hámos Péter dr. kir. tanfelügyelő ve
zetése alatt, a m kir. pénzügy igazgatóság, a 
kath. kör, az iparos olvasókör.

D. u. 1 óraaor ebéd volt a plébánián, 
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hol Báthy László prépost-plébános igaz ma
gyaros vendég szeretettel látta vendégül a 
püspököt és az ö tiszteletére városunk hiva
talainak, egyleteinek főnökeit, valamint a 
kerületi papság több megjelent tagját. A 
háziúr a magyar vendéglátó gazda szives 
szeretetével köszöntötte fel a fényes lakoma 
folyamán a magas vendéget. Az ebéden 
részt vettek: Kohl Midá-d dr. fölszentelt 
püspök, Györtfy Géza kir. tanácsos, Bruns- 
wick Lajos zászlóalj parancsnok. Leidenfrost 
Tódor, Bslcsák Lász ó, Kvassav István, id. 
Csekey Vilmos, Birtha József, Bándy Endre, 
Berger Márk, Hámos Péter dr., Pethes János 
Malonyay Itiván, Pogány Virgil, Liebermann 
Jakab, Várav János, Spuller Gyula, C'zobor 
Vilmos dr., Túrni Pál, Járón Ferencz, Sípos 
Antal.

Ünnepély a kath. leányiskolában.
Az újjáépített és kibővitett intézet he

lyiségeinek m»gáldása 4*/ t órakor történt. A 
tágas helyiségek már 4 órakor tömve vol
tak vendégekkel. Az emelet és az uj kápolna 
megáldása után a püspök szép beszédben 
emelte ki a női nevelés fontosságát, a szív 
és érzelmek nemesítését, végül az Isten ál
dását kérte az intézet létrehozóira és jól- 
tevöire.

Ezután az iskolai ünnepség következett. 
E'sö pontul Nyitány Ké’er Bélától, melvet 
Weisz Kamilla és Arvay Mária növendékek 
játszottak 4 kézre preciz tökéletességgel 

Ezután a növendékek vegyeskara 
vözlő dalt énekeit, — Tokody István alkal
mazta 4 hangra — úgy vezetőjük, mint 
az énekesek rászolgáltak az elismerés 'ap- 
s-ira.

Majd Koz.ma Vilma szavalta Ka!ocsay 
Alán Prologj&t, mely szép alkalmi darab és 
a kitűnő szavalás méltó feltűnést keltett.

M’dyycky Mária zongorán Székely Emil 
Magyar Ábránd ját játszotta rendkívüli kéz
ügyességgel és igazi művészi tehetséggel.

Ezt követte László Lenke A könyörület 
mély érzésű szavalata erre ismit a növen
dékek énekkara énekelt egy szép Fohász-t 
Tóth Józseftől, ezt követte egy allegorikus 
jelenet. Irgalom és Hála. E darab szerzője 
Tóth József, szatmármegyei áldozópap, igen 
ügyesen allegorizáita az intézet fejlődését.A 
genialis szerzemény és a szerep'ö növendé
kek, óvódás apróságok testűi jelmezeikben, 
kifogástalan biztonságú előadásukkal igazán 
széppé és meghatóvá tették a különben is 
költői gondolatot.

A felvonások közben pedig Novotny 
Ilonka és Medvecky Etelka játszották el 
Les Dames de Sevilles négykezest, mintegy 
a c»ele ményhez hangulatkeltésül.

Végül Medvecky Károly gimn tanuló, 
a zárda zenei növendéke Gaál Ferenc Rhap 
sodia-]bX játszotta tökéletes művészi ké
szültséggel és bámulatos technikával.

Esek után Báthy László mondott nagy
szabású, költői lendülettel áthatott beszédet, 
melyben vázolta az intézet 24 éves történe
tét. Méltatta Szepesit, az alapitót, a ki nem 
birta megvalósítani nagy terveit, utána Simor 
hercegprímás emlékét, aki szintén áldozott 
az intézetre. Hálásan emelte ki Vaszary her
cegprímás nagylelkűségét, mert hiszen támo
gatás nélkül az intézet fenn nem állhatna.

A gondviselés mindig küld jótevőt, igy 
újabban Kohl Medárd püspök és egy név
telen segítő tették lehetővé, hogy a roskado
zó földszintes kis iskola helyén ma a nőne
velés különböző fokozatainak tágas palo
tája áll.
Ezután az éli smerés és hála lelkes szavaival 
beszélt vármegyénk kir.tanfelügyelöje, Hámos 
Péter dr., kiemelvén azt, hogy buzgó akarat 
kis eszözökkel ime mit alkothat, a mint azt 
Báthy László nagy alkotásai igazolják. Ki

jelentté, hogy az itt történtekről külön jele n- 
tést tesz a kultuszminisztériumnak.

i A minden részében szép és megható 
t ünnepély nagy közönség jelenlétében ’/í ? 

órakor ért véget.
Fáklyásmenet.

7 órakor a faklyavivök és a közioiég 
tenger sokasága a városháza előtt gyülekezett, 
honnan az impozáns és ragyogó menet zene
szóval a plébánia elé vonult. Itt Kmoikó 
Béla dr. üdvözölte a püspököt, mint a város 
és a hivek szeretett vendégét, ki öröm >t 
hozo t. A püspök válaszában azon óhajtá
sának adott kifejezést, hogy a tolmácsolt 

i érzelmek kellő talajba esvén, hozzák meg 
j áldásthozó gyümölcseiket. Ezután a menet 
i nagy éljenzéssel de példás rendben elvonult. 
ÍEste 8 órakor vacsora volt a prépost 

asztalánál, melyre a püspökön, kiséretében 
, és a háziakon kivül hivatalosak voltak : 
' Báthy Gyula, Kmoikó Béla dr., Huberch 
j .Vilmo*,  Medveczky Sándor, Benkovits Géza 
j Hámos Péter dr., Szilassy Sándor, Frommsr 
■ Ignácz dr., Holló Sándor, Czibulka Rezső, 
I Merkáder Alajos, Tokody István, S.arba 
, József, Kriek Jenő, Váray János, Némethy 
. Géza. Levetich Gusztáv, Katona János dr.-

A vacsora lapunk zártakor lelkes han 
j gulatban folyik.

