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Az önálló vámterület és az 
uj ipartörvény.

(K) Magyarország ipari fejlődé
sének legnagyobb akadálya a közös 
vámterület. Sőt, határozottan állíthatjuk, 
hogy semmiféle ipartörvény nem fog 
segiteni a már is tönkretett kis iparon 
mindaddig, mig az önálló vám védelme 
alatt meg nem erősödik.

Többször megirtuk véleményünket 
e lap hasábjain, de most a kormány 
részéről oly nyilatkozatot hallottunk, 
mely jóleső örömmel tölt el bennün
ket s megragadjuk az alkalmat, hogy 
azt regisztráljuk. Az országos iparegye
sület közgyűlésén, Szterényi József, a 
kereskedelemügyi minisztérium állam
titkára, a kormány képviselője azt a 
kijelentést tette, hogy ha a még hát
ralevő tiz esztendőt a berendezkedéssel 
komolyan felhasználjuk, senki sem tar
tóztathat fel bennünket abban, hogy az 
önálló vámterület állapotába tényleg be 
is jussunk, mivel ezt a jogunkat, tör
vény biztosította és a megváltozott 
gazdasági viszonyok mellett is békében 
élhet a két állam egymás mellett.

A kormány tehát az önálló vám
területre való előkészítés gondolatával 
foglalkozik s e célból akarja a mun
káskérdést. törvényhozásilag az uj 
ipartörvény keretén belül megoldani.

Hát ez oly haladás, a milyet két 
év előtt még remélni sem mertünk. 
Az eddigi kormányok noli me tangere 
jelszó alatt kezelték ezt a kérdést, 
annak megbolygatását, ha kellett, erő
szakkal is megakadályozták. Azt állí
tották, hogy ez csak olcsó korteseszköz 
volt a függetlenségi párt kezében a 
naiv, hiszékeny népiélek elbolonditására, 
a tönkretett kisiparosoknak az akkori 
szabadelvű kormányok ellen való fel
tüzelésére.

Es tény, hogy nem is volt a sza
badelvű pártnak nagyobb ellenfele, 
mint a magyar kisiparososztály. Ez a 
józan, törekvő ,becsületes és mindenek 
felett hazafias osztály a lelke mélyén 
érezte, hogy az önálló vámterület az 
ország boldogulásának életszükséglete. A 
mint a növekvő iparosság a földmive- 
lés mellett az állam egyik legfontosabb 
tényezőjévé vált, természetesen minden 
téren fejlődni, érvényesülni akart és 
épen azért, mert uj volt, fiatal volt, 
szüksége lett volna arra, hogy a ré
gibb, erősebb, mindenek által jobban 
dédelgetett osztrák ipar ellen védelmet 
találjon. A szabadelvű kormányok 
mindenről tudtak gondoskodni, a mi 
nem ellenkezett Ausztria érdekével, 
de ebben a kérdésben lefújtak minden 
»kciót.

A legnagyobb szégyentől!ja ez a 
harminceszter dős párt,-uralomnak. S 
ne csodálja senki, ha a magyar iparo
sok mindenkor ellenszenvvel viseltettek 
ez ellen a párt ellen, a mely az ő 
vágyaikat nem volt képes megérteni 
soha sem.

Mekkora haladás, az erkölcsi bá
torságnak mekkora ereje kellett ahhoz, 
hogy az önálló vámterület eszméjét 
ma már a kormány kebelében is ko
moly megfontolás tárgyává teszik. | 
A függetlenségi párt, ismételjük : egye
dül a függetlenségi párt érdeme, a mely 
magával vitte azt a kormányra is. A 
kormány-programm egy részét is fogja 
képezni, ha a függetlenségi párt, mint 
alkotmányos többség egyedül fogja 
átvenni a kormányhatalmat.

1917-ig van időnk az önálló be
rendezkedésre. Addigra, ha komolyan ' 
előkészülünk, Lajtán túli szomszédaink 
is bele fognak törődni változhatatlanba, ' 
s keresni fognak maguknak más terű- | 
letet, a hol jobban érvényesülhetnek.

Szterényi a berendezkedéshez való 
előkészület első lépésének tartja a 
munkásviszonyok rendezését s az uj 
ipartörvény megalkotását.

A munkáskérdés megoldása a fék
telen szocialista izgatások következté
ben válik szükségessé, mert lehetetlen 
ott az iparnak békésen fejlődni, a hol 
a munkások félrevezetett tömege állan
dóan veszélyezteti azt. A hatalmi kér
dés az, mely a munkások és munka- , 
adók közötti harcnak okát képezte 
mindenha, ezt a hatalmi kérdést kell 
valahogy eltüntetni s megértetni, hogy I 
úgy a munkások mint a munkaadók 
közös érdeke az, hogy egymás érde
keit kellőképpen méltányolják, mivel 
egyik sem élhet a másik nélkül. Ha 
a munkások túlzott követeléseikkel 
tönkre teszik a munkaadót, maguk 
megélhetésének főfeltételét pusztították 
el. De viszont is á'd ez a tétel.

Az ipartörvény ezt szándékozik 
kiküszöbölni. A törvény teljes szigo
rával fogja sújtani azt, bármelyik ol
dalról is származzék, a ki valamely 
munkás elbocsátását követeli azért, 
mert valamely szakszervezetnek nem 
tagja ;nem fogja megengedni a törvény, 
hogy <» dolgozni akaró munkásság terro- 
rizáltassék, mert ez a legnagyobb 
jogtalanság.

Az uj ipartörvény javaslatát még 
e hónapban szétosztják a kamarák 
között, hogy mielőbb megtehessék 
észrevételeiket s az országgyűlés még 
ősz előtt letárgyalhassa.

A politika és társadalom minden 
tényezője örömmel fogadja a kormány 
képviselőjének ezt a nyilatkozatát, 

mert legtöbb célunk az, hogy a jö
vendő iparosság számára uj életfelté
teleket teremtsünk és fejlődését s élet
képességét előmozdítsuk.

A tanítóképzés reformja.
Most, hogy a tanítók szociális kérdése, 

a fizetés rendeztetett, egy igen-igen fontos 
és népoktatásunkat alapjában érintő kérdés 
lépett előtérbe : a jövő tanító-generáció mű
veltségi szintájának emelése, nagyobb szak
képzettség mellett a tanítóképzés reformja.

De hát szüksége van-e a tanítónak a 
mainál nagyobb képzettségre és ha igen, 
milyen legyen az '? Ez a kérdés foglalkoztat 
ma minden erre hivatott tényezőt. Hazánk 
1866 óta óriási léptekkel halad előre úgy 
anyagi, mii.t szellemi téren és népoktatásunk 
egy azelőtt soha nem is álmodott fejlődést 
ért el ; tanitókarunk, minden szerénytelen
ség nélkül mondhatom, képzett és hivatása 
magaslatán álló testület bár, de a roham
léptekkel haladó kor szelleme, sőt maga a 
tanító mostani ferde társadalmi helyzete 
mii hatlan»l megkívánja az e téreni haladást 
is : a tanítóképzés oly irányú reformját, 
mely öt a tanítói állásra képesebbé tegye 
és ezen nagyobb műveltség és szaktudás 
alapján a társadalomban elfoglalhassa azt a 
pozíciót, mely őt méitán meg is illeti. Mert 
milyen a tanító mai társadalmi állása ? A 
íanitó volna tulajdonképen az összekötő
kapocs a köznép és az úriosztály között. 
A tanító ma amolyan átmeneti „valaki**  , 
úrnak még nem úr, parasztnak meg már 
nem paraszt. Az úr ott kezdődik, ahol az 
intellektuális osztály, már pedig a tanító 
nem tartozik az intellektuális osztályba. 
Belügyminiszteri rendeletre a statisztikai 
hivatal által a választójog érdekében ké
szített kimutatás az intellektuális osztály 
mÜ7eltségi alapfokát a középiskolai érettségi 
vizsgában állapítja meg.

A tanitó mai társadalmi helyzete az a 
bizonyos „aranyközépút*,  amit azonban 
meglelni oly nehéz. Az úriosztály maga 
közé nem számítja a tanítót, kivételesen 
néhol legfeljebb megtűri. Es a tanítónak 
ilyenkor kijut abból a bizonyos leereszkedő 
váKveregetésből, ami egy önérzetes tanítóra 
csak sértés lehet, bármily jószivvel is adják. 
Ez okozza, hogy a tanitók egyrésze egészen 
a köznéphez csatlakozik faluhelyen, minek 
aztán igen sokszor az a szomorú vége lesz, 
hogy az ilyen tanitó elparasztosodik, korcs
máé, a nép tivornyáin vezérszerepet vivő, 
szánandó alkoholista, néha veszedelmes de
magóg lesz, akit az úrioeztály megvet, utol
jára a köznép is meggyűlök Nem kis része 
a tanítóknak ettől irtózva, a köznéptől 
egészen visszahúzódik, de mivel ezekbe a 
tanítókba egy jó adag önérzet is szorult, 
az úriosztály kegyei után sem töri magát, 
hanem teljesen elvonultan él : erre a taní
tóra meg azt mondja úr és paraszt egya- 
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ráüt, hogy ez a tanító öntelt, ostoba ember. 
Végre a tanítóság legnagyobb része többé- 
kevésbbé ügyesen lavíroz hol ide, hol oda, 
ahogy éppen a helyzet vagy az érdeke 
kívánja.

