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előfizetési föltételek.

Vidéken él Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra • . . B kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. BO fill.

pó.U.UI.áByayal kSISkelók.fgff »0 fillérért kaphaték
a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések

MégryhaUboi petit-sor tffysseri közléséért 14 Éli. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyepdij minden egyes beiktatásér tO fillér.
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 40 fill., azontúl minden szó 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 90 fillér. 
Velünk ^^szeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Állami konviktus.
Léve városának a múlt héten tar

tott közgyűlésében indítvány tétetett 
az iránt, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi kormány kerestessék meg az 
iránt, hogy Léva városában, mint a 
magyarság végső határán a tót vidéki 
szegény sorsú tisztviselők fia és kiváló 
tót fiuk részére a középiskolákkal kap
csolatban állami konviktust létesítsen, 
a melyben a tanulók ingyenes ellátást 
nyerjenek az alatt az idő alatt, mig 
tanulmányaikat Léván végezik.

Az életre való eszmének megvaló
sítását nagyíontosságunak tartjuk külö
nösen itt a felvidéken, hol a magyar
ság erejét olyan helyeken kell össz
pontosítani a felülről jövő pánszláv 
támadások ellen, mint Léva városa, a 
melynek kulturális nemzeti missziója 
szinmagyar voltánál fogva megbecsül
hetetlen eredményt van hivatva elő
idézni. Az ilyen konviktusok nagy 
gyakorlati értékét már a Horvátország 
tisztviselői és szegényebb sorsú gyer
mekeinek nevelése körül szerzett tapasz
talatok igazolják. Ezek a konviktusok 
teszik majd lehetővé, hogy részben 
hivataluknál, részben magánviszonya
iknál fogva idegen nyelvűek között 
lakni kényszerült s teljesen idegen 
elemek közé ékelt magyar családok 
gyermekei a magyarságra nézve eddig 
el nem vesztek. Ezek az állami kon
viktusok megközelithetlen védbástyái 
lesznek a magyarságnak. Az itt ápolt 
és nagyra növesztett magyar nemzeti 
érzület elementáris erővel hódit az 
idegen elem között.

De ép ezért szükségesnek tartjuk, 
hogy a szükebb Magyarország terüle
tén is ilyen állami intézetek állítassa
nak fel különösen azokon a helyeken, 
melyek a nemzetiségi áradat szélén 
vannak ugyan, de a melyek társadalma 
mégis tiszta szinmagyar, hogy az oda 
elhelyezendő idegen ajkú tanulók a 

szívben és nyelvben is tiszta magyar 
társadalomban jó magyar polgárokká 
asszimilálódjanak.

Látjuk azt más országok példáján 
is, hogy csak az iskolák által tudnak 
sikeresen védekezni az idegen áramlat 
ellen. A csehek több ilyen konviktust 
tartanak fenn s nem csak azért, hogy 
a német elemnek közöttük való tér 
hódítását meggátolják, hanem azért is, 
hogy a cseh nemzeti öntudatot hatá
rukon túl is terjeszszék.

Mi nálunk, a felvidéken igen sok 
a szegény, jóravaló tót diák, a ki nem 
képes magát kiképeztetni, iskoláztatni 
szüleinek vagyontalansága miatt. Ezek 
a tót diákok azután, hogy hogy nem 
bekerülnek az említett cseh konviktu- 
sokba, hol ingyen ellátásban részesül
nek. És mikor onnan haza kerülnek, 
képzelhető mily eszmékkel lett meg
rakva agyuk, hogy gyűlölnek mindent 
a mi magyar, mily fanatikus apostolai 
lesznek a pánszlávizmusnak. Ugyanezt 
állíthatjuk az oláh konviktusokról és 
nevelőintézetekről.

Nagy hibánk az nekünk, hogy a 
bajt csak akkor vesszük észre, amikor 
már szinte lehetetlen azt kiirtani anél
kül, hogy fájdalmas sebeket ne okoz
zunk a nemzet testén. Ezeket a tanu
lókat pedig mind megnyerhetnők a 
magyarságnak, ha volnának olyan 
intézeteink, a hol őket ingyenesen elhe*  
lvezhetnők, Igen természetes, hogv 
ezekben a konviktusokban más szel
lemi táplálékot nyernének s mire onnan 
kikerülnének, mint jó magyar állam
polgárok a magyar nemzeti egység 
szószólói és terjesztői lennének. Ha 
lehetetlenné tudjuk tenni, hogy idegen 
ajkú honfitársaink a külföldre adják 
gyermekeiket neveltetés végett, ha 
részükre ingyenes ellátást biztosítunk 
a magyar középiskolák mellett, akkor 
elmondhatnánk, hogy megkezdettük 
Magyarország visszahóditásának nagy 
munkáját.

Ezen konviktusok egyikének a 
legalkalmasabb helyéül tartjuk Léva 
városát, a melyben főgimnázium, sőt 
állami tanitóképezde is van, a gimná
ziummal kapcsolatosan volna a kon
viktus akként felállítandó, hogy a 
növendékek ezen iskola tanulói között 
végeznék tanulmányaikat, esetleg a 
képezdébe is járhatnának.

Léva városa a magyar nemzeti 
határszél végén van, de erősen kidom
borodó magyar jellege bármely alföldi 
várossal felveszi a versenyt. A lévai 
társadalom szinmagyar s a mire min
dig büszkék voltunk, a legsovinisztább 
nemzeti érzületü.

Az ide helyezett ifjúságot ez a 
társadalom teljesen magyarra asszimi
lálja, mi a felállítandó konviktásnak 
legteljesebb erkölcsi támaszát képezendi.

A felállítás és fenntartás a nagy 
forgalmú Léva városában másokkal 
szemben sokkal kevesebb kiadással 
fog járni, mivel Léván az élelmi piac 
egyike a legnagyobbiknak s Felső- 
magyarországon hozzá fogható alig 
található.

Örömmel ragadjuk meg a felvetett 
eszmét s melegen ajánljuk Léva város 
képviselőtestületének figyelmébe.

A lévai kegyesrendi főgimnázium.
I. A magyar kegyestanitórend vezetése 

alatt álló Lévai róm. kath. főgimnázium 
a-?y gonddal szerkesztett értesítőjét az 
1906/7 tanévről vettük kézhez.

Az értesítő a múlthoz képest haladást 
jelent, amennyiben as intézet egész évi 
működése jobb csoportosításban áll szemünk 
előtt. Ez különösen as intézet évi történe
tére vonatkozó adatokra és az intézet föl
szerelésére stb. vonatkozik. Az értesítőt az 
az intézet igazgatója adta ki.

Az érttesit&t s ez alapon az intézet 
helyzetét, viszonyait a következőkben ismer
tetjük. Az értesítő elején ezen tanévben 
nincs értekezés. Lehet hogy azért, mert 
belátták, hogy a tanulóifjúság kezébe adandó 

értesítőben nem igen van helye komoly 
tudományos értekezésnek, az is meglehet, 
hogy valamely következő évben nagyobb 
szabású értesítőt akar kiadni az igazgatóság 
és már előre gyűjti a kiadáshoz szükséges 
pénzt. Itt említjük meg, hogy a lévai e a 
megyei szülök nagyon jó néven vennék, ha 
a gimnázium tanári testületé a gimnáziumi 
értesítőben a város, a megye valamely kul
turális intézményét ismertetné ; ha bemutatná 
a megye néprajzi viszonyait, a város és a 
vidék ipari vállalatait stb. Igaz, hogy ezek
ről Barsvármegye monográfiájában szó van, 
de az is igaz, hogy mig a monográfia csak az 
úgynevezett latenier-ek asztalán van, addig 
a gimnáziumi értesítő a tanulók révén az 
egyszerűbb emberek kezébe is kerülve s a 
fentebbi ismertetésekkel nagyban előmozdí
taná a hazai földhöz való ragaszkodást, a 
honszerelmet.

Ajánljuk ezt a tanári testület szives 
figyelmébe b már előre is biztosítjuk a kö
zönség elismeréséről.

