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Vidéken és Léván házhoz küldve : 
ggy évre ... 10 kor. — fill. 
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(I,póstaut.lTánynyal küldhetők. 
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BARS. hirdetések
Négyhasábos petit-gor egyszeri kollégáért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér*  
Hivatalos hirdetmények

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

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^>zeköttetésben 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 ós TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

5235/1807 szám.

Hirdetmény !
Léva város tanácsának 2925/1907 száma 

bstáiozata értelmében felhivatnak Léva 
vári , közmunkáját szolgáltató polgárai, hogy 
úgy az egész igás mint az egész kézi köz
munka szolgálmányt 1908 évtől kezdődőleg 
önkéntesen váltsák meg, vagyis pénzbeli 
sgyenértékben szolgáltassák be közmunka 
tartozásukat.

A közmunka kötelesek ebbeli szándé
kukat az összeírásnál köröző t nyilatkozat 
aláírásával fogják a hatóság tudomására 
hozni.

Láva 1097 évi augusztus hó 25-én,
Bódogrli luajoB 

polgármester.

II.
2761/1907 Szám.

Hirdetmény I
Léva város rendőrkapitánysága közhírré 

teszi, hogy a magyar királyi honvédelmi 
miniszter Urnák a folyó évi 7869 számú 
körrendeleté értelmében a közös hadsereg 
nem tényleges állomáuyu legénységnek ellen
őrzési szemléi és a népfelkelés időszaki 
jelentkezései folyó évben nem tajstandók meg.

A tiszti jelentkezések azoahae az eddigi 
módon a folyó évben is teljeartendők.

Léva 1907 évi augusztus hó 29-én.
Kónya József 
rendőrkapitány.

i

Nevelési rendszerünk.
A mai nappal kezdetét veszi az | 

uj tanév. Az iskolai uj esztendő állandó 
gondot okoz a szülőknek, mert mint 
mindig, úgy most is előtérbe tolakodik 
azon kérdés, hogy mi lesz azon sok 
millió gyermekből, ki az uj iskolai év 
küszöbén a pálya választás szempont
jából mérlegelik az iskolákat. Ezen 
kérdés még ma is éles ellentétben áll 
iskoláink rendszerével, mert senki sem 
tagadhatja, hogy a nevelés problémája 
nincs megoldva és megállapítva azon 
kérdés, hogy a modern társadalom 
igényeinek minő nevelési rendszer fe
lelne meg a legjobban.

Európában mind a népiskolákban, 
mind a középtanodákban, mindenütt 
még a régi rendszer uralkodik, mely 
bizonyos paedagogiai elvek alapján 
konstruálta magának az iskolát, de 
inkább a tanférfiak theoriáinak, mint 
a tanulók szükségleteinek tesz szolgá
latokat.

így keletkezett a mostani tanrend
szer, mely a legapróbb gyermekektől 
az egyetemet végzett ifjúig a tudomá
nyoknak és ismereteknek egész lisztáját 
és könyvtárát tömi a tanulókba, de a 
gyermekeket jövő életmódjukra egyál
talában elő nem készíti.

Ott állunk, hogy egy jelesünk állí
tása szerint, a felekezeti iskolák gyak
ran pátriárchiális primitív volta s a 
kor színvonalára törekvő iskolák tudo
mányos tultengése közt kell választa
nunk. Vagy nem tanulnak a gyerme
kek semmit, vagy mindenre taníttatnak, 
csak olyanra nem, aminek hasznát 
veszik. Már pedig bármi szép tudomány 
legyen a neveléstan, az ne legyen 
absztrakt diszciplína, annak az élettel 
össze kell függnie, melynek számára 
a gyermekeket előkésziti.

Azon igyekezet, hogy encziklopedi- 
kus ismeretekkel mindenre megtanítsák 
a gyermekeket, végig vonul az egész 
iskoláztatási rendszeren, s a tanulót 
öli és kifárasztja anélkül, hogy akár 
neki, akár a köznek sok haszna lenne 
belőle.

Főhiba, hogy az elemi iskola azon 
százezreket, kik itt végzik iskoláikat, 
nem képezi ki semmire, aminek hasznát 
vehetné, mint földműves, vagy mint 
iparos.

Ezt a külföldön már régen felis
merték hibának és a külföld kezdi 
munkára tanítani a gyermekeket a 
népiskolában és kezdi a kéz ügyessé
gét kifejteni rendes leczke órákban, 
melyeket az ész művelésétől elveszen, 
8 azon meggyőződésre jut, hogy fiuknál 
is a kézimunka előnyös pedagógiai 
hatással van a fejlődésre, úgy lelkileg, 
mint jellemileg,

A gyermekek nem fáradnak úgy 
a tanulásban, ha közbe rendszeres kézi
munkát végeznek s oly technikai 
ügyességre tesznek szert, melyet később 
az életben, akár a házi iparnál, akár 
a műhelyben igen jól értékesíthetnek.

Nagy baj, hogy mivel nagyobb 
számmal nincsenek iparos és földmives 
iskoláink, ahol aki közönséges ember
nél vagy iparosnál műveltebb akar 
lenni, magát kiképezhetné. Ezek hiá
nyában minden gyermek a gymnázi- 
umokra és egyetemekre tódul, hol a 
felhalmozott tananyagokkal megbirkózni 
nem tudván, nevelni fogja a tudomá
nyos proletárok számát,

A gymnáziumok már félig meddig 
szakítottak a görög nyelvvel, s helyette 
reálismereteket nyújtanak az ifjúságnak, 
de a tanítását is reformálni kell, s oly 
módszerint kell előadni az alsóbb osz
tályokban, hogy a gyermekek a nyelv
anyagot megtanulják, mielőtt a nyelv
formákkal gyötörtetnének, ekkor aztán 
megtanulnának a gyermekek latinul, 
melynek hasznát vehetik életben, tudo
mányban, irodalomban,

ltjaink előtt az államszolgálatnak 
csak egyik fele, a jogi áll nyitva, a 
másik fele a katonai még most is na
gyon el van zárva.

Valóban, sok szülő nehéz gonddal 
kérdi a tanév elején, hogy fiából mit 
neveljen, s nevelési rendszerünk ebben 
nem nyújt segédkezet, sőt inkább 
akadály a pályaválasztásban.

Jól tudjuk mi azt, hogy a századok 
folyamán kifejtett tanrendszereket egy 
tollvonással megsemmisíteni nem lehet, 
de gondolkodni a rendszer hiányai 
felett mindenesetre kötelesség, mert 
csak igy lehet idővel a hibás rendsze
reket jobbakkal s töletesebbekkel pótolni.

Különösen az alsóbb osztályoknál 
a fősulyt arra kell fektetnünk, hogy a 
diák azokat az ismereteket szerezze 
meg, a melyre a polgári életben mint 
iparosnak vagy kereskedőnek szüksége 
leend. A felsőbb oktatás rendszerét 

i már azután lehet tudományos alapokra 

fektetni, de annak mértékét is ne az 
előadó tanár képessége, de a tanuló 
ifjúság ismeretköréhez szabják.

Uj nevelési rendszerre van szüksé
günk, a melynek fő irányelve legyen 
a gyakorlati, a mindennapi életre való 
nevelés.

Túlkapás.
Az országos orvosszövetség barsmegyei 

fiókjának egy határozata került hozzám, 
melyet a szövetséghez nem tartozó kartár
sakra nézve, jelen alakjában, kötelezőnek 
nem ismerek el és mely ellen tiltakozom.

Nem anyagi indokból teszem ezt. Nem 
vagyok ugyan tagja a szövetségnek, de meg
nyugtathatom kartársaimat, hogy a beteg- 
segélyzö pénztári orvosi állásokkal kapcso
latos érdekeit nem fogom zavarni; nem mert 
talán a határozatukban foglalt fenyegetőd- 
zéstől félnék, hanem mert van rá más okom.