Azonban a tanitói képzettség emelését 
megoko tabbá teszi a köznép műveltségének 
megfelelőbb emelése és főleg az igazi nép
nevelés és a nép szociális érdekének hatha
tós támogatása. Hallottam én már többektől 
ily féle megjegyzéseket : „Boldogabb-e a 
köznép nagyobb műveltsége mellett, mint 
volt ? Ennek a nagyobb műveltségnek kö
vetkezménye az, hogy a köznép a társa
dalmi állapotot fölfotgatni vágyó, tévtano- i 
kát hirdető nyomtatványokat csakúgy falja I 
és a régi naiv, vezetőihez gyermeki szere
tettel ragaszkodó, őket minden jóra híven 
követő nép ma már lelkében romlott, hiva
tott vezetőit durván sértő, önző, anyagi 
érdekeit mindenfölé helyezni akaró, lel- 1 
ketien izgatókat vakon követő lett, izzó j 
gyűlölettel az úri -és vagyonososztály iránt ; 
ez a mai népmüveltség torzképe. Kár a 
köznépnek azt is tudni, amit már tud és 
semmi szüksége annak a még nagyobb mű
veltségre." Hát ez olyan autokratikus vi
lágnézet, a mi az ó -és középkorban meg
járta, de ma már lehetetlen fölfogás. Ta
gadhatatlan, hogy köznépünk jórészben | 
romlott, de ennek sem a nép, annál-kevésb- 
bé annak nagyobb műveltsége az oka nem 
lehet. Az ilyen okoskodással azt is kíván
hatná valaki, hogy pusztítsunk el minden 
kést a földszinéröl, mert igen sok ember
társunk tett kárt ezzel a késsel úgy a maga, 
mint embertársa testi épségében. Pedig hát 
ezt a veszedelmes jószágot semmiesetre sem 
pusztíthatjuk el, lévén az egyik legszük
ségesebb éa nélkülözhetetlen eszköz élet- 
fentartásunkban. így van ez a népmüveit- | 
séggei is. Nélkülözhetetlen az már és a baj 
ott van, hogy a köznépet nem neveltük rá 

a műveltségre, illetve tudást iparkodtunk 
neki adni bőven, de nevelést annál keve
sebbet, híven követve e szálló igét . „az 
iskola tanít, az élet nevel." Az iskola ma 
úgy van berendezve, hogy a gyermek-em
ber fajét iparkodik színig megtölteni sok-sok 
olyan zagyvalékkal is, aminek a felnőtt 
ember soha semmi hasznát nem látja, tehát 
nem az életre készit elő, hanem a közép
iskolára, a neveléssel meg annál kevesebbet 
foglalkozik, mert erre már ideje nincs. Itt 
a hiba. Eorditsunk a dolgon egyet. A jövő 
népiskolája csak arra és oly mértékben ta- 
nitsa a gyermek-embert, aminek az okvetlen 
hasznát veszi az élet minden viszonylataiban, 
de legfőképen az életre neveljen. A mai nép
iskola tanítva nevel, ha nevel. A jövő 
népiskola vezérelvének igy kellene hangza- 
nia : nevelve tanít, mindenekben szem előtt 
tartva a nép anyagi jólétének emelését.

A jövő tehát nagyobb munkakört he
lyez a tanító vállaira, sőt nem elégszik meg 
a tanító iskolai működésével, hanem átteszi 
a tanító működését a közéletbe is, kötelességévé 
téve a nép szociális érdekének lelkiismeretes 
és pontos szolgálatát is. A nagyobb és mély
reható munkakör nagyobb műveltséget és ala
posabb szaktudást követel a jövő tanítójától, és 
ezért a tanitói képzettség emelése nemcsak 
megokolt, de egyenesen elodázhatlan köte- | 
lesség is. Arról igen is lehet vitatkozni, 
hogy ezt a nagyobb műveltséget és szaktu
dást hol ée hogyan szerezze meg a tanító, 
de az már vitán felül áll, hogy ez a na
gyobb műveltség és szaktudás a tanítótól 
okvetlen megkövetelendő. A kor szelleme a 
társadalom minden tagozatától nagyobb 
tudást követel ma már, hogy hivatásának 
ki-ki intenzivebb módon felelhessen meg. 
Téves állítás volna az, hogy a tanitó mai 
képzettsége elegendő. Amidőn az állatorvos 
képzettségét emelik — ami közgazdasági 
szempontból nagyon megokolt is, hogy a 

kezelésére bizott beteg állatot sikeresebben 
tudja gyógykezelni, addig a tanitó, aki pe- 
dig az Isten képmása, az ember lelkének 
és estének művelője, szaktudásában ne ha
ladjon előbbre, neki a uagyobb tudás fölös
leges ? A barom tehát elöbbrevaló, mint az 
ember ? I A legilletékesebb tanfértiak véle
ménye abban egyező, hogy a tanitóképzést 
akadémiai rangra kell emolni és vélemény
eltérés csupán a kivitelben van. Az egyik 
csoport azt vitatja, hogy a tanitó alapmű
veltségét a Középiskola elvégzéséig kell 
emelni és ennek betetőzése lenne a két évi 
akadémiai szakképesítés. A másik csoport 
megelégszik a középiskola négy alsó osztá
lyának megfelelő eddigi alapismeretekkel, 
továbbra is fentartva, de a kor kívánalmai
nak megfelelően reformált és négy évre 
terjedő tanitóképezdét, melynek tetejébe 
helyezendő lenne a két évi tudományos ala
pon álló akadémiai szakoktatás. Eltekintve 
attól, hogy a középiskola nagy alapon, de 
nem alaposan, egy óriási ismerethalmazt 
ölel fel, az ifjúság agyát inkább túlterheli, 
mint kiműveli és a nevelés ott is háttérbe 
szorul, aminek szomorú példáit látjuk a köz
életben, lévén ifjúságunk nem kis része 
könnyelmű, táglelkiismeretü, doiogkerüiő 
stréber és emiatt sok is a panasz, az utóbbi 
csoport álláspontja a helyesebb és a tanitói 
állásnak megfelelőbb, amennyiben a kizá
rólag internátusokbau nevelendő tanitónö- 
vendékot nehéz hivatására nemcsak tanítani, 
de föképun nevelni is lehet szigorú, katonás 
felügyelet alatt. Ezen eszmének megterem
tője és lelkes hive : Köveskuti Jenő lévai 
állami tanitóképezdei igazgató úr, aki ez évi 
március hó 18.-án Léván a Barsmegyei Alt. 
Tanítóé -yesület közgyűlésén eszméjét beha
tóan ismertette és a közgyűlés all pontban 
összefoglalt javaslatát lelkesedéssel el is 
fogadta. És ezzel a tanítóság szociális kér
dése is végre a valóban megérdemelt meg-

TÁRCA.
Váltóhistória.

Kajszi Bertalan volt pékmestert a vá
rosi ifjúság a leglelketlenebb uzsorásnak 
tartotta. A ielketlenség uem azokra a köl
csönökre vonatkozott, amelyeket adott, ha
nem azokra, amelyeket megtagadott.

Nem volt egyetlen egy úri fiú a vá
rosban, mely a megye székhelye volt, aki 
kisebb-nagyobb összeggel ne tartozott volna 
Kajszi Bertalannak. Egyik sem fizetett. 
Sőt mindegyiknek azon járt az esze, afölött 
tanácskozott, hogy mikép lehetne a vén 
uzsorást újabban becsapni.

Egyszerűen törvényen kivül helyezték, 
mint oiyau embert, akinek vagyona szabad 
préda. Megvetették és nagyokat köszön
tek neki. Kajszi Bertalan egyforma nyuga
lommal tűrte a megvetést s a mély kalap
emelést. Mord, barátságtalan ember volt, ki 
csak akkor ment emberek közé, ha elin
tézni való dolga akadt.

Betáblázott kölcsönei után Két-három- j 
száz ezer forintra becsülték. Az is nyilván- ' 
való volt, honnan szerezte. Beleházasodott 
egy gazdag bécsi családba s négyszer örö
költ.

Mióta a felesége meghalt, egyebet se 
tett, mint hogy a tőkéket elhe'yezte. Száz
szor is ígértek neki megszorult emberek 
uzsorakamatokat, de Kajszi uram mereven 
vi szautasitotta, nem is etikai okokból. 
Legalább azzal nem utasította vissza.

— Nem vagyok bolond — mondotta, I

la 

hogy becsukassam magam, a a pénzem is 
odavesszen.

Mindazonáltal perfekt uzsorásnak tar
tották, s a megyei Írnokok is úgy beszél
tek róla, mint akivel csak a végső szükség
ben lehet szóba állni.

A végső szükség a megyei uraknál 
permanencziában állott. Alig volt tisztviselő, 
ki ne lógott volna Kajszi Bertalannál. Fő
képp az ifjúság; az aranyifjuság, mely ha 
aranyról van szó, nem nézte a kamatot.

Kajszi Bertalan adott, de konstruálta 
azt az elvet, hogy annak, aki uem fizet, 
másodszor nem ad. Ez az elv nagyon sérel
mes volt az ifjúságra. Pogánynak, emberte
lennek deklarálták az egyszeri kölcsönös 
elméletet. Hiszen, ha visszafizetni tudnák, 
akkor volna pénzük s nem szorulnának 
újabb kölcsönre.

.Szidták a vén uzsorást, s mikor az el
keseredés a tetőpontot érte, bosszuter- 
vet koholtak. Erre meg is jött az alkalom.

A farsang előtt bazujött Bécsböl a vén 
uzsorás egyetlen leánya, Amália. Nagy, szép 
szőke leány volt, ki egyik nagynénje cuk
rászüzletében nevelkedett s nem egyszer 
szolgált ki föherczegeket.

Okos, fesztelen modorú teremtés volt, 
ki senkitől sem sajnált egy barátságos, ka- 
czér mosolyt. Maga mondotta, kérdezetle- 
nül, hogy nagykorú, túl van a huszonne
gyedik éven. Annyi kétségtelen, hogy Amá
liának volt a legszebb szőke haja s a leg
több hozománya a városban. A toalettekkel 
is leverte a többi lányokat. Úgy öltözködött, 
hogy az irigység üldözte minden lépését.

A társaság mindazonáltal nem fogadta 
be, helyesebben mondván: Kajszi Amália 
nem mutatott semmi hajlamot, hogy barát
ságot, ismeretséget kössön.

— Azért jöttem haza, — mondotta, 
hogy az öreget ápoljam, felvidítsam. Én már 
eleget mulattam Bécsben.

A kaszinói bálbizottság, mely csupa 
javabeli ifjakból állott, zárt ülésben azt ha
tározta el, hogy nem küld Kajsziéknak 
meghivót a bálra.

— Elvégre, — hangoztatták, — mégis 
csak uzsorás leánya, akár milyen fess és 
gazdag.

A határozat egyhangú volt, s mégsem 
állott meg. Maga az alispán döntötte meg. 
Rárivalt az ifjakra:

— Elment a sütnivalótok ? Még ma 
küldjétek el a meghivót, különben nem tán- 
czoltok ezen a farsangon,

Az alispán tudta mit beszélt. Neki 
magának ia eladó leánya volt s a farsangi 
költséget éppen Kajszi uramnál akarta be
szerezni.

A meghivót elküldték s noha Amáliá
nak uem nagy kedve volt farsangolni, apja 
biztatására mégis elment a bálba.

Megbánta, hogy elment. Az okos leány 
észrevette, hogy lekiceinylik, hogy úgy be
szélnek vele, mint aki különös kegyképpon 
jutott az úri társaságba. Éjfélig alig volt 
tánczosa, csak a szupécsárdás után melege
dett fel kissé az ifjúság.

Amália arczára valami komoly daczos- 
ság ült ki, melyet azonban alig vett észre 
valaki. Csak az öreg doktor nyugtalanko- 
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oldást nyerné el, sőt fölébresztené a taní
tóban a nemes ambíciót is, mert hivatássze- 

retettöl áthatott szorgalommal haladhatna 
előre a törekvő tanító, meg lévén adva neki 
a lehetőség, hogy díszesebb és jobbjavadal- 
mszású állást is elérhessen, ha erre érdéi 
messé tette magát. Ma a tanítói állás olyan 
zsákutca, amelybe vezet út be, de ki már 
nem. És a mai tanító ambíciója legfeljebb 
abban éri el csúcspontját, hogy egy 50 ko
ronával az övénél jobban dotált állást nyer
het el sok-sok megalázó protekció-koldu
lással, nem kis kárára népoktatásunk ügyének.