Minthogy értekezés nincs, az értesítő 
elején a tanári testület olvasható. E szerint 
volt az intézetnek az igazgatót is beleszá
mítva 11 kegyesrendi és 3 világi tanára, a 
kik közül okleveles 13, a mi az intézet elő
nyére válik. A rendes tanári karon kivül 
tel vannak sorolva a más vallásu hitoktatók 
és a rendkívüli tárgyak tanárai, végül a 
tornajáték délutánok vezetői.

Az értesítő második szakasza az elvég
zett tananyagról számol be, osztályok és 
tantárgyak szerint, előbb a rendes majd a 
rendkívüli tárgyakról, ez után következnek 
a magyar Írásbeli feladványok a négy felső 
osztályban és az érettségi írásbeli vizsgálat 
feladott tételei.

A harmadik szakasz az ifjúság önkép
zéséről szól, cime : „Szepesi Imre“ önképző 
kör. A kör vezető tanára Gácsér Endre 
volt, a tagok száma 28 rendes és 47 pár
toló. A kör működése kiterjedt intézeti ün
nepélyek rendezésére és „irodalmi*  munkál
kodásra. A 26 rendes tag készített 26 érte
kezést, 9 szónoki beszédet, 48 írásbeli 
bírálatot a beadott müvekről. A munka kör

TÁROZA
Diákttrténet

Irta.' Xuáazló

Összetett szemöldökkel és hátratett 
kezekkel, melyekben hatalma jelvényét, a 
nádpálczát szorongatta, kiadta rendeletét:

— Nebulók 1 Két óráig tanulni fogtok, 
elő a latin könyvekkel 1 A szobából kimoz
dulni nem szabad, D x !

Az öreg ur kiment a szobából. A fo
lyosón még hallottam a hangját, valamit 
beszélt az édes anyámmal.

Alig zárult be az ajtó, az öcsémmel 
Összedugtuk a fejünket.

— Meg van ? — kérdezi ő.
— Meg, — a válasz.
— Mikor szerezted ?
— Éjjel.
— Hogyan ?
— A jegyzőék kerítésén átmásztam, 

mezítláb sompolyogtam a folyosóra, a sarok
ban rábukkantam a bambuszbotra b levág
om az egészet.

A beszédnek vége szakadt, a folyó
téról egyenletes léptek zaja hallatszott a 
kis Bzobába s mi latin könyveink fölé hajolva 
tillabizáltuk a nyelvtörő betűket.

Az öreg ur — az édes apám — ismét 
bejött, néhányszor végigmérte a szoba 
bosszúságat és szélességét, aztán szótlanul 
kiment; bizonyára a gazdasági udvaron 
ekadt dolga,

— Mikor negyünk ? szólalt meg 
M öcsém.

— Menjünk most, — indítványoztam én.
— Hát szökjünk I
Pillanat alatt kirebbentünk a szobából. 

Az öcsém belopódzott a konyhába, honnan 
nemsokára egy hatalmas karéj kenyérrel a 
kert felé iramodott. Ezalatt a kéményből 
elökotorásztam a vastag mogyoróbotot, mely
lyel titokban a halászatot űztem. Óvatosan 
kisompolyogtam a gyümölcsösbe, onnan 
ungon-berken keresztül a Poprádhoz rohan
tunk.

A vizduzzasztónál megálltunk. A kenyé
ren előbb igazságosan osztozkodtunk, aztán 
kabátom belső zsebéből elökotorásztam azt 
a valamit, mely a diákszobáhól a vízhez 
kiugrasztott bennünket.

A tiz különféle papirosból álló burko
latot leoldottam, mire egy hosszú, erős selyem 
haláazzsinór és egy hármas horgu kis müha- 
lacska került napfényre.

A halássszerszám remek volt. A gum- 
miból készült miniatűr kis halacska a piszt
ráng igazi képmása, farkán ott díszeleg az 
angol reditachi „Alkuck“ gyár védjegye. 
Az orrába hosszú háromszoros selyem féreg
bél volt fűzve, melybe művésziesen be vol
tak fonva a kettős forgókapcsok.

Erre a kis szerszámra régóta fajt a 
fogunk. A jegyzőéknél ugyanis egy buda
pesti tanár nyaralt, aki nap-nap mellett 
különféle szerszámmal a Poprádban hor
gászott.

Eleinte csak messziről néztük a mun
káját, későbben a közelébe furakodtunk s 
napestig hordtuk a halászkosarat, amely 
néha bizony nagyon könnyű volt, máskor 

azonban, ha oda nagy halak is kerültek, 
erősen vágta a hátunkat,

Egyszer a tanár ur mühallal hatalmas 
tengeri pisztrángot fogott. Ott álltam mel
lette, mikor a vergődő állatot parthoz húzta, 
én aztán rávetettem magamat a hánykolódó 
halra s belegyömöszöltem a kosárba,

Azóta a kis mühalacska nem ment ki 
a fejemből, lestem as alkalomra, hogy elcsen
hessem.

Végre hát kezeim közé került I Az 
erős selyemzsinórt a botra erősítettem, a 
kis mtthalat aztán bedobtam a vízbe s a 
part felé húztam.

Gyönyörűség volt nézni a kis forgó, 
evickélő csalira. Apró halak seregestöl bá
mulva követték az ide-oda cirkáló vendéget, 
bizonyár pajtásuknak nézték a fürge müha*  
lacskát, A nagyja azonban nem jelentkezett, 
Több eredménytelen kísérlet után ledobtam 
a kabátomat, cipőmet, a nadrágomat felgyrttve 
átgázoltam a gát vizén s a közepén egy 
kiálló cölöpre telepedtem. Újból vízbe merí
tettem a halacskát.

Egyszerre csak megfeszül a halászzsinór, 
a bot erősen meghajlik, jobra-balra ránczi- 
gálom a szerszámot, a csali azonban nem 
akart felszínre kerülni.

A parton álló öcsém nevetve kiáltotta:
— Ds nagy lazaczot fogtál 1
-- Tuskó as, nem lazac, — válaszoltam 

ingerülten.
Újból megrántottam a zsineget, a bot 

recsegni kezdett, a fenéken pedig fölkava- 
rodott a viz. A zsinórt jobb kezemre csa
varva a cölöphöz húztam azt a láthatatlan 

valamit, mely a horgomra akadt. Már a 
selyemféregbél s a forgókapcsok is felszínre 
kerültek, de még nem láttam a mühalon 
fönnakadt terhet.

— Egy érös rántás — a következő 
pillanatban egy hatalmas fej bukkant elő a 
vízből.

Csak arra emlékszem, hogy a horogra 
akadt nagy hal a cölöp mellett szörnyen 
hánykolódott, mikor testem egyensúlyát 
elveszítve, fejjel előre buktam a vízbe.

Kétségbeejtő küzdelem fejlődött ki erre 
köztünk. A hal erőnek erejével a gát tuskói 
és cölöpéi mellé ránczigált, én pedig meg
feszített erővel a sekély viz felé úsztam. 
Mikor lábam már-már talajt érzett maga 
alatt, egy hatalmas rántás visszahúzott a 
vízbe s újból kezdetét vette a birkózás. 
Jobb karomon a megfeszült halászzsinór 
mélyen a húsba vágódott, a küzdelem köze
pette letört a halászbot hegye is, bal ke
zemmel lankadatlanul eveztem, mig olyan 
helyre vergődtem, hol a vizet már Iából- 
hattam. Most már két kézzel ragadtam meg 
a zsinórt, A hatalmas prédát övig érő vízbe 
vonszoltam, hol lábamat nekifeezitettem a 
meder nagy köveinek s elnéztem a horogra 
akadt nagy hal borzalmas vergődését.