Az orvosszövetség az orvosok szabad 
társulása ; törvény nem szentesíti, nem köte
lező mint az ügyvédek kamarái. Minden 
orvos kedve szerint kívánhatja a szövetségbe 
való felvételét, vagy ha nincs kedve azon 
kívül maradhat.

A szövetség határozatai tehát — ha csak 
nem általános etikai természetűek — csak a 
tagjaira kiterjedöleg lehetnek kötelezők.

A mint a szövetség határozatainak jog
érvényét a rajta kívül álló kartársra akarja 
kiterjeszteni, jogsérelmet követ el.

A szövetségnek mint erkölcsi testületnek, 
a maga jelzőjének meg kell felelnie. 
Ha az orvosi kar közérdekét képező nemes 
célt tűz ki magának, nem szabad ennek 
elérésére nem nemes eszközt használnia.

A barsmegyei fiókszövetség e szempon
tokra nem volt tekintettel, midőn f. évi 
junius hó 24-én hozott határozatában kije
lenti, hogy :

1. Egyes orvos nem tárgyalhat a beteg- 
segélyző pénztárakkal és megbízást csak 
a szövetség közveti lésével fogadhat el 
azoktól;

2. Lévára nézve a szövetség elfogadja 
ugyan a szabad orvos választást (betegse- 
gélyzö tagok részéröJJ, de azért olyanok 
nem lehetnek pénztári orvosok, akik nem
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A lelkiismeret.
i.

Az aranycsináló a város végén lakott 
egy várszerü tornyos házban. A ház külö
nös építmény volt. Földszintjén nem voltak 
sem ablakok, sem ajtók, csak emeletnyi 
magasságban volt bevágva a vastag kö- 
falakba néhány szelelő lyuk és egy alacsony, 
széles vasajtó. A szelelő lyukakat is vas- | 
kosarak fedték s a házba csak úgy lehetett ( 
bejutni, ha előbb felülről leeresztették az i 
összecsukható és kinyitható keskeny fa- ’ 
lépcsőt.

A különös építmény ó német fedeléből , 
meszsze kiugrott egy karcsú torony, amelynek 
fedele nem volt, hanem vízszintes ajtóval 
‘Íródott. A torony tetejét korlátok szegé- ' 
lyezték s e korlátok mögött gyakran feltűnt 
‘ különös ház lakója, az aranyosinál. ,

A városban sok titokzatos dolgot 
beszéltek az aranycsinálóról. Biztosan tudták, 
kogy összeköttetésben van az alvilági széllé- * 1 
kökkel, akik a föld megolvadt méhéböl I 
T®drekben hozzák föl neki a folyó aranyat, 
‘melyet aztán ő kemény ércnek dolgoz fel.

As aranycsináló mindezekről a mesékről , 
födött és mosolygott.

— Aa emberek ostobák I — mondott*  
v*l*kinek  és ez a valaki a lány*  volt. i 

A rut arcú, savó zöld sz^mü arany*  
hálónak ugyanis gyönyörű WÓp lány*

veit. Aranyhaja volt a lánynak, égszínkék 
szeme és hajnalpiros arca.

— Gertrud, — mormolta eltűnődve az 
aranycsináló — ma mennyit osztottál ki az 
ostoba emberek között ?

— Tíz aranyat ! — felelte a lány.
— Jól van 1 Holnap ugyanannyit ; 

adhatsz.
Az aranycsináló leánya boldogan ugrott 

az atyja nyakába és megcsókolta annak 
pergamentszerü, sárga arcát.

— Oh, milyen jó is vagy te édes, 
bölcs apám I

II.
Hánesz, az aranycsináló, közönséges I 

uzsorás volt. Évek hosszú során át csalta, ' 
lopta a könnyelmű embereket s mikor már ; 
annyi vagyont harácsolt össze, hogy akár 
száz embert is gazdaggá tudott volna tenni 
belőle, visszavonult. Az öregsége is kény- 
szeritette már a pihenésre.

És Hánesz, az aranycsináló az ország 
másik végébe költözött, a várszerü tornyos 
házba, amelyet saját tervrajza után épit- 
tétett fel.

Itt, nagy magányosságban, a tétlenség 
unalmában az arannesinálót különös érzések 
fogták el. Az aranycsináló minden fentartás 
nélkül állapította meg önmagáról :

— Közönséges örmény gazember va
gyok s h*  nem * saját bőrömről volna szó, 
hát egyszerűen fölakasztanám magamat.

Ez önbeismerés nyomán az *r*ncsináló  
önkénytelenül filoaofálni is keadett t

— Sohse jutok a szentek társaságába, 
— sóhajtotta őszinte búval és borzadva gon
dolt a számára egyedül lehetséges földöntúli 
kvártélyra, a pokolra.

Ez a gondolat már szinte beteggé 
tette. A poklot nagyon kényelmetlen helynek 
Ítélte. Gyermekkorából emlékezett egy képre, 
amely apjának, a szent és jámbor örmény 
kocsmárosnak hálószobáját diszitette. Ez a 
kép a poklot ábrázolta. Jajgató emberek 
sültek ott a nyárson, vagy főttek nagy 
üstökben.

Az aranycsinálónak ludbőrös lett a háta, 
ha erre gondolt és elhatározta, hogy rászedi 
a pokol fejedelmet. Belzebubot, aki nagy 
könyvében már bizonyára nyilván tartja őt.

Pénzzel mindent el lehet érni — gon
dolta Hánesz és számadásokat csinált. Ki 
számította, hogyha minden nap tiz aranyat 
jótékony célra ad, ez éppen óriási vagyonának 
kamatait teszi ki. A töke tehát sértetlen 
marad. Fent az égben pedig napról-napra 
szépen bevezetik majd a főkönyvbe a tiz 
aranyat s mire az ördög érte jönne, akorr*  
már tele volna írva a mennyország főköny
vének lapja és Belzebub inasa hosszú orral 
távoznék.

Az aranycsináló nagyon megörvendett 
az ötletének és a lányának tiz aranyat adót t 
hogy ossza szét a szegények között.

III.
Történt pedig, hogy a városba, amely

nek végén aa aranyoaináló is lakott, egy 

ifjú jött. Ágról szakadt külsejű, nagyhangú 
ifjú volt, aki az utczákon megállította az 
embereket és szidta, káromolta őket.

Az emberek, akiket az idegen ifjú igy 
szidalmazott, először haragra gerjedtek és 
megakarták kövezni, de aztán, amint tovább 
hallgatták, lecsillapodtak és szégyenkezve 
somfordáltak el mellőle.

A városban pedig furcsa dolgokat 
beszéltek az ifjúról. Mondották, hogy a 
vesékbe néz és mindenkinek kifordítva látja 
a lelkét. A város eszének, a sánta szür- 
szabónak, aki valamikor a nagy városban 
irodaszolga volt, ez mondta az idegen ifjú :

Olyan a lelked, mint egy rossz ködmön. 
Csupa ringy-rongy folt van rajta. Hat olyan 
szabó vagy, ki még uj ruhát se tudsz varrni 
a telkednek ?

A köszörűsnek a piacztéren ezt 
kiálltotta:

— Hát azt a sok rozsdát mért nem 
köszörülöd ki már a telkeden ?

A harangöntőhöz igy szólt í
— Tudsz is te harangot önteni ? Nem 

hallod, hogy a lelked harangja milyen üre
sen kong ?

