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Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Klűi.rlé.i pénzek pó.lauínlTnnynyal kiHhaiók.
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» kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
NégybasÁbos petit-aor sgyszeri közléséért 14 fill. 
ke‘8z1erie*‘l 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdíj minden egyes beiktatásér w fillér
Hivatalon hirdetmények

100 szóig 2 kor. S) fill., azontúl minden szó 3 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmood-sor dija 30 fillér. 
Velünk r^szeköttetéaben lövő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes’ dij- 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.
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Megjelen: hetenként egyszer
—vasárnap reggel. <—

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

|l ______ A LAP KIADÓJA: NYITHAT és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
6406/1907 szám.

Hirdetmény!
Közhírré tétetik, hogy a gazda és gaz 

dssági cseléd közötti jogviszony szabályo
zásáról szóló 1907. évi 45-ik t.-c. 1907. évi 
november hó 1-én életbe lép.

Ezen törvény rendelkezése folytán 1 el
hivatnak a gazdasági küteöcselédek, hogy a 
törvény alapján kiállítandó szolgálati cseléd
könyv megszerzése végett Léva város ren- 
dörkapitányi hivatalánál idejekorán jelent
kezzenek, mert a törvény érteimében minden 
gazdasági külső cselédnek i'yen uj szolgálati 
cselédkönyvvel kell bírnia.

A november hó 1. napján szolgálatban 
levő azon külső gazdasági cselédek könyvei, 
kik november hó 1-ét követöleg továbbra is 
jelenlegi helyükön maradnak — folyó évi 
december hó 31 ig érvényesek, s igy az ilyen 
cselédek a törvény alapján kiadandó uj 
cselédkönyvet 1908 évi december hó 31-ig 
tartoznak beszerezni.

Ila azonban a törvény életbe lépte 
napján már szolgálatban álló cselédek ezen 
szolgálatukból 1908 évi december hó 31-<ke 
előtt bármi októl kilépnek és más gazdához 
szegődnek be, — a törvénynek tnegte'elö 
uj szolgálati cselédkönyvet a beszegődés 
előtt megszerezni kötelesek.

Llv», 1907. évi október hó 23. 
BócLogcli Tuatjoa 

____________________ polgármester. 

Halottak napja.
Pénteken ünnepli a keresztény világ 

a halottak ünnepét.
Mindenkinek v«a egy két kedves 

halottja, kinek csöndes sirhal mához 
kizarándokol, vagy otthon hallgatag 
ima mellett egy szál gyertyát éget el 
érte . . . halottak estéjén.

A néma bu, a közös fájdalom, 
borongó ködben —, derengő gyertya
fény mellett üli meg a kegyelet eme 
legszebb ünnepét. Minden sirhalom, 
a szentelt fájdalom egy-egy oltára ; 
minden siron kigyui a részvét lángja, 
milliárd lobogó szövétnek.

A szív közös, nagy ünnepe ez!
Itt egy szerető hitves borul vesz

tett párja sirhalmára, mindenét vesz
tette benne: életét, üdvét, szivének 
boldogabb felét, méltó, hogy sirassa I 

j Ott egy hü férj karolja át a hideg 
• keresetet, siratja azt, kit egykor úgy 
' karolt a nap fáradalmai után s kinek 

karjai közt uj napra ébredt, csak ő nem 
ébred többé soha!

i Itt egy gyászba borult család siratja 
i az elhunyt édes apát, vagy jó anyát, 

kiben a fentartó oszlop, a létadó törzs 
dőlt enyészetre, magával rántva a dús 
lombozat éltető napját!

Ott egy agg szendereg hallgatagon, 
mint letarolt tölgy hosszú vihar után!

Itt egy ifjú alussza kora álmát s 
elvándorolt egy boldogabb hazába ; 
mint a vándormadarak a hideg ősszel 
útra kelnek, de tavasszal njra vissza
térnek, csak ő nem tér meg újra !

Ott egy virágszál porlad, akkor 
szakasztá le a rideg halál, midőn leg
szebb illatárában fürdött ittasultan !

Aludni indul a nagy természet és 
i téli álma után újra ébred, a fű kizöl

dül és uj tavasz mosolyog át a látha
táron ; de ők, a temető csendes aluvói 
nem ébrednek újra, nem zöldéi a remény 

' myrtuszága s nem mosolyog számukra 
I uj tavasz.

És te ember, te büszke ember! — 
( mit bízol hát e gyurma sártekében ? 

Egy pillanatnak köszönheted létedet 
s egy másik pillanat az enyészetnek 

i ád. Ha tehát hallod a harangok bána
tos zúgását, ne feledd, hogy nem az 
elhunytaknak, hanem az élőknek szól 
az. Es ha kerget a sors, rög sebzi 
lábaid, van egy hely, ahol, ha koldus 

i Ví»gy> együtt pihensz a királylyal ; ha 
ifjú vagy, egyenlő vagy az aggal ; ha 
szegény vagy, együtt osztozol a gaz
daggal : az enyészet ölén, a siri ágyban.

Azfán ? — kialszik a fáklya, a
feledés éje borul reád, csak olykor
olykor, igy évenkint egyszer, halottak 
estéjén keres fel a : bús emlékezet.

Emlékezet! — sírunk fölött viruló 
virág, forró könyár az öntözője, a hit 
a kertésze, a remény a viritója és a 
szeretet a tápláló talaja.

De emlékezzünk meg e napon a 

jeltelen sírok lakóiról is. Szenteljünk 
I néhány percet az ő emlékükre is. Em

lékezzünk meg a magyar haza vér
tanúiról.

Hisz nincs város, nincs község 
; Magyarországon, melynek földje egy-egy 
■ szabadsághősnek, nemzeti vártanunak 

vagy valamely eszme bajnokának ham
vait ne őrizné. Vérrel van megszen
telve ennek a hazának minden röge.

És ezek a jeltelen sirok halottak 
napján tegyenek tanúi a mi megem
lékezésünknek. S most, a mikor az 
országunk felett ujrafelhők gyülekeznek, 
gyújtsuk meg az emlékezet világosságát, 
hogy az ő példájukon lelkesedve tanul
juk meg, hogy minden múlandó, minden 
hiúság véget ér a temető kapujánál, 
de az eszme, a szabadság utáni vágy, 
a függetlenségi törekvés nem korhad el 
a sirok fölé állított kereszttel, de élni 
fog örökké.

Az emlékezet szárnyain a tisztul- 
tabb eszmék körébe emelkedve keres
sünk bölcs megnyugvást a múltakra, 
erőt., szilárd kitartást a jövendőre.

Ne a keserű lemondás érzete vegyen 
rajtunk erőt a temetőben emelkedő 
sirhalmok között, de lelkesítsen a jövendő 
büszke jelmondat.*:  Feltámadunk.

A munka nevelő hatása.
Gondo juk csak reez, mennyire eiösebb 

lenne a nép, meg hazánk is, ha azt a sok 
millió koronát, mellet évenkint eldohányo- 
zunk és küöofíle szeszes italokra költünk, 
nemei bb és hasznos.bb célokra fordítanék ; 
nem is említve azt a sok millió koronát, a 
me'yet kártyánál és más szerencsejátékok
nál eipazsrlur.k.

A vágjonossággal, jóléttel emelkedik 
nemcsak az egyes emberek és családok ereje, 
hanem az egész népé, nem tété s igy a 
hazáé is.

Kétféleképpen történhetnék ez az erös- 
bödés: pénzügyileg, ha t. i. fölöslegesekre 
nem költünk, nem pizerolunk és testileg, 
ha megóvjuk testi erőnket, a msyre oly 
nagy szükségünk van, ha a többi népeknek . 

a hatalomért való küzdelmében állásunkat 
megvédeni és jövőnket biztosítani akarjuk.

