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Hirdetmény1
Léva r. t. város képviselőtestülete a 

foyó 1907 évi május hó 3-án tartott rk. 
köz gyü'ésében a foglalkozást közvetítő és 
cseledszerzö üzletek gyakorlásáról szóló 
szabályrendeletét,- miután az a felsőbb 
hatóságok által már jogérvényesen jóvá lett 
hagyva,- kihirdette s az 30 nap alatt életbe 
lépett.

Léva 1907 évi junius hó 10-én. 
Bódog-h. Xuajca 

polgármester

A Garamvölgy fontossága 
vármegyénk történetében.

ii.
A népvándorlás koráról olvassuk, 

hogy az északról és keletről a régi 
müveit világ felé özönlő barbárok, mint 
valami varázsló hatalomnak engedve, 
egymás után felkeresték a „verőfényes" 
Itáliát, amelynek fényes műveltségéről 
csodás dolgokat hallottak, és a mely
ben kincsekről, dús zsákmányról ábrán
doztak. így az óvilág legműveltebb 
része szenvedett legtöbbet a népván
dorlás korában ; alig volt számbavehető 
nép, mely nem pusztított volna a mű
veltség klasszikus hazájában.

Ezen történeti tény kicsiben, az 
országok egyes vidékein ismétlődik. 
Hazánk története sűrű adatokkal iga
zolja, hogy az ősi műveltségű, anyag
ban és szellemben leginkább virágzó 
helyek leggyakrabban szenvedték a 
harcok dúló fergetegét. így a Garam 
vidéke a mohácsi vész után örökös 
harcok színhelye, A Garam völgyén 
fel vezet az ut a kincses bányavárosok 
felé, meg aztán a rabló seregek a gaz
dag sik vidéken könnyen felszerelhették 
magukat élelemmel. E tekintetben alig 
volt külömbség a különféle hadak kö
zött, sőt az idegenből szedett hazátlan 

császári zsoldosok az egykorú okmányok 
tanúsága szerint nagyobb rablást és 
pusztítást vittek végbe, mint a törökök, 
vagy ezek előőrsei, a krimi tatárok.

De a török hódítás árja megakad 
Léva bástyáin. A másfélszázéves török 
uralom alatt számtalanszor kalandoztak 
a törökök a Garam völgyében, de 
állandóan nem bírták itt megvetni 
lábukat a Garamvidék kulcsa, Léva 
vára miatt; a környező falvak behódo- 
lása is csak az adózásra terjedt ki. 
Csak egyszer, akkor is rövid időre, 
mindössze 8 hónapig lett úrrá a török 
Léva várában. 1663 november elején 
Köprili Ámhát nagyvezér Apaffy feje
delemtől segítve beveszi Léva várát, 
mire a török portyázók azonnal elárasz
tották az egész vármegyét. Még Oszlányt 
is, a körülötte fekvő 12 faluval tisztára 
kirabolták ; sok embert is elhurcoltak. 
Wesselényi nádor, a ki tisztában volt 
a vár fontosságával, egyre sürgette a 
bécsi haditanácsnál a lévai vár vissza
vételét, és Souches tábornok már 1664 
tavaszán a megyei telekkatonaságtól 
segítve megindult Léva ostromára. 
Egyidőre ugyan vissza kellett vonulnia, 
mert a budai pasa — aki ugyancsak 
ismerte a vár értékét — 25,000-nyi 
sereggel közeledett Léva felé, de miután 
Souches Zsarnóczáról elűzte Kucsuk 
pasa seregét, ahol Kucsuk maga is 
elesett, Heisterrel egyesülve már junius 
14-én Lévát bevette. A török nem 
tudott belenyugodni a veszteségbe, már 
julius első felében Ali esztergomi pasa 
30,000 emberrel ostromolja Lévát. De 
Souches. gróf Koháry István lovas ezre
dével a Vág mellékéről csakhamar ott 
termett s julius 19-én az ostromló török 
sereget megtámadta s fényes győzelmet 
aratott. Mindjárt az ütközet elején ele
sett a hős Koháry István, de a csata
téren maradt Ali pasa is, serege pedig 

teljesen szétszóratott. A vármegye ren- : 
dei lelkes és harcias hangulatban gyűl
tek össze Bajmócon, de a török elleni 
további készülődésnek csakhamar véget 
vetett a szégyenletes vasvári béke.

Léva várának, mint a felvidék kul- ’ 
csár ak megerősítéséről számos törvény 
intézkedik. így az 1556: 16; 1557 : 
7 ; 1559 .’ 28-ik törvénycikkek Turócz, 
Zólyom, Bars, Hont, Árva és Liptó 
megyék közmunkáját rendelik a vár 
megerősítésére. Ugyancsak erről szólnak 
az 1567- 69- 81- 1613-iki országgyű
lési végzések. Az 1618-iki országyülés 
tetemesen felemelte a várőrség létszámát, 
a tisztikar 13 főből állott. Habár a 
királyok több Ízben eladományozzák a 
várat, illetőleg az ahhoz tartozó birto
kokat, maga a vár mindig királyi, 
melynek jó karban tartására különös 
gondot fordítottak a felvidéki főkapitá
nyok is, de első sorban maga a vár
megye. Több ízben Barsvármegye összes 
közmunkáját Léva várának megerősí
tésére fordítják, sőt amint fentebb em
lítve volt, erre adóztak a szomszédos 
vármegyék is.

A vár fontossága mellett tanúskodik 
az, hogy nagynevű emberek a kapitá
nyai. A Lévaiak kihalása után (1553) 
a vár a koronára szállott, Első királyi 
kapitány ezen kor kiváló vitéze és 
hadvezére : Telekessi Imre, aki később 
felsőmagyarországi kapitány lett. Utána 
a „vérszomjuzó“ hős Thuríj György 
a kapitány, 1560-ban az egri hős; 
Dobó István.

Fentebb említettük, hogy Léva vára, 
bár körülötte folyton folyik a harczi 
zaj, csak egyszer és rövid időre került 
a török birtokába. Másként áll a 
dolog a nemzeti felkelések idején, A 
vármegye és a vár mintegy varázsütésre 
a nemzeti zászló mellé szegődik. Ez 
természetes is volt. A vármegye lakos

ságának túlnyomó része a Garam-men- 
tére, Léva vidékére esett, ez pedig 
kizárólag magyar, vallásra nézve protes
táns, ami akkor egyet jelentett a fcwrwc- 
sággal.

Bocskay felkelése idején a vármegye 
toborzást rendel el a felkelő sereg 
kiegészítésére, pedig nehéz helyzetben 
voltak a megye urai, mert körülöttük 
erős császári őrségek vannak (Nyitra, 
Érsekújvár), a lévai várban idegen 
kapitány van : Kolonich Sigfrid. Bocs- 
kay készült ugyan Léva elfoglalására, 
de közben megindultak a korponai 
tárgyalások, a az ostrom elmaradt. 
Élénk részt vett a vármegye Bethlen 
Gábor felkelésében ; a besztercebányai 
országgyűlésen a vármegyét Lipthay 
Imre alispán és Szobonya Pál ezolgabiró 
képviselik, 1620 őszén a nagy fejede
lem Léván át vezette seregét Nagy
szombat felé. Lipthay alispán másfél 
hétig maradt ekkor a fejedelem kísére
tében. Akadtak ekkor is két kulacsosak, 
amint ez az 1620-ik évi dec. 3-iki 
végzéséből látható: csűrték-csavarták a 
dolgot, hogy halasztást nyerhessenek.

Nagyobb a buzgalom a kuruc-fel- 
kelések idején. A vármegyei urak jó 
része be volt avatva a Wesselényi-féle 
összeesküvésbe. Thököly már 1678-ban 
váratlanul elfoglalja Körmöcbányát 8 
annak pénzverőjében 180,000 drb. 
aranyat, ugyanekkor hatalmába került 
Léva vára is. 1680-ban a szelepcsényi 
jobbágy fiút, Szelepcsényi György 
érseket nevezte ki Lipót császár a vár
megye főispánjává, de a garammenti 
magyarság nem engedelmeskedett az 
aulikus 4rzelmü főispán rendeletéinek. 
A Szelepcsényi által kieszközölt fegy
verszünetben a felső vidék a bánya
városokkal a császáré lett, Léva vidéke 
Thökölyé.

