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ELŐFIZETÉSI föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve :

E5y»p"re • • > 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Három hóra . 2 kor. 50 fill.
Rtffizetl.i pénzek póataut.l.inyny.l küldhetők.
K^yeft Hzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
Né^yhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden e^yes beiktatáaér tO fillér 
Hivatal oh hirdetmények

100 szóig 2 kor. «0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija P.O fillér. 
Velünk ^^ezeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen: hetenként egyszer
f vasárnap reggel, -t—

A hirdetéseket, előfizetéseket 8 a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

3773/1907 szám.

Hirdetmény !
Miután az 1894 évi XII. t. c. 51 és 

52 §§* 4> a szerbtövis (Xanthium spinosum) 
irtását büntetés terhével kötelezőleg elren
delik, — felhívom Léva város összes birto- ' 
kosait, hogy a birtokainkon s illetve általuk 
fentartott utakon bu-jánzó szerbtövist jelen 
hirdetmény közzétételétől számított 60 nap 
alatt a növény virágzása idején okvetlenül 
irtsák ki. _ |

Figyelmeztetnek a birtokolok arra, hogy 
a kí ezen irtást elmulasztaná, kihágást követ 
el s az 1894 évi XII, t. c. 95 § ának (<c.) 
pontjában foglalt szigorú rendelkezés szerint 
— 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
tüntethető.

Kelt Léván, 1907. évi junius hó 22-én. 
SócLog'lx Xja-joB 

polgármester.
I 

II.
1263/;9o7 szám.

Hirdetmény I
Az 1907 évre szerkesztett III. osztályú 

kér. adó kivetési lajstrom az aranyosmaróti 
m. kir. pénzüíyigifgatóság által érvényesí
tési záradékkal ellátva megküldetett, — 
minélfogva közhírré teszem, hogy az előbb 
hivatkozott kivetési lajstrom Láva város 
idóbivatalának 9 sz. helyiségében f<ryó évi 
jtilius hó l-töl 8 napi közszemlére lesz kitéve, 
mely alkalommrl figyelmeztetem az adófizető 
közönséget, hogy ;

a) azon adózó*,  kik akivetési lajstrom
ban tárgyalt adónemmel már élőbbről meg
voltak róva, a lajstrom közzététételét követő 
15 nap alatt, ;

b) azon adózók pedig, kik a kivetési 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adókönyvecskébe történt bejegyzését kö
vető 15 nap alatt közigazgatási bizottsághoz 
intézett felszólsm'ásaikat a községi elöljáró
ságnál előterjesztetik, fellebbezésüket a m. 
kir. pénzügy igazgatóságnál benyújthatják.

A városi adóhivatal.
Kelt LéváD, 1907. évi junius hó 28-án, 

Kcrazslk Tjajoa 
adóbiv. főnök.

T Á B C Z A.
A menyasszony

Fátyolt tűztek fekete hajába
Es narancsvirágból koszorút,
Kis kezébe liliomot tettek
Puha, fehér nyoszoiyát vetettek >
És sóhajtva fájót szomorút
Ráfektette öt a ravatalra
Egy jó asszony
Hogy álmodjék örök boldogságról
A menyasszony.

Leányom édes ! — sikolt föl az anyja
Szeretett testvér 1— zokog kis buga
Arám ! — ébresztgeti egy halavány férfi j
És az egész gyásznép búsan siratja
De mind e sok panaszt a halott nem érti
Hisz könyörtelenül némán mosolyog,
Csák két jajszó hallszik át a másvilágra 
Amiket valaki vergődve susog .*
Imádott kedvesem 1
8 ettől fölrebben a sötét pillák ár^ya 
Két megtört leányszem búcsúzó sugara 
Rámerevül valaki arcára
Hú: szerelmesen
Mintha megintené szelíden kérlelné
Jöjj I kövess eDgem 1 . . . •

Zalay Masa.

Az eleven eszü biró.
Irta : Ka.xd.os Tá.aa.os.

Nincsen tál csördülés nélkül 1 Bizony 
S>ncsen. Kivált ha az emberfia kofa, pap- 
nselédje, özvegyasszony, muzsikus vagy 
vályogvetö czigány. Vagyis olyanféle, a ki 
*>öven ráér szóval élni. És ráér törvénybe 
•wladgálni, birót busitani. Ökelmék rá 
émek. Koptatják is fölösen « törvényház . 
klistöbét s adják bőségesen a módot a

Az áthelyezés és a tiszt
viselők.

Barsvármegye székhelyének áthe
lyezése iránt megindult mozgalom, a 
melynek zászlaját a vármegye jó há
romnegyed-részének érdekeltsége lobog
tatja, kétség kivül az állami és közi
gazgatási hivatalnoki kar eventuális 
érdekeit is érinti. A tisztviselők hely
zete immár túl van az elméleti viták 
keretén s lehetetlen csalódnunk azon 
meggyőződésünkben, hogy a tisztvise
lőknek is régi vágyuk, régi óhajtásuk, 
hogy Barsvármegyének székhelye Ara- 
nyosmarótról Lévára helyeztessék át 
s a székhelylyel együtt maguk és csa
ládjuk Lévára költözhessenek, hol min
den előfeltétel megvan arra nézve, hogy 
a tisztviselő maga és családja megél
hetését, gyermekeinek neveltetését kellő 
módon és a viszonyokhoz mérten arány
lag eléggé olcsón biztosíthassa.

A halva született békepárt pamf
lettjében romboló hatást tulajdonit az 
áthelyezésnek a tisztviselőkre anyagi 
és társadalmi viszonyaik tekintetében. 
Nehogy ez a minden alapnélkül puszta 
felfuvalkodottságra visszavezethető vád 
átmenjen a közvéleménybe, nem lehet 
szó nélkül hagynunk, épen a tisztviselő 
karnak, az intelligenczia gerinezének 
érdekeit; mert hiszen a megyei párt akci
ójának meginditásában minden esetre a 
tisztviselők érdekeire is tekintettel volt 
s ez is egyik oka annak, hogy még elszán- 
tabban, még szilárdabban kitartson 
abban a küzdelemben, a melynek más 
eredménye nem lehet, mint a székhely
nek Lévára való áthelyezése.

A köztudatban *4  az a kijegecesedett 
világnézlet, hogy a tisztviselők nem 
szívesen pályáznak Aranyosmarótra s 
ha csak lehet szabadulnak is onnan, 
Ha valamely tisztviselőt Aranyosmarótra 
helyeznek, az azt bünte'ésnek tartja. És 
tényleg az ország bármely részéről * * 

birónak, mondja meg hát; hol az igazság? 
Száz ember mondja, ezer is, bogy hisz 
ez csak könnyű mesterség. 0:t a törvény, 
kész a kaptafa. Az ám ! Csakhogy kevés 
a kap;s, mert az 8eset“ nagyon bolond 
néha és nincs az a törvénytudó, a ki el 
tudná képzelni a millió kü'önféle szinü 
szálakból szőtt tarka értelmetlenséget, a 
mit az élet az emberek apró botlásaiból 
szövöget. Szövi, szövi és garmadába önti 
a törvénylátó elé. Voltaképpen pedig a kis 
emberek apró patvarkodásában kevés a 
valóságos gonoszság. Csak sok a sallangja. 
Ravaszság, hetykeség, csinta'anság, negédes
ség, léhaság, nembánomság, szórakozottság 
és sok-sok ezer mindenféle csalafintaság.
Egy marókra való búza, elkeverve egy 
zsáknyi polyva, konkoly s egyéb gaz közé. 
A zsákokat kiöntik a biró elé: „No, biró, 
szemeld ki a búzát a gaz közül, ha tudod.*  
Biz itt nem sokat segít a törvénytudomány. 
Az eleven eszü falusi biró nem is a törvény 
sürü rostáján szemezi ki a burát, hanem 
az elmésségével.

Ilyen eleven eszü biró volt annak ide
jén néhai Fazekas N«gy András uram. 
Tiszavezseny községben hordozta holtanap- 
jáig a bírói pálezát és emberséggel hordozta, 
A mint mindjárt ki is világlik.