Különfólók.
— Városi közgyűlés. Léva r. t. vá- 

| ros képv seiötestülete 1904. évi október hó 
3 án tartotta évnegyed ;s rendes közgyűlését, 
meiyeu a polgármester jelentése után a köz- 

I gyűlés elrendelte, hogy a „Kossuth Lijoi“ 
alapítvány eddigi 26 kor. 05 fill. kamata 
Szebechlebszky M haly szorgalmas mezőg. 
munkásnak adassák ki. Tudomásul vette, 
hogy a .lévai lecsapoló társulat“ vizi mun
kálataihoz az ettgedé y megadatott. Majd a 
városi m‘gzőgazdasági bizottság tagjaiba 
Leidenfrost. Todor, Mácsay Likacs, Belcsák 
László, Levatich Gusztáv, ifj. Galambos 
István és Ricz Jánost választotta meg. A 
„Barsm gyei Gizd, Egylet*  kertjének, Vida 
Jónás és neje vadaimási dülöbeli föidjéuek 
és a tanitóképezde részére megszerzendő 
telek megvétele s a Nyitrai Ferencz és ár- 

’ sainak a vásártér egy részletének átenge
dése felett, való határozat hozatalra, miután 
a képviselő testület tagjai nem voltak kellő 
számban jelen, november 3 iki közgyűlés 
lesz hivatva. E fogadta ezután a közgyűlés 

I a törzstiszti lakásra, úgy az ezredorvosi 
i lakásra voaatkozó bérleti szerződéseket, 

valamint a törzstiszti lakásnál felmerült 348
, kor. javítási költség megtérítését. Tudomá

sul vette a Jeitteies Salamon Zúgmoud 
, népiskolai alapítványára vonatkozó alapító

oklevél kiigazítását s a gyampénztari pénz
kezelésről alkotott szabályrendelet egy §-ának 

l a belügyminiszter által történt módosítását 
s azt azonnal életbeléptetni rendelte. Ríják 
Antal és kiskorú gyermekei illetőségét a 

I közgyűlés nem -ismerte el. Elrendelte a 
Kossuth és Mángorló-utczák rendezésének 
czé'jaira megvett Szladky-féle ház bériöjé- 

i nek felmondását. A lévai jótékony nöegy- 
let azon kérvényének, hogy a városház köz
gyűlési terme tá-’czmulatságok ezéijaira át- 

' engedtessék, helyt nem adott. Végül meg
szavazta a közgyűlés a csorda-uti perecz-hid 
újból való fölépítésére szükséges 908 kor. 
10 fill. költséget.

— Október 6. „Borongós nap, tépett 
. felhők foszlánya fent az égen . . .“ igy kö- 
I szöntőtt be az aradi gyásznap 55-ií*  évfor

dulója. Itt ott gyászlobogót is lehet látni a 
házon. — A plebánia-templomban ünnepé
lyes gyász-mise volt fél 8 órakor ; a nagy- 
temp omot megtöltötte az iskolák népe. —- 
Az ev. ref. templomban 8 órakor kezdődött

i

Laczi pedig muzsikázott a nagyterem 
sarkában.

Persze, sokat csúfoltuk Laczit emiatt.
— Nemis vagy te magyar, Laczi — 

mondtuk neki. — A neved se magyar, a 
nyelved se magyar, csak egy kis idegen 
muzsikás vagy.

Laczi elvörösödött.
— Igaz, hogy nem vagyok magyar — 

felelt — de azért szeretem ezt az országot, 
szeretem a magyarokat. Muzsikálni is csak 
azért muzsikálok, mert az édesapám kívánja.

Laczi emellett szorgalmasan tanult. Ö 
volt a tanító ur legjobb tanítványa. Az első 
helyen Hlupka Laczi ült, a bizonyítványa 
tele volt kitűnővel.

— Azért, mert Laczi is idegen, mint 
a tanító ur — mondogattuk — és tovább 
csufolódtunk Laczival.

Hire futamodott egyszer, hogy egy 
osztrák tábornok látogat el városunkban. 
Hej, megijedt mindenki erre a hirre. Váj
jon mit akar nálunk a hatalmas ur ? Már 
napok előtt nagy előkészületek folytak a 
tábornok fogadására. Tanítónk uj ruhát csi
náltatott, kimeszeltette az iskolát és egy 
nagy sárga-fekete lobogót tűzött az iskola 
épületére.

Külömben az egész várost fellobogóz
ták. Háromszinü magyar zászló nem látszott 
sehol, ősapa fekete sárga zászlóit lobogtak

Kiadták a parancsot, hogy a város la
kosai ünneplő ruhába öltözzenek és a ha
tárban várják a nagy urat. Az iskola nö- 

j vendékei is kivonultak az országúira, ott 
, sorba állottak. A tanító ur megparancsolta, 
' hogy azt kell kiáltanunk :

— Éljen a császár 1
Mikor feléltünk az ut mentén, egyszerre 

azt kérdi a tanító ur :
| — Hol van Hlupka Laczi?

Hol van Hlupka Liczi ? senkisem látta 
Laczit reggel óta. A tanító ur roszkedsüen 
csóválta fejét :

Épen neki kell hiányozni.
Nemsok'.ra dobpergés hallatszott az or- 

i szágutrób A generális jött. Ragyogó ruhá- 
: bán volt az öreg, de még ragyogóbb volt 
' a kísérete. A lovasok ruhája csillogott az 
’ aranytól, a paripák büszkén lépkedtek, 
j A tanító ur fölemelte a kezét. A jel- 
, adásra az iskola növendékei elkiáltották
• magukat:

— Éljen a császár 1
i Nehezen esett ezt midnyájuknak kiál

tani, de azért hangzott a kiáltás. A gene- 
' rális megelégedetten bólintott.

Tovább vonult a város felé, mi pedig 
' sorban utána.

Mikor a generális az iskolaépülethez 
ért, egyszerre csak hátrarántotta a lovát, 
Dühösen felkiált és ostorával az iskolára

l
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— Mi az ott 1 —. kiáltotta dühtől resz
ketve.