Midőn a nagy Rákóczi 1703 nyarán

T Á B C Z A.
Lenn, tükrözik a hold.
Lenn tükrözik a hold a Garam vizében, 
Mint a szelíd jóság galambom szemében. 
Sokszor meg-megrezdül, sokszor meg-megcsTlan : 
Fenyvesek árnyában, 
Sötét szempillákban 
Hirtelen elillan.

Fönn a magas erdőt zugatják a szelek. 
De rég találkoztam, kis angyalom veled !
Nem tudom, az Isten engedi-e érnem:
Lesz e még alkalmam,
Veled lakodalmam,
Szép rózsám, a télen ?

Fenn ül a juhpásztor élin a sziklának. 
Higyjek-b, ne higyjek annak a k-s lánynak ? 
Ha a hold újra kel, szél uj'a fuj holnap : 
Az Isten megóvja, 
Nem lesz elrontója 
Galambom a jónak.

Tóth István-

A szomszéd kutyája.
Félórával azután, hogy az uj lakó beköl

tözött a szomszéd házba, Liddel Klementin 
kisasszony egy kis barna kutyát látott a 
virágágyai között. Az apró barna lábacskák 
rettenetes pusztítást vittek véghez a akár- 
látvörős gerániumok között.

Klementina — tekintettel az ismeretlen 
szomszéd érzelmeire — nem ütött ugyan rá 
a kutyára, de erélyes hangon rákiabált. Ha
nem a kis imposztor nem vette ezt komolyan, 
vidám csaholással keringett körülötte és két 
első lábával besározta a rózsaszin pongyola 
Uszályát.

— A gazdád nem visel rád gondot, — 
mondta önmagának Misa Klementina. ■— Ha
tározottan sovány vagy. Jöjj a konyhába, 
°tt kapsz valamit.

Ellenséges tekintetet vetett a kerítés 
felé, ahol Mr. Kent Mac'in urat sejtette.

Ez az ur később rendes délutáni sétá
jára indult. Mikor ajtaját kinyitotta, egy 
kicsi barna kutyát Iá'ott maga előtt, mely 
éppen azzal vo't e’foglalva, hogy uj gyékény 
lábtörlőjét darabokra hasogassa.

Mac'in ur délelőtt ugyanazt a kutyát 
a szomszédnéja keltjében látta foglalatoskodni 
s igy szólt önmagában :

— A mise jobb rendre szoktathatná a 
kutyáját. De utóvégre ha ő nem sajnálja 
virágágyait, én sem lehetek oly szűkkeblű, 
hogy a lábtörlő miatt panaszkodjam.

Lehajolt az állathoz és megsimogatta ; 
a kutya pedig hálásan megnyalta még újon
nan vikszelt cipőjét.

E naptól kezdve Mac'in ur kétszersttltet 
tartott fiókjában s hetenkint kétszer változ
tatta a lábtörlőt az ajtó előtt. Nagyon sze
retett volna megismerkedni a bájos szom- 
szédnövel, de nem volt, aki bemutassa. Elment 
tehát a virágárusnőhöz s egy csomó vörös 
gerániumot vásárolt nála csinos cserepekben. 
A-.tán megleste, a mikor a miss eltávozott 
hazulról s odacsempészte a feltúrt virágágy 
közepébe. Egy névjegyet is mellékelt hozzá 
és e sorokat irta rá : „A kutya által kitépett 
virágok helyett."

A miss melegen köszönte meg a figyel
met levélben s kijelentette, hogy egy cseppet 
sem haragszik a kis kutyára, amiért kárt 
tett a kertjében.

E naptól kezdve főhajtással üdvözölték 
egymást az utcán vagy az ablakban, sőt 
egyszer az időre nézve is váltottak egymással 
néhány banális megjegyzést.

— A kutya igen szereti kegyedet, — 
mondta Maciin egy ilyen alkalommal.

— Di önt jobban szereti, — felelt a 
miss sietve, mert félt, hogy Mac’in ur félté
keny Iobz kutyája ragaszkodására.

Egy reggel piszkos, formátlan szalma*  
darabot hozott az ajtaja elé a kis kutya.

A miss szent borzalommal ismert rá 
benne a Maciin ur legújabb panamakalapjára. 
Nagy elhatározás támadt a lelkében. Átha- 

. ladt a kis udvaron s megnyomta a csengőt 
1 a szomszéd ur kapuján.
i — Oh, úgy sajnálom, — mondta s oda- 

nyujtoita a kalapdarabot. — Igazán ez már
. sok ettől a kutyától!

— Nem tesz semmit, — szólt Maciin 
ur udvariasan.

— Meg kellene vernie I — szólt a leány.
— Megverni I Megverni a kegyed ku- 

' tyáját 1 Kedves miss Liddel, csak nem téte
lezi ezt fel rólam 1

A miss álmélkodva nézett rá.
— De hiszen a kutya az öné, nem az 

enyém! — kiáltó! otta.
— Akkor láttam először, — válaszolt 

Maciin ur, — amikor a kegyed virágágyát
’ pusztította.

— Oh!
A miss hangosan nevetett.
— És mind a ketten milyen kimé'ettel 

bántunk vele I
— Mert azt hittük, hogy a másikhoz 

tartozik.
Egy ködös délutáu azonban eltűnt a 

kis kutya. Hiába kiabált neki a miss, hiába 
fütyült neki Maciin ur, csaknem került elő. 
Klementina szomorúan nézett a vörös virá
gokra, melyek szép sorjában virítottak. 
Maciin ur pedig mérgesen rúgta meg a 
vadonatúj lábtörlőt az ajtaja előtt.

Hol lehet ? — kérdezgették egymástól, 
de hiába.

Végre Maciin urnák egy jó ötlete támadt,
— Kifizette kegyed érette a kutyaadót ? 

kérdezte a misstől.
— Nem,
— Nem is volt medáliája ?
— Á nyakán ?
— Ott.
— Nem.
— Akkor a kutyapecér vitte magával. 
A miss sirva fakadt.
— Elökeritem, ha száz fontba kerül 

is, — vigasztalta Maciin ur.
S mikor egy óra múlva maga után von

szolta egy zsinóron a vidáman csaholó kis 
barna kutyát, a miss meghatotten köszönte 
meg táradságát.

— Csak egy baj van, — mondta Mac
iin ur. — Nem tudtám, milyen tulajdonos 
nevét véssem a medáliájára. Nem találja 
miss nagy kárnak, hogy ez a szegény kis 
állat senkihez se tartozzék ?

— Nem tudom, — dadogta a miss.
— Mikor az ön kertjében foglalatos

kodik, akkor az Ön kutyája, — folytatta a 
férfi. — Mikor az én lábtörlőmet pusztítja, 
akkor az én kutyám. Olyan könoyü volna 
Őt a mi kutyánkká tenni! Akarja?

— Nem tudom, — ismételte a miss. 
De minthogy az arcát a Maciin ur kabátja 
ujjába rejtette, Maciin ur azt a következ
tetést vonta le belőle, hogy mégis csak 
akarja, s erőszakkal maga felé forditva as 
arcát, hirtelen újakon csókolta őt.

Hudson Una.



kibontja a Pro Libertate zászlót, Kör
möcbánya már szeptember havában 
Rákóczié, innét Ocskay szept. 117-én 
Lévát is könnyű szerrel kézre keríti, 
mert az őrség is hozzá csatlakozott 
Farkas Sándor vezérlete alatt. Ocskay 
Léván toborzás áltat megkétszerezi seregét. 
Schliek és Ritschán ugyan október 
végén kiűzték a tivornyákba merült 
Ocskay-huszárokat. de már november 
27-én Ocskay és Andrássy visszaveszik 
Lévát. Karácsonykor már az egész 
vármegye Rákóczié. 1704 őszén Rákóczi 
Vihnyén fiirdőzött, itt fogadta a császári 
biztosokat és külföldi követeket is. A 
következő évben, 1705 újév napján 
Rákóczi már a lévai táborban van, 
mert Bercsényi tanácsára Lévát szemelte 
ki a fejedelem főhadiszállásul, pedig 
ekkor már a fontos Érsekújvár is Rá
kóczi hatalmában volt. A Garam-vonal 
biztosítása után tehát ismét Léva lett az 
újabb hadműveletek középpontja.

