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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . .
Hat hóra . .
Három hóra . 
Egyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

POLITIKAI EL E T I L A.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: Dr. Katona János.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐSZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

A garamvölgyiek közös 
érdeke.

(K.) A garamvölgyiek érdekközös
ségét maga a természet határozta meg. 
Csatától egész Garamberzencéig nincs 
egyetlen pontja sem ennek a terület
nek, a melynek létérdeke azt kivánná, 
hogy a vármegye centruma ne Léván, 
hanem egy, épen a forgalmi vonalon 
kivül eső ponton legyen.

Ebből az igazságból kiindulva 
megállapíthatjuk, hogy sem Körmöc
bánya, sem Újbánya városnak nem 
lehet más érdeke, mint épen Léva 
érdeke. Es épen ezért a lévai járás és 
maga Léva városa is kétségkívül első
rangú kötelességének tekintette a múlt
ban és tekinti a jövőben is, hogy 
mindkét Ősrégi bányavárosunkat akár 
a megyei élet terén, akár egyéb viszo
nyaiban is a kívánsága szerinti módon 
leendő érvényesülésénél, fejlődésük és 
haladásuk iránt tanúsított törekvéseiben 
egész erejével támogassa.

A lévai járás és Léva városa mél
tányolja az érdek közösségét és ép 
ezért, minden olyan törekvést a legha
tározottabb formában és a legenergi- 
kusabban visszautasított, a mely ennek 
a természetszülte érdekközösségnek a 
megbontására irányult. Szóval mi a 
legőszintébb barátjai vagyunk két bá
nyavárosunknak, sőt mireánk minden
kor számíthatnak, mert nem hisszük, 
hogy létezhetnék közöttünk oly el 
nem simítható ellentét, a mely ben
nünket egymás ellenfeleivé tehetne. Ép 
a garamvölwyi községek közös érdeke 
az, hogy közös erővel küzdjenek a 
kitűzött célokért s hogy majdan a ki
vivőit sikerek eredményéből mindegyik 
kivehesse a maga részét.

A legutóbbi időben némi elhidegü- 
lést tapasztaltunk úgy a körmöci-, mint 
az újbányái bizottsági tagoknál. Úgy 
tűnik fel előttünk, mintha mi rossz 
fát tettünk volna a tűzre, mintha az ő 
neheztelésüket vontuk volna magunkra 
valamelyes cselekedetünkkel, vagy 
talán ők hiszik, hogy mi az ő elleneik 
volnánk. Higgadtan és tárgyilagosan 
mérlegelve a közel múltban lezajlott 
eseményeket, konstatálnunk kell, hogy 
mi lévaiak soha semmiben sem adtunk 
okot a neheztelésre, soha semmikor 
sem követtünk el olyasmit, a mi a két 
város érdekeivel ellenkeznék s irántuk 
mindenkor a legőszintébb rokonszenvet 
és jóakaratot tanúsítottuk.

Önmagunk ellen cselekednénk, ha 
érdekeinket összeütközésbe hoztuk volna 
az övékével, mert hiszen sem Újbánya, 
sem Körmöcbánya soha nem jöhetnek 

velünk ellentétes helyzetbe. A természet 
alkotta fekvésénél fogva mind a három 
község csak egymás mellett fejlődhet, 
de egymás ellenére nem. A természet 
parancsszavát követjük ha egymást 
támogatjuk, egymás fejlődését kölcsönös 
jóakarattal előmozdítjuk.

Ennélfogva érthetetlennek találjuk 
az időnként megnyilatkozott ellenszen
vet, mert mi arra okot nem szolgál
tattunk. Ezt az ellenszenvet is csak 
félreértésnek óhajtjuk betudni, a mely
nek nem épen tiszta forrását ismerjük. 
Ugyanis a maróti érdekeltség, látván 
közöttünk az összetartást, a békés 
együtt működést, látva azt, hogy 
kitűzött célunkat, a megye székhelyé
nek Lévára való vitelét meggátolni 
többé még a zsitvavölgyi uraságoknak 
sem fog sikerülni, éket iparkodott 
közénk verni az által, hogy közénk 
dobott oly kérdéseket, a melyeknek 
megvalósítását és megoldását arra az 
időre szándékoztunk hagyni, a mikor 
az átalakulás megtörtént. Szembe állí
tották a garamvölgyi városokat egy
mással, hogy inter duos litigantes ter- 
tius (már t. i Aranyosmarót) gaudeat.

Sajnáljuk, hegy úgy az újbányáink, 
mint a körmöcbányaiak félre vezettet
ték magukat, sajnáljuk, hogy bennünk 
ellenfelet keresnek, mert mi, újólag 
hangsúlyozzuk, minden téren tartjuk 
az érdek közösséget e őszinte aka
rattal fogjuk előmozdítani a fejlődés 
iránt való törekvésüket. Nem tartunk 
magunkban sem haragot, sem nehez
telést, Azonban, mi is kérjük, hogy 
viszont ők is t artsák ezt az érdek kö
zösséget, mert hiszen a ki az egyikünk 
barátja, az a másiké is ; a ki közöttünk 
egynek ellensége, ki van zárva, hogy 
igaz szívvel viseltessék a másik iránt. 
A maszlagot, amit onnan a túlsó félről 
kínálnak, utasítsák vissza.

A mi sikereink az egész garam- 
völgyének, sőt az egész vármegyének 
hasznára fog válni. És mi Újbánya és 
Körmöcbánya városoknak irántunk 
tanúsított támogatását mindenkor hálá
san fogjuk viszo ózni.

A tanítók akadémiai képzése*)
Már mintegy 15 éve, hogy időnként 

felhangzik a magyar tanítóság kebelében a 
jelenlegi tanítóképzéssel szemben való elé
gedetlenség. Nincs megelégedve a tanítóság 
eddigi középfokú kiképzésével. Nincs meg
elégedve a szociális helyzettel sem, melyet a 
jelenlegi középfokú tanitóaépzés a tanító
ságnak biztosítani képes.

Ez oknál fogva akadémiai képzést kö
vetel, mely formáiban és lényegében a 

i*  A Barsm. Ált. Tanitőegyeaiilei 1908. márc. 
18.-Í közgyűlése elé terjesztett s elfogadott indítvány.) 

középiskolai tanárok egyetemi kiképzéséhez 
simuljon. (Lásd az V. egyetemes tanitógyülés 
határozatát.)

Ettől várja a tanítóság intellektuális és 
szociális emelkedését.

Nem arról van szó, hogy jelenlegi ta
nítóképzésünk nem nyújtana megfelelő tanitói 
műveltséget. Nem. Ennnek ellentmondana 
a magyar tanítóság intelligenciája, mely e 
testületet az ország egyik leghatalmasabb 
testületévé avatja. Állami tanítóképzésünk 
előbbre van, mint Európa legtöbb államának 
tanítóképzése és nincs hátrább, mint a 
francia, angol tanítóképzés.

Nem hízelgők tán a nemzeti önérzetnek, 
ha a híres német tanítóképzés mellé állítom, 
melynek mintáiára fejlődött.

Itt tehát egészen másról van szó és nem 
jelenlegi (kivált állam*)  tanítóképzésünk le
kicsinyléséről.

Mit vár az olasz, a spanyol, a francia, 
vagy az angol nemzet az ő tanítóitól? Vajmi 
keveset.

Még a híres német Schulmeistereknek 
is aligha jut ki abból a legmagasabb hiva
tásból. amit egy híres nyilatkozat tulajdonit 
nekik.

Értem azt a nyilatkozatot, hogy az 
187O.-Í győzelmet a Schulmeisterek nyerték 
voina a franciák feJet*.  Nehéz volna bebi
zonyítani, hogy Bismarck ezt valóban mondta.

Él-e a német nemzet köztudatában 
ez a hit, nem tudom, de kétlem. Tény, 
hogy a fent említett nemzetek nagyok és 
hatalmasak voltak, mielőtt népnevelésröl 
csak szó is lehetett, sőt egyik, másik na
gyobb és hatalmasabb volt, mint aminő 
most. Naggyá, hatalmassá tették őket a 
kedvező körülmények és a nemzeti egység.

Nálunk nem kisebb munka vár a taní
tóságra, miut a nemzetalkotás. Ami nemze
tünk a szerencsét en körülmények között 
nemzetiségi frakciókra esett szét, vagy soha 
sem tudott egységes nemzetté tömörülni. 
A mi nemzetünket vallásfelekezeti szétta
goltság Grii, emészti, mely a nemzeti össze
olvadást akadályozza. A mi nemzetünk 
földrajzi, történeti és közjogi mostoha vi
szonyok következtében önállóságát vesztette, 
elszegényedett és a züllés útjaira jutott. 
Mégpedig az erkölcsi és anyagi züllés 
útjára. S a legnagyobk veszedelem & nem
zet törzsét a népet fenyegeti. Hiszen a 
vezetését a néptől jóformán idegen vagy 
éppon kártékony elemekre hagytuk. Messze 
elveztették a népet, moidhatom! Egészen 
Amerikáig. Végre kezdjük megérteni, hogy 
a népet csak a nép nevelőire bizhatjuk.

Azokra, akik nemzetiségi és felekezeti 
érdekek szolgálatában nincsenek, akik 
osztályérdekektől függetlenek, akiket éppen 
függetlenségüknél, valamint nevelésüknél 
és műveltségűknél fogva csak a nép javá
nak szempontjai és a minden melléktekin- 
tetek nélkül való tiszta és legmagasabb 
nemzeti szempontok vezetnek.
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És íme, ebben külömbözik a magyar 
tanítóság hivatása a francia, olasz, spanyol, 
angol, sőt a német tanítóság hivatásától is. 
E uagy és egységes nemzetek tanítóira a 
népnek pusztán kulturális nevelése van bizva. 
A magyar tanítóságra a nemzet egységessé 
tételének s a nemzeti állam közvetlen megal
kotásának munkája vár. Magyarországot 
újra meg kell hódítani a magyar nemzet 
számára s ez az uj honfoglalás a tanítók 
munkája lesz. Nem egyszerű szólásforma ez, 
hanem nemzeti törekvés, nemzeti munka, 
me'yeknek sikeres végrehajtásához meg 
kell szereznünk az eszközöket.

És ez eszközöket nem én találom ki, 
nem én fedeztem fel t. közgyűlés. Megje
lölte azokat a magyar tanítóság immár erős 
tudattá vált közvéleménye a tanítóság in
tellektuális és szociális emelkedésében. Erős 
a<ta<áuOd valamiül magasabb nemzeti és ' 
szakműveltségre van a tanítónak szüksége, 
hogy nagy, szociális és nemzet alkotó hiva
tását minél sikeresebben betölthesse. A ta- 
lános műveltségének nem csak akkorának, 
de szélesebb körűnek kell lennie, mint amek
korát a középiskola nyújt. Pedagógiai s7ak- 
müveltságéne*  a középiskolai tanár e nemű 
képzettségével kell egyenlő rangúnak lenuie.

A hadsereget, melyet csatába küldünk, 
hogy összes nemzeti javainkat megvédel
mezze, jói meg kell edzenűnk s jól fel kell 
fegyvereznünK. Minden szűkkeblüség, me
lyet e nemzeti hadseregünk harcképességa 
ügyében tanúsítunk, kegyetlenül bosszul
hatja meg magát rajtunk.