Valkházán, 1908. ápr. hó 31.
Kántor István

tanító.

Cserei József temetése.
Szűz Mária hónapja, az év legpoetiku- 

sabb része, ragadta ki körünkből a költői 
lelkületű pap-tanárt ... „Qualis vita, more est 
ita,“ (Amilyen az élet, olyan a haiál) mondja 
a latin közmondás. Cserei nyugodt, csendes 
élete szép, csendes halállal végződött. Nem 
volt ott kínos haláltusa ; mert a szó legszo
rosabb értelmében .csendesen elhunyt az 
Urban". Holtteste, papi jelvényeksel díszí
tett ravatalon a temetésig a piarista temp
lomban volt kiterítve. A templomban föl
váltva, tanuló ifjak imádkoztak. A ravatalt 
a tisztelet, hála és szeretet jeléül több ko
szorú borította. De szóljanak a szalagokon 
levő feliratok ; „Utolsó Isten hozzád — 
Öcséd és családja." „Felejthetlen fivérének
— Mária és János," „Holló család — a jó ' 
barátnak és rokonnak," „A társház tagjai
— szeretett rendtársunknak," „Szeretett
nagybácsinak — Anna és Sándor," „Szere
tett rendtársunkuau — a váci 'ársbaz tag
jai," „Kedves társána • — a főgimnázium
tanári kara," „Szeretett osztályfőnökének
— a VI. osztály."

A temetési szertartás szombaton —
— máj. 9. — d. u. ■/» 3-kor kezdődött.
— Báthy László prépost-plébános végezte 
azt teljes főpapi díszben Kaveggia Kálmán, 
Jónás Imre káplánok, továbbá Divényi Gyula 
és Pózna József piarista pap-tanárok se- 
gédkezése mellett.

Már délután 2 órakor nem lehetett

helyet kapni a templomban. A beszentelési 
szei tartás alatt a rend'ársak a szentélyben 
állottak. Ennek végeztével a gimnáziumi 
1 jóság énekkara Lendvai János piarista ta
nár vezetése mellett gyászdal*  adott elő a 
kóruson. ( .Egy tanár halálára.") A rava- 
taito! a halottas kocsiig rendtársai vitték a 
megboldogultat. Majd megindult az óriási 
menet a piarista — a plébánia -és a refor
mátus templom harangjainak zúgása között. 
A több ezer főnyi menetet a különböző 
iskolások növendékei nyitották meg (főgim- 
uáziuEj, állami tanítóképző, kath. elemi fiú 
és leányiskola, polgári leányiskola), ezt kö
vette a temetési szertartást végző papság, 
majd a gyászkocsi, utána a rendtársak, a 
rokonság és a nagyszámú érdek'ődő közön
ség. A társadalom minden osztálya kép' i- 
selve volt ott. A Léva városától kirendelt 
diszőrség a beszentelési szertartásnál, tovább 
menet közben a koporsó mellett állt, illetve 
ment. A temető kapujától a családi sírhe
lyig ismét rendtársai vitték a koporsót, A 
beszeutelés után Haibwirth Oszkár VIII. o. 
tanuló lépett a nyi.t sir elé es a következő 
szép beszédben búcsúztatta el a fen költ 

; lelkű pap-tanárt ;
Mélyen tisztelt Gyászoló Gyülekezet !

Semmi sem oly leverő, semmi sem ejti a szivet 
inkább szorongásba, mintha a természet rendes inene 
te'ben oly akár váratlan, akár előrelátott változás k-»- 

i vetkezik be, mely nekünk fájdalmat okoz. 11a verő- 
! fényes nappalon a mosolygó kék eget vihart hozó sötét 
I jellegek takarják el szemeink elöl, ha az erdő kirá

lyát, a koronás tölgyet, porba dönti a pusztító villáin 
lia a koromsötét éjszakában fényes tűzoszlop emelke
dik az ég felé, s ha ennek nyomáhau másnap a 
viruló élet helyén csak iiszköket találunk, nemde oly 
megrázólag hat ez az emberi lélekre.

Mennyivel meginditóbbnak kell hát lenni ennek 
a változásnak ha ezt mi magunk, emberek közt ta
pasz aljuk. A köztünk előforduló változást pedig leg
többször a kérlelhetetlen Kaszás idézi elő, aki válo
gatás nélkül, egymásután dönti koporsóba a halandókat. 

Egy koporsó látása, bár jól tudjuk, hogy ez a 
nyugalom tanyája, hová végtére miudenki eljut, meg
rettent bennünket s könnyeket hajt szemeinkbe. Meg
rettent még akkor is, ha egy nyugalomra vágyó, 
hosszú szenvedéstől kinzó betegségtől megtört idős 
férfiút rejt magában.

A koporsó láttára érzett fájdalom annál nagyobb, 
minél közelebb állt szivünkhöz az elhunyt. A most 
elköltözött pedig közel volt szivünkhöz, mert hisz a 
múltban, hosszú éveken keresztül, szinte miudeunap 
találkozánk a tudomány felszentelt csarnokában, fe
hérfalu termeiben. Ama termekben, mig az ő szorgos 
kezei serényen hintették a tudomány magvát lelkűnkbe, 
megtanultuk őt becsülni, szeretni és tisztelni. Eme 
temetőkerlben pedig, midőn érezzük a pillanat közel

ségét, melyben földi tetemei örökre elzáratnak sze
meink elől, megtanuljuk őt elsiratni.

A szemünkre nehezedő könnyfátyolon keresztül 
látni véljük a tisztes őszt, ki annyit küzdött, fára- 
dott ; ki oly hosszú utat tett meg a tanárkodás rögös 
pályáján, ki annyi jót tett tanítványaival, ki oly szív
ből jövöleg szeretett minket.

Amint miudez eszünkbe jut, a fájdalom foko
zottabb mértékben kezdi marcangolni sziveinket. De 
a fajdalom hatása alatt nem zúgolódunk a Mindenható 
ellet), hanem mély alázatossággal hajiunk meg előtte 
e temetőbelyen, hol a hangtalan némaság s a fejfák 
Sokasága esziiukbe juttatja az Úr szent szavait : „por 
vagy és porrá kell lenned.* Nem zúgolódunk, hanem 
miután elkísértük immár jobblétre szeuderíilt, szeretett 
tanárunkat oda, hol álmát zavartalanul fogja folytatni, 
elmondjuk az utolsó búcsúszót.

Búcsút veszünk tőle, a tanártól, mi, tanítványai, 
kik csak most érezzük igazán, mi volt az ediuuyt ne
künk. Volt ! Miiy fájdalmasan érint bennünket ez ige, 
mily súlyosan nehezedik lelkünkre a könnyű szó. 
Fájdalmasan és súlyosan, mert eszünkbe juttatja a 
múltat, mely többó vissza nem hozható. A múltat, 
melyben az elhunyt tanári székén élve magasra tar
totta a tudomány lobogó fáklyáját, hogy világítson 
véle ; a múltat, melyben érces hangon hirdette a tudo
mány igéit ' a múltat, melyben szelíden intette, buz
dította tanítványait.

Erces hangját, szelíd szavát többé nem fogjuk 
hallani. Ti ztes alakját nem fogjuk látni. Viszont ő 
sem hallja a tőle vett jókért szívből jövő hálaszavain
kat, s nem látja a kegyeletből koporsójára helyezett 
koszom virágait sem. Nem iiall és nem lát, de égbe- 
szált tiszt*  lelke ‘‘rzi, hogy amit tett és cselekedett 
nem tette hiába, érzi, hogy a szeretet, mely leikéből 
kisugárzott, viszontszeretetre talált.

S most midőn a mul'ba szálló gondolatok folytán 
visszafojtott könnyeink lassan ismét peregni kezdenek, 
kimondjuk a végső búcsúszót. Kedves halott I emlékad 
maradandóbb lesz minden kemény sírkeresztnél. Ked
ves halott, Isten veled, csendes (egyen nyugvó helyed 1

Most pedig, mintán búcsút vettünk elköltözött 
tanárunktól, ekkép imádkozzunk :

„Dicséret és dicsőség neked, élet és halál Isteue. 
Hála mindazon jókért, amit vele tettél s általa véghez 
vittél itt alant. Hála, örök hála ueked. hogy lelked 
erejével gyámolitád őt s halálos harcát kegyesan elvé
gezni segitéd. Lelked vele volt az első pillanattól 
kezdve a legvégsőig. Te hívtad őt az életbe, veled 
futotta meg kitűzött pályáját, veled szeuderíilt a jobb 
létre. Fogadd kegyelmesen hozzád tért kikét ítélő 
széked előtt k részesítsd öt ama szeplőtlen, hervadha
tatlan örökségben, melyet azoknak osztogatsz, kiket 
hatalmad által, hitük miatt az üdvösségre hívtál. 
Adjad, hogy amiért küzdött, hitének gyümölcsét, lel— 
kének üdvösségét elnyerhesse a földön túli élet szelíd 
irányain. A kedves tiszta lelke elszállt, öleld fel azt 
Magadhoz a dicsőség hazájába, hol a téged környező 
rokon lelkekkel együtt dicséretet zenghet nagy neved
nek, mely dl miudörökké. Ámen.*

A megható beszed könnyét csalt sze
meinkbe. Fokozta a határt a gimn. ifjúsági 
énekkar bucsudala. ( .Miért oly borús.“)

Ilyen volt a költö-pap és tudón tanár 
temetése a gyöngyvirágod május havában.

dott, mikor látta, hogy idegesen harapdálja 
ajkát. Az öreg ur valósággal udvarolt neki 
8 ez tette korczdiáüsabbá az ifjúságot. Az 
öreg doktor ugyanis tekintély volt a me
gyében, s főleg a nagygyűléseken, hol a 
hivatalokat, az úri kenyeret osztják.

Amália késő hajnalban ment haza. 
Apja nagyon meg volt elégedve sikerével, s 
kereken kijelentette, hogy igazság szerint 
az ő leánya volt a bálkirálynö.

Két héttel a bál után Amália azoknak 
az ifjaknak, akikkel tánczolt, meghívót kül
dött uzsonnára. Mindegyiknek külön egy le
velet, melyben tudatta, hogy születésnapját 
óhajtja vidám társaságban tölteni.

■Eleinte mindegyik meghívott kereken 
kijelentette, hogy nem kér ebből a megtisz- 
tetéaből, de aztán engedményeket tettek a 
negyvennyolcból. Egy se hiányzott az uzson
nán. A nagyterem csak úgy teketéLett a 
binokingoktól.

Amália kitűnő uzsonnát adott. Gaeztro- 
nomikus szempontokból különbet képzelni 
sem tudtak. Még tengeri rák is volt, ami 
vidéki városban szenzáczió.