Pályaválasztás
Folynak a vizsgák; az iskolai évnek 

végére jutottunk. A szülők, akik egész év 
folyamán alig törődtek gyermekeik haladá
sával, most aggodalmas, és fenyegető paran
csokat osztogatnak, hogy „aztán meg ne 
bukjál, mert igy meg amúgy“ 1 . . .

A szülő a hagyományos szokásnak, a 
példáknak suggestiója alatt kényszeríti, hogy 
a fiú végig evezze a nyolcséves tanfolyamot 
akár van kedve és tehetsége hozzá, akár 
nem. Rendesen a rokonságban van egy-egy 
fiatal ur, a ki annak idején semmirekellő és 
hanyag létére végre letehette a matúrát. 
Es az egy abnormitás az után egész csomó 
családnak válik normájává.

Újra felhívjuk a figyelmet arra a kép
telen társadalmi felfogásra, hogy csak egy 
pálya van az ég alatt s az a hivatalnoki 
pálya! Erkölcsi gyöngeség jele, ha valaki 
kiválaszt egy társadalmi osztályt, a melybe 
talán atyja és nagybátyja tartozott s egy 
más pálya körébe való lépést sülyedésnek, 
megalázónak tart. A közmondásodat, élet
igazságokat mindnyájan tudjuk alkalmas 
helyeken czitálni, ha másról van szó, de 
nem vesszük azokat komolyan, ha a mi 
bőrünkre megy. A munka nemességét, fen
ségét és mindenhatóságát valljuk, de csak 
az elméleten innen ; a gyakorlat más. Társa
dalmi gondolkozásunkban nem tudunk az 
előítélettől, s a léhaság iránti titkos rokon- 
szenvtöl megszabadulni. Ellenmondásokban 
eviczkélve hazugságot gondolunk és tartunk 
magunkra kötelező és egyedül üdvözítő 
életeveknek, csakhogy megmaradjon az a 
szivcsiklandó édes kis szólam : „ur vagyok 
és leszek" 1 Pedig urhatnámság a czifra 
nyomorúságot s az bizony anyagi gondok 
egész raját hurcolja slepként maga után. 
Hivatalnokait még az állam sem fizeti úgy 
meg, hogy az ember válláról levegye a gon
dokat s a mai kor igényei szerint úgy ren
dezze be életét, a hogy műveltségi köre 
megkívánja. Ezeken kivül az összes intelli
gens pályák túl vannak terhelve. A bíróság
nál nincs előléptetés ; a tanári pályát végzett 
ifjakat nem tudják elhelyezni. Szóval előál
lott a túltermelés: a mit ez a tehetetlen 
kapkodás, az urhatnámság idézett elő. Bez
zeg egészen máskép lehetne megélni a keres 
kedöi vagy ipari pályán. Csakhogy az meg- 
szégyenitö, lealázó — egy írnokra is, hogy 
a fiából munkást csináljon. No legfennebb 
akkor, ha a gyereket a gimnáziumból kicsap
ják, vagy az osztály ismétlés után is meg
buktatják. De hogy épeszű, jó viseletű s 
komoly gondolkozáBU ifjút adjanak a keres
kedői vagy pláne iparosi pályára, az csak 
viccnek járja meg. Erre nem akarnak és 
nem is mernek gondolni. Pedig az egyéni 
szabadság és függetlenség az anyagi jólét 
csupán itt található fel a maga valóságában. 
Tessék megnézni egy szakképzett, müveit 
lelkületű törekvő iparost; nem boldog és 
megelégedett ? Igaz, hogy az ilyen iparos 
ritkaság, de csak azért ritkaság, mert a 
magyar társadalom merev, makacs és elzárja 
a komoly gyermekeket ettől a terrénumtól.

Most itt vannak az évvégi vizsgálatok 
és ha egy szülő azt látja, hogy a fia legyen 
bár hatodik gimnazista is, nem felel meg az 
iskolai munkának, s ahhoz sem szorgalma, 
sem elegendő tehetsége nincs, ne kénysze
rítse tovább a tanulással. Az ötödik és 
hatodik gimnazista is elmehet iparosnak 
és kereskedőnek, sőt az érettségis is oda 
mehet. Azt az ismeretet, melyet eddig meg
szerzett, ott is tudja értékesíteni. Világosabb

képet szerezhet az ipar bármely ágáról, átha- 
tóbb Ítéletet alkothat minden felötlő kérdés
ben, mint az, a ki egy gimnáziummal lép 
oda. Az az idő, a melye*  eddig az iskolában 
töltött, nem veszett el, az a szellemi töke 
meghozza a maga gyümölcseit. Józan, okos 
és rendes iparos vagyont szerezhet: társa
dalmi tekintélyt szerezhet. A közbecsülés és 
közszeretet nincs álláshoz kötve, az mindig 
az egyéntől függ. Van olyan hivatalnok, a 
kivel szóba sem állnék, és van sok olyan 
iparos, a kivel szivesen elbeszélgetek és 
nemcsak becsülöm, hanem tisztelem is.

Itt az ideje, hogy né haladjunk ábrán
dos oktalanságok után s a gyerekeknek 
ne czifra és nyomorúságos, hanem biztos 
szilárd és józan alapokra fektetett életet igye
kezzünk szerezni. Az erőszakolt és tu hajtott 
„urhatnámságnak" nem szabad annyi fiatal 
életet áldozatul dobni . . .

Az élet legfőbb kérdése a pályaválasz
tás . . Ha itt hibáztunk, egy életet tehetünk 
tönkre. Ily fontos pillanatban fel kell éled
jen az ember józansága és ereje, hogy kellő 
megfontolással cselekedjék. Mily oktalanság 
tehát gyöngeségünkre, a hiúság szavára 
figyelni s annak fogadni szót! Gondolják 
meg a szülök, hogy gyermekük jövőjéért ök 
a felelősek, s nehogy, mikor boldogságát 
akarják — éppen szerencsétlenségét siet
tessék.
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Cím — stb- kórság.
(Folytatás.)

És most kérdem, mi végből való az a 
lázas kapkodás, vagy az a tervszeiü törek
vés e kitüntetések után ? Gyarapodik-e álta
luk az illetőnek erkölcsi értéke ? Nem ! — 
Vagy alkalmas eszközök-e azok bizonyos 
erkölcsi fogyatkozások palástolására, avagy 
pedig praktikus dolgok-e azok az anyagi 
jólétnek, a társadalomban elfoglalt hatalmi 
állásnak növelésére ?

Bizony, igen alkalmasak, mert hiszen 
beválnak 1 A bankigazgató, ha neve elé 
bigygyesztheti a nemesi predikátumát, a 
nagyiparos, ha hirdetményein megjelölheti, 
hogy a Fr.rencz-József-rend keresztjének 
tulajdonosa, a börzekapsczitás, ha méitóságos 
báró urnák szó<littathatja magát: ebből köz
vetve hasznot húz ; e kitüntető megkülönböz
tetések mind ki üaö czégérek, melyek ara
nyakat vonzanak magukhoz, mint az elhul
lott állat bűze a legyek és férgek egész 
seregét; s mind e fölött meg van a nagyobb 
„becsület,“ mert ilyen méltóság a gyarló emberi 
fajzat nagy részének imponál, mely hajlongva 
süveged meg és követi bizalmában a kitün
tetett szerencsefit.

— Ön lú!szigoru, mondja szívós párt
emberünk, ön egyoldalulag Ítéli meg a dolgot. 
Nincsenek-e ama nemesített, vagy bárósitott 
férfiúnak a gyermekeivel és unokáival szem
ben bizonyos kötelességei? nem tartozik-e 
családjának azzal, hogy minden eszközt 
igénybe vegyen, mely annak majd valamikor 
hasznára lehet ? Ön talán még azt is hely
teleníti, ha valaki a maga utánjárása nélkül, 
tisztán csak a köztéren szerzett érdemeiért 
felajánlott nemességet a gyermekeire való 
tekintetből vissza nem utasítja ?