♦

Aratás idején csendes a falu. A ki ép
kézláb ember, az mind kint a határban. 
O'thon csak az apró gyerek, elesett öreg 
vagy halálra vált beteg marad. Meg a 
házőrző komondor. Bíróra, nótáriusra ilyen
kor semmi szükség. Télen a szántó-ve'ön,
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jöjjön is oda, az ott található viszonyok 
között, mint valami töredező oszlop 
elszigetelve érzi magát, hol valóságos I 
művészettel kell kitalálnia, mint lehet 
egyik-napról a másikra megélni, Ara
nyosmarót társadalmi és közgazdasági 
fejlődése olyan, hogy benne az életet 
csak mesterséges injekciókkal képesek j 
fenntartani ideig óráig azok, a kik 
saját egyéni, önző érdekeiknél fogva a 
székhelynek ott tartása mellett kardos- ' 
kodnak.

A tisztviselő nem találja meg Ara- ; 
nyosmaróton otthonát. Megélhetése, > 
lakása, dacára annak, hogy az aranyos- . 
maróti viszonyoknál a lévai járás bár
melyik községe is különb, teljesen fel- . 
emészti fizetését, A lakáéi viszonyok, 
tessék a helyszínén meggyőződni, a 
tisztviselők megzsarolására vannak 
berendezve. Alig van tisztviselő, ki az ' 
államtól nyert lakáspénzére rá ne fizetne. ! 
Volt módunkban pár hét előtt olvasni 
a tisztviselőknek e tárgyban a kor
mányhoz intézett panaszához mellékelt 
kimutatását s bizony mondjuk, ha soha 
sem indítottunk volna mozgalmat a 
székhelynek Lévára leerdő áthelyezése 
iránt, a feltámadt lelkiismeret a tiszt
viselők érdekében is erre kényszeritett 
volna. De az még hagyján, ha legalább 
tisztességes lakást kaphatna a tisztviselő 
drága pénzért. A lakások minden kri
tikát nélkülöznek. Sőt még a tisztviselő ’ 
tel .p is úgy néz ki, mint egy elkopott, ■ 
rongyos, szoknyára akasztott sallang.

Nem különbek a piaci viszonyok sem. ■ 
Aranyosmaróton pénzért sem lehet ' 
élelmiszereket kapni. Néha-néha, heten
ként egyszer a lévai kofák lepik meg ' 
a piacot s a ki ekkor nem szerzi be 
egész hétre szükségletét, annak egész 
héten nincs mit enni. A vagy cáfolják ■ 
meg, ha tudják azon személyesen 
tapasztalt észleletüket, hogy a húst a 
a maróti tisztviselők Hizérről és más 
szomszéd községekből hozatják hajnal

I
Igy nyáron a pennás emberen a heveréa 
sora. Élnek is ez alkalommal A nagy tanács-

■ terem áruyékozott ablakai mögött folyik a 
tréfálkozás, pipaszó. gyenge savanyu bor 
mellett. Hárman vannak. Fazekas Nagy 
Arrás uram, a biró, a nótárius, meg a tisz- 
teletes ur fia, a jurátus. A diák bőven 
ereszti a szót.

Azonban faluhosszat megvabkannak a 
komondorok, a községháza tájékán siető 
lépések dobaja hallik. Belép a kisbiró és 
jelenti:

— Biró uram, a S pka Vendel
| — No, mit akar ?

— Nem tóm.
■ Kimegy a biró. Az ajtóban várja Sipka 

Ver dél. Jókorára nyúlt barna legény, híja
don fővel. A f»jén repedt a bőr, a seb mé
lyéből vér szivárog s cseppekben hullva 
mocskitja a pitykés lajbit, meg a fodros 
patyolat inget, A szeme zavaros, a hangja

' akadozik.
— No, mi baj, Vendel fiam ? — kérdi 

Ía biró.
— Panaszom van, biró uram. Megvertek. 

; — Hm I Aztán ki bántott, öcsém?
— Czeglédi kupeczek. Hárman voltak, 

, birtak velem. A'ig egy irgalmas kiáltásra 
lehetnek még csak a falutól Küldje utánuk 

’ a iovss pandúrt, oszt tegyen igazságot. Látja, 
bogy beizakajtották a fejem.

— Látom, Vendel, látom. Ciak azt 
mond meg még hé, hol esett ez a baj ?

— Hun ? Hát a Mitetsziknél!
— Kisbiró! Vidd ezt az embert a kó- 

terba, csukd le, — mondta a biró nagy 
szigorúan.

ban a cselédeikkel, mert Maróton azt 
sem lehet kapni.

Hogy élelmezés tekintetében mily 
drágaság uralkodik Aranyosmaróton, 
az nem szorul bizonyításra. Azt nagyon 
érzik az ott rekedt tisztviselők, kik 
drága pénzen sem kapnak semmit.

De egyáltalán nem beszélhetünk a 
tisztviselők gyermekeinek neveltetéséről. 
A minden kívánalmat kielégítő állami 
elemi iskola elvégzése után a tisztvi
selő nem tudja tovább iskoláztatni 
gyermekeit, mert mint a fennebbiekből 
kitűnik, fizetése alig elég a megélhe
tésre, gyermekeiéi, idegen helyen 
kosztpénzt fizetni nem képes. így kor
had el a magyar középosztály, a mely 
pedig a magyar társadalomnak a leg
több intelligens tagját adja.

Látjuk, miként iparkodik a gyer
mekes tisztvise’ő Aranyosmarótról me
nekülni. Sehol annyi változás nem 
történik az állami tisztviselői karban, 
mint épen Aranyosmaróton.

Nem lehet tehát a tisztviselőknek 
semmiféle érdekközösségük Ar.-maróttal,

Annál kevésbbé beszélhetünk társa
dalmi életről, mert Aranyosmaróton a 
társadalmat maguk a tisztviselők képe
zik, a kiktől, ha eltekintünk, Aranyos
marót nem különbözik a körülötte 
fekvő tót faluktól, a melynek nívóját 
felemelni hosszú idők óta nem volt képes 
semmiféle mesterséges gondozás, a mely 
az oda helyezett tisztviselőnek semmi
féle segítségére nincs, a mely — veze
tőitől elvadítva — túl becsüli magát 
és utópiákat hajszol!

A tisztviselők helyzetét a körül
mények miatt ezen a helyen javítani 
képtelenség. A több mint százados 
korhadást megszüntetni nem lehet 
másként, mintha az egész hivatali kart 
áthelyezzük a székhelylyel együtt 
Lévára, hol mindazt megtalálja, a mi
vel anyagi és társadalmi szükségleteit 
kielégítheti.

A legénynek tátva maradt a szeme*  
szája a nagy csudálkozástól 3 hányaveti 
hangon kezdett beszélni.

— Da hát, biró uram nem érti, a mit 
mondok ? Hászen eDgem vertek agyon . . ,

1 nézze, hogv folyik a vérem, én vagyok a 
panaszos! Na kunirozzon engem. Hogy még 
én az áriatomba ?

— Nagyon is tudom, értem a szavadat, 
fiam, Vendel. Hát csak ne hozz ki a sod- 

i romból, hanem befele a kóterbe de szaporán.
Da már erre Sipka Vendelt elöntő te 

' a méreg. Osszeszoritotta az öklét, a szeme 
' vérbe borult.

-- Ejnye, azt a , . . s csak úgy ontotta 
a csúf káromló szót.

I

Ellenben Fazekas Nagy András uram 
nagy nyugalommal közelelebb lépett a 
legényhez, kihúzta magát egész öles hosz- 
szura ; a következő pereiben a biró uram 
széles tenyere nagyot csattant Sipka Vendel 
ábrázatján. Aztán odaszólt a kisbiróhoz 1

— Verd vasba s agy lökd a kóterba. 
Holnap reggel kieresztheted,

S úgy lön. Sipka Vendel vasra verődött 
s becsukódott a kóterba.

András uram ped g mérhetetlen nyuga
lommal lépkedett vissza a tanácsterembe. 
Elvégezte a dolgát hát punktum.