Csatolom ezen őszinte sorokat azon fej
tegetésekhez, a melyekben más alkalommal a 
nép testi .és szellemi erőit s erköleét pusz
tító nyavalyáival, a kártyázássá', korcsmá- 
zási mániával foglalkoztam. Valóban legfőbb 
ideje volna, ha ezen rákfenér-, ezen fekélyre 
hazánk zsurnalisztikája több idői és or.dot 
fordítana; s hogy általában a kulturális aía- 
pokró1, népünk politikai és gazdasági neve 
léséről szóló elmélkedéseknek nagyobb fi
gyelmet szentelne ; és ne pazarolná összes 
energiáját görcsös elragadtatásokra, szemé
lyes veszekedő ekre és a mird-nnapi kőfal 
kodás izet'ens< goire.

Azt mondják, hogy a történetem sz 
élet tanítója. Azonban úgy látszik, hogy ez 
ná'unk nem usy van s hogy köztünk ezen 
igazság érvényesülni nem tud. Ná’unk a 
legnagyobb figyelmet és gondot szokták for
dítani a válasz ás áldozataira. Az önnálló, 
tiszta, becsüle es jellemek, bátor lelkek, 
rettenthetetlen szivek és okos fejek neve
lésére nem sok gondot fordítunk. Es a fo'y- 
tonos nagyszáju trombitaharsogásoknak mik 
a következni nyel ? A középosztály sülye- 
dése, az alkohol hatalma, uralma, a reakc- 
óhoz való hajlamok, rendellenességek, sza
bálytalanságok a községekben ; defraudációk 
a pénzintézetoitbeu ; kedvet enség a műve
lődési, ^demokratikus és hazafias munkánál 
és a szellem, a lélek agyonverése, a körcí
mei pohtizáiá , valamint az étet felületes 
kritizáiása poharazás közben; meddő és 
üres frázisoktól álló hazafiaslivdás, auz.-ly 
jókedvében marokkal üti az asztalt; de s o- 
rosan zárja be a fsibét, ha esetleg néhány 
garast áldoznia kellene jó könyvre és mű
velődési folyóiratra és sietve bújik ei a 
kályha mögé, mihelyt sejti, hogy a közsé
gekben rendeznek va’ami tanulságos, sziv- 
nemesitö, leiek melő előadást!

Senki sem tagadhatja, hogy még az 
aránylag szegényebb vidéken is felkelthető 
és feltartható a művelődés utáni vágy. Ma
gam is ismertetem és ismerek egy szegény 
vidéken még önnél is szegényebb csíJádo-

TÁRCA.
Amerikai vasutak.

— Siessünk I a vonat mindjárt indul I
— Föladtad a csomagokat ?
— Igen. |
— Mind az ötöt? mit fizettél értük ? ,
— Semmit.
— Hogyan?
— Az amerikai vasutakon nem fizet az 

ember személy podgyászért semmit s igy 
legjobb, ha mind föladja, mert a vasúti ko- I 
caikbin, úgy sem igen van rájuk hely< No, 
<le most már ne siess, most már el nem 
késhetünk.

— Hogyan ? miért ?
— Mert már rajta vagyunk.
- Hol?
— A hajón.
— Észre sere vettem, a nagy sitségben, 

hogy hajón vagyunk.
— Még pedig amerikai komphajón! a | 

pensilvániai Railroad komphajója, a Ntwyork * 
szivtíDen levő állomásról Átviszi az embert , 
— ép úgy a teherrel, málhákkal meg rakott ' 
szekereket — a Hudson folyón, a Jersey 
cityben levő vasúti indóházhoz, egész a 
perronig.

Amerikában megvan minden Államnak 
• vasútja és annak külön indóháza ; és mi- 
’•! a forgalom, a Hudson folyam miudkét . 
P»rtjác egy forma élénk, tehát egy-egy ál- [

vasutjának, a folyam mindkét oldalán 
é‘ több helyen Van indóháza, ahonnan úgy 

az utasokat, mint a teher szállítmányt komp
hajó szállítja a centrumba. Illetve, az igazi 
vasúti indóház perronjára.

Az utas — azon államnak, ahová utaz
ni szándékozik — legközelebb eső indóházá- 
hoz hajtat.

Ott az indóháznál megváltja a 
jegyét és föladja úti podgyáezait. 8 azu
tán bemenve az épület csarnokába, arról 
észrevétlenül jut a hajóra.

A hajónak belseje, földszinten egy fö
dött hidat mutat, ahová bejutnak a társze- 
kerek. Mig oldalt az utasok jutnak a hajó 
földszinti, padokkal körül futott, nyitott fo 
lyosóirs.

A hajó fedélzetről, ahol az utasok ré
szére — a földszinti teherszállító helyiség 
felett — kényelmes ülésekkel ellátott terem 
van, az u*as  a vasút perronjára lép ki.

A komphajónak az orrán és hátulján, 
fecskefark szerii kivágás van, amelybe be
szállás és kikötéskor az indóházak csúcsos 
mólói, vagy mint Amerikában mondják 
doekjai, bélé illeszkednek.

Innen van as, hogy az utas alig veszi 
észre, mikor jött reá

Az indóház perronja a vonatok végén 
van és nem oldalt, mint mi nálunk ; és min
den egyes vonatná! tábla jelzi a célt és 
időt, hová és mikor indul. A perronról ve
zetett aszfalton megy az utas a vonat 
hosszában, a tetszése szerinti kocsiba.

A személy szállító vonat mind gyors 
és osztályzata nincsen. Ép ezért a vagyonos 
amerikai szívesebben utazik automobilon, 

mi nagyon el van terjedve, m'g az ameri- * 
kai milliomos külöD vonatot rendel magának. < 

A vaggonok nincsenek rekeszekre, ’ 
coupekra osztva, hanem két oldalt hét két i 
személyes szőnyeggel bevont ülések vannak, 1 
melyeknek támlái rugókra járnak, hogy sz ’ 
ülések, mindig szemben az ut iránnyal iga- 
zittathassanak s a középen van az átjáró. ■ 

A kocsik hosszúak és egymáshoz csa
tolva, az átjárók oldalról körül vannak véve 
s a külső levegőtől elzárva s a kocsik egy- 
másba nyíló aj táji kinyitva, úgy, hogy az , 
egész kocsi soron, az egész vonaton át lehet 
látni és menni. Nem úgy van azonban a 
Pullmann-féle hálókocsiknál. Esek egyes 
kocsik és elzáratnak. Dj ezért a kocsi . 
nincs rekeszekre osztva, hanem az egész ; 
kocsi egy coupe és szintén jobbra-balra 
két személyes ülések vannak, de szemközt 
egymással s ezekből alakitnak éjjelre ágya
kat. Vagyis, n tey ülésből, egy ágyat s ha 
sok az utas, úgy a totejében is nyitnak egy 
ágyat s akkor egymás fölött a'szanrk az 
utasok, mint a hajó kajüttökben. Egy ilyen 
Pu'lmann kocsiban, van vagy huszonnégy 
ágy és az a nevezetes benne, hogy nincse
nek külön hölgy coupék, hanem vegyest 
foglalják azt el; és igy, egy deszka lap, I 
egy függöny választja el egymástól az úti- j 
társakat.

Szin'e hihetetlen, hogy ez a prűdé ■ 
Amerikában történik.

Egy éjjelt volt szerencsém,’illyen Puli- : 
mann háló kocsiban át gyötrődni, Pbiladel- . 
phiától Pittsburgig, mely legalább oly távol
ság, mint Budapest'öl Fiume.

Este kilencz órakor, bejött egy néger 
szolga s az ü ö helyekből ágyakat rögtö
nözött. Ez nem ment oly könnyen s bár 
az utas kevés lévén, csak az alsó ágyakat 
készítette mog, mégis tizenegy óra volt, 
mire elkészült velük.

Most az utasok bevonultak a függöny 
mögé, vagyis bemásztak az ágyba s a füg
gönyt össze gombolva, ott ruhástól, cipős
tül, ki-ki kényelembe helyezkedett. Ha 
ugyan merészkedett valaki, nekiveíköződni.

A középen az átjáró oly szűk, hogy a 
nyugtalan alvó, szemközti szomszédját, li- 
dércz nyomás közben, meg is tépázhatja.