Igaza van, uram, én egyoldalról tekin
tem a dolgot mégpedig csakis az erkölcsiség 
oldaláról. Igaza van abban is, hogy az em
bernek vannak leszármazottjaival szemben 
bizonyos kötelességei, de azok abban össze- 
gezödnek, a mi a család jó nevének, becsüle
tének épségben tartására, a gyermekek jó 
nevelésére és — hogy túl ideális ne legyek 
— gondtalan existentiájának megalapítására, 
vonatkozik. Miután mindezt szorgalmas 
munkával, tiszta kezű, becsületes munkával 
el lehet érni, nem is helyeslem ha valaki 
ezen tényezők jelentőségét azzal kicsinyíti, 
hegy melléjük vagy talán föléjük íb helyezi 
a kitüntetést s ha annak elérését tartja czél- 
jai netovábbjának. Valaki puritán jellemmel 
párosult áldásdús működésével nyerte meg 
kortársai szeretetét és nagyrabecsülését ; 
nevét a hazában szerte ismerik ; tekintélyét 
még ellenségei sem tagadhatják; mi lesz a 
fiának nagyobb hasznára, ez a becsülettel 
szerzett jó hirnév-e vagy a jutalmul kapott 
nemesség ?

Ösmertem aranykulcsos urat, kit ösme- 
rösei elkerültek az utczán, mert egy forint 
erejéig is megpumpolt bárkit közülök — 
hozómra; láttam diákkoromban egy grófi 
sarjat, ki puttonban hordta a dunavizet a 
házakba; mesélhetek egy báróról, ki mint 
utibiztos tengette öreg napjait egyik szom
széd vármegyében; tudnék nemes embert 
említeni aki egész pénzszekrényt lopott el, 
olyat aki árvapénzeket sikkasztott, aki korcs
mában züllött el végképen stb. Mit ért azok
nak a szép czim ? megvédte-e azokat az 
anyagi tönk vagy erkölcsi züllés ellen 
az az öt- hét-kilenczágu korona? S ily bi
zonytalan, semmi értékű dologgal akarná 
valaki családja jövőjét biztosítani ? Nem 
olyan az, mint ha a Balaton jegére nyaralót 
akarna építeni ? Ösmerek egy nemesitett 
családot. As apa magas állású állami tiszt
viselő volt, vagyonos ember, fővárosi háziúr 
stb. és megkapta gyermekeire kiterjedöleg 
a magyar nemességet. Fiait okosan nevelte, 
tisztelégre becsületességre oktatta; aa egyik 

középiskolái tanár lett, a másik füszerkeres- , 
kedö a harmadik bankhivatalnok, a negye- ( 
dik gazda most már földbirtokos. Nem érhet
ték volna el mindazt a nemesi czimer nélkül 
is ? és ha azt a nevelést nem nyerik, a 
melyben részesültek, a czimerüknek köszön- $ 
hették volna-e azt, hogy most mmdanyian 
köztiszteletben álló férfiúk? Ilyen példát 
lehetne felsorolni többet is, de egyet sem 
arra, hogy az ily kitüntetések megalapították 
volna a család tekintélyét és szerencséjét 
anélkül, hogy azokkal visszaélések nem tör
téntek volna. Ily kitüntetés visszautasítása 
tehát mindenkor az emberi mél’ósághoz mél
tóbb és illőbb valami, mint annak elfogadása 
és ez«ei önt, uram remélhetőleg elhallgat
tattam.

De uram — mondja most más valaki — 
ön a különféle tanácsosi czimekröl is szólt. 
Azokat, a kik ilyet kaptak talán CBak még
sem lehet azzal vádolni, hogy önző haszon
lesés vezette őket, midőn kitüntetésükre 
rászolgáltak ?

Nem, azt igy általánositva nem is mond
hatnám, de bizonyos határok között igen, 
mert miért ne szolgá hatna például egy 
ügyvéd-, vagy orvosnak gyakorlatában az 
udvari — sőt még az igen szerény királyi 
tanácsosság is oly reklámul, mely öt kartársai 
fölé emeli ? miért ne lehetne ennek megfe
lelő pénzbeli egyenértéke és miért ne akad
na ember, ki az ő irigy, számitó zsugorisá
gával ép úgy vágyódik ezen eszköz birtokába 
jutni, amint minden egyéb mást felkarol, 
melyet meggazdagodására alkalmasnak talál ?

Mondom, ezt csak bizonyos korlátozással 
merem állítani; nagyobbára azonban oly 
emberi gyöngével találkozunk e kérdés 
boncolásánál, melyet annál kevésbé vitatha
tunk el egyesektől, mert az kieebb-nagyobb 
mértékben, ritka kivétellel, minden halandó
nál fellelhető.

E gyönge a hiu>ág.
Valaki egy emberöltőn át fáradozik 

hivatásában. Családjának fentartása, gyerme
kei szellemi fejlesztése iránti kötelessége, 
azok jövőjének és a saját erőtlen aggkorá
nak biztosítására való törekvés viszi öt 
nap-nap után az élet viszontagságaival foly
tatandó újabb harczba. Hivatásával együtt 
jár — ’s ezt hangsúlyozom — hogy jót 
tegyen egyesekkel s hogy a köznek javát 
előmozdítsa. Itt a halál révéről adja vissza 
a beteg anyát családjának, ott közrehat 
egy vidék egészségi viszonyainak javítására, 
etnitt nemzedékeket nevelt fel hasznos hon- 

: polgárokká, smott az igazságszo'gáltatás vagy 
a közigazgatás terén működött közhasznú 
sikerrel. Lehet, hogy filantróp érzelmek is 
dagasztották keblét pályája kezdetén, de a 
sok csalódás elfásitotta keserű tapasztalatok 
közt megöregedett szivét; vagy ha az meg 
is tartotta ifjú hevét, mégis első sorban az 
„énu-nek érdekei voltak azok, melyek öt vezet
ték. Ezt kevés ember vallja be önmagáról, 
pedig úgy van ; a legtöbbre, aki ezt a maga 
személyére nézve tagadja, rá lehetne az 
életéből vett példákkal czáfolni 1

A mi emberünk elérte azt, a miért 
küzdött. Cjaládja anyagi körülményeit meg
szilárdította, de munkaerőt és munkakedvet 
még érez magában. Most már teret engedhet 
a hiúságnak is; most ennek — ha azt eddig 
nem a saját lelkiismeretének megnyugtató 
helyeslésével elégítette ki — kivü röl jövő 
kielégítést keres. Most kezdődik — ha még 
nem érzett eddig erre belső ösztökélést — 
a hiúság kielégítésiért folyó harcz, befolyá
sos szövetségesek keresése és biztosítása; 
most kell a hitel szövetkezetek, nyári gyer
mektelepek stb. divatos kérdések megvaló
sítása érdekében a porondra szállni és ha 
minden egybevág : kitüntetés koronázza meg 
az „önzetlen*,  közhasznú tevékenységet.

Es a mi emberünk most büszkébben 
emeli a fejét mint valaha ; most már igazán 
illeti öt a „nagyságos*  megszólítás — ha 
csak királyi — vagy a „méltóságos*  — ha 
udvari tanácsos lett.

Az igazán szerény, önérzetes férfi, vagy 
visszautasította volna a kitüntetést, vagy 
úgy tett volna, mint nagy költőnk Arany 
János, a ki tokjában hagyta és mindenkorra 
asztalfiókjába zárta, de soha a mellére nem 
tűzte a neki adományozott szent István rend 
kis keresztjét.

De a mi emberünk, akit némileg feszé
lyez ugyan a saját belsejének szava és 
némely embertársának mosolygása, talál 
módot arra, hogy önzetlenségét és önérzetét 
igazolja: ö a kitüntetést, melyet ismert sze
rénysége és demokrata érzelmei különben 
tiltanának elfogadni, úgy veszi, mint az 
egész ügyvédi, vagy ha orvos, hát orvosi s 
ha tanár lett volna, hát tanári testületnek 
szólót 1 ö a maga személyében csak azt a 
testületet látja megtiszteltnek, kitüntetettnek, 
melyhez tartozni ezek után még inkább 
szerencséjének tartja 1

De hát rászorul-e az az ügyvédi, tanári 
s tudom is én mi egyéb testület arra, hogy 
egyik tagjában egy kis fityegő kereszttel, 
csillaggal vagy valami „tanácsos“-i ősimmel 
kitÜDtettessék ? gyarapodik-e ezáltal ennek 
a tes'ü etnek az erkölcsi értéke ? nagyobb-e 
ezért a tekintélye és kissebbednék-e az, ha 
a kétes értékű kitüntetés nem érte volna ? 
és végül kért-e a mi szerény emberünk 
attól a testületéttöl arra engedélyt, hogy 
vele takargathassa a saját gyöngéjét, hiúságát?