Hanem a legvakmerőbb volt, amit * 
városbirónak mondott:

— Te irsz törvényeket ? Hiszen még 
írni sem tudsz. Egy betű sem jő ki a pen
nádból anélkül, hogy foltot ne ejts vele * 
telkeden,

A*  aranycsinálóhoz leány*  vitte meg 



állhatnak egész nap rendelkezésre ; 
mindez pedig a nem tagokra is kötelező, 
mert:

3. ha ezek ezen megállapodást nem 
tartják be, a tagok velük minden 
kartársi és társadalmi érintkezést meg
szakítanak és a körülmény a szövetség 
hivatalos lapjában közé fog tétetni.

E pontok az elfogulatlan ember jog- és 
igazságérzetét sértik és nem felelnek meg 
az orvosi kar, hajdan etikai alapra fektetett 
tekintélye iránti kegyeletnek. E határozat 
az egyéni szabadság, oly természetű korlá
tozását jelenti, mely jogi tekintetbeD nonsens, 
mert erre sem Írott törvényeink, sem a 
társadalom törvényei, nem adnak jogot á 
szövetségnek. Épen ezért ezen határozat 
nemes eszköz, mely az orvosi kar már is 
hanyatló tekintélyét még jobban fogja aláásni.

A tiszteit „szövetségbeli*  kartárs urak 
e drákói törvény megalkotására talán azért 
ragadtatták el magukat, mert túlbecsülték a 
fiókszövetség erkő'csi hatalmát; elfelejtették 
hogy az soha sem lehet oly nagy, hogy a 
jogtalanságot és igazságtalanságot erénynyé 
avathassa fel.

ök pálcát akarnak törni egy — talán 
minden tekintetben kifogástalan — ksrtárs 
tisztessége fölött is, azt a kartársat pellen
gérre akarják áliitani, a társadalom szemé
ben megbélyegezettnek feltüntetni — mert 
nem hódolt a szövetség megállapodásainak, 
a melyekhöz semmi köze.

Pedig tisztelt „szövetségbeli11 kartársaim 
az önök határozata nagyon anyagi színezetű, 
nem találjuk azon a magasabb, etikai motí
vum halvány árnyalatát sem.

Mit jelent például az a korlátolt szabad 
orvosválasztás t

Azt semmi esetre sem, bogy mikor e 
pontot megszerkesztették önöknek fájt a 
fejük a segélyzöpénztári tagoké helyett.

Ez azt látszik jelenteni, hogy önök 
Léván két orvos részére akarják a beteg- 
segélyzöp. orvosi jövedelmet monopolizálni. 
Mert: nem lehet betegs. p. orvos

1. a honvédorvos,
2. kórházi igazgató,
3. kórházi alorvos,
4. városi tiszti orvos,
5. járási tiszti orvos,
6. körorvos,
7. vasúti orvos,
8. uradalmi orvos.

A lévai tiz orvos közül tehát csak kettő 
olyan, a kit elsődleges kötelezettségek nem 
foglalkoztatnak néha egész vagy fél napokig 
hivatalos teendők végzésével. Jelenleg ugyan

a szabadszáju idegen hirét. Mikor Hánesz 
hallotta, hogy az idegen ifjú milyen kemény 
dolgokat mondogat az embereknek, kíván
csiság fogta el, hogy vájjon neki mit mon
dana. Fölment hát a toronyba és onnan 
nézte messzelátóval, hogy nem láthatná-e 
meg az ifjút. Nem kellett sokáig várnia. 
Czigánykereket vetve tűnt fel az a városvégi 
házak közül. Az aranycsináló, amikor meg
látta a furcsa alakot, aki a lábain és kezein 
úgy vetette át magát, mintha szélmalom 
volna, kacagott. Az ifjú megállott és fel
kiáltott hozzá ;

— Mit kacagsz, te vén gazember. 
Talán nevetségesnek találsz ? Hát nem 
vagytok sokkal nevetségessebbek ti, akik az 
egész életen át vetitek a cigánykerekot a 
fejeteken át, csakhogy egy kis alamizsnát 
kolduljatok a sorstól ?

Az aranycsinálónak leesett az álla. A 
bátor és különös hang megdöbbentette.

— Ki vagy te és honnan jösz ? — 
kérdezte.

Ne légy kiváncsi I Ha akarod nem 
tudod meg, de meg tudod majd, amikor nem 
akarod, i I

— Ettől a felelettől ugyan nem lettem ' 
bölcsebb, — gúnyolódott az aranycsináló, i

— Minek neked a bö csesség, mikor ! 
úgy is ostobaságból élsz. Ha bölcs volnál, * 
rögtön belátnád, hogy hasztalanul éltél ' 
eddig és levetnéd magad a toronyból.

— felelte 
hát.

— Te tetszel nekem, 
aranyksináló — disguráljunk

Az ifjú kacagott :
— Nem addig van a 1 Ha beszélni 

akarsz, gyere le a bagolyváradból. Én nem 
nyújtogatom többé fölfelé a nyakamat.

Az aranycsináló lemászott a toronyból. 
Az idegen ifjúval megiudult a mezők felé 
és mély beszélgetésbe merült.

— Te nagyon rossz embernek hiszel 
engem, — kezdte az arany csináló. — Sze
retném bebizonyítani, hogy nincs igazad, 

a

I

a 2. és 8. pont alatti állás egy személyben 
egyesül, de ez nem változtatja meg a szám
arányt, mert a fiókszövetség elnöke — 
régebbi kijelentése szerint — tudtommal 
nem tart igényt betegs.ptári orvosi állásra 
’s igy szintén csak két aspiráns maradna.

A szabad orvosválasztás-ról szóló pont 
tehát nagyon megközelíti az Ízetlenséget, 
mert szembeötlőn magán hordja a célzatos
ság látszatát; mintha az egész határozatnak 
punctum saliense ez volna. Már pedig akár 
úgy. van, akár csak úgy látszik is, sehogy- 
sem szolgál az orvosi kar tekintélyének 
növelésére. E pont azonkívül szintoly igaz
ságtalan és jogtalan, mint az elébb tárgyalt, 
mert a fiókszövetség túl megy a hatáskörén, 
midőn tagjainak megélhetési célból való 
tisztes versenyét korlátozni vagy lehetetlenné 
tenni akarja, még pedig egy-két józanon 
gondolkodó kartárs érdeke kedvéért.

Ha a fiókszövetséget azon nemes inten
ció vezette, hogy Léván minden orvosnak 
jusson valami a fikszum-W. akkor igyeke
zett volna ebben oly módon eljárni, mely 
senki jogait, senki igazságérzetét nem sérti 
és melyhez a célzatosság gyanúja nem férhet.

A fiók szövetség határozatának utolsó 
pontjában, mely a megtorlási módokról 
szól, legkiválóbban tűnik ki, hogy szövet
ségbeli kartársaimban akkortájt hypnosis 
alatt volt a jogérzet, igazság szeretet, jóiz- 
lés és méltányos gondolkozás.

A kitől nincs jogom a parancsom teljesí
tését követelni, azt nincs jogom megfenyíteni 
ha parancsomat nem követi.

Mi, szövetségen kivül álló orvosok füg
getlenek vagyunk, a fiókszövetség határozata 
ránk nem erőszakolható és ezért tagadjuk, 
hogy annak joga volna minket még csak 
megfenyegetni is.

De vigyázzon a fiókszövetség, hogy 
ezzel a nagyhangzásu fenyegetödzésael kudar
cot ne valljon !

Emlékezzék vissza az ezelőtt közel 
kilenc éve történtekre. Akkor tisztán erkölcsi 
motívum alapján hoztunk hasonló megtorló 
határozatot és nevetségessé tettük magunkat 
e gentlemanlik határozattal, mert a felhá
borodott kartársak, midőn végrehajtásra 
került volna a dolog, teloldották magukra 
nézve a határozat kényszerét.

Es most azt hiszi-e a tisztelt fiókszö
vetség, hogy biztosítva van a kudarc ellen, 
mert most nem erkölcsi, hanem anyagi 
kérdés forog szóban ?