Mindenki oda nézett. Az isko'án nem 
császári zászló lobogot*.  Háromszinü zászlót 
lengetett ott a' szél,

A generális felemelkedett a nyeregben.
Ki tűzte ki ezt a zászlót ? — kiáltotta 

dörgő hangon. — Hol a tanító ?
A tanító minden izében remegve lépett 

elő.
Da felnyílott az iskola kapuja is és a 

kapun Hiupka Laczi, a lengyel fiú jött ki. 
Bátran a generális elé lépett.

— Én tűztem ki a magyrr zászlót 1 — 
kiáltotta elszántan.

A tanító ur levegő után kapkodott;
— Lehetet en . . . Legrendesebb nö

vendékem.
— Szép növendékei vannak — szólt 

csufolódva a generális. — No majd gondos
kodunk arról, hogy a ficzkónak elmenje a 
kedve az ilyen haszontalaneágtól — örökre. 
Fogjátok el a fiút I

Két réz-s sakos zsandár megragadta Hlup
ka Laczit. Összekötötte és vitte a generális 
után.

A városban csakhamar hire futott Hlup
ka Laczi cselekedetének, Az édes apám ezt 
monta t

— Ez aztán derék gyerek 1 Megmu
tatta, hogy mi a magyar virtus.

— Hiszen nem is magyar Laczi I — 
vetém ellen*

Da bizony magyar gyerek az, ha ide
gen is a neve.

Az édesanyám a kezét tördelte :
— Szegény Laczi 1 —- szólt. — Vájjon 

mi történik most vele I
Az öreg Hlupka futott a generálishoz, 

hogy kegyelmet kérjen a fia számára- De 
a generális szóba sem állott vele.

L c:t börtöabe zárták.
Masnap a piacira kisérte egy szakaaz

i katona. Mindegyik katonának vessző volt 
a kezében.

A generális parancsára ott volt az egész 
város az Ítélet végrehajtásánál.

Laczi testéről letépték a ruhát és vesz- 
l szözui kezdtéa a katonák.

A gyerek egyetlen jaj kiáltást sem ha- 
látott, összeszoritoita a fogát és lehajtotta a 
fejét. A huszonö ödik vessző ütésnél ájultan 
esett össze s a katonák abba hagyták a 
verést.

Laci sokáig feküdt betegen. Mikor fel
gyógyult, csodálkozva láttuk, hegy fekete 
haja egészen megfehéredett. Megöszült a 
rettenetes büntetés alatt.

Bezzeg nem csúfolta azután Hlupka La
ciit senki. A kis hőst ünnepelte az egész 
város. Laczi pedig azt mondta :

— Még egyszer megtenném, ha ráke
rülne a sor.

Később nevezetes férfiú lett Hlupka 
Lacziból. Magyaros hangzású nevet válasz
tott ősz haja pedig örökké emlékezte.te 
gyerekkori hőstettére.



I
a gyáaz-istenitiaztclet az a'ábbi programmal: 
1) Élőének. 2) Főének. 3) Ima, tartotta 
Birlha József lelkész. 4) Szentelt hangok. 
Szóló ének, énekelte Tóth Kálmán tanitó. 
5) Záró ének: Isten áldd meg a magyart.— 
Az állami tanítóképző ifjúsága önképzököri 
diszgyülésBel adózó t a vértanuk emlékének. 
Az ünnepély 9 órakor kezdődött a követ
kező tartalommal : 1) „Országos gyá.zünne- 
pen.“ Énekelte az önképzököri énekkar. 2) 
Alkalmi beszéd. Mondta Tóth A-pád, ön
képzököri aleluök. 3) „Október 6." Szavalta 
Ifjú Ferencz IV-ed éves. 4) „Gyászzene". 
Játszottak hegedűn Pápay Dez-ö, zongorán 
Tóth Árpád IV-ed évesek. 5) „A tizenhárom 
emlékezete". Irta és felolvasta Vertes Jakab 
IV-ed éves. 6) Október 6-án“. Pósa Lajos
tól, szavalta Heyer Béla IV-ed éves. 7) 
„Komáromi induló". Játszotta az önképző
kör zenekara. Délben a tépett foszlányok 
gyászba borulva egyesültek és sürü csep- 
pekben ni'geredt az erek könnye . . .

— Tanügyi gyűlések A Léva vidéki 
r. k. népnevelők egyesületének lévai köre 
e hó 11-én délelőtt 10 órakor Léván a fiú
iskolában tart gyűlést. — Az egyesület pe
dig évi rendes közgyűlését e hó 18-án, dél
előtt 10 őrekor Nagy sáliéban a következő 
tárgysorozattal fogja megtartani : 1. Szent
mise. 2. Elnöki megnyitó. 3. Emlékbeszéd 
boldogult Richter Ferencz, volt lévai kán- 
tortanitó felett. Tartja: Jaross Ferencz, 
az egyesület társelnöke. 4. Szakfelolvasás. 
Tartja: Gergelyi Rezső kistapo'csányi 
tanitó. 5. A központi bizottságnak a tanítói 
nyugdíjügyre vonatkozó előterjesztése. 6. 
Pénz- és könyvtárnok választás. 7. Pályadij 
kitűzése. A gyűlés befejező részét a hon
védemléknél rendezendő ünnepély fogja ké
pezni, melynek keretében az elnökség !<o- 
sro’ut helyez a nemzet hőseinek vitézségét 
dicsőítő szoborra.

— Városi dalkör V .judik a do’og, 
vajha megszületnék. A dalkedvelök komo
lyan foglalkoznak egy városi d;.lkör létesí
tésével, ame’yrn csakugyan szükség is van, 
A'apja is lenne, hiszen az alvó felben levő 
régi dalárdának némi vagyonkája is volna. 
Reméljük, hogy az uj erők és régi tag k 
feihasztá'ásáva! nyéloe is lehet ütni a dolgot.

— Gyászrovat. Matula János f. 
hó 5-én é etének 30-ik és boldog házassá
gának 2 ik évében hosszas szenvedés után 
e’hunyt. A kora véget ért rokonszenves 
fiatalembert ifjú özvegyén ki;ül kiterjedt 
rokonság gyászolja.