És vájjon mogedzzük-e, jól feifegyve- 
rezzük-e tanitói hadseregünket? Hiszen ha 
a tanitói összes ismereteknek, négy évfolyam 
szűk keretébe való, vak begyömÖBZölese a 
tanitóuövondékek óvröl-évre nagyobb túl
terhelése, a lauitóképesiiö vizsgálaton végül 
s befőzésül 25 tan’árggyal való embertelen 

megkinzása, megedzés ésfelfegyverzés : akkor 
semmi szavam töobé, akkor iól felfegyve
rezzük az ifjú tanító-harcost. De ha a fel
fegyverzés uem a szüntelen appercepcióban, 
hanem abban van, hogy a megértett dolgok 
felett az ifjú elmélkedjék is, hogy a szer
zett képzetek nyugodtan elhelyezkedvén 
megtevő ismeretei közé és azokkal minél 
szorosabban társulván, a leendő tanítót gon
dolkozásra sarkalják, leikét fölemeljék és 
ideális célok felé irányítsák : akkor elérkezett 
az ideje annak, hogy tanítóképzésünket refor
máljuk, kifejlesszük és fölemeljük.

Igen, reformáljuk oly módon, hogy a 
magyar tanító szélesebb látókörrel s teljes 
fegyverzettel indulhasson hóditó útjára ; és 
emeljük fel úgy, hogy a tanitói végzettség, 
a tanitói oh levél bizonyos nimbuszt kölcsö
nözzön neki, amely aztán terhes hivatásában 
ne csak segítse, eme je, lelkesít te, de köte
lezze is.

Adjuk meg a tanítóságnak a sikere*  
munkához szükségei értelmi és társadalmi 
kellékeket.

Mindkettőt megadtuk, ha a tanítókép
zést és képesítést akadémiai színvonalra 
emeljük.

„Nem kel! a tanítóságnak akadémiai 
színvonal, a szükséges tekintélyt ki-ki maga 
szerzi meg magának készültségével, jói tel
jesített munkájával,14 — mondják némelyek. 
Hanem akik igy bőszéinek, furcsa jóakaratot 
tanúsítanak a tanítósággal szómban. Egy
részt mindent várni a tanítóságtól, másrészt 
igy beszélni : én megadom mindenkinek az 
állása után kijáró tiszteletet, megadom a 
papnak, a tanárnak, az ügyvédnek, az or
vosnak, a gazdásznak stb., megadom előre, 
s csak akkor vonom meg, ha az a pap, 
tanár, ügyvéd, orvoí vagy gazda arra mél
tatlanná lesz ; de a tanítótól már eiöre meg
tagadom a munkája után öt megillető tisz

teletet a csak akkor adom m»g, ha az illető 
tanitó arra jól teljeaitett munkájával érde
mednek bizonyult; no, ez valóban furcsa 
reciprocitás és furcsa méltányosság!

És pedig, fájdalom, igy mérnek a taní
tónak ország szerint I A tanulmányait végzett 
fiatal tanítónak egy fél életet kell hasznos 
munkában eltöltenie, mig végre sikerült a 
maga számára (ha ugyan sikerült) azt a 
tiszteletet és tekintélyt megszereznie, amit 
a vele egyvivásu, nem, a nálánál alacso
nyabb képzettségű tisztviselő kezdettől 
fogva élvezett.

Ne tagadjuk meg a magyar tanítóságtól 
azt a magasabb képzettséget, azt a külső 
díszt, tekintélyt és súlyt, mellyel a népnek 
összes nemzeti, kulturális és szociális érdekeit 
nagyobb sikerrel munkálhatja. Lám az állat
orvosok tudják, hogy az a külső disz, mely 
állásukat s azzal őket magukat is emeli, 
uagyobb súlyt kölcsönöz nekik s emeli 
munkásságuk sikerét. Állatorvosi intézetüket 
gyor3 tempóban, szinte a szemeink előtt 
fejlesztették és emelték előbb akadémiává, 
majd főiskolává. A Selmecbányái bányászati 
és erdészeti akudhnit még 15-20 évvel 
ezelőtt a polgári iskolai VI. osztályból is 
ujoncozott hallgatókat; ma már nemcsak 
bezárta kapuit e kisebb képzettségű ifjak 
előtt, de csak napjainkban emelkedett főis
kolai rangra. A gazdák, akik gazdasági 
középintézeteik mellett sem panaszkodhattak, 
hogy nincs meg a tekintélyük, csak a na
pokban emelkedett akadémiai színvonalra. 
Vájjon csak szeszélyes játék ez, vagy ko
moly törekvés arra, hogy ezentúl az eddiginél 
is nagyobb erővel és súllyal végezhessék 
közgazdasági feladataikat ? A kereskedőknek 
középintézeteik mellett., megvannak az aka
démiáik is.

És én t. közgyűlés, bár készségesen 
elhiszem, hogy az állategészségügy, a banya 

TÁRCA.
A szerelem imádsága. 

(Leó dala Piroskához.) 
Mi szeretnék lenni ? Csillogó holdsugár 
Amely csöndes éjen a bús földre leszáll. 
Leszállanék éu is a magános földre 
Hol te rózsa lennél s nyílnál tündökölve. 
. . . Csillagsugrtros bűvös éjeken 
Behintenélek tünde, csilla fénnyel, 
Érted epedve, égő, vak reménnyel. 
Te uyiluái tündökölve és ragyogva 
8 lelkem előtted némán leborulna . . . 
Többé a fényen égbe föl se vágyna 
Te volnál üdve, édes boldogsága.

Mi szeretuék ieuni ? Fényes harmat csöppje 
S midőn az éj homályát általtörve 
Jönne a hajnal bfivöa pirulással 
Lehullanék én sejtő vágyódással . . . 
Hótiszta édes féuystirmodra esnék 
8 lángolva, égve ott megsemmisülnék. 
Ez volna lelkem üdve, élete, 
Édes Bzép álma, végső gyönyöre. 
Halálom titkos tüzpillanatába 
Beteljesülne lelkem égi vágya.
3 eltűnve némán . . , ottan elenyészve 
Beáin ragyogna, az ég minden fénye.

Mi szeretnék lenni ? csicsergő madárka 
Hogy odaszállhassak az ő ablakára. 
Mindig ott székelnék, folyton éuekeluék 
Lakóhelyet másutt soha nem keresnék. 
Nem vágyna lelkem soha innen el 
Itt éine-halna álomképivel. 
Itt énekelnék égő szerelemről 
Teérted élő, dobbanó szivemről 
8 bár tudva azt, hogy úgyis mindhiába 
Mégis te volnál lelkem édes alma . . . 
Addig dalolnék, míg szivem szakadna 
8 te ott találnál megdermedve, halva . . .

Mi szeretnék lenni ? Dörgő, vad zivatar 
Amely eget, földet egy tömeggé kavar.

Vizeket korbácsol . . . széthasít sziklákat 
Kopár-kietlenné tesz tágas pusztákat . . . 
S nyomában jár sikoltó télelem, 
Zokogó átok . . . tompa küzdelem . . . 
. . . Szeretnék dúlni pusztító robajjal, 
Mindent lerontó erővel, haraggal . , ! 
. . . De egy szavára minden csendesülne 
8 hatalmam porba vágnám mindörökre . . . 
Lábadhoz buHnék csendesen, szelíden 
Édes kis angyal . . égi üdvösségem.

A kolostor udvarán.
Meleg nyáron reggel, délben
Az éltető nsp fényében
Sétálgat egy bús leány 
A kolostor udvarán.

Sötét köpeny a ruhája 
Oly halováuy az orcája. 
Borús dal kél ajakán . . . 
A kolostor udvarán.

Amig a nyár meleg napja 
Lángsugarit. osztogatja, 
Még csak el van igy, talán, 
A kolostor udvarán.

De mikor a nyárnak vége, 
Könny lopódzik kék szemébe . . . 
Útra készül a madár . . .
A kolostor udvarán.

8 mikor a víg fecskesereg 
Azt csicsergi : „Isten veled, 
Isten áldjon bús leány 1“ 
. . . Leroskad a kerti padra . . . 
Bár a szive ineg-szakadua , . . 
A kolostor udvarán.

Hala#8y Valéria.

Emlékezés március 2-ára. 
Lesaállolt as alkony. Kigyulladt a .illám, 
Ifjú leányoknak szive nagyot dobban, 
Elérkezett végre a várva várt éra, 
Melyet számlálgattak, napok — hetek éta.

Fényes urilakás kint a város végen, 
Várja vendégeit, vigasságra készen, 
Fogatok robognak, a ház udvarába. 
Tűzben ég a lánykák kipirult orcája.

Bent a háziasszony fogadja vendégit, 
Szívélyes szavakkal üdvözöl mindenkit, 
Öröm latszik arcán és szép szemeiben, 
Jó kedvet ébreszt ez, minden vendégében.

Leányok és ifjak vígan társalognak. 
Megzendül a zene, ekkor tánchoz fognak. 
Lassú magyart járnak, utána a frisset, 
Bégen láttunk ilyen igazi jó kedvet.

Folyik a tánc vigan, csárdást boston váltja. 
Örömtől sugárzik az ifjúság arca.
Jó kedv van mindenütt, pár, pár után perdül 
Egy két öreg ur is, lassan táncba vegyül.

Vacsorához bivják a táncos sereget 
A ház asszonyáért üritnek serleget. 
Folyik a táocz tovább, s e szép álom képnek 
A világos nappal vet, csak késön véget.

Hogy ez édes álmot tényleg át is éltük, 
Kedves háziasszony, csak neked köszönjük. 
Hogy örömed teljék, egyszer önmagadnak. 
Akartál — szereztél örömet másoknak. 

_________________ — T.

A kucséber.
Irta: Sas EcLe.

I.
A nagy étterem villamos lámpái már 

csak kevés vendégre hintették fehér vilá
gosságukat. Lassankint fölkerekedtek a« 
asztalok mellül a virágos szép asszonyok, 
üde leányok, akiknek arca mind rózsásabb 
lett a zene édes mámorától és a bortól, 
amelyben piros ajkuk megfiirdött. Dér Fló- 
ris azonban, aki egyedül ült az egyik sarok
asztal mellé húzódva ; nem is látta ez ele-
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és srdőmivelés, a földművelés éa kereske
dés nevezetes állami érdekek, de hogy 
bármelyik is fontosabb és a nemzet jövő
jére kihatóbb volna, mint maga a nemzet
alkotás és nemzetfentartás, a népnek szociális 
és kulturális vezetése, azt el nem ismerhetem.

Ép ezért sürgetem a magyar tanitóság 
telemelését és a tanító-képzés akadémiai 
színvonalra és rangra való kifejlesztését. E 
kifejlesztésnek azonban hitem szerint a meg
levő és kipróbált alapokon kuli történnie.

AUarni tanitósépzésünk idestova félszá
zados múltra tekint vissza. Felekezeti tani- ; 
tóképzésünk jóval régibb. Alsóbbrendű céllal 1 
megindult tanítóképző intézeteink ez idő 
alatt gyorsan emelkedtek középfokú peda- ; 
gogiai intézetekké. Az állami képzők számára 
az 1900-ik évben kiadott szervezeti sza- | 
bályzatok (Rendtartás és Képesitövizsgálati 
szabályzat) már magasabb fokú fejlődés ut- ; 
jait nyitják meg a tanítóképzésnek. Nem i 
múlt el még e szervezet megjelenésének 
nyo’cadik éve, s íme, a képzöintézetek tel- ’ 
jesen kinőttek e szervezetből is, a szó 
szoros értelmében szétfeszítvén annak uj 
korlátáit. Uj tantervet 1902-ben adott ki 
a közoktatási minisztérium a képzőknek, 
minthogy az 1882.-Í (immár a harmadik) 
tanterv nem felelt meg a modern tanitókép- 
zIb magasabb céljainak. Ez uj tanterv 
.alapgondolta és legfőbb törekvése, hogy a 
tanítóképző intézet szakiskolai jellegét minél 
harározottabban kidomborítsa.* 11 E mellett 
a& összes közismereti s főleg a pedagógiai 
tárgyakat olyan „tudományos színvonalra 
emeli,“ hogy a tanitó„ felettük uralkodni 
és velők céljaihoz képest rendelkezni tud
jon.11 A tantárgyak elé „magasabb célokat 
tűz ki, módszerüket hatbatósabbá teszi, a 
körükben szerzett ismereteket a magyar 
nemzeti érzés gazdagítására és nemesebbé 
tételere szolgáló tanulságokká avatja.