— Nem érezték-e épen ezért, tisztelt 
kartársrim, hogy akkor midőn e határoza
tot hozták, önön magukra pirítottak rá ?

— Ne bizonyíts I — falelte az ifjú 
tréfásan. — Engem nem csalsz meg. Te 
vén gazember vagy I

— Tagadom, — mondotta az arany
csináló ingerülten, — én sok jót cselekszem. 
Mindennap tiz aranyat adok a szegényeknek. 
Ha szegény vagy, neked is adok, Akarod ?

Az ifjú mosolyogva legyintett a kezé
vel. Aztán egy mogyorófa bottal végigver- 
deste az utszéli bokrokat és dúdolni kezdett.

Hm, te jó tékony vagy ? — mondotta 
aztán gondolkozva. — No, jó !

E’y parasztasszony jött velők szembe 
az utón. Falusi kofa volt, aki a hátán egy 
nagy puttonba almát vitt be a városba. Az 
idegen ifjú, mikor a kofa mellett elhaladtak, 
nagy ügyességgel kicsent egy almát a 
puttonból és jóízűen kezdte enni. Az arany
csináló megbotránkozott.

— Nem szégyenled magad ? Meglopni 
azt a szegény parasztasszonyt 1

Az ifjú kacagott. Jóízűen rágta az 
alma kövér húsát és a csutkát megtartotta. 
Egy apró kis fiúcska szaladt feléjük. Poros, 
szurtos volt az ingecskéje és az arcán meg
látszott, hogy a sok ugrándozástól megéh»zett 
Az ifjú eléje állt :

— Te gyermek, akarod ezt a csutkát ? 
A fiúcskának kigyult a szeme és kis 

keze mohón kapott az alma maradvány után.
— Köszönöm bácsi 1 — mondta, aztán 

kis fehér egérfogaival csámcsogva rágta aa 
almacsutkát.

— No látod, — mondta az ifjú az

I
az

i
i aranycsinálónak — hát nem vagyok én jóté

kony ember ? Akárcsak te 1
Az aranycsináló megrázkódott és félén

ken bámult az ifjúra.
— Ki vagy te ? — kérdezte újra. 
Az ifjú arca elkomorul és ásítva mondta. 
— Én az emberek lelkiismerete vagyok. 
Aztán lefeküdt aa árokszélre és 

elaludt.
Pakoti József.

I 
I 
i

Vakok, némák, süketek voltak-e akkor 
mindnyájan, akik jelen voltak a junius 24 ki 
közgyűlésen, bogy senki észre nem vette ez 
öreg hibát, senki fel nem szólalt ellene, 
senki észre nem tért, az esetleges vétó hal
latára?

Kartársaim, akik a szövetségnek tagjai, 
bizonyára helytelenítik, hogy e dolgokat e 
helyen hozom fel. De hát nekem nincs 
mint nekik — hivatalos lapom. Nekem ott 
kell tiltakoznom a hol azt célomnak legmeg
felelőbben tehetem. Nekem azon közönség 
előtt, még pedig jóelöre, kell tisztáznom a 
dolgot, a mely közönség előtt a fiókszövet
ség a kötelékén kivül álló kartársakat is 
oly módoD akarja megbélyegezni, melyet 
korrekt gondolkozásu ember csak a becsület 
elleni vétséggel szemben alkalmaz. Nekem 
fel kell világosítanom azt a közönséget 
melylyel érintkezünk hogy mily erkölcsi 
jelentőségű az a bojkott, melylyel a fiókszö- 
vetség fenyegetödzik. Végül pedig akarom, 
hogy minden barsmegyei kartárs tudja meg, 
hogy az ominosus határozat felett másképen 
is lehet kontemplálni mint azt egyes kartár
sak — nyilvánosan teszik.

Léván, 1907. augusztus 27-én.
Dr. Karafiáth M.

» Közös konyha.
A soéialis életnek kemény problémáját ol
dotta meg és tegyük hozzá, hogy diadalmasan, 
fényes eredménnyel oldotta meg Nagybecske- 
rek. Ha akárhányszor amerikai hireket 
olvastunk a közös konyháró* 1, a mi nyárs
polgári gondolkodás-módunk vagy megijedt, 
vagy lekicsinyelte az újfajta erőlködést. 
Megijedt attól, hogy romlanak a régi, jó 
erkölcsök, kivesz a családból konyhagőzzel 
és ételszaggal együtt az utolsó poezis. Vagy 
lekicsinyelte azokat a szegény háztartásokat, 
a melyek elveszik a nőt a konyha mellől 
és más foglalkozást kínálnak cserébe. Napi
rendre hozva az ehetetlen, vagy csekély 
tapértékü vendéglői kotyvalakot. Ma már, 
túlvagyunk e naiv megilletödésen. Az élet 
átalakult, vagy ha úgy tetszik megnehezült. 
Az asszony a férfival egy sorban küzd a

I kenyérért és teljes egyenjogositást követel 
i a munkában. Az a régi frázis, hogy a, 
( természet rendelése szerint az asszony süssön, 

főzzön és gyereket dajkálja, kimaradozik a 
komoly tételek sorából. A főzésnél értékesebb 
anyagilag is, erkölcsileg is hasznosabb fog
lalkozást keres ma a nö és a család iránti 
kötelességét hivebben tölti be gyakran, ha, 
vagy a megélhetés nehéz gondjait ossza 
meg férjével, vagy a gyermeknevelésnek 
áldozza minden percét, a melyet terméket
lenül kötött le eddig a tűzhely.

A mint igy itt változott a nö munkakö
réről való ósdi felfogás, egyidejűleg bekö
szöntött a mérhetetlen drágaság. Különösen 
emelkedett a cselédek bére s talán még 
többet a cselédek arrogantiáj■>. Azok a 
bizonyos hü es engedelmes szerény szolgálók 
ma már csak a ponyvaregények naiv 
meséjében élnek. Ezek az állapotok az utolsó 
években folyton-folyvást fokozódva a tür- 
hetetlenség superiativuszát állították elő s 
felforgatták a háztartások csendjét, a csőd 
szélére kergették a ház büdzséjét s ideges, 
beteg nyugtalansággal mérgezték meg a 
háziasszonyt . . . Szóval meg volt minden 
kellék arra, hogy kitörjön e téren a forra
dalom és sutba kerüljön a régi háztartási 
alkotmány.

Nagy becskerek intelligentiáj^ volt az 
úttörő. Harmincz család összeállóit és be
rendezte az első közös konyhát a mely fényesen 
megállta a próbát. Jóizüt és sokat ad olcsón. 
A nagybecskereki példa vonz. Az ország 
több nagy városában kezdeményezik már a 
közös konyhát. Valószínű, hogy mi sem 
maradhatunk hátra, Egy néhány intelligens 
ember már meg is penditet-.e a közös konyha 
eszméjét és az szinte hihetetlen népszerű légre 
talált a hivatalnok osztályban.

Rendkívül érdekes tanulmányra nyújt 
alkalmat a nagybecskereki konyha leírása. 
A megélhetési viszonyok a nagyobb forgalmú 
városokban azonosak lévén, körülbelül úgy 
állíthatjuk be a költség vetést és a közös 
konyha rendszerét, a mint azt Becskereken 
megalkották.