Da nem igy a társaság másik két tagja. 
Furcsának talál'ák ezt az igazságszolgálta
tást. Különösen a diák csóválta a fejét.

— Aztán azt hiszi, biró uram, hogy 
jól van ez igy ? — veti föl a jurátus a 
kérdést.

— Hogyne hinném; nagyon jól van



A gyermek engedelmességéről.
Számtalanszor napszinre vetődik ama 

közismert, de keserű panasz, bogy a gyer
mekek javarésze engedetlen.

A szóban forgó és baeonnemü panaszok 
hallatára rendszerint azon okok után kuta
tunk, melyek mintegy mételyező-ragályok 
hatással vannak az engedelmességre s melyek 
végeredménykép az engedelmesség ellenke
zőjét : az engedetlenség csiráját szülik.

De hát hol, illetve miben kell keresnünk 
az engedetlenség szülőokát, esetleg okait ?

Efelett nem is kell hosszadalmasan gon
dolkoznunk, mert az, aki teljesen tisztában 
van a gyermek úgy a testi, mint pedig a 
szellemi tulajdonságaival, rövidesen erre a 
következtetésre jut, hogy az engedetlenség 
legnagyobb %-a a ferde, hiányos neve'és 
következményeiből fakadt ki.

Épp ezért nemcsak kivánatos, hanem 
szükségképeni is, hogy minden egyes szülő
nevelő teljesen magáévá tegye úgy az enge
delmesség, mint pedig az engedetlenség 
mibenlétének a tanulmányozását.

Tudnia kell, hogy az engedelmesség a 
lélek egyik normális jelensége, az engedet
lenség pedig a lelki hiba, avagy rendel
lenesség.

A szorosabb értelemben vett engedel
messég nem egyéb, mint valamely egyén 
akaratának alárendelése egy más egyén 
akaratának. Hogyha tehát a gyermek a 
maga akaratát egy más egyén akr- 
ratának alárendeli, akkor engedelmeske
dik ; ha pedig a gyermek akarata egy más 
egyén akaratának ellenszegül; beáll az en
gedetlenség.

Bebizonyitott tény, hogy az engede'- 
messég a gyermek nevelésének egyik leg
nagyobb tényezője. Enélkül nincs nevelés. 
Mert a nevelés alapja éa kezdő foka, vala
mint vezetője : az ergede'messég. Az enge
delmesség kezdetben a jó pé'dán, a sugges- 
tión és a rendszeres szoktatáson épül. A 
példa bizonyos cselekedetek, miveletek elvég
zésére ösztökéli s bírj a a gyermeket; a súg*  
gestió által a gyermeket szándékosan birjuk 
egyes cselekedetek keresztülvitelére, illetve 
elvégzésére; a szoktatás a gyermek akara
tának oly irányba tere'ése, melyből kifolyó
lag a gyermek bizonyos cselekedeteket 
gyakorol be s azokat alkalomadtán hiven 
teljesiti.

Az engedelmesség későbbi vezetői; a 
rendszeres utasítások s a határozott paran
csok.

Kezdet-kezdetén az utasítás és a parancs 
sokkal sivárabb és üresebb a gyermekre 
nézve, mint a jó példa. Miért ? A'.ért, mert 
a példa főleg az érzékekre, az utasítás és 
a parancs kizárólag az értelemre hat. A 
köztapasztalat még azt is bizonyítja, hogy 
a rossz példa nagyobb vonzóerőt gyakorol

Miért ne volna jól ? — felelt megütközve 
András uram.

— No, no 1 Tudja, én mégis m6gkeri- 
tettem volna a kupeczeket is.

— Minek! Semmi szükség rája. Ez az 
igazság. — És jóizüet nevetett András uram.

— Hiszen biró uram tudja a dolgát 
legjobban, de lássa mi nem igy tanultuk a 
kriminálist az univerzitáson, — mondta a 
jurátus meggyőződéssel.

András uram megkomolyodott, Arczára 
kiült a magyar józanság. Szinte ihlettel tett 
tanúságot a hosszú tapasztalás utján szerzett 
igazságérzetéröl.

— Értsen meg, öcsém, — magyarázta 
ki magát. Nem esett a Vendelen, de semmi 
igazságtalanság. Mert lássa folyik az aratás. 
Hát becsületes ember az, aki most nem a 
tarlót járja, hanem a korcsmában devernyál ? 
Ugy-e, nem ?Hát azt elhiszi, öcsém, ennek a 
gézengúznak, hogy a czeglédi kupeezok csak 
azért tértek be Vezsenybe, hogy Sipka 
Vendelnek betörjék a fejét? A kupecz jám
bor ember, kivált idegenben. Dehogy bán
tották I Ö kötött be éjük. Hát ha ellátták 
a baját, jól tették. Végezetre pedig ennek 
a vásott gyereknek özvegy asszony az anyja. 
A korh’ly moBt is a szegény asezonynyal 
huzatja az igát. Hát azt akarom, hogy a 
Vendel holnap reggel beá'ljon a búzába . . ,

És másnap, mikor a hajnali napsugár 
összeölelkezett a hullámos kalászok aranyá
val, Sipka Vendel versenyt dalolt a pacsir
tával, hullott előtte a széles rend s bűnbánó 
mosoly suhant el az arczán, mikor Fezekas 
András előtt tiszteséggel megemelte a ka
lapját.

(Folyt, kUv.)

a gyermekre, mint a jó példa. Annálfogva 
! kivánatos, hogy minden egyes példa, melyet 
! a gyermek előtt alkalmazunk, mindenkoron 
| körültekintő s teljesen kifogástalan legyen, 
j Mert minden példa, melyet a fejlődő gyer- 
! mek érzékel,jj kitörüihetlen nyomokat hagy 

annak lelkében.
Számtalanszor tapasztaljuk, hogy egy

némely gyermek felette sok ferde szokásban 
leledzik. A gyermeknek rendszerint kedve
sek a maga szokásai, miket elhagyni nem 
igen akar.

i A gyermek helytelen szokásainak gvö-
• keres orvoslására egyes-egyedül csak az 
< engedelmességro való szoktatás ajánlható.
■ Ha a gyermek nevelésénél ezt látjuk, hogy 
- a kis gyermek egyik-másik ferde szokásához 
! csökönyösen ragaszkodik s elhagyni nem 
I akarja, az esetben ne illessük öt durva és 
' nyers kifejezésekkel, hanem a vele való 

bánásmód teljesen gyöngéd és bizalomkeltő 
legyen.

Vagy pedig, ha a szép szó nem használ,
• az esetben egyébhez kell folyamodnunk, 

így pl. valami kedveskedő — neki tetsző 
ajándékkal ösztökéljük őt ennek elhagyására.

Természetes, mindig utat-módot kell 
keresnünk arra, hogy az ebbeli eljárásunk 
mindenko on biztos és rendületlen célhoz 
vezessen. I'y alkalommal ügyeljünk a vér
mérsékletünk egyensúlyára: a türelemre, 
mert a türelem a nevelés egyik talpköve.

A? engedelmességre való szoktatásnál 
nem szabad a gyermok akaratát teljes erő

szakoskodásunkkal legyűrnünk. Mert a nyi t 
erőszakoskodás gánc oskodik a gyermek 
szabadságában s egyúttal gyöngíti a gyer
mek akaratát is. A szülőnek úgy kell nevelni 
a gyermeket, hogy az akarat fokonként 
erősödjék, de az erősödés jótékony hatással 
legyen az engedelmességre is.

Az előbbiekben említettem, bogy az 
engedetlenség lelki hiba, avagy rendelle
nesség. Ennélfogva a szülőknek — nevelő
nek mindenkoron ismernie kell azon gyógy
szereket, melyek az engedetlenség orvoslá
sára a legalkalmatosabbak.