— Nagy idők nagy tanúja. Épen 
az aradi vértanuk halá anak evfordu.óján 
érkezett Amerikái ól a hir, hogy C z e c z 
János negyvennyo'czas honvédtábornok 82 
éves korában Buenosz A reszben meghalt. 
A bo dogult kiváló hadszervezö volt, Erdély
ben ő tette lehetőkké Bem diadalait, emel
lett hős katona és lángo'ó érzé ü magyar. 
Világos után sikerült külföldre menekülnie. 
Argentína köztársaság szolgálatába lépett, 
hol nagy és fontos dolgokat bíztak reá, 
mindezeknek fényesen megfelelt. Uj hazájá
ban meg is becsültek nagy érdemeiért, de 
0 csak mindig haza vágyott. Mott mán ott
hon van . . .

— Emlékünnepély. A Körmöcbányái 
Magyar Közművelődési Egyesület október 
6-án, c-ütörtökön este 8 órakor az állami 
főreáliskola dísztermében emlék-ünnepet tar
tott a következő tárgysorozattal : 1. Az ál
lami főreáliskolai ifjúság éneke. 2. Ünnepi 
beszéd. Mondta Horcsuth Ká mán. 3. Az 
aradi tizenhárom. Költemény. Szavalta Scbrő- 
der Gizella. 4. Apróságok a magyar szabad
ságharcban való részességért elitéit foglyok 
életéből. Föiolvasta Kiss Lajos. 5. Tizen
három. Költemény. Szavalta Lizer O.zkár, 
Vili. o. t. 6. Az álltmi főreálisko'ai ifjúság 
éneke.

— Kinevezés. Az igazsigügyminiszter 
C s ász ka Gyula aranyoemaróti kir. tör
vényszéki írnokot ugyanide irodatisztté ne
vezte kí.

— Uj Vicinális. Pólya Lajos nagy- 
őlvedi ev. ref. lelkész előmunkálati enge
délyt kért az oroszka—köbölkuti vasútvo
nalra. Kérelmét Horváth Béla esztergom- 
megyei főispán is támogatja annak hangsú
lyozásával, hogy ezen uj vasútvonal enyhítené 
az ölved-vidéki nép ínségét, amennyiben 
alkalmat adna ugyanott nagyobb arányú 
len és czukorrépa termelésre. A czukorrépa 
termelés az oroszkai gyárat, a len pedig 
bennünket érdekel, amennyiben a lengyár 
felállítását a kérvényezők Lévára tervezik.

— A besztercebányai kereskedelmi 
és iparkamara folyó évi szeptember hó 
3U-áu tartotta a nyári szünet után a kamara 
első közgyűlését ifj. Rosenauer Lajos 
alelnök elnöklete alatt. A napirend fontosaob 
tárgyai voltak a kereskedelmi minisztemrk 
rendelete a tanonc- és segédmunka kiállítá
sokra vonatkozólag, melyek 1905.-ben vol
nának kamarák szer nt rendezendök, A köz
gyűlés tudomásul vette az elnökség jelenté
sét azon felterjesztésről, bogy e kiáLitások 
tekintettel a mostani ínséges helyzetre, ké
sőbbre halasztassanak. A miniszter az ipar*  
törvény módosításához összeállított anyag
gyűjtemény két első kötetét leküldvén, a 
közgyü és ezt köszönettel vette s a minisz
ternek az ipartörvény revisiójára irányuló 
törekvéséért a kamara hálás köszönetét je
lenteni rendelte s egyúttal fölkérte, hogy a 
műből még 10 példányt leküldeui kegyes
kedjék, hogy ezek az ipartestületek kö-.ött 
szétoszthatók a véleményük a revisió kérdé- 
•ében meghallgatható legyen, A» igazságügy-
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minisztérium által közzétett uj szőve kezeti ( 
törvénytervezetet, miután abban a kamara i 
kívánalmai érvényre nem jutnak, a közgyű
lés még a’ általános tárgyalás alapjául sem 
fogadta el és felkéri a minisztert, hogy uj, 
a kamara kívánalmainak megfelelő törvény
tervezet. kido'gozása tekintetében járjon 
közbe. Ha netalán a tervezet mégis tárgya
lás i.lá vétetnék, a részletekre vonatkozó 
észrevételeit megteheti, magának fentartotta. 
Ipolynyék községnek 4 és Breznóbánya vá
rosinak 2 uj országos vátár engedélyezése 
iránti kérvényét a közgyűlés nem pártolta. 
A ! özgyülés napire' dre tért a soproni ka
marának a képviselő választói jog kiterjesz
tése ügyében és a nagyváradi és biharmo- 
gyei kiskereskedők társulatánák a végrehaj
tási törvény reformja ellen intézett feliratai 
felett. Több kérvényezési ügy elintézése és 
Bath község heiypénztarifájának módosítása 
iránti kérvényének pártolása után a közgyű
lés véget ért.

— A könuöczbányai kath. legény
egyesület f. hó 9-én R a d n a i Farkas 
megyéspüspök székfoglalója alkalmábóltáncz- 
czal egybekötött díszelőadást rendez. Mű
sor : Ápotheosis színmű egy felvonásban 
Zimboy Bélától. Az egyetlen leány vígjáték 
egy felvonásban, továbbá A tót tánczmester, 
magánjelenet. A szerepeket körmöczbányai 
hölgyek és az egyesület tagjai adják. A 
tiszta jövedelem a legényegyesüiet zeneka
rára fordittatik.

— Szüret Léván. A múlt hét végén 
kezdődött városunkban a szüret, a mely i 
kezdi lassan régi jó képét felvenni, mert j 
teremnek már az uj szőlők. Az idei szüret | 
— egybehangzó jelentések szerint — vára- j 
kozáson felü. jó, úgy minőség, mint mennyi- i 
ség szempontjából. Ha ^mennyiségben nem 
is éri el, de minőségben az uj telepítés 
mindenesetre túlszárnyalja a „régi jó világ11 
terméseit.