— A lazac —- mert az volt— e rette
netes kavarodásban méter magas hullámo
kat vágott föl, körülötte a véres viz bibor- 
szinben ragyogott, hol előre, hol hátra 
iramodott, mindenütt menekülést keresett, 
a finom selyemzsinór azonban ellenállt min
den rántásnak.



tárgyai között van ilyen is: „elfogadott 
költői mii és szavalat 110“ jó lett volna 
kitenni, vájjon a 110-ből mennyi a „költői 
mü“ ős mennyi a szavalat. Mert ha a „köl
tői müvek*  készítése az úgynevezett „vers 
faragás*  túlteng, fel kellene emelni szavun
kat a hibás irány ellen. A jelen körülmények 
között a kör vezető Gácsér Endre tanár 
elég garanciát nyújt a kör helyes irányban 
való vezetésére. Szerettük volna ezt is 
olvasni: vitát rendeztünk előre bejelentett 
tárgy fölött ennyiszer és annyiszor. Az 
ifjúság ilyen vitákban megtanulja az önálló 
gondolkozást, az ellenfél hibáinak, hibás 
következtetéseinek cáfolását és megtanul 
kerekdaden, velősen beszélni.

Az önképzőkör pályázatot is hirdetett 
történelmi, irodalmi stb. tételekre, az ezekre 
beérkezett pályázatokat a tanári testület 
bírálta mag. Az eredményszerint kapott .*  
Medvecky Károly VIII. o. t. 2 dijat és egy 
dicséretet, Halbwirth Oszkár 1 dijat, Ro- 
honyi Oszkár 2 dijat és Faufeder Oszkár 
VII. o. t. szintén 1 dijat. A pályaművek 
jutalmazására adott Hadady Gáza tanár 20 
koronát, a többi az önképzőkör vagyonából 
került ki.

Ki lehetne tűzni arra is a jutalmat, ki 
tud több műből saját olvasmányai alapján 
kivonatot bemutatni; ki a legjobb szavaló, 
bíráló, stb., sok mindenfélével fölkelteni aa 
ifjúságban szunnyadozó tehetségeket.

Igen helyes, hogy egyes irodalmi kitű
nőségek működésének ismertetésére egy-egy 
összejövetelt fordítottak, irodalmi ünnepé
lyeket tartottak. Nagyon szépen belehetne 
vonni a kiváló hirü természettudósok, törté
netírók, utazók emlékének mogülését is pl. 
1-2 összejövetel alkalmával.

A negyedik szakasz a „Jótékonyság" 
címét viseii. Szó van benne a már 13 évet 
működő Gimnázinmi Segély egyesületről, 
ösztöndíjakról, segélyekről és különböző 
jutalmakról.

A segélyiő egyesület ez évi kiadása 
segélyekre, (könyv, ruha, élelmezés) 847 K. 
12 fill., kezelési költségekre csak 1 korona 
12 fill., (azaz egy korona 12 fillér.) A 
segélyzöegyesület könyvtárából 25 tanuló 
kapott ingyen tankönyvet.

Az igazgatóság felhivja a szülőket az 
egyesületbe való belépésre. A magunk részé
ről is melegen ajánljuk az egyesületet a 
tan ügy jóakaróinak figyelmébe, nyújtsanak 
tőlük telhetőleg módot a szegényebb tanu
lóknak könyvvel való segélyezésére.

Az egyesület elnöke Sinkovits Fereno 
tanár, pénztárosa Deák Miklós tanár, könyv
tárosa Hadady Gáza tanár s az egyesület 
igazgatója Cserhelyi Sándor gimn. igazgató 
volt, a kik mellett az egyesületi alelnök 
Merkáder Alajos takarékpénztári főkönyvelő 
és Preszeller Ferenc tanár mint titkár 9 
választmányi taggal működött.

Volt az egyesületnek 34 alapitó és 50 
rendes tagja.

A heves tusakodás kifárasztotta Őt is, 
lökései egyre gyöngültek, lassan tehát mégis 
beletörődött szomorú helyzetébe.

Hatalmas teste szinte mereven veszte
gelt a vízben, csak az egyenletesen mozgó 
kopoltyui, melyekből a vér vékony fonalban 
c^urdogált, az idegesen remegő farka árulta 
el, hogy él.

A száját félig kitáltotta s ekkor ész
revettem, hogy a kármas selyemféregbél 
belenyulik a torkába, bizonyára ott valahol 
akadtak meg az erős horgok.

E fölfedezésnek végtelenül megörültem. 
Hacsak a halászzsinór el nem szakad, úgy 
a lazac másképpen nem is menekülhet meg 
a kelepcéből.

Kimerültségét arra használtam fel, hogy 
óvatosan és zajtalanul a part felé vonszol
tam. A félúton azonban megújult a küzde
lem. Mint az acélrugó, úgy vágódott föl 
teste a levegőbe, honnan erős csobbanással 
a vízbe zuhant. Itt össze-vissza, előre és 
hátra iramodott, farkának erős csapásaival 
föikavarta a csöndes tükröt, melyet erre 
kisebb és nagyobb hullámok barázdáltak 
végig.

Nagynehezen mégis elértem a magaz 
partot. A lazac egy ideig még vergődött 
a vízben, aztán lassan-lassan ismét lecsön- 
desedett.

Az öcsém most megragadta a zsinórt, 
én pedig karjaimmal óvatosan a haza alá 
nyúltam b egy erős lökéssel kidobtam a 
zöld gyepre.

A lazao a friss levegőn még kétségbe.

Az egyesület a jövő tanévben mint 
értesülünk a jelen évi 25 tanuló helyett 
legalább 100 tanulót akar tankönyvvel se
gélyezni, — és pedig egy-egy tanulót 6-8 
könyvvel.

Csak 2 ösztöndíjas tanuló volt az inté
zetben, esek közül is az egyik elbukott; 
úgy látszik az ösztöndíj nem volt elegendő 
az ösztönzésre.

A segélyezés és jutalom a különböző 
alapokból és adományokból^ kerül ki. A sta
tisztikai kimutatás szerint ösztöndíjas volt 2, 
segélyezett 55 és jutalmazott 15 tanuló.

Az értesitő ötödik szakasza tartalmazza 
az intézet 1906/7 év történetére vonatkozó 
adatokat, a melyekből aa intézet működését, 
fejlődését megismertetjük. A beírás, vallás, 
tanulmányi, fegyelmi, egészségügyi, általános 
rovatokból megtudjuk, hogy a tanulmányi 
előmenetel biztosítására a tanári testület 
minden tehetőt megtett, a fegyelmi rovatban 
az igazgatóság fölemlíti, hogy sok tanuló az 
előadás megkezdése előtt */»,  8^t egy teljes 
órával az utcákon csavarog. Kéri a szülőket 
és szállásadókat, hogy legyenek e tekintet
ben a gimnázium segítségére. Meghalt egy 
II. oszt, tanu'ó Pózna Károly agyhártya
gyulladásban.

Hivatalosan meglátogatták az intézetet 
Magyar Gábor a kegyes tanitórend főnöke, 
Pirohala Imre tankerületi főigazgató és 
Báthy László prépost-plébános mint érseki 
biztos.

Az adatok közül kiemelkedik a „Pár
huzamos osztály*  — cimtt, amelyben olvas
hatni, hogy az igazgató miként létesítette 
az első osztály párhuzamosítását. Az igazgató 
meggyőző rábeszélése és a városi elöljáróság 
fogékonysága egyaránt érdemel elismerést a 
szülők részéről.

A párhuzamos osztály, a tornatanitás, 
tornaverseny, címekből arról értesülünk, 
hogy a gimnáziumi épületnek nagy hiányai 
vannak, a melyekről az igazgató a „gimná
ziumi épület kibővítése*  cim alatt számol be.

