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előfizetési

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

FELTÉTELEK.

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér.

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 I.AP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Az utolsó ülésszak.
— A képviselőház újra megkez

dette illéseit. A koalícióé kormánynak 
határideje letelik és minden valószínű- 
ség szerint az új választási törvény 
életbe léptetése előtt ez lesz az utolsó 
időszak. Ez alatt kell a kormánynak 
már több ízben közölt programúját 
keresztül vinni, a melynek befejeztével 
helyét az új, a jövendő képviselőház 
színképe szerint megalakulandó új 
kormány fogja átvenni.

Kétség kivül az egész ország feszült 
várakozással néz az új ülésszak elé. mely 
alatt oly életbe vágó kérdések fognak 
tárgyaltatni s eldöntetni, a melyek 
alkalmasak arra, hogy Magyarország 
jövendő politikai képét egészen meg
változtassák és kihatásuk maradandó 
nyomokat fog hagyni Magyarország 
történetében, Érthető tehát, hogy maguk 
a képviselők is némi izgalommal néznek 
az ülésszak elé annál is inkább, mert 
már is oly hangokat hallanak a jövő 
zenéjéről, a melyek sok képviselőnek 
a mandátumát teljesen bizonytalanná 
teszik.

A kormány maga is érzi a helyzet 
fontosságát, mert be kell fejeznie azt a 
feladatot, a melyre vállalkozott. A 
koronatanácson bizonyára szintén 
szóba került a munkaprogramra ; noha 
az osztrák politika vezető férfiai sok aka
dályt gördítettek a magyar kormány mű
ködése elé különösen az által, hogy an
nak a terhek emelésére vonatkozólag oly 
nyilatkozatokat imputáltak, a melyek 
soha senki részéről nem tétettek, bizunk 
abban, hogy ez a kormány, a mely a 
legsúlyosabb helyzetekben is oly biz- 
toságval állotta meg helyét, nem fog 
kitérni kötelességének teljesítése elöl s 
mindaddig nem hagyja ott helyét, mig 
Ígéretét készpénzre nem váltotta.

A legnagyobb mértékben elitéljük 
»zt az áramlatot, mely a nehéz és 
felette válságos időben még kritiku- 
sabliá akarja tenni a kormány helyzetét 
*z által, hogy tendenciózus híresztelé
sekkel akarja fel s lefelé rontani eddigi 
presztízsét. A cél természetesen nem 
lehet más, mint a koalíció szétbontása, 
Evégből mellékkérdéseket tolnak elő
térbe s olyképen akarják a békét 
Megbontani, hogy ezt országos érde
kűvé fújván fel, akkorviBzik a nyilvá
nosság elé, a mikora feszült várakozástol 
felcsigázott tömeg minden mesének a 
legkönnyeben felül.

A boldogult és elhantolt szabadelvű 
Pkrt feltámasztásáról is beszélnek. Uj 
eégér alatt akart jönni a vinko, A 
Magyar ember egészséges gyomra 

azonban nem veszi be azt többé, 
amitől egy ízben megundorodott, Ép 
ezért hiába remélik ezek a bukott 
honfiak, Hogy az utolsó ülésszak épít
ményei majd az ő javukra teremtetnek, 
a nép, a melynek nagy tömege az 
alkotmány sáncaiba fog most már 
jutni, bizonyára igazolni fogja a koa
líciónak, de különösen a függetlenségi 
pártnak eddigi működését.

Az ülésszak által tárgyalandó re
formok már a jövőre szólanak. A 
képviselők, a kik ezeket megszavazzák, 
már az uj parlament részére építenek. 
Hát nekik természetesen erkölcsi köte
lességük, hogy maradandó emléket 
állítsanak maguknak az által, hogy 
utat. nyitnak a politikai jogokhoz 
mindazoknak, kik ennek a hazának jó 
gyermekei s a kik eddig az uralmon 
volt párt felülről történt nyomása 
következtében soha sem tudtak hozzá 
jutni abhoz az általános választói joghoz, 
a mely a /iiggetlenségi párt programm- 
jában már akkor benne voit, a mikor 

' a Tisza-féle fúzió megalkotta a szaba- | 
delvű pártot.

Egy rendszert temettünk el két 
esztendő előtt. A rumokon ez az új 
ülésszak fogja felépíteni Magyarország 
jövendő parlamenjét. .-1 régi osztraciz- 
mus helyén, a melyet mindig abatvau- 
betes politika képviselt, fel fog épülni I 

; az általános választói jog pantheonja, a | 
melynek gazdája, ha Isten is úgy akarja, 
mint a magyar nép, a függetlenségi , 
párt lesz.

A koalíciós kormány az utat ebben 1 
az utolsó ülésszakban már az uj kor- I 
mány számára építi. A maga részére | 

) nem tart meg semmit, csak a becsülettel I 
végzett munka felett való megelégedését, 
s a mily nagy önmegtagadással vállal- j 
kozott nehéz feladatára, bizonyára ép j 
oly megkönnyebbült szívvel fogja helyét | 
átadni annak az alkotmányos kor- : 
mánynak, melyre a korona és a vá- | 
lasztók egyesült bizalma irányulni fog.

Ennek a tudatában kezdi meg 
működését a képviselőház harmadik 
ülésszaka, a melynek végén már ott 
fog derengni a jövő képe. És ha szabad 
sejtenünk, ha a lefolyt két esztendő 
tanulságaira szabad támaszkodnunk s 
abból az eljövendőkre következtetést 
vonnunk, akkor mi már ott látjuk a 
negyvennyolcas pártot a kormány elén, 
az alkotmányparttal eggyesülve, a nem
zet igaz fiai által — pártkülömbség nélkül 
_  támogatva mert ez a párt a rövid két 
esztendő leforgása alatt bebizonyította, 
hogy a legsúlyosabb időkben, a legna
gyobb felelősség terhe alatt, olyan poli
tikai érettséget tanúsított, a régi 
rend romjain oly jól konszolidálta a I 

fejlődés erőit, hogy csak is erre lehet 
bízni az ország további vezetését.

A mikor tehát a határkőhöz érünk, 
tartsa kötelességének minden választó 
polgár, hogy ennek a pártnak további 
tevékenységét lelkesedéssel támogassa. 
Lassanként lehet csak a független 
Magyarország kiépítéséhez a köveket 
összehordani. Es őszintén mondhatjuk, 
hogy soha, de soha sem leszünk oly 
közel ahhoz, mint akkor, a mikor a 
negyvennyolczas alapon álló független
ségi párt, mint vezető kormánypárt 
veszi kezébe az ország vezetését. — O —

A Stefánia-árvaház jubileuma.
A Lévai Nöegylet legértékesebb, leg

nagyobb »lkotása: a Stejánia-árvaház betöl
tötte fennállásának 25-ik évét. Egy negyed
század a társadalmi intézmények életében, 
nálunk, Magyarországon nagyon sokat 
jelent. Mindenesetre eltartási, buzgó, lan
kadatlan munkásságot a szalma űz klasszikus 
honában. Nálunk az egyesületek rövid 
életűek szoktak lenni. Ha egyik-másik el 
is busza életét egy-két évtizedig, igazi 
virágzó élete csak egypár évre szól, azután 
már csak tengődés. És ha látjuk, hogy egy 
társadalmi, humánus, nem nyereségre alapult 
egyesület intézményt léteeit, kicsi alappal, 
mely folytou erősödik, s huszonöt év múlva 
eléri azt a magaslato', hogy már ország
szerte kezdik észrevenni, áldásdús működését 
méltányolni, akkor bátran mondhatjuk, 
hogy az hatalmas, dicsőséges intézmény, 
melynek megdönthetetlen erkölcsi alapja van, 
melynek kohója nem lobbanékony szalmatűz.

A Lévai Nörgylet büszke örömmel 
szemlelheti immár 35 éves fennállását. 
1863-ik évben történt, szeptember 15-én, 
hogy Pólya József ideiglenes elnök vezetése 
alatt megalakult a lévai hölgyek egylete, 
azon célból, hogy a szegény emberek nyo
morán segítsen. Be is terjesztették az alap, 
szabály-tervezetet a m. kir. helytartótanács
hoz jóváhagyás végett, de akkor nem en
gedtek meg az egyesület megalakulását 
politikai okokból, mert a lévai hölgyek több 
oknál fogva a császári kormány fekete köny
vébe. voltak beírva. Fé.tek tőlük, hogy az 
egyesület erejét nemzeti izgatásra fogják 
felhasználni, pedig a hölgyek akkor csak a 
jótékonyságot akarták gyakorolni. Az a 
helytartótanács úgy látszik igen jól volt 
informálva arról, hogy a lévai hölgyek fé
lelmetes energiát tudnak kifejteni, s amire 
vállalkoznak, azt keresztül is viszik. Az 
alakulást a helytartótanács megtiltotta,

1872 december 18-án már ismét szer
vezkedett az egylet, meg is alakult mint Hars 
-és Hontvármegyei Nőegylet Mácsay Lukács 
elnöklete alatt. Újból és véglegesen meg
alakult 1873 január 5-én mint Lévai Nő
egylet Ipolyi Stummer Arzénia elnöklete alatt. 
Az alakuló gyűlést a tanítóképző intézetben 
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tartották. Működését a szegények gyámo- 
litásával kezdette, majd kisdedóvót állított 
fel s midőn ennek terhe más intézményre 
háru t, a Nöegylet nem tartott., működését 
befejezettnek; megalapította a jelenlegi 
árvaházat.

Székhelyi Maildth Istvánná akkori elnök, 
jelenleg az egyesület örökös tiszteletbeli 
elnöke, Holló Sándor, akkor a nöegylet tit
kára vetették fel az árvaház eszméjét. Az 
intézmény szervezésének áldásos munkája 
ezek kitartó fár.dozása, lankadatlan buzgó- 
sága mellett a Lévai takarékpénztárnak 
nagylelkű adományozása által nyert befeje- 
jezést. Ezen intézet igazgatósága a ne
mes célra iráuyuló emberszeretet melegétől 
áthatva, 40,000 korona értékű házát — a 
forma kedvéért, vétel utján — az „árvaház 
céljaira0 a lévai nöegyletnek tulajdonába 
bocsájtotta. így lett örök időkre bizto
sítva a humánus intézmény ; 1882 karácsony 
ünnepén meg is nyílt. Akkor csak 
négy árvát fogadott kebelére, névszerint : 
Korány István, Fólián Ilona, Budai
József, Mát illa János. Ma 25 év múlva 
a Stefánia A-vaház 42, mondd negyvenkét 
árvát részesít gondos e'látásban és neve
lésben. Az első évben 300 irtot szavazott 
meg az egyesület az árvák ellátására, de 
csak 153 frt. 70 krajczár fogyott el ebből, 
a többit pácolta a lévai társadalom jószívű
sége. M . aj évi rendes kiadás : 12000 ko
rona. Mindjárt alakulása első évében fel
ségfolyamodvány utján megengedtetett, hogy 
az árvaház a trótörökösné nevéről Stefánia 
járva/iáz-nak neveztessék el.

1882-ben a nagy értékű ház átvétele, be
rendezése után kamatozó tőkéje volt 1875 frt. 
98 krajcár, most 31,331 K. 9ó fillér. Akkor 
4 árvával kezdte meg működését, ma a 

42 árván kivül még 30 leánygyermekkel 
megindítja a cselédnevelö intézetet és cae- 
iédoitbont. 25 év alatt társadalmunknak 
úgyszólván minden buzgó, munkás hölgy 
■éa férti tagja kivette a részét a humánus 
nautikából a nöegylet éa árvaház azolgá atá- 
ban, de van egy jubiláns tisztviselője is : 
Medvecky Károly főorvos, aki immár 25 év 
óta nem lankadó buzgalommal teljesiti az 
árvák orvosának nobile officiumát.