Ideálok felé tör . . hogy majdan a nem- 
zettentartó törekvések buzgó harcosává 
lehessen11 a tanító.

8 íme, alig ment át e magas színvonalú 
tanterv a tüzpróbán, már mm elég mágus, 
már nem e'ég korszerű; revízió előtt áll, 
mely revíziónak a célja a magasabb peda- : 
gogiai és szociális szempontok szerint való 
átdolgozás. E mellett uj ismeretek (gyer
mekpszichológia, gyermetrpathologia, szoci
ológia) s a vee kapcsolatos intézmények 
egész sora vár a szervezetébe való beillesz
tésre, m.nök : az ifjúsági egyesület és nép- I 
könyvtár, gazdasági ismétlő iskola, sőt itt 
van legújabban a szabadtauitás intézménye, 
melynek megindítása szintén a tanítóképző 
intézetek tiszte lesz.

Belé férnek-e ezek mind a négy éves 
keretek közé? S lehet-e az továbbra is 
középfokú intézet, mely a pedagógiai intéz
ményeknek egész complexumát magában fog
lalja s a népnek összes nemzeti, kulturális és 
szociális érdekeit felöleli ?

Itt áll előttünk a tanítóképző-intézetek 
kibővítésének parancsoló szüksége. E kibő
vítésnek gyökeres reformnak kell lennie 
magasabb szervezette! és gazdagabb tan
tervvel. Es a reform tehát nem lehet 
sűrítés, tömörítés, vagy összevonás, hanem 
csak nagyarányú kifejlesztés, és magasabb 
rangra emelés. Maradjon meg a jelenlegi ta
nítóképző-intézet, mint tanítói általános 
műveltséget nyújtó, m nt a tanítói pályára 
ránevelő s a pedagógiai akadémiára előkészítő 
középfokú iskola. S emeljük e fölé a tisztán 
magasabb pedagógiai szakműveltséget nyújtó 
s két évfolyamra terjedő pedagógiai akadé
miát.

A szervezetre vonatkozó javaslatom 
pontokba szedve, a következő :

1. A tanítók kiképzésére és képesité- I 
sere a tanítóképző intézetek fölé két évfo- I 

lyamból álló pedagógiai akadémiát szervez 
a vall, -és közokt. miniszter.

2. A hivatásukhoz megkivántató neve
léssel és közismeretekké: az eddigi fokon 
ét irányban működő tanítóképző középin
téretek látják el a tanitónövendékeliet.

3. A tanítóképző intézet eivegzéae után 
tanítói érettségi vizsgálatot tesznek a növen
dékek az összos közismereti tárgyakból és 
a pedagógiai előkészítő ismeretekből, melyek 
az embertan, lélektan, logika.

4. A lauitóí érettségi vizsgálaton a 
min. kiküldött, illetőleg a tképzöfeiügyeie- 
tére rendelt kormány közeg elnöklete alatt 
a tkp. intézet tanárai kérdeznek és osztá
lyoznak.

5. A tan. érettségi bizonyítvány feljo
gosít az egyéves önkéntességre, a paedagó- 
giumra és a tud. egy. bölcs, fakultására, 
de első sorban a pedagógiai akadémiába 
való beiratkozásra.

6. A pedagógiai akadémia tantárgyai : 
1. Embertan. 2. Lélektan éa logika. 3. Ne
velés -és oktatástan. 4. Részletes módszertan. 
5. Nevelés-történet, ti. Iskolaszervezetien.
7. Bölcsészettörténet. 8. Gyakorlati tanítások.

A ped. akadémiába középisk. érettsé
givel is be lehet lépni, ha az illető a tanítói 
érettségi különbözetéböl vizsgálatot tesz.

7. A ped. akadémiai évfolyamok befe
jeztével nyombau tanitóképesitö vizsgálatot 
tehet a jelölt az akadémia tárgyaiból, mely
nek sikeres letevése után tanítói oklevelet 
nyer.

8. A tanitóképesitö vizsgálaton a mi
niszter által kiküldött bizottság 'működik, 
melynek tagjai: szaktudótok, kir. tanfelü
gyelők és jeles népiskolai tanítók, végül 
az akadémiának valamint a tanító képző in
tézetnek tanárai; e bizottságot 5-5 évre 
a közokt. miniszter nevezi ki.

9. A magánúton va^ó tanulás nincs

ven rózsáskert virulását, nem halottá talán 
a csapongó zenét sem. Hom'okát tengyerébe 
hajtva, tompa kábulatba merüive ült és csak 
akkor esznélt föl, amikor egyszerre csönd 
támadt körülötte. A vendégek mind távoz
tak és a cigány elhallgatott. A prímás éppen 
készült, hogy tokjába csukja a hegedűjét.

A fiatal férfi odaintette magához a ci
gányt. Hadd húzza neki kivilágos kivirradtig. 
Karcsú nyakú üvegeket tétetett az asztalra. 
8 egymás után gyújtott a sötét, vastag 
pirosvörös sz var-rudakra. Mulatott. De nem 
ágy, hogy ő maga is vidám nótázásba kez
dett volna, amikor a legvigabban, legszila- 
jabban húzta a czigány. Ö csak hallgatta a 
körülötte tomboló dalvihart. Az ö utolsó 
éjszakája hattyúdalait. . .

Mert Dér Floris el volt tökélve, hogy 
ez lesz az ő utolsó éjszakája. Úgy olvasta 
valami regényben, hogy a tönkrement föl
des ur az utolsó százasát odadobta a ci
gánynak — s azután főbe durrantotta ma
gát. S azzal vége volt a mulatságnak. Ezt 
igazán szép halálnak tartotta. Ilyen csinos 
halált szánt ő magának is. . .

II.
Az árverést délelőtt tartották meg a 

kissé már rozoga kastélyban, amely szelíden 
emelkedő dombról nézett a rónaságra, — a 
fégi földesurak boldog birodalmára. A bir
tokot a szomszéd szeszgyáros vette meg, 
aki udvariasan felajánlotta a lakást Dér 
I órisnak, ameddig ueki tetszik. A kiárve- 
felt földesurat persze semmiféle hatalom 
nem lett volna képes az alatt a tető alatt 
“ogtartani. Zsebében a pár száza sál, amit 
* végrehajtó a kezébe nyomott, sietett fel
ülni a legelső vonatra.

De há- hová ?
Először is a városba. A vendéglőbe. 

A mámorba. S azután a halálba. . .
Mi más is maradna számara hátra ? 

Talán az atyafiai nyakán élősködjék ? Vagy 
deresedö fővel nyakába varrj a magát vala
mi leányzónak, aki hajlandó öt eltartani, 
csakhogy férjhez mehessen ? Vagy pedig 
sorra járja befolyásos ismerőseit, hogy dug
ják be valami hivatalba — amihez voltaképp 
nem ért, csak ingyen szedné föl a fizetését.

Ejh I sokka' becsületesebben cselekszik, 
ha egy darabka ólommal véget vet minden
nek.

A gazdalkozáshoz ugyau értene. Mikor 
átvette az apjától rámaradt birtok vezeté
sét : eleinte szép BÍker is jutalmazta a fára
dozását. Da aztán elragadták a nagyúri elet 
szenvedélyei. Most már visszatérne az eke
szarvához. De hát most már egy barázdája 
sincs, amibe az ekeszarvát beleakaszaza. . ,

Csak az a föld lesz az övé, ami a ko
porsójára fog hullani a véres teste fölött. . .

Ebben a percben egy hang ütötte meg 
a fülét:

— Nem parancsol, nagyságos uram ? 
Tessék megtenni egy számot, bizonyosan 
megnyeri 1 . . .

Felpillantott. Egy kucaéber áüott előtte; 
nyakában a tarka cukrosságokkal teli ko
sárral, kezében a számokkal csörgő zacskót 
rázogatva. . .

Flóris belenyúlt a zacskóba, hogy ki
vegyen egy számot. Akkor egyszerre felis
merte a házalót :

— Nini 1 Ön az, Leipziger ?
A töpörödött emberke ősz szempillá._

alól vizsga pillantást vetett a mulató ga
vallérra. S ö is hangosan felkiáltott ;

Dér Flóris 1 Hogy nem ismertem fel 
azonnal! Hiszen ön síig változott. De hogy 
ismert ön rám, — mert én bezzeg megvát- 

, toztam. Nem az vagyok már, akivel ön 
együtt sétált a fényes nizzai tengerparton.

Flóris nagyon is jó! emlékezett a bű
bájos hetekre, amiket az örök virulás hazá
jában töltött. Sokat sétált akkor Leipziger- 
rei, a gazdag kereskedővel, a tündöklő pa
loták során, a fényes levelű olajligetek kö
zött. Forszé, Leipziger urnák akkor nem 
lógott a nyakában a datolyás kosár. . .

— De hát hogy jutott ön ennyire ? 
kérdezte tőle álmélkodva.

(Magában pedig arra gondolt : hogy ez 
az embar neki is föltebeti ezt a kérdést. . )

— Hát egy kiceit tönkre mentem, vo- 
nogatta a vállát az öregecske. Egy pár 
rossz vállalat elvitte minden vagyonomat.

— S volt önnek ereje hozzá, hogy 
nyakába kösse a kosarat s neki induljon 
ennek az uj életnek.

— Hát mit tehettem volna egyebet ?
Dér Flóris egy pár erőset szippantott 

a szivarjából.
— Például — hogy véget vessen min

dennek.
— Talán, hogy megöljem magamat ? 

Ments Isten I tiltakozott hangosan a volt 
nagykereskedő. Nem, erre igazán nem gon
doltam. Tadja, nagyságos uram : az ember 
olyan legyen, mint a gummi labda. Ha föld
höz csapja a sors, annál magasabbra kell 
ugornia 1 . . . Most az éjszakákat járom 



4 J3 -A. B. S 1908 márcuz 29

megengedve. Azoknak az oki. tanítóknak a I 
számára azonban, akik tanulmányaikat a 
régi rendszer szerint végezték, szünidei 
tanfolyamokat rendez a miniszter, hogy ha 
akarják, az akadémiai képesítést is megsze
rezhessék.

10. A ped. akadémia mellett két gya 
korló iskola működik, két tanárral. Az 
akadémiához tartoznak a tanítóképző intézet 
szaktanárai is. előadván szaktárgyaiknak 
részletes módszertanát.

11. Az akadémiának ped. szaktanárai 
számára az átmeneti időre a miniszter pe
dagógiai és bölcsészeti tanfolyamokat rendez. 
A tanfolyamokat vizsgálatok fejezik be, 
melynek letevése után a megvizsgáltak ok
levelet kapnak.

Köveskuti Jenő.

A Barsmegyei általános tanítóegyesület 
közgyűlése.