De mindennél felötlöbb volt a szép 
szőke leány pajtáskodó hangja, borra brú
dert ivott valamennyivel s mikor az apja 
kiment a teremből, igy szólt hozzájok .

— Gyerekek, az apusom folyton pana- 
8zolja, hogy rossz fizetők vagytok. Unom 
ebeket a panaszokat hallgatni. Én nem so
kat törődöm a pénzzel, de az öreg zsugori 
egy kissé nekem kupargat. Elhatároztam, 

hogy teszek valami: érietek, aminek az 
öreg is örülni fog.

Elmondta, hogy mi a szándéka :
— Nekem van néhány ezer forint meg

takarított pénzem, azt odaadom nektek, ha 
becsületszóra megígéritek, hogy nyomban 
megfizetitek aa apusnak, amivel tartoztok. 
Voitakép semmit sem kockáztattok vele, s 
nektek egy szívességet teszek. Értitek ?

Az ifjúság erősen húzódott. Akármilyen 
liberálisan fogták is tel a köicsönüzletet, 
mint intézményt, Amália ajánlata nagy za
vart támasztott. Nőknek, hozzá fiatal, csinos 
leánynak adós lenni, több mint zsenans do
log. De Amália levette őket a lábukról.

— Nem nektek adom, az apámnak te
szek vele szívességet. Ugyan, ne kicsinyes
kedjetek. t

Nos, nem sokat kicsinyeskedtek. Elfo
gadták a pénzt s váltót adtak Amáliának, 
ki hanyagul dobta a váltókat a kredencz- 
fiókba. Aztán éjfélig mulatott az ifjakkal. 
Megpezsgöztette őket istenigazában.

Három hónap múlva bepórölte a váltó
kat s foglaltatott, liczitáltatott az összes 
vonalakon, kegyetlenül, mint a vérbeli uzso
rás. Valamennyi megyei tisztviselőnek le 
volt foglalva a fizetése.

De katasztrófa még sem lett belőle. Az 
öreg Kajszi ugyanis neszét vette a dolog
nak (az ügyvéd árulta el Amália bosszuter- 
vet) és sorra járta a meggyötört adósokat. 
Újra adott nekik kölcsönöket, hogy Amália 
váltókövetelését kielégíthessék. Tnméazete- 
8en a felmerült költségekkel együtt.

A megyei főjegyző, mi tor Kajszi a köl
csön hátrahagyásával távozott tőle, megle
petten rázta a fejét:

— Ilyet se láttam uzsorásban, — mon
dotta.

Mert még a történtek után is annak
tartotta. Z2Ö1O1 Pártosa..

Eszter és Peti. 
Kacérkodnak egymással a tömbök 
A nagyerdő szerelmes dalt zsongott, 
Kacagott a sárgarigó kedve. 
Illatos kék ibolyákat szedve, 
így szólt Eszter : Tedd csak el emlékbe 
S menjünk innen napsugaras Délre I 
Bánatosan búcsúztak a lombok . . . 
A nagyerdő szomoruau zsongott, 
Sárgarigó elhallgatott csöndbe ; . . 
Hulló levél volt az erdő kőunye. 
így szólt Peti ; Megyek veled Délre, 
Egy csókot csak s vedd lalkémét élte. 
Pálma erdők köszöntötték őket, 
Czipruszlombok uj dalokat szőttek. 
Narancsvirág kacsintott reájuk. 
Myrtusz illat csókolta le álmuk. 
De Eszter szólt s szemében tűz égett 
„Nem oh forró már az ölelésed.“ 
A pálmák össze-össze néztek 
Vége szakadt az édes meséknek. 
Narancsvirág nem kacsintott rájuk 
Myrtusz illat elkerülte álmuk 
S Peti csak sírt, csak sirt este-reggel, 
Isten veled I Isten veled Eszter I 
Összesúgtak meg újra a lombok. 
A nagyerdő újra új dalt zsongott. 
Sárgarigó köszöntötte vágyva, 
Erdöszélen vissza-vissza várta .... 
És jött Peti, kergette a bánat 
S szerte szórta mind az ibolyákat ....

Karafiáth Jenő.



4 2B .A. K S 1908 május 17

A nagy csapást nemcsak a piarista rend, 
de a nagv közönség is megérezte és meg
értette. Részvétüket szóval, vagy írásban 
kifejezték : Pirchala kir. főigazgató, Simo- 
nyi Béla főispán, Majlátb István alispán, 
az összes hitfelekezetek, Spuller plébános, 
Báthy Gyula esperes-plébánoí, a helybeli 
irgalmas nővérek, a honvéd tisztikar, Ka- 
rafiáth Márius tb. megyei főorvos, az izr. 
tanítótestület, a pesti, ny.trai, Selmecbányái 
és váci piaristák (az utóbbiak Rády József 
és Kontraszt! Dezső piarista tanárokkal 
képviseltették magukat.) stb.

Most már ott pihen a fáradt harcos 
hőn szeretett szülei mellett, kiknek sírkö
vére, amely most az övé is évekkel ezelőtt 
ezt vésette :

„Nagy teuger a földi él«t. 
Árja felkap s mélyre elvet : 
De bármerre hány-vet utunk, 
Mindnyájan egy végre jutunk.

Sir, te vagy a biztos révpart, 
Minden élet te feléd tart ; 
A szent kereszt a véghatár, 
Csendes árnyán nyugalom vár.“

Hadadi Géza

Krisztus vércseppjei.
Róma, 1908 IV. 20.

A tavasz virágai már illatoznak az örök 
város környékén, s nagyon is alkalmasak 
arra, hogy a kegyelet jeléül használják azok, 
akik a Kóma vidéki falvakból zarándokolnak 
Péter s a többi szentek sírjához. Virággal 
van itt ilyenkor díszítve minden, kép, szo
bor egyaránt, mindmegannyi keresztény lé
lek tiszteletének symboluma. Virággal vzn 
behintve a Sancta-sanctorum a pápái; házi 
kápolnája, melyben 845. esztendő óta Heléna 
császárnő álta. adományozóit „szent-lépcsöB 
van elhelvezve. Ez a 22 lépcsőfok a keresz
tény hívek különös tiszteletének tárgya. — 
Azzá avatta ezt az ősi hagyomány, amely 
szerint Krisztus Jézus Pilátushoz e lépcső
kön vezettetett fel. — Tehát Pilátus palo
tájából való ez emlék, ezen rugdosták, kí
nozták meg az Üdvözítőt s a porkolábok 
korbácsai nyomán kiserkedt vér e lépcsőkre 
hullott alá, maradandó nyomokat hagyva a 
fehér márványon. — Ma is láthatók a lehér 
márvány fekete pettyei, miket vastag üveggel 
takart be a kegyeletes utód. — E csarno
kot, mely a szent lépcsőket rejti, D. Fon
tana építette, a benne lévő két fehér már
vány szobrot pedig Jacometti Ignác faragta 
s beleiebelte minden hitét, lelkének szere- 
tetét az üdvözítő iránt. Megható e szobor, 
amely Krisztust és Pilátust ábrázolja. Krisztus 
arcán a nyugalom fenségével tekint Pilátusra, 
ki kezét nyújtja neki büobánatot vissza
tükröző arccal, mintha mondaná: .Uram 
bocsáss meg nekem, hisz' nem tudtam, hogy 
mit cselekedtem ! “

Az idegent, ha e csarnokba lép, sajátsá
gos érzés fogja el. — A világ minden ré
széből idezarándokolt keresztény áhítattal 
térdei a lépcsőkön Krisztus vércseppjei fö
lött. — Lábbal tiltva van fölmenni e 22 
lépcsőfokon, igy térden igyekeznek föl a 
legfelső fokra, hol Krisztus megkinzott tes
tének szobormüve nyugszik. — Még a bűnös 
lélekben is változást idéz elő ez ájta- 
tosság, amint tanúja fehér hajú emberek, 
törődött aggok, ártatlan gyermekek e fá
rasztó kálváriájának. S nem resteili ezt 
megtenni senki ; a magasrangú államférfiú 
éppen úgy nem, mint a legutolsó szőrcsubás 
barát. Pedig az nem is dogmaticai dolog, 
az egyház sohasem nyilyánitá ki ennek hi
telességét és igazságát. Ügy tekinthetjük e 
lépcsőket, mint a mai modern kor elisme
rését a középkori hitbuzgó hívek cseleke
detei felett, akik az önsanyargatás számtalan 
fajtáját alkalmazták, hogy az ur szenvedései
nek emlékét felidézzék lelkűkben. Aszkezis ez 
is, a modern kor gyermekének cíliciuma ! — 
A Sancta-Scálában a hitét valló, hitét sze
rető ember éppen oly vigasztalást, lelki 
megnyugvást talál, mint a müvészlélek élve
zetet, ha megláthatja Krisztusnak 820-ból 
való mozaik képét meg szent Lukácsnak 
Krisztust ábrázoló, cedrusfára föstött fest
ményét.

Az uj Róma erkölcsének egyik kifeje
zője ez az épület s Heléna császárnö em
lékét méltán megőrizheti az utókor, mert a 
lépcső adományozásakor nyíltan vallotta :

„Az Ö vére van e márványokon" !
Ez a kijelentés oly úttá avatta a 22 

lépcsőfokot, mely nagyon-nagyon sokaknak 
az Istenhez vezet.

Benkóczy Emil.

A család angyala.
Nagy hatalom a vérrokonság, — nagy 

erő rejlik benne, és misem kívánatosabb, 
misem barátságosabb a szerencsétlenségben, 
mint a cssládbeli barát; mert hiszen a 
testvér oly barát a kit maga a természet 
adott nekünk ! Azért sehol se érezhetjük 
jobban magunkat mint a családi körben, ha 
tagjait a tiszta szeretet, a kölcsönös tiszte
let, az erény, erkölcs és az önzetlen ba
rátság egybe kapcsolja.

Csak ha baj, szerencsétlenség ér min
ket ; ha búbánat, gyász, szomorúság nehe
zedik lelkünkre ; ha fájdalom tépi szivün
ket : akkor érezzük és tanuljuk megbecsülni 
azt, milyen jótétemény az, ha nem állunk 
elhagyatva, egyedül a világon, hanem 
önzetlen odaadó Bzeretetre számíthatunk és 
biztos támaszt találunk vérrokonainkban, 
főleg pedig legközelebbi családtagokban.

A család lehet a mindenségnek legmű
veltebb eleme és leghivebb képe ; mert ha 
csendesen és biztosan egymásba fogódzik 
minden : akkor működésbe jön minden erő, 
a mely lelkesíti a végtelent Ha nyugodt 
vidámságban halad minden, altkor a ma
gasztos világszerelem intézkedik és kormá
nyoz mindenütt, és ha minden mozgalmat 
a szeretet hangjai kísérnek : akkor a világ 
körök harmonikus zenéje még a legkisebb 
térben is hangzik.