* * **
Április hó 26 án d. u. 3 órakor a Lévai 

Nöegylet üanepélyes közgyűlést tartott az 
általa létesített és fenntartott Stefánia Ár
vaház 25 éves jubileuma alkalmából. A szép 
számmal egybegyült hölgyeken kivül jelen 
volt az egyletnek több férfi-tagja és más 
érdeklődök. • Leidenfrost Tódorné ügyvezető 
elnök nyitotta meg a közgyűlést, kifejezvén 
leikéből fakadt örömét a nemes intézmény 
negyedszázados fennállása és erőteljes fej
lődése felett, egyúttal kifejezvén szívből 
eredő hálás köszönetét a hölgyek és mind
azok iránt, akik az árvaház felvirágoztatá
sában önzetlenül közreműködtek. Ezután 
Faragó Sámuel titkár felolvasta kimerítő je
lentését a 25 évi működésről. Ismertette az ■ 
árvaház keletkezését, fejlődését, felsorolta ■ 
az intézmény számos jótevőit, akik a sze
rény magnak oly virágzó, terebélyes fává 
való növekedését tették lehetővé ; bemu
tatta végül a múlt évi számadásokat és 
előterjesztette az idei költségvetést. A je
lentésből, az árvaház történetére vonatko
zólag a következőket emeljük ki :

1901-ben szerződtették az árvák ápo
lására az irgalmas nővéreket. 1902-ben dr. 
Bakó János 10,000 koronát adományozott 
az árvaháznak. Ugyanezen évben József 
főherceg ö fenségének kegyes pártfogásával

az állami sorsjátékok jövedelméből 10,954 K. 
70 fillér utalványoztatok ki az árvaház 
részére; ezen két fejedelmi adomány egy. 
szerre hatalmasan fejlesztette az árvaház 
befogadó-képességét. — 1903-ban a besz
tercebányai kereak. és iparkamara 2 szövő 
— majd 5 drb. kötőgépet bocsátott az 
árvaház rendelkezésére, ugyanesa . ezen 
ipari célra 800 korona államsegélyt eszkö
zölt ki. — 1905-ben Leidenfrost László orsz. 
képviselő közbenjárására 2000 K. államse
gélyt kapott az árvaház, ezt azóta évenkmt 
kiutalványozzák. Ugyanezen évben Bars- 
vármegye törvényhatósága dr. Benkö Lajoi 
indítványára a szerum-alap fölöslegének 
felét, 859 K. 43 fillért a Stefánia Árvaház 
alapjához csatolni rendelte. — A Levatich- 
család 2000 koronás alapítványt tett azon 
célra, hogy annak kamataiból az árvahaz- 
ból kikerült leányok férjhezmenésük esetén 
segélyeztessenek. — Léva r. t. város éven
ként segélyben részesíti az árvaházat ; igy 
a múlt évben 700 korona segélyt adott; 
BsrBvármegye törvényhatóságától eddig uem 
sikerült segélyt kieszközölni. — A Nöegylet 
jan. 8-iki előadással egybekötött estélyének 
tiszta jövedelme volt 636 K. 50 fi i. — 
Ezenkívül szép összegeket és nagy értékű 
terményt gyűjtöttek a Nőegylet hölgyei, 
Ordódy, Ponoczky, Rudnyánszky és Nedecky 
föbirák, adományoztak egyes községe c és 
magánosok, mindannyian az árvák nagy 
lelkű jóltevöi ! — Ez idő szerint az árva
ház vagyona készpénz és betéti könyvekben 
(a Levatich-féle alapítványt is beleszámitva) ; 
33861 K. 12 fillér; az árvaház épületének 
értéke : 40 000 K., összesen 73,861 K. 12 
fillér. — A műit évi összes kiadás volt : 
12,322 korona. Megjegyzendő, hogy pl. 
lisztre csak 169 K. 15 fillér kellett, mert

TÁRCA.
Viszontlátás.

Valaki jön.............
Már hallom léptei nebzét
Arcomon lángol az öröm
Az ajkam csókos lázban ég
Szivein úgy ver, majd megszakad
De elárulnom nem szabad
Kezem remegve nyitja föl
Az kjtó reteszét.

Valaki jön.............
Már a kilincsen vax. keze
Vájjon sejti- e, érzi-e ?
Hogy milyen forró vággyal várom
Karjaim ölelésre tárom
És a hosszú távollétért
Boldogító kárpótlásul
Szivemre zárom !

Valaki jön..............
Már átlépett a küszöbön
Vérem megdermed, a szivem elakad
Nem te vagy ! nem te vagy I nem téged vártalak 
Nem ismerek reád I
Az, akit én várok, ujjong, ha engöm lát
És nem áll tétován
Nem ilyen halovány
A hűtlenség bűne nem kísért az arcán
És nem alázatos, — büszke az alakja I
Nem koldul, nem zokog, csókom önként kapja
A szeme nem perget vezeklő könnyeket
Nem térdel, nem kérlel, — csak nevet, csak szeret!

Mi volt ez ? . .. rémlátás ? .. . nehéz álom ? . • . 
ÍLéptek zaját hallucinálem
Mind távolabbról...........Aztán siri csend
Valaki megjött!. ,. Valaki visszament 1

Szakítás.
Enyém lett ismét a sok régi lom 
Hitszegő eskü, csalfa Ígéret
Rózsásain papíron.

Te is vissza kaptál minden hazug bókot 
Arcképét, virágot elfakult levelet 
Vérrel írott csókot.

De az emlékeket hogy cseréljük vissza ? 
Hiába hántoljuk a legmélyebb sírba 
Mégis Eljárnának, reánk találnának, 
Hogy keserű váddal meg-megkisértsenek 
És átpirul arcunk
Amiért túlélték „öröku szerelmünket !

Zalay Mtn.

A gyanú.
Irta ; Báirczi Taászló.

Szálka Emil egy idő ót*  kerüli az em
bereket. Behúzódik legényes otthonába s 
ne adj’ IsteD, hogy onnét napközben ki
mozdulna. Esténkint el-e'vetődik a kaszinó
ba, ott ie a legsötétebb zugot keresi ki, 
körülbarrikádoza magát újságokkal, 11 óláig 
föl sem veti a szemét belőlük. Tizenegykor 
kifizeti feketéjét, aztán szó nélkül távozik.

A kaszinóban megindul a találgatás. 
Mi lelte Emilt ? Mi baja ? Az öreg doktor 
mulat rajta. Nagy derültség között jelenti 
ki, hogy beküldi valamelyik vicclapnak, 
mint unikumot: „Az x-i kaszinó vigalmi 
bizottságának elnöke — búskomorságban 
szenved.“

Szegény Emil 1 Ha ismernék * Te 
nagy-nagy bánatodat, talán nem nevetnének 
rajtad. Vagy talán még jobban. Mert az em
beriség mindenből siet tökét kovácsolni — 
a mag*  hasznára. Nincs irgalom senkinek. 
Mindenki úgy gondolkozik, miért ne mulat
nék a más baján, hisz: „Ma nekem, holnap 
neked." Lehet, hogy holnap ö nevet ki 
minket. Csak kevesen vannak olyanok, kik 
részvéttel járulnak * szenvedő fájdalmának 
enyhítéséhez. Én részvéttel vagyok Emil 
iránt. Megvallom, önzésből. Csak azért, hogy

megtudjam az ö nagy baját. Kíváncsisá
gomban talár, az vezérel, hogv a baj tud 
fával könnyebben megy a vigasztalás, mert 
az orvos is csak ismeri bajra adhat irt. Le
het, hogy érdeklődésem puszta kíváncsiság, 
igy vétkezem. Ab, de az erény és a bűn 
oly közel állanak egymáshoz, hogy csak 
hajszálnyira térjek el az egyiktől s máris a 
másikban vagyok ... . n

Gondolataimba mélyedve, indultam Emil 
után. Habár későre járt az idő, biztosra 
vettem, hogy még nem pihent le..............

* * *
Ébren találtam. Va'ami iratcsomót ren

dezgetett, egész halom apró, színes levél 
közt turkálva. Szó nélkül iíltrm Emil mellé. 
Kérdő szemekkel fordult felém. Lelkiisme
retem mintha pillanatra fölháborodott volna 
önmagam ellen, nagy zavarral feleltem a 
kérdő tekintetre:

— Bocsáss meg, hogy háborgatlak.
— Dehogy háborgatsz. Sőt jól esik lá

togatásod.
Lelkiismeretem elnémult, a kisér

tés hatalmába ejtett, elröppent ajkamról a 
bűnös mondat :

— Mit csinálsz ? . . . .
— Temetek..............
— Engedd meg, édes Emilem, hogy 

én is * résztvevők sorába lépjek. Odaül
tök én is a nyitott sirgödőrhöz, egy han- 
tocska nekem is jut, amit az örökalvóra 
szórhatok. Talán könnyüt is ejtek, de gyá
szolni okvetlen fogok, mert én is csak — 
ember vagyok. Gyászolni meg, — úgy tu" 
dóm, — szokás.

— Ne fáradj. Könnyűd, gyászod fölös
leges. Akit én temetek, az csak a*  én ha
lottam. Ne gondold, hogy közönséges földi
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liszttel az uradalom látja el az árvaházat, 
ugyancsak a faszükséglet nagy részét in
gyen adja az uradalom, a világítás öasseaen 
67 koronába került, karácsonyi játékok 17 
koioüába (a többi ajándék) — ezek szerint 
tehát az érvabáz egy évi szükségletei tény
leges értekben a fönti összegnél tetemesen 
nagyobbak. Hiszen pl. egy gyermek étke
zése átlag csak 123 K. 16 fillérbe kerül, 
ruházata 36 K. 64 f llérbe ; beleszámítva a 
lakást, fűtést es a többi összes kiadásokat, 
egy gyermek tartása belekerül 333 K. 4 
fillérbe. — A folyó évi költségvetés sze
rint szükséglet : 13*460  korona, fedezet
8*612  korona, fedezetien hiány : 4848 korona. 
A múlt évben az eddig bérben volt tözs- 
tiszti iakás is az árvaház céljaira alakíttatott 
át, most tehút az egész épület tisztán az 
árvák neveltetésére van nerendezve, ezáltal 
alkalmassá lett a cselédnevelő iutézmény 
befogadására is.