Én úgy biztosítottam magamat az ilyen 
veszedelem ellen, hogy öcsémmel foglaltat
tam el, a szemközti ágyat.

Alvásról perdze tzó sem volt.. A jó Puli
mán kocsi úgy rázott, h -gy a nagy ccián 
mérges hull inni, szelíd ringás volt, hozzá 
képest. z

A kénye'embe helyezést sem mertem 
igénybe venni, úgy miut az amorikai höl
gyek, kik — egy ho.fiáisam állítása sze
rint sans-géne, pőrén mentek a vízvezeték
hez, mosakodn*.

Egy rövid időre, mégis elszunnyadtam, 
hogy egy gyilkos párosviaskodást küzdjek át. 
Ugyanis, azt álmodtam, hogy a néger szolga 
fojtogatott, pedig Shakspeare darabját az 
este nem néztem végig.

Amint kivirradt, összetörve, fáradtan, 
bújtam elő, mig voltak oly jó alrók is, 
kiket a szolga keltegetott s alig tudott be
léjük lelket, verni.



kát; s mégis ott is sugárzott a családi bol
dogságnak varássa, megelégedés a Sors dur
vasága dacára, szorgalom és tisztaság, sőt 
láttam ott hasznos, tanulságos, főleg gazda
sági olcsó folyóiratokat és könyveket is. 
Igar, hogy a nép túlnyomó része hódol as 
alkoholnak ; de mégis találtam ott oly csa
ládokat is, a melyek sorsukkal elégedetten 
és boldogan é'.nek, a nép múltjából a 
jelen és a jövő számára erőt moritenek és * 
bennök becsületes tagokat bir a község, hü, I 
becsületes polgárokat a haza minden viszo- I 
nyok közt. ’

Nagy baj az nálunk, hogy nem csak a í 
népnél, de a középosztályok túlnyomó ré- I 
szénéi is hiányzik a jó könyv iránti szere- ’ 
tét : nem érezzük szükségét a szív és az I 
ész továbbképzésének ; nevezetesen pedig > 
a szív nemesítését nagyon elhanyagoljuk, j 
Nem látjuk, vagy nem akarjuk belátni azt, ' 
hogy az ész és a szív kultúrája derekabbá, ' 
ügyesebbé tesz minket gazdaságilag, is. E * 
tekintetben főleg Dánia és Finnország gaz
dasági haladása s előnyei tesznek bizony
ságot.

Éppen azért keli állandóan és szívósan 
törekednünk, hogy népiskoláink mintaszerűek 
legyenek*  hogy még kisebb községekben is 
olvasókörök létesüljenek és hogy alapittassa- 
nak könyvtárak és rendeztessenek gazda
sági*  főleg pedig kulturális előadások.

Ha as ember évenként átlag 40 koro
nát költ az alkoholra; miért nem áldoz
hatna évenként 4 5 koronát szellemének és 
szivének továbbképzésére ?

Vagy talán nem látjuk, hogy nálunk is 
csak a rendes ember haladhat és gyarapod- 
hatik, legyen az földmives, iparos, vagy 
munkás ?

Attól tartok — jogosan, — hogy ezen 
őszinte szavam sok süket fülre és lélekre 
talál; mert a mai nemzedék szívesen egy j 
mértföidre is kitér a csöndes, zajtalan és ! 
nevelő munka elől.

Kz azonban még nem jelenti azt, hogy 
ezen munka lehetősége elől minden remény
ről lemondjak*  Ha segédkezet nyújt a mi 
zsurnalisztikánk és ha buzgó, őszinte nép- j 
barátok kis csapata vállvetve hozzá lát a ! 
közös nemes munkához, a népneveléshez, 
azon neveléshez, mely élesíti az észt és ne
mesíti a szivet: akkor bizonyos, hogy az 
a munka áldott gyümölcsöt fog hozni a 
népre és a hazára egyaránt.

Cselkó József.

Tanítók gyűlése.

Folyó hó 24.-én, csütörtökön a Léva 
vidéki róm. kath. népnevelőa egyesülete 
tartotta rendes közgyűlését Léván, a város
háza nagytermében. Igen szép számmal 
jentek meg a vidéki tanítók és tanitónök ; 
jelen volt az áll. tanítóképző ifjúsága is a 
tanári kar vezetése alatt. A népes és tartalmas 
gyűlés lefolyásáról a következőkben számo
lunk be. Délelőtt * l/t 10 órakor a plébánia
templomban ünnepélyes (infulás) szentmisét 
hallgattak, melyen Báthy László prépost-plé
bános celebrált. A mise alatt a kóruson a 
lévai műkedvelők énekkara R:chter Ferenc 
magyar miséjét adta elő, két szép szóló 
betétet (latin Mária-énekek) Tokody István 
karnagy énekelt. Az istentisztelet végén a 
közönség a Hymnuszt énekelte. — */ 2 ü 
órakor kezdetét vette a közgyűlés a város
házán. Báthy László elnök megnyitó beszé
dében a tanító mivoltának kérdését fejte
gette ; a sok szebbnél-szebb meghatározásból 
csak egyet említünk : a tanító az anyai szív 
munkatársa ; működési köre kettős : az iskola 
és az élet. Ez utóbbira való ismeretet tog 
nyújtani a mai gyűlés két előadója. Ezután 
még megtette a szokásos évi jelentést, buz
dítván az egyes köröket is a munkálkodásra, 
az ülést megnyitotta. A gyűlésből eredőleg 
Vaszary Kolos hercegprímást és Apponyi 
Albert minisztert táviratilag üdvözölték.

Következett Andor György dr. eszter
gomi kanonok, pápai praelatus előadása : a 
tanító teendője a szociális kérdéssel szemben. 
Nagy értékű előadását a kultúra fogalmának 
ismertetésével kezdte. Az ókorban voltak — 
úgymond — különleges, önző kultúrák, 
melyek egyes néposztályok javára sajátítot
ták ki a kultúra áldásait, kizárván azokból 
a tömeget; a kereszténység, mint az első 
önzetlen célú szociális mozgalom a kultúra 
szabadságát vívta ki, melyben minden ember 
egyaránt részesülhet. Ezzel szemben a szo
ciáldemokrácia épen a legfőbb kulturjavakat 
veszélyezteti; a vallást, az erkölcsöt, elfojtja 
a magán- és közszabadságot. Politikája a 
terrorizmus, tudománya a tekintély letörpi- 
tése, sajtószabadsága a legkíméletlenebb 
elöleges cenzúra. Mindezekkel nem elégszik 
meg, ki akarja irtani a szivekből a haza 
szent fogalmát. Megakadályozza az egyén 
érvényesülését. Szóval ellensége az igazi 
kultúrának. Világosan áll már most a tanító 
teendője: olyan tiszta és igaz látóképességre 
nevelje népét, hogy a szociáldemokrácia 
tévtanai el ne ámíthassák. A nagy tudásra 
valló értékes előadást a közönség lelkes 
tapssal honorálta ; az elnök indítványára a 
közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki 
köszönetét.

Ezután Kriek Jenő tanítóképző intézeti 
tanár magyarázta a szép számban megjelent 
népnevelőknek az uj tantervet, kiemelvén, 
hogy a kath. egyházi fötanfelügyeiőség már 
előbb érezte a tanterv reformálásának szük-
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séges voltát, mielőtt még az állami uj tanterv 
megjelent volna, s ennek kapcsán az életre 
való nevelés egy fontos eszközét, a kési 
munkálkodást mutatta be. Jó sokáig csak 
elméletileg tanítottak a pedagógusok; nagy 
vívmány volt később a szemléltetés elve, 
most már arra kell törekednünk, hogy a 
tanuló kezeivel is tudja megcsinálni azt, amit 
tanul. Részletesen ismertette a kézimunkára 
való szoktatás módját, közben praktikus 
dolgokkal, szellemes ötletekkel fűszerezvén 
nagy hasznú előadását, és hogy az elméletet 
valóra váltsa, gazdag minta-kollekciót mu
tatott be a kézügyességi oktatásból, mely 
kollekció a szomszéd teremben volt kiállítva. 
A nagyszámú hallgatóság fokozódó érdeklő
déssel hallgatta a népnevelés és tudomány 
fáradhatatlan buzgalmu veteránjának magya
rázatait ; az előadás végén felzugó tapsvihar 
ecsetelte az elismerés és tisztelet érzetét.