Múlt heti szamunkból térszüke miatt 
elmaradt tudósítást a barsmegyei tanítók f. 
hó 18-án tartott rendes közgyűléséről kö
vetkezőkben adjuk ;

1.)  l'égh István elnök részletesen szá
molt el a legutóbbi közgyűlés óta a megyei 
tanítóság körében történt minden egyes 
mozzanatról. Örömmel jelenti, hogy megyénk 
közigazgatási bizottsága a tanítók fizetésren
dezési ügyét oly gyorsan s oly kedvezően 
bonyoitja le, hogy rövid időre rá a kedvező 
miniszteri végzések a tanitók kezeiben van
nak. Különösen kiemeli a kir. tanfelügyelő 
érdemeit, ki az immár testet öltö „Tanitók 
házá“-tmk eszméjét megpendítette. Sajná
lattal jelenti, hogy dr. Hantos Péter kir. 
tanf. betegsége miatt nem vehet részt a 
gyűlésen, a közgyűlés egyhangú határo tatá
ból kifolyólag távirati utón melegen üdvözli. 
Az ezt követő szép titkári jelentés kapcsán 
Bányai Ferenc lévai tanító a választmány 
megbízásából javasolja, hogy az állam által 
előlegezett 287 kor. jutalomdij megfelelő 
arányban az elnök, titkár, főjegyző és pénz
táros közt osztassák szét, mely egyhangú 
lelkesedéssel elfogadtatott. A megjutalmazot- 
tak pedig az egyesület eme ajándékának 
50%-át azonnal a „Barsmegyei Tanitók 
háza*  javára ajánlották fel.

A közgyűlés fénypontja Köveskuti Jenő 

ezzel a kosárral. Kuporgatom a garast. De 
nemsokára újra egy kis bo.tot nyitok. Föl
viszi a dolgomat az isten. . . No hát nagy
ságos uram, tegyen meg egy pár számot. 
Meglássa, bizonyosan nyerni fog. . .

Es Dér Fióris régi ismerőse kedvéért 
megrakott egy csomó számot. De egymás 
után vesztett. Utoljára maga a volt nagy
kereskedő fogta meg a kezét .*

Hagyja már abba, kérem I Úgy látszik, 
nem szerencsés a játékban. . .

Fióris mosolyogva nézett rá:
— Nincs igaza, Leipziger. Mert ha 

most vesztettem is, de maga nem is képzeli, 
hogy mennyit nyertem. . .

8 most már igazán jóleső derű töltötte 
el a lelkét. Józan volt. Intett a cigányok
nak, hogy kotródhatnak.

III.

Éppen annyi pénze maradt még, hogy 
elutazhatott egy jó ismerőséhez, Gernye- 
szegi báróhoz:

— Kedves barátom — mondotta neki. 
Hallom, hogy egy gazdatiszti állás van ná
lad üresedésben. Hát én pályázom erre az 
állásra. Nem valami jó ajánlólevél ugyan 
az én múltam egy gazdaság vezetésére. De 
hát hidd el, hogy én bennem a gavallér ment 
tönkre, nem pedig a töldesur. , . Hát azt 
hiszem, mindenesetre próbát tehetsz velem. 
Nem fogod megbánni. . .

kép. igazgató előadása volt a népoktatási [ 
(pedagógiai) akadémiákról. Az előadás külső | 
formájával szépségben vetélkedő tartalom
mal elmondott gyönyörű beszédében a tani
tói tekintély emelésére legalkalmasabbnak 
találta a jelenlegi tanitóképezdéknek az 
akadémiai jelleg megadásai, óhajtván a 
tanitói érettségit, mint a további paedagogiai 
és didaktikai képzés alapját. Szakszerűen 
szóltak az érdekes tárgyhoz Kántor István, 
Kriek Jenő, és Kuruc? Ernő. A közgyűlés 
az előadó javaslatát egyhangú lelkesedéssel 
fogadta s úgy az előadónak, mint a hozzá
szólóknak köszönetét szavazott. Ezt követte 
Missik István újbányái igazgatónak remek 
beszéde a „Tanitók Háza“ ügyében, mely 
eszmét a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
magáévá tett. Előadó javaslatára elhatározta 
a közgyűlés, hogy e célra egyszersminden- 
korra mindegyik tag önmagát 10 koronával 
és évi hozzájáru’ás címén 4 koronával adóz
tatja meg. Lélekemelő volt, smidön az egyes 
felekezeti egyesületek elnökei, névszeriut 
Jaross Ferenc róm. kath. és Tóth Lajos ref. 
egyesületi elnök egyházi hatóságuk s egye 
sületük nevében is azon kijelentést tették hogy 
tennti indítványhoz egyhangú lelkesedéssel 
hozzájárulnak. Vészéig, Szarka, Huszár G. 
stb. tanitók mellékjövedelmük egy részét 
azonnal felajánlották. Jelentést tett az elnök, 
hogy Tóth István lévai tanító — ki ez alka
lommal egy remek költeményt szerzett és 
adott elő — gyermekelöadást tartott a 
Tanítók Háza javára. Miután alkalmas kész 
es elég megfelelő ház ezidő szerint nincs 
Léván, a közgyűlés megbízta a választmányt, 
hogy legjobb belátása szerint járjon el a 
telek megszerzését s az építést illetőleg s 
ennek eredményéről lehetőleg rövid idő 
alatt a közgyűlésnek jelentest tegyen.

A közgyűlés utoisó pontja a tisztujitás. 
Hányat Ferenc a kandidáló bizottság ne
vében javaslatot tesz eziránt, melyet a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott. így lett 
elnök újólag Végh István vámosiadányi 
tanító, alelnökök : Valcz Jenő ar. maróti, 
Miseik István újbányái tanitók, titkár Farkas 
Rezső újbányái, főjegyző Kölcsey Rudolf 
újbányái, aljegyző Sós Simon lévai és Hely 
István zselizi tanítók, pénztáros Deák Adolf 
lévai tanító. A választmány tagjai: Bányai 
Fereuc, Bűnösek Gusztáv, Mohapel Antal, 
Tóth István, Huszár Károly, Svarba József, 
Jaross Ferencz, Tóth Lajos, Kriek Jenő, 
Köveskuti Jenő, dr. Katona János, Tóth 
Pál (Vihnye), Kiss Imre, Lábay Gyula, 
Pásztor E.ek, Mozsáry János,

Az elnök éltetéseivel a közgyűlés a 
zöld asztaltól Demjén Jenőnek izietes étke
ket szolgáló fehér asztalához vonult, hol 
felköszöutéseket tartottak : Köveskuti Jenő, 
Kriek Jenő, Bányai Ferencz, Végh István 
és Tóth Istváu az eioökre, kir. tanfelügye
lőre, tanítók hazára. — Csak a dé utam, 
illetve esti vonat éles füttye riasztotta szét a 
nemzet lelkes napszámosait. B. — S.

Különfélék.
— A Lóval Köztisztviselők Egye 

sülete t hó 15 •én d. e. ’/a12 órakor tes
tületileg tiszteigett az egyesület elnökénél 
Holló Sándornál azou célból, hogy elnöke 
iránt eraett bizalmának és elismerésének ki
fejezést adjon. Az egyesület neveben Bódogh 
Lajos polgármester, miut az egyesület al- 
elnöke a tagok érzelmeit tolmácsoló beszéd 
kíséretében adta at az összes tagok által 
aláirt nyilatkozatot, melyben kifejezik elnö
kük önzetlen munkássága iránt érzett hálá
jukat és kérik, hogy közhasznú tevékeny
ségét folytassa a jövőben is, nem tántorit- 
tatva el semmiféle támadástól, mert a leg- 
ihetékesebb beiyröi kapja a bizalmat, elis
merést és a muukáboz támogatást. Ugyan
ezen alkalommal jelentek meg az iparos- és 
kereskedőtanonc iskolák tantestületei is, hogy 
biztositsák ragaszkodásuk és hálás szerete- 
tükröl az iskolák szervezetének elnökét, aki 
ezen intézményeket a virágzásnak ország
szerte elismert magas tokára juttatta A két 
tantestület nevébeu Kriek Jenő tanár, a ke- 
reskedötanonc-iskola igazgatója mondott 
megható szép beszédet, átadván a valameny- 
nyiök által aláirt üdvözlő nyilatkozatot.

— Főigazgatói látogatás. Dr. Pir. 
chala Imre, pozsony-tankerületi főigazgató 
f. hó 2ö án érkezett városunkba, a szokásos 
évi látogatás ce'jából. Látogatásait a fögim- 
náziumi tanításokban jövő hét elején fejezi 
be, mely idő alatt a főigazgatót a rendház 
látja vendégül.

— Megyebiztottságitag választás 
lesz Léván április hó 2-án. Közóhajtásként 
szűrődött át a gondolat, hogy ezeu betol- 
tendő helyre városunk közönsége ifj. Mada
rász József orszgy. képviselőnket ülteti, aki 
éber őre és hűséges támogatója városunk 
érdekeinek, aki saját kezdeményezésére 
nagyarányú mozgalmat indított meg a tör
vényhozásban is a varmegyei székhely-kér
dés ügyében, s általában szivén viseli úgy 
Léva város, mint a lévai járás mindennemű 
elöbaladását, szívesen fáradozik minden 
egyes választója érdekében, s igy legméltóbb 
arra, hogy kerületének székhelyét a tör
vényhatósági bizottságban is képviselje. Ez 
ügyben és ilyen értelemben a lévai válasz
tópolgárok ma d. e. órakor értekezle
tet tartanak a városháza nagytermében.

— A polgári leányiskolák felügye
lője, tiretsinger Istváu, újpesti polgári isko
lai igazgató látogatta meg tegnap az Irgal
mas Kövérek polgári leányiskoláját. Látoga
tásának eredmenyeképen elismerő köszönetét 
fejezte ki az intézet igazgatójának és 
tantestületének azou páratlanul álló szak
szerű és céltudatos vezetésért, melyet az 
iskola igazolt, valamint az intézetnek rend
kívül gazdag, a legmodernebb pedagógiai 
igényeknek megfelelő felsr-ereleseért.

— Bucsu-estély. Ifj. dr. Ordódy Vil
mos szó gabirót, kit a legutóbbi közgyűlés 
a törvényhatóság I. aljegyzőjévé választott, 
f. hó 26-án búcsúztatta városunk ijusága, 
beleértve az ifjú kedelyü idősebb urakat is. 
Amennyire meghóditotta szeretet remélné 
magatartásával városunk társadalmát, ép oly 
érzékeny veszteség az ő távozása a járás 
közigazgatási szervezetére, amelyben rövid 
idő alatt kitűnő szervező, és tapintatos 
vezető erőnek bizonyult. Ezenfelül lelke 
volt a mulatni vágyó lévai ifjúságnak, mely 
szellemee humorát, jó magyar nótáit nehezen 
fogja nélkülözni, de reméljük, nem sokáig.

— Változások a közigazgatási 
tisztikarban. Értesülésünk szerint a lévai 
föszolgabirósághoz fognak beosztatni Ber- 
czelly Miklós és Benkovich Guido I. oszt, 
szoígabirák; Técsey Elemér szolgabiró pedig 
a szentke.eszti fószoigabirésághoz kerül 
szolgáiatteteire.

— Áthelyezések. Morvát Vilmos hon
védszázados a honved Ludovika Akadémiá
hoz a gazdászat kezelőjévé vezényeltetett. 
Morvái százados itt tartózkodása alatt nem
csak az úri társadalom rokonszanvét sze
rezte meg, de hálával emlékezik meg róla 
a zászióaij legénysége is, meiynek közé
lelmezését nagy mérvben megjavította helyes 
gazdálkodási rendszerével; amellett hogy a 
lévai bakák igen j kosztol kaptak, a meg
takarításokból a legénységi élelmezés cél
jaira egész kis gazdasagot állított be. Ki 
tüntetésnek veendő uj állását április 15 én 
foglalja el. — Belcsák Kálmán hadapród- 
tiszthelyettes Nyitráról a lévai zászlóaljhoz 
helyeztetett át.