A közös konyha egyleti jelleggel alakul 
meg. A végrehajtó hatalmat a választmány 
gyakorolja : élén az elnökkel. Az adminiszt- 
ratió végzésére ti'kári és pénztárnoki állá
sokat szerveznek. Az ételsor összeállítására 
pedig választatik egy háromtagú hölgybizott
ság éves mandátummal,

A közös konyha összes szükségleteit 
egyenesen a termelőktől szerzi be s egy 
okos háziasszony összes praktikus megtaka
rítását hatványozott mértékben érheti el. 
Egy adag (két felnőtt, egy gyerek számára 
bőségesen elég) négy tál étel ebéd és két 
tál étel vacsora 70 koronára van előirányozva, 

Ha reális számításokat teszünk a mint 
azt a nagybecskereki példa után a többi 
közös konyha tervezői meg is tették, úgy 
találjuk, hogy egy közepes polgári család 
háztartásában a közös konyha 300 — 400 
kor. megtakarítást jelent. Elesik elsősorban 
is a méregdrága tűzifa és egy cseléd tartás. 
A hol eddig két cseléd vo'.t, jövőre elég 
lesz egy is, a hol pedig m egy elég volt

i

ott egy bejárónő is elvégezheti a jobbára 
csak takarításból álló házimunkát. De a 
mint cikkünk elején rámutattunk, sokkal 

' fontosabb lesz az a nyereség, hogy a n(j 
1 felszabadul a főzés gyötrelmei munkájától

és pedig felszabadul a nélkül, hogy azzal » 
gyomor elvesztené eddigi elkényeztetett 
kiváltságait. Az intézöség elsőrangú szakács 
művészt óhajt szerződtetni a közös konyha 
élére, a ki válogatott gyönyörökké', kecsegteti 
a leghiresebb gourmandot is. A mi as^zo. 
nyaink pedig vagy férjeik nehéz munkáját 
könnyítik meg a kenyérszerzésben, vagy 
felszabadult idejüket teljes egészben, gyere
keiknek szenteltetik. Hogy ezzel a csőrével 
mennyi sokat nyer a társadalom, azt uég 
a régi rendszer legmakacsabb hive is kény, 
télén beismerni.

A magunk részéről örömmel üdvözöljük 
a társadalmi haladásnak azt a lépését és 
kívánjuk, hogy a közös konyha eszméje 
érett megfontolás után testet öltve, méltóan 
töltse be a hozzáfűzött várakozást. Már 
nálunk Léván is rendkívül nehezedett a meg- 

! élhetési viszonyok, azért szívesen adunk a 
I közönségnek alkalmat arra, hogy ezzel az 

új, valóban socialis kérdéssel foglalkozzék • 
e célból a közös konyháról szóló cikket jövő 

' számunkban folytatjuk.

Különfélék,
— A F. M K. E. jubileuma. Nyitra 

, városa nagy előkészületeket tesz, hogy a 
' F. M. K. £>. negyedszázados ünnepe alkal

mából odaérkező vendégeket méltón fogad- 
I hassa. Az ünneprendezés összes munkáját e 
, vendéglátó város vette át a jubiláns egye

sülettől. A közgyűlésen, mely iránt roppant 
nagy érdeklődés mutatkozik, a kormány 

• valamint valamint az országgyűlés mindkét 
, háza is képviseltetni fogja magát, sőt mint

■ hírlik a kormány tagjai közül is részt vesz-
■ nek a közgyűlésen. A kereskedelmi minisz

ter a közgyűlés alkalmából tiz napra érvé-
1 nyes kedvezményes utazást engedélyezett az 

egyesület tagjainak. Ezek a kedvezményes 
I jegyek úgy a magyar államvasutak, mint a 
' kassa oderbergi vasút gyorsvonataira is érvé- 
I nyesek. Az egyesület elnöksége ezúton kéri 

mindazokat, a kik a jubiláris közgyűlésen 
í résztvenni akarnak, hogy részvételüket a 
i F. M. K. E. titkári hivatalnál (Nyitra) 

BÜrgősen bejelenteni eziveskedjének, hogy 
a város a résztvevők elszállásolásáról meg 

’ idejében intézkedhessék.
— Katonaság átvonulása. Mint már 

jeleztük is, az elmuit héten nagy katonajárás 
volt nálunk. A 14. honvédgyalogezred egy 
heti itt tartózkodás után hétfŐD, 26 án, elvo
nult. Aenál több jött 29-én. Már előző napon 
izgalmas futkosás, sürgés-forgás mutatta 
hogy csinálják a kvártélyokat. A tiszti laká
sokkal még csak ment a dolog ; de a legény
ségnek szállást csinálni kicsit bajos volt. 
Csütörtökön délben már nagy tömeg várta 
a katonákat. 12 óra után megcsattant a 
keramit a fürge honvéd huszárok ficránkoló 
lovainak patái alatt. A huszárok a Puezta- 
szentjánoshoz tartozó majorokban nyertek 
elhelyezést, mig egy részük a Tabánba 
szállásoltatott el. A huszárokat csekély 
időközzel ágyuk követték, melyek dübörögve 
vonultak a Leidenfrost-majorba. Közbe meg
érkezett Kalic József ezredes, dandárpa
rancsnok kíséretével és lovag Schöllerhez 
szállott. 1 óra után vonult be a lő. honvéd 
gyalogezred; félóra múlva pedig a 13, har
sogó zeneszóval. A katonák azonnal szállá
saikra vonultak. 190 tiszt, 3100 legény volt 
8 ágyúval és 310 lóval. Estefelé a Kossuth 
Lajos-téran térzene volt, melyet nagy sétáló 
közönség hallgatott végig. Este csak úgy 
nyüzsgött a korzó a katonáktól, a kávé
házak és vendéglők pedig alig tudták be
fogadni a sok hadfit. 30-án reggel a katonák 
Szántó felé tovavonultak.

— Járásbíróságunk egyik bírája, 
Dr. Elek Mór, járásbirosági ranggal nyuga
lomba vonuit. Lapunk mai számának megfe
lelő rovatában vesz búcsút városunk közön
ségétől, földijeitől. — Városunk közönsége, 
társadalma szívesen fogadta a hazavágyó, a 
társadalmi kérdések iránt igazán melegen 
érdeklődő férfiút; ki a köaügyek iránt 
érzékkel bir és részt vett közöttünk minden 
üdvös mozgalomban. Mi, akiknek vállaira 
nehezedik a közszolgálatok súlya, mérlegel
hetjük polgártársaink értékét ez irányban 
is. — S őszintén szólva hálás tiszteletre 
vagyunk utalva azon kevés, derék egyén 
iránt, aki velünk tart és állásához, helyze
téhez mérve kiveszi a részét Léva város 
társadalma emelésének, fejlesztésének mun
kájából. — Dr. Elek Mór nyugalmazott 
járásbiró ur bucsuzója alkalmából szívesen 
ragadjuk meg tehát az alkalmat és a közü
gyek szolgálatában ki fejtett tevékenységét 
elismeréssel honoráljuk, kívánjuk egyúttal, 
hogy uj otthonában a teljes megelégedés 
jutalmazza buzgalmát, tevékenységét.

— Házasság. Özv. Kis-Kámom Szalay 
Kálmánná szül. Beck Erna úrnőt nőülvette 
dazséri Boleman Árpád Budapesten.

— Főszolgabírói székhely áthe
lyezés. Érsekújvár város régi óhaja betelje
sedett. A belügyminiszter ugyanis Érsekújvár 
járás főszolgabírói hivatalát régi székhelyéről 
Nagysurányból, Érsekújvárra helyezte át és 
ezen rendelet végrehajtására utasítja a vár
megye közönségét, olyképen, hogy ezen 
áthelyezés legkésőbb 1908. évi november
1-én  végrehajtassák.



— Tüzesetek. Ma egy hete Léván * 
László titcában Miklóst Jánosáé istállója 
kigyuladt. Szerencsére a tüzet jókor észre
vették b elojtották. A tűz gondatlanságból 
keletkezett, mert a háznép az nap hajnalban 
búcsúra ment más községbe s a gyertyát 
,z istállóban égve feledték. — Pénteken 
jlurkó János háza gyuladt ki, de ezt is 
hamar lokalizálták. Ugyanekkor Vámos- 
ladáDybar. is tűz volt, hat ház égett le. Ez 
a Híz, úgy látszik gyújtogatás folytán kelet
kezett.