Ninos sem ez, sem az, se kellő számú 
és megfelelő tanterem, torna csarnok, előadó 
terem, szertári helyiségek stb. sem pedig 
alkalmas mód a dolog nyélbeütésére, mert a 
gimnázium fentartása körül még mindig 
alkudoznak az iskola fentartók. ök alkudoz- 
nap — a tanügy meg szenved. Az elkészí
tett terveket és költségvetést (mert már itt 
tart és nem először a kibővítés ügye) 1907 
évi január hóban felküldték a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz felülvizsgálat 
végett. „A tanulmányozás és felülvizsgálat 
eredményéről eddig még nem jött értesítés*,  
mondja szomorúan az igazgató, a ki bizo
nyára legjobban érzi a kicsi és hiányos 
épület minden kellemetlenségét és hátrányát. 
Bízik Léva város közönségében, hogy áldo
zatot fog hozni a tanügy számára, a többi 
közt azon okból is „mert Bsrsvármegye 
egyetlen gimnáziuma Léván van*.  Mi is 
kívánjuk neki, ne csalatkozzék, de üsse a 

esettebben hánykolódott. Testét ölnyire 
fellökte a levegőbe, szájával éltető eleme : 
a víz után kapkodott, uj környezete azon
ban más semmit sem nyújthatott, mint meg
semmisülést, a halált.

Gyorsan kiugortam a vízből.
A vergődő lazacot kabátommal leta

kartam, vizes ruhámat kifacsartuk, aztán 
a gyümölcsös kerten keresztül diadallal 
haza rohantunk.

Az udvaron aa édes apámmal talál
koztunk.

— Hol voltatok ? — kérdezte szigorúan;
— Halászni.
— És a latin könyvek ?
Semmi válasz.
A lazaoot a cseléddel a konyhába küldte, 

aztán jött a hadd-el-hadd: a nádpálcával 
•laposan elvert.

— Ki fogta a lazaoot? — kérdezte 
most barátságosan.

— Mi ketten — válaszoltam sírva. 
Erre kesével a nadrágzsebébe nyúlt és 

mindegyikünk markába egy ezüst máriást 
(25 krajcáron) nyomott.

Ujjongva a konyhába futottunk. A vizes 
dézsában mozdulatlanul feküdt aa 5 és fél 
kilogrammos halóriás, bámuló testvéremnek 
aztán nagy hfl-hóval és sok túlzással elmond
tam fogásának történetét.

Ez az első lazacom krónikája, melyhez 
egy elcsent mühal, a suhogó nádpálca, és 
agy ezüst máriás kedves és felejthetetlen 
••Iáke ftii,

vasat állandóan, a hol és a mikor csak 
lehet. A belátóbbak, a tanügy iránt érdek
lődök mellette lesznek s nem engedik, hogy 
Léva gimnáziuma visszafejlődjék.

Az ifjúság hazafias, vallásos neveléséről 
az ünnepélyek rovatában szerzünk bővebb 
adatokat. Az ifjúság 9 intézeti ünnepélyt 
tartott, szavalattal, énekkel, melodrámával, 
zongora játékkal. Zenekar szereplésére nem 
akadtunk pedig nem is olyan régen olyan 
is volt. Utána néztünk a zene tanításnál, 
volt-e elég tanu’ó, kezdő, haladó ? 15 tanuló 
tanult zenét ; kezdők és haladók voltak, de 
„zenekar nem volt szervezve*.  Szépség hiba 1 
Talán valami elhallgatott körülmény gátolta 
ebben a tevékeny Duschek Ernő zenetanárt.

Az adatok között végül olvasható a 
tanárikar szereplése a felolvasó asztal mellett. 
6 tudományos felolvasást tartottak. Remél
jük, hogy a jövő évben többször lesz alkal
ma Léva város közönségének a felolvasá
sokban gyönyörködni, mert — ezt kiböu- 
gésztem. „Az intézet felszerelése*  szakaszából 
— a gimnázium beszerzett uj vetítőgépet, 
képeket stb. ami a felolvasások élvezetes 
voltát nagyban emelni fogja,

A hatodik szakaszban szertárak és gyűj
temények szerint értesüiüek az ezen évi 
tanszergyarapodásról. A gyarapodás kitesz 
651 darabot 2400 korona 15 fillér értékben.

Következik az érettségi vizsgálat és a 
tanulók érdemsorozata. Az előbbi szerint 
14 tanuló tett érettségi vizsgálatot, 5-töt 
szeptemberi javító vizsgálatra, 2-tőt pedig 
ismétlésre utasított a bizottság.

Az érdemsorozatból kiemeljük a követ
kezőket ; B siratkozott 311 tanuló, vizsgálatot 
tett 300 tanuló, vizsgálatién maradt 2 tanuló, 
kimaradt csak 9 tanuló. Ismétlő volt 30, 
görögpótlót tanult 49, görögnyelvet tanult 
31 tanuló.

Róm. kath. 157, ág. hitv. ev. 17, ev. 
ref. 45 és izr. 48. Helybeli 137, megyebeli 
94, más megyei 67, idegen 2. Magyar 
anyanyelvű 243, német 8, tót 47, angol 2, 
csak magyarul beszélt 166 tanuló.

Viseletből volt 236 jó és 54 szabály
szerű, a mi a fegyelmet jó színben tünteti 
fel, különben igazgatói rovásban csak egy 
tanuló részesült.

A tanulók között volt jeles 16, jó 54, 
elégséges 175; egyből bukott 25, kettőből 
11, többől 20. Az eredménnyel meglehetünk 
elégedve, mert a bukások száma az átlagos 
százalékon alul van.

Rendkívüli tantárgyak voltak egészség- 
ségtan, ének, francianyelv, gyorsírás, rajz 
és zene.

Az osztályok létszáma az V. osztálytól 
csökken, mert Bokán a IV. osztályból más 
pályára távoznak ; a jobb tehetségüek szemi
náriumokba, a kevésbbé jók kereskedői, 
ipari stb. pályákra mennek, az V. osztályra 
mindig kevesen maradnak.

A vármegye intézete alig tudja az 
alsóbb osztályokba a növendékeket befogadni, 
mig a felsőbbekben kevés a tanuló, szükség 
volna még ellensúlyozásul egy polgári fiú 
iskola, mert ilyen az egész megyénkben nincs.

A gimnáziumi értesítőt kiadta Cserhelyi 
Sándor igazgató, a ki a múlt évben a tren- 
cséni kir. kath. főgimnázium igazgatója volt. 
Kívüle még 4 tanerő jött az intézethez.

Kolönfélék.
— A Nyitrai és Társa cég Léván, 

a „Bars*  kiadóhivatalával julius hó 1-től 
üzlethelyiséget változtatott. 25 év előtt 
Léva város társadalmának emelésére, Bars- 
virmegye és a nagy vidék magyar nemzeti 
kultúrájának ápolására, fejlesztésére alapított 
lapunk fentartásának céljából keletkezett a fenti 
társas czég és — a távolabb éső, fejlődő 
igények kielégithetése végett, nagy áldozatok 
árán könyvnyomda, könyvkereskedés és 
könyvkötészetből álló társüzletet szervezve, 
Léván a hitelintézet épületében helyezkedett 
el. A nagy közönség szives támogatása mel
lett egynegyed századot éltünk át a helyi
ségekben, honnét ma már egy megfelelőbb, 
az átellenben fekvő Weisz Samu ház, tágas 
szép üzlethelyiségébe költözködtünk át. Ez 
alkalomból — midőn a „Bars kiadóhivata
lának átköltözkődésóről értesítjük lapunk 
közönségét, — a Nyitrai és Társa cég 
nevében hálásan megköszönve az eddigi 
szives támogatást, kérjük lapunk nagyérdemű 
közönségét, tisztelt munkatársainkat, olvasó
inkat, hogy a „Barsu fentartóját a Nyitrai 
és Társa czéget ujhelyiségében a jövőre is 
jóindulatában részesíteni kegyeskedjék.