Nem.
As ily beszéd tehát csak önvédelemre 

szolgá ó, nagy hangzású, de ügyetlen szó 
Mok részéről, kik óraik, bogy gyöngéjük 
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nem titok; olyan az, mint mikor valaki a 
bajszát festi: csak jól meg kell azt nézni 
közelről.

A cimekkel való kitüntetést egyedül a 
hivatalnok világban és a katonaságnál tartom 
megengedhetőnek. Ott azt megvásárolni, azzal 
visszaéléseket elkövetni nem lehet, ott az 
elveszti erkö'csrontó befolyását.

A v. b. t. tanácsosságról nem beszélek, 
ez nagyon fölötte áll azon légkörnek, mely, 
ben mi mozgunk. De furcsa dolog lehet az 
is, mert Deák Ferencznek nem kellett, 
Kristóffyék megkapták, Kossuth Lajos fia 
ki nem kerülhette.

Cajus.

Különfélék.
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-— Törvényhatósági Közgyűlés 
Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó hó 13-án tartotta évnegyedes rendes 
közgyűlését garamveszelei Kazy János kir. 
kamarás főispán elnökségével. — A főispán 
megnyitó beszédében bejelentette, hogy a 
koronázási jubileum alkalmából megkérte az 
egyházi méltóságokat, hogy istentiszteletet 
tartsanak ; — a mi mindenütt meg is történt 
— és ő a vármegyei tisztikar élén jelen 
volt az Aranyosmaróton megtartott hálaadó 
istentiszteleten. Ezután inditvánozta, hogy 
vVekerle, Kossuth, Jekelfaluai minisztereket, 
Justh képviselőházi elnököt és a képviselöház 
alelnökeit táviratilag üdvözölje a törvény
hatósági bizottság, az őket ért kir. kitüntetés 
alkalmából. — A főispán ezen inaitványát a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az alispán 
évnegyedes jelentését a közgyűlés tudomá
sul vette. Ez alkalomból Heiczl Kálmán 
bizottsági tag indítványt tett az alkoholizmus 
meggátlása iránt, — hogy vasár és ünnep
napokon a pálinka kimérése betiltassák, — 
a tánczengedély a lelkész által is aláirt 
bizonyítványra adassék, és a táncokon a 
16 évet meg nem haladt ismétlöiskolaköte- 
lesek részt ne vehessenek. E: iránti intéz
kedéssel az alispán lett megbízva. Az újon
nan szervezett I-sö osztályú szolgabirói 
állásra Benkovic3 Guidó szó gabiró 93 sza
vazattal lett megválasztva Gáldy Kálmán 
35 szavazatával szemben, az ezen választás 
által megüresedett másodosztályú szolgabirói 
állásra és Lüley Kázmér halála által megü
resedett másodosztályú szolgabirói állásokra 
pedig Bóléinál Vilmos és Tecsey E.emér 
helyettes szolgabirák egyhangúlag választat
tak meg. A szintén megüresedett árvaszéki 
jegyzői állás — pályázó hiányában — nem 
töltetett be. Targyaltatott a kereskedelmi 
kormány leirata a vármegye 1907-8. évi 
közúti költségvetési előirányzata tárgyában; 
a törvényhatósági bizottság — a főispán 
vezetése alatt — kü döttséget meneszt a 
kereskedeimi kormányhoz. Az alispán előter
jesztése folytán, az ügyvédi magángyakor
latnak a vármegye tiszti főügyészétől 1908 
év január 1-től leendő elvonását a törvény
hatósági bizottság elhatározta. Elfogadta a 
közgyűlés a vármegyei alkalmazottak nyug- 
dij-intézete szabályrendelete módosítását. A 
körjegyzői nyugdíj-alap javara vármegyei 
szabályrendelettel felajánlott 6000 koronát 
az 1907 évi 5/10 o/o. pótadó kivetése által 
biztosította aaözgyülés. Tárgyaltatok Mocsy 
Lajos és társai felebbezése az alispánnak a 
Lekér, G&ramdamásd és Garamvezekény 
községből álló körjegyzőség székhelyét meg
állapító határozata ellen. Mocsy Lajos, Dóm- 
bay Vilmos, és Csekey Vilmos felszólalása 
után, a közgyűlés elfogadta az állandó 
választmány azon javaslatát, hogy a körjegy
zőség székhelye Lek-r legyen. — Ssabolcs- 
vármegye és Komárom város átiratai tárgyal
tattak, az osztrák kormánnyal folyamatban 
levő kiegyezési tárgyalások ügyében. — A 
törvényhatósági bizottság a Szabolcsvármegye 
átiratának szellemében felirat intézését hatá
rozta el. Csatlakozott a bizottság Dr. Havas 
Benő kir. tanácsos kérelméhez Dalmá- 
cziának Magyarországhoz leendő visszacsa
tolása érdekében teendő lépések tétele iránt. 
A kivándorlás meggátlása érdekében csatla
kozott a bizottság Szabolcs ób Szatm'rvárm. 
átirataihoz. Ujbanya város tulajdonát képező 
erdők állami kezelésbe adását elejtő határozat 
ellen Ormai Kálmán és társai felebbezése, 
és ezzel kapcsolatban Vlcsák György és 
társai kérvénye, — a beadott, fellebbezések 
elutasítása mellett a határozat jóváhagyása 
iránt. — Holló Sándor, Lupták József és 
Dr. Belicza Pál és a főispán megindokolt 
felvilágosítása után, a törvényhatósági bizott
ság az újbányái erdőknek 10 évre a kincstár 
kezelésébe való adása mellett határozott. 
Léva város határozatát a vámutalapból 
10000 korona összegnek a házi pénztárba 
való beutalása iránt a közgyűlés jóváhagyta,

— Érettségi vizsgálat. A helybeli 
gimnáziumban, mint már jeleztük f. hó 10. 
11. és 12. napján voltak az érettségi vizsgá
latok. A vizsgálat eredménye a körülmé
nyekhez képest elég kielégítő, bár kedvezőbb 
eredmény is lehetett yolna, ha nem mindenki 
törekednék az érettségi bizonyítvány meg
szerzésére. A mig az érettségi bizonyítvány 
a postai, vasúti, pénzintézeti, gazdasági 
stb. alkalmazottakra kötelező, addig az érett
ségi vizsgálatot nem lehet pusztán főiskolára 
képesítő vizsgálatnak tartani, fontolóra keli 
ver ni, hogy az érettségi vizsgálaton át lehet 
csak sok közép hivatalnoki állásba bejutni. 
Az érettségi vizsgálatnál nemcsak az általá
nos műveltséghez szükséges ismereteket kell 
saeiB slőtt tartani, hanem azt U, hogy »ok



ifjú pályájának megkezdése az érettségi 
bizonyítvány birtokától függ. E két szem
pontból kell ítélni s az alkalmatlanokat elu
tasítani, ha pedig a hiány kisebb fokú, úgy 
rövid idő múlva alkalmat adni a javításra. 
Az érettségi bizottság Pirchala Imre tankor*  
kir. főigazgató elnöklete alatt az Írásbeli 
vizsgálat alapján a 21 jelöltből kettőt ismét
lésre utasitott, a szóbeli vizsgálaton pedig 5 
jelöltet egy-egy tantárgyból való ismereteik 
Kiegészítése végett a szeptember hó elején 
tartandó javitóvizsgálatra utasitott; a többi 
15 érett lett és pedig: Jelesen érett 2; | 
Hedveczky Károly, Török Sándor; jól érett 
4: Frommer Imre, Herczog Avigdor, Kern i 
Oizkár, Vojacsek Gyula; érett 8: Arpássy 
Aladár, Czilinka Mihály, Farkas Tivadar, 
Hártyák Gyula, Kalmár Ernő, Schwarcz 
Henrik, Szmutny Géza, Városi Béla. Ezek 
alapján tehát a 21 jelöltből, ha a szep
temberi javító vizsgálat sikerül, 19-nek van, 
illetőleg lesz érettségi bizonyítványa.

— Baltavári Jenő, a lévai k. r. 
főgimnázium tanára f. hó 12-én a budapesti 
egyetemen sikerrel tettele a bölcsészettudori 
szigorlatot. Tudori értekezésének czime: 
Cstullus a magyar irodalomban. Az uj 
bölcsészettudort szombaton, f. hó 22-én 
avatják a budapesti tudományos-egyetemen.