A csalad továbbá a népek boldogsá
gának s áldásának forrása ; lehet azonban 
a népek és nemzetek szerencsétlenségének 
s átkának kútfejévé is.

A család a hazának szive !
A családi élet legjobb es legbiztosabb 

óvszer a társadalom nagy tévedései ellen ; 
s hogy ezek a tévedések napjainkban o’y 
rettenetesen terjednek : ez aunak a legbiz
tosabb jele, hogy a család, az otthon szen
télye, sokféleképen, alapjában mea van tá
madva, sőt sokszor szét is t>«n rombolva.

Boldog ember, boldog nép, a me y szí
vesen és tisztelettel emlékszik meg atyáiról, 
őseiről ; s a mely becsületes tettekről meg 
feledkezik s örömmel csatlakozik az elődök 
szép sorához. Őt » legjobb, legbiztosabb 
mestereink tanítóink a becsület s tisztesség 
érzetben, a kötelesség tudásban, az igazság
tiszteletben s az igát} önzetlen hazaszere
tetben I

A családban angyal van; angyal, a 
mely kellemének titkos befolyásával, gyön
gédségével és szeretetével kevésbé nehézzé 
teszi a kötelességek teljesítését és kevésbé 
keserűkké a fájdalmakat.

Az örömök közül melyekben az ember 
itt a földön gyönyörködhetik, tiszták s 
gyásszal nem vegyültek egyedül a családi 
örömök ; ez pedig érdeme ezen angyalnak!

S a ki végzetes viszonyai folytan nem 
élhetett derült életet ezen angyal szárnyai 
alatt : annak a lelkén ott van a gyász 
árnyéka, szivében ott van egy ür, a melyet 
betölteni mi sem képes 1

Hálát adjunk a jóságos Istennek, hogy 
teremtette azt az angyalt-, hálát adjatok 
főleg ti kedveseim, a Kik családi örömök
ben részesülhettek 1

Ne kicsinyeljétek öt talán azon nézet
ben, mintha máshol talán nagyobb örömö
ket lelhetnétek és gyorsabb vigasztalást 
fájdalmaitokra. Csalódnátok ! mert a család 
oly jónak elemét birja magában, a melyet 
Különben sehol sem találhatnátok, ez a jó 
pedig,: a tartósság !

Ügy fűződik hozzánk a családi szeretet 
lassan s észrevétlenül, de szilárdul és tar
tósan, mint a hogyan fonódig a röpkény 
a fa körül; velünk halad az minden időben 
és hallgatag összeolvad életünkkel. Gyakran 

észre se vesszük ezt, mert hiszen lényünk 
részét képezi az ; — de ha esetleg elveszt, 
jük, akkor úgy érzünk, mintha valami 
benső az élethez va'ami szükséges dolog 
hiányoznék nekünz.

A család angyala : a nő.
Mint anya, feleség vagy mint nővér a 

nő az életnek csókja és szeretetteljes visz- 
fénye a Gondviselésnek, a mely őrködik az 
emberiség, s az individuum fölött. Bsnue 
rejlenek a vigasztaló jóság kincsei, a mely 
elogendö bármilyen fájdalom enyhítéséhez. 
Azonkívül pedig mindegyikünknél képezte 
a jövőnek kezdetét.

Az anyának első szent csókja szeretetve 
tanítja a gyermekét.

A barátnőnek, a kedvesnek első csókja 
tanítja az embert az élet reményére, hitére, 
a szeretet pedig s a hit ébreszti a jobb 
utáni vágyat, a képességet ennek fokozatos 
eléresere, röviden mondva : a jövőt, melynek 
élő symboluma a gyermek 1

Tekintsük tebat a családot — szentnek ; 
tartsuk azt az élet elválaszthatlan föltéte
lének I

A család az Isten eszméje és nem a 
mienk. Emberi hatalom azt el nem nyom
hatja. A család az élet eleme ; éppen úgy 
mint a — Haza.

Az emneriség bölcsője ö ; azért kell, 
hogy hozzá férhessen az igazi haladás, 
hogy igy minden alakban töaélesbithasse 
törekvéseit, vágyait.

Az a mi hivatásunk, az a mi köteles
ségünk, hogy a családot mindinkább ra- 
gaszkodóbbá tegyük a hazához. A mi a haza 
az emberiségre nézve, ke l, hogy az legyen 
a család a hazára nézve is. A haza feladata : 
nevelni embereket, épp úgy a ciaiád fe adata . 
nevelni polgárokat.

A csalad a a haza két végpontja egy 
vonalnak.

S a hol ez nem úgy van, ott a család 
önzéssé válik : és pedig annál durvább s 
utálatosabb öuzéssé, minél inkább meg- 
szentségteleniti a legszentebb dolgot t a 
szeretetérzelmét I

Nagy fájdalom a családban gyakran s 
erőszakosan uralkodik az önzés : szüli pedig 
azt a csúnya társadalmi rend.

Azon társadalom az, ahol oly embe
rekkel is találkozunk, akik ékesen beszél
nek a hazáról, a szabadságról, a nemzet 
fényes jövőjéről, úgy, hogy szívesen szi
vünkhöz szoritanók őket ; s ezen emberek 
taláu csak hazaárulók. Oly társadalom az, 
a hol néha veszélyes az igazi érdem, a 
hol nem egyszer a nem egészen tisztességes 
módon szerzett gazdagság a hatalomnak, a 
biztonságnak, az ü'dözés elleni védelemnek 
alapját képezi.

És a társada'mi életünk ezen helytelen, 
sőt veszedelmes irányának, ezen csúnya 
társadalmi rendűek megváltóztatására hivatva 
van a — nő, mint hitves és mint anya.

Tisztejük és szeressük a nőt! Ne ke
ressünk benne csak vigasztalást, hanem 
szellemi és erkölcsi képességeink erejét és 
kettőzött lelkesedését. Irtsuk ki klkünkhöl 
az egyenlőtlenségnek, vagyis a nő alárendelt
ségének a gondolatát 1 A nö s a férfi oly 
két hang, mely nélkül lehetetlan az emberi 
összhang.

Különböző ugyan a hivatásuk az embe
riségben ; de mind a két hivatás egyaránt 
szent, a közös fejlődéshez szükséges, kép 
viselője azon magasztos eszmáneK, melyet 
az Isten ültetett a mindenségbe — lélek 
gyanánt.

Na legyen, kedves barátaim, a nő csak 
részese örömeiteknek s fájdalmaitoknak, 
hanem részese legyen eszméiteknek, tanul- 
máuyaitoknak s a társadalmi viszonyok ja
vítására irányitott nemes törekvésteknek I

Legyen a nő s a férfi az emberi lélek
nek azon két szárnya, a mely emel azon 
eszméhez, melyet el kell érnünk 1

Szenteljük meg a családot a szeretet 
egységében és a nö mint hitves s anya 
legyen a cssdád angyala !

Cselkó József.
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Különfélék.
— Gyászrovat. Garam-veszelei Kazy 

János v. b. t. tanácsos, volt főispánunk 
családja mély gyászba borult : idősebb fiuk 
István, miniszterelnöki segédfogalmazó f. hó 
10 én 28 éves korában hosszú szenvedés 
után Budapesten meghalt. A gyászesetröl a 
következő gyászjelentést vettük : Garam- 
Veszelei Kazy János v. b. t. tanácsos, cs. 
éa kir. kamarás és neje szül, ilenczt'alvi 
Sárkány Ilona, úgyszintén gyermekeik : 
Helen, Margit és János úgy a maguk, vala
mint az ösbzas rokonság nevébeu is fajda 
lomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejt
hetetlen kedves fiuk, a legjobb testvér és 
szerető rokon, Garam-Veszelei Kazy István 
segédfogalmazó a m. kir. Miniszterelnökség
ben folyó hó 10-én délután */,  3 órakor, 
életének 28 ik évében, hosszas, súlyos szén- j 
védés után Istenéhez visszaszáilt. A drága 
halott földi maradványai folyó hó 12-én 
délután 3 órakor fognak a kerepesi ut 
melletti temető halottasházában, a róm. 
kath. egyház szertartása szerint beszentel
tetni és Garam-Veszelén a családi sírbolt- | 
bán örök nyugalomra helyeztetni. Az engesz
telő szent miseáldozat folyó hó 14-én dél
előtt 10 órakor fog a Nagy-Sárói plébánia
templomban az egek Urának bemuiattatni. j 
Budapest, 1908. május hó 11-én. Adott le
gyen emlékezete 1

— Az adófalszólauiiási bizottság' 
elnöke. A beiügymtuister az arauyosmaró i 
kir. pénzügyigazgatóság székhelyén alakí
tandó felszólaló ási bizottság elnökévé Báiliy \ 
László prépost-plébánost, elnöki helyettessé 
pedig Znamenák Sándor ügyvédet kinevezte, j

— Szakfelügyelő látogatása. JL7- 
telmann Nándor kereskedelmi akadémiai ta
nár, a kereskedő-tanonc-iskolák felügyeleté
vel megbízott szakfelügyelő f. hó 11-én dél
után meglátogatta a helybe i kereskedö-ta- 
nonc iskolát; s a tapasztaltak alapján úgy a 
tani'ás módjáról és eredményéről, mint az 
iskola felszereléséről a legnagyobb elisme- , 
réssel nyilatkozott.

— Emléktábla leleplezés A ma
gyarhoni földtani társulat és az országos 
magyar bányászati és kohászati egyesület 
selmec- és bélabánya vidéki osztálya szent- 
miklósi Dr. Szabó Józsefnek, a kiváló tu
dósnak, a hazai bányászat és geológia lel
kes bajnokának a geletneki „Szabó sziklájáu- 
nál emléktáblát állított, melynek ünnepé
lyes leleplezése 1908. évi május 30 ikán 
délután 2 órakor fog megtörténni. Az ün
nepély sorrendje a sziklánál : 1. A földtani 
társulat elnökének megnyitója; 2. Ünnepi 
beszéd, a selmec-bélabányai osztály részéről, 
tartja: Nagysuri Dr. Böckh Hugó főiskolai 
tanár: 3. Társulatok és intézetek képvise 
lőiuek esetleges beszédei. 4. Záró beszéd, 
az emléktábla átadása. Az ünnepély után 
kocsikon vihnye fürdőbe; este 6 órakor 
társas ebéd a fürdő szálloda éttermében.

— Az Ipartörvény ismertetése ma 
délután 2 órakor a városháza kis termében 
folytatódik.

—Letört virág Libay Gyula zsar- 
nóczai tanítót sú yos csapás érte, kedves 
serdülő leánykája: Lábay Tercsiké Janka, 
II. éves tanítónő-növendék 15 éves korában 
Zsarnócán kiszenvedett. Édes atyja megható 
módon panaszolja gyászjelentésében : „Hiába 
az orvosi tudomány minden fegyvere, a 
természet gyógyító ereje, hiába szeretetünk, 
melyet jobban senki sem érdemelhetett 
meg nálánál. Isten jobban szerette öt 1“ Te
metése f. hó 13-án szerdán délelőtt történt 
általános nagy részvét mellett.