— Kitüntetés. Szölgyény Ferencz, 
gyöngyösi áll. főgimnáziumi ieazgató, a király 
engedélyével a budapesti II. kér. Ferencz 
József intézet kormányzásával bízatott meg, 
a lévai főgimnáziumban is több évig tanított^ 
így a kitüntetés hire bizonyára itteni bará
tait is jól eső örömmel fogja eltölteni.

— Hontmegyét eltörlik. Ipolyságról 
távirati utón a fővárosi lapoknak jelentik 
hogy • étz általános választói jog megalko
tásával egyidöben azt tervezi a kormány, 
bogy néhány vármegyét megszüntet, néhá
nyat pedig bekebeleznek más megyékbe. A 
halalraszánt megyék sorában szerepel Hont- 
vármegye is, melyet egyesíteni akarnak Bars- 
megyével. A két vármegye székhelye Léva 
volna.

— Meghívó. A Lévai róm. kath. 
főgimn. Segélyzö egyesülete szept. hó 4-én 
délután 4 (négy) órakor tartja a gimnázi
umban közgyűlését, melyre az egylet tagjai 
ezúton meghivatnak.

— Nem lesznek ellenőrzési szem
lék. A hivatalos lap honvédelmi miniszteri 
rendelet közöl, amely szerint az idén a 
tartalékos éa póttartalékos katonák ellenőrző 
szemléje, úgy a közös hadseregbelieké, mint 
a honvédeké elmarad s nem tartják meg az 
dén a népfelkelők időszaki jelentkezését 
sem. A tisztek azonban az idén is kötelesek 
jelentkezni.

— Áthelyezés. Horváth János óbarai 
káplán hasonló minőségben Somorjára he
lyeztetett át.

— A barsmegyei garamszentke. 
reszt! járás jegyzői kara 1907 évi aug. 
hó 25-én GeletneKen az összes községi és 
körjegyzők részvételével gyűlést tartott, 
melyen „Barsvármegye Garamszentkereszti 
járási községi és körjegyzők egyesületét0 
megalakította a az alapszabályaikat megal
kotta.

— Vákmerö csalással, akarta a 
héten becsapni a lévai kereskedelmi bankot 
egy vámos ladányi asszony, ugyanis a bank 
ügyészénél a folyó hó 19 én megjelent egy 
magát Taliga Lajosné szül. Bírtál Lidi 
vámosladányi lakosnak, vallott nő a férjétől 
elvállásának keresztül vitelével bízta meg. 
Ugyanez alkalommal előadta, hogy földeket 
kíván vásárolni miért is birtokára a banktól 
kölcsönt óhajt felvonni, kérte tehát az ügyészt, 
hogy összes ingatlanára 8000 korona kölcsönt 
eszközöljön ki. Miután az ügyész a telek
könyvben meggyőződött arról hogy Taliga 
Lajosné nevén álló birtokra 8000 korona 
kölcsőnyt adni nem lehet, tehát kijelentette 
nevezett előtt, hogy a mennyiben a pénze, 
haladéktalanul szüksége van, úgy hozzon 
községi elöljáróságától ingatlanai becsérté
kéről egy közzégi bizonyítványt s akkor 
2000 koronát részére folyósítanak, ki a 
kívánt okmányokkal e hó 27-én megjelent, 
és a kölcsön azonnali folyoii.ását kérte. 
A bekebelezéshez ssükséges okmányok ki- 
á'litása után a kifizetés előtt Taliga Lajosné 
Bartál Lídiát személy azonossági tanúk, 
megnevezésére, ki is Heksch Illés és 
Kampfner Jakaa lévai lakos kereskedők 
valotta be, de ezek egyike sem ismervén, 
nem igazolták. Ekkor Eihenvald Márk vámos 
ladányi szatócs véletlenül a bankban lévén, 
kijelentette hogy a magát lévén Taliga 
Lajosné Bartál Lidinek vallott nő nem Taliga 
Lajosné, hanem Grünvald Józsefné szül. 
Gyurgyonovics Erzsébet, ki férjétől elváltán 
él-de ö még erre is a legnagyobb nyugod- 
lággal vágta Eihenvald Márt fe'.é., akkor 
maga téved ; mert én Taliga Lajosné vagyok, 
A bank ügyésze erre rendőrért küldött s a 
rendörkapitányi hivatalba a nő bekisértetvén, 
először határozottan állította, hogy ö Taliga 
Lajosné, de később beismerte, hogy csaku- 
lyan Grünvald Jóssefné, szül. Gyurgyonovics 
Erzsébet s kijelentette, hogy egy úri ember 
rábeszélésének engedve, Taliga Lajosné 
birtokára pénzt vett fel azon közösen meg
osztoznak. Beismerte továbbá, hogy a községi 
bizonyítványt ö maga irta, melyre a körjegy
ző nevét és a község hivatalos pecsétjét is 
hamisította. A még idejekorán észro vett 
csalás és okairat hamisítással vádéit egyszerű 
paraszt asszony m gbüntetés végett, —- a 
lévai kir. járásbírósághoz kisértetett át.

— A nyltramegyei gazdasági egye
sület igazgató-választmánya aug. 29 én meg
tartott ülésén tárgyalta ismételten a mező
gazdasági érdekképviselet ős a tőzsde reform 
kérdését. — Az érdekképviseletre nézve 
eredeti álláspontjának megfelelően úgy hatá
rozott, hogy lényegében az O. M. G. E. 
közgazdasági szakosztályának folyó évi május 
29 én hozott megállapodásait teszi magáévá, 
annak határozott kijelentésével, hegy lega
lább iá tizennyolc? kamarai kerü'et alakítá
st és országos központi mezőgazdasági 
kamara létesítését,valamint annak törvényben 
v»ló biztosítását feltétlenül szükségesnek 

bogy a nagyobb kerületekből későbbi 
időben fokozatosan újabb kamaui kerületek 
Egyenek kihasithatók.Kívánja a tówde sürgős 
roformját, a fedezetlen határidő üzlet feltét*

len eltörlésével. Végül örvendetes tudomásul 
vette a választmány a pozsonyi sörárpa 
vásárnak, külföldi lapok által is ismert 
sikerét.

■é zselizi iparosok jó kedv dol
gában túl tesznek mindenkin szeptember 
10-én — a búcsú napján - egyszerre két 
helyen is tartanak mulatságod Egyik része 
Wibner I erenc vendéglőjében tűzijátékkal 
egybekötött táncmulatságot tart, a másik 
része pedig Heringer vendéglőjében confetti 
és szerpentin csatával fűszerezi a tánezot. 
Mindkettőre a belépti dij 1—1 korona. 
Délután 4 orakor kezdődnek.