Az engede'mességre való szokta'áenál 
nem lehet, de nem is szabad minden egyes 
gyermeket egyöntetű szabályok kötelékeibe 
szorítani. Különbséget kell tennünk ; a nor
mális és az abnormális gyermek között; 
valamint tekintetbe kell vennünk a gyer
mek korát, vérmérsékletét és nemét is.
J A gyengetehetségü(debilis) gyermek akarat
ereje is gyenge, s igy mindenkor aláveti m-gát 
a nálánál magasabb akaratnak. A dobilis 
gyeimeket csakis gyöngéd — szelíd Dánás- 
módunbkal serkenthetjük, kellő engedel
mességre.

Másképp áll azonban a dolog a gyen
geelméjű (inbecil) gyermeknél. Az inbecil 
gyermek engedetlen —- makacs — erő
szakos s igy a gyöngéd bánásmód nem 
elégséges arra, hogy öt az engedetlenség 
ösvényéről letereljük és az engedelmesség 

! utjain való járásra kényszeritsuk. Eanél 
csakis kellő szigor alkalmazása vezethet 
célunkhoz.

Az indulatos gyermeknél a nyugodt 
s hangú elbánással sokkal többre mehetünk, 

mint bármely-aa, rideg bánásmóddal,
A leányok általában engedelmesebbek 

mint a fűk. Miért ? Azért mert a leányok 
akaratereje gyengébb, mint a fiuké.

Hogy az engede'mességre való szokta
tásnál követett eljárásunkat mindenkoron 
kellő siker koronázza, szükséges, hogy az 
elhangzottakon kivül még a következőket 
színleljük meg.

Minden utasításunk, parancsunk világos, 
rövid s egyszerű legyen.

A parancsok és az utasítások osztoga
tásánál ott őrködjék a következetesség és 
a komolyság.

Hogyha valemeiyes parancsot, avagy 
utasítást már kiadtunk a gyermeknek, azt 
sohse szabad minden látható eredmény 
nélkül visszavonnunk, mert úgy a parancsok, 
mint ped'g az utasítások visszavonása 
szüli az engedetlenséget.

Bebizonyitott tény, hogy a gyermek az 
atyának inkább és szívesebben engedelmes
kedik mint az anyának. S vájjon miért ? 
A felelet egyszerű. Az anya rendszerint 
nagyon sok parancsot, utasítást szeret osz
togatni ; utasításaiban következetlen ; a kia
dott parancsainak javarészét teljes megnyug
vással visszavonja s ez hatványozza a már 
meglévő engedetlenséget.

Hogy tehát az engedetlenség ilyentén- 
kép ne gyarapodjék, arra kell törekednünk, 
hogy » gyermekek a kiadott parancsainkat 
mindenkoron « feltétlenül teljesítsék,

Végezetül megjegyzem, hogy minden 
parancs, utasítás egyes-egyedül a gyermek 
egyéniségéhez legyen szabva s ne ismétlőd
jék felette gyakran, mert különben alkal
mazva teljesen ellenkeznék a gyermek 
természetével.

Körmöcbánya 1907. jun. 18.
Szobolovszky István.

Különfélék.
— Tanítók eskütétele. Folyó hó 

24 én délelőtt 11 órakor hatvan egynéhány 
lévai járási felekezeti és községi tanitó jelent 
meg a lévai városháza dísztermében, hogy 
az uj tanítói törvény által előirt esküt — 
mint akik államsegélyt vesznek igénybe — 
a kir. tanfelügyelő előtt letegyék, dr. Hámos 
Péter kir. tanfelügyelő előzőleg kifejtette az 
egybegyűltek előtt az aktus fontosságát, 
amely által most már ök is köztisztviselőkké 
lesznek, figyelmeztette a tanítókat ar- ebből 
eredő kötelességekre, de egyúttal azon fontos 
jogokra is, melyek által nemcsak a tanitó 
magasabb fizetése biztosittatik, de egyúttal 
függetlensége, nemzeti hivatásának teljesí
tésében és a jogvédelem, az államhatalom 
részéről. Ünnepélyes, magasztos volt a jelenet, 
midőn a nemzeti kultúra ennyi lelkes mun
kása, kezét szivére téve esküt tett arra, 
hogy a rábízott gyermeksereget a magyar 
haza szeretetében fogja nevelni. A? eskü 
után az egyes felek-szetek képviselői fejezték 
ki lelkes hozzájárulásukat a törvény szelle
méhez és kitűzött céljához, majd a kir. tan
felügyelő adott útbaigazítást a tanítóknak 
a követendő eljárásra az államsegély kérését 
illetőleg, ezután pedig aláírták az eskü szö
vegét tartalmazó lapokat, melyeket minden 
tanitó két példányban állított ki, s ezek az 
államsegély igénybevehetésére okmányul 
szolgálnak. A’, esküt tett tanitók, és a neve
lésügy számos barátja együtt ebédeltek 
Demjén Jenő vendéglőjében, aho’a jelenvolt 
kir. tanfelügyelő, mmt a tanitók szives 
barátja és mindennemű érdekeik előmozdí
tója sok ovác óban ré-vzeíült.

— ZáróOnnepély a zárdában. Az 
irgalmas nöférek intézetében f. bó 24-én 
d. u. 4 órakor kezdődött a záró-és torna
ünnepély. Éveken át tapasztalt kitűnő sike
réhez képest az üntepély most is rendkí
vüli látogatottságnak örvendett, sz ünnne- 
pélyekre szánt terem a közönségnek csak 
egy részét fogadhatta be. A megnyitó után, 
melyet 2 zongorán Kern Margit, Halbwirth 
Erzsébet, .Rohonyi C*esa  és Riedl Anna, 
játszottak kiváló technikai ügyességgel, egy 
gyönyörű éneket hallottunk 3 leány hangra 
alkalmazva. Itt a tavasz címen. A pompás 
készséggel előadott remek darab csakugyan 
a tavasz minden bübáját egyesítette magában. 
Ezután két zongorajáték és egy ügyes sza
va at következett, majd négyeskar; ezt is 
zongorakiséret nélkül éneke ték a növen
dékek rendkívüli szabatossággal. Az ezután 
következő szép zenei előadások és szavala
tokból kiemeljük a következőket: Frecska 
Aranka monológot mondott Mariska szín
házba. ment c>’mtnel. A hallgató közönséget 
valósággal elragadta a biztos fellépés, 
életbü előadás, s a darabba be'oldo'.t ének
nek gyönyörű kifejezése. Igen szép volt a 
Czinka Panna melodráma is, melynek szö
vegét Mácsánszky Lujza szavalta nagyon 
széper, á érzetr,,lelkes előadása?]; zongorán 
Mészáros O'ga, cimbalmon Guggenberger 
Mária kisérték avatott kezekkel. Még egy 
bájos szerenádot hallottuuk 2 zongorán, 
c-zu án 3 szólamban remek m-gyar népda
lokat énekelt az énekkar. Aj ünnepély 
újra beigazolta, hogy a növendékek ki
tűnő vezetésben részesüknek, ami ki'üuik 
a szabatos zenei játékból, a szavalatok ér
telmes sőt kifogástalan előadásából, a minden 
téren való biztos, tudatos fellépésből, és 
különösen abból a lelkesen hazafias szellemből, 
amely az intézet minden részéből lelkeútö 
módon árad felénk. — Az ünnepély után 
a tornaudvaron kecses, sz p felvonulásokat, 
füzéreket, és szab.-gyakor atokat mutattak be.