Ezután Behula Mária garam-kelecsényi 
tanítónő a kegyelet szép szavaival em éke- 
kezett meg Havas Ottilia elhunyt tanítónőről, 
Csiffáry Hóris damásdi tanító pedig Csony- 
rády Vince haláláról és érdemeiről beszelt. 
A közgyűlés végül elhatározta, hogy legkö
zelebbi közgyűlését Garam Szent-Bsnedeken 
fogja megtartani.

A társas ebéd.
A gyűlés után, déli 1 órakor társas 

ebéd volta Schmidt-féle vendéglőben, melyen 
körülbelül yO-en vettek rész*.  A második 
fogásnál Báthy László, mint az egyesület 
elnöke Isten áldását kérte X. P.us pápára 
és az apostoli királyra. Jaross Ferenc világi 
elnök a hercegprimásra és Apponyi kultusz
miniszterre emelt poharat. Tokody István a 
mai tartalmas gyűlés két illusztris előadó
ját, Andor dr. papai praelatust és Kriek Jenő 
tanárt köszöntötte fel. Andor dr. igen szel
lemes felköszöntőben említette, hogy Léva 
várát a folyton megújuló török támadások 
nem tudták huzamosabb ideig hatalmukba 
keríteni, ami a lévai kapitányok vitézségéről 
tanúskodik ; a magyar kultúra ismét pogá- 
nyok heves támadásának van kitéve, de a 
lévai kultúra szilárdan áll éa bevehetetlen, 
mert olyan nagyra termett, vitéz kapitány 
áll az élén, mint Báthy László prépost-plé
bános, aki a kultur-bástyak es védőmüvek 
bevehetetlen övével erősítette meg Láva 
szellemi életét. — Kriek Jenő Guzsvenitz 
Vilmost, az esztergomi érseki tanitó&épző 
nagyérdemű igazgatóját köszöntötte fel, aki 
viszont a neki imputált érdemet a lévai áll. 
tanítóképző lelkes igazgatójára, Köveskuti 
Jenőre hárítja, akinek vezetése alatt az 
ifjúság nemcsak a hazafias érzetben erősödik, 
de a vallásosság soha el nem hervadó virá
gát is ápolja. Köveskuti igazgató Andor dr. 
praelatust, as önzetlen szocializmus apos
tolát köszöntötte fel, Kriek Jenő a szép 
számban megjelent hölgyeket, Veszély István 
Jaross Ferenc világi elnököt, Tokody István 
a lévai keresztény szocialisták buzgó vezé
rét, Jónás Imrét éltette.

A közgyűlés látogatottsága és tartalmas 
volta a vezetés és szervezés dicséretét fog. 
lalja magában. Igen jó hatással volt az a nép 
szerény nevelőire, hogy magas állású fér
fiak is érdemesnek tartják megjelenni a ta- 
ni»ók gyűlésén, sőt abban tényleges szerepet 
visznek, bizonyítván ezzel azt, hogy a nép. 
nevelés nemcsak az eddig kevés figyelemben 
részesített szerény néptanítók dolgs ésb»ja 
de hogy az a legmélyebbre ható közügy*  
melyen országok és népek sorsa dőlhet el.

Különfélék.
— Barsvármegye főispánja, garam- 

veszelei Kazy János — mint értesülünk _
beadta lemondását. — A hir a vármegye 
közönségét mélyen megrendíti; szinte hihe
tetlennek látszik, hogy e férfiú, — aki l>) 
évi szolgálata alatt oly tanúságát adta a 
pártok felett álló kormányzói tehetségének 
aki a fenforgó differenciák kiegyenlités .-nek 
mestere volt ; a ki a nemzeti küzdelmek 
válságos idejében megállta helyét s ez ala
pon a nemzeti kormáuy is bizalmával aján
dékozta meg, — most hagyja el állását 
most, amikor a restauráció küszöbén állunk’ 
most, amikor a küzdelmek huilámverétei 
csak egy közszeretetben áiió kormányzónak 
szimpatikus vezérlete mellett simulhatnak el. 
Lehet, hogy meg kell vállnunk tehát Kazytól 
mert némely politikai ellenfeleinek — kiket 
a nemzeti küzdelem alatt a küzdők soraiban 
soha sem láttunk, sikerülhet őt Útjukból 
eltávolítani. Már az is hírlik, hogy Simonyi 
Bálát, kit a vármegyében elfoglalt erősen 
ellentétes pártállása miatt a vármegyei párt 
az alispáni áfásra sem jelölt, sikerült nekik 
a belügyminiszternél a főispánt állasra bepro- 
tezsálniok. Est azonban mi nem hihetjük el 
mert úgy Andrássy gróf belügyminiszterről 
mint a koalíciós kormány mindeD egyei tág
járól fel kell tennünk ama körültekintő 
bölcsességet, hogy a vármegye közérzüle
tével ellentétben álló egyent a megye 
éliére nem állít ; Barsvármegye békéjét 
nem rendelheti alá jogtalan befolyásnak 
bizonyos ambíciók kielégítésének’ 
Bármennyire felizgatnak is bennünket e 
hirvétellel, nem bocsátkozunk ezúttal bővebb 
fejtegetésbe. — Mi bízunk a kormánynak a 
kedélyek lecsillapítására irányuló törekvé
sében és oly megoldást várunk, mely a 
kitörni készülő vibar elhárítására feltétlenül 
alkalmas.

— Illusztris vendégei voltak váro
sunknak az elmúlt héten. Folyó hó 13 án 
az esti vonattal érkezeit Dr. Andor György, 
pápai praelatus, esztergomi kanonok, prí
máéi irodaigazga.ó, aki egyúttal jelenleg az 
egyházmegyei főtanfelügyelö teendőit is vé
gezi. Mint ilye a vett tényleges részt. — nagy- 

j becaü felolvasásával — a 24-én tartott r. k, 
népnevelők közgyűlésén. Vele jött Gúzs, 
venitz Vilmos, a kiváló pedagógus, az esz-

A néger újra ülőhelyeket varázsolt az 
ágyakból, és egy seprővel, végig kefélte 
ruháinkat; ezzel kiverve a legálmosabb 
utasnak is, az álmot szemelő'.

Reggel hét órakor megérkeztünk P>tts- 
burgba és a kényelmes hotelben, egy jó- 
tékouy fürdő eloszlatta az éj gyötrelmeit. 

dez»eri. Boloclc l-íéirla..

Megtérés.
Némán szedte magára a régi .gúnyát* 1. 

Körültekintett mégegyszer kicsiny cellájá
ban, s azután kifelé indult.

Tétován lépte át a fegyház vasbavert 
kapujának küszöbét. Meg megingott a járása 
eleinte, mint akinek a szesz mámora száll 
agyára és csak mikor már messze mögötte 
maradt a nagy sárga épület, szaporázta meg 
férfiasán lépteit.

Tizenöt esztendő óta várt erre a napra. 
Eljött végre ez is. Újra szabad. Epekedő 
vágyától, hogy szeretettéit viszontláthassa, 
már csak órák választják el.

Egyedül rótta a poros országutat, s mig 
szemeivel lázasan fürkészte a messzeségben 
kicsiny faluja tornyát, gondolataival önkény
telenül a múlt ama szomorú emlékét idéz
gette, mely „rab-sorsra" juttatta.

Réges-régen volt, mégis olyan jól em
lékezik ra, mintha ma történt volna..........

♦
Csendesen borozgattak az utszéli csár

dában. így szokták est mindenkor, vala
hányszor karámba tereltetik a ménest. Von
tatottan folyt a beszélgetés; pusztabeli 
embernek nem kenyere a ?szó. Szittya 
Ferkének, őneki meg, mintha az a kevés 
is sok lett volna akkor.