— Eljegyzés. Lábay Elluskót, Lábay 
Gyula, zsarnócai tanító, lapunk munkatársá
nak bájos leányát eljegyezte Mavgitay Alajos 
Zsarnóczán. Gratulálunk.

— A közigazgatási bizottságból. 
Barsvámegye közigazgatási bizottsága f. hó 
10-én tartotta havi ülését, melyen Simonyi 
Bél*  alispán elnökölt. Az alispán bejelen- I 
tette, hogy a közigazgatás menete a múlt 
hóban a rendes volt, azt zavaró körülmény 
nem fordult elő. A vármegye tiszti karában 
az a változás történt, hogy a főispán Dr. 
Znamenák István gyakorló ügyvédet tb. 
tiszti főügyésszé nevezte ki, — és Kazy 
Károly tb. főszolgabíró, miután állami hiva
talba neveztetett ki, — ezen tb. állásáról 
lemondott. — A múlt hó folyamán a belügyi 
kormány egy kiküldöttje megvizsgálta a 
központi ügyvitelt és Léva város hivatalait. 
A kir. tanfelügyelő jelentette, hogy a közokt. 
minister az újonnan szervezett szelepcsényi 
állami iskola bebútorozására 691 koronát 
engedélyezett. — Dusek István garamszöllösi 
rk. iskolai Ill-ik tanitó I. —II. korpótlékainak 
fedezésére évi 209 kor. államsegélyt enge
délyezett, ezen összeggel a tanitói korpót. 
lékok cimén folyósított összeg 34522 koro
nára emelkedett, a fizetés emelések cimén 
engedélyezett 38239 kor. 60 fillérrel az állam 
72761 kor. 60 fillérrel járult a szegényebb 
felekezeti és községi iskola fentartók segé
lyére. Bejelentette még, hogy Salamon Gyula 
baj kai és Fejér Sándor felső muzslai áll. 
iskolai tanítókat a miniszter kölcsönösen 
áthelyezte, — és hogy a nagykoszmályi 
iskola építési tervét kellő átvizsgálás után 
az esztergomi főegyházmegyei hatóságnak 
kiadta az építkezés elrendelése czéljából. A 
vármegyei főorvos jelentése szerint a köze
gészség! állapot a vármegye egész területén ■ 
kedvező volt. A védhimlöoltás és ujraoltás 
a vármegye egész területén kedvező ered
ménnyel foganatosíttatott és legnagyobb 
részben be is fejeztetett. A községenként 
nyilvántartásban vezetett 7 éven aluli tör
vénytelen gyermekek ellátása, gondozása és 
egészségi állapota, a védhimlőoltást teljesített 
orvosok által foganatosított vizsgálatok alkal
mával kielégítőnek találtatott, számuk e 
hónap végével 1166 volt.

— Halálozás. Németh Sándor lévai 
kiskereskedő, Léva r. t. város képviselő
testületének tagja f. hó 14-én 45 éves 
korában meghalt. A boldogult a kath. kör
nek fennállása óta jegyzője volt, s élénk 
részt vett a kör belső életében.

— Torna verseny. Az állami tanító
képzőben f. hó 13-án d. u. 4 órakor volt 
meg a házi tornaverseny az intézet udvarán. 
Eiőször a növendékek együttes szabad
gyakorlatokat mulattak be Pazár Zoltán 
tanár vezetése alatt. Az egyöntetű szabatos
sággal végzett változatos gyakorlatok a szép 
számban összegyűlt közönség általános tet
szését érdemelték ki. A szabadgyakorlatok 
után játék következett: a két nagy labda 
versenyében hosszú küzdelem után a vörös 
labda került ki győztesen. A játék után 
mintacsapat tornázott nyújtón, korláton és 
bakon ; a szertornázásban kitűnt Borbély 
József III. éves és Czifra István I. éves. 
Ezután az egyéni versenyek következtek. 
A magas ugrásban első lett Kovács János 
Il.-od éves, (160 cm., ugródeszka nélkül,) 
második Borbély József Ill.-ad éves (155 
cm.) A magasugrás után eu'ydobásban ver
senyeztek ; első lett Borbély József, (jobb- és 
balkézből összesen 1516 cm.) második Kovács 
János (1515 cm), harmadik Kalmár Gyula 
Hl. éves (1513 cm.) A hosszú ugrásban 
első lett Kovács János (565 cm.), második 
Béréi Miklós III. éves (502 cm.) Az ugrá
sokban elért eredmény igen szép; ilyen 
eredményeket csak a tornaegyletek mutatnak 
fel. — Végül az első évesek tréfás versenye 
következett; összekötözött lábbal elsőnek ért 
» célhoz Varga Imre.Ezután a verseny bizottság 
Megállapította az eredményt és felosztotta 
* dijakat. Köveskuti Jenő igazgató a ver
senyt záró beszédében buzdította az ifjúságot 
arra, hogy a szellem művelése mellett ne 
hanyagolja el testének edzését, izomerejének, 
önérzetes bátorságának nevelését, mert a 
hazának nem csak müveit, de — veszély 
esetén — erős karú honfiakra is van szüksége.

Az ifjúság lelkes éljenzéssel kísérte a dijak 
kiosztását. Borbély József és Kovács János 
kaptak 20-20 koronát, Béréi Miklós, Kalmár 
Gyula, Czifra István, és Varga Imre 5-5 
koronát.

— Képesítő vizsgálatok. Az állami 
tanitóképzőben holnap, azaz junius hó 17-én 
kezdődnek a szóbeli képesítő vizsgálatok dr. 
Ilámos Pér kir. tanfelügyelő elnöklete alatt.

— A lévai izr. népiskolában az 
évzáró vizsgálatok a következő napokon és 

] sorrendben fognak megtartatni: Junius 20 
I a II., 21. az I. osztályban, 23. a IV. és 24. 

a III. osztályban. A t. szülök s gyámok, 
I valamint a nevelésügy barátai mint vendégek 
I szívesen láttatnak.

— Junlális. A Zseliz és vidéke ipar
társulat 1907. évi junius hó 23-án saját 
pénztára javára a zselizi nagyvendéglö 
kerti helyiségében zártkörű juniálist rendez. 
Kezdete délután 4 órakor. Belépti-dij : 
Személyjegy 1 kor. — Családjegy 2 kor. 
Kedvezőtlen idő esetén a nagyvendéglő úgy
nevezett kaszinó termében fog megtartatni.

— A Zselizi Gazdakör zászlószen
telésére vonatkozó közleményünk helyre
igazításául közöljük, hogy az ünnepélyen a 
.Zseliz és vidéke Ipartársulat“ is zászlaja 
alatt testületileg jelen volt, s hogy a Gaz
daköri zászlóba az ipartársulat nevében 
Nyáry Ignácz ipartársulati elnök verte be a 
szeget.

— Sok a hernyó. Szomorú képet 
mutatnak az idén a gyümölcsfák. A lévai 
járásban is lépten nyomon teljesen elpusztí
tott gyümölcsfákat látunk. Különösen a 
szilva,- alma- és körtefák lombját rágta le 
teljesen a töméntelen hernyó, úgy hogy 
ehez hasonló pusztítást alig láttunk. Egyik 
másik gazda, különösen ha elszigetelt a 
birtoka, vagy gondos szomszédai voltak, 
mégis megmentette gyümölcsfáit, ami azt 
bizonyítja, hogy a hernyók ellen egy kis 
szorgalommal lehet védekezni. Nincs hernyó 
annak a gazdának a kertjében, aki még 
ősszel szedette le a gubókat a fákról. Szó’* 
gáljon ez is tanulságul a jövőre.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás .

A gróf Erdődy M'gazzy-féle uradalmi 
gőzmalom részéről két zsák lisztet,- Lutovszky 
Lajos lévai lakos vendéglőstől — Léva r. t. 
város rendörkapitányi hivatala utján- pedig 
2 korona készpénzt kaptunk Stefánia árva
házunk czéljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét nyilvánosan is van szerencsénk elis
merni, — fogadják a nemeslelkü adakozók 
jóindulatukért, úgy Kónya József rendőrka
pitány úr szives közreműködéséért hálás 
köszönetünket.

Léva 1907 junins 12.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök nöegyl. titkár

A színházi hét.
A víg özvegy Léván.