— III ik osztály a gyorsvonaton. 
Értesülésünk szerint a kereskedelmi minisz
tériumban most már komolyao foglalkoznak 
azzal, hogy a gyorsvonatokon a Ill-ik osz
tályt is életbe léptetik. Ez idő szerint ja
vaslat készül a nagy fontosságú újítás meg- 
megvalósitáaára.

— Léván szeptember hónapban 
meghaltak, ösv. Adler Ignácz élt 60 évet, ; 
Mészáros Margit élt 21 napot. Veisz Lipótné 
szül. Bodánszki Regina élt 47 évet, S*ósius  
Err öné szül. Ott Anna élt 41 évet, Vidor 
József élt t/2 évet, Özv. Deutsch Gábor élt 
92 évet, Özv. Schveisz Izrael-é szül. Sonen- 
sein Júlia élt 67 évet, Dalmadi Gyula élt 
21 napot, Stern Lázár élt 1 hónapot.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
19O4.é7i október hó 2-tö! 1904. október hó 9-g.

Születés.

A szülök neve
<11

(V) C® EJV

A gyermek 

neve

Sima Viktor Porubecz Mária fiú Mihály

Féja István Németh Eleonóra fiú László

Koczman Lajos Csalóka Anna hány Ilona

Halálozás.

Az eümiiyt neve Kora A haláloka

özv. Horváth János 70 Idült Bélhurut

Matula János SO Tüdő gömőkór

Laukó Anna ö Agyhárgya gyűli.

Lévai piacziárak.
Rovatvezető; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 18 kor 60 fill.
19 kor. 40 fill. Kétszeres lókor. 40 fill. 
17 kor. 20 dll. — Rozs 14 kor.40 511.15 kor. , 
40 fid — Árpa 14 kor. 60 fill. 15 kor. 20 fi'. ' 
Zab 14 kor. 20 fill. 15 kor. — fill. — Kuké 
rioza 16 kor. 20 fill 17 kor. — fill. Bab
20 kor 40 fill. 22 kor 60 fill.— Lencee 27 kor. t 
20 fill. 28 kor. 40 fill. — Köles 9 kor. 40 fill. j 
10 kor. 20 fill.

Vetőmagvak 50 kilónként Budapesten. ' 
Téli borsó 12 kor., Téli bükköny 14 kor. ; 
Muhar —13 k. Lucerna 70—75 kor. Lóhere j 
75—85 kor. Szöszök 24 kor. Téli borsól2 k. i 

i

Közönség köréből.
Részletes kimutatás

a barsmegyei tüzkárosultak ínségei javára a 
Léván alakult „Segítő bizottság" gyűjtése I 
eredeményéröl.

(Folytatás.)
Dr. Weinbergír A.-né ét Fenyvesi K. né gyűjtő 

ivén:
Szauer Mór 5 K., Tolnay Istvánná 1 K., 

Schrsnk Nándor 1 K., Akossy Józsefné 20 f., 
Pollák Szmu 40 f., Jozsefcsek Gézáné 2 K., 
Svarba Dániel 1 K., Weisz Adolf J*K.  20 f., ’ 
Barger Adói. 5 K., özv. Jozsefcsek Károlyné , 
3 K., Weisz Benő 10 K., Wertheimer Vilmos , 
3 K., Weisz Izidor 2 K, Lőwy Lipót 3 K,, 
öív. Fischer Lipótné 3 K., Steiner Henrik

Heimann 1 K., Tonhaiser Jánosné 2 K., 
Budai Máté 2 K., Ulreich Nándor 1 K., 
Wi beim József 50 f., SchlesiDger Lajos 50 
f., Berger Lipót l K., Sugár Mór 2 K., János 
Edéné 2 K., Neuman Gizi 1 K., özv. Elérné 
1 K, Rudnyánszky T.-né 1 K., özv. Bakó 
Ferencné 2 K., özv. Kavéggia Adolfné 1 K., 
Pollák KáimánDé 4 K., Bólém in gyógytár 
5 K., Fischer Natál 4 K., Kohn Lajos l K., 
Láng Bernát 2 K., Singer & Co 1 K., Bende 
Emma l K., Wei>‘Z Jenő 6 K., Schük Gyu'a 
1 K., Szokol Lajos 1 K., Szenessi Kálmán 
1 K., Pindur József 50 f., N. N. 20 f., 
Jancsovics Is'vánué 1 K., Partli Jóisefűe 1 K., 
Kusner László 40 f., Pigler István 2 K., I 
özv. Walter Károlyné 1 K., Karácsonyi Pál J 
1 K , Vanger István 2 K., Baukovics Gá- I 
záné 2 K., Gimessy Józsefné 2 K„ Turpinszki . 
István 40 f., Radványi József 40 f.. Andricz [ 
Sáudor 50 f., Koncz István 80 f., N. N. 1 - 
K., Ambruska András 1 K., Béres Ferencz 
1 K., Ujfilusy Mihály 12 j., Dóka Sándor 
80 f., Koncz János 1 K , N. N. 40 f, özv. 
Schill Antalné 1 K., Markó János 3 K , 
Brezina József 1 K., Szallai yi'tnos 1 K., 
Dr. Steiner Oszkár 1 K., Dr. Weisz Lipót 
3 K., Gimesi Jáncs 1 K , Szarka István l K., 
Halász István 1 K., Novotni Ferencz 40 f., 
Loderer Istváuné 40 f., Sabler Pál 1 K., 
Oaztrider György 2 K,, Konecznv Jánosné 
Mosonyi Sándor 1 K , Laufer Béla 2 K., ; 
Róih l K, Bojsza Vendel 60 f., Kovács I 
Józsefné 10 L. Mészárol Mihály 60 f., Petrás I 
András 40 f., Kucsera Ferencz 50 f., Erdős 
Lajos 1 K., Siffer Károly 1 K., id : Nyiredi 
Géza 1 K., 40., Czimmerman Józ.ef 20 f., 
Csányi Nándor 1 K„ Biró Atal 1 K , Takáts 
István 2 K , B umenfele Hermin 1 K , szá
madási lobiét 12 f., összessen 138 K., 64 f..