Szórakozottan hallgatta cimboráit. Szo
morú arccal nézett maga elé, úgy fojtogatta 
az a nehéz bánat, mely a lelkére feküdt. 
Az asszonyára gondolt, annak a hűségét 
latolgatta magában, mert hej 1 egy idő óta 
megkörnyékezte a szó-beszéd a hitvesi 
esküt.

A leánykori szeretőjével, Decsi Pistával 
emlegették együtt aa assaonyt, hogy mog-
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csalja ötét, a hites urát. U on-utfélén sut
togták, hogy a Szittya Ferkó Julcaája ma
holnap rongyosra tépi a házuk becsületét.

Eleinte rá sem hederitett, üres, rossza
karatú híresztelésnek vélte sz egészet. Ké
sőbb azonban már küzdenie kellett önma
gával, hogy a rosszabb szélsőségbe ne essen.

Ha látta, ha együtt volt az asszonnyal, 
nem hitt a beszédből semmit sem. Ha távol 
voltak egymástól, akkor a gyanú férge 
rágta a szívé*.

Aznap is künn volt nála, kenyeret meg 
„tisztát11 * hozott. Viselkedésével nem árult 
el semmit. A csókja, az ölelése is olyan volt, 
mint amikor házhoz hozta az asszonyt. Mé
zes beszédével is csak úgy cirógatta a lel
két, mint régen, mint mindig. Nyugodt 1 
tekintetével, alázatosságával maga volt a 
megtestesült hűség. Olyan szépen, annyi 
melegséggel beszélt a kis gyermekről, aki
már gagyog, az apja nevét tanulgatja első
nek. Azután meg hányszor visszanézett, 1 
amikor elváltak.

Rágalom az egész, nem ad rá ezentúl 
semmit. Irigyelik a boldogságukat, azért 
beszélnek.

Lassankint felmelegedett, tekintete ki
derült, de egyszerre újra, még nehezebben 
fésakeiődött agyára a gyanú, Hátha hazudik 
az a mély tttaÜ szempár, hátha igaz, amit 
beszélnek ?

Ajtó nyílása zavarta meg tépelödésében. 
Megremegett, mikor a belépőben Decsi 
Pistára ismert. Összevillant a tekintetük és 
úgy vette észre, mintha a legény is meg- 
reazent volna. Még a cimborái arcán is a 
sötét ború árnyát vélte felfedezni, hozzá 
meg olyan komoran fogadták az újonnan l 
jött köszönését.

Decsi az ivó másik szögletében lévő 
asztalnál foglalt helyet. A kirendelt borhoz 
hozaá sem nyúlt, úgy látsaik, elvette szom- 
ját a nem várt találkozás.

Soh’ sem szívlelték egymást, azóta meg, 
hogy Julcsa a Szittya Ferkó ferkó fe'esége 
lett, kerülve-kerttlték a találkozást.

Elakadt a beszélgetés, osak a 'füstös11

erőlködött a kármentő mellett. Cincogtatta 
kopott hegedűje három húrját, hátha kedvre 
hangolhatná az ivókat. Hiába, nem figyelt 
most oda senki. Kárvallott arccal hagyott 
fel a nótával és elkotródott. Mintha sejtette 
volna, hogy a rosszul indult mulatságnak 
gyászos lesz a vége.

Lassankint a többiek is felszedelözköd- 
tek, elmentek. Tudták, hogy kettőjük közt 
számadás lesz. Minek avatkozzanak bele 
mások sorjába? Elvégzik azok maguk is.

A csárdás is kiballagott, nem akart ta
núja lenni a „jelenetnek."

Magukra maradtak az ivóban. 
Ö kezdte meg a beszélgetést.
„Honnan jösz Pista, hogy olyan nehe

zen inditsz azzal a lőrével. Talán csak nem 
szalajtottak meg ?

„Hiszen éppen én vagyok az a legény, 
akin olyan könryü megvámolni a bátorságot. 
Ha tudói akarod, hát a szeretőmnél voltam. 
Mézédes csókjának ize még most is aszájam- 
ban van, nem akarom elrontani ezzel a sa
vanyú vinkóval."

Újra csend lett. Már-már úgy látszott, 
hogy kátyúba tévedt a társalgás, amikor 
ismét ő vetette fel a szót.

„Azt beszélik Pista, hogy asszonyt kör
nyékezel a faluban. Vigyázz magadra, úgy 
meg ne igazítsák egyszer fejeden a kalapot, 
hogy lerepüljön róla a darutoll!“

Mintha erre várt volna a legény. Meg 
is adta hamarosan rá a választ.

„Ha beszélik,>z igazat beszélik. Jussom 
van hozzá. As én szeretőm volt az as asz- 
szony már leánykorában is. Nem tartozik 
hűséggel még annak sem, akinek esküdött. 
A fejem meg ne fájjon neked I"

Daczos kihívás volt ebben a hetyke 
feleletben, akarva sem lehetett félreérteni.

Villámgyorsan ugrott fel helyéröl. Elöl
járójában a fokosát vágta oda, ahonnan a 
szó jött, azután már csak arra emlékezik, 
bogy két „betévedt" pandúr holtan szedte 
ki kezeiből Dacsi Pistát.

Tőrvényt ültek felettte, elitélték.
A tárgyaláson látta utoljára aa assaonyt.

Némán tekintettek egymásra. Bünbáuatot 
! nézett ki az asszony szemeiből és amikor 
! az magához ölelte gyermekét, úgy vélte, 

hogy azzal akarja kifejezni megtérését.
; Ennek a jelenetnek képe kisérte végig 
> egész rabsága idején, ennek megnyugtató 
, hatása alatt vágyott vissza boldogan felesé- 
' géhez és gyermekéhez.

Most pedig szabad. Haza tart, otthon 
majd uj életet kezd. Dolgozni fog, lassan 
kint azután minden a régi kerékvágásba te
relődik •....................................... ...

I‘ *
Alig tudta fékezni szive dobogását, 

> amint feltűnt faluja tornya. Nem is ment 
már, hanem örült módjára rohant.

A falu végén a temető mellett öreg 
anyóka jött szembe vele.

Az embert megszállta a kíváncsiság, 
ii kérdezősködni akart övéi felöl.

Ez azonban megelőzte őt.
• Rámutatott egy utszéli sirdombra, a 

melynél egy asszony, meg egy pelyhedzö 
p állu legényke térdelve imádkoztak és meg

szólalt :
Látja jó ember, most is ott van. Tizen

öt év óta kijön ide megsiratni a 
szeretőjét, akit a hites ura, Szittya Ferkó 
ölt meg. Magával hozza a fiát is. Ott es- 
küdteti meg mindannyiszor, hogy bosszút 
áll az apjáért.

Összerezzent az ember. Es a váratlan 
jelenet, ez a soh’ sem sejtett fölfedezés 
mélyen megrendítette. Tétovázott egyná- 

, hány’pillanatig, majd tompa léptekkel vissza
fordult a város felé.

Halkan, mintegy válaszul tördelte a 
szót:

Hát akkor miért is vetettem le azt a 
rabruhát? Mikor még rajtam volt, reméltem. 
I iám is volt akkor, az asszony megtérésé
ben is hittem. Most már senkim, semmim 
sincs. Még az a gyermek is az apja gyil
kosát átkozza és keresi bennem halálra.

Ennél az utolsó szónál megállt, a régi 
daccal vetette fel fejét. Visszanézett, majd 
• sirhoz indult. Ne keresse, ne várja hiába 
a*  a „fattyú", <■



tergomi érseki tanítóképző igazgatója. Báthy 
László prépost-plébános szívesen látott ven
dégei voltak; a vendégszerető házigazda — 
szokása szerint — vendégei tiszteletére meg
érkezésük napján városunk szerepet vivő 
egyéneit is meghívta estebédre. — A ven
dégek 24-én megnézték a leányiskolát, kis
dedóvót, kath. kört; Guzsvenitz igazgató a 
tanítóképzőben is látogatást tett, meghall
gatta a gyakorló-iskolában a tanítást, azu
tán résztvettek a közgyűlésen, a társas ebé
den g a d. u. 4 órai vonattal utaztak 
vissza Esztergomba.