— Szabadságon. A vaiiás- és köz
oktatásügyi minieter Dr. Hámos Peter kir. 
tanfelügyelőnek egészségének helyreállításá
ra három havi szabadságidőt engedélyezett. 
Szabadság ideje alatt a tanfelügyelői hiva
tal irodai teendőinek ellátásával Simoncsics 
Antal tanfelügyelői tollnok és iskolalátogatót 
bízta meg.

— Küldöttség Darányi miniszter 
nél. h olyó hó 26-án a Vizszabályozó Tár
sulat küldöttsége járt Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszternél, kérve öt, hogy 
a Szikincze és Podluzsánka szabályzásához



1908 március 29 B A K S 5
siükeéges 500,000 K. költséghez állami se- 
gély nyujtasaék. A küldöttséget a társulat 
elnöke, Báthy László prépost-plébános ve
zette, csatlakoztak Simányi Béla főispán, 
Mailáth István alispán, Leidenfroszt Tódor, | 
ifj. Madarász József képviselőnk, továbbá 
Czobor és Kovács houtmegyei képviselők. 
A miniszter jó indulattal fogadta a küi- ; 
döttséget, s elismervén az ügy halasztha- I 
tatlan megoldásának szükséges voltát, meg
ígérte a kormány lehető legnagyobb anvagi ■ 
támogatását.

— A törvényható ági ipartanács 
tagjai. A beszterczebányai kereskedelmi és 
iparkamara folyó hó 13-án tartott kozgyü 
lésében Barsvármegye törvényhatósági ipar
tanácsába ez év végéig terjedő megbízatás- 
sál rendes tagokul Eisenberg Károly aranyos
maróti, Ulreich, Nándor lévai, póttagokul 
Kern Vilmos lévai és Rakovszky István 
aranyosmaróti lakosokat választotta meg.

— A Feinke Léva városi és járási 
választmánya folyó hó 27-én d. u. % 7 
órakor tartotta Léván, a kaszinóban gyülé- ; 
sét Báthy László elnöklete alatt, Tárgyai- I 
tatott a 907 ik évi zárszámadás, mely sze
rint az összes bevétel volt : 3852 kor. 42 
fill., kiadás : 1560 kor. 7 fill ; pénztári ma
radvány 2298 kor, 35 fill. A kiadások ro
vatában a •,következő tételek érdeminek 
figyelmet; tanítók jutalmazasara 1040 Kor. 
Magyar imaköuyvek, naptárak, gyermekla
pok beszerzésére 333 kor. 97 fill., a megyei 
vá asztmánynak a tagdíjak 20%-a gyanánt 
176 kor. 20 fill. — Megállapított az 1909-ik 
évi költségvetés. Ebben a tanítók jutalma
zására felvétetett 1400 kor., tanulók jutal
mazása az En Újságom gyermeklapra való 
előfizetés által 200 kor., magyar imakönyvek, 
naptárak beszerzésére 250 kor., az óbarsi 
dalegylet részére 280 kor., iskolai magyar 
színpad felállítására 300 kor., megyei vá
lasztmánynak 100 kor., költségekre 50 kor., 
összesen 2580 kor. — A válasz: mány 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazó .ti buzgó 
működéséért a távozó jegyzőnek, fj. dr. 
Ordódy Vilmosnak, « helyébe jegyzőnek 
Kottek Fereucet választotta meg. — Az is
kolalátogató bizottság Báthy László elnök- j 
iete alatt Leidenfroszt Tódor, Medveczky 
Sándor, Ordódy Eudre. A költség vetés tár
gyalásánál a gyűlésen je'envolt Báthy Gyula 
esperes-plébános, egyházkerületi tanfelü
gyelő halás elismerését fejezte ki a választ
mány nagyarányú hazafias működésé iránt. 
Kiemelte, hogy alig tíz év alatt mily hatal
mas összegekkel szolgálta a lévai választ
mány a 11 tót község magyarosítanának 
ügyét, s ő, mint az eredmény közvetlen 
szemlélője lelkes örömmel konstatálja a 
minden reményt feiü.muló haladást. A felü
gyelete alatt levő iskolákból kikerült ifjúság 
az életben is szeretette, használja magyar 
nyelvtudását, gyónásukat még Jelnőtt korukban 
is magyarul végzik, s általában büszkék arra, \ 
hogy magyarul beszélhetnek. Halas köszö
nettel adózik a választmány buzgó ügyve
zető alelnökinek, Ordódy Endre főszolga
bírónak, akinek hathatós támogatása teszi 
lehetővé a hazánkban paratlan eredményt. 
— Azt már mi tesszük hozzá, amit a föl- , 
szólaló ei nem mondott, hogy ezen örven
detes eredményben oroszlánrésze van a ■ 
magyarosítás lelkes apostolának: Báthy 
Gyula esperes-plébánosnak. — A lévai vá
rosi és járási választmány működésének 
intenzivitásában és annak eredményében 
utólérhetetlenül első helyen ált ; közrehat | 
erre az érintkező magyar lakosság hatalmas 
befolyása, a választmány vezetőinek fárad
ságot nem ismerő buzgalma, és az anyagi 
erő, mely felett a választmány rendelkezik. 
Ez utóbbihoz nagyban hozzájárul Ordódy 
Endre főszolgabíró azon üdvös intézkedése, 
melyet pár év óta járásábán meghonosított, 
hogy t. í. a táncengedély ékért a Femke 
céljaira bizonyos dijakat szedet, amelyek 
abszolúte nem terhelik a lakosságot, mert 
hiszen a mulatni vágyó ifjúság közösen na
gyon könnyen megfizetheti a 2 korona di
jat, s ennek révén a Kernbe lévajárási és 
lévai választmánya évenként 7-800 korona 
8egélyhez jut. Kívánatos, hogy ezen eljárást 
a többi járások vezetői is utánozzák, amint

azt már Rudnyánsgky Titusz főbíró a múlt ' 
év folyamán életbe is léptette. — Örömmel ! 
regisztráljuk minden alkalommal a lévai 
választmány működésének eredményeit : 
minden választmányi gyűlés a magyar nem
zeti eszme egy-egy hóditó diadalának ünnepét ■ 
jelenti. r !

— Esztergom város köszöneté. 
Esztergom sz. k. város tanácsa Holló Lajos 
orszgy. képviselőnek a rendezett tanácsú | 
városok érdekében kifejtett eredményes te
vékenységéért a következő üdvözlő távira
tot küldötte :

„Esztergom szab. kir. rendezett tanácsú 
város közönségé és tisztikara nevében fo - j 
gadja Nagyságod városaink nagy bajai és j 
tisztviselőink helyzetének orvoslása érdeké
ben tanúsított állásfoglalásáért őszinte üd- | 
vőzletünket. Kérjük Nagyságodat, hogy az 
igazságos ügynek győzelemre juttatását or
szágfenntartó városaink jobbléte érdekében 
minden eszközzel előmozdítani méltóztassék. 
Esztergom szab. kir. város tanácsának mai 
üléséből. Kelt Esztergomban a szab. kir. 
varos tanácsának 1908. évi márezius 14. 
napján tartott ülésében. Vimmer Imre pol
gármester, O’sváth Andor tanácsjegyzÖ.**

— A nyitramegyei főispánság ré
gen vajúdó kérdésé, mint a nyitrai lapok 
írják, dűlőre jutott. A kormány gróf Wil- 
czek Frigyes nógrádi nagybirtokos volt kép
viselő személyeben állapodott meg, akinek j 
kinevezése a föispáni székre állító ag mar ' 
csak napok kérdésé.

— Közszolgálati jubileum. Benko- 
vics János aranyosmaróti adópénzrárnok teg
nap töltötte be allami szolgálatának negy
venedik évfordulóját. Számos jó barátai es 
tisztelői az alkalomból társas vacsorát ren
deztek az ünnepeit tiszteletére az aranyos
maróti Kaszinóban.

— Ismeretterjesztő előadás. F. hó 
22-én d. u. l/t 4 órakor tartatott meg a 
második ismeretterjesztő előadás a Ksth. 
Körben. Ezúttal Lendvai Jáno3 főgímn. ta
nár tartott előadást az alkoholigmusról. Is
mertette az alkohol s az ilyen tartalmú 
italok mivoltát, vészes hatásait, az e körű' 
divó káros társadalmi szokásokat, a véde
kezés szükséges voltát. A teljes közvetlen
séggel előadott, világos, kimerítő előadás 
után Novotny Margit k. a. gyönyörű zon
gora-játéka következett. Klasszikus és ma
gyar darabokat játszott művészi érzéssel, 
kitűnő technikával. Majd FraMCMCt Irma k. 
a. szavalata gyönyörködtette, a nagyszámban 
egybegyűlt közönségét. A szép költemény 
megható tartalmát remekül kifejezte az ér
zelmes szép előadás. Ráadásul a tanitónö- 
vendékek kamara-zenekara fejezte be a 
kellemesen eltelt órát bravúros játékával.

— A vármegye székházának köz
gyűlési termében a legutóbbi közgyűlés 
alkalmával két remek életnagyságú arckép ; 
vonta magára a bizottsági tagok figyelmét. 1 
A legu óbbi törvénytelen Kormányzás idején 
Kagy János fóispáu lemondása alkalmival 
elhatározta a varmegye közönsége, hogy 
Kazy János arcképét a közgyűlési terem 
számára megfesteti. Ezen határozathoz maga 
Kazy János csak azon feltétellel járult hozzá, 
ha a közgyűlés dicsöült emlékű elődének, 
Mailáth Istvánnak arckepét is megfestett. 
Ezt a közgyűlés elfogadván, Báthy László 
elnöklete alatt egy bizottság küldetett a hatá
rozat foganatositásara. A 19-iki közgyűlésen 
Báthy László napirend előtt bejelentette, 
hogy a képek Vastaqh György festőművész 
által elkészíttetvén, a bizottság azokat át
vette, s kérte a közgyűlést, hogy a képeket 
a közgyűlési torem számára vegye át. A 
gyönyörű kiállítású két kép úgy művészi 
kivitelénél, mint élethüségénél fogva álta
lános tetszésre talált.

— Ma, vasárnap, délután 3 f/s óra
kor a Kath. Körben Kriek Jenő tanitókép- 

zőintézeti tanár tart előadást ; Bogóky Juliska 
k. a. szaval és a „Kremonai hegedűsből**  ját
szik hegedűn zongorakisérettel Grabecz Jó
zsef és Berky István. Minden érdeklődőt 
szívesen lát a választmány. Belődij nincsen.

— Cabaret estély. Folyó hó 21-én 
egy csomó jó kedvű fiatal ember és leány 
a veterán műkedvelő, rendező és szerző 
Fenyvesi Károly vezérlete alatt a nemzeti 
káveházban igen sikerült cabaretes purim- 
estélyt rendezett, természetesen jótékony 
célra. A szépszámú közönség betelhetett a 
szellemes, sziporkázó ötletek és művészies 
zenei számok élvezetével. Az előadást ro
pogós tánc követte, melyből remcsak a 
leányoknak, de a családos hölgyeknek is 
kijutott bőven, mert fényes napvilágig 
tartott.