— Iparos és kereskedő tanonoz 
iskolai tanitóválasztások. F. hó 23 án 
dr. Hámos Péter kir. tanfelügyelő elnöklete 
alatt az iparoi- és kereskedő tsnonczisko'ák 
felügyelő bizottsága által 3 évre való meg
bízatással a következő tanerők választattak 
meg: az ipariskola igazgatójává Ghimesy 
János Unitó, kire az ipari számvetés 
tanítása is bízatott, Jaross Ferenc a rajz- 
pót ósok oktatására, Frecska István az elő
készítő osztály vezetésével bízatott meg, 
Svarba Endre az olvasmányok kezelése, 
Bányai Ferenc a fogalmazás, könyvvitel és 
váltóisme tanításával, a rajzolás tanítással 
pedig Pazár Zoltán és Sós Simon biz ittak 
meg. Az elnöklő kir. tanfelügyelő sajnálattal 
konstatálta, hogy Jaross Ferenc az intézet 
igazgatóságáról sokoldalú elfoglaltságára való 
tekintettel kénytelen visszalépni. A fel
ügyelő bizottság az ügybuzgó igazgatónak, 
úgyszintén az iparos és kereskedő tanonc
iskola egész tantestületének a lefolyt években 

' elért különös szép eredményért jegyzönyvi 
köszönetét szavazott. Különös dicséretben 
részesült a szintén lelépő Sárhegyi János, 
ki az ipariskolánál már 21 éve működik s 
nagy része volt benne, hogy az előkészítő 
osztályba lépő főkép tót fiuk oly szépen 
beszélik a szép magyar nyelvet. A keres
kedő tanonciskola tantestülete a régi jó 
kipróbált erőkből a következőkép állíttatott 
össze : Kriek Jenő igazgató, Sinkovics Ferenc
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ki a kereskedelmi számtant tanítja, Steiner 
Ignác, ki a könyvvitel és váltóisme, Jaross 
Ferenc, ki a szépírás és olvasmányok keze- 
lésével bízatott meg.

— Képesítő vizsgálat. A lévai á:.a- 
mi tanítóképzőben f. hó 17-én kezdődtek a 
szóbeli képesítő vizsgálatok. Az eredményt 
23 án délben hirdette ki Dr Hámos P tér 
kir. tanfelügyelő, mint a vizsgáló bizottság 
elnöke. Tanítói oklevelet kapottt 35 tanító
jelölt, a szóbeli vizsgálat élőit visszalépőt 
3, javító vizsgálatra ut-sittatott 3, véglege, 
sen elutasittatott 1. Magyar nyelvű iskoiák:4 
képesítettek, vagyis tanítói oklevelet kap ,k; 
Arnold Gyula, Beregi Jenő, Binét Jenő, 
Boldis Gyula, Csépi Lajos, Cserei J íz f, 
Csillag Ferencz, Dostler Gátőr, Engler Fér. uc 
Ézsöl Fábián, Földes István, Gadó Gyula, 
Irmler Rízső, Kánszky Lajos, Kapsz István, 
Kaufmann Béla, Kerekes Bá int, Kőszeg. ,j 
Albert, Marsovszky Lehel, Mazányi B:a, 
Patkós Sándor, Pornói Benő, Práger Ká'n. n, 
Rácz L=jos, Rencz József, Siklós Imre, Sker- 
lecz L jós, Szám István, Szirtes Gyula, Tóth 
Imre, Tooth Zoltán, Vagner János, Vállas 
János, Varga Kálmán, Vizváry Vi tno- A 
lévai tanítóképző fennállása óta még egy 
évben sem képesített annyi tanítót, min; az 
idén, de az oklevelek miuősége tekinteteben 
is az idei eredmény a 'erényesebbek közül 
való. Több kitünően képzett és kivá'ó tanerő 
került ki az idei jelöltek sorából, csak á iás 
is legyen, ahol munkakedvüket és tudásukat 
érvényesíthessék a magyar nemzeti kultúra 
javára.

— A vásártér parcellázása A 
polgármester tervezetet készíttetett a vásár
tér parcellázására, s amint értesülünk, a ki
jelölt telkekre már volnának előjegyzések, 
Aa egész természetesen még csak terv; a 
közgyü és fog dönteni ebben az ügyben. De 
nagyon megfontolandó, vájjon okos do og-s 
az, ha egy fejlődő város közteret ád el, a 
mikor közintézmények létesítése alkalmával 
egyeiektöl kellene drága áron telkeket vá
sárolnia. De ki lehet téve még annak a, 
hogy semmi áron nem kap megfelelő telket. 
Köztér eladásáról — szerintünk — csak vég
szükség esetén lehet szó és ciak akkor, ha a 
város semmi hasznát sem veheti. Nem indo
kolt az eladás, mert a város közönsigs 
nincs o'y szorult helyzetben, hogy azért 
nem építhet, mert nem tud telekhez jutni. 
A vágóhíd és a kálnai-utca között, meg a 
Mángorió-ban elegendő telek áll rende ké
zé ül, mely telkek magánosoktól megszerez-] 
hetök, aminthogy ezen helyeken ujabb-n 
tömeges építkezések is történtek. A várói
nak tőle telbetöleg oda is kellene hatnia, 
hogy a nevezett he'yeken történjenek ad 
építkezések, a városnak természetes és for-l 
mai ha'yes fejlődése szempontjából. A 
vásártér eladása még mindenesetre feo/'uil 
kérdés-, nem tudhvjuk, mit hoz a jövő, J 
mikor esetleg egy ilyen térnek, mint te ek-l 
nek újból va ó megvásárlása óriási áldoza-l 
tokkal járna. Elhibázott dolog volt például! 
a Gyep-tér eladása is. Míg megvo't, legalább! 
a cirkuszokat s más effélét el lenetett ott! 
helyezni, most már a hetivásár forga tnának! 
kárára a piactéren kell ezeknek helyet! 
adni; sőt a kövezet miatt egy nagyobb! 
szabású lovarda elhelyezésére még ez seul 
alkalmas. De még ennél fontosabb az, hogy! 
míg a Gyep-tér üresen állott, addig télen-! 
nyáron 40—50 apró gyermek játszott oltatl 
kihevervén a vidám mozgás közben a süti 
egészségtelen lakások okozta bajokat. AI 
város kapott a telek fejében egvpár ezer! 
korona'', de a sok gyereknek ki fizeti msi 
testi romlását?! így voltunk a városházéi 
Steiner féle telek eladásával, ke» enyl 
olcsó beépítés á'tal kétszeres tökének meg! 
feielö kamatoztatást lehetett volna biztos! 
tani — már a jelenben is; hogy a jövőbe! 
mt vesztünk ily spekulációkkal?! azt ! 
sem lehet számítani. — Tartózkodjunk teháfl 
minden köztelek eladásától ! í

— Tauitógyűlés. A barsi ev. re! 
tanító-egyesület Léván, f. hó 26.-án d. ■ 
az ev. ref. iskolában gyűlést tartott Tó! 
Lajos elnöklete alatt. Az elnöki je önti 
után Kiss Gyulának a vizsgatartás reforsl 
járói szóló tartalmas értekezését ismerteti! 
Soós Géza. Kiss Imre emíekbeszédet mól 
dott Szente Pál elhunyt tagtárs felett. El 
után Végh István értelmezte alapos tudást! 
az uj tanítói törvényt és adott utbaigszitáa 
a teendőkre nézve. Akucs Béla m itit! 
Dobó Sándornak, a tani'óság érdemes ügyel 
kének érdemeit. Több tárgy is volt jeisa! 
de ezek tárgyalására nem jutott idő. Ügyi! 
ekkor az ev. ref. „Gyámolda“ számadási 
és folyó ügyeit is elintézték. j

— Uj pénzügyigazgató. Az arany! 
maróti pénzügyigazgatóságboz Kováts Sándl 
pénzügyi tanácsos, nagybecskereki pénzűn 
igazgató helyettes jelenlegi VH-ik fizet! 
osztályában való meghagyása mell! 
pénzügyigazgatóvá neveztetett ki. I

— Eljegyzés. Lábay József zsaruba 
tanitó, ej egyezte Matók Ilonka lek! 
óvónőt. I

~ Itt a vakáció I Megszűnt msl 
nyüzsgő tanuló ifjúság zajos özönléül 
Széchenyi utcán, az iskolák üresek. Tegn 
reggel a főgimnáziumban is meg volt s ■ 
Deum, a diákok megkapták a vegyesért! 
meket keltő okiratot s ezzel ráborul'l 
árnyas Széchenyi-utcára a nyári csönd,c! 
egy csomó unatkozó pedagógus imbolyoíl 
árnyas gesztenyefák mentén, várváu • ! 
előtti 11 órát, amikor tartalmasabb idötö'l 
momentuma kü vetkezik, |



— Közigazgatási gyakornokok 
kinevezése. A vármegye főispánja ifjú 
Csekey V..mos trencséni kir. törvényszéki 
joggyakoru tkot és Molnár Dezuö rétéi lakos 
végzett joghallgatót díjas közigazgatási gya
kornokká kinevezte.