A jelentés végeztével Leidenfrost Tó- 
dirné elnök kedvesen megjegyezte, hogy a 
titkár ur egyet kifelejtett jelentéséből, azt 
tudniillik, hogy az árvaház ezt a nagy len
dületet, a kívülről érkező, mindinkább nö
vekvő segélyeket Faragó Sámuel titkár ur 
fáradhatatlan*  minden áldozatrakész buzgó- 
súgónak köszönheti, s azért indítványozza, 
hogy a Nőegylet hálájának csekély jeléül 
Faragó Sámuelnek jegyzőkönyvben fejezze 
ki hálás köszönetét és ügybuzgóságának 
legnagyobb fokú elismerését. — Ezután dr. 
Fovotng lmréné köszönte meg az ügyvezető 
elnök ; Leidenfrost Tódorné*  és a gondnok : 
Tióth Zsigmondné fáradozásait, tapintatos, 
gondos eljárásukat, melyről az arvaház 
szépen virágzó ál'apota tanúskodik. — 
Báthg László prépost-plébános az egylet 
férfi-tagjai részéről üdvözölte a hölgyeket 

ezen szép alkatomból, midőn nemeslelkű 1 
fáradozásuknak ily szive emelő eredményét 
látják, és az emberszeretet, az árvák és | 
e hagyottak nevében kéri őket, hogy ezen 
önzetlen szeretőiből fakadó működésűket 

melyet ime az Úr á’dása támogat — 
továbbra is i'y nemes huzgósággal folytas
sák. Az elnöklő Leidenfrost Tódor né úrnő 
szép, velős szavakkal vetett véget a gyű
lésnek : „Köszönettel nyitottam meg a gyű
lést, meiy köszönet szólt a negyedszázados 
működésnek, a szivet emelő eredménynek : 
kérelemmel fejezem be, hogy ezeu buzgóság, 
áldozatkészség ne lankadjon, hogy a Ste- 1 
fáma Arvaház még szebben, nagyobb kör
ben szolgálhassa az emberszeretet ügyét u 

* * *
íme negyedszázados jubileum folyt le, 

egyszerű csendben, szerényen. A világ alig 
vett róla tudomást. Meg azok sem, akiket 
ezen intézmény a nyómoruság, szenvedés, , 
züllöttség, esetleg a Lün örvényéből kie
melve, tisztességes, munkás emberekké l 
nevelt. Szerényen elmaradtak azok ij, akik 
ezen áldásos munkából annak idején kivettek 
részüket, féltek attól, hogy nemeslelküsé- 
güket dicséret illetné, mi sem soroljuk fel 
az altruizmus eme hőseit, legyen érdemük , 
teljes, megfizethetetlen.

A Stefánia Arvaház fennállása óta több 
száz árvát nevelt fel és adott át a tisztes élet- I 
nek. Ezzel a Lévai Nöegylet örökké tartó érc
szobrot emelt magának. Isten áldása kisérje 
működését.

Róma, 1908. ápril. 19.

A Sixtini kápolnában.
Lázas izgatottsággal vártám e napot. 

Husvét vasárnap, az Lr Jézus feltámadásá
nak magasztos ünnepe ! A nép csak ú^y 

tolong szent Péter templomába az ünnepi 
misére. Becsukott üzletek, a harangok ili
gása, a szeut Péter téren összegyűlt renge
teg bérkocsi mutat ja, hogy ünnepei az örök 
város. — Nem izgatott engem ez úttal a 
nagy zaj, az utcák, terek változatos tarka 
képe, nem a San Pierre harangjainak fel
séges játéka : elmémet lefoglalta a tudat, 
hogy néhány perc és láthatom a katho ikus 
anyaszentegyház fejét s jelenlehetek hálaadó 
miséjén a vaticaui Sxtus kápolnában.

Ritka szerencse, miséjét látni, hallani 
szent-Péter utódjának. — Amint haladok 
a Vatikán kis, mellékbejárója felé, már lá
tom a biboroso fekete lovas fogatait, amint 
robognak be, egymásután a vaticáni ud
varba. — A vafican bejárasánál szuronyos 
őr fogad. — Dali legény I Szeles mellén 
csak úgy feszül az ezüstsujtáüos uniformis. 
Bámulatos szolgáíatkészség, szorgalom jel
lemzi e testőröket. Valamennyi Schvveiz sza
bad fi’, s nem egy közülük csupa tudomá
nyos vágyból lesz pápai testőr. Szabad ide
jén szorgalmasan tanul, hiszen van ra bőven 
alkalom — aztán mi igen gyakran megtör
ténik — pappá lesz, hogy eszméivel szol*  
gálja azt, akinek életét eddig szuronyos 
fegyverrel oltalmazta.

S amint átlépem a Vaticán küszöbét*  
sajátságos érzelem vesz rajtam erőt. Hatal
mába keríti telkemet a múlt : hányszor volt 
a felvilág politícai dicsősége a falakhoz 
kötve ! Hány lángleik ü művész hagyta 
hátra itt kincseit a tudományok, a mi vésze
sek e díszes csarnokában ! — No, de nem 
érünk rá az e melkedésre. Csakhamar meg
telik a világhíres kápolna olasz autokraták
kal, idegen is vau elég, kik befolyásos 
egyének által jegyet szerezhettek. — A 
máskor komor 8 xcini kápolna ma diszí ve 
van nehéz drapériákkal ; diszruhás testőrök 
állanak sorfalat, előkelő úrasszonyok, urak 
arcán láthatók a kíváncsi várakozás kétség
telen jelei. Néhány pi lanat s néma csönd
ben megjelenik a szentségei Atya alabárdos 
kíséretével. — Az elkerített csarnokban 
miseruhát ö t s a híres vaticáni énekkar kí
sérete mellett elmondja miséjét urának —

elmúlásról van szó, az én halottam, — fur
csa bár, — de él. Lehet, hogy valamelyik 
bálteremben keringőzik, vagy édes kaca
gással, vidám dallal mulattatja környezetét.

— Szóval, Emii, téged szerelmi csaló
dás ért. No hallod, ez»mással is megesik s 
mégsem csinál — tragédiát. Te már a tra
gédiát is hatványozod. Mi a patvarnak ? . ... 
Gombház..............

— Ne mókázz pajtás. Tudom, vigasz
talni akarsz. Köszönöm.

— Most már nem értelek Emii I . .
— Mindjárt meg fogsz érteni. Hallgass 

ide. 8 mivel sokáig fogsz hallgatni, a sok 
cigaretta-sodrás meg zavarna, gyújts rá 
ogy szivarra............. így ni ...

— Emlékszel rá, mikor diákkorunkban 
megismerkedtem Elzával. Amolyan süldő le
génykék voltunk. Elza alig 13 —14 éves. 
Nem sorolom elő a diákszerelem sokféle, 
badar megnyilvánulását, csaa azt hozom 
emlékezetedbe, mikor egy alkalommal, nyol- 
czadikos korunkban, úgy április közepén, 
öreg osztályfőnökünk udvarláson ért a kis 
városka még kisebb sétaterén. Másnap az 
öreg, rám célozva, az óra végén ezt a meg
jegyzést tette : „Fiúk, most már tanuljanak, 
itt az érettségi. A kurizálásból mennél ke
vesebb órát vegyenek. Külömbeu is a 
diákszerelem olyan, mint a szalmatííz. Mi
nél jobban piszkálják, annál jobban ég ! ** • • .

Professzorunk idézett szava' a helyett, 
hogy eltántorítottak volna, még erősebbé 
tették vonzalmamat Elza iránt. Tűnődni 
kezdtem. . . . Mit? ... Én még mindég 
amolyan kis diák volnék ? . • * Hisz azt 
mondják, hogy 1-2 hónap múlva „érett4 
v*gyok.  ... Az én szerelmem nem diák

szerelom ... 8 ezentúl minden szabad 
percemet Elzáival töltöttem. Tehettem, mert 
náluk laktam. —

— E'mult az érettségi. „Benematuráns“ 
lettem. Sugárzó arccal terítettem a bizonyít
ványt Eizáék elé. Ünnepelt az egész család. 
Elza legjobban.............

— Nézd e száraz gyöngyvirágot, e vér
piros szalagocskát . . . Csekélységek ugyan, 
de életemnek talán legboldogabb napjára 
emlékeztetnek. . . .
Jött a pályaválasztás. Megtagadtam áldott 
szüleim kívánságát, teljesítettem az Elzáét. 
Ismered jól, mily nehéz e pályán a haladás.

Elhagyatva mindenkitől, arcom verej
tékével szereztem meg diplomámat s boldo
gabb jövö reménységével a lelkemben indul
tam neki az életnek. . . .

Sok az ember. A létért való küzdelem
ben egymás testén gázolnak át s mint a 
kiéheztetett farkasok, vetik magukat egy- 
egy konc után. Undor fogott el a tapasztalt 
álláshajszolás láttára s keserű lett a kenyér 
a ráhullatott könnyeimtö1, mert minden fa
latnál eszembe jutott, hogy voltaképen én 
is csak olyan vagyok, mint a többi. En is 
a megélhetésért küzdködöm. Diákköri ide
alizmusom.- elpárolgott. Csak egy maradt 
változatlan : Elza iránti szerelmem. . . .

Teltek az évek. Az idő az egyik évet 
Úgy hajtotta a másik után, mint a téli för
geteg a száraz bógáncsot. Tövisesek is vol
tak ez éveim, mint a bogáncs, s mint a bó- 
gáncs futtában barázdát von a tebér havon, 
úgy az én első éveim is mély nyomokat 
véstek lalkombe. . . . Csak egy lap maradt 
érintetlen lelkemben s ez az volt, melyre Elza 
nevét Írtam .... '

Rögös pályámon csigamódra haladtam. 
Mindég akadt valaki, akiuek valami „szent" 
pátrónusa volt s megelőzött a haladásban. 
Utamat állta. Egy-egy előléptetéskor pana
szos lévé,ben tártam föl telkemet Elza előtt 
s meg voltam győződve, hamarosan megjön 
a vigasztaló válasz. Meg is jött. Ilyenkor 
újult erővel láttam munkához. Elza kedvé
ért dolgoztam ....

Az elmúlt napokban váratlanul furcsa 
levelet kaptam E iától. Ultimátumot szabott 
elém. Azt irta, hogy valahára vigyük dű
lőre ügyünket, tegyek valamit előléptetése
mért, mer*,  . . . úgy, meg úgy . . . ő már 
vén lány lesz lassan ....

A levél megdöbbentett. Rögtön vála
szoltam. Megírtam, hogy az őszinte szere
lemnek nincsenek föltételei. Ámor istenke 
nem ismeri a határidős üzleteket, de, úgy
látszik, Elza változott.

Gyors tempóban jött a felelet. Megírta 
Elza, hegy igen is változott, mert már is
meri az életet ő is, már tudja ö is, hogy 
színes szárnyú lepke togdosásábói nem 
élünk meg, hanem mindenekfölött legtöbb 
a telt — éléskamra.

— Emilem, ez dicséretes változás! . . .
Te úgy fogod föl. Engem meg ez a le

vél nagyon elkeserített. Lehet, hogy téve
dek életfelfogásomban, de mindég az volt a 
vágyam, hogy jövőbeli élettársam — gyer
mek legyen. Ne tudja, hogy vannak az élet
nek nyomorúságai is. Ne ismerje, hogy a 
kenyér, mely öt is élteti, verejtéken szerez
tetett. Ne lásson gondot, ne ismerje a létért 
va'ó küzde’met. Mert el kell ismerned ne
ked is, ha mind a ketten terhet viszünk,
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Istenének. — Mise közben megálduzUtja 
testvéreit, s sz előkelő kiváltságosokat. Ek
kor járult eléje Feilbogen bécsi egyetemi 
tanár is feleségével és sógornőjével, amely 
eset bejárta az egész európai sajtót. A zsi
dó tanár tévedés áldozata lett. — Nem is
mervén a kath. egyház szertartásait, azt 
hitte, hogy csupán hódolat bemutatásáról 
van szó — e célzattal járult családjával az 
Ur asztalához. — Alig tudott valaki a do
logról valamit. — A jelenlevők közül csu
pán a Feilbogen párhoz közelállók tudták,
— kik szemtanúi voltak a jelenetnek — ezt 
a nem mindennapi eaet6t. —

A mise után a pápa a baloldalon föl
állított baldachin alá térdelt s buzgó imád
ságba merült. Most mindenki megfigyelte a 
pápa alakját, éles vonásait. — Derék magas 
ember, ősz haja harmóniában áll kicsiny fe
hér capuciumjával. Jóságos arca kedvessé
get, szeretetet árul el minden ember iránt.
— S amidőn a mise végével, csendesen tá
vozik a kápolnából, áldást ad a jelenlevőkre, 
kik bizonyára szives őrömmel fognak erre ; 
a napra gondolni. —

A pápai kihallgatás csak növelheti sze- : 
retetünket az egyházfő iránt. — Ékes sza
vakkal, kedves, csengő hangon jelentette 
ki, hogy szeret minden embert a világon, 
de a magyarokat különösen szíva egész 
melegével szereti. — E Bimpáthia pedig 
csak növekedni fog, mert minél többet hall 
a magyarokról, annál jobban szivéhez fér
kőzik e nép, melynek hithütége, múltja 
van s állandó nexusa a római cúriávai. —

De azért voltak, akiknek nem tetszett 
ez a kihallgatás. — És pedig az osztrákok.