— A Kath. Legényegyesületben 
történt emökválasztásra vonatkozó közlemény 
kiegészítéséül jegy ^zzük meg, hogy a köz
gyűlés Jónás Imre volt elnöknek négy évi 
buzgó munkálkodásáért és az Egyesület ve
zetése körül kifejtett fáradozása ért jegyző
könyvileg fejezte ki elismerő köszönetét 
s egyúttal egyhangúlag tiszteletbeli tág
jává választotta. A*  erről szóló jegyzőkönyvi 
kivonatot ma — vasárnap — egy hüldött- 
sag adja át a volt elnöknek.

— B*ehabllitálás.  A vallás- és köz
oktatásügyi mintatér Schlesinger Jakab ara
nyosmaróti rabbihelyetteat, aki anyakönyv
vezetői- es hitoktatói hivatalától jogtaianu*  
megfosztatott, — hivatalaiba visszahelyezni 
rendelte. B-tt.

— Gyászrovat. Özv. Krimsgky An- 
tainé szül. Sidó Ida úrnő f. hó 22-en életé
nek 74ik évében Nyitrán elhunyt. A bol
dogult matróna néhány évvel ezelőtt Léván 
tartózkodott ; edes anyja volt Dr. Tejfalusy 
Bála törvényszéki biró nejének.

— Pályázat a katonai intézeti he
lyekre. A hadsereg katonai abademiainan 
ee reáliskoláiban a jövő 1908—9-ik iskolai 
év kezdeten magyar honos ifjak részére 
összesen 325 hely fog rendelkezésre állaui 
és ezek a Kőszegen és Marosvásárhelyen, 
esetleg ideiglenesen a Kismartonban ’étező 
katonai alreáliskolak I., II , III. és IV. év
folyamaiban, á mábrisch-weisskircheni kato
nai főreáiiskola II. es III. évfolyamában, 
végre a bécsújhelyi Terézia katonai akadé
mia I-ső évfolyamában .'esznek betöltendők. 
A helyok adományozását kérő folyamodvá
nyok, a hadsereg kiegészítési kerületi, tér
és hadtestparancsnokságai által, 1908. évi 
május 15-ig fogadtatnak el. A részletes fel
tételeket a hivatalos lap (Budapest; Közlöny) 
f. hó 12-iki száma közli.

— Az Uj ipartörvény tervezete most 
jelent meg, s eonek ismertetése céljából 
Faragó Sámuel mint a keresk. es iparka
mara tagja e hét folya mán a lévai iparosokat 
a városháza kistermében össze fogja hívni, 
hogy az iparosok a műit évtizedek alatt 
rájuk háramlóit sérelmeiket kívánságuk 
tolmácsolása áltál orvosolhassák. Az érte
kezlet ideje az Iparos Olvasókörben és a 
Kath. Körben hírül fog adatni.

— Pó ttart aló kozok bevonulása. 
F. hó 16 án 140 póttartalékos vonult be a 
lévai honved-százlóaljhoz 8 heti kiképzésre. 
A fővárosi tarlózkodábú póitartaléko&ok be
vonulását elengedték, illetőleg a már beve- 
nunakat visszaküldték p fővárosban pusztító 
fertőző betegség, a kiütéses tífusz miatt.

— Márciusi Ünnep Kisó váron. A 
szabadságharc 60-ik évfordulóját Kieóvár 
közönségé lelkes szeretettel, a következő 
sorreudben, ünnepelte : délelőtt Istentisztelet 
a'kalmi beszéddel; d. u. x/a 3 órakor kezdő- 
döleg a zsúfolásig megtöltött iakolateremben 
gyermekünnepély volt, melyen meglepő 
tetszés mellett, egy 3 éves fiúcska Pólya 
András lelkesítette Petőfi S. .Talpra magyar
jával a megjelenteket. Este % 7 órakor 
fáklyás menet volt a dicső hősök emlékére; 
mely után a „Központi**  vendéglő legnagyobb 
helyiségében a kisóvári „Daloskor**  tartott 
lélekemelő hazafias ünnepélyt nagy számú 
közönség előtt; melyet „Ki mint vet, úgy 
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arattf gyeroaekelőadás követett általános 
kóztetszéssoil. Méltó dicséretei érdeme! Pólya 
Ágnes és Sontai János tanuló azon termé
szeted alakításokért, melyekkel a megjelen
teket gyönyörködtették; íz ünnepélyt táncs- 
viga.om követte, mely a hajna..*  órákban ért 
véget. B-tt.

— Lopás. Didi Mihály g&ram-Tjfalusi 
lakos c>gany Ambrusba József ievai i«*kos  
kertjére a reteken aere-ztül he-ouapo ygott 
b ott először egy lepedőt, egy zsákot, és 
kct vas főző edényt eiemelvéL, ezt a rete
ken elrejtette s ujbó< visszatért, hogy Balog 
Bála ójában észrevett nyulakat ellopja. 
Itt azonban -p akkor, midőn az óiban b^cu 
Biiiködőtt, tetten éretett, elfogatván, a 
rendörs gre kísértetett A lopáot tagadta, 
mindazouáítai megbüntetése vegeit a lévai 
k.r. járásbíróságnak átadatott.

Hivatalos tőzlemény.
i.

1750/1908 szám.
Felhívás !

Bxrs'. ármegye székhelyének Lévára he
lyezését a Th. Bizottság elhatározta, az 
jelenben Belügyminis’éri jóváhagyás alatt 
áll. — A lévai Uradalom tulajdonosaitól — 
a megyei székház elhelyezésére — a lévai 
vár területe a város képvise.óte&iüieie aital 
föl lett kérve, ki*  azt méltányos feltételek 
mellett nemcsak átengedni hajlandót, de a 
vételárhoz és az átalakítások költségeihez 
25000 korona kegyes adománnyal is hozzá
járulni szívesek voltak ; ugyancsak 15000 
korona összeget ajánlott föl hason czélra a 
„Lévai Takarékpénz'ár R T.*  nemesielkü 
iga igatósága és közgyü ese.

M itán a város adófizető po'gárainak 
értekezlete a szükséges 100,000 koronányi 
összeg fedezéséről — legalább egy évi adó
juknak megfelelő összegű adományok jegy
zésével — önmaga kívánt gondoskodni, — 
ezért fölkérem a város kedvezőbb anyagi 
viszonyok közt levő polgárait, hogy az ado
mányok összegyűjtésével a városi Tanács 
által megbízott Rác: János tanácsnoknál a 
hozzá viendő íven megfő e ö összegű szives 
adományával a nem:**  céiioz s a varos 
felvirágoztatásához szintén hozzájárulni ke
gyesen mcitózUssek.

Léva, 1908. évi március hó 22-én.
Te jes tiszteletté. :
I3óö.©grlx Lajos 

polgármester.
II.

1712/1908 szám.
Hirdetmény!

Léva r. t. város képviselölestü'ete 1908 
évi március hó 6-án tartott rendkívüli köz
gyűlésében 1404/1908 számú véghatározata 
szerint Léva város gyámpénzUranak 1906 
évi számadási mérlegét 90934 korona 46 fillér 
követeléssel 107599 korona 47 fillér fede
zettel, a igy 16661 korina 01 fillér tartalék 
alappal elfogadta a ezzel kapcsolatosan az 
1901 évi XXI. t. ez. 5 tj-ának rendelkezé
séhez képest az 1906 évi tartalék alap 
kamatjövedelméből az elhagyott gyermekek 
segélyalapja javára átutalandó összeg 732 
korona 07 ti lér azaz llétszáazliarminczket 
korona 07 fillérben állapíttatott meg.

Ezen számadás s az 1404 1908 sz. ha
tározat az 1908 évi március hó 29-ik nap- , 
jától kezdve 15 napig a városi iktatóban 
közszemlére van kitéve a hol azok megte
kinthetők s az ellen észrevételek avagy 
feielibezés ezen idő alatt benyújtható.

Léva, 1908. évi március hó 23-án, 
SóéLegrlx Zeajoa 

polgármester.
III.

1015/1908 szám.
Hirdetmény !

Barsvármegye törvény hatósági bizottsága 
folyó évi 61/11228-kgy. számú határozatában 
a lévai I. számú választó kerületben Féja 
Kálmán lemondasz folytán megüresedett 
törvényhatósági bizottsági tagsági hely be
töltését elrendelte és a választás határidejéül 
folyó évi április hó 2 ík napját tűzte ki.

A választás Bátby László biz. tag el
nöklete alatt a városház tanácstermében 
fog megejtetni és pedig reggeli 9 órától i 

kezdödőleg, mely időtől fogva a szavazatok 
délutáni 4 óráig fogadtatnak el.

Választó mindaz, ki az 1908 évre ér
vényes országgyűlési képviselő választók 
végérvényes névjegyzékébe felvéve van.

Választható az, ki az 1886 évi XXI. t. 
ez. 23 §-ában érintett kizárási okok alá 
nem esik.

A szavazás szavazat lapok utján törté
nik, melyre 1 jelöltnél több név nem je
gyezhető fői érvényesen.

Midőn a választó közönséget mindezek
ről értesítem, egyúttal a választó, jog '.ör
vényszabta gyakorlatára figyelmeztetve a 
váasztókat a v lasztási eljárásnál rnegki 
vántató rendnek szigorú betartására is fel
hívom.

Léva, 1908. évi márciin hó 26-án.
Bcöcgh Taajca 

polgármester. 
IV.

48/1908 szám.
Meghívó!

Léva r. t. város képvÍAelőtestülete 1908 
évj márczius hó 31-ik napján — kedden 
délután 4 órakor, a városi székház nagy
termében évnegyedes rendes közgyűlést 
tart, melyre a Képviselőtestület össze? tagjait 
tisztelettel meghívom.

Kelt Léván, 1908. márczius 27-ód.
Ecd.cg'h. Xjflujcs, 

polgármester.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás-

A Lévai Takarékpénztár részv. társ, 
i razgatósága 100 kor., a Lévai Takarék 
és Hitelintézet részv. társ, igazgatósága 30 
koronát küldött a Lévai ág. hitv. evang. 
egyházközség részére. A Szives adományo
dat ezután nyugtázva, a kegyes támoga
tásér', az egyház nevében hálás köszöne
tünket fejezzük ki.

Léva, ’.908. évi március hó 21-én.
Kovátsik Samu

pénztáros.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Takarékpénztár igazgatósága 

40 koronát, a Lévai Takarék éa Hitelintézet 
igazgatósága 20 koronát volt kegyes a lévai 
izraelita Poel-Cedek egyletnek adományozni.

Hálás köszönetünK kifejezése mellett, 
nyugtatjuk ez utón is, fenti összegek vételét.

Léva, 1908 mátcius hó 25-én.
Rosenbaum Adolf Friedmann Samu

egyleti titkár. egyleti elnök.

Nyilvános elszámolás.
A kisóvári márc. 15.-i gyermekelőadá- 

són, a ref. templom Orgona alap javára be
folyt a rendezőjét számadása szerint 106 50 
kor. ebböi kiadás 29 00 korona ; tisztán 
marad „Orgona alapra” 77.50 kor. Fulül- 
fuettek: Nagv Benő (Negyed) 8 kor. 
Juhász Ernő (Gr. Lök) Szilvás István, Ju
hász Jenő 3-3 koronává' ; Korpás János 
(V. Ltdány) Pólya I-tván, Dalnoki Lajos, 
Dalnoki András, 1-1 kor. Pólya András 
biró 1 kor. 50 fillérrel. A rendezőség hálás 
köszönetét mond a felülfizetőknek, ugya
nakkor a megjelentek — és mindazok 
részire is, kik az üooepéiyeu részt nem 
vehettek, de jegyeiket megváltották, őszinte 
köszönetét és háláját nyilvánítja.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József readörk vp'tány

Busa m.-mázsánként 21 kor. — fill. 21 
kor. 40 fill. — Kétsze-na 20 kor. — fill. 20 
kor. 40 fill. — Rozs 18 kor. 40 fill. 18 Ito-
— fill. — Árpa 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 12 kor. 80 fill. 13 kor. 60 fill.
— Lenese 29 kor. — fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 60 fill. 13 kor. 20 fill — Kö- 
es 9 kor. - fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként. Vörös ló
here természettől aránkamentea 195—205 
Vörös lóhere, kis aránkás 175—185 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 185-190 Luczerna, 
természettől arankamantes 175—180 Lu- 
cterna, világos szemű aránkás 150—155 
Luceerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—40 Bvltaczin 38—40

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 év; márczius 22-től 1908 évi márczius hó 29-éig

Születés.