— A Barsvármegy  e közigazgatási 
bizottságának Ülése. Barsvármegye köz
igazgatási bizottsága, folyó hó 9-én tartotta 
ülését garamveszelei Kasy János kir. kama
rás főispán elnöklésével. Az alispán beje
lentette, hogy • közigazgatási menet »■ 
elmúlt hóban a rendes volt, A vármegyei

tisztikarban az a változás történt, hogy a 
! múlt hó 13-án tartott évnegyedes rendes 
1 közgyűlésben — a garamszentkereszti járás 
' kibővítése indokából szervezett uj első ősz- 
' tályu szolgabirói állásra Benkovich Guidó 
; II. oszt, szolgabiró tb. főbírót választotta 

meg, — •» ennek folytán megüresedett II. 
osztályú szolgabirói állásra pedig Bolemann 
Vilmos közigazgatási gyakornok, hely.
gabirót, — és az elhalálozás folytán meg. 

i üresedett II. oszt, szolgabirói állásra TécBey 
j Elemér közig, gyakornok, hely, szolgabiró 
, lett megválasztva. A vármegye főispánja 

ifj. Csekey Vilmos trencséni kir. törvszéki 
joggyakornokot és és Molnár Dezső pozso
nyi lakos végzett joghallgatót — díjas köz
igazgatási gyakornokká nevezte ki. Az 

i újonnan rendszeresített iroda igazgatói állás- 
I ra Tóth Miklós közig, kiadót, — közigaz- 
' gatási irattárnokká Kiss István közig. jrno.

kot, — árvaszéki kiadóvá Fecser Ágoston 
közig. Írnokot, — árvaszéki irattárnokká 
Szigeti Mihály Írnok, tb. szoigabirót, — 
Írnokká Szécsi Tivadar lévai járási dijno- 
kot és Klupathy Béla armaróti járási dijno- 
kot nevezte ki a főispán. — A garamszent
kereszti járásban újonnan rendszeresített 
járási irnoki állásra Násdy R izső grszent- 
keresrti járásdijnok lett kinevezve. Gemel 
József verebélyi járási írnok az armaróti 
járásba helyeztetett át és ennek helyébe 

■ Kotsis Lajos árvaszéki írnok kinevezése 
által töltetett be. — Az armaróti kir, pénz- 

• ügyigazgató jelentése után, hogy junius hó- 
; bán mennyi adó folyt be, — a vármegyei 
j tiszti főorvos jelentette, hogy a közegész- 
Íségi állapot a vármegye egész területén 

kedvező volt. — A megyei állatorvos jelen
tette, hogy a közegészségügy viszonyai 

. junius hóban általában rosszak voltak, a 
í mennyiben az összes járásokban a sertés

véss és sertésorbáncz nagymértékben elter
jedt, — zárfeloldás alig eszközöltetett. — 
A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy junius hó 
17-töl 23-ig a lévai állami tanítóképző inté
zetben tartott tanitóképesitő vizsgálatokat 
vezette. — A vizsgáló bizottság 35 jelöltet 
a tanítói pályára képesitettnek nyilvánított 
és aa okleveleket közöttük kiosztotta.

— Egyházmegye! közgyűlés. A 
báréi ev. rét. egyházmegye f. évi augusztus 
hó 8 án fogja megtartani évi rendes köz
gyűlését Léván, a ref. templomban.

— Eljegyzés. Nemlaha Gyula kir. 
Ítélő táblabiró Kassáról eljegyezte özv. 
Kecskeméthy Kormos Béláné llléssy Róza 
úrnőt Beregbenén.

— Műkedvelő előadás. A lévai 
kath. kör műkedvelői ma egy hete megis
mételték előadásukat. Ez alkalomból is meg
telt a kör nagy terme s a szereplők jókedv
vel s nagyobb biztonsággal játszottak, úgy 
hogy a Felhő Klári népszínmű minden szép
sége kiválóan érvényesült.

— Áthelyezés. Dereánó Vilmos, lévai 
kir. aljárásbirö saját kérelmére a gödöllői 
kir. járásbírósághoz helyeztetett át.

— Kézfogó. Peternák János lévai 
kir. adóhivatali ellenőr eljegyezte Rácé 
Erzsiké urleányt, Rácz János lévai városi 
tanácsnok unoka húgát.

— A beszterczebányai keresk. és 
iparkamara junius 28-áu tartott közgyű
lésén az elnök bejelentette, hogy újabban 
hat kisiparos részesült ingyen állami mun
kagépekben, melyek értéke 10 ezer korona. 
A közgyűlés a napirend során helyeslőleg 
tudomásul vette a miskolczi társkamarának 
a progresszív adóztatásnak a reáladóknái 
való alkalmazása érdekében, valamint a 
vasúti szállításoknál tapasztalt gondatlan 
kezelés és áruhiány megszüntetése érdeké
ben tett fe-terjesztését. A vasárnapi munka
szünetnek a karácsony és újév előtti vasár
napokon való állandó felfüggesztését kívána
tosnak tartotta a közgyűlés s ez értelemben 
felírt a kormányhoz. Az ipari munkásjutalmak 
kiosztására nézve megej tetették a jelölést 
s igy vármegyénkből első helyen Gnycsíar 
Antal vihnyei lakos jelöltetett.

— Tisztujltás Újbányán. Újbánya 
város képviselőtestülete Simonyi Béla alispán 
elnöklete alatt megtartott tisztújító közgyű
lésén polgármesterré Kopernicky József 
rendőrkapitány választatott meg. A többi 
tisztviselők újból megválasztattak.

Haláleset. Léva városának egyik 
közbecsülésbea megöszült polgára, ZoruJ 
János, iparos tegnap, julius 13 án reggel 
8 órakor 65 éves korában elhunyt. Még a 
régi, jó magyar iparosok közül való, igen 
jó lelkű vidám kedélyű ember volt, egyenes 
s őszinte jellemért mindenki szerette. Teme
tése ma vasárnap délután 5 ólakor. Léva 
város közönségének osztatlan részvéte kiséri 
sírjába.

~ Változás az osztálymérnökség
Bel, Brdosi Lipót a lévai m. á, v. osztály 
vezető főmérnöke a vágvölgyi vonal Il-ik 
vágányánál alkalmazott építési kirendeltség 
vezetőjévé neveztetett ki. — Vidor Sámuel 
mérnök a lévai osztálymérnökség vezetésé
vel bízatott meg, — Brutda Jóiboí mérnök 
Trencsénből a lévai osztálymérnökséghea 
osztatott be.

— Kinevezés. Az igazságügyi minist*  
tér Vaskovics János ar.-maróti átalakító díj- 
nokot Szinérváraljára Írnoknak nevezte ki.

— Március 15. s nem április 11.
A Polgári Iskola Egyesület most Pécsett 
tartott közgyűlésén Istvánffy Gyula breznó- 
bányai igáig, azt indítványozta, hogy az egye*  
ftlet szinte tegyen lápásakei a< iránt, hojy



«z április 11. helyett március 15. legyen 
törvényileg is a nemzeti ünnep. Bizony jó 
volna ez, hány tanár szívesen tanítana inkább 
ápr. 11-én, mintsem ex offo meggyőződésé
vel ellenkező beszédet mondjon.

- Öngyilkosság. Vida András nagy
sziléi fiatal legény, folyó hó 4-én felakasz
totta magát. Este dalolva jött haza egy 
leánytól, a kitől akként búcsúzott el, hogy 
Dgy se jövök én már többet hozzád Boriska. 
Jbkor haza ért, felsőruháját levetette, pén
zét kitette az asztalra. Majd özvegy édes 
anyjának kijelentette, hogy felakasztja magát. 
Ezután Isten áldja meg édes anyám szavak
kal kiment az udvarra, hol még folyton 
dalolt s igy édes anyja azt gondolta, hogy 
tréfál. Reggelre azonban az istálló geren
dáján felakasztva találták.

— A vasút figyelmeztetése. A 
magyar állami vasutak igazgatósága az 
aratási idényre való tekintettel miheztartás 
és óvintézkedés megtétele végett felhívja 
az érdekelt feleket, hogy könnyen gyuló 
anyagokat a pálya tűzveszélyes közelében 
való fedetlen raktározása kerülendő éB a 
behordásokra készen fekvő termények a 
pályatengelytöl legalább 95 méterre viendök. 
Árok a termelők, a kiknek birtokrészén 
a birtok kicsinységénél fogva a termelők a 
a telemlitett távolságra elhelyezhető nem 
volna, terményeiket a lehető legrövidebb 
idő alatt hordassák el a helyszínről. Az 
összerakott kévék előtt néhány barázda 
szántandó s aki mindezeket figyelmen kivül 
hagyja, az esetleg előforduló károk követ
kezményeit is viselni tartozik.