Fájt nekik, hogy a pápa a magyarokat 
fogadta előbb, s nem őket. Hallottunk is 
néhány megjegyzést — Kutya matyar ! Min
denhova odatolakodoak, pfuj 1

És mi mégis felejthetetlen emlékekkel, 
fölemelt fővel távoztunk a vaticánból.

Benkóczy Emil.

nem segíthetünk egymásnak. De ha csak 
egyikünk a teher hordozója, a másik köny- I 
nyen segíthet rajtunk. Ha máskép nem, leg
alább úgy, hogy gyöngéd kézzel letörli ar
cunk verítékét. Tudom, abszurdumnak tar
tod elméletemet a föllázad benned a gazda 
mondván: „Hogyan lehet jó gazdasszony az 
olyan nő, aki nem tudja, hogy mily keser
vesen szereztetett az a falat kenyér ?*  Iga
zad lehet. De engedd meg, én előttem na
gyobb az értéke a szerető hitvesnek, mint a 
jó gazdasszonynak. Mert a rossz gazdasz- 
szony ia lehet jó feleség, de a legjobb gazd- 
asszony is csak rút önzésből lehet a gyenge 
ingó erkölcsű nő.

— De Emil, a legtöbb jó gazdasszony 
aserető hitves is egyben.

— Magad alatt vágod a fát. Nem azt 
mondod „valamennyi" csak est : legtöbb." 
Vagyis a legtöbbön kivül van még egy ha
tározatlan mennyiség, amelynek egyedei as 
én elméletemhes ssolgálnak bisonyitási ala
nyul.

— Emil, még igy is tévedsz, hiszen 
elveid csak nagy általánosságban szólnak, 
Elsára egy sem alkalmazható.

— De gyanú fért hossá................S ép
es okból ma érkesett levelét eme, sajátkezű 
felírással, fölbontatlanul küldtem vissza; „A 
címzett nem fogadta el.*

e
Hűvös reggel volt, mikor Emil lakásá

ról hasa bokorkáltam. Egy hitvány emberi 
gyarlóság, a gyanú követkeséseképp egy 
kis világ összeomlása lebegett előttem. S 
Isten legyen a megbocsájtója vétkemnek, 
nem éreztem részvétet Emil iránt. Olyan 
kicsinyesnek találtam a ssakitás okát, hogy 
képes voltam Emilt elitélni. Természetesen, 
megfeledkeztem arról, hogy én ie csak — 
ember vagyok.

A gyermek lelki nevelése a családban.
Folytatás.

Ne feledjük el, hogy bármelyes 
emberi gyarlóság a ZHenge elmére rombo
lóbb hatású, károsabb következményű, mint 
később, midőn már az értelem felfogja a 
gyarlóság mibenlétét és lényegét.

Ott tehát, ahol a gyermek a családban 
perpatvart, civódást, zaörtölődést, elégedet
lenséget, rendetlenséget, stb. lát, megszokja, 
miáltal megmételyezi a lelkét is, mely fá- 
sulttá lesz a nemesebb dolgok iránt. Ez 
azonban nemcsak a család cselekedeteire, 
hanem beszédére is vonatkozik. Egyes csa
ládokban felette bizalmasan beszélgetnek a 
gyermekek előtt. A beszéd fonalában oly 
szavak is akadnak, melyeket a gyermeknek 
egyáltalán nem volna szabad hallania. Van
nak szülök, akik abban a tévhitben leledze- 
nek s azt hiszik, hogy a gyermek nem érti 
az előtte elejtett szavak tartalmát. Dshogy 
nem. Sokkal többször megérti, mint nem. 
Idővel észreveszik a hibákat, de akkor már 
kéHÖ. A szülök jól tudták, hogy a gyermek 
sokat és sokszor szeret egyet-mást kérdezni. 
Mind írre növekedő fantáziája és gazdag 
körű kíváncsisága készteti.

Válaszoljunk tehát a gyermek kérdé
seire. A válaBZ olyan legyen, hogy teljesen 
kielégítse a gyertnsk kardesében rejlő kí
váncsiságát, hatványozza értelme és érzelmi
világa köreit, de a káros utókövetknzmé- 
nyektől teljesen mentes legyen.

A példánál tekintettel kell lennünk a 
suggestió szerepére is.

Hiszen maga a nevelés voltaképpen 
nem más, mint suggestio.

A suggestio semmi egyéb, mint a kör
nyezet molekuláris hatásainak áttevödése az 
egyén idegrendszerére. A hatások minemű- 
sége szempontjából kétféle suggestiót kü
lönböztetünk meg. U. m. a) öntudatos, mely 
normális, b) s öntudatlan, mely más bizo
nyos lelki rendellenességgel párosul. Mind 
az öntudatos, úgy pedig az öntudatlan sug- 
gestió lehet vagy természetes, vagy mes
terséges. Az oktatás-nevelés mesterséges 
suggestió. Minden egyes család; környezet 
más-más .uggestiókat hoz létre. Tapasztalat 
bizonyítja, hogy a gyermek zsenge szerve
zeténél és fejlődő idegrendszerénél fogva 
suggerálhatóbb, mint a felnőtt egyén. Ép 
ezért csinyján kell bánnunk a suggestiót 
előidéző eszközökkel, nehogy az öntudatlan, 
vagyis hipnotikus jelegűvé váljék. A gyer
mek a suggestió hatásától űzetve, átveszi, 
illetve magáévá teszi a család tulajdonságait, 
szokásait, cselekedeteit, stb. Nem törődve 
azzal, hogy vájjon jók-e, helyesek-e azok, 
vagy sem.

Hibát, mig pedig súlyos hibát követ
nek el azok a szülöa, akik minden egyes 
gyermeküket teljesen egyöntetű korlátok 
kívánják nevelni. Nem tekintik aat, hogy a 
gyermekek testi és szellemivilága sem egy
forma, hanem mindegyike külön-külön s 
egymástól merően elszigetelt világot alkot. 
A nevelés nem tűr általánosításokat. Lé
nyege : az egyéni (individuális) eljárási jel
leg. S es magától értetődik. Mert tudvalevő, 
hogy azok a nevelési szabályok, amelyek 
pld. egy 3—5 éves gyermeknél kiváló si
kerrel alkalmazhatók; 8—10 éves gyermeknél 
bisonyoa mértékig, avagy teljesen meddőkké 
bisonyulnak. Vannak ugyan egyes neve
lési esskösöa, amelyek majdnem minden 
egyes gyermek nevelésénél alkalmazhatók, 
de ez esetben tudatával kell birnunk a 
velők járó feltételek lényegével is. A neve
lés, de kivált a lelki nevelés mindenkoron 
as egyénhez legyen szabva s ne alkalmaz
kodjék az általánosítás szabályaihoz.

Nevelési hibának minősithetjük a szü
lők, illetve a környezet képmutatását, nagy
képűsködését, ssinészkedö magatartását a 
gyermek előtt. Mert ha a gyermek észleli, 
hogy azok a cselekedetek, műveletek, me
lyek érzékei előtt folynak, nem bírják az 
állandósulás s ennek kapcsán a megbízható
ság jellegét; előbb kételkedővé, később pe
dig bizalmatlanná less irányukban.

Ilyenténkép nem csoda, hogyha as ily 
körülmények között nevelkedő gyermek, 
egyik lelki hibába: a haaudoaás terére ra
gadtatja el magát; mi, aa elhangzott előz

mények után sokkal könnyebb, mint ellen- 
kezöleg.

A gyermeknevelés hibái között ott tűn- 
döklik a gyerek korai érettsége is. Manap
ság igen sok családban látjuk, hogy a gyer
meket idő előtt kiragadják a maga teriué- 
Bzotssabta köréből s ezzel merően elüti 
körökbe viszik. Az ily csa'ád rendesen ak- 
kép okoskodik, mig pedig félszegen, hogy 
hadd szokjék a gyermek az élet komoly 
oldalához ie. Örülnek, hogy a gyermek 
már nem tartozik az u. n. gyermektársa- 

i ságba, hanem a felnőttébe.
Azzal azonban édes keveset törődnek 

hogy ama természetellenes cselekedet áltai. 
me'yet elkövetnek, megmételyezik a gyér- 
mek veleszületett ösztöneit s érzelmeit.

Efajta értelemben a gyermek legszebb 
korát, melynek derül b örömteljes napjai 
lettek volna, az élet rideg valóságában tölt 
el. Korán készén vau az éiettel, mely több
nyire számtalan lelki meghasonulasra, ele- 
gedetlenségre vezet. Máradjon tehát a gyer
mek minél tovább igazi gyermek a maga 
egyezető világában. Hiszen az élet keser
veivel, bajaival amúgy is megismerkedik. A 
gyermek igazi örömét játékaiban leli. Ön
feledten belemélyed azokba. M<ga a játék 
nevelőleg hat a gyermekre. Fejleszti a 
gyermek érzelmi, értelmi s akaratvilágát s 
velejében véve alapját képezi az egyen 
komoly munkásságának. Ha tehát a gyer
meket elvonjuk a játéktól, rombadöntjük 
ama világot, melyben a gyermek természet
adta ösztöneitől, hallucinációitól, illúzióitól 
űzetve örömeit éli. Mert hiszen tudvalevő, 

; hogy a gyermek teljesen az örömre van 
1 teremve. Főgondolata : a játék és a mulat

ság; ezek varázsától rózsaszinünea, kedves
nek látja az életet. Ne tárjus fel tehát 
előtte az élet csúnya oldalait is akkor, 
amidőn védenünk kell ettől. A gyermek 
nevelése csak akkor szép, ha bizonyos foka 
egyszerűséggel és szerénységgel párosul. 
Semmiféle fényűzést sem tűr meg a maga 
szabályaiban.

Igen sok családban ennek ép ellen
kezőjét látjuk.

Lehető legdrágább ruhákkal, játéksze
rekkel stb. kedveskednek gyermekeiknek. 
Valóságos cifra babákká cicomázzák fel 
őket. Hadd lássa a világ, hogy mily csino
san és ízlésesen vannak felöltözve. Az igy 
feícicomázott gyermeket lehetőleg távul 
tartják minden egyes játéktól, szabadabb 
mozgástól, nehogy azáltal valami uton-módoc 
bepiszkítsa csinos ruháit. Ebből önként 
következik, hogy az ily gyermekben meg
ölik az egyszerűség és a szerénység érzel
mét; fokozzák a gőgösséget, a hiúságot, a 
cicomát, s miegymást. A fényűzésben elpu- 
hult gyermek később, esetleg bizonyos 
mérvű kedvezőtlen körülmények közé jut
ván, önmagával meghasonlotiá, elégedetlenné 
lesz.

A nevelés súlyos hibája : a gyermek 
túlságos elkényeztetése, becézgetése. -Sok 
helyütt az elkényeztetés éa a túlságos be- 
cérgetés mindjárt a csecsemőkorban kez
dődik s ennek művelete a gyermek későbbi 
korában is folytatódik. A gyermeket min
denkor kiszolgálják, öltöztetik, minden 
vágyát, kívánságát feltétlenül teljesitik s 
semmi körülmények közt sem engedik, 
hogy ö is dolgozzék. A fentiek szerint a 
gyermek öntevékenységéről, mely az élet 
alapját képezi, továbbá a kellő szorgalomról 
szó sem lehet. Az ily gyermek lébáva, 
zsarnokká nő fel.