A ' imtu’.atások közlését a jövő szám
ban folytatjuk.

Léván, 1904. szept. 16.
Bódogh. Zjajos 

polgármester.
mint a „Segítő bizottság elnöke 

Belcsák Béla., 
mint a „Segítő bizottság- jegyzője.

Köszönet nyilvánítás.
Szauer Mórné elhalálozása alkalmából 

Weisz Samu és néje, Dr Priszner Gyula ur 
Weisz Banö ur Weisz Ká'mán ur WeibZ 
Zsigmond ur Weisz Mór ur 10—'0 koronát 
juttattak koszorú megváltás czimén egyle
tünknek, fogadják ez utón is hálás köszö- 
netünket.

Az izraelita nöegylet nevében.
Fenyvesi Károly Weisz Mórné

titkár. elnök.

Köszönet nyilvánítás.
Weisz Jenő és neje néhai Szauer Mórné 

úrasszony elhalálozása alkalmából 10 K., 
adományoz’ak a lévai Erzsébet Fillér Egy- í 
leiünknek, koszorú megváltás címén.

Fogadják a nemes adakozók az egylet 
hálás köszönetét.

Léva 1904 szept. 28-án.
Grümberger Manóné Liberman Jakabné 

pénzt. elnök.

Nyilvános nyugtázás.
Madarász Istvánná Szikszai litvánná 

közvetítésével 20 korovát küldött a, Beth
len Kital'n kér. nöegylet “ részére.

Az adományért, az egylet nevében, há
lás köszönetemet fejezem ki.

Léva, 1904. okt. 1-én
Birtha József
ev. ref. lelkész.

Nyilttér.
479/1904. tkv. sz.

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

hatóság közhirré teszi, hogy Blumenthál 
Jónás végrebajtatónak Schwarcz Ferenc 
8 neje végrehajtást szenvedők elleni 43 
korona 50 fill. tőkekövetelés s jár. iránti 
végrehajtási ügyében a végrehajtási árverést 
a lévai 352 sz. tjkvben A + 1. sorsz. 380 
hzsz. a. foglalt Schwarcz Ferencz s neje 
Krausz Mária nevén vezetett 334 ö, i. sz. 
házra 1440 kor. — továbbá a lévai 1430 
sz. tjkvben A. + 1. sorsz. 2447 hzsz. a. 
foglalt Schwarcz Ferencz s neje Krausz 
Mária jogutódai Pleva István s neje Sziszinka 
Veronika nevén vezetett szöllöre 294 kor. 
kikiáltási árban elrendelt és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1904 ŐVÍ novem
ber hó 4-ik napjának d. u. 3 órakor 
a lévai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság 
kiadóhivatalába megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is elaeatni fog.

Arvorezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át készpénzben,vagy 
az 1881.évi LX. t.cz. 42. §-ában jelzett ár- 
folyámmal számított és az 1881, évi 
november hó 1-én 3333. sz. alatt kibo
csátott igazságügyminiszteri rendelet 8 §-á- 
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál törtéin előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Léván 1904. évi augusztus hó 8. 
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

kir. jbiró h, 
Dereáno 
kir. aljbiró, 

2920 SZ./1904 tkvi szám.
Árverési hirdetményi kivonat-

A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhiré teszi, hogy Bartha Balázsáé 
szül. Molyvai Ida végrehajtatónak Veres 
Rudolf végrehajtást szedvedft elleni 16 kor. 
töke és jár végrehajtási ügyében az ar. 
maróthi kir. törvényszék (lévai kir járásbí
róság) terültén levő Ághó községben fekvő 
az ághói 29 sz. tjkvben. A I. 1—2 sorsz.
13. 35 hrsz alatt foglalt 16 és 17 ö. i. bz. 
ház udvar és kert, valamint belteikek */*  
részére 160 kor. az u. o. 32 sz. tjkvbeu A 
I. 1 sor^z 177/0/3 hrsz. alatt foglalt „szán
tóföld kopottó felett" ingatlanra 1215 kor. 
kikiáltási árban az árverezést elrendeli és 
az 1904 évi október hó 10 ik napján 
d u. 2 órakor Ághó község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatanok becsárának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: XL. t.-cz. 42,§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes értékpapírokban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáitatni.

Kelt Léván 1904. évi julius hó 30.
Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

kir. jbiró b. 
Elek.

kir. aljbiró.

Értesítés I
Van szerencsém Léva és vidéke nagy

érdemű hölgyközönségének becses figyelmét 
tisztelettel fzihivai az ideiglenes 

szabászati- és varróiskola-tanfolyamra, 
melyet Léván a Kath. Legényegylet volt he
lyiségében a gimnasummal szemben október 
hó l én megnyitok.

Szabad legyen felem'itenem, hogy a 
60461. sz. miniszteri engedélyen kívül több 
elismerő okmánynyal í eudalkezem, malyek » 
tanítás biztos sikeréért szavatolnak.

Továbbá ped g saját kidolgozású sza
badkézi rajzaim úgy angolban, valam'nt fran- 
czia módszerben is, mérték szerinti beosztá
som oly könnyű, hogy elméletileg és gya
korlatilag bárki is 8—10 nap aiat megtanul
hatja, ép ezért a fösulyt a könnyű varrásmód 
elsajátítására fektetjük. A tanidö alatt ta
nítványaim kizárólag saját részükre dolgoz
nak, bármely divatlap szerint 3—4 ruhát is 
eikészithstnak. Tanításom kiterjed még gyer
mekruhák-, gallerköpeny-, úgy báli belépő-, 
blúz- és mider szabás és varrásra is.

A tanfolyam, mely csupán 6 hétig tart, 
okióber 1-én veszi kezdeté*.  Vidéki tanítvá
nyok — ha jártassak a varrásban — 2 hét 
alatt biztosítom, hogy elsajátbhatjÁk a sza
bászatot. Tandíj egy tanfolyamra 30 korona.

Teljes tisztelettel

özv. Kubicky Károlyné 
oki. szabászüő.

Tanítványok jelentkezhetnek október 1-étöl 
fent nevezett lakásomon.