— Munkaidő és a fegyvergyakor
lat. A honvédelmi miniszter intézkedett a? 
iránt, hogy a földmiveléssel foglalkozó tar
talékos katonák, ha aratás idejére behívót 
kapnának, hogy halasztást kérhessenek és 
ezt meg is adja a hadvezetőség. Amely gaz
dasági munkás tehát aratási időre kap 
behivót, rögtÖD kérje a fegyvergyakoriatnak 
más időre való elhalasztását.

— Lopások. Kaucsár Gyula lévai 
szü'etésü szabósegéd, ki dolgozni meguuván 
felcsapott zsebmetszőnek s ebben Bpesten, 
sőt Bécsben oly ügyességre tett szert, hogy 
a vasúti közönség legéberebb tagját is meg
könnyítette tárcája tirtalmától. Legutóbb 
Budapesten szövetkezett Iliba Mihály és 
Mezei Ödön kipróbált zsebmetszökkel s 
Lévára rándultak s itt azzal kezdték meg 
működésűket, hogy egy napon két órát 
loptak, majd betörtek Komzsik Lajos városi ’ 
pénztárnok kereszthegyi szöllő pince hajié- ' 
kába s bár annak ablakát s a pince felső 
ajtaját sikerült is feltörniük, — de mert 
munkájukban megzavarták, a pince másik 
ajtaját nem értek rá feltörni, tehát távoztak, 
csupán értéktelen tárgyakat vittex el ma- ; 
gukkal. A rendőrségnek sikerült a tettese- ' 
két még akkor elfogni, mikor a városból a 
vasúthoz iparkodtak. Bekisérésük alkalmával 
a lopást tagadták, de a beszerzett bizonyí
tékok súlya alatt a két óra ellopását beis
merték, melyek közül egyet a zálogba 
helyeztek, mig a másikat mielőtt értékesít
hették volna — üldözésük közben — a 
Máriássy féle ház udvarában rejtették el. 
A pince betörését azonban tagadásba vették, 
de a náluk talált s a pincéből magukkal 
vitt bűnjel, tagadásukkal szemben is — a 
tettességet állapítja meg. Atkisérték őket a 
lévai kir. járásbírósághoz.

— Éretlen gyümölcs. Folyó hó 13-án 
a városi tiszti orvos — a rendőrőrmesternek 
a piacon tartott vizsgálata alkalmával — 
Sóve Lajosné báti lakos által a piacra szál
lított s áruba bocsátott egy kosár éretlen 
körtéjét — mint az egészségre ártalmasat — 
lefoglaltatta. A nevezett nö ellen a rendőr
ség a kihágási eljárást megindította.

— Háztartási Iskola. Bseztercze- 
bánya városa 1907. junius hó 28-án egy 
újabb nemes intézménnyel lett gazdagabb. 
A város széplelkü asszonyai elhatározták, 
hogy háztartási iskolát alapítanak a társa
dalom támogatásával.

— Bizalomszavazó közgyűlés. Kel
lemetlen izgalomba hozta Körmöcbánya 
városának tisztviselőit és képviselőit a Fel
vidéki Híradó f. hó 7. számában foglalt 
cikk, mely „Kínos polgármesterválasztás" 
címén támadja Palkovics Emil körmöcbányai ’ 
polgármestert. E cikk hatása alatt tizenhét ' 
városi képviselő rendkívüli közgyűlést hi
vott egybe julius 10 éré, bogy megvédje a 
polgármestert a cikkben foglalt valótlansá
gok ellen. Bakhmann Gyula tanácsos elnö- : 
költ a gyűlésen, dr. Wildmann Adolf ügy- ’ 
véd szólalt fel elsőnek. Tiltakozásra szólitá , 
fel a közgyűlést a cikkben toglalt valótlan*  , 
•ágok, ferdítések és hamis tényállások ellen, | 
Oelyeket egyúttal a közgyűlés előtt részle- • 
lesett. A vádpontok ezek : főszolgabíró j 
korából származó rendetlen péuzlelés címén 
pénzbírságra ítéltetett egy alkalommal Pal- 
kovics; 1906 bán pedig a törvénytelen kor
mány alatt beszolgáltatta az adót s ezért 
dorgálásra ítélte a megye. Az ítélet enyhítő 
körülménynek veszi, hogy hivatalos presszió 
hatása alatt cselekedett s hogy egyébiránt 
hazafias szellemben működött mindig a köz- 
‘•olgálat terén. A támadó cikk ezeket az 
•pró magvakat, mondja a felszólaló képvi
selő, botrányfává növeszti. A cikkíró (aki a 
“évteienség ködébe burkolódzott) a vár
hegye rosszalását .megvetésének ferdíti el 
' állítja, hogy a tisztújító széken is 
•‘óvá tétetett a polgármester múltja tiita- 
‘ozóan. Pedig ebből egy szó sem igaz. A j 
^kros ezeket a botlásokat megbocsátotta és

a feledés fátyolét boritá a szépséghibákra, 
melyeknél tokkal többet nyomnak a latban 
lalxoyics érdemei, dr. Wddmann kéri a 

ozgyülést, mondj*  ki, hogy a cikk egyes 
uitaoai valótlanok, hogy*  a város azon 

bizalma, mellyel junius 27-én Palkovics 
Janiit egyhangúlag és közfelkiáltással pol- 
g mesterré rá asztá, a cikk megjelenése 
után sem ingott meg, hogy bizalommal, 
ragaszkodással viselkedik iránta most is, 

ezt a határozatot még a közgyűlés 
napján hitelesítve elküldi a nevezett lap- 

Több képviselő hozzászólása után egy
hangúlag elfogadtatott az indítvány minden 
pontja (a bizalmat csak egy képviselő nem 
szavazta meg) s névszerinti szavazással ki
mondatott az azonnali végrehajtás. Negyven
három intelligens ember mondá ki az ítéle
tet a cikkíróra, hogy ferdíteni nem szabad. 
— Bkdtt.

Barsi bankógyáros. Egy barsi 
bankóhamisitó bünperét tárgyalta teg- 
nap és tegnap előtt a budapesti büntető 
törvényszék. Markó Mátyás alsógyörödi 
származású volt kávés, utóbb pinezér, meg
unva a becsületes kenyérkeresetet, felcsa
pott bankógyárosnak. E.hiresztelte maga 
felöl a jámbor vidéki nép között, hogy ö 
mesés ügyességgel tud hamis bankókat 
gyártani s valódi pénzért háromszoros értékű 
hamis pénzt ad. Trungel János garamlöki 
földmives kapva-kspott az alkalmon s Gutrai 
Lajos aisóváradi fö.dmivessel együtt felke
resték Markó Mátyást 1905, év nyarán s 
Trungel 1400 koronát. Gutrai pedig 2000 
koronát adott át neki. Markó megígérte, 
hogy a hamis pénzt a Szegényház-terén 
adja át nekik. Mikor Trungel és Gutrai a 
találka helyére mentek, útközben két álde- 
tektiv állta utjokat. Rövid kikérdezés után 
a két detektív elbocsátott*  a megrémült 
Trungelt és Gutrait, akik ezután sietve 
vonatra ültek és hazautazva még följelen
tést tenni sem mertek, inkább veszni hagy
ták pénzüket. Trungel azonban mégis feljött 
a fővárosba s felkeresve Markót, visszakö
vetelte pénzét. Markó megígérte, hogy 
visszadja neki a pénzt, ha segítségére lesz 
egy ujabbi áldozat kifosztásában. Trungel, 
hogy pénzét visszakapja, szövetkezett Mar
kóval. Ez aztán megbízta, hogy Baliga 
József nevű barskisfaludi föidmivest csalja 
fel a fővárosba. Baiiga 1906. november 28-án 
4000 korona készpénzzel fel is jött s ezt 
átadta Markónak, aki eiienérték fejében 
egy bőrtáskát adott át neki azzal a kijelen
téssel, hogy a hamis pénz abban van elhelyezve 
Ezt a íeüete bőrtáskát még aznap az Esz- 
terházy-uteza egyik félreeső helyén két 
állitóiágos detiktív fenyegetéssével elvette 
Baligától, aki félelmében, hogy neki is baja 
támadhat a hamis pénz miatt még le jelentést 
sem mert tenni. Trungel e bűncselekményeken J 
kivül a múlt év elején egy szövetkezetett 
létesített a hamis bankógyártásra. Eta köz
kereseti társaság, melynek tagjai Szántó János 
kecskeméti mosó és tisztitóintézet tulajdonos 
ifj. Konc Károly, idősb. Gutray András, 
Gutray Lajos ifj. Gutray András aisóváradi 
kisbirtokosok vo taa, felküldte Szántót és 
Gutray Lajost Bécsbe, hogy vegyék még 
a nekik átadott 2100 koronán a pénzhami
sításhoz szükséges gépeket és eszközöket. 
A két megbízott eleget is tett a megbízás
nak, de a beszerzett gépeket már nem hasz
nálhatták, mert a csendőrök elvették tőlük, 
Markó Mátyás és Trungel csalás bűntetté
vel, a közkereseti társaság tagjai pedig 
pénzhamisítás bűntettére való szövetkezés . 
vétségével vádolva kerültek a bíróság elé. ! 
A tárgyaláson Markó Mátyás, aki különben 
hasonló dologért már büntetve volt, tagad 
a többi vádlott, a félrevezetett s kifosztott 
vidéki gazdák azonban könnyezve ismerték 
be bűnüket. L.punk zártáig még nem érke
zett meg az ítélet.