Ennek kapcsán szóvá kell tennünk a 
gyermeknek a gyakorlati életre való neve
lését ia. A gyermeknevelés csak akkor 
helyes, ha abban a gyakorlati életre való 
előkéssités rejlik.

Sajnos — őszintén be kell vallanunk 
hogy a mostani gyermeknevelésben nagyon 
kevés a gyakorlati vonás. A jogos panas*  
nem annyira a fiuk, mint inkább a leányok 
nevelésére vonatkozik.

Látjuk, hogy a jelenkori leánynevelés
ben legkivált a cicoma, a gőg, a hiúság 
játssza a főszerepet. Legtöbb család arra 
törekszik, hogy leányai minél sikkesebbek 
legyenek. A megkivántató sikkességet : a 
különböző regények olvasásában, zongorá
zásban, idegen nyelvek tanulásában stb-
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vélik feltalálni. A háztartás szépségei, me
lyek tovatűnt századokban érvényesülök ■ 
a mai nevelésből töbhé-kevéshé hiányoznak’ 
Hja ! mindez a feminizmus aknamunkájából 
kohójából ered, me'ynek azonban elöbb- 
utóbb szomorú következményei lesznek.

A családi nevelés súlyos bűne a gyer
mekneveléssel való nemtörődömség.

Az u. n. előkelőbb családok legtöbbje 
nem neveli d'rekt a gyermekeit, hanem 
csak indirekt. Nevelőket, nevelönöket, stb. 
tart gyermekei mellett s kizárólag azokra 
bizza gyermekei nevelését. A? anya, vagy 
az atya csak nagyritkán érintkezik gyer
mekeivel. A gyermekek ilyenténkép mások 
körében nevelkednek. Mily fokú lehet itt a 
szülök szeretete a gyermek iránt s viszont ?

Azt azonban nem szabad hangoztatnunk, 
hogy a tehetősebb családok ne tartsanak 
nevelőket ; tartsanak, de a gyermeknevelést 
ne bízzák tisztán a nevelőkre, hanem ön
maguk is foglalkoz anak azzal.

Az u. n. szegénysorsu családok, ahol 
a mindennapi él»t küzdelmei nem engedik 
a gyermekneveléssel való kellő foglalkozást; 
gyermekük névelését pusztán az iskolára 
bizzftk. Abbeli eljárásukat a fenti okok 
miatt nem is lehet oly szigorú kritikával 
bírálnunk, mint az előbbiekét. Magától ér
tetődik, hogy a kellő nevelésbeu nem ré
szesülő gyermek számtalan lelki hibát, 
félszegséget hoz magával az iskolába, me
lyek orvoslása felette nehéz. S annál nehe
zebb, minél fásultabb a hiba.

.Egyik másik szülő gyakorta elegyedik 
gyermekei társaságába s bizalmas barátságot 
köt velük. Ez azonban magában véve nem 
hiba, mert tudvalevő, hogy a gyermek lel
kivilágát csak az esetben láthatjuk a maga 
mivoltában, egészében, hogyha hozzá kellő 
fokig leereszkedünk. Ámde hibát követ 
el akkor, hogyha ebbeli barátkozásukból 
kizárják a szülői tekintély súlyát, mely 
a nevelésnél tetemes jellegzetességgel bir.

Ehhez hasonló elbírálás alá vehetjük 
pld. a neveléshez megkivántató következe
tességnek, szigornak, türelemnek, stb., való 
mellőzését. A gyermeknevelés felette nagy 
türelmet; körültekintést igényel. Idegeske
dés, kipkedés-kapkodás, elhamarkodottság 
e nevelés köréből teljesen kizárandó.

E végből mindaz, amit a gyermekneve
lés terén alkalmazunk, észszerű legyen. A 
szülő parancsai, utasításai, felvilágosításai, 
stb. rövidek, világosak legyenek s ne ismét 
lődjenek felette gyakran, mert es utóbbi 
ese'ben kösönbössé válnak a gyermek előtt. 
Ha valamelyes utasítást, parancsot, stb. 
kiadnak ; szigorú következet rsséggel végre 
is kell hajtaniok. Épp ezért, mielőtt a szülő 
valamelyes parancsot kiadna ; vegye fonto
lóra annak keresetű Ivihetőségét is.

Nem helyeselhető a nevelésnél a nagy
fokú szigorúság sem. Vannak családos, 
ahol a rendesnél nagyobbmérvü szigorúság 
és pedantéria uralkodik. A gyermeknek 
a legkisebb csinyjét is szigorúan megtorol
ják. Az ily drákói szigorban nevelkedett 
gyermek mások társaságában valóságos 
oázisra talál, miért is szabadulni kíván csa
ládja köréből.

Elégszer halljuk a családban, hogy ez 
a fia ; avagy az a leány a papa, esetleg a 
mama kedvence. Bizonyos, rendesen termé- 
szeladta tulajdonságai miatt ; ami nagyon 
is helytelen, kitüntetik valamelyik gyerme
küket ; a többit pedig háttérbe szorítják. 
A papa, vagv a mama kedvence különleges 
jogainál fogva, melyek a szülök dédelgető
déből, elnézéséből fakadnak, testvéreit le
nézi s Önzővé, makaccsá, önfejűvé, türel
metlenné, zsarnokká lesz. Mig ellenben a 
háttérbe szorított gyermekek irigyekké, 
elégedetlenekké; szüleik iránt tőbbé-ke- 
véabé bizalmatlanokká válnak. Ha már 
minden áron kitüntetjük kegyüokkel vala
melyik gyermekünket; ne tegyük azt a 
gyermek természetadta tulajdonságaiért 
(szépség, okosság, ügyesség, stb,) hanem 
inkább kitartó szorgalmáért, jó magavise- 
létéért, stb.

Záradékul szóvá kell tennünk a gyé
rnek büntetését ie. Erre nézve rövid vá- 
lasstékosságga! csak aat jegyezzük meg, 
hogy minden büntetés, a legenyhébb is, 
teljesen igazságos legyen. Mert tudvalevő, 

hogy nincs rombolóbb hatású a gyermek 
szellemi nyilváuulásainak egységes ösizhang- 
|ára mint valamelyes igazságtalan ; me« 
gondola'lan büntetés. Mielőtt tehát a gyer
meket valamelyes elkövetett vétségéért 
megbttntetnők, tegyük megfontolt birá'at 
tárgyává a vétség okát-fokát s csakis en- 
nek megtörténte után szabjuk ki, a gyer
mek korához, a vétség oka- óh fokához 
mértén, a megfelelő büntetést- Azon le
gyünk, hogy minden büntetés bizonyos er- 
kölcd haszonnal párosuljon. A testi büntetés 
nevelés kereteiből teljesen kiküszöbölendő. 
Mert tudnunk kell, hogy a nevelésnél többre 
melietiink pld. a nyugodt, szelíd hangú 
utasítással, mint éktelen lármával, erősza
koskodással.

Az előadottakon kivül még számo-1 hi
bát fedezhetnénk fel az egyes csaladok 
nevelésében, de e sorok szűk keretei nem 
engedik, hogy ezúttal abbeli ténykedésünkkel 
tovább mehessünk. A hibák részleteiről más 
alkalommal szólunk.

Vége.
Szobolovszky István.

Barsmegyei Tarítók Haza s a lelké
szek és jegyzék.

A barsmegyei reform, lelkészek illustris 
vezér alakja, a burai reform, egyhm. espe
rese tollából egy czik jelent meg az egyik 
helyi társadalmi lap vezető helyén. E 
cikknek minden sora, minden gondolata, 
minden atomja meleg szeretettől vau áthatva, j 
kedves eszménk : a „Barsmegyei Tanítók 
Háza0 iránt. Talaján ja a reform, lel'részi 
kar erkölcsi tekintélyének nagy súlyát 
támogatóként az eszme megvalósításában, 
minden ellenérték követelése, minden utó
gondolat nélkül, csak annyit jelezvén, hogy 
szives és hálásszeretettal fogadnák, ha annak 
idején a Tanítók Házában az ö tanuló 
gyermekeik is helyet találhatnának, de 
hozzá teszi : akár befogadtatnak, akár nem 
— az ideát szívesen támogatják, akár velük, 
akár nélkülük lesz az megalkotva.

Mint a mozgalmat megindító s vezető, 
és irányitó Barsm. AÜ. Tanítóegyesület | 
elnöke, Különös tekintettel a cikkező egyé
niségére, kötelességemnek tartom a követ
kezőket elmondani.

Tény az, hogy felvettetett ez a kérdés, 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jegyzői 
kar társulásának kérdése is, de minden 
kölcsönös kötelezettség nélkül. Leveleket ie 
váltottam e tárgyban, sőt a jegyzői egye
sület elnökét is megkerestem ez érdemben, 
(innét azonban választ nem kaptam) tisztvi
selők is említették a társulást. Ismételten 
hangsúlyozom azonban, hogy hivatalos 
formában es irányban nem történt semmi.

Azonban legközelebb egy bizottsági 
ülésben, melyben nem én elnököltem, én 
intéztem puhatolódzó kérdést a jenlevőkhöz : 
ha akár a prot. lelkészi kar, akár a megyei 
jegyzői kar (jegyzői egyesület) fordulna 
hozzám, mint a mozgalmat vezető egyesület 
elnökéhes, hivatalos formában, melyre már 
kötelező választ kellene adnom, vájjon mi 
lenne a leghelyesebb válasz ?

Az volt az egyhangú megállapodás, 
(legalább úgy emlékszem, hogy egyhangú 
volt) hogy természetesen az eszme : ,B»rs- 
megyei Tanítók Háaa*  első sorban tanító 
gyermekekért ölt testet, de semmi elvi akadálya 
nincs, nem is lehet annak, hogy a prot. 
leikésiek, vármegyei jegyzők tanuló fiait is 
befogadja annak idejen. Sőt ezeknek elsőség 
adandó mások felett, de a mennyiben hely 
van, hely jut, befogadható más tisztviselő 
gyermeke is. — Mindenesetre súlyt helye
zünk a reform, lelkészi kar kívánságának 
lehető teljesítésére, mert ők már a kezdet 
kezdetén itt vannak az erkölcsileg és 
anyagilsg támogatók sorában annélKül, hogy 
ezért valami ellenértéket akart volna a lelkészi 
kar kikötni magának.

Én azt hiszem : a lelkészi, jegyzőt s 
tanító kar együttesen, a közös támogatás 
erkölcsi és anyagi erejével oly hatalmas 
intézményt tudott volna teremteni, mely 
befogadhatná az összes érdekeltek tanuló 
gyermekeit. Sajnos, ily irányban nem sike
rült eddig a mozgalmat kiszélesíteni / A jegyzői 
kar nem nyilatkozik, ők • mint értesültem, 

állami iniernátusr várnak. (Nem csalódnak I ?) 
Úgy vagyunk, hogy ma-unkra vagyunk 
utalva.

Mi mindazonáltal haladunk a megkezdett 
úton. Istennek hála az eszme oly rendkí
vüli pártolásra talált, hogy az első 10,000 
korona lassanként együtt lesz, s ha Isten 
velünk lesz, felépítjük jövőre az internátust 
s átadjuk a használatnak.

Bsrsvárrnegye tanítósága hálátlan nem 
lesz soha, meg tud|a becsülni, értékelni 
tudja az erkölcsi támogatás súlyát s nagy 
hálát érez minden tényező iránt, meiy 
f'ltntt céljában támogatja, tevékenységében 
elősegíti.