Meghívó.
Léván az Oroszlán száloda ter

mében 1904 október 10 én hétfőn 
SÍR Lipót oki. táneztanitó növendékeivel 

záró-vizsgát 
tart, melyre a n. é. közönséget ezennel meg- 
hivja. — Kezdete délután 4 órakor.

Belépti dij személyenként 1 kor. 

üegryesy József, 

Müszakács és táblateritő.
BUDAPEST. Vili. Szentkirályi-utca 16.
Megrendeléseket elfogad lakodalmak, 

bálok, bankettek, diner, dejeneur,souper, 
e'jegyzés, estélyek, buffet, saját elegáns 
serviceivei, úgyszintén egyes tálakban 
halak, houmard, pástétomok, stb. stb. 
a legjutányosabb árakban, házhoz szál
lítva, úgy helyben, mint vidéken. 
Ajánló levelek a legelőkelőbb körökből.

Hen nebe rg-sely e m 
csak közvetlenül ! — Fekete fehér és színes méterje 
60 krtól 11 foriut 35 krig. blúzokra és ruhára Bér
mentve és már elvámolva házhoz szállítva Gazdag 

mintaválaszték postafordultával.

~ Szőlő —
•miiRkotály és clia.sela.B 
üt kilós kosarakban 3 koronáért, valamint szép

téli fajalma
eladó. Cim: Mailáth, Kis*K«re$kény  Hontm.



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasuti uj menetrend 1904. október 1-töl.
G-Berzencze Léva. Léva Csata—Parkany-Nana Parkany-Nana Csata- Léva. Léva Gr.-Berzencze.

Gr.-Berzencze ind. 545 12»o 60'> Budapest . . ind. i 45gy. 1 1030 az. 720gy.
Jáina . 551 12* 6OS
S.askö Váralja *600 1249 6 Hl Béna . ind. 9*0  MZ. 1 ()5ő sz.
Gr.-Szt.-Kvreszt 6<n 1 06 64! Párkány-Nana ind. 4 is 535 855
Gcletnek Szklenó 6-’4 1 26 101 Költ d-Gyamiai h 435 őő- 9'2
Szénásfa! u- Viclriye 6SO 134 f- Kéméiül . . 450 607 927
Zsarnócza 649 2 00 747 Bny. . . . 5 02 6 19 93»
Zsarnócza- Fürészm. ♦6 64 ♦905 *7“ Csata . . érk. 5'5 631 951
Garamrév 7<>O 212 ír >9 Csata . . . ind. 538 639 10«‘
Rudiié 7 10 228 8” Oroszka . . 546 6<7 10*
Újbánya . 7 16 240 84» Garam Dam ásd ö 657 10'9
Bars Berzeuce •». örn. 721 300 853

*9Í6
Z^cliz. . . . 608 7 09 1032

Gr.-Szt. Bcuedck 7 31. Nagy Salló 636 7 36 110°
Kovácsi 7 55 322 927 Alsó Várad . 6u3 53 1 1 17
Nagy-Koszinály 804 336 943 Nagy Sz«cse . ■ 8 00 1124

Léva . . (ind.
810
930

353
4 08

10'2*
505

Léva .... érk.
Léva .... ind.

3 Hl
7-

8io
8 20

1134 
12ot

Nagy-Szecse 940 414 Najry-Koszinaly 740 838 1222
Alsó-Várad . 948 425 Kovácsi . 7.,'j 84« 1232
Nagy-Sal ló lOio 447 Gr.-Szt.-Benedek 819 904 1253
Zeliz 1033 5«8 6«8 Bars-B rzence 6 órh *8j ♦9 10 «] 06

Garam-Dainásd 1043 ő-° 620 Újbánya 8£4 925 1 26

Oroszka 1O»5 Ö‘O 631 Rudnó 900 930 133

Csata . . . érk. 1102 537 638 Garamrév . 912 941 1 45
, . . . ind. 1 1 18 557 656 Zsarnócza- Fürészm. 91® 947* 154

Bény . . . 1131 6J4 7 w Zsarnócza . 904 1000 2"9
Kéiuénd 1142 629 .« ■ 102* ÍO'3 228
Köhid-Gyarmath 1155 (.46 733 Geleinek-Szklenó ,0-3 1O'» 235
Párkány Nána érk. 1212 7>h> 749 Garam Szt.-K- n s/.t 1 10« 301

Budapest felé . ind. 1237g>
341

825-'.v 827-'-v-
8W»/..

Saskö Váralja 
Jáina

11 l»
112'

lü44*
1053

3'0
320

” > •
«... érk. 1 50 gj OJö.rj 940gy. Gr.-Bvizencz’ . 113; 1100 328
9 9 • 555 87 1105sz.

Bécs felé . . ind. 259 gy. 12O9-' 1 838sy-
ll«0ss.

... érk. GBOgy. 6 32»z. 12<>3gy.
1 1 555 MZ.

B.-Gyarmat ind. 305 8'5 927

Dejtár . . . 334 839 952
Ipoly Vecze *300 *8&5 *30U
Drégely-Palánk 4o6 9'° 328
Ipolyság érk. 422 (J28 342
Ipolyság . . ital. 41Í 936 350
Visk .... 50* 9 57 4'2
Szakálíos . b-J ÍO'6 432

Bél .... *5’2 1027 445
Ipoly-Pásztó 517 10 43 5"2
Zalaba . . . 6 04 1100 5'9
Csata érk. 6'7 11 13 532
Csata ind. 656 ll'» 548
Párkány-Nána 7 49 12'2 7 05

■Vissza.
Párkány-Nána ind. 855 4 18 535
Csata érk. 95i 520 63'
fisain ind. 10«8 543 650
Zalaba 1023 557 704
Ipoly-Pásztó iO47 6'5 724
Hol .... 1059 *624 *734
Sz ikállos 1 1 '» 6-»0 750
Vi-k .... 1 138 655 8°8
Ipolyság érk. 12°° 7 16 830
Ipolyság . . ind. 1211 84‘
Drégely-Palánk 1236 (39 9°»
Ipoly-Vecze 12&i* * í Öl *920
Dejtár . . . 1 15 boa 93i‘
B.-Gy.armat 145 833 10";i

Érsekújvár . .ind. 440 930 3 5« 8m
N -Surány . . érk. 501 951 4'0 830

Nagy-Surány ind. 500 956 415 8_46

Zsitva-Födémé* 522 10'0 427 858

Mánya 538 1028 4" 912

Vajk .... 5 >7 10« 4 929

Verebélv 618 U13 5'8 949

Zsitva Újfalu . 630 U26 5» 10'61

Taszár 646 1 l43 5 43 10i6

Aranyos-Maróth 7 04 1207 5 58 1029

Kis-T apoicsány 7 15 12'9 6o^_ 1039

Vissza.