- Uj magyar lap indult meg Ón- 
állás címén az északamerikai egyesült álla
mokban Philade'pbiában Pivány Jenő szer
kesztésében, melynek célja a magyarság 
erkö csi s anyagi érdekeinek támogatása s 
a kivándorolt magyarság között az összc- 
tartozandóság érzetének ápolása, Az élénk , 
és jól szerkesztett lap bizonyára jhamar 
népszerűségre fog szert tenni az amerikai, 
magyarság között.

— Liga az olvashatatlan írás 
ellen. Fraucziaországban liga alakult az 
olvashatatlan irás ellen. Az ilyesmi nálunk 
is elkelne, mert rengeteg azoknak a száma, 
akik teljesen olvashatatlanul karmolják alá 
nevüket. I. Napóleon, akinek nagyon rossz 
írása volt, állítólag azért vesztette el a 
Waterlooi ütközetet, mert egy olvashatatlan 
parancsát rosszul értelmezték. Ugyanez áll 
a mai nap már nagyon elterjedt gépírás 
ellen is, amelynek produktumai gyakran 
olvashatlanok a halvány lenyomat miatt.

— Vigyázat a tinta ironnal 1 A 
„Láncét*  orvosi szaklap közli a következő 
esetet: Egy asszonynak, kinek szokása 
volt tinta ironját nyelvével megnedveeiteni, 
nemrég ajkai és foghusa kékülni és dagadni 
kezdettek. — Beható orvosi vizsgálat aniiis- 
mérgezést állapított meg. Néhány nap 
muiva bélbaj és légzési nehézségek állottak 
be, melyek biztos jelei annrk, hogy a mér
gezés a vérbe átment, két hét alatt a beteg 
belehalt.

— Patkányok ellen. Bizony már azok 
ellen is szervezkedni ke l. Nmcs nagyobb 
bosszúság mint mikor a patkány tanyát üt 
a háznál. Hanem hát van egy növény, mely
nek a szagát a patkányok el nem tűrik s 

f

messze elpályáznak arról a helyről, ahol ez 
a növény nö, vagy véletlenül fekszik. Ez 
a növény a kutyanyélvfü (Cynoglossum offi
cináié) mindenütt található s könnyen szerez
hető be. Nyomjuk szét s dobjuk oda, ahol 
a patkányok tanyát ütöttek. A legrövidebb 
idő a'att meg fog tisztulni az egész ház 
ettől az undok állattól. Tengeri hajókon 
általában a vizen járók is azt dobálják a 
szögletekbe s a patkányok hányát homiok 
rohannak el; inkáhb beleugranak a vizbe s 
ott vesznek el, sem mint eltűrnék a nekik 
kiállhatatlan kutyanyelvfü szagot.

Ajánlati hirdetés. A lévai áll. tanító
képző igazgatósága felszólítja azon izr. val
lásit lévai polgárokat, akik hajlandók négy 
izr. tanitónövendéket teljes ellátásra, ezenfe
lül még esetleg két növendéket élelmezésre 
elfogadni, hogy erre vonatkozó szóbeli aján
lataikat az intézet igazgatójánál legkésőbb 
julius hó 15-éig tegyék meg. Az élelmezés 
áll ; reggel 0.3 liter tej és egy zsemlyéből, 
délben 2 tál étel, mégpedig hetenként négy
szer leves, hús főzelékkel, kétszer leves és 
tészta, szombat- és ünnepnapokon 3 tál étel, 
a harmadik étel felváltva sült hús vagy 
sült tészta. Vacsorára mindennap egy húsétel.

Szerkesztői üzenetek.
Ny—i. közleménye részben tárgytalan, miután az 

előadás méltatása elöiő számunk egyikében már meg
jelent. — Az egylet tagjainak a szórakozás szempont
jából kifejtett nézeteivel sem értünk egyet ; a mi 
nézetünk az, hogy a nemes szórakozás mellett évenkint 
legalább munka kiállítást kellene rendezniük, ahol 
egymás buzdításával az iparfejlesztés iránt való törek
vésük nyerne kifejezést.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi julius hó 7-tól 1907 évi julius hó 14-ig.

Születés.

A szülői nerc
Ileinueman Gyula Doleg E, 

Petrik István Feifer Mária 

Hóiba József Párák Rozália 

ifj. Svarcz Ferencz Mészáros I. 

dr^ Gyapay Ede Zougor Mária
gy
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ek
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e A gyermek
neve

fiú József

jleány Margit

fiú Gyula

leány Ilona Margit

fiú Ede János 
Gusztáv

I
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Házasság.

Völegcuy es wassziw neie Vallása

Touhaizer Ferencz Szabó Mária

Halálozás.

r. katb.

Az elkunyt neie Kara A halál oka

Kis Zsuzsanna

Jakab Julianna

Özv. Lovas János

12 napos

2 hónap

65 év

Kora születés

Gyomor bélhurut

Máj rák

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázaáuként 20 &or. 60 fill. 21 
kor. 60 fill. — Kétszeres 16 kor. 80 fill. 18 
kor. 69 fill. — Rozs 15 kor. 60 fill. 16 kor 
40 fill. — Árpa 13 kor. 80 fid. 14 kor. 40 
fill. — Zab 16 kor. 40 fill. 17 kor. 20 fill,
— Kukorica 14 kor. 20 üli. 14 kor. 40 fi,l»
— Lencse 27 kor. 40 fill. 28 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor 60 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fiíl.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lucernamag elsőrendű világos szinü 

135—145 — Muharmag 16—17 — Czukor- 
czirok 20 — Puhinka 20 — Vörös köles 
18. —

Nyilttér.

Eladó
Néhai Németh Andrásné után Léváu 

maradt 1 ház (Teleki és Eötvös utcákra 
szóló 13—10 sz. a.) földek és szöllök 
szabad kézből eladó k. Bővebb fel
világosítást nyújtanak Dodek JánOS éa 
Zahorák Sándor lévai lakosok.

Bérlakás.
Takarék- és Hitel
emeletén levő —

Egy — a Lévai 
intézet házának
4—5 szobás lakás ez év október 
vagy november l-től bérbeadatik. 
Közelebbi értesítést ad az intézeti 
igazgató. 1

LX j o -J Száraz nagy raktár- 
l\I Cl U Q • helyiség és egy buto- 
===—=— rozott szoba. = 
Julius 15. esetleg augusztus hó l-től. 
Neumann Adolfné László-u. 6. sz.