Végit István
„Baram. Ált. t. e.“ elnöke.

Különfélék..
— Május első napja. Gyönyörű 

verőién? hirdette május «IhÖ napjának meg
érkezését. Azonkívül iűáb egyebek is. így 
már kora hajnalban helybeli zeneszeink jártak 
be a várost, az aolakok alatt elhúzván ki- 
nek-kinek kedves nótáit, amelyekhez több
nyire édes emlékek tapadnak. M után ezzel 
a szendergő közönség már keresztül ment 
a művészét! gyönyörűségek szelidebb faján, 
jött az ablak -és idegrázkódtató rezes banda, 
uj nótákat harsogtarott, m *g  pedig jobban, 
mint a régieket ’ Lám, milyen példás egyet
értés hatja át városunk társadalmának min
den rétegét ! A fővárosban ezen napon nem 
dolgoznak a munkások és rettegésben tartják 
a vagyonos osztályt, Léván pedig a munká
sok mái éjfélkor felkerekednek, hogy a 
Vagyonosnak látszó osztályt muzsikájukkal 
edes álomoa ringassák. Így vau ez jól. — 
Május hónap különbben kedves hónapja a 
magyar népnek. N nu csoda, mert ha szép, 
meleg és esős a május, akkor lesz minden. 
Ettől függ a gazdaság sorsa. Innét erednek 
tz ősi májusi szokások, melyek egynéme- 
lyike még a pogány magyar mithologiábói 
ered. A kath-egyház külön délesti istentisz
teletet tart május havában. Adjon Isten 
tehát kedvező, szép május hónapot I

— Városi közgyűlés Léva r. t. vá
ros képvise ötestüíete műit hó 25-én rend
kívüli közgyűlést tartott, csekély számú tag 
jelenlétében. Bódogh Lajos polgármester be
jelentette Babusek Gusztáv városi számvevő 
elhunytát, valamint a részvét kifejezésére 
és a végtisztessegadásra vonatkozó intézke
déseit. A közgyűlés jegyzőkönyvben fejezte 
k: részvétét, es jóváhagyta a „halotti ne
gyedének a po'gártnester által történt ki
utalványozását, me'y összeg az elhunyt 
1700 K. fizetése után 425 koronát tett ki. 
Jelentette továbbá, hogy Babusek számvevő 
betegsége alatt Stern Sándort, a javadalmi 
hivatal ügyvezetőjét bizta meg a számvevői 
teendőknek elvégzésévé-1, de a pénzügyigaz - 
gatóság kiküldöttei ezt ápr. hó 3-áü meg
tiltották, azért e naptól kezdve Farkas 
Miklóst, ki a számtiszt-könyvelői állásra pá
lyázott, bizta meg a helyettesítéssel, kinek 
munkáját Stern Sándor saját hivatalos köte
lességeinek elvégzése után átnézte illetve 
felülvizsgálta. Stern Sándor ezen munkájáért 
65 koronát, farkas Miklós napi 5 korona 
napidijat, összesen (ápr. 3-tól 28-ig) 130 ko
ronát kapott. A közgyűlés ezen intézkedé
seket jóváhagyólag tudomásul vette, további 
intézkedés gyanánt elrendelvén, hogy a 
számvevői teendők ellátásával Komzsik La
jos pénztáros, annak helyettesítésével Torma 
Lajos ellenőr, az ellenőr helyettesítésével 
Tolnay István városi végrehajtó bizassék 
meg, a végrehajtót pedig a városi dijnokok 
helyettesítsék. Egyben határozat hozatott, 
hogy a megürült számvevői állás betöltésére 
vonatkozó intézkedések megtételére megké
ressék Barsvármegye alispánja, ugyanígy a 
számtiszt-könyvelő megválasztására is, mivel 
a korábbi pályázati felhívást, amely a tör 
vény hatóság jóváhagyása előtt adatott ki, 
az alispán érvénytelennek nyilvánítván, a 
pályázati kérvények visszaadását ÓK új pá
lyázat kihirdetését rendelte el. Tudomásai 
vette a közgyűlés, hogy April. hó 22-én az 
aj tanítóképző 80000 ölnyí telkét dr. 
liathó Elek kincstári jogtanácsos tényleg 
a kincstár birtokába átvette. Ezzel a rk. 
közgyűlés véget ért.
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— Köztereink fásítása. Néhány év 
óta a városi tanács, illetve annak egyik 
tagja Ilácz János gazd. tanácsnok dicséretes 
buzgalmat fejt ki a közterek, utak befási- 
tása ügyében. Megemlékeztünk már a kál- 
nai u’cai f.ültetésre ; a Kákái utat fiatal 
ryümö'c fákká szegélyezték, sok szép fát 
ültettek a temetőben, sok ezer akáczfa-cse- 
metét a Kálvária-dombon. Az akácfa-cseme
ték léptek — úgy látszik — a fenyőfákkal 
vii ó kiserletezés helyébe. Pedig kar azt 
abbanhagyn*.  Ha evenként cjak öt darab 
fenyőfa sik erülne i?, egy pár év múlva »*e-  
mek setahellyé válnék a Kálvária-domb. Hi
szen most is van még egy-ket üdezöld fe
nyő-csoport o tai; ha ezek mege nek ott, 
megélhetne több is. csak nagyobb gordo- 
zárban kellene a facsáákat részesíteni. A 
város néhány száz koronát szánhatna a cse
metéd öntözésére, akkor egypár év alatt 
letet ülne az, umi Levár. hiányzik : kellemes 
sétákéig. A Kalvária-dombot az Úristen is 
annak tfremie’te. Friss, tiszta levegőjű hely, 
mindéi,felé r^mek kilátás. 11a a városi ta 
nscs minden lehetői elkövet a Kálvária be- 
fábitásár*,  és nem sajnál évenkint egy kis 
köl’sége' az ü tetvenyek ápolására, nagy 
kiadástól menti meg a várost, mert elöob- 
utóbb bekovetkeziK egy városi üdütö vagy 
sétahely megteremtésének szüksége. Még 
egy óhajtásunk van, hogy t. ». a hatóság, 
de a Közönség minden jó érzétű tagja ve
gye védelmébe a ^ültetvényeket. ,s a lakat 
rongá ó lelketlen emberek sz>goi ú büntetés
ben reszesü jenek. A kálvárián is lehet látni 
egypár csonka fenyőfát, ezek csúcsát való
san ű eg karácsony előtt vágták ie lelketlen, 
gonosz emberek.

— Cserebogár invázió. Épen ma egy hete indult 
meg az első raj cserebogár, s ebből az első napi raj
zásból arra lehet következtetni, hogy rengeteg sok lesz 
az idén. A következő bűvös, esős napok ugyan vissza 

I szorították őket, de az esetleg meleg májusi napokban 
annál nagyobb tömegben fognak megjelenni. Mindent 
el keli tehát követni pusztításukra. Mert nemcsak arról 
a rengeteg kárról van szó, amit az idén okoznak, de 
majd ezeknek ivadékai (és számtalan ivadékai) három 
evr/i keresztül pajorok alakjában fogják pusztitaui a 
növényzet gyökeiét, Ha a». első uapokbau mindenki 
lelkiismeretesen végzi az irtást, akkor bírni lehet velük, 

' nem gyűlnek öisze oly óriási mennyiségben. Azt 
szokták mondani az emberek : minek pusztítsam én, 
úgyis jön a Szomszédból ! Deltát mindenkinek, minden 
szomszédnak pusztítani kell, mert ezt törvény paran
csolja ; a hatóságnak és magánosoknak is oda kell 
hatni, hogy a törvény szigorúan végrehajtassék. Igen 
piaktikus dolgot cselekednék a kormány, ha ilyen 
cserebogár-veszedelem idején az elemi iskolák fürge 
népét rászabadítanák a cserebogarakra, azok majd 

; elbánjanak a kártékony rovarokkal, különösen ha a 
gyermekek harci kedvét néhány fillér jutalommal 
fokoznák.

— Mikor a kéményseprő rossz 
kedvű A kéményseprők nagy urak. Az 
emberek csak azért vannak a világon és 
tüzelnek akályhákbar és egyéb tűzhelyeken, 
hogy a kéményseprőknek mulatságuk és 
foglalkozásuk legyen. A lévai kémenys. prök 
egyik jeles tulajdonsága, hogy ők nem 
akkor sepernek, amikor, ahol, es ahogyan 
kell, hanem akkor, ott és uyy, ahogyan nekik 
tetszik. Továbbá igen szeretnek miudent a 
maguk hasonlatosságára formálni, t. >. fe
ketére. Már többször előfordult, hogy a 
háziasszony távollétében megjelent a ké
ményseprő, a cseléddel való érintkezés de- 
rogálvár, rendbe hozta a kályhakürtöket 
de úgy, hogy utána 3 napon át tisztogat
hatnak, tárolhatnak, mert minden bútor, 
szőnyeg, ruha s"tb. tale van korommal. Most 
már az a kérdés, vájjon a közönség kény
telen-e eltűrni ezt a vandalizmust, azért, 
mert talán a kéményseprő-segéd ur rosszul 
ebédelt ? Az újévkor széthordott udvarias 
beköszöntőn egészen mást szoktak ígérni. 
— Már sok rendbeli panaszokat hallottunk 
e tárgyban, ajánljuk a városi hatóság szives 
figyelmébe.

— A föld lakosság*.  Az Egyeaiiit-Áliamok sta
tisztikai hivatalának legutóbbi jelentése szerint föl
dünkön 1663 millió ember él. Harmadrészük, vagyis 
053,362.000 keresztény. Általában vallás szerint az 
embérisdg igy oszlik meg : 272,538.000 római katholi- 
kns, 166,066.tl00 protestáns, 120,157.000 görógkatholi- 
kus, 216,630.000 mohamedán, 137,935.000 Bndha val
lási!, 209,659.000 hindu, 231,616 Konfucius követője, 
249.000.000 szinto'sta, 157 millió fetisimádó s 11,222,000 
zsidó.

— Honvédtiszti áthelyezések. 
Tardy Emd io. kít. honved főhadnagy a 
szegedi ő-ik honvéd-gyalogezredhez, Gyenes 
László honvédhadnagy a kolozsvári 21 ik 
honvéd-gya’ogezred'ől Lévára helyeztetett at.

— A lévai sporttelep. Alig egypár 
hete annak, hogy a Lévai Sportegylet a vá
rostól a liget átengedései kérte, hogy azt a 
Miaga területével egyesítve, abból sport-te
lepet létesítsen. A í-por-telep már úgyszól
ván kétZ. Szinte hihetetlen módon, a va- 
rászvessző érintésére alakult. Az egyik 
pompás tennisz-páya már teljesen készen 
áll, «gy-két hét tóim készén »esz a máúk 
is. Pedig a pályák helyén meg néhány nap
pal ezetöit hepehupás terület volt, domb es 
mely vö’gy váltakoztak. A tágas fabódé, 
melyben a szükséges szereket őrzik, még 
tegnap d. e. 9 órakor a homokbányában 
állott, 2 óra múlva, azaz d. e. 11 órakor 
már ágy oda volt teremtve a tennisz pálya 
elé. mintha eredetileg oda építették volna. 
Lesz ezeken kivül kuglizó, egy nagy 'ágas, 
szeliös csarnok, (szaletli) ahonnét gyönyörű 
kilátás nyílik majd a városra. Kellemes 
látványosság lesz a két te.nuisz-pá'ya, s ami 
fő, Lüt- s frissítőkkel fog szolgálni, nem 
feledkezvén meg a? uzsonnáról sen. A li
get árnyas helyen ügyes allegória fogadja 
be majd azokat, akik eljátszották mar 
sport-játékaikat és készülnek az ultimó-r*.  
Szóval lesz minden : szórakozás, friss, üd^ 
levegő, kilátás, kellemes árnyék, madardal, 
stb ott, ahol eddig nem volt semm*,  a mind
ezt a tündéri varázslatot a Sport-Egyet 
derék vezetői holtak létre, akik be is vált
ják azt, amit Ígérnek. Akik a lelket és tes
tet üdítő szórakozást szeretik, azok nagyot! 
jól teszik, ha belepnek a Sport-Egyletbe 
(ha még nem tagjai), ezáltal is előmozdít
ván ezen eleterfts, szép jövőjű intézmény 
kifejlődését. J. lévai közönség a maga érdé- \ 
kében cselekszik, ha a Sport Egyletet minden 
tőle telhető eszközzel támogatja.