1 A szilói üeve
ja
S =

< 5 ?

I
| A gyermek
l neve

Fürjes Lajos Bóna Zsófia tiu László

Krumpla Anna leány Mária

Guba József Kakodi Auna leány Anna

Gutrai Lajos Szűcs Lídia tiu László

Hazassig.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

özv. Tóth Dávid .Szobi Eszter ref.

Halálozás.

Az elinayt neze Kora A halál oka

Özv. Bengyik Márton 80 éves agg. gyengeség

özv. Kun ez Istvánné 78 „ Tüdőgyulladás

1 Krumpla Mária 2 napos Kora születés

Özv. Szepesi Istvánná ő0 éves Mébrák

Szúnyog Zsigmond -6 . Tüdőgyulladás

Nyilttér*)  
Araoyosmarót, 1908. év március hó 26.

Igen tisztelt szerkesztő úri
A közélet embere vagyok magam is. 

És ha ma némileg visszavonultam is, — 
amennyiben idejét Jogom látni annak, hogy 

! szerény tehetségemmel ismét hasznára lehe
ted a közérdeknek, — egy pillanatig sem 
ingok késlekedni. Viszont azonban ez a 
mostani elvonultságom korántsem jelentheti 
azt, hogy teljesen néma szemlélője legyek 
a közéleti eseményeknek s absolut semmivel 
sem törődjem. Ép ez okból arra ösztönöz a 
kötelességtudás, — hogy igenis beleszóljak 
abba a közéleti viszályba, mely a nyilvá
nosság előtt folyik szerkesztő úr és Birtha 
József református lelkész úr között. Teszem 
ezt közérdekből azért, — mert nem hagy
hatom szó nélkül azt a közhiedelmet, — 
mintha nekem is részem volna azokban a 
támadásokban, — melyek ezerkeszto urat 
szerintem, — és ezt meggyőződéssel vallom, 
alaptalanul érik.

Felkérem tehát szerkesztő urat arra, 
hogy a mellékelt közleményt b. lapjában 
közzétenni szíveskedjék.

Kitűnő tisztelettel és hazafias üdvözlettel :
Dr. Török Mór 

ügyvéd.

Levél a szerkesztőhöz. 
Arauyosmarót, 1908. év máreiui hő 95. 

Igen tisztelt szerkesztő úr !
Egy itteni jóakaróm tett figyelmessé 

arra, hogy a Léván megjelenő „Lévai Örálió” 
cimö hetilap folyó hó 13-iki számában 
Birtha Jóasef lévai református leikégli úr 
megtámadta szerkesztő úr magán becsületét 
és becsmérlő állításainak igazolására reám 
hivatkozott, mintegy korona tanúra.

Anélkül, hogy Birtha úr személyét 
bármikép támadni akarnám, — tartozom a 
nagy nyilvánosságnak annyival, hogy ea 
ügyhöz hozzászóljak. Sem sserkesatö urat 
nem akarom ezzel védelmezni, sem önmaga
mat, — egyedül a tárgyilagos igazságot.

Mert a való tény az, hogy a már meg
szűnt lapomban, a „Barsi Hirlapu-ban 
csakugyan megjelent 1906 évben szerkesztő 
úr ellen egy cikk, — hanem ez akkor tör
tént, midőn én nyári fegyvergyakorlaton 
voltam, midőn nekem erről absolut semmi 
tudomásom nem volt és a lap szerkeaatésére

•) Emu rovat alatt kuilöttekért u.tn válni f.lelö- 
•óget a ■zerkesatilveg.
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énként semmiféle befolyást rém gyakorol
hattam.

Én tehát B'rtha árnak koronatanúja 
netn lehetek, — annál kevésbbé, mert te
kintetes szerkesztő úr közéleti ténykedései 
iránt mindenkor a legnagyobb tisztelettel visel
tettem, miért is lapomnak jelzett cikkét én 
magam Ítéltem el annak idején, de akkor 
csak ártottam volna vele az ügynek, ha 
utólagos helyreigazításokkal kavartam 
volna fel.

Egyebekben fogadja tekintetes szer
kesztő úr nagyrabecsülésem- és tiszteletem 
nyilvánítását.

Dr. Török Mór 
ügyvéd.

Nyilatkozat
A .Lévai űrálló" folyó évi 13-ik szá

mában közölt „A megromlott társadalom" 
cimü cikknek a város egész közönségét 
érintő részeire kötelességemnek tartom az 
alábbi felvilágosítással szolgálni, már csak 
azért is, hogy az egyoldalúiig informált 
vidéki közönség valóban tiszta sepet alkot
hasson magánam „Léva városának képzeletet 
felülmúló istentoienaégeröl."

Kötelesscgemne tartom ezt azért, mert 
a Hoiió Sándor ú • tiszteletére rendezett 
fáklyás menetet tényleg én vezettem, annak 
rendes, békés lefolyásáért a rendőrhatóság 
előtt felelősséget valahain s végül, mert 
emu felelősségtől szabadulni sem okom, sem 
szándékom.

Az illető lapnak pusztán csak szemé
lyemre vonatkozó i észleletre itt egyáltalán 
nem reflektálok ; azok az illetékes bíróság 
előtt nyernek majd elintézést, valamint 
Galambos István es társai által ugyanazon 
lap, ugyauazou szamában közzétett Nyilat
kozat engem sértő kijelentései is.

A „Bars" olyan olvasóira való tekintet
tettel, akik sem a „Lévai Örál!ó“-t, sem a 
„Magyar Szó" cimü napilapot, — moly foiyó 
évi 68. számának vezető cikkében szintén 
ez üggyel foglalkozik — nem o vassák, 
kuriózumként néhány citátummá! szolga ok :

„T. I............................. Léva varos békés
polgárait felizgatta e<len m s egy estei tün
tetés alkalmával lakásom ablakait beverette, 
a lévai református egyházrak tetemes 
kárt okozott."

„A felbujtott és megvásárolt tömeg 
nagyresze a református papiak felé futott 
.............kilós nagyságú kövekkel bezúzták 
az ablakokat."

„Este a felbéreit csőcselék és a keresz
tény szocialisták nagy tömegben jártáé be a 
várost . . , . s ezután a vad horda megro
hanta Birtha lakását, ablakait ökölnagyságú 
kövekkel beverték, halálos rémületben tart
ván Birtha nejét és gyermekeit."

„Láttam szemeimmel a dühtől kiverese- 
dett alakokat, hallottam, fogvicsorgatását, 
istentelen átkozódó hangjait az elvetemült
ségnek ; hallottam ói láttam a rémes, sötét • 
éjbe vegyülő poaoli iuduiat kegyetlonsegét, 
ameiy felzakiaita kicsiny ártatlanságaim 
sírását, megtelem.itette rémtetluvel a vélel
mező anyjokat."

Talán elég is lesz ebből eunyi I
Adja meg mindezekre a feleletet, a lévai 

rendőrkapitányt hivatal következő hivatalos 
értesítése :
Léva város rendőrkapitánysága 1220/1 SOS szalu. 

Tekintetes
Tokody István rk. kántortanitó urnák 

Léva,
Léva várod rendőrkapitányához intézett 

beadványára vonatkozólag értettem, hogy a 
folyó hó 17-én esti 8 órakor rendezett fák- 
iyásmenetet kellő időben, vagyis aznap délu
tán 1/g 5 órakor szóbelileg bejelentvén, arra 
az engedélyt nzintén szóbelileg megadtam.

A menet irány*  szintén e’öre bejelen
tetvén, az a bejelentett útvonalon haladt 
v^gig * nélkül, hogy ez a református le.kész 
lakát érintette vo'n*,  miután a lelkésrlak a 
Menet útvonalába bele nem esett.

Igazolom, bogy a bejelentés alkalmával 
felkért, bogy a református lelkész lakását 
óvatosságból rendőrileg ellenőriztessem a 
végett, nehogy valaki — tekintett”! a rendért 
önmagára vállalt felelőssége tudatának — 

a legkisebb botrányt sem okozhasson.

aló, hogy a menet megindítása előtt 
aa abban résztvevőket minden rendzavarástól 
való óvakodásra figyelmeztette, úgyszintén a 
menet befejezte után békéd és csendes 
oszlásra szóllitotta fal.

A menetben résztvevők — tekintve 
l 0O a református lelkészlak a menet útvo
nalába bele nem esik — azt meg nem rohan
hatták, a lelkészlak ellen igy merényletet 
el sem követtek, már tudniillik a menetben 
résztvevő polgárság Bzámottevö tagjai ; 
mert a leikésziak ablaka három táblájának 
betörése még skkor eszközöltetett, midőn a 
menet a városházától megindulva, a Már
ton ii-ntca felé ha adt s erről a menetben 
résztvevőknek tudomása sem lehetett.

A menetben mintegy 800 1000 ember 
vett részt, ki^ között túlnyomóan a polgár
ság intelligens elemei voltak láthatók, miről 
személyes meggyőződésem van ; amennyiben 
a menet ellenőrzését hivatalból a magam 
felügyelőié alatt az összes rendörközegekkel 
ellenőriztettem.

V égül értesítem, hogy a református 
lelkéöz a < ablaktáblája betörésének eszköslő) 
ellen a nyomozás fo'y»-matha tétetett, sőt a 
tetteses Sebő litván 16 év«s nyomdász 
tanor.c, topábbá Smdler Lajos 16 éved asz
talos segéd és Rotyik Em i szabó tanonc 
személyeden kipuhatoítatváu, megoúutei-ésiiK 
végett 30/908 b. ü. szám alatt a lévai ki*',  
járásbíróságnak bejelentettek.

Léva, 1908. év március hó 23.
Bilcsek József s. k. 

alkapitáuy.
A fentiek eiybevevéae után mindenki 

tisztában lehet ama „vérdázitó, hatatlanul 
felháborító galádsággal, am't a klerikalizmus 
szervezett egy r«f. lelkész ellen.“

Kitűnik ezekből, hogy Birtha úr laká- 
át előzetes fe.kérésem folytán a rendőrség 

őriztette. Kitűnik, hogy a menetben részt
vevők az ablakbeveréeben egváltalán nem 
részesek, sőt e sajnálatos tettről tudomásuk 
sem lehetett. A három Kipuhatolt tettes, 
ereden suhancok, az őrködő rendőröd mullett 
clfutvi, dobott 1 vagy 2, mondd két. követ 
a papiak ablakaira. A tettesek egyike pedig, 
>ebo István ugyan azon Schultz főié nyomda 
tanulója, amelyben tudvalevőleg a „Lévai 
Örálíóa-t nyomják.

A rendőrs g dolga aunak a kinyomo- 
zásK, hogy mi okból, kinek a felbujtó 
sára követték el tettökot.

Tokody István.

Az emalsió 
vásáriadnál a 
SCOTT—féle 
módszer véd
jegyét— a ha
lászt— kérjük 
figyelembe 

venni.