Világhódító körútja közben f. hó 8.-án 
szombaton vonult be a Vig özvegy a mi 
kis színkörünkbe s eggyel gyarapította 
hódításai Bzámát. A mi közönségünk is 
csatlakozott az udvarlók rajához, bókolt 
neki tapssal, kihívással az első jelenésétől 
a függöny legördültéig. Meghódolt tökélete
sen, de nem a Glavari milliók, hanem a 
kacér özvegy bájos melódiái előtt.

Az özvegy szerepét Halmayné crealta 
sok Ízléssel, finoman s különösen a mi az 
énekszámokat illeti, nagy művészettel. Tisz
tán csengő hangjából, mintha igazán busz 
millió aranyának zenéjét hallottuk volna. 
Bár Kovács qualitásait már több Ízben mél
tattuk, kü ön elismeréssel kell megemlékez
nünk Danilojáról. Nem mintha ennél sokkalta 
sikerültebb alakítását nem ismernök, hanem 
mert oly szerep betöltésének feladatával 
állott szemben, amely távol esik egyénisé
gétől. — Nagy rész illeti a siker érdeméből 
a mindig eredeti s rokonszenves Kispálfyt. 
Halmay Mici itt is hódított közvetlen és 
színes játékával. Dicséretre méltók Lévay és 
Galambos.

Általában meglátszott az egész előadá
son a gondos előkészület, ámbár van még 
csiszolni való is elég; hogy többet ne em
lítsünk: a grisettek jelenete még sok műgon
dot és Ízlést igényel.

Jun. 9-én, vasárnap délután a Bolondok 
házá-t adták a gyermeksereg állandó derült
sége közepett, este pedig a Szökött katona 
került színre gyöngén rendezett előadásban, 
a címszerepben Magasházyval, kinél as érzé
sek és fellépés erőteljességét szívesen accep- 
táljuk, azonban több közvetlenségre kellene 
törekednie. Kissé merev és modoros. Szabó 
Hortensiától meleg, szívből jövő érzések hang
ját hallottuk. A szokott jó volt Kovács, 
Halmay, Szentgyörgyi és Kispálfy.

10-én, hétfőn A kikapós patikárus. Gyor
san gördülő jól rendezett előadás. A szerep
lők kivétel nélkül helyükön voltak, jó kedv
ve1 játszottak s a jókedv csakhamar átsu
gárzott a közönségre is. Kispálfy a kikapós 
patikárius szerepében az ö nem közönséges 
jóízű homorával többször keltett zajos derült
séget. Serfőzőnek még kissé bizonytalan 
játékát, színtelen beszédét hajlandók vagyunk 
kezdő voltának betudni. Alakja színpadi, s 
ha tehetsége helyes irányban fejlődik, sike
reket ia érhet el. Halmay rutinos, intelligens 

játékával, Lévay az ő ismert közvetlen s 
egyszerű eszközeivel sok tapsot vívott ki. 
Halmay Mici Paulette szerepében játszott 
jókedvűen s jókedvet keltve, Szentqyörgyi 
pedig mint a kis Brigitta volt naiv, de pikáns. 
Az ügyesebbek közt voltak még Bartók 
Edith és Kovács.

Kedden, 11.-én, a Drótostót került elő
adásra kissé bizonytalan betanulással. Sok 
derültséget keltett Kispálfy Pfefferkorn sze
repében, úgyszintén Kovács, ki mint a poli
tikus bádogos kabinet alakítást mutatott be. 
Szentgyörgyi különösen az első felvonásban 
igen jó volt, kár, hogy később elejtette sze
repét. Halmay Mici mint rendesen tempera
mentumos. Táncát a közönség meg is ujrázta.

Szerdán 12.-én a Vig özvegyet ismételték 
meg a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A 
közönség szinte ostrom alá vette a pénztárt 
s egész bátran ki lehetett volna tűzni a 
„minden jegy elkelt11 táblát, ha ilyen tábla 
egyáltalában volna a kellékek között. Az 
előadás hasonlóan az elsőhöz, gördülékenyen 
és sok taps között folyt le.

Csütörtökön, 13-án a Mikadó került 
színre nagyon kevés számú közönség előtt 
kissé nyomott hangulattal. Jók voltak mint 
rendesen Halmayné, Halmay Mici, Kovács, 
Szentgyörgyi, Galambos és Kispálfy.

Pénteken, 14-én a Varázshegedíí és A 
miniszter előszobájában, két egy felvonáios 
került szinre rendkívül kis közönség előtt. 
Az elsőben Halmay Micit láttuk egyik lég 
bájosabb szerepében, aki derék partnerre 
talált Galambosban. Kovács átgondolt s mé
lyen átérzett alakítást mutatott be, de min
den várakozást fölülmúlt A miniszter előszo
bájában, mint Knabe Farkas. A mély érzés, 
jellemző erő és hangulat úgy sugárzott 
belőle, hogy az emberben megrengett a 
a lélek a gyönyörűségtől. Kár hogy nem 
volt méltó közönség az alakításhoz. Kevés 
számmal néztük őt végig és sajnos a karzat 
oly elemekkel volt tele, akik még nem 
értek meg eléggé ahhoz, hogy kü'önbséget 
tudjanak tenni komédia és művészet között. 
— A két egyfelvonásos között Hérics adott 
elő egy tréfás monologot igen ügyesen és 
Kispálfy énekelt nehány gyönge kupiét.

Közgazdasági teendők.
Felhívás.

A m. kir. IV. honvéd kerületbeli hon
véd és a beosztott cs. kir. közös hadseregbeli 
13. hadosztály tüzér ezred csapatainak a 
folyó évi őszi gyakorlatok előtti összpon
tosítása, továbbá az őszi gyakorlatok alatti 
kenyér zab, széna és alom szalma szükség
leteinek szállítás utján leendő biztosítása 
czéljából a helybeli honvéd zászlóalj irodában 
folyó bó 21-én délelőtt 8 órakor kizárólag 
írásbeli ajánlatok alapján nyilvános ajánlati 
versenytárgyalás fog tartatni. A részletekre 
nézve fentebb idézett iroda felvilágosítással 
szolgál.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi junius hó 9-tól 1907 évi junius hó 16-ig.

Születés.
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Erzsébet 
Anna

Subajda Mária leáuy Julianna

Béna János Pomotby Anna fiú József

Házasság.

Völeiény és menyasszony neie Vallása

Cserei Pál Benyo Julianna róm. kath.

Halálozás.

Az elinny t neie Kora A halál oka

Horváth Gusztáv 5 tüdögyullaüás

Máté Lajos 74 nyelvrák

Moravecz József 66 alsószár fekély

Obiczky István 70 balszár uyilttörés

Németh Sándor 45 tüdőgümökór

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendiirlrapitány.

Búza m.-mázsánként 18 kor. 20 fill. 18 
kor. 40 fill. — Kétszeres 16 kor. 80 fill. 17 
kor. 40 fill. — Rozs 14 kor. 80 fill. 15 kor 
60 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 
fill. — Zab 15 kor. 20 fill. 15 kor. 80 fill.
— Kukorica 12 kor. 20 fill. 13 kor. 40 fill.
— Lencse 27 kor. 80 fill. 28 kor. 80 fill. — 
Bab 14 kor 40 fill. 15 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 40. fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Vöröshere elsőrendű, eredetileg is aranka

mentes 150—155 — Vöröslóhere elsőrendű 
135—145 — Vöröslóhere esőverte mag 
140—145 — Luczerna elsőrendű világos 
Biem 13Q—140 — Luczerna esövert barna 

magú 110—120 — Biborhore 28—30 — 
Fehérhere 90—110 — Baltacziu 32—33 
— hámozott 76—80 Muhar 21— 23— 
Bükköny 14—15 —

Nyilttér.
Kiadó lakás !

Egy 4 esetleg 5 szobából s mellék
helyiségből álló lakást folyó évi október 
vagy november elsejétől bérbe ad a 
saját házának emeletén a Lévai Takarék és 
hitelintézet. Közelebbi tájékoztatást nyújt 
az intézet igazgatója.

Tek. Nagy József fodrász urnák.
Tisztelettel tudatjuk hogy a helybeni 

főnökök afierjéhez semmi közünk. Ellenben 
a záróra hozzájárulásáért a legnagyobb 
tisztelői leszünk.

Lévai fodrász segédek.