— Barsmegyei kisgazdák tanul
mányútja. A Barsmegyei Gazdasági Egye
sület junius hó 4-én a balassagyarmati mező- \ 
gazdasági kiállítás megtekintésére kisgazdák 
részvételével tanulmányi kirándulást szervez, 
hogy az ott szerzett tapasztalatokat saját 
gazdaságukban hasznukra fordíthassák. A 
hik a kiállításon résztvenni óhajtók, eb
béli szándékukat Levatich László yazd. egyl. 
titkárnál idejekorán jelentsék be a /ilam 
vasúti jegy megváltására jogosító igazolvány 
“mgküldése végett. Indulás Léváréi junius 

hó 4-én reggel 5 órai vonattal. Tagad hatat- 
an, íogy a k rándulásra a pünkösdi ünne 

pék alkalmasabbak lennének — a sürgős 
mezei munkára való tekintettel, — de mi 
vei az álla’kiallitás junius hó 4 én véget ér 
s a különféle gépeknek munkában való be
mutatása ugyanaznap tartatik meg — kény
telen volt az egyesület a fenti napot vá- 
lasztani a kirándulás idejéül.

— Pályázati hirdetmény A Birs
vármegye közönsége által a honvéd föreál 
iskolánál és a Ludovika Akadémiánál együtt
véve létesített és üresedésbe jutott alapi?- 
ványi hely a honvéd föreáliskola I. évfo
lyamában az 1908/9 tanévre kezdödöleg új
ból betöltendő lesz. Ezan alapítványi 
he.yre csakis oly ifjak pá/ázhatnak, kik 
Birs vármegye terű.étén bírnak községi 
illetőséggel; kik folyó évi szeptember hó 
8-án 14. életkorukat már elértek, de 16. 
életkorukat még meg nem kezdették, s kik 
a m. kir. honvédelmi kormáuy á’tal folyó 
évi március hóban 24631 szám alatt kioo- 
csajtott „Pályázati hirdetményiben előirt 
összes feltételeknek megfelelni képesek. 
Ezen „Pályázati Hirdetmény14 a hivatalos 
órák alatt irattáromban betekinthető. As 
alapítványi helyet elnyerni óhajtók tartoz
nak kellően felszerelt pályázati kérvényüket 
bezárólag folyó évi juoius hó 5-iig naiam 
benyújtani. Aj ezen határidőn iá érkező 
pályázatok figyelembe vétetni nem fognak. 
Aranyosmarót, 1908. május hó 7 én. Mailáth 
alispán.

— A Léva-Verebély Nyitrai vasút 
O.yan értesülést kaptunk, mely szerint a 
Devezett vasút építését már az ősszel meg 
kezdenék. A hír igen kellemes, de nagy 
örömmé változnék, ha téujec igazolnák, 
hogy ez nem puszta híresztelés, hanem va
lóság. Mi úgy tartjuk, hogy meg niucs a 
kivitel küszöbén. De mennyire szükséges 
ez a vonal, arról már nem is kell értekezni. 
Több vármegye forgalma uyerne ezzel ha
talmas lendületet, nem is szólva, hogy a 
vonal mentén úgy Verebéiy, miut általában 
vidékünk ipari fejlődésének ez a valóságos 
életfö.tétele. A hír küiönbeu egy vasúti 
osztály mérnöktől ered, s arról beszélnek, 
hogy e vonal kiépítése az államnak is ér
deke. Hát vegye a kezébe az állam !

— Konkurzus. Az esztergomi fődgybáinegye kö
telékébe lépni szándékozó ifj ik felvételi vizsgálata a 
jelen 19'j7/» tanév végéu július hó 'J-án fog az esz
tergomi papnevelő intézet dísztermében megtartatni A 
pályázó ifj <k a felvételt megelőző napon, vagyis juhus 
hó l»én reggel 9 órakor tartozuak az esztergomi 
papnevelő intézetben beiratkozás és orvosi megvizs
gálás végett megjeleuuí és a következő okmányokat 
magukkal hozu> : l. a legutolsó iskolai évről szóló 
bizonyítványaikat, 2. a keresztleveleiket, 3 bérmale- 
veleiket, í. szülőik házasságlevelét, 5. az illetékes bit
tanárok és p.ébauosok ajánló leveleit. A felveted vizs
ga tetszés szeri u*i  szavalatból és auktor fordításából 
áll. Felvételre csak oly ép testű és egészs-ges ifjak 
számitiiatnak, kik a gimnázium IV.-ik vagy fdsöbb 
osztályait jó sikerrel elvégezték s kiket erkölcsi visele
tűk ajánl. Kívánatos, hogy a föegyházmagye területén 
hasznait nyelvekben (német, tót) is jártasak legyenek. 
A felvételi vizsgálat tartama alatt a szegényebb sorsú 
tanulók ingyenes szállást és ellátást kapnak az inté
zetben, ha ezért legkésőbb junius hó 28-áig nz intézet 
kormányzóságához levélileg folyamodnak.

— A tüdővész pusztítása Bars- 
megyébeu. A belügyminiszteri jelentés 
szerint a magyar birodalomban 1907 decem
ber havában gümökórban elhalt 5412 egyén. 
Ebből Magyarországra (Fiumével együtt) 
esik 4551 halálosát, Horvát-Szlavonországra 
861. A Duna balpartján 581 halálozás tör
tént, és pedig megyék szerint : Árva 12, 
Bars 67, Eiztergom 24, Hont 36, Selmec- 
és Bélabánya 1, L:ptó 23, Nógrád 70, Nyit
ra 101, Pozsony 87, Trencsén 82, Turócz 
14, Zólyom 41 halálesettel szerepé a kimu
tatásban. A statisztikáoól az/ a szomorú je
lenséget olvashatjuk le, hogy Bsrjm jgyében 
pusztít a legnagyobb arányban a tüdő vész a 
Duna balpartján, tekintettel a lakosság szá
mára; sőt Barsmegye halálozási arányát csak 
a horvátországi megyék múlják felül. Annál 
megdöbbentőbb a dolog, mert pl. a szom
szédos 123,000 lakossal biró Hsutmagyére 
(Harsnak 152.000 lakosa volt 1891-ben) 
még félannyi halálozás sem esik, mint Bars- 
megyére. Nyitrának 400,000 lakosára csak

101 halálozás esett. Vájjon tudnak-e ezen 
szomorú statisztikáról ott, ahol az ilyenről 
tudomást kell veuni ?

— Az adókivető-bízottságok el
nökei és tagjai A pénzügymiuister az 
1908—1910. évekre alakított adókivetö bi-
zottságokba kinevezte és pedig : Aranyos- 
maróton elnök Dr. Bottka Győző kir. köz
jegyző, elnök-helyettes Rasclunann Tamás 
ügyvéd, rendes tagok Ilaschtnann Tamás, 
Eisenbery Károly kereskedő, póttagok Pető 
Albert gyáros, Benkovics 
II. Lévái e’nök Huberth 
elnöK-heiyettes Dr. Kiéin 
rendes tagok Dr. Kiéin 
Schubert Pál házbirto&os,
Bdnö nagykereskedő bankigazgató, Fiséig 
Lajos iparos III. Verebé.yeo elcö< Dióssy 
József, e.nö < helyettes Dr. Grossminn Hen
rik ügyvéd, rendis tagok Rulnyánszky Ji 
nos oirto*.os  B*rsfü*s,  Fóliák Zngmend ke
reskedő, póttagok Trubinyi Inra birtokos, 
Uziroi István kereskedő. IV. Körmöcbányáié 
elnök R>iáb K iroly ev. esperes, eluö<-he- 
lyettes Klemtn Béla bor^erescedö pénzinté
zeti igazgató, rendes tagox Kald'Oüics Jó
zsef vendég ős Ziarnócea, liitter L pót Ke
reskedő Körmöcbánya, póttagok ltakovszky 
Imre es Oszvuld Lijos iparoso*.

Jinos vendéglős. 
Vilmos ügyvéd, 
Jakab ügyvéd; 
Jakab ügyvéd, 
póttagok IIV/SS

— Idegen ajkú iskolások jutalmazása A mi- 
gyar közművelődé<i egye.íU.etek, solc évi megügyelé**  
seik Után, arra a tapasztalatra jutottak, hogy az ide- 
geuajku eleim iskolai tauulóa az eddig szokásos 
rj:itaioiuköuyvuku helyett Mívesebbet! fogadjál és <>.- 
vassák a gyermeklapokat, a lujlyeket, heceukint vagy 
kétheteukint in jgismétlő iő jutáim tzásui, a kuuiiregy- 
letek számukra elődzetu-k. A k;r. tanfelügyelők es a 
tanítók is szi lt « egyhangúan elismerik ezeknek a ju
talom gyermeklapoknak a m igyar nyelv terjesz ;se 
szenipouijáb M val» nagy jelentő légét és kivaló fontos
ságát. A gyerm kek meleg érdeklődéssel és szeretettel 
olvassák s türelmetlenül várják az: a napot, a mely 
meghozza nekik a vár»a-várt képes m tgyar újságot. 
A gyermeklap legtöbb helyen a tói falut bejárja, min
denütt nyomot hagyva az olvasók szivében — lelkében. 
A F. M. K. E. kezdésére most, a magyar-országi köz
művelődési egyesületek, együttes fölterjesztést iutéztek 
Wekerle Sándor dr. miniszterelnök, Apponyi Albert 
grót vallás- és közoktatási, Andrássy Gyula gróf bel
ügyi és Darányi Ignác/, (li.tohiiiii-'eléadgyi miniszte
rekhez, hogy Fosa Lajos Eh Újságom cziinü gyer
meklapját, tárczáik terhére, az ország összes nemzeti
ségi vidékein es nyelvha'áraiu fönálló iskolák legjobb 
idegeiiajku gyermekei számára fizessék elő. — Ezen 
irányban a Femke lévai választmánya t-tte meg a 
kezdő lépést, midőn 190>-beu egyszerre 50 tót ajkú 
iskolás gyermek részére reodelte meg az Etl újságom 
gyermeklapot. A jó goudolatot a következő evbeu a 
közpout is átvette, s ennek ösztönzésére vették át az 
összes közművelődési egyesűle.ek.

— Hivatalos Órák. Az aranyosma- 
ró’.hi m. Kir. pén/.ügyigaz^atuságnál vala 
mint a megye területén létező négy m. kir. 
adóhivatalnál a hivatalos órak junius 1-töi 
szeptember 15 ig bazáré.ag reggel 7 órától 
délutáni 1 óráig fognak tartani, s ennek 
fo'ytán az adóhivataloknál a be — és kifize
tések reggeli 8 órától déli 12-óráig fognak 
foganatosíttatni.