Kís-Tapolcsány 513 836 413 807
Aranyos Maróth 5-» 85' 423 828
Taszár 5 45 9'" 435 847
Zsitva-Ujf ilu . 550 928 450 910

Verebély 619 934 509 9411

Vajk .... 6 10"7 519
Hánya . . . 035 10f4 535 1027

Zö.tv.a Fűdéin s 649 ÍO54 549 1051

N’agy-Suránv . érk. 700 HU9 600 1 los
1113n n ‘“d- 710 11'5 6'5

Érsekújvár . érk. 7 30 1133 63 i [[.16

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától re^'eli 6 órái^ terjedő időt mutatják, 
gy gyorsvonat; s —- személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

41. szám
1304 október iió 9.

Faeladási hirdetmény.
A karvalyi róm. kath. plébánia helyiségében folyó évi okcó 

bér hó 18 án délelőtt 11 órakor nyilvános Írásbeli verseny tárgyal is 
utján eladásra kerül tövön az erdőben :

1. a karvalyi rom. kath. plébánia erdőben előzetesen kijelölt, mintegy 
18.6 kát ho'dnyi teiületen található — 960 oi*  f nyő, 106 tn3 bükk épületi 
és müszerfára, továbbá mintegy 1300 5 unt8 vegye-, bükk tü/ifna becsüt - 
fatömeg. Kikiáltási ár 10683 korma Bánatpénz 1069 korma.

2 a karvalyi róm. kath. tanítói erdőben előzetesen kijelölt mintegy 4.2 
kát. holdnyi területen található 45 m’ bükk szerszámfára és 523 üm3 vegyes 
bükk tűzifára becsült fatömeg. Kikiáltási ár 493 kor. Bánatpénz 50 kor.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli aján
lataikat, melyek a jelen hirdetmény minden egyes tételére külön-külön teen
dők, legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig a u Írotthoz, esetleg a 
róm. kath. plébániához (Karvaly, Barsmegye) nyújtsák be, mert későbben be
érkező, valamint távirati és utóajánla'ok el nem fogad'ati ak.

Az árverési és szerződési feltételek a ulirottnál megtekinthetők.
Besztercebányán, 1904. október 1.

0 
íj
(5

$
Ó
0

TTTJK.-A. -A-KTT-A-L ; j
k.tanító.

Néh. Tuka József örökösei megbízásából közhitre teszem, hogy 
tulajdonunkban levő
kereszthegyi föld, — rét fekvőségeink, — 

az Ő-Urbánban levő szöllö és közös legelőilletőség'ünk szabad 
kézből eladó.

Kérem a venni szándékozók ajánlatait, melyek dr. Weisz Zsig- 
moíld üg\ vednél is tehetők.

Selmecbányán, 1904. évi október hó 7.

a

o
Lévai Kereskedelmi Bank R. T.

Hangverseny Grammophon

Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló.
Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél
ZLevan.

Árjegyzékek kívánatra ingyen 
bermentve küldetnek.

dr. Tilless Béla
egyházmegyei üvyész.

Van szerencsénk a t. közönség tudomására juttatni, hegy betéteket 
jelenleg

4‘|2 °io-nyi kamatoztatással
veszüt k át.

A legelőnyösebb feltételek mellett számito’uuk le váltókat adunk 
előlegeket értékpapírokra. Ingatlanokra törlesztéses kölcsönöket, adunk, 
vagy fennálló tartozásokat convertá'unk. Veszünk és eladunk értékpa
pírokat, külföldi pénzeket.

A t. közönség szives bizalmát és megbízásait kérjük.
LÉVAI KERESKEDELMI BANK R T.

Tizedes merlegek.

és
les uk. ft sál

A K w 
•4
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THOMAS’SALAK
lóhere és CSillagjegyÜK ♦- úgy ös-zpliospliorsav, rnnt cy'romsavban o’d- 

ható pbo.phorsav szerint legolcsóbban beszerezhető

Dukes és Herzog czégnél
G a 1 g ó c z,

műtrágya és erőtakarmánynemüek nagy k reskedése. 
Közvetlen bevitel -*■  Chilisalétromban 1905. tavaszi szállításra.

„TT KT I O KT“ 
elsőrendű fehér szárított moslékból, 

melynek emészthetősége az eddig ismert szárított moslékból sokkal 
nagyobb. Kívánatra

Mütrágyafélék:
Thomasphosphat 
Kainit és kálisó
Snperphosphat
Chilisalétrom
Trágyafösz
Szántott marhatrágya.

az
bérmentve mintával és

Erötakarmányok :
| Búzakorpa

Rozskorpa 
Szárazmoslék
Szárított répaszelet 
Melasse
Szárított sörtörkőly 
Kender és repcedara 
Cocosdiódare 
Olajpogácsa 
Malátacsira 
Tengeri.

árajánlattal szolgálunk.

I

Különféle:
G polajok fiumei 
Cárt ohneum 
Tovotte kér.öcs 
KocsikenöC*
C m^rnent
Tözegpor és alom 
Gabonazsákok
Ponyvák,

A jelenkor 
csodagépe!
Beszél, énekel,
zenél, rendkí

vül érdekes
szórakoztató 

eszköz családok
részérére, vendéglőknek és kávéházaknak.

Több ezer »-eproductió a világ leghíresebb 
művészeitől.

Raktáron kapható: Kiéin Sándor
órás és ékszerésznél

Nyomatott Nyitrai 4a Tárta könyvnyomdájában Láván.