— Rendezett tanácsú városok 
tisztujitásal. Körmi cbánya szab. kir. és 
löbányaváros, valamint Ujoánya szab. kir. 
bányaváros tisztviselőinek megbízatása a folyó 
év derekán lejárván, a vármegye alispánja 
#2 általános tisztujitást Körmöcbányán folyó 
hó 27-ére, Újbányán pedig julius hó 11-ére 
tűzte ki.

■—■ Kinevezés. Fülöpp Kornél aranyos- 
maróti kir. törvényszéki írnok, irodatisztté 
neveztetett ki.

— Tanítók jutalmazása. Barsvár
megye állandó nepneveiésügyi bizottságának 
folyó hó 11-én tartott ülésében az előadó 
kijelentette, hogy a törvényhatóságnak 1893 
és 1894 évi határozatai szerint évenként a 
varmegyei jótékonysági alapból 200 korona 
es a rendelkezési alapból 200 korona fordí
tandó a magyar nyelv tanítása körül kiváló 
buzgalmat tanúsító néptanítók jutalmazására. 
A múlt évben ezen összegek nem lettek 
felhasználva s igy most 800 korona áll a 
bizottságnak rendelkezésére. A kir. tanfel
ügyelő javaslata alapján egyenkint 100 korona 
jutalomban részesítettek : Blaske Margit 
tanítónő Maholányban, Loser László tanító 
Kunosvágásán, Simrák Mária tanitónö Csej- 
kön, Misialovszky Irén tanitónö Simonyban, 
Sebő János tanító Nagylócsán, Farkasé Károly 
óhutai tanító Újbányán és Knopp Vilmos 
községi tanító Garamnémetiben, egy harmó
niámnak az újbányái állami elemi iskola 
részére va ó beszerzésére szintén 100 kor. 
fordittatott.

— Óvodások Vizsgája. 25-én délután 
3 órakor nagy vizsga történt az irgalmas 
nővérek intézetében, ekkor volt t. i. az 
Óvodások vizsgája. Először a kis leányok 
mutatták be, mit tadnak, amit játék közben 
eltanultak, és dicséretükre legyen mondva 
— vagyis inkább a jó nénikéknek —nagyon 
kedves, okos versikéket mondtak szépen, 
bátran, értelmesen. Még holmi apró színda
rabokat is mutattak be. Azután a fiúcskák 
vonultak fel, nem kisebb önérzettel, ugyan 
kurtább versikékkel, de több bátorsággal. 
De nem is csodálható náluk a bá'orság, 
hiszen a versikék is hazát védő katonákról, 
büszke huszárokról szóltak. Nagyon helyesek 
voltak a kis szántó-vetők, kézművesek meg 
a földesur. Mivelhogy a vizsgán senki sem 
bukott meg, azért a kicsikék sok cukrot 
kaptak kint a tornaudvaron. A kedves kép
ben a szülők és érdeklődöd nagy tömege 
gyönyörködött.

— Pénzügyi kinevezések. A pénzügy
miniszter Molnár Lajos aranyosmaróti kir. 
adótisztet a kisvárdai adóhivatalhoz adó
ellenőrré, Demitrovits Ferenc szentgotthárdi 
adótisztet pedig az aranyosmaróti adóhiva
talhoz adóhivatali segéddé kinevezte.

— Harc a záróráért A múlt hét 
egyik napjau este 8 óra után nagy csődület 
támadt az egyik piactéri füszerüzlet előtt. 
A „fönök“ ur a airta ugyan a 8 órai zárásról 
szóló nyilatkozatot, de azt hitte, hogy ez is 
csak olyan, mint holmi iparpártolás, az 
üzlet pedig üzlet. Ds az éber kereskedö- 
segédea csakhamar érvényt szereztek az 
aláirtanak, a ,főnök" ur reziszterciája dacára 
az üzletet be-, öt magát pedig kizárták. 
Innét egy másik obstruáló kereskedés felé 
indultak, de ennek gazdája korán megne- 
szelte a veszedelmet és hirtelen — zárt. 
Ezzel az ellenállás az egész vonalon megtő- 
retett és most már 8 órakor egymás után 
zörögnek a rollók lefelé.

— Posta- és távírda segédtisz
tekké való kiképzés céljából a he-ybeli m. 
kir. posta és táv. hivatal 1—2 növendéket 
vesz fel. Növendékké felvételért c-ak oly 
magyar honos ifjak pályázhatnak — kik a 
magyar nyelvet szóban és írásban bírják, a 
középiskola IV. osztályát sikerrel végezték, 
14 évnél nem fiatalabbak — 16 évnél nem 
idősebbek. Bővebb felvilágosítást .d a hely
beli m. kir. posta és táv. hivatal főnöke. 
Folyamodni lehet f. évi julius hó 31-ig.

-- Halál a síneken. Foljó hó 27-én 
az esti, Garam-Berzencéröi jövő 115-ös vonat 
Szentkereszt és Goletnek között elgázolt 
egy ökröt és halálát okozta egy embernek. 
'Jgyanis egy ökrös szekér igyekezett az 
átjárón át, amikor már nem lett volna sza
bad ; a gépész eleget jelzett, de úgy látszik, 
az ökrök megriadtak az éles füttytől. A 
szekéren három férfi Ült, az egyik leugrott, 
éa az ökrök láncát megfogva, iparkodott 
őket áthúzni a síneken. As ellengözzel féke
zett vonat időközben mégis odaért, az egyik 
ökröt elgázolta, a másikat az emberrel együtt 
eldobta a sínekről, a ki oly szerencsétlenül 
zuhant le, hogy szörnyet halt. A veszede
lemre már előbb közeledő, a közelben kaszá.ó 
tótok oly fenyegetően kezdtek fellépni, 
hogy a vonat segély-nyújtás nélkül valósággal 
menekülni volt kénytelen.

I
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Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

Becses lapját újra igénybe óhajtom venni, 
hogy hálás köszönetemnek adjak kifejezést 
Léva városi és vidéke F. M. K. E. választ
mányának azon igaz hazafiui lelkesedésből 
eredő és páratlanul álló jótékonyságáért, a 
melylyel a lévai járás tót ajkú községek

lakóinak megmagyarositása céljából áldoza
tokat hoz. — Legelőször is köszönetét mon
dok azon 1040 koronáért, amelyet hoznám 
küldőt^, hogy a magyar nyelv tanításában 
kiváló sikert elért tanítók között osszam ki. 
Ezen összegből I-sö osztályú jutalmat azaz 
80-80 koronát kaptak : Hlaványi János, Pel- 
cer István, Szeibel Mária Bthula Mária, 
BehulaIstván, Lehócky Márton, Z.chár Ignác 
és S mrák Mariska ; a Il ik osztályú jutalmat 
azaz 60-60 koronát kaptak : Halják János, 
Gerőff. Henrik, Pivonka István, Jurek István 
és Brezánszky Irma ; a Ill-ik osztályú jutal
mat azaz 50-50 koronát kaptak : Nyitray 
János és Walter Anna,

Továbbá a fentnevezett választmány 
1000 darab Báthy László féle magyar énekes 
és imakönyvet bocsátott rendelkezésemre, 

ajkú községek tanulói

falserdültek, a kik az 
nyelvet teljesen elsajá- 
özentségek felvételénél

hogy ezeket a tót 
között osszam ki.

Végre hogy a 
iskolábau a magyar 
titották és ezzel a 
is élnek, hogy később ne legyenek kényte
lenek lelki igényeiknek megfelelőbb terje
delmes imakönyvet esetleg tót nyelven 
beszerezni, 40 drb. Radlinszky féle „Mennyei 
Hangok" nagy magyar imakönyvére 193 
korona és 97 fillért kezeimbe, a fentjelzett 
választmány pénztárosa letett.

Adja Isten, hogy a F. M. K. E. lévai 
választmányának lángoló lelkesedése a többi 
vidéki választmányokat is hasonló áldozat
készségre felbuzditsa !