— Országgyűlési képviselő válasz
tók száma. A vármegyei Központi választ
mány által az 1909. évre megállapított or
szággyűlési képviselő választók ideiglenes 
névjegyzékei szerint a választók szama az 
aranyosmaróti választókerületben 3924; a 
lévai választókerü etben 4706 és az újbá
nyái választókerületben 3372.

— Vízbe fűlt gyermek. Még május 
hó 3-án történt, hogy Rakota András tőrei 
lakos Ernő nevű 5 éves kis fia a Garamba 
esett és belefult. Holttestére nem bírtak 
raakadm, s csak 14-en vetette fel a víz a 
már oszlásnak indult kis holtteteinet.

Hivatalos közlemény.
i.

3817 1^08 szám.

Hirdetmény!
Kő.hírré tétetik, ho^y Líra város 

képviselőtestületének az 1908 évi kősségi 
közmuuka költségvetést megállapító 2817/ 
1908 számú határozata az ellene mai naptól 
számított 15 napon felül érvényesíthető fa- 
lebbezési jogra való figyelmeztetéssel a vá
rosi kiadó hivatalban az érdekeltség által a 
hivatalos órak alatt betekinthető.

Láva, 1908. évi május hó 9-én.
BócLag-lx Xa«Co*.  

polgármester.
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II.
2823/1908 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

évi május hó 7 én tartott rendkívüli köz
gyűlésében 2823,1008 sz. ?l«tt elhatározta, 
hogy az özv. Kosztolányi Zsigmoudné sz. 
Kaizer Ottilia tulajdonát képező és a lévai 
3053 sz. tjkvben A 1 sor és 3061 hrsz. 
háti-utcai pince és a rajta épült hajlék, utca 
kinyitás céljától kisajátítási eljárás— eset
leg vétel utján megszereztessék, — illetve 
az erre vonatkozó eljárás megindittassék 
s ezen ügynek az 1886 évi XXII. t. ez. j
110. §-a alapján leendő tárgyalására 1908. | 
évi junius hó 13 ik napjának d. u. 4 óráját 
tűzte ki, mikorra a városi képviselőtestület 
tagjai ezen hirdetmény utján is meghivatnak, i

Léva, 1908 évi május hó 7-én.
Eéd.egli Lajos 

polgármester.

III.
2824/1908 szám*

Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908 

évi május bó 7-én tartott rendkívüli köz- ' 
gyűlésében a külső vásártér kibővítése iránti 
ügynek tárgyalását az előkészítő munkála
tok beszerzése végett 1908 évi junius hó I 
13 napjának d. u. 4 órájára tűzte ki, mely 
határnapra Léva város képvise őtestületének 
tagjai jelen hirdetmény utján is meghivat
nak azzal, hogy ezen közgyűlésen a külső 
vásártér kibővítéséhez szükséges terület ' 
megszerzése tárgyában kötendő csereszer
ződés és a fizetendő vételár fedezésére I 
igényelt 36000 korona kölcsön megszavazása 
tárgyában a tagok számára va ó tekintet 
nélkül érdemleges határozat fog meghozatni.

Léva 1908 évi május hó 7-ód. 
23óclos-lx Xjajus 

polgármester.
IV.

2822/1908 szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 

1908. évi május hó 7-én tartott rendkivüli 
közgyűlésében a városi kőbánya kibővítése 
czéijából elhatározta Dálnoky Kálmánná és 
Dálnoky Jánosné óvári lakosoknak tulajdo
nát képező és a lévai 813 sz. tjkvben 
1039 b hrsz. középólévai sz.öllöjének a raj
ta épült hajlékkai együtt 800 korona véte
lárban leendő megvételét, s ezen ügynek 
az 1886 évi XXII. t. ez. 110. §•« alapján 
leendő tárgyalását 1908. évi junius hó 
13-ik napjának d. u. 4 órájára tűzte ki, 
melyre Léva r. t. város képviselőtestületi 
tagjai jelen hirdetmény útján is m-ghivat- 
nak.

Léva, 1908. évi május hó 7-én. 
Sóclcgrlx Lajos 

polgármester.

V.
944 955/1908 szám.

Hivatalos-hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1908 

évre szerkesztett IV. oszt, és föladó adóki
vetési lajstrom megállapítva az ar.-Maróthi 
m. kir. pénzügyigazgatóságtól leérkezett; 
miért is adózó közönség értesittetik, hogy 
ezen lajstrom Léva város adóhivatalánál 
1908 évi május 18-töl 1908 május hó 25->g 
bezárólag 8 napi közszemlére lesz kitéve 
és az érdekeltek által hivatalos órák alatt 
megtekinthető.

Továbbá, hoyy az adó kivetése ellen 
a.) azon adózók, kik a kivetési lajstromban 
tárgyalt adónemmel már a mull évben is 
megróva voltak a lajstrom közzétételét kö
vető 15 nap alatt, b.) azon adózók pedig 
kik a kivetési lajstromban megállapított 
adóval ez évben első Ízben rovattak meg 
adótartozásuknak az adókönyvecskébe tör
tént bejegyzését követő 15 nap alatt netáni 
felebbezéseiket a városi adóhivatalnál be
nyújthatják.

Városi-adóhivatal.
Kelt Léván, 1908. évi május hó 14.

Toxma Lajos 
adóhivatal h, főnöke.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik szeretett kollegánk 
Cserei József, kegyesrend: házi másodfönök 
és fögimn. tanai elhunyta alkalmából a vesz
teség fölött érzett gyászunkban szives rész
vétüket kifejezni kegyesek voltak, a ke- 
gyesrendi társház tagjainak és a főgimná
zium tanári testületének nevében őszinte 
köszönetét mondok.

Léva, 1908. május 12-én.
Cserhelyi Sándor 

kegyestanitórendi házfőnök és 
fögimnáziumi igazgató.

Köszönetnyilvánítás.
A lévai kegyesrendi fögimn. Tekintetes 

tanári kara és ifjúsága, továbbá mindazon 
jó barátok és ismerősök, akik szeretett fivé
remnek ; Cserei József áldozópap és fögimn. 
tanárnak elhunyta fölött érzett fájdaimun 
kát szives részvétükkel enyhítették — csa
ládunk nevénen fogadják ez úttal is legben- 
söbb köszönetemet.

Léva, 1908 május hó 11-én.

Nyitrai Jánosné.

Köszönetnyilvánítás.
A „Barsmegyei Nf.pbanku az áll. tanító

képző intézet segély-egyesületének 25 ko 
rónát volt szives adományozni ; fogadja 
ezúttal is hálás köszönetünket.

Léva, 1908 május hó 12 én.

Pazar Zoitán
a seg. egyesület elnöke.

Tan ügy.
Az 1907,8. tanévi vizsgálatok sor
rendje a lévai áll. tanitóképzö inté

zetben.
Május hó 27-én a IV. éves növendékek 

osztály vizsgálata. Az I.—III. éveseknek 
szünet. Junius hó l-én és 2 án Írásbeli képe
sítő vizsgálat. Az I.— III. osztályban rendes 
tanítás. Junius hó 6-án d. u. 5—6-ig tanári 
tanácskozmáiiy a képesítői irásbeii dolgoza
tok felett. Rendes tanítási nap. Junius hó 
9-én hittanvizsgálat 8—9-ig a gyak. isko
lában. 9—12 ig és d. u. 2—4-ig ;.z áll. ta
nítóképzőben. A gyak. isk. növendékek 
rendszeresen tovább járnak, amíg bizonyít
ványaikat ki nem kapják, D. u. tanárszéki 
gyűlés a képzö-intézeti növendékek előzetes 
osztályzása felett. Junius hó 13.-án d. u. 
2 órakor gyakorló-iskolai magánvizsgálatok. 
Junius hó 15-én osztályvizsgáiat a tko I. 
évfolyamában. (Szünet.) Junius hó 16-án 
osztályvizsgáiat a tkp. II. osztályban (Szü
net.) Junius hó 17-én osztály vizsgalat a tkp.
III. osztályban. (Szünet.) Délután osztályzó 
gyűlés. Junius hó 19-én d. e. 9 órakor ün
nepiem tornavizsgálat. Délután 2 órakor 
évzáró Ünnep, bizonyitvány-felolvasás s az 
I.—III. éves növendékek elbocsátása. .Ju- 
ius hó 20-án d. e. 8 órakor a gyak. iskola 
vizsgája, mely után a gyak. isk. növendé
kek rendesen fognak járni az iskolába. D. 
u. 2 órakor a gazdasági-ismétlö-iskola vizs
gálata. Junius 22-én kezdődnek a tanképe- 
sitö vizsgálatok a hittanvizsgálattal. A 
többi tárgyakra nézve a jelentkezőket cso
portokba osztja a vizsgáló bizottság; napon
kint egy csoport teszi le képesítő vizsgálatát. 
A tanitóképisitö vizsgálatok befejeztével 
kezdődnek a kántori vizsgálatok. Junius 
hó 27. és 28-án magánvizsgálatok.

Léva, 1908 év május hó 9.

Köveskuti Jenő
áll. tkp. int, igazgató. I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 év: május hó 10-töl 1908 évi május hé 17-éig

Születés.

A szölölf neve
■SQ A gyermek

ueve

Obert L. Turcsányi A. du László

Gutrai István Farkas Jolán Hu Ernő

Bálint István Sztancsik Mária fiú Lajos

• « » leány Eszter

Vari Valentin Császár Mária leány Erzsébet

Hazassag.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Terényi Gyula Majoros Máiia róm. kath.

Halálozás.

Az elkuyi wt Ku/a A ha Ai ovtr

Gurnyicza István 56 éves Gégerák

Béres János Károly 7 hónap. Angolkor

öiv, Legát J. S.ugel J 76 éves Gyomorrák

Baumgarten Géza 8 n Agryh- gyűli.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya Jóise*  rendőrt ap-tán y

Búza m.-mázsánként 22 kor. 20 fill. 22 
kor. 60 fill. — Kétszeres 18 kor. 60 fill. 18 
kor. 89 fill. — Rozs 18 kor. 80 fill. 19 k.o- 
20 üli. — Árpa 12 kor. 20 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 14 kor. 80 fill. 15 kor. 20 fill
— Kukorica 13 kor. 40 fill 13 kor. 80 fill
— Lencse 24 kor. 50 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bab 12 kor 60 fiil. 13 kor. 20 fill — Kö 
es 9 kor. 20 fill. 9 kor. 60 fili.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől aránkamentes 200—210 
Vörös lóhere, kis aránkás 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—155 Luczerna, 
természettől arankamentes 175—180 Lu
czerna, világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhe^e 
36—40 Bahacain 74—76 Muharmag 16 —17

Nyilttér-

M O LL- FÉLE
LSEI DLITZ-POR*!
Euyhe, oldó bázisár mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb követkeimé, 
í.yeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készitményeit.