Táncziskola megnyitás!
A n. é. közönséget tisztelettel értesítem, 

hogy junius 23-án az Oroszlán szálló termében 

táncztanfolyamot nyitok.
Remélem, hogy úgy mint az elmúlt 

években, úgy ezidén is lelkiismeretes taní
tásommal, a város és környéke közönségének 
elismerését fogom kivívni.

Délutáni deák tanfolyam I
Boston és különórák 1
Feluőtteknek esti tanfolyam !

Esetleg Léva közelében levő községben 
külön csoportok tanítását is elfogadom I

A n. é. közönségnek szives pártfogá
sát kéri

Kreutz Gyula 
föv. oki. táucztanitó.

ÓVÁSI!
A régóta kitűnően bevált

GREENSILL-féle 
szájvizet 

utánozzák 1 Amelyen e törv. védjegy 
nincsen, utasítsuk vissza.
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gyógyírban, 
drogériában, és 
jobb illatszer-fce- 

reskedesben.

Urak figyelmébe.
Értesítem a nagy érdemű közönsé

get, hogy a nyári idény elöhaladottsága 
miatt üzletemben készpénz fizetés 
mellett, a legjutányosabban a divatnak 
megfelelő öltönyök készíttetnek.

Megrendeléseket szívesen fogad
Hlavács József 

férfi szabó Léván.

BíróKomitzaíífirrlí

Erzsébet-Sósfiirdö
Enyhe hashajtó föfozzAa*.

® A ki Budapestre jön, ide megy!

f ÁMOR kaGvéház
? (azelőtt Bellczay)
| Budapest, Nagymező-utca 7. sz.
| Tulajdonos: Kanczler Gyula.
S Naponta Kis Parádi Náczi híres
i szólista hangversenyez.

* Minden idegen nézze meg 1

Négy szobás lakás
kerestetik Augusztus l-töl.

Qiim e lap kiadóhivatalában.



24. szám.
HIRDETÉSEK.

Faeladási hirdetmény.
Újbánya r. t. város városházának tanácstermében f. évi junius 25-én 

délelőtt 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni, 
melynél eladásra kerül:

Az Újbánya város tulajdonát képező erdők
I. B. üzemosztálya II. vágássorozat, III. tag 56 osztagában

11., C. „ I. IV. „ 11
111., C. , * H. » I. „ 3

a fennálló rendszeres erdőgazdasági terv szerint az 1907. évben kihasználható és 
1., 3.75 kát. holdon

II-, 1.87 „
III., 2.57 „ „ található s a városi erdőhivatal

ellenőri jelzőjével ellátott összes jegenyefenyő és bükkfa anyag tövön az erdőben.
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Védjegy: „Horgony!*

Bánatpénz:
137 kor.
709 „

__ , „ 153 „
Az árverés és szerződési feltételek Újbánya város pjlgármesteri hivata

lában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az árverés alá került erdőterület, illetve faanyag a városi erdőhivatal 

előzetes engedélyével megtekinthető, sőt a fák megcsonkítása és megsértése 
nélkül meg is becsülhető.

Újbányán, 1907. évi junius hó 7.

Kikiáltási ár:
1., 1368 kor. 32 f.
11., 7093 „ 69 „
111., 1534 „ 38 „

Á Liniment.Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expelier 

pótléka
egr régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál es meghulesek- 
.......' nél, bedörzsölés képpen használva. 
Figyelmeztetés.*Silány  hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" ved- 
jegygyel és a Rlchter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyogy- 
saertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
0[Rlcbter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés. 1

1907. junius hó 16.

b és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká,

kézi-, járgány és gőzhajtásra.
z*'  ——~~

STAUD,
h. polgármester.

Árverési hirdetmény '
— korcsmái bérletre.

Garam-Kelecsény község elöljárósága — a községi képviselőtestületnek 
5/907. számú határozata alapján — ezennel közhírré teszi, miként folyó évi 
junius hó 26-án d. e. 10 órakor a községházánál tartandó nyilvános 
árverésen — a legtöbbet ígérőnek — 1908. évi január hó 1-től 3 évre
haszonbérbe adja, az italmérési jogosultsággal egybekapcsolt községi 
korcsma házat.

Bánatpénz 400 korona, biztositék a kiárverezett haszonbér 50% ka.
A zárt ajánlatok csak bánatpénzzel felszerelve fogadtatnak el.
Az árverési feltételek a községi irodában bármikor megtekinthetők.
Kelt Garam-Kelecsény, 1907. junius 6,

Paull Ferenc,
kjegyző.
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gyűrűs ős sima acél lemez, földi heng.

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtök és arató gereblyék- Szénaforditók

Szabad -aszaló készülékek, gyümölcs 
és főzelékeknek Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók Gyümölcs ős szőlő zuzók ős 

bogyómorzsolok.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.
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Tormács és vértetü pusztításra.
Szállitixa-tó ta.Jca.xelc fü-zJaelyelc.
Széna ős szalmaprősek nyugvók és
„gazdasági gépeket1 legújabb szerkezetben készítenek és szalliianak :

MAYFARTH PH. és Társa
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Alapítva 1872. BÓCS, 111 TabOTStraSSe 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst t s bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 
JK-aplxatóR: KUST-A-LLE-’ JDÁ.'VIIZ) -ú-rixétl Léván 

Részletes é-rjeg-yzélc és számos elismexő le-v-él ixxg'yexx.

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga ona tisztitó rosták. 

™rieurek ős kukorica niorzso k, szecs 
kavágók, daralók répavágok, 
szállíthatók valamint minden más f.jis

Szlusni Béla,
biró.

Valóban

I 1907 julius hó 1-töl

Vásárdíjak „csak üvegekben".8
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nagyszerű 
utolérhetetlen

Rovar

segít a
és

Kapható
Engel József
Hakseh Illés
Kern Testvérek
Kertész Lajos
Pollik Kálmán

Verebélyen:
Czirok István
Erdei Józset
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

Léván: Dombo Károly utóda Brack

Ropper Győző Ignácz
Rőth K. Rumann Lajosné

Ipolyságon: Újbányán :
Bércéiler M. Cservinka Mór gyógysz.
Bolner Pál Heinrich Ede fodrász
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Varrógépek és Műhímzés x 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek X 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett

Árak részletfizetősre: korona
E.m. monopol*,  Dürkopp és Gasser aj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

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

n iparos (Ringschiff) gép •
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

v a i» » iparoa
Uj Singer családi varrógép kézihajtáara .

Mfihímzősi kőszülők ára 4

Főjralctó.z* :

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.
Legjobb géptük, részek és hajók olcsón.

♦»
• <

minden hozzávalóval

Nyitrai és Társa 
könyv- és papirkereskedése, könyv
nyomdája és e lap kiadóhivatala

X 
X 
X
X 
X
X 
X 
X
8 X

72-töl 80-ig
78-tól 88-ig
76 tói 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig 

120 korona
150 korona

44 korona

korona.

Petőfi-utcában a Weisz Samu és fia cég
■üzlethelyiségében lesz elhelyezve.
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Kátai János 
kocsifényező és kárpitos 

— Léván. ~—

Van szerencséül a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Léván
Klapka-utcza 9. szám alatt

kocsifényezö, kocsinyerges és kárpitos
I. .. .. ...

[fj mxilxelyt xxyitottazn. ------M Elvállalok kocsifónyezést és kocsinyergesmánkát, készítek legújabb
M divatu uj kocsikat Továbbá kárpitos munkát, háló, ebédlő fliványokat 
A öreg díványok átdolgozását.
ÍA1 22 évi tapasztalataim 8rra engednek következtetni, hogy t. c. legkénye-
ÍAl 80bb igényeit képes vagyok kielégíteni.
fvj Midőn magamat t. c. kegyes pártfogásába ajánlva s mielőbbi becses megren
dül delésé velmegtisztelni kegyeskedjek.
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Üt r.‘SrS*í±  gőzcséplőkészletek,

ír

EEl

K.-Ü.1ÖZX áirjeg-yzóls:

Nyomatott Nyitrai ü Társa könyvnyomdájában Láván,

gőzcséplőkészletek,
úgyszintén magánjárók (úti mozdonyok) csép- 
lési, vontatási és szántási czélo’—* (a mozdony 

után akasztott egy ölet fogó ekével).
minden ga.zd.a.sá.@ri gépekrol-