_ Halottak napja közeledik. Új
ból föléled bennünk azoknak emléke, kik a 
szeretet ezer szálaival szivünkhöz nőttek, 
de a kik itt hagytak bennünket, elköltözvén 
egy más, jobb világba. Szeretteink sírjához 
zarándokolunk ismét, virággal, tnécicsel áldo- 
zunk megdicsőült véreink emlékezetének.

a midőn a halottak irányában érzett 
kegyeletet ekképpen rójuk le, ne feledkez
zünk meg az élőkről sem ; azon élőkről, kik 
talán olt állnak már a halál küszöbén, de 
a kiket gyors segélynyújtással még meg 
lehet tartani az életnek : a szegény tüdőbe
tegekről. Nyilatkozzék meg az emberbaráti 
szeretet ez idén is oly fényesen, mint a 
mlllt évben, a midőn a sirkerten végig 
seprő dúló vihar dacára, oly szép összeg 
gyűlt egybe a Józef kir. herceg szanató
rium E'y esülét számára. Adakozzunk ez 
idén is a szegény tüdőbetegek részére!

— Törzstiszti tanfolyamba ve
zénylés. Lengyel Gyula százados, honvéd 
tisztikarunk közszeretetben álló rokonszen
ves tagja, a törzstiszti tanfolyam hallgatá
sára vezenyeltetvén, e hó 28.-án . távozik 
városunkból 10 hónapra Budapestre. — A 
tisztikar tegnap este a Schmidt-fále vendég
lőben búcsúzét rendezett tiszteletére, hol a 
bajtársak a késő ejeli órákig kedélyesen 
együtt maradtak. Közóhaj, hogy röviden 
teljék el a 10 hónap és Lengyel Gyula a 
tanfolyam sikeres elvégzése után is Lévára 
jöjjön vissza.

— Tanulmányi kirándulás. A lévai 
áll. tanítóképző IV-ed éves növendékei 
Köieskuti Jenő igazgató és Benkóczy Emil 
nevelő vezetése alatt reggel kirándultak 
Ő-Barsra, hogy az ottani elemi iskolában 
a tót ajkú gyermekek magyar nyelven való 
tanítását meghallgassák és abból jövő hiva
tásukhoz okulást szerezzenek. Az elemi is
kola mindhárom osztályában tettek látoga
tást, épültek a tótajku gyermekeknek a 
magyar nyelvben tett szép előmenetelén, 
s az örvendetes eredmény mindenesetre 
buzdító hatással lesz az ifjakra. Rendkívüli 
eredményt mutatott fel Behula József ta
nitó, aki csak két éve került ki a lévai 
tanítóképzőből, s aki máris bámulatos ered
ményt tüntetett fel. Bebizonyította, hogy 
tésztán magyar nyelvű tanítással is szépen 
be lehet vezetni a tót nyelvű gyermekeket 
a közismereti tárgyak anyagának birtokába. 
A látogatás után Pivonka István kántorta- 
nitó szives vendégszeretettel látta el a ki
rándulókat.

Mi':or oda ért, keserű hangon szólt a 
meglepett ifjúhoz :

Tudom, nem vagy a vérem, az apád 
gyilkosa vagyok. Ölj meg, nem védem ma
gam, úgy sem ér már semmit az életem. 
Szerettem az anyádat, s akkor még téged 
is a fiamnak hittelek.

Megpihent egy kissé, s mintha meg
bánta volna, hogy olyan dacosan, olyan hi
degen beszélt eddig, meghatottan emelte 
szemeit az asszonyra és engesztelödve foly
tatta :

Nem vádolom a megholtat haló porá
ban, pihenjen továbbra is békességben. A 
te nagy vétkedet sem bolygatom, sőt még 
azt is meg tudom boceájtani, hogy kijársz 
ide. A magam tettét sem szépitgetem. Gyar
lók vagyunk mindannyian, a bűnt bűnre 
halmozunk as életben.

Rajongva szerettelek, jó szivvel, 
őszinte szeretettel vagyok irántad most is. 
(Gondolkozz az élet sorján, s ha t»dod, né- 
mitBd el szivedben a vad gyűlöletet és térj . 
vissza hozzám. Hidd el, idővel béke száll 
a lelkedre és ha nem is mosódik el em'é- 
kezetadben ez a sirhalom, mégis nyugodtab- 
ban hordod mellettem as élet terhét, mert 
nem tépted össze örökre a hitvesi esküt,

A fiadhoz is jóindulattal tudnék lenni, 
*>.... a nevemet is viseli . . . > •

Kínos percek követték as ember ssa- 
Vait, végre az asssony sokogva borult 
annak ziháló mellére, mikösben meg-meg ■ 
csukló hangon, alig hallhatóan rebegte : '

\ Hazamegyek Kelmédhez.................... ..
megkísérlem feledni és feledtetni a múltat, i 
.................... igyekezem igaz szeretettel meg
ártani az eskümet.................

Az ifjú pedig becsülotes tekintettel, . 
sémán nyutotta jobbját as ember felé.

Ssatob -Viimoa. „

— Uj főgimnázium! tanár. Az eltá
vozott Juhász Gyula helyébe a lévai k. r. 
főgimnáziumhoz tzabó Rszső neveztetett ki 
helyettes tanári minőségben.

— Esküdtszék! tagok névsora 
holyó hó 12-én kisorsoltattak az aranyosma- 
róti kir. törvényszéknél ez év november 
hó 10-én kezdődő esküdtszéki ülésekben 
működni hivatott esküdtek. A kisorsolásnál 
jelen voltak: Simonyi Elemér kir. törvény
széki elnök, Lukács György és dr. Szabó 
Gyula törvényszéki birák, Kovách Sebestyén 
Lajos kir. ügyész, Török Emil kir. törvény
széki jegyző, az ügyvédi kamara részéről 
Vincze Gyu'a ügyvéd. Rendes esküdteknek 
kidorsoltattak ; Dubai Sándor, Horváth Ká
roly, Gyapay Gusztáv, Litsan István, Ko
máromi Ambrus, Keszelmann Kálmán, Moss- 
kovesák Ernő, Dömötör Zsigmond. Vincze 
Gyula, Pazár Károly, Kalmar Bertalan, 
Kopcsányi László, Horvát József, Mittelmann 
Tivadar, Lénárd László, Griinberyer Manó, 
Rakovszky István utibiztos, Szemerédt Lajos, 
Szabó József, Petrovics István, Pólya Károly, 
Kertész Imre, Dr. Lányi Gyula, Hostyák 
János, Jarabek János, Jienedek E ek, Falat 
István, Rakovszky Ltjos, Helyettes esküdtek : 
Sunko Adolf, Raj ez y Kálmán, Kiéin Emil, 
Kuzny András, Krajcsovits Rezső, Valkovits 
István, JVeisz Adolf, Valach János, Schicartz 
Sándor, Fagy János.

— Ezredparancsnok szemléje. Schult 
heisz Emii ezredes, a 14. honvéd gyalog
ezred parancsnoka, Mikovich László százados, 
ezred fegyvertiszt és Kántor Mihály száza
dos, ezred kezelőtiszt kíséretében f. hó 
21-én városunkba érkezett és a honvéd 
zászlóalj fölött szokásos évi gazdászat-közi- 
gazgatási szemléjét tartotta meg. A több 
napra terjedő, sikerdus szemle után az 
ezredparancsnok folyó hó 25-ón Nyitrára 
utazott.

— Kinevezések. A vallás és közok
tatásügyi miniszter Afeucs István felaőváradi 
tanítót a tőrei áll. iskolához, Magyaródi Sán
dort pedig a bajkai áll. iskolához rendes 
tanítókul kinevezte.