Előre is köszönetét mondva a Tekintetes 
Szerkesztőségnek, e sorok szives közléséért, 
hazafias üdvözlettel maradok

Garamujfaluban, 1907. junius hó 26-án.
igaz tisztelője 

Báthy Gyula, 
kér. alesp. és tanfelügyelő.

Tanügy.
„Állandó tanmenet heti beosztással, szerk. 

Svaröa József tkp. r. tanár" cimen egy 44 
oldalas nyomtatványt kaptunk. A munka 
tanítóképzőnk gyakorló-elemi-iskolájának egy 
évi tanulmányi rendjét ismerteti, amint az a 
10 hónapos tanév 39 hetere tagolódik. Egy 
hasznos kalauz a füzet a nevezett iskolá
ban első tanitói kísérletüket próbálgató 
tanstóuövendékek részére — eredeti célja 
szerint azért is íródott — de nem kicsiny- 
lendö haszonnal forgathatja azt minden tanító, 
a ki osztatlan, főleg 6 osztályú iskolát vezet. 
Lapunk iránya szerint nem lehet célunk a 
füzetet részle', esen ismertetni, de annyit 
mégis elmondunk róla, hogy még nem volt 
kezünkben oly nyomtatvány, mely a népis
kola belső életéről oly tömör és világos 
képet nyújtana, mint ez a tájékoztató. 
Ugyanezért nekünk az a nézetünk, hogy az 
elemi iskolás gyermekeik értelmi fejlődése 
iránt érdeklődő szülök is sok okulást merít
hetnek ezen értékes munkából. Vérbeii ava
tott elme müve, o yaué, mely az ismeretek 
óceánján a legkisebb Kagylónak is biztos 
kézzel tudja kijelölni a maga helyét. A 
hivatás szerint étdeklődök azt is tudják, 
hogy az állami-elemi iskolák uj Tantervében 
az osztatlan iskolákra vonatkozó utasítást a 
mi szerzőnktől kérte az országos közoktatásügyi 
tanács. Most az ott lefektetett elveket apró 
pénzre váltotta fel — nemesen, mert mun
kálatát az állami tanítóképzőnk Ifjúsági- 
segély egyesületének ajándékozta. Ajánljuk a 
füze e az érdeklődök figyelmébe. Kapható 
Nyitrai és Társánál 1 koronáért.

(

A színházi hét.
A jutalomjátékok, a bucsuzkodás hete. 

Gül baba, János vitéz, A parasztkisasszony, 
Arany virág, A vig özvegy, A kis trafikos 
leány voltak műsoron töoo kevesebb szorga
lommal felépített előadásban, s ennek 
megfelelő sikerrel, vagy sikertelenséggel.

Vendégszereplés is volt. Makkay Béla, 
városi tisztviselő, ki maga is a torró desz
kákon működött 24 éven keresztül s igy 
nem lehet öt épen csak műkedvelőnek 
reíezni, lépett fel hétfőn Bercik Paraszt
kisasszony ű-ban, mint Fátyol Gergely, s 
egyéniségének erejével, érzésteJjes hangjával 
a rutinos játékával sok és őszinte tapsot 
aratott.

Befejeződött a lévai színházi idény s a 
kis társulat áttette szállását Nagy-Sarányba, 
hogy ott elölről kezdje, mit itt nem ép 
dicstelenül végzett.

* * *
Ott laktak egy kis hónapos szobában 

együtt mind a hárman. Minden este sorsot 
húztak, hogy ki alszik a díványon, a másik 
kettő meg együtt az ágyban. Igen jó, szé
les ágy volt, kényelmesen elfért benne két 
olyan vékony legény. Jó dolguk volt lega
lább ők jól érezték magukat s igy ha nem 
is okozott valami nagy fájdalmat a válás, 
mégis némi bizonytalansággal kezdték össze
csomagolni a holmijukat.

Ki tudja, vájjon a következő tanyán 
lesz-e dívány s nem lesz-e keskenyebb az 
ágy ? *

A csomagolás nem sok gondot okoz, 
hamar elkészülnek vele. Nagy a gyakorlatuk 
ezen a téren. Sokkal nagyobb, mint a ruha
táruk. S milyen jól van ez igy, ilyenkor 
utazásnál semmi sem hasznosabb a kis ruha
tárnál. — Az egyik mégis talál valami 
kiselejtezni valót: egy kabát meg egy sapka.

Ü ött-kopott mind a kettő, neki nincsen rá 
szüksége, leszolgálta már a magáét alaposan, 
de van egy öccse otthon az édesanyjánál, 
az még einyüheti egy darabig. Elküldi 
hát haza.

— Az édesanyádnak nem írsz mellé 
va'amit, Bandi ?

— Há’szen mit Írjak? Mit ér a szó? 
Ds aztán mégis meggondolja magát, ir 

pír sort egy papirosra s beledugja a kabát 
ujjába. És mikor azt hiszi, hogy nem ügyel
nek rája, mellé csúsztatja az egyetlen tízfo
rintos bankóját.

Majd hogy a szive szakad meg utána. 
Nem azért, mert most már neki semmije 
Be maradt, hanem mert hogy csak egyet 
küldhetett.

— Siess Bandi, próbára kell mennünk. 
Feladjuk útközben a csomagot is.

— Megyek már no. 
Egy kicsit hümmög, 

ben, aztán odafordul a 
összes szinésztalenturaa, 
amikor mondja:

— Ugyan Petykó,

kotorász a zsebé
pajtásához, de az 

cserbon hagyja

adj négy hatost 
kölcsön ... a postaköltségre . , . Nem 
akarom felváltani a tízesemet . . .

* * *
A vén fogadóban pedig szétszedték a 

színpadot, elhordták a kulisszákat, a zongorát, 
becsukták az ablakokat s most lepi a por.

Átverte a pók csöndes birodalmát.

Közgazdasági teendők,
Felhívás.

A lévai állomáson elhelyezett honvéd 
csapat 1907 évi szeptember hó l-töl 1908 
évi augusztus hó 31.-ig terjedő időszak alatti 
termény (: zab, széna, alomszalma, ágyszalma, 
tűzifa :) szükségleteinek szállítás utján leendő 
biztosítása czéljából a helybeli honvéd zász
lóalj kezelötiszi irodában 1907 évi julius hó 
5-én délelőtt 10 órakor kizárólag írásbeli 
ajánlatok alapján nyilvános ajánlati verseny
tárgyalás fog tartatni. A részletekre nézve 
fen'ebb idézett iroda felvilágosítással szolgá*.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi junius hó 23-től 1907 évijuuius hő 30-ig. 

Születés.

A szülök neve < i I
►» QU)

I
I

A gyermek
neve

Matulányi János Kosziba

Kiéin Benő Gráf Hulda

I

Vanek István Sindler Anna

B. leány

fiú

Margit

László

leány

fiú

Mária

Zoltán

Zsuzsanna

*

i

leány

fiú

Csoknyai Gyula Kaspár Gizella 

Kis Lajos Csenger Teréz 

Tóth Samu Sebestyén Julianna

Házasság.
József

Vöisgeiiy es menyasszony neve Vallása

ö. Lajter Henrik ö. Bálik Jánosáé ev. r, róm. kath.

özv. Ludig Bálint Szúnyog Gizella ág. ev, ev. ref.

Szlusni János Kis Mária rém. kath.

özv. Svarcz István Adsmik Mária r. kath. ág. ev.
£

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Libich Istváuné 45 év Tüdőgümökór

Dubecz Erzsébet 1 hó Hevenybólhurut

Szumerák Gizella 1 hó Hevenybélhurut

Kratyina Jáno3 4 év Agyhártyagyull.

'•

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kánya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 18 kor. 40 fiit. 18 
kor. 60 fill. — Kétszeres 16 kor. 40 fill. 16 
kor. 89 fill. — Rozs 14 kor. 40 fill. 14 kor 
80 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 14 kor. 40 
fi:l. — Zab 14 kor. 80 fill. 15 kor. 80 üli.
— Kukorica 13 kor. 80 fill. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 27 kor. 40 fill. 29 kor. 20 fill. — 
Bab 14 kor 60 fill, 15 kor, 20 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 10 kor. — fill.