L__M O LL- F £ LE TI
SÓS - BORSZESZ
Fbedörzsölés. ,
elismert, régi jóhirnevü háziszer H MBb^tndSaiz 
szaggatás és hülésből származó |-I . *

mindennemű betegségek ellen > I /'/■l 
Eredeti üveg ára kei, 1.©O
Kapható minden gyógyszertárban

és drogériában, rt • (<1

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Bécs, 1, Tuchlaibeu 9.

Q A A ■ Kálvin terei: kirakattal ellátott 
••AdAAU ■ bolti helyiség 2 műhely szobá
val; bővebbet forgács Mhály tulajdonosnál; 
ugyanott saját termésű zamatos fehér és vö
rös bor 50 literen felül kapható.
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K,eVeJiObQ ként 11 koronáért bér- 
mentve bármely vasúti állomásra. Kapható 
]Verbofszky Joachimnál Léván.

Császárfilrdö Bpesten.il;; 
qyógyhely, a magyar lrgalmas-rend tulajdona. 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők; hő 
lég-, szénsavas- es villamos vízfürdők. Ivó-kura 
2Ó0 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve kü'd az igazgatóság.

L”i’1 3E S^E 5E 3E SE 3W 3E 5WiC 3E 3E 3^-V^g 3E SE 3E 3»aJs
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ilRGRAM-POR
egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan ős alaposan 

ipusztitja; üvegben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

tirgram tinktura
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, —.80, 1.20, 2.60 és 5.— koro- 
nértt kapható minden jobb drogériában, fűszer- és festék kereskedésben, 
ahol Tirgram lhakátok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIRGRAM“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér , Károly-utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsiymond, IViheim Gizella, Bluin R., 

Kertész Lajos, Knapp lgnácz.

Superphosphat őszi szállításra, 
ajánlom a legolcsóbb versenyárakban kis --s 
nagy mennyiségben esetleg kocsirakomá- 
nyonként. Werbofszky Joachlm Léva, Bars- 
megye.

B

DREHER
nagy éttermei

xxx e g" xi yil t a. Is:
Budapest. VI., Andrássy út 25

a magy. kir. Operával szemben.

Fenyesen berendezett szeparék es 
menyegzői termek.

A nagyrabecsült vidéki közönség | 
figyelmébe ajánlja magát Bokros Károly, i 
a Grand Restaurant Dreher vendéglőse, I 
Budapest, VI., Andrássy-ut 25.

újonnan javított toló
kerekrendszer szerint.„AGRICOLA"

Acél ekék. Boronák, Hengerek, 
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szenaforditók. Szénagyüjtök 
es arató gereblyék.

Szénasajtók. Szalmasajtók,
Bor- es gyümölcs sajtók:

Hydraulikus sajtók 
Szőlő-zúzók. Szőlő bogyóz ók. 

Gyümölcs zúzok, Szőlő és 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek
gyümölcs s főzeléknek.

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős 
csapágyakkal kézi- járgány és motorhajtásra

Járgányok vonóállatok befogására. 
Legnjabb gabona-tisztító rosták, Trieurck es kuku- 
rica morzsolok. SZECSKaVAGÓK darálók répawt
Szállítható takarék tűzhelyek és takarmány- 
füllesztök, fordítható gnnajle-szivattyúkat. va
lamint minden más f<>jia gazdasági gépeket

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat.

EncLapest, tT.. ‘Vácai-ilt 30.
Ajánlja úgy cséplési. mint malom

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

üzemben megtekinthetők.

legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor

Alapítva 1872. BÉCS. II1 Taborstrasse 71. 1050 munkás
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók : KN APP ZDÁ.'XZ’UD ürnál Léván.

Részletes á-xj-sg-j-zélz és számos eliszmerS levél izxg-y-ezi.

Teljes 
jótállást 
kifogastalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

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

Árjegyzék ingyen 1 Olcsó árak részletfizetésre I 

200 drb, elism5,!1 levélJ Magjarország-’n üzemben léve motorokról

t\

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szi‘>: .. 
bizonyult köszvénynéi, osúznál meghűlé
seknél, bedörzsöléskáppen használ i

Figyelmeztetés. Silány hamisítvány.^ 
miatt bevásárláskor óvatosak íogyuuk • s c^ak
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Hcr&o y < 
v' djegvgyel és a Richter e-jegyzéssel • - 
tolt dobazba van csomagolva. Ara uvifM-di 
” ' 'váu min- qQcd K—.80, K 1.40 és K 2- es vgyszdvan min- DQ 

Sden gyógyszertárban kapható. — Főraktár np
Török József gyógyszerésznél Budapest- a, 

Dl Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz". KV 
Prágában, Elisabethhtrasae 5 neu. «

Mindennapi szétküldés. | j

■rma muraJ -WJi
•í

A tisztességes becsületes kereskedő éberen ügyel arra, 
ho<ry ha vevője utolérhetlen hatásánál fogva közismert ..Zacherlint kér, ne 
akasszon nyakába megtévesztő surrogatumot. — Sajnos azonban vannak más
féle kereskedők is. — Ennélfogva mindenkit a ki valódi Zacherlint akar 
venni, nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy utánzatoktól, melyek utóbbi időben 
megtévesztően hasonló üvegekben forgalomba kerülnek, az által óvakodjék, 
hogy pontosan ügyeljék a „Zacherlin" névre.

Bpesten.il
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Zsákkölcsönzö Léván kal‘ctön 
zsákokat úgy he'yben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elsd Ungár Adolf Léva Koháriutcga.

Haggenmacher sör.
Van szerencsénk a n. é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi március hó 1-töl a rHaggen- 
macher* 1 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.

Benzin-cséplő motor Z 
erejű Propznitzi Kovorik gyártmány halál
eset miatt gyári áron a legkedvezőbb fize
tési feltételek mellett elsdó. Bővebb érte
sítést ad. Léván ; özv. Juhász Láezlóné 
Szepesy ntca 2. Ipolyságon : Juhász Zoltán 
vaskereskedö.

Bérkocsi.
Tisztelettel van szerencséin a n. é. kö

zönség b. tueomáeára hozni, hogy béi kocsi 
üzletemet egy elegáns fogattal kibőví
tettem, és igy azon helyzetben vagy, hogy 
a t. utazó közönsogtt minden tekintetben 
kielégíthetem. A n. é. közönség b. pártfo
gását kérve

Teljes tisztelettel
Ertlei Henrik.

Eladó vagy bérbeadó ház.
Kálvária sor o. és 6. számú ház szabad 
kézből eladó nagy bérbeadó. Bővebbet özv 
Tunay Jánosnénál ott a házban.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csőppek

1844 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer.

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

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

1308 évi 1727 szám.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében a Ge- 

letnek község határában fekvő kincstári triChyt malom kő
bányák kihasználási joga az 1908 évi julius hó 1-től az 
1913 évi december hó 31-ig terjedő öt és fél évre az 
1908 évi junius hó 4-ik napján délelőtt 10 órakor az 
alulírott m. kir. erdőhivatal tanácstermében megtartandó 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján bérbe fog adatni.

Ezen árverésen a versenyzők a következő három 
csoportba sorolt választékok szerinti részletezéssel tehetnek 
ajánlatot.

1., közönséges malomkövekre,
2., franczia malomkövekre,
3., egyoldalú faragott s legfeljebb 31. cm. magas 

malomkövekre sódarálókra, sziumázőrlőkre, egyébb kő
gyártmányokra. hulladékokra és épületkövekre.

Az 1. és 2. csoportba tartozó malomkövekért a bérlő 
által fizetendő legkisebb évi haszonbér 5300 korona mely 
azonban a verseny tárgyát nem képezi, és mely a szer 
ződés feltételei szerint oly esetben fogja a kincstárt meg
illetni, ba az 1. és 2. csoportokba foglalt kövek után a 
versenytárgyaláson megállapított egységárak szerint szá
mított összeg az illető évben ezen 5300 koronát el nem éri.

Árverelni tehát csak az 1. és 2. csoportba sorozott 
külömböző méretű malomkövek egységáraira és a 3. cso
portba sorozott különböző kisebb választékok után 1500 
korújában megállapilott kikiáltási évi haszonbérre lehet 
olyképen, hogy a jelzett három csoportra együttesen s 
csupán egyenlő százalékban kifejezendő felülfizetés Ígér
hető ; olyan ajánlat tehát, melyben az 1. 2. és 3‘ cso
portban tartozó választékokra más-más százalékban kife
jezett felülfizetés ajánltatik, mint az egybehasonlitásra 
alkalmatlan, figyelembe vétetni nem fog.

Bá"atpénz 1000 korona. A részletes árverési és szer
ződési feltételek az alulírott m. kir. erdőhivatalnál és a 
geletneki ni. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
betekinthetők, vagy kívánatra az érdeklődőknek meg
küldetnek.

Zsarnócza 1908 évi május hó 10.
TvL. kir. ercLőtri-vata.1.

Uj k ávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes színű (nem festett.) Korona.
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . . 3. —
|. „ „ Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
I. „ Óriási nagyszemü 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 DéH áruk-, szardínia-. Oroszhalak- 
Caviár-, Csokoládé-, Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
rum-, Cognac-, bor-, pezsgő-, sajt-, túró stb. kapható :

KERN TESTVÉREK LÉVA.

MT Hölgyek 
részére n élkülözhetetlen!!

Legjobb szépitőszer a

FÖLDES—féle MARGIT CRÉME

Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszer
kereskedésben. — Postán utánvétellel vagy a pénz előzetes bekül
dése után küld a készítő :

la
n és

 
ha

tá
sú

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt, 
májfoltot, pattanást, borátkát (Mitesser) 
és minden más börbajt. Kisimítja a ráncokat 
és az arcot fehérré, simává varázsolja, 
Odit és fiatalít.

1?
“ 0

« -3 Axa : Icis tég-ely 1 leor., xiag-y 2 Iccx. 0

£ KIVÁLÓ TOILETT-CIKKEK: Margit-hölgy-
0 por (3 színben) 120 kor., Margit szappan

70 fill, Margit-fogpép 1 kor.. Margit
* arcviz 1 kor

FÖLDES FLEL.EI8ZLEDT gyógysz. ARAD.
Főraktár Léván: Medveczky Sándor és Dezseri 

Boleman gyógyszertárakban.

Fa- és érc koporsók.

Szabadalmazott érckoporsók Beschorner gyárából 
légmentesBégű. Gyermekeknek 18 koronától fölfelé. 
Felnőtteknek 60 koronától 1OO koronáig,

Fakoporsó^W
Gyermekeknek 4 koronától fölfelé. — Felnőtteknek 
16 Koronától fölfelé.
Koszorú 1 korona 80 fillértől 2O-3O koronáig
Raktár : 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 és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

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

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván.