— Járásköri tanitógyülés. A Birs
megyei Népnevelők Egyesületének kör- 
möcbányai járásköre, 1907. évi november 
hó 13-án, garamszentkereszten a róm. kath. 
népiskola tantermében tartja közgyűlését, 
melynek rendje a következő: 1. 9 órakor 
isteni tisztelet a róm. kath. templomban.
2. 10 órakor gyakorlati tanítás. Tartja: 
Pokorny Géza. 3. Elnöki megnyitó és elő
terjesztések. 4, Bielek Károly felolvasása: 
„A tanitó munkájának föltételei és megbe
csülése. “ 5. A kör aleinökéuek választása. 
6. Bandura László felolvasása: „A népis
kola jövőjéről.*  7. Indítványok. A gyűlést 
társas ebed követi. Egy teríték ára: 2 kor. 
A társas ebéden résztvevők, valamint az 
elszállásolásra igényt tartók Buncsek Gusz
táv főtanitó urnái már előzetesen jelent
kezni szíveskedjenek. A közgyűlés napján, 
azaz november 13 án, a casinó nagytermé
ben, műkedvelői előadás során „A Nagy
mama" cimü vígjáték kerül szinre A „F.
I. T. H.“-ban létesített „Barsmegyei szoba" 
alapítványa javára.

— Rehabilitálás. Felkérettünk a 
következő sorok közlésére. A Gyurqyanovits 
Erzsébet-fele csalási és okirathamisitási 
ügybe rosezakaratu tanúvallomás következ
tében belekeverték Soltész Kálmán vámos
ladányi segédjegyzöt is. A királyi ügyész
ség 3279/907 számú végzésével nevezettet 
a gyanú alól feloldotta, amennyiben már 
az előnyomozás folyamán vele szemben az 
eljárást beszüntette.

— Veszedelem a malom táján Aki 
minden áron pénzre akar szert tenni, an
nak azt ajánljuk, biztosítsa magát jó nagy 
összegre baleset ellen és sétáljon az úgyne
vezett Deutsch- korcsma előtt. Az udvar 
vaskos fakerítése már egészen az aszfalt 
fölé hajlik — hetek óta — most már okvet
lenül a járdára fog zuhanni bármely pilla
natban és az elszánt ember legalább is 
lábszártörést csíphet, amiért szépen fizet a 
biztositó társaság. Ha pedig valaki megunta 
az életét, akkor sétáljon ugyancsak ott a 
kocsiszín falai alatt, as is szépen kifelé van 
görbülve, egyszer majd lezuhan az is. Már 
olyan veszélyes a helyzet, hogy rendőreink 
is a keramitra kerülnek, ha arrafelé van 
dolguk. — Talán mégis meg kellene tá
masztani azt a falat meg kerítést, úgy a 
vasút felől érkező idegen még jobban gyö
nyörködnék Léva város szépészeti és köz
biztonsági rendjében — B.-tt.

__ Szárazság Már lassan beáll a téli 
idő is, de eső csak nem esik. A barométer 
nem biztat csapadékkal, áll a Beáraz felé. 
Nagy baj ez a gazdákra, de még nagyobb 
a fogyasztó közönségre, mely minden gaz
dasági változásnak magadja as árát. Sovány 
vigasztalás, hogy a hosszú őszön valamit 
megtakarítottunk tüzelőben, de mi lesz az 
élelmiszerekkel? — Egy jó oldala mégis 
van az esötelenségnek: a sok szegény em
ber legalább szárazon hurcolkodhatlk fer
tálykor, ami szintén valami.

— Mi volt a Palika acélszekrényé
ben? A kis Palinak vett az édes atyja 
egy amerikai acélperselyt, amely megőrzi 
a pénzt, mert nem lehet belőle kiszedni a 
filléreket A kis kassában már igen csörög
tek a különféle rangú pénzecskék, meg va
lami más is kopogott benne, azért határo
zattá vált, hogy el kell menni már a Ta
karékpénztárba, hadd szedjék ki a sok 

kincset és Írják föl a Palika könyvecskéjébe. . 
Úgy is lett. A Takarékpénztárban kinyi- ' 
tották a szekrénykét, hát uram-fia! a sok ! 
pénz között mi kopogott: egy száraz lévai 
kifli. Est nem írták tel, hanem visszaadták 
a kis Palinak emlékül. A dolog úgy tör
tént, hogy a Palika kis húga egyszer a 
szekrényke gömbölyű nyílásán bedugta a 
reggeli kiflijét, mert a mama azt mondta, 
hogy a kis pénzt is be kell tenni a 
szekrénykébe, mert abból lesz a nagy, hat 
a kis baba igy akarta az apró kiflit meg
növeszteni. Ha ez nem volna való történet, 
sokan el sem hinnék, hogy egy egész lévai 
kifli beférjen egy kisujjnyi nyíláson.

— Bunda-história Kaucsár Gyula 
lévai illetőségű szabósegéd, ki csak két 
hónapja, hogy az aranyosmaróti kir. tör
vényszék fogházából — hol vizsgálati fog
ságban volt — szabadult, újból megláto
gatta Lévát s itt Streicher József kereskedő 
éléskamrájából annak bundáját elemelvón, 
a zálogházba vitte, hogy értékesítse. Az 
értékesítésre azonban már ideje nem volt, 
mert a károsult a zálogház kapuja alatt 
torkon ragadta s a rendőrségre akarta ki
sérni, de Kaucsár kést ragadott s a károsul
tat leszurással fenyegette, kinek segély ki
áltására azután Vaszaráb Antal a dulakodók 
közé ment s ennek segélyével a most már 
szökni iparkodó tolvajt a károsult lefülelte. 
Az esetről értés,ttetett rendőrség átvette 
a delTnquenst. Bekisérésekor a lopást ta
gadta, de minthogy az, a tanúvallomásnál 
reá bizonyult, a lévai kir. járásbíróságnak 
adatott át.

— A “Magyar Dlvat„ kiállítása. 
Folyó év december havában nagyszabású 
iparművészeti divat, háziipar és háztartás 
kiállítást rendez a "Magyar Dívat„, mely
nek vezetését Sárossy Bella szerkesztőnő 
vállalta magára. Kiállíthat csekély térdij 
fejében minden érdeklődő. Ezen kiállítás 
iránt nagy érdeklődéssel vannak a hivatott 
sörök és azt hisszük, hogy az egyike lesz 
a legsikerültebb kiállitásoknas. További érte
sítést sziveken szolgál Sárossy Bella, Buda
pest, VIII., Baross-utcza 41.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Nedecky Vince főszolgabiró ur a vera- 
bélyi járás részéről 189 koronát, — Rud- 
nyánezky Titusz aranyosmaróti főszolgabiró 
ur 9 koronát, — Kónya József r. kapitány 
ur pedig Újhelyi Mihály lévai lakos részéről 
— egy bizonyos ügyből kifolyólag 4 koro
nát, összesen: 202 koronát juttattak Stefánia 
árvaházunk céljaira.

Amidőn fenti kegyes adományok kézhez 
vételét — e lap szívességéből — nyilvánosan 
is van szerei:csénk igazolni, fogadják a 
nemeslelktt emberbarátok jótéteményükért 
leghálásabb köszönetünket.

Léva, 1907. évi október hó 22.
Leidenfrost Tódor né Faragó Sámuol

nőegyl. tb. elnök . nőegyl. titkár.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. K. Aranyosmaróth. Nyilatkozatit nem közöl

jük, mert teljesen fölöslegesnek tartjuk. Az ön hazafias 
magatartását senki sem vonta kétségbe.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1907 övi október 20-átó1 1907 évi október hó 27-ig.

A szülői neve -h A gyermek
neve

Huszár Erzsébet

Jakab Kálmán Skarba Ida 

Neumann Samu Eksteiu P. 

Kuldan Károly Bajnok Mária

Halálozái

[eány 

leány 

leány 

leány

i.