AJ ózsef kir. her czeg Szanatórium 
Egyesület. Első tüdögyógyitó intézet a 
„József szanatóriumu Gyulán Lugoserdő, 
Beaésmegye, folyó évi Junius havában 
adatott át rendeltetésének és nyitva áll az 
azt fölkereső tüdőbetegek részére. Tudva 
levő dolog azonban, hogy a tudomány mai 
álláspontja szerint csak olyan tüdőbetegek 
alkalmasak szanatóriumi kezelésre, kik e 
betegség első stádiumában vannak. Klőre 
haladott stádiumban levő betegnek ezen 
kezelés sem nyújthat kilátást sikerre, olyanok 
tehát a szanatóriumba föl sem vehetők. A 
.József Szanatórium0 ez idő szerint 100 
betegre (: 50 férfi 50 nő : ) van berendezve. 
Az átlagos kuraidő 3 hónapra van meg
határozva. A ki magát fölvétetni óhajtja, 
beküldi a József Szanatórium igpigat ’ságához 
a kezelő vagy a bizottsági orvos által 
kitöltött orvosi véleményt és egy nyilatko
zatot, a melyben az ápolási dijak fizetését 
elvállalja ; az intézet igazgatósága azután 
megjelöli az időpontot, amikor a beteg a 
megüresedő helyek arányában fölvételi 
vizsgálatra kerül. A fizetéses betegek 
napi ápolási dija lakást, élelmezést és orvosi 
kezelést beleértve, 6 ágyas szobában napi 
4 korona ; 2 ágyas szobában, fekvő kúrával 
a közös fekvő folyosón napi 6 korona ; 2 
ágyas szobában fekvő kúrával a beteg 
szoba mellett levő elkülönített teraszon napi 
10 korona. Az a beteg, aki az ápolás 
költségeit fedezni nem tudja s szegénységét 
okmányokkal bizonyítani képes, a tartózko
dási helyén szervezett Szanatóriumi bizottság 
utján ingyenes hely elnyerésére fo'yamodhatik 
a József kir. herczeg Szanatórium Egyesület 
elnökségéhez (Budapest IX Lónyai utcza 
47). Az egye.ület anyagi erejéhez képest 
egyelőre 100 ingyenes beteget vesz fői éven
ként, mindegyiket 3 havi kezelésre. Az 
ingyenes helyek napi 4 koronás hely elfogla
lására jogosítanak. Bővebb felvilágosítással 
és útbaigazítással szívesen szolgál a lévai 
szanatóriumi bizottság ügyvezető elnöke Dr. 
Fromner Ignácz megyei tb. főorvos.

Uj nevelőintézet vakok részére. A 
negyedfél év előtt elhunyt lovag Wechselmann 
Ignácz egy millió négyszázezer ko'runái 
hagyományozott egy vakok tanintézete léte
sítésére. At intézet, mely az alapitó és neje 
nevét viseli, ősszel nyílik meg. A? uj intézetbe 
felvesznek az ország bármely vidékére való 
8 —10 éves vak gyermekeket még pedig 
valláskülömbség nélkül. A növendékek az 
intézetben teljesen díjtalanul nyernek ellátást 
és oktatást, sőt ruházatot is és hozzátartoik- 
nak csak fehérneműről kell gondoskodni A 
kinek tehát vak gyermeke van és azt a 
i té ötbe fel akarja vétetni, folyamodjon a 
lovag Wechselmann Ignácz és neje Neuschloss 
Zsófia vakok tanintézete “bizottsághoz (Buda
pest VII., sip utca 12 sz). A folyamodványhoz 
születési-, orvosi-és himlöoitási bizonyítványt 
kell mellékelni és szeptember 20 ig bekül
deni.

— Körjegyző helyettesítés, Ákossy 
A pád ujbarsi körjegyző, kit a múlt héten 
választottak meg, ezen állásáról lemondott 
s megmaradt Alsó-váradon. Az ujbarsi kör
jegyzői teendők ellátásával az uj választásig 
Petrovics Lajos nagysallai segédjagyző bíza
tott meg.

Közönség köréből.
Búcsúszó.

Midőn mindazoktól kiktől Léváról szü- 
kebb pátriámból való eltávoztamkor szemé
lyesen Ducsut venni nem volt alkalmam 
ezúton búcsúznék ée szives visszaemlékezé
süket kikérném; egyúttal összes nekem 
kedves földieimaek Budapesten VI. Lázár 
utcza 16. sz. (Opera bazár) alatti ügyvédi 
irodámban fellelhető szolgálatkészségemet 
felajánlom.

Budapesten 1907 augusztus hó 29-én.
Dr. Elek Mór 

nyug. kir. járásbiró gyakorló 
ügyvéd.

Köszönetnyilváni tás.

Macsek Micike kisasszony a Fazekas 
Lajos csendőr járásörmester kir. kitüntetése 
alkalmával a múlt hó 28 án Eaztergomban 
rendezett diszebéden kedves hegedüjátéká- 
val 13 kor. 10 fillért gyűjtött, mely összeget 
Stefánia árvaházuüknak volt szives ado
mányozni,

Amidőn fenti összeg kézhez vételét 
nyilvánosan is Van szerencsénk elismerni, 
fogadja a nemeslelkü adakozó jóságáért 
hálás köszöndtünket.

Léván, 1907 augusztus 28-án.
Leldenfrost Tódorné Faragó Sámuel 

nöegyl. alslnök nöegyl, titkár

I T a n ü g y.
i Beiratás a Lévai róm. kath. főgimnázi-
1 umban. Az 1907-8. tanévre a beiratások 

szeptember hó 2. 3. és 4. napján lesznek 
délelőtt 8 órától 11 óráig.

A tanulók szüleik vagy azok helyettesei 
kíséretében jelennek meg első sorban az 
igazgatóságnál, azután az egyes osztályfő
nököknél. A mely beirt tanuló szept. hó 4 ig 
nem jelentkezik az osztályfőnöknél, elveszti ! 
jogát a felvételre.

A beírásnál minden tanuló fizet 4 kor. [ 
felvételi, 2 korona értesítő és 1 korona ifj. t 
könyvtárdijat, összesen 7 (hét) koronát.

A tandíj egész évre 48 korona, mely 
félévi részletekben előre fizetendő. Szegény 
és jó tanulók (II.-VIII. osztálybeliek fel
mentésért is folyamodhatnak szép, hó 15-éig.

Léva, 7907, aug. 21.

Cserhelyi Sándor 
gimn. igazgató.

A Lévai róm. kath. óvodába, az elemi 
fiú elemi leány-és polgári leányiskolába az 
1907-1908. tanévre a beiratások szept. hó
2. 3. és 4-én délelőtt 8-11, és délután 3 5 
óráig tartatnak. — 5-én ünnepélyes „Veni 
Sanc'.e" ; 6-án rendes tanítás.

Az ismétlő leányiskolába a tanulók 
beírása szept, hó 7. és 8 án délután 2—5 
óráig eszközöltetik.

Léva, 1907. aug. hó 28.
Az Igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi augusztus 25-tól 1907 óvi szept. hó 1-ig.

Születés.

A szülői ueie A
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Juhász László Danis Erzsébei fiú László

Szo’csik József Tóth Mária leány halvaazül.

Hohberger József Spiegel Berta leány Rózsi

Ginzery Hugó Piroska Matild leány Lenke Matild

Gráner Károly Király Paulin fiú Gyula

Bruzda József Vögerl Vilma fiú József Rezső

Házasság.

íöleceiiy és menyasszony nere Vallása

'c-aűdf István Földi Emília

Halálozás.

róm. kath,

Az elhunyt neve Kora A halál ok*

Szolcaik Józsefné Tóth M 27 év Gyermeké. görcs.

Hirsch Istvánué 34 Bélcsavarodás

Kajan Ferencz 62 Májrák i

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 fill. — Kétszeres 17 kor. 60 fill. 17 
kor. 80 fill. — Rozs 15 kor. 60 fill. 16 kor 
40 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 16 kor, 60 
fill. — Zxb 14 kor. 60 fill. 15 kor. 60 fill
— Kukorica 14 kor. 40 fill. 15 kor. 20 fill
— Lancse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 14 kor 60 fill. 15 kor. 60 fill — Kö
les 9 kor. — fill. 9 kor. 60 fill.