— Kinevezés. Vidor Sándor állam 
vasúti mérnököt a lévai m. á. v. osztálymér
nökség főnökét a keresk. miniszter főmét I 
nőkké nevezte ki.

— Az Állami Tisztviselők Orszá 
gos Egyesülete folyó hó 5 én (kedden) 
d. u. 6 órakor tartja rendes vá^sztmányi 
ülését az Első Magyar Általános Tisztviselő 
Egylet palotájában. (II. Főherczeg Albrecht 
út 11. sz.) A meghívóval mellékelten meg
küldték a szakbizottságok szervezeti szabály
zatát és a vidéki tagok választási rendjét 
(levél ú járt való szavazat) mint javaslatokat, 
melyeket a fönt jelzett választmányi gyűlés 
fog tárgyalni.

— Az Ipártörvény ismertetése ma 
délután a városháza kistermében folytatódik.

— Egy életpálya vége. Chlebovits 
Istváu, legutóbb magyarfalvi subsidiarius 
(kisegítő lelkész) a nagyszomoati dejicienciá- 
ba (papi rokkantak háza, egyúttal fegyintézet) 
küldetvén, egyúttal a föegyházmegyei ható
ság által papi hivatalától (kb ordine per 
módúm poenae) te függesztetett. Chlebovits 
István lévai származású; ifjúkorában kiváló 
tehetségeinél fogva fényes pályának nézhe
tett ele be, de a fennálló rend korlátái közt 
nem bírt megmaradni, folytonos összeütkö
zésekbe került fönnhatóságával, a társadalmi 
renddel, s habár merész terveket szőtt, pá
lyáján nem fölfelé, de lefelé haladt s most 
a jobb sorsra hivatott embert a nagyszom
bati papok-fegyintézeie nyelte el.

— Az agghonvéd sorsa Már nem
régiben megemlékeztünk arról, hogy Mada
rász Jónás bácsi hivatalban van, hát most 
már elfogyott a hivatal is, mert a keresat- 1 
hegyi község uj, fiatalabb szölöcsöszt 
szerződtetett. Madarász bácsi pedig már 79 
éves, azt mondják, nem bírja már a járást. 
Bizony ez elég baj,. mert meg az Ígért 
nyugdíj-felemelést sem utalványozták. Akkor 
96 korona helyet*  120 korona lenne 
a nyugdíj. Egy reménység még van, hogy 
t. i. bejusson a fővárosi agghonvéd-men- 
házba, ami iránt Madarász bátyánk már 
benyújtotta a folyamodványát. Igaz szívvel 
kívánjuk, hogy sikere legyen.

Köszönetnyilvánítás.
A Bari-megyei Népbank iga gaiósága a 

lévai .Erzsébet fillér egye ü'etnek" 25 
koronát volt szíves juttatni, mely örszeg 
átvételei hálás köszönettel nyugtázzuk.

Liebermann Jskabne Weisz Simonná
tluök. pénztárok.

Közgazdaság.
Szőlőbirtokosok figyelmébe.

A permetezés a legfontosabb védelmi 
müveiét, mely szölötermt seinKet a romboló 
peronospóra elleti b ztosiij-. Minél tökéle
tesebb a perui jtező eszköz, annál biztosabb 
a védekezés; niokában, időben és anyagban 
elért megtakarítások teszik főként értékessé 
a permetező gépet, mellyel a fenyegető ve
szélyt eháritjuk. Egy i'v kiváló eszköz az 
újabban tökéletesített nSyphóniau permetező, 
mely valamennyi eddig alkalmazásban levő 
szölöpermetezö között a legelőnyösebb Ezen 
érdekes- hasznos kis gep°t csak egyszer 
kell »ü"itett levegővel megtölteni és ezután 
azivatt) ásás nélkül önmüfcödöleg dolgozik. 
Elképzelhető tehat, hogy időben es mun
káskézben ml/ uigy a megtakarítás, e 
medert tigyelemremeltó, hogy könnyű keze- 
lete folytán olcsóbb munkaerő is Kezelheti, 
sőt nők is könnyedén dolgozhatnak vele. A 
szölöperme'ezés mellett szétszóró kést ülőké
vel a „SyphóuiáM kertekben, gyümö.csfák, 
rózsák s bármely növény perme'ezésére 
használhatjuk. A tippel lapunk hirdetési ro
vatában, tejes magyarázó szöveg kíséreté
ben mutatjuk be. Felkérjük erre vonatko
zólag az érdek odö közöl.ség szíves figyel
mét. Közelebbi leírások ábraxkal úgy ezen 
hordozható, valamint a szál itható sző ő- sze
gecs- ésg növenypermetezöki öi Mayfarih Ph. 
és Tsa gépgyárától kaphatók.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi április hó 25-föl 1908 évi május hó 3-áig

Születés.

1 szülőt nete = 2 <2 5 s 
a

A gyermek
neve

Szűcs V. Treuesánszky M. Üli Gyula

Bús Auarás Szlivka Mária. leány Iioua

Sinkó János Árendás Erzsébet tiu Károly

Szilárd II. Iinmerblum 11. tiu halva szül.

Horváth Gyula Vörös Jioua tiu Béla Gyula

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Valiása

Chiba (Hiba) Béla Horváth lloua r. kath.

Halálozás

Az elimnyi nete Koi& ▲ halál oka

özv. Sztricsek J ózsef

özv. Skrabák J. Kóth M.

60 éves

73 éves

Tüdögü mökór

Szerviazivbaj

Lévai piaeiárak.
KovatvezetŐ ; Kónya Jüané*  rendőrkapitány

Bum m.-máxaánként 21 kor. 60 fii;. 22 
kor. 80 fill. — Kétszern# 20 kor. 40 fill. 20 
kor. 89 fill. — Rozs 18 kor. 40 fill. 19 ho- 
20 fill. — Árpa 12 kor. 20 fill. 13 kor. 20 
fiil- — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 12 kor. 40 fill 13 kor. 60 fill
— Lencse 20 kor. — fill. 21kor. — fill. — 
Bab 11 kor 60 fiil. 12 kor, 40 fill — Kő
én 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől aránkamentes 200-210 
Vörös lóhere, kis aránkás 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150 — 155 Luczerna, 
természettől araukaruentes 175—180 Lu- 
ezerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerua, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36—40 Baltaczin 74—76
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Ny i Ittér.
65/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény I
A lévai kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, bogy Tripwka Pálné szül. Sumeraj 
Mária végrehajt a tónak Hr bik Fülöp végrehajtást 
szenvedő elleni 28 korona 49 fillér hátralékos tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a lévai kir. 
járásbíróság területén levő O Birs községben fekvő az 
óbarsi 113 számú tjkvbeu A I. 1. 5. sor 113. 600 .í
2/b hrszámú ingatlanára s az 1 sorszámú ingatlanon 
épült 66/b ő. i. számú házára és 6/<!4 telek mán járó 
közöd legelő illetőségre egészben 723 korona kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb megje
lölt ingatlanok az 1908 évi május ho 21 ik napjan 
délelőtt 10 órakor 0 Bars község házánál megtar
tandó nyilvános árveréseu a kikiáltási áron alul is el 
Jognak adatni

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási arának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881 évi LX t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881 évi december hó 1-én 3333 szám 
alatt kelt I. M. rend siet 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1882 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt e’öleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 6 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Császárfürdö Bpesten. K 
gyógyhely, a magyar Irgalmas rend tulajdona. 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; naod«rn 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők ; hő 
lég-t szénsavas- es villamos vízfürdők, ívó-kura. 
200 kényelmes ak úszóba. S/.ohe kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyeu és bér
ment va bfjld az igazgatóság.

T?"í A J A ■ Malvin térén kirakattal ellátott ■•AíXwU ■ bolti helyiség 2 műhely szobá
val; bővebbet Forgács Mihály tulajdonosnál; 
ugyanott saját termé»ü s^ma'Oí fshér és vö
rös bor 50 literen felül kapható.

Benzin-cséplő motor „‘"‘ÍT 
erejű Prosznitzi Ko^orik gyártmány halál- I 
eset miatt gyári áron a legkedvezőbb f ze- 
tési feltétele- mellett eladó. Bővebb érte
sítést ad. Láván : özv. Juhász Láazlóné 
Szepesy ntca 2 Iooiyságon : Juhász Zoltán 
vaakereskedő

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön 
zsákokat ugv helyben mint vidékre, vala- 
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Kohári utcza.

J Á Vám Léván a Ladányi A6TD61CL0 Il&Z. utcában levő 4. 
számú ház, áll egy 4 szobás lakásból, istálló ' 
helyiségből, kocsiszínből, ezenkívül egy 
kertből és egy gabonaraktárból, 120 vagon 
befogadására, mely augusztus 1-töl több 
évre kiadó, esetleg el »s adható. Bővebb 
felv'lágositá*  Reitmann Ignác, urnái L^ván.

Haggenmacher sör.
Van szerencsénk a n. é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-től a „Haggen- 
macher“ kőbányai és budafoki sör
gyárak közkedveltségnek örvendő söre
inek raktárát Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz szállítjuk, 

Braun József és fia.
Görcs csillapító szélhajtó

Hodony csőppek
1S44 óta használatban levő étvágy
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer.

Egy üveg ára I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f. után
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertárában 

Gloggnitz (Alsó-Austriaj

Bars- és Hont megyéket érd-ebclö 

vasúti uj menetrend., 1908. május hó 1-töl
Parkany-Nana -Csata-Láva. Léva Gr.-Berzeace.

✓

Gr.-Berzencze iu<l. 
Jálna , , ,

545
55 i

1230
]_O38

6001
íiös

Budapest . . ind. 2’0 1022 700 622
Saskő-Váralja *600 12” 619 Becs . ind. 9*5 1055
Gr.-Szt.-Kereszt 607 1 06 64Í Párkány-Nana ind. 4 18 535 850 850
Geletnek-Szklenó 6-4 126 7Ö4 Kőhid-Gyarmath 435 553 907 907
Szénásfal u-Vichnye 630 134 715 Kéménd . 450 607 922 9S2
Zsarnócza 205 747 Bény .... 5 "2 619 934 9”
Zsarnócza-Fürészm. *65‘ *2ib *7“ Csata . . . érk. 5 13 631 9 40 9“
Garauirév 700 217 7"' Csata . . . iud. 5 38 6 38 10°> 955
Rudnó 710 222 8“ Oroszka . 5 40 647 1009 10*13
Újbánya . . 7 16 242 8" Garam-Damásd 5 657 10* ’ 10“
Bars-Berzence 6. őrh. 72« 2” 853 Zseiiz . . 6 08 709 1032 10”
Gr.-Szt.-Benedek 7 45 313 *9“ Nagy-Salló 636 7 36 noo 10”
Kovácsi I 7 55 324 9“ Alsó Várad . 653 753 n* 7 11“
Nagy-Koszinál) 804 337 9” Nagy-Szecse *6™ *7 58 • 1122 Ilii
Léva . . 8>» 354 10'0 Léva .... érk. 710 8io 1134 11”

fiúd. 9:30 4 08 505 1230
1242
1248

1*0
131
142

Léva .... ind. 7 25 820 12** ■—
Nagy-Szecse 
A1 só- Várad . 
Nagy-Sal ló .