Nyilttér.
q
£ A ki Budapestre jön, ide megy! «

ÁMOR kAlvéház
(ezelőtt Beliczay)

Budapest, Nagymező-utca 7. sz.
Tulajdonos: Kanczler Gyula.

Naponta Kis Párád! Naczl híres 
szólista hangversenyez.

Báró Kizmitza MaÖVé.^ buda

Erzsébet-Sósfurdo 

főforrácsa-.

t

Enyhe hashajtó

Kávé. - - - - - - - —

New-Cuba kávé . .
1 klg. frt. kr.

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

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léién.

CSASZARFÜRDÖ Budapesten. Nyári es 
----  — teil gyógyhely, a magyar 
irgamasranl tuajdoai. El sőrangu kénes hév- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, aenyelmes iszapfürdők, uszodák,török 
kő- és márványfürdök ; hőég-, szénsavas- és 
viamosviz-fürdők. Ivó- es belélegzés! kúra.
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, ju
tányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld
Az igazgatóság

I Újonnan épült 
házamban f.

évi nov. 1-től
r

S ates lalás 
villamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás I
Knapp Dávid Lé^^l.xy;

Borkimérés.
A lévai uradalom 

borkimérés (Buteilia) 
0 fehér es vörösbor 
------ -ÚLjbor 60

Uradalmi

pintérházánál a 
megkezdődött, 

literje 72 fillér, 
fillér. = 
Igazgatóság.

fflb ÍSjssese W?l 
A Liniment fiapsici cm, 

a Hürgsny-Pain-Espeller 
pótlék.

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszver.ynél, csúznál es meghuiések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. ..... .
Figyelmeztetés.^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd
jegygyei és a Richter Megjegyzéssel eűátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K — .80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
D[Richter oyógyszertára az „Arasz croszláahoz", 

Prágában. 
Elisabetbstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.
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Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell Önnek a >Kath- 
reiner< nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a »Kathreiner*-t  
kitüntető,mindenelönyt 

nélkülöz.

Csakis a
Kathreiner-féte Kneipp- 

maláta kávé 
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé ízét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi»Kathreiner< csakis 
zárt eredeti csomagokban kap
ható >Kathreiner-t'éle Kneipp-
maláta kávé« felirattal és 
Kneipp páter arcképével, mint 

védj egy gyei.



26. szám.
HIRDETÉSEK. 1907.jnmu.h6 3o,

1497. szám. kig. 1907.

Faeladási hirdetmény.
Újbánya r. t. város városházának tanácstermében f. évi julius 8-án 

déleiéit 10 órakor nyilvános Írásbeli verseny tárgyalás fog tartatni, 
melynél eladásra kerül:

Az Újbánya város tulajdonát képező erdők
I., B. üzemosztálya II. vágássorozat, 111. tag 56 osztagában

11., C. „ I. „ IV. „ 11
111., C. „ II. „ I. „ 3

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

IL’ 1187 ”
III., 2.57 „ „ található s a városi erdőhivatal

ellenőri jelzőjével ellátott összes jegenyefenyő és bükkfa anyag tövön az erdőben.
Bánatpénz:

137 kor;
709 „
153 „

Újbánya város pjlgármesteri hivata-

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

Az árverés és szerződési feltételek 
Iában 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 22.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy 1907 julius hó 2-ik 

napján d. e. 10 órakor Ipolyságon a piacz téren néhai 
Bartakovics Ágoston volt egyházmaróti földbirtokos ha
gyatékához tartozó jóállapotban levő egy fedeles kocsi, 
egy nyitott kocsi, két hajtó kocsi, egy jártató kocsi és 
4 lószerszám fognak nyilvános hagyatéki árverésen 
eladatni.

Kelt Ipolyság, 1907 junius hó 25-én
Dr. Wilheim Károly

ügyvéd.

STAUD,
h. polgármester.

a™<
i

gőzcséplőkészletek,

KfSZVthJ
TÁRSULAT

BUDAPEST
Lejtökáletesebb 
rendszerű

úgyszintén magánjárók (úti mozdonyok) csép- 
lési, vontatási és szántási czélokra (a mozdony 

után akasztott egy ölet fogó ekével).
minden gazdasági gépeikről-

>QQV gépgyára BUDAPEST | 
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-A-jénilja kit-ünő minőségű | 
BORSAJTÓIT | 

úgy Mabille, mint magasnyomású szerke- I 
zetben, mely utóbbi a szőlőbogyót csaknem I 
szárazra kisajtolja, továbbá uj és használt ■ 
járgányos cséplőkészleteit j 
a legjutányosabb árakon.

Legolcsóbb forrás: emelők, felvonók, 9 

szerkovács áruk, csigák, kovács tűzhelyek || 
és vastaligákban.
-Á-rjeg-yzégiszei készségül szolg'á.l-u.zifc I !

w x:

L_ CS 
•w "2

CfiQ

FÖLDES-féle

I

Hölgyek
részére nélkülözhetetlen!

Legjobb szépitőszer a

MAKGITcuémz
Pár nap alatt biztosan eltávo'it szeplő t, májfoltot, pattanást, borátkát (Mitesser) és minden 
más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcott fehérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít. 

-Á-ra.: Isis tég-ely 1 kiróna zxag'y 2 Isxxozxa..
KIVÁLÓ TOlLETT-CiKKEK : Marűit-högypor (3 szit.bei) 120 kor., 
Margif-szappan 70 fi!., Margit-fogpép kor., Margit-arcviz I kor. 

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszerkereskedésben. 
Postán utánvétellel v«igy a pénz e őzetes beküldése után küldi a készítő:

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD 
3Sapli.a.tó LévAa: 

a nöiyszcrtáraklian

5 pj 
“ o 
® S 
S = 
a-g-

X Aratógépek és
fűkaszálók

Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dűrkopp- és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett

Árak részletfizetésre: korona
E.ra. monopol-, Diirkopp ói Oasser uj Singar varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer mudium ipsrosgép állványnyal
Titauia jj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Vaódi szabadásra. Adria családi varrógép

, . „ láb és kézi hajtásra
Kürhajós családi (Riugschiff; gép ,

n iparos (Bingscniff) gép . . .
Valódi Dürkcpp — központ-orsó — gép családi

, v v n n iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

Mfihúnzősl készülék ára 4

Főra.k.tÉtx’:

KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Legjobb géptük. részek és hajók olcsón.

minden hozzávalóval

80-ig
88-i j
80-ie
96-ig

72-töl
78-től
76 ló!
86-tól
96 tói 100-ig 

100-tól 120ig 
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 koroi.a

korona.

1

í

WX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
K

8
X
8RRál

NAPP DÁVID SLÉVAN. — 

[Ifin PQktápt ÍQPtnk ■ GANZ-féle motorok-, Hoffer Uiw IdMflll Idliül, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

===== varrógépekből. ----

Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Agricola időgépek, acél ekék 1,2,3 és 4
■ba.xá,zdás-a.alc,

rét.molia, tagozott és diagonál BORONÁK,
gyűrűs és sima acél lemez, földi heng. !

Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtők és arató gereblyék. Szénaforditók.

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő feotkendő.

ÍW „S Y P K O N :

Tormács és vértetü pusztításra.
Szá.llitlia.tó taTsaxéls: tTlzlxelyeü:.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket11 legújabb szerkezetben készítenek és száiiitanak”:

W*  MAYFARTH PH. és Társa ""VS
cs. és k. kiz. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntödék ős vashámormüvek 

±.pltva l872, Bécs, Hl Taborstrasse 71. »ooo munka8-
Kitüntetve több mint 590arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 
^agHat61g;. DÁVID úrnálLéván.

oooo azjegyaéRc é« «zá,xn.o« •li«zxi«x4 levél lágyon.

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyüríível ellátott görgős csapágyakká, 

kézi-, járgány és gözhajtásra.

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

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta

Nyomatott Nyitni ü Tina könyvnyomdájában Urán.