V érszegény ség 
ellen gyorsan ható szer a SCOTT-féle Emíli
áié és az ezen betegségből származó kedéiy- 
teleuséget. csűggedést és gyengeséget is | 
elhári’jy. Az * jó hírnév, melyet a SCOTT- 
féle Emulsió kivívott magának, különösen 
Vérszegénység eseteiben, azon alapszik, 
hogy annak alke-zi esehez azokat a legfi
nomabb szereket használják, melyek pénzért 

egyalta áoan btjsceresh •tök, a ( 
amelyek sok évi tapasztalat, 
alapján tudtak feli>»m »rni, továb
bá hogy ezen alkatrészek a 
sajátos

SCOTT-féle eljárás 
által ízletes, köotyen emészt
hető Em ulsióvá dolgoztatnak fel. 
Ennek eredménye ezen készít
mény, melynek túpereje felül
múlhatatlan.

ZCa.plxa.tó : 
a gyógyszertárakban. 
Eiy eredeti üveg ara 2 K. 50f.

El&dó liáz. Kalvária-sor 4 számú 
ház szabadkézből eladó.

^ügynökség. l
Bsrsmogyében kizAró!»t tőzsdén jegyzett | 
sorsjegyek eladásira Főügynökséget lé- ■ 
teáit. — Ezen föügynökség saját hatáskö
rében a megye területén alügynöKöket , 
állíthat fel. — Évi fut javadalmazás ’ — 
Csakis komoly reflectánsos, kik a főilgy- 1 
nökséget elnyerni óhajtják, kü’dják ajánla
tukat: .Budapest föpostafiók 21“ címre. 

g?Xl aVi a íl Al? "yári fc* rzon) ‘‘kAs- ÖttUxUllwJXvJi nak bérbe kerestetik. 
C m e lap kiadóhivatalába.

Hivatal szolga. ^„E‘Í.2Í 
nos biztosító társaság lévai főügy hű
ségénél a másod hivatal szolgai állás folyó 
évi május hó elsejével üresedésbe jön. — 
A pá'y .zni óhajtók legkésőbb április hó 15-ig 
adják be az intézet titkárához kérvényüket.

Elvetetik l ulastiay
XXxmm József mü a .atosnál 

Léván, (B iramegye.)

számú 
szoba, 
Fölvi-

1 jióny-

Kiadó lakás. ■■ 
konyha, pincével május 1-töl kiadó. 
Jágositás-al szó fái Kavegr ia K Imán 
egyleti id. elnök.

Bérbeadó sütöház ^"2" 
lehető legnagyobb kedvezmények között 
haszonbérbe kiadó. Jó s’er kenyér város
negyedben, naponta 150 — 300 ki o kenyér 
sütés biztosítva. Értekezni lehet Grapka 
Józsefnél Léva R ikóc-utca 2 szám.

Kiadó lakás. Széchényi utca 11. 
szám alatt 2 szoba.

konyha h mellékhelyiségek Kiadók. Bővebbet
ott a házban.

Haggenmacher-sör.
Van szerencsénk a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-töl a ,.Haggen- 
macher- kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktarat Léva és vidéke részére 
átvetiük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz sz.álli'juk.

Léva, 1908. év március hó.
Braun József és fia-

Györgyi Lajos
szij és kocsigyártó ajánlja

6 darab kijavított és 
új féderes kocsijait, 

valamint tulhalmozott lószerszám rak
tárát. — öreg kocsikat megveszek 
vagy kicserélek.

Vető árpa
40 métermázsa „HANNA" 
árpa, á 14 korona — eladó 
a barscsekei plébánosnál.

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat.

Budapest. “V".. Váczi--at 30.
Aján'ja uqy cséplesi mint malom

üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait. melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban bármikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállás 
iifoiastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! ! 
13—14 éves fiú Is kezelheti I

Árjegyzék Ingyen I Olcsó árak részletfizetésre I 

!0ö kk, elitbierá levél a Mzgjirorzzígon üzemben lm motorokról



8 B -A- K S 1908 márezius 29

caÍ+ttó Yirrftly • hiányok pttlására 2 éves dús WmUxQUJ v V flíXljf Ula ■ gyökérrel, zildojtással készítve ezre 
100 frt. — Telepítésre gyökeres zöldojtváiy ezre 18 frt. — Tele
pítésre sima zöldojtvány ezre 45 frt.

« waV • gyönyörű példinyok. fajtisztán ezre 
* aSOJ L V állj'Öli . 100 frt. Szépsghibával, eredési biz
tosítással ezre 45 frt. Mind Ripária porálisra ojtva a kővetkező 
fajokban : Fehér borfajok: Olasz Bizlirg, fehér és piros Szlan- 
kamenka, Furmint, Sárfehér, Mézesfehér, Ezerjó, Erdei, Bakator 
Kövidinka. Mirkovácsi, Muskotályok, Hárslivelű, Sauvignon, Bánáti 
Rizling. Vörös borfajok : Nagy burgtndi, Oportó. Nemes Ka
darka, Aramon. Csemegefajok : fehér ö piros Chasselas, Pas- 
satutti. Tokaji Chasselas, Ezredéves, Muskotályok stb. Sima 
Ripária-portális I. oszt. 8 frt, sima Ripáia-portális II. oszt. 3 frt., 
gyökeres Ripária-portális 1- oszt. 16 frt., jyökeres Ripária-portális 
11. oszt. 10 frt. gyökeres 2 éves gyökerű 18 frt. Hazai nemes 
vesszők sima 4 frt. a fenti fajokból, díványaimért teljes felelős
séget vállalok s ha a vevő azzal nem volna megelégedve, azt 
visszaveszem s pénzét visszaadom. Elölegil az ár ’/♦ részét kérem 
beküldeni. Hegyi bor fehér 50 kor., siler 50 kor., vörös 60 kor.

Gyöngyös 
szt. Úrban temp.

ül kávé árak.
Valódi Brazíliai külörlegességek.

Természetes színű (nem festett.) Kortna. 
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. —
I. „ f „ Gyöngy erős él zamatos 1 kilo 3. —-
I. „ Óriási nagyszemii CeyUn minőség 1 k, 3. 60
I. „ Brazíliai Santos kávé 1 kilo ... 2. 60
Valódi arabiai muccá igen erős 1 kilo ... 3. 70

Fentin kivül van még raktárin valódi észak- és 
nyugatindiai Portoriko-, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey 
ion-, Kék Jáva es Arany Java ká’é napi áron.

Most érkezett friss De’i áruk, szardima-. Oroszhalak-. 
Caviár-, Csokoládé . Szalon cuktrkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-, bor-, pezsgő-, sajt-, tiró stb. kapható :

Kern Testvéreinél Léván.
74 1908 ügyszám.

Árverési hirdetmény.
l)r. Kiéin Jakab ügyvéd, 1‘vai lakos mint az „N. 

Kiéin és Társa4* garamszentkeresiti cég meghatalmazottja 
szorgalmazására a saskőváraljai sir. kincstári erdőkerü
letben a 6. üzemosztály II. v sor, 12 tag, 59 és 61 
erdőrészekben termelt következő üzifa készletet :

Üzemoszt. O TI. erelőrész 12 59.
340 ürm. bükk hasáb. 1 k. u2 fillérjével 346 kor. 80 fill.
96 J r bükk hasáb és dorong vegyes 90 fii. 882 „ 10 „
6 ürm. tölgyhasáb 1. 02. fillérjével 6 „ 12 „
17 „ tölgy vegyes 80 fillérjével 13 „ 60 „

Uzemoszt. O TI. erdörész 12 61,
75 ürm. bükk hasáb 1. 02 fillérjével 76 „ 50 „
636 „ bükk hasábés dorong vegyes 90 fii. 572 „ 40 „
5 ., tölgy vegyes 80 fillérjévé 4 „ — „

ÓiBzeHen 1895 kor. 30 fill.
becsárban.

1908 évi április hó 7 én délelőtt tizenegy órakor 
Sásköváralja község házánál s illetőleg onnan kiindulva 
a helyszínen a legtöbbet Ígérő Vivőnek el fogom árverezni.

Árverési föltételeit :
1. Vevő köteles a kiárve'elt faárát készpénzben 

azonnal kifizetni,
2. Vevő köteles a megvett fát a kincstári erdőkből 

1908 évi deczember hó 31-ig tápjáig elszállítani.
Kelt Léván, 1908. évi máiezius hó 22 napján.

lelcBák László
kir. közjegyző.

A legolcsóbb és legbiztosabb hernyóirtó szer.
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Minden gondos gyümölcs ter
melő megóvja termését, moly-, féreg 
s termőiéit főleg az annyira káros 
hernyóktól ha azokat száraz időben 
tavasszal a Berthán-féle
hernyó irtó szerrel 

permetezi. — A siker biztos. Al
kalmazása a legegyszerűbb. Ara a 
80 üt. vízre való pornak 60 fill.

Barsmegye részére :
Engel József vegyeskereskedése Léván.

Készíti : Berthán I. N. gyógy
szerész Pozsony-Szentgyörgy.

I 3 kiállításon a legnagyobb kitüntetést nyert. |

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

Piactéren — nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
— újonnan épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és génrészek.

1826/1908. szám

Bérleti hirdetmény. -
Léva r. t. város közönsége által építtetni célzott

városi szálloda
épületében tervezett következő üzletek és helyiségekre bérleti 
ajánlatokat kívánok beszerezni

A jelzett üzletek, illetve helyiségek a kővetkezők :
1. Vendéglő, szálloda (20 vendég szobával) vigadó, kávéház, 

kiskorcsma és mellékhelyiségeik.
2. Öt. utcára nyíló üzlethelyiség, hozzátartozó földszinti és 

pince raktárakkal.
3 A vendégfogadó épületének első emeletén három utcai 

lakás, modern beosztással es mellékhelyiségekkel
Az építkezés megvalósítása esetén a bérlet kezdődnék 1909. 

október 1-én. A bérlet tartama legkevesebb 7 év, a lakásoknál 3 év.
Az ajánlatok április 30 áig alulírottnál adandók be. Minden 

ajánlathoz a felajánlott évi bérösszeg 5°,0 a biztosítékul készpénz
ben vagy állami értékpapírban csatolandó, esetleg a városi pénz
tárnál elhelyezendő, (többi esetben a pénztári letétjegy mellékelendő 
az ajánlathoz. A város közönsége jogosítva van az ajánlatok 
között választani, bármelyiket vagy valamennyit visszautasítani 
Ha e fölött a város képviselőtestülete 3 hónap alatt nem határozna, 
az illető ajánlattevők ajánlataikat jog következmény nélkül vissza
vonhatják. Ettől eltekintve az ajánlatok az ajánlattevőket vissza- 
vonhatlanul azok benyújtása napjától, a város közönségét pedig 
az ajánlatok kötelező elfogadásától, illetőleg felsőbb hatósági 
jóváhagyástól kezdve kötelezik

A bérleti ajánlat alulírott felhívására szerződésbe foglalandó 
s a letett ajánlati óvadék egyidejűleg félévi bérösszegre felemelendő. 
A bérlet összes tárgyaira külön-külön vagy egy egységes ajánlat 
is tehető, nemkülönben egységes ajánlat adható be a vendéglőre, 
kávéházra, szállodára és vigadóra is

. A város közönségére vagy annak bármely közegére ezen 
ajánlati verseny meghirdetéséből, az ajánlatok átvételéből miként 
való elbírálásából vagy mellőzéséből kötelezettség nem származik.

Kelt Léván. 1908. évi március hó 25 én.

Bódogh Lajos 
polgármester.

Nyomatott Nyitrai és Társa gyerssajtóján Léván,