*942
943

ÍOK'

*4 19
4 23
4 47

523
546

Nagy-Kossmály
Kovácsi .
Gr.-Szt.-Benedek

Hü
759
819

8»s
840
904

123*
1241

102
Zeliz

10” 5 OH 60S Bars-Berzence 6. őrh. *8“ *914 ♦ 1 lő
Garam-Damásd 10« 5«« 620 Újbánya 854 925 132
Orosz ka . 10” 580 631 169 Rudnó 9üo 930 139
Csata . . . érk. 1102 537, 636 207

2-o

Garauirév . 917 94* 151
n ... ind. 11 os 557 6M Zsarnócza-Fürészm. 9” 947 159

Bény 1121 6i‘ 709 Zsarnócza . ! 954 lüoo 2“
Kéménd . . 1132 6 2 9 720 2«

3°1

Szénásfaln-Vilin ve 1012 10 >3 233
Kőhid-Uyarniath 11 <5 646 733 Geletuek-Szklenó 1033 10* ’ 240
Párkány Nána érk. 1202 7 05 749 Garam-Szt.-Kereszt Ilim 1037 3°6

Budapest felé . ind. 12 34 8” 822 312 Saskő-Váralja 111» 10** 3*5

” V r 312 9Ö9 8” Jálna . . . 1129 1053 325
n . . . érk. 1 40 94.. 930 Gr.-Berzeucz*-  . 1137 1100 333
” » • 5 30 1133 10'5 530

Becs felé . . iud. 333 12?? 8*1 333
1222

n ... érk. 655 620 539 655

B.-Gyarmat—Parkany-Nana cs vissza. Érsekújvár—Kis-Tapalcsaay es vissza.
B.-Gyarmat ind. 3*5 820 227 Érsekújvár . . ind. 440 917 440 8*5
Dejtár . . . 343 8*4 252 •Bánkeszi 3 sz. őrh. 452 930 4 Sí *85?
Ipoly-Vecze *3” *900 *309 N.-Surány . . érk. 500 9 ss 500 9Ö5
Drégely-Palánk 415 9*3 323 Nagy-Surány ind. 502 953 502 9“
Ipolyság érk. 433 933 3*2 Zsitva-Fődémes j)U ló”

51* 9“
Ipolyság . . ind. 445 9*o 300 Kis-Mánya 5^ 101’ ;,22 *9“
Visk .... 5Ö9 100* 412 Mánya . . . 529 1028 52’ 9Ö
Szakállos . . 523 101’ 432 •Szt. Mihály úr 537 1038 537 *9”
Bél .... *53» 1030 445 Vajk .... 546 10* ’ 522 9”
Ipoly-Pásztó Ű52 10*3 502 Verebély . . 6” 111’ 6~ 10”
Zalaba . . . 6 "8 noo 5*9 Zsitva-Újfalu . 6i» 1123 6*2 1029
Csata . . . érk. 620 11*3 5*3 •Betekints . 627 1139 62; * 1Ü37
Csata • iud. 656 1118 557 Taszár 685 11* ’ 635 10*5
Párkány-Nána 749 1212 705 Aranyos-MarótL 748 1212 6<2 115»

Vissza. Kis-Tapolcsány ^758 12’4 6»2 llö»

Párkáuy-Náua ind. 8 55 4 18 5’6 Vissza.
Csata • . . érk. 951 520 631 Kis-Tapolcsány 512 8’« 403 83S
Csata . . . iud. 10* 2 543 630 Aranyos-MarótL 52Ö 854 412 851
Zalaba . • 102« 5 67 704 Taszár 522 910 42* 9”
Ipoly-Pásztó . 1047 615 724 •Betekints őrh. 53. 918 *430 •921
Bél ... . 1058 *g24 *734 Zsitva-Ujfalu . 547 9’8 439 934
Szakállos . . HU 6*2 700 Verebély . . 6” 954 5«i 4009

10”Visk .... 1132 622 808 Vajk .... 6i» 10°’ 5>i
Ipolyság . . érk. 115* 712 830 •Szt. Mihályúr 627 10>7 •5>’ 10”
Ipolyság . . ind. 1200 720 86‘ Mánya « . • 635 10’* 52S 10”
Drégely-Palánk 1222 739 913 Kis-Mánya . . 6 40 10*0 *5” 11Ö3
Ipoly-Vecze 12*5* *751 *925 Zsitva Fődémes 6 <’ 1054 522 1120
Dejtár . . . 1257 8ü9 943 Nagy-Surány . érk. 700 11” 5*3 11”
B.-Gyarmat 120 822 1007 . . ind. 71. 1115 öók 11”

•Bánkeszi őrh. 7 IS 11” *622 *11“
Érsekújvár . . érk. 780 11’5 6*2 1202

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy ----- gyorsvonat; 8 —- személyvonat.
•jelzettek feltételen megállás.

„Útmutató" leguiabb VPT., ™ne,rend
Nyitrai és Társa

könyv-, papir- és zeneműkereskedésében Léván.
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A barsmegyei Léva városához 
hu«z percnyi fetvií

kisebb birtok 
íkörüibelfl' 270 hold tíbztx avii ti fold) w önyös 
2íz**t4hí fe-tdie'ok mellett eladó. Bővebbet :

«/

Dr. Burger ügyvédi' irodája
Budapest, Iv. kér . Régiposta utca 5. szám.

/ A Liniment. Capsici comp., 
S a Horgony-Pain-Expeller 
tJ pótleka
S egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
jj sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
u bizonyult köszvénynél, osuznál es meghülé-

I seknél, bedörzsölésképpen használva
Figyel ni ez tetéz. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
! olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* 

y/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- G tott dobazba van csomagolva Ara üvegekben 
jg K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
rj <ien gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Ly Török József gyógyszerésznél, Budapest 
aj DL Richter gyógyszeriára az „Arany oroszláahoz“, 
M Prágában, Elisabethstraase 5 neu.

) • Mindennapi szétküldés. *

B

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy , 
miniszteriüm ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjaték XXII 
sorsjáték 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitók- 
nak árusítás végett kiadattak.

Az 1. Osztály húzása 1908 május hó 21. és 23 án tartatik meg. A 
húzások » Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi köz 
jegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a búzáéi teremben. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest,'1908. évi április hó 26-án.
IXZE. Kir. Szab Osztály sorsiótélc Igazgatósága.

Lukács. Hazay.______
JFJK 3K XaX XXX 3K X^^WF^f^e 2WX 3E X X 31

TIKGRAM-POR
pyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 

kiput-z’i'ja ; üvegben —.30. —.60, és 2— koronáért kapható

csakis Poloskák ellen üvegekben 
r.ér’e k>pha»ó minden jobb drogériában, 
ahol T'Turáni Plakátok ki vannak függesztve 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Léván . Kitin Benő, Silbinger Zsigmondi Wiheim Gizella, Bluin fi.. 

Kertész Lajos, Knapp lgnácz.

—.40. —.80, 1 20, 2.60 és 5.— koro- 
fÜ8v.«*r-  é*  festék k^^^Hkedénben, 

. ÜtfHjünk a ,TIRGBAM“

A sízépség!
Minden hölgynek kétségtelenül leghőbb vágya, hogy mentői 

szebb legyen s hogy ezen célját elérhesse, megragad minden 
alkalmat, a legképteienebb dolgokkal kenegetve arcát. — A legtöbb 
esetben saját kárára teszi ezt, mert nemcsak hogy szép nem lesz, 
hanem ellenkezőleg sok esetben tönkre teszi arcbőrét ügy, hogy 
igen hosszú idő gondos ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza.

Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes Kelemen aradi 
gyógyszerész Marglt-Créme-jevel elért, (különösen Francia- és 
Németországban) sok embert arra bírt, hogy ezt a világhírű, 
ártalmatlan és az arc minden tlsztátlansága (szeplő 
folt, kiütések stb.) ellen páratlanul és csodálatosan ható szert 
utánozzák — Természetes, hogy ez senkinek sem sikerül, mert a 
Margit-créme készítésének titkát senki más nem ismeri, mint a j 
feltaláló és készítő s épen azért, mert a titkot soha senkire sem ‘ 
bizta, hanem minden egyes készítményt maga állit elő, a Margit 
Créme mindig egyforma, annak kidolgozása a leggondosabb, 
tehát hatása is rögtöni és biztos. — Óvakodjunk tehat arcunkat I 
mindenfélével kenegetni és használjunk oly szert, melyet angol, 
amerikai- és francia hírneves orvosok is ajánlanak, mert egyedül I 
biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és a szépség 
megőrzésére. — Ez a világhírű szépitöszer a Földes-féle Margit- 
Créme mely már 4-5 napi használat után teljesen átalakítja az 
arc bőrét, eltünteti a a szeplöket, májfoltokat, kiütéseket, 
borátkát, mítoszért arc- és kézvörösséget. Az arc ideális, 
szép, üde és ifjú lesz s amellett a Margit-Créme teljesen 
ártalmatlan

Egy tégely ára 1 korona, Margit-szappan 70 fillér és 
Magit-pouder (fehér, rózsa és créme színben) 1 korona 20 fillér, I 
— Ezen szerek mindegyike külön is használható. — A Földes-féle 
Margit-C.réme kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, 
ahol pedig raktáron nem volna, tessék egyenesen a készítőnek 
igy címezve írni : Földes Kelemen gyógyszerész. Arad

Főraktár Léván : Dezseri Bolemau és Medveczky 
Sándor gyógyszertárakban,

Uj kávé árak.
Valódi Braziljai különlegességek. 

Természetei színű (nem festett.) Korona. 
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. —
I. » . „ Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
I- „ Óriási nagyszámú Ceylon minőség 1 k. 3. 60
I- „ Brazíliai Santos kávé 1 kilo . . . 2. 60
Valódi arabiai moccá igen erős 1 kilo ... 3. 70

Fentin kivül van még raktáron valódi észak- és 
nyugatindiai Portorikó-, Cuba-, Gyöngy-, Jamaikai-, Cey
lon-, Kék Jáva- és Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Déli áruk-, szardínia-. Oroszhalak 
Caviár-, Csokoládé-, Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-. bor-, pezsgő-, sajt-, túró stb. Ica.plia.t0 :

Kern Testvéreknél Léván.

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 es szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

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

MAYFARTH PH. és TSA. 
szabadalmazott 

önműködő )Syphoniá“-ja 
mégis a legjobb permetező 

szőllőknek, 
komlós 

ültetvényeknek.
Gyümölcsfa.károeitók 

lriirtó.só.rei, 

levélbetegségek ellen való védekezésre, a szegecs és tor- 
máncs stb- megsemmisítésére.

Hordozható és kocsira szerelt permetezők 10, 15,
60 és 100 liter folyadék számára petróleum-keverö-ké- 
SZÜlékkel vagy anélkül.

Tessék ábrázolatot és leírást kérni a cégtől.
MAIFARTH PH. és TSA. 

gépgyárak, különleges gyár borsaitok es gyümölcsértékesitö 
gépek számára.

több mint 560 arany-, ezüst éremmel kitüntetve.
Bécs 111, Taborstrasse 71.

Kimerítő képet árjegyzékek ingyen - Képviselők ée v srontelirusltók klyántstnak v

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtójáu Léván.