1000 szám 1907.

Árverési hirdetmény-
Alsózsadány község képviselőtestületének 

1907 évi julius hó 5-ik napján tartott köz
gyűlésén 19 szám alatt hozott határozatához 
képest ezennel közhírré tétetik, hogy Alsó- 
zsadány községházánál 1907 évi julius hó 
25 napján délelőtti II órara kitűzött árve- 

1 résen a község korcsmáját, a községházánál 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekint
hető feltételek mellett legtöbbet ígérőnek 

1 hat évi időtartamra 1908—1913 évekre 
haszonbérbe fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak a ki- 
• kiállási ar 10%-át, vagyis 40 K. készpénz- 
( ben, vagy 1881. évi LX. t.-c. 12. §-ában 

jelzett árfolyammal számított óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Az árverés többi feltételei a geletneki 
körjegyzőnél megtekinthetők,

Alsózsadány, 1907. julius hó 8.
 Az elöljáróság.

Újonnan épült 
házamban f.

évi nov. l-től
villamvilágitas, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás
Knapp Dávid

Bérkocsi
Ezennel van szerencsém a n, é. 

közönség becses tudomására hozni, hogy 
fivérem uéhai Ertler Ármin által veze
tett bérkocsi üzletének további vezeté- 
tésével én bízattam meg, miért is min
dennemű megrendelések nálam eszközöl- 
hetők, Szepesi és Zugó utca sarkon 
levő fűszer üzletemben jutányos árak 
mellett,rósz idők beálltával csukott kocsi 
is áll rendelkezésre, az utazó közönség 
b. pártfogását kérve maradtam 

kivágó tisztelettel
----------------------ÉRT LEK, HENRIK 

CSASZARFÜRDÖ Budapesten. Nyári és 
------____________ teli gyógyhely, a magyar 
irgamasrend tuajdoíia. E sórangu kénes hév- 
VÍZÜ gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, xenyeimes iszapfürdők, uszodák,török 
kő- es márvanyfürdők ; hőeg-, szénsavas- es 
viamosviz-fürdók. Ivó- es " ' ‘ ‘ '
200 kényelmes lakószoba, 
tányos árak.

Prospektust ingyen és

belelegzési kúra.
Szolid kezelés, ju-

bérmentvo küld 
Az igazgatóság

Üzlet eladás.
Barsvármegyének élénk forgalmú 

vidékén, vasúti vonal mellett, egy elis
mert legjobb hirü fűszer, szeszesital, 
bőr és kézmü áru kereskedés a házzal
együtt egészségi okok miatt eladó.

Minden a legjobb karban, rendkívül 
kényelmes berendezés, a jelenlegi évi 
nettó jövedelem 5 — 6

Üzlet eladás.
Barsvármegyének élénk forgalmú 

vidékén, vasúti vonal mellett, egy elis
mert legjobb hirü fűszer, szeszesital, 
bőr és kézmü áru kereskedés a házzal 
együtt egészségi okok miatt eladó.

Minden a legjobb karban, rendkívül 
kényelmes berendezés, a jelenlegi évi 
nettó jövedelem 5 — 6 ezer korona, 
Termény export szintén sikerrel volna 
űzhető, melyhez kész í aktár áll. — 
C'zim iránt felvilágosítást nyújt Ams- 
tetter Imre ur nagytőzsdéje Léva.

ezer korona.
Termény export szintén sikerrel volna
űzhető, melyhez kész
C'zim iránt felvilágosítást nyújt Ams- 
tetter Imre ur nagytőzsdéje Léva.

i aktár áll. —



28. szám.
hirdetések. 1907. julius hé 14.

Meghívó.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZTÁR

RÉSZVÉNYTÁRSULAT . _
folyó évi július hó 28-án, d e. 10 órakor saját 

épülete tanácstermében 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak.

Takarékbetétek.
A Lévai takarék- és hitelintézet részvénytársu

latnál elhelyezett és elhelyezendő 
í — állandó betétek kamatlábát

1907. évi augusztus hó 1-től kezdődő hatálylyal további 
intézkedésig 41a °lo-ra emeltük.

A betéti kamat-adót ezentúl is az intézet viseli. 
Kelt Léván 1907. julius 11.

A részvénytársulat igazgatósága.

TÁRGYAI:
/

1. Az intézeti 200,000 koronás rész vény tőkének a tartalékalapból való 
átutalás folytán 250,000 koronára leendő felemelése és ennek megfelelően a 
régi 400 koronás részvények bevonása mellett, 500 koronái részvények kiadása 
iránt határozathozatal.

2. A 250.000 koronára kiegészített részvénytőkének 500,000 koronára 
leendő felemelése és a tartaléktőkének gyarapítása céljából 500 drb. 500 korona 
névértékű uj részvénynek 800 korona árfolyam mellett leendő kibocsájtására 
vonatkozó határozatok meghozatala; akként, hogy ezen uj részvények után 
befolyó összegből 250,000 korona a részvénytőkéhez, a többi 150,000 korona 
összeg pedig a tartalékalap növelésére fordittassék.

3. Az alapszabályok 4. 16. § ának módosítása.

Kelt Léván, 1907. julius hó 4.-én.

Az igazgatóság.

Ai elismert legjobb és

Agricola vetőgépek, acél ekék 1,2,3 és 4
'ba.xá.zclá.s-a.alc,

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

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

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

bogyómorzsolök.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S Y F K O IT I -A..“ '•S

Tormács és vőrtetű pusztításra.
SzAllltlxató taJcaxélc t-ü-zKelyelt:.

Széna és szalmaprések nyugvók és

*i legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká, 

kézi-, járgány és gözhajtásra.

Kivonat az alapszabályok 13. §-ából: A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja jogait, 
ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal már a részvényesek könyvében részvényesként be 
volt jegyezve, s ki ily tulajdonjogú részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz
táránál letéteményezte. ________

reszere nélkülözhetetlen!

Legjobb szépitőszer a

FÖLDES-féle MAIIGITcezhz

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

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

gazdasági gépeket11 legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

MAYFARTH PH. és Társa
C8. é3 k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Aiapltva 1872. BéOS, 111 Taborstrasse 71. I000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 
JK.aplia.tólc: ZK.TST-A.jE?!3 DÁVID -úiméil JLé'vé.ii. 

•OOO részletes á.xjeg-yzélc és számos ellsxxxexó le-vél lzxg-yexx. eeeO
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Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, májfoltot, pattanást, bőratkát (Mltesaer) és minden 
más börbajt. Kisimítja a ráncokat és az arcott fehérré, simává varázsolja, üdít és fiatalít. 

-Á-ra.: Isis tég-ely 1 korona, xi.a.e’y 2 Jcioxexxa.
KIVÁLÓ TOILETT-CIKKEK : Margit-högypor (3 színben) 1.20 kor., 
Margif-szappan 70 fi 1., Margit-fogpép kor., Margit-arcviz I kor. 

Kapható minden gyógy szertárban, drogériában és illatszerkereskedésbeu.
Postán utánvétellel v.gy a pénz e özetes beküldése után küldi a ^gszitd : 

FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARAD
ZECa.plia.t0 Xaévdun :

a nőiyszertáraklian
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Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első cs. kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség- 
—ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább 

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 írtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemíedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.
■■■■■■■■■■■■■MaBMemmmeeMmMiamW*

ek és
'srá.laLBztólc'baixx

A világhírű Mc A o 41 
CORMIK féle Midi

fűkaszálók

KNAPP
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DMVVVVb gépraktárában
AlrlU lévan.—

Pljin POktÓPt tüPtnk • GANZ-féle motorok-, Hoffer 
UUü ldKldll Ldl LUK v és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

-............. = varrógépekből. .. — =
Nyomatott Nyitrai 4o Tina kOnymyoadájiban Livin.