Margit

Irma Mária

Ella

Mária

Az elhüQYt neve Kora A halál oka

öav. Tolnai Sándor 84 éves Szívizom elfajulás

Lévai piaciárak.
Rovatveaetlí t Kónya Jóaset rendőrkapitány

Busa m.-másBánként 21 kor. 20 fill. 21 
kor. 60 fill. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 18 
kor. 80 fill. — Róza 17 kor. 60 fill. 18 kor 
20 fill. — Árpa 13 kor. 60 fill. 15 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 80 fill 
— Kukorica 11 kor. — fill. 12 kor. — fill 

. — Lencse 29 kor. — fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor 60 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak. 100 kilóknént: Budapesten 
Lóheremag, természettől arankamentes 
154—164 korona aprszemÜ arankát tartal-t 
mazó 148 —152 kor. nagyszemü aranká, 
tartalmazó 140—145 kor. Luciernamag 
természettől arankamentes 140—145 kor. 
arankas 125—130 kor. Biborhere 36—40 
kor. B dtacain 30—32 kor. Öazi borsó 17—18 
kor. Gizi bükköny 22-24 kor. Szüsiöa 
bxköny 36—40 kor.

Nyilítér.

M OLL-FÉLE
LSEI DLITZ-PORL
Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb következmé
nyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZvdZoll
készítményeit.

r- m oll-fele J
SÓS - BORSZESZ

tó és erősítő bedörzsölés, 
elismert, régi jóbiruevü háziszer 
szaggatás és bülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 
$000 és drogériában.

Föszétküldási hely MÓLLÁ, gyógyszerész, 
cs. és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tucblaiben 9.

Eladó I
Ladányi-utca 8 számú

valamint kákákban szép fekvésű

hajlékkal és pincével eladó.
Bővebbet Singer TzicLox*  

fiiszer és teavaj üzletében Ué-váixx_

MS*  Kiadó ! Mg*
Forgács ..Kálvintéri” házában — 

Ghimesy féle szabó üzlet — bolti 
helyisége két műhely szobával május 
hőitől; — a sarok boltihelyiség 
azonnal; — továbbá: kákái laká
somon 2 szép szoba, előszoba, konyha, 
éléskamra — (külön gyümölcsös ud
varral) és fakamrából álló lakás — 
kiadó; ugyanott Ó- és ujbor és 
csemege szőlő kapható.

Eladó ház.
Jó helyen fekvő sarokház aTeleky 

utczában szabad kézből eladó.
Bővebbet Pollák Adolfnénál Léván.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. l-től 
villamvilágitás, fürdőszoba, lrínrln 

vízvezetékkel ellátott |f IQ || H
5 szobás modern úri lakás llllUlUi
Knapp Dávid

Hangszerek!
Egy ötváltozatú uj harmóniumot

■ és egy Schuuda féle pedálos cim
balmot elacLolsz. Egy teljesen jó 
karban levő zongorát megvé
telre keresek. Schottert, Alsópél.

I Uj sütöde1
Az általános elégületlenség, mely 

városunkban a fehér sütemény gyar- 
( lósága miatt már évek óta uralkodik, 

arra késztetett, hogy a nagyérdemű 
közönség igényeinek teljesen megfelelő 
s legjobb minőségű árut hozzak a 
piacra.

Ez okból a jóhirü volt Balbach 
félő sütődét átvettem, hol is folyó 
évi november hó 3-ikától kezdve 
mindé > nap a legjobb friss 

fehér süteményt, 
ép úgy Ízletes soroksári mintára ké
szült valódi rozekenyeret, 
és egyéb fajú kenyeret készitek. 
Elárusító helyek : a sütődéi utcán az

■ üzletben. Kertész Lajos ur csemege
üzletében és minden jobb fűszer üzletben.

Rendeléseket köszönettel már is 
, elfogadok és kívánatra a legkisebb 

megrendelést is már korán reggel 
házhoz szállítok.

Kiváló tisztelettel
utóda,

NEUMANN P.
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Alulírott — tisztelettel értesítem * 
n. é. közönséget, hogy mindennemű 

Mosás és vasalást 
Árok utca 5 sz. (Schíll-féle házban) laká
somon elvállalok a legolcsóbb árakban. 
NŐI FEHÉRNEMŰ, ÁGYNEMŰ va
lamint szobafüggönyök és mindennemű 
mosás 8 vasalás munkát legjutányosabb 
árban teljesítek,

Sohüssler Henrikné
XS.OBÓXXŐ.

Kávé. =====
1 klg. frt. kr. 
... 1.60 
... 2.20 
... 2.20 
. . . 2.10 
. . . 2.- 
. 1.60 2.-

1.60 2.— 2.20 
... 2.20 
... 2.20 
... 1.60 
... 1.80 
. 2.— 2.40 
... 1.20

. . . . 1.-

New-Cuba kávé . . . 
Jamaikai legfinomabb . . 
Kuba legfinomabb . . . 
Ceylon legfinomabb . . 
Ceylon finom......................
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb . . 
Mocca legfinomabb . . , 
Arany Jáva legfinomabb 
Brazíliai legfinomabb . . 
Brazíliai II. rendű . . . 
Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé . . . ■

Védjegy: „Horgoayj1

A Linimenf. Capsiei comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál és meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2 — és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz".
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

Bíró Komim 
bnaal

Enyhe hashajtó.

CLZ
Erzsébet-Sósfíirdő, 

főfoxxAa*.

Kapható:
Kern Testvéreknél, Léván.

A Lévai Kereskedelmi Bank 
részvénytársaság 

igazgatósága ügyfeleinek tudomására hozza, hogy folyó 
évi november hó elsejétől kezdődőleg úgy a már 
eddig ott elhelyezett valamint ezután elhelyezendő 
állandó jellegű

betéteket 5°|0-al kamatoztatja.
Léva. 1907. évi október hó 15.

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

Trieurek 6s kukorica morzsol ók, szeos 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta

.A. gród.41101
Borászati 
jXT Egyesület 

mint rím társaséi 
piliczk-bsraiaat 
elárusító raktára

Folyékony 
arany és ezüst 

AZ ARANY KASZAHOZ. festékek

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká, 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

Az elismert legjo
Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4

'bavx&zdi.duB'ta.aJc,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagylijtők és arató gereblyék Szénafordltók

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szóld fecskendő.

fi*-  „S T F K O N I -A..“ "W

Tormáos és vértetü pusztításra.
SxéJ.Utlxa.tó ta.lca.xéJc tiizKelyBlc.

Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket * legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

MT MAYFARTH PH. és Társa
cs. éa k. klz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Al>p|tv«1872 Béos, 11/1 Taborstrasse 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
OeOO d.xj«gryzéiz éa széxxxoa eliazaa.axő levél ixig-yeza.. ee*O
JK-apHaLtöln: K1ST«A.1?T> JD^k'VlID -ú.rxxA.1 Léván.
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TIRGRAM-POR 
az egyedüli szer, tne’y az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipusztítja; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható 

TIRGRAM TINKTURA 
csak's Poloskák ellen üvegekben —.40. —.80, 1 20, 2.60 és 5. — körö
nért! kapható minden jobb drogériában, fűszer- éa festék kereskedésben, 
ahol T rgrsm Pinkátok ki vannsk függesztve. Ügyeljünk a ,TIE>GB>AM“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum B„ 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás,

Első 
gazdasági és var

rógép-, 
koszorú.-, 

fa- és 
érozkoporsó 

raktára.

0

0

Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege
liszt-, festék-, kefekötő áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró 
gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek. 
Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 
kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelő k 
és ráspolyok, lószőr-,afrik Afripuoés tengeri fü, épület- és bú
tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
fehér és vörös bor, valódi Meidinger-féle és öntött vas
kályhákkal felszerelt raktárukat.

Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 
gyorsan teljesittetnek. uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.

0

Globin a legjobb es legfinomabb

Czipo tisztítószer

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

légmontosségük miatt, mi által as 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 frttól 100 írtig.

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

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

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Egyedü 11 qyaros Friiz.SciiuI l jen. részv társ LipcseésEqek

Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

«*♦  legdíszesebb kivitelben
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván.
Nyomatott Nyitrai ás Tina könyvnyomdájában Láván.