Nyilttér.
467/1907 végrhtó. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

ez. 102 §-a értelmében ezeun 1 közhírré teszi hogy az 
armaróti kir. járásbíróságnak 1906 évi V. 52/1 számú 
végzése következtében Dr. Ardó Alfréd ügyvéd által 
képviselt Klvai test, írod. int. r, t. javára Dr. Persay 
Ferencz ellen 584 K. f. s jár, erejéig 1904 évi január 
hó 81-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le 
és fölülfoglalt és 2642 kor. fill.-re becsült következő 
ingóságok, u. m : butorek, yost. gép, könyvek, stb. 
nyilvános árverésen eladatuak. Mely árverésnek a fenti 
kir. járásbiróság 1906 évi V. 52/11 számú végzése 
folytán 344 kor. 80 fill. tőkekövetelés, 534 kor..nak 
1900 évi január hó 1 napjától járó 50/° kamata-, 
váltódíj és eddig összesen 5 kor. 75 fillérben biróiiag 
már megállapított költségek erejéig, Ar-maróton a 
közplaoon leendő megtartására 1907 évi szeptember 
hó 9 -ik napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-oz. 107 éa 108. §-ai értelmében készpénzfi
zetés mellett, a legtöbbet igéröuek. szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni. Amenuyiben az 
elárverezendő ingóságokat mások is le és telülfoglal- 
tatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árvetés az 1881. évi LX. U-c. J. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik.

Ár marót, 1907. évi aug. 27.

Lengyel Aurél
kir. bír. végrehajtó

Eladó háztelek.
NagySallóban 284 D-öl belterü

let a patak mentén eladó. Bővebbet 
Beschoff Antal Bpest I.—III. kér. 
járásbiróság.

nlrnn uÍonnaQ éPült 
J)MV házamban E
1111(10 évi nov. 1-től

villamvilágitás, fürdőszoba, 
vízvezetékkel ellátott

5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid

Eladó ház.
Damjanich utca 18 ik számú ház 

szabad kézből eladó. Bővebbet Dóka Sán
dornál ott a házban.

Teljes ellátást 
nyerhet 2 gimnazista fiú. Cím a 
lap kiadóhivatalában.

Kovács 
műhely kiadó.

Báti-utcza 2. sz. alatt levő házamban 
a kovács műhely és hozzá való lakás 
f. évi november l-töl kiadó. ===== 
------ Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

utcza) és azonnal ott szép lakás kiadó.
Továbbá nagyon szép fekvésű

szöllő és hajlék pincével.
A szőllő termése tövön eladó !
Bővebbet Singer Izidor fűszer és 

teavaj üzletében Léván.

— (azelőtt — 
Mattoni-féle) 

buda

Erzsébet-Sósfdrdj,
Enyhehuíijtj. főfoxxrá. sa

CSASZARFÜRDÖBÜDAPESTEN- Nyári é9 

---- ------- —--------  'éli gyógyhely, a magya 
irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hév
vizű gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, Kényelmes iszapfürdők, uszodák, török
kő- es márványfürdök ; hőég- szénsavas- és 
villamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzést kúra 
200 kényelmes lakószoba. Szolid Késelés ju
tányos árak.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság.

[A legjobb fémfis ztitószer
r

a vörös csíkban —
JóyedúligYarosTritz Schulzjun.r.l lipcseesE^ij

. Védjegy: „Horgony!1 o-------------------- — 0

I 
I
I

M A Liniment. Capsici conip., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótlék*  
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghiilések- 
....... nél, bedörzsölés képpen hasin: Alva. 
Figyelmeztetés. •Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bokba van csomagolva Ara üvegekben K —.80, 

Dl 1.40 éa 12.— és úgyszólván minden gyógy- 
Keltáiban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Batapikt

Dr Rlrtttr lyótysztrttra tz „Árny orosz li Dhoz", 
Prágában. 

Klikabethstrasse 5 neu.
• Mindennapi szétküldés.

I
I 
\
I
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35. szám. HIRDETÉSEK. 1907. szeptember hó 1,

5227/1907. szám. i

Hirdetmény,
A Léva r, t. városnál alkalmazott rendőrök, hajdúk és szolgák részére 

az 1908. évre — esetleg a Tanács hozandó határozatához képest hosszabb 
időre is — az alább elősorolt ruhanemüek és fölszerelési czikkek azálli- 
tandók, — a most használatban levő anyagoknak megfelelő minőségben, alak
zatban, színben s kizárólagos magyar gyártmányokból;

1. 13
8

13

14
13

1
1
1

kék 
n 
a 
» 

öltözet nyári mosó ruha
„ „ kocsis ruha

kccs's dolmány 
kocsis szűr

drb. 
drb. 
drb. 
drb. 
drb.

nyári zubbony 
magyar nadrág 
pantalló 
nyári sapka 
msilény

posztóból

n
n
n

2.
3.
4. 13
5.
6.
7.
8.
9.

10. 1 drb. kocsis kalap
11. 2 drb. mezőőri kalap

A fent említett ruházatokra

12. 9
13. 11
14. 13
15. 13
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10
14
4
2
2
1

drb. kardbojt 
pár szavasbőr keztyii 
pár téli szövet keztyii 
drb. nyakkendő 
pár magyar csizma borjú bőrből 
pár nyári czipö „ ,
pár téli czipö „ „
parádés magyar nadrág a hajdúknak 
drb. mezőőri nyári zubbony 
drb. sapka báránybörböl.

posztóminták a kiadóhivatalbanvonatkozó 
megszemlélhetők 8 a most használt minőségtől eltérés nem engedhető meg.

Az ajánlatok lepecsételve Léva város iktató-hivatalában folyó évi 
szeptember hó 7 dik napján d. e. 11 órájáig nyújtandók be. — Később 
beadott ajánlat nem vehető figyelembe.

A 16, 17. és 18. sorsz. alatt bőrmunkára külön ajánlat nyújtandó be.
Az ajánlatok a szeptember 9-én d. u. 3 órakoi tartandó tanácsülésben j 

bontatnak föl, melyen az illetők jelen lehetnek. — A tanács a beadott aján
latok közt szabadon választhat s esetleg biztosíték letételét is követelheti.

A téli ruházatok és fölszerelések 1907, évi deczember 15-ig, a nyári ' 
ruházati czikkek pedig fölszólitás után 30 nap alatt szálütandók

A számla kiegyenlítése a nem kifogásolt átvétel után 15 nap alatt 
történik.

Léva, 1907. évi augusztus hó 28.

Bódogh Lajos,
polgármester.
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TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipusztitja; üvegben —30, —.60, 1.— éa 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üregekben —.40, — 80, 1 20, 2 60 és 5.— koro- 
nértt kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék kereskedésben, 
ahol Tirgram P.akátok ki vannak függesztve. Ü^ye'jü ik a ,TIRGRAM" 
névre. Gyár: Budapest IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos, Knapp lgnácz.
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Az elismert legjobb és legkitűnőbb^

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
haiázdásuak,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtők és arató gereblyék- Szenaforditók

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S Y F H 3 r : -Xj

Tormács és vértetü pusztításra.
Szállitlxató talcaxéla tiazhielyelE.

Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket1 legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

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

Aia»>itva l87Z Bécs, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

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 szállításé 
hOZ, leginkább 

égmentességük 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 frttÓI 100 frtíg.

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

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek, pár 
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.
«

Aratógépek és 
kaszálók tékban

.A
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Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürü.el ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

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

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

...... .....

DL... . . ■

KNAPP DÁVID 8LÉVAN. —
Dús raktárt tartót , GANZ-féle motorok-, Hoffer 

, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú 

varrógépekből. —■

inden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

New-Cuba-Kávébél 
meiynek aromája kitűnő és természetes festetten szinti ================== 

Kilója 3 korona 20 fillér W 
41/a kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. -

Kapható: KEHIT TESTVÉREKNÉL Léván.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon

Itészletea ázjeg-yzéls: és számi; elLsmsző levél lagysa. ’
Kaphatók: IDÁ/XTIID úrnál Léván

WEISZ SAMU és FIA házában van.

NYITRAI és TARSA 
könyvkereskedése és könyvnyomdája 

Petőfi utcza 4. szám alatt

Nyomatott Nyitrai ú Tina könyvnyomdájában Urán,


