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A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő Dr Katona János.

Ingyenes népoktatás.
Népoktatás ügyünk kétségkívül 

nagy forduló ponthoz jutott Apponyi 
Albert köozktatásügyi miniszternek az 
ingyenes népoktatásról szóló törvény
javaslatával. Az állam ez által meg
könnyíti az iskola fenntartók terheit 
oly képen, a hogy felekezeti iskolák-1 
15 korona tandíj összeg erejéig kárta
lanítja az. állam.

Mi, a kik az állami népoktatás 
hívei vagyunk, jobb szerettük volna 
az egész népoktatás államosítását, mind
az4 Ital a javaslatban megnyugvással 
látjuk az állam befolyásának biztosítá
sát az iskolákra. A magyar nemzeti 
állam szuverenitásának szelleme leng
jen át minden iskolát, magyar léleknek, 
magyar szellemnek kell uralkodni az 
iskolákban, mert csak akkor lehet si
keresen védekeznünk a nyelváramlat 
ellen, csak akkor lehet visszaszerezni 
a múlt időkben könnyelműéit magukra 
hagyott s a nemzetiségek áramlatában 
végképen elsülyedt. magyar területeket.

Az eddigi felekezeti népoktatás 
ügyébe a kir. tanfelügyelők utján vaj
mi kevés alkalma lehetett bele avat
kozni; az iskola fenntartó félekezetek 
különösen a nemzetiségi perifériákon 
bizony nem nagyon ápolták a magyar 
állam-eszmét, sőt mint a tapasztalás 
mutatta, mindent elkövettek, hogy a 
gyermekeket a magyar állam eszméjé
nek ellenségeivé neveljék. Látjuk azt 
a fanatikus gyűlöletet ma is bennük, 
minden ellen, a mi magyar, látjuk, 
hogy miként rúgják meg a hazát, 
amely őket felnevelte s nekik kenyeret 
ad. Épen ezért ebből a szempontból 
felette kívánatosnak tartjuk, hogy az 
ele int népoktatás az egész vonalon az ál
lami supremácidja alá. rendeltessék. Ha 
már nem államosítunk s az eddigi is
kola fenntartók kezében hagyjuk az 
elemi oktatást, ügyelnünk kell arra, 
ho<ry az iskolák a magyar kultúra, a 
magyar szellem terjesztői legyenek s j 
adassék meg akormánynak az a hatalom, 
hogy a hol konstatálja ennek ellenkező
jét, ott a felekezeti iskolát bezárat 
hassa s helyébe állami iskolát létesít
hessen. Ez a kivételes intézkedés lehe
tősége bizonyára sakkban fogja tartani 
magyar állameszmétől ma még nagyon 
távol álló dászkálokat és ucsiteieket, és 
maguk az iskolájukra féltékeny fele
kezeti iskolaszékek is óvakodni fognak 
attól, hogy alkalmat adjanak az állam
nak a beavatkozásra.

A másik része a javaslatnak, hogy 
“ népiskolát ingyenessé teszi. n/. egész 
ország helyeslésével találkozik, mert 
eyéezségtelen állapot az. hogy a feleke- \

Megjelen vasárnap reggel.
FŐSZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

zeti iskolák kizárólag tandíjakból tartas
sanak fenn. Apponyi szándéka szerint, 
a törvény diszpozícióiban az iskola 
fenntartókat arra kivánja szorítani, 
bogy a hitközségek egyetemének hoz
zájárulására bazirozzák az iskola fenn
tartást, mert ez jobban felel meg az 
iskola közjogi természetének.

Az iskola fenntartók azonban 
tartoznak a törvényjavaslat szerint 
igazolni, hogy az öt százalékos iskola 
adót fizetik, minél fogva ezen pótadó 
külön kimutatandó. Sokkal nagyobb 
jelentőségű elv azonban az, a mely 
szerint a jövőben felekezeti iskolák 
nem keletkezhetnek és ha tandijt 
szednének, iskolájukat egyszer s min
denkorra az illető községben elvesztik. 
Ennél fogva az állam teljesen biztosítja 
magának a szupremáciát s azon felül 
az, hogy az oktatás csakugyan in
gyenes legyen s a törvénynek ebbeli 
rendelkezéseit kijátszani ne lehessen.

A jövőben szükséges iskolák fel
állításának jogát az állam magának | 
tartja fenn, mivei a kárpótlás a mai | 
állapot szerint rendeztetik s igy a jö- j 
vőben esetleg létesítendő felekezeti is
kola már a törvény keretén kivül esik, 
minélfogva ki kellett mondani a tör
vényben azt is, hogy felekezeti iskolák 
felállítása a jövőben uem engedé- | 
lyezhető.

Ismételjük, hogy bár a javaslat 
hézagot pótol s a népoktatás ingyenes ! 
volta szociális és kultur szempontból 
nagy fontosságú, mind a mellett mi a 
javaslat leglényegesebb részének nem | 
annyira az iskola fenni artók kárpótlá
sát tartjuk, h»nem azt, hogy az állam j 
befolyása az 1907. évi XXVI. és 
XXVI1. törvénycikkekben megszabott ; 
mértéken felül is oly mérvben kitér- | 
jesztetik, bogy az. iskolák úgy szólván i 
az állam rendelkezése alá kerülnek, 
s hinni akarjuk, hogy a jövőben meg
fog szűnni annak lehetősége, hogy 
egyes felekezeti iskolákban a magyar 
állameszme, a magyar lélek és szellem 
ellen izgathassanak.

Nemzetiségi nyelvtanítás az allami 
tan tokepzökben

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a napokbau egy rendeletet adott 
a nemzetiségi határokon működő áll. taní
tóképzőknek, melyben kötelezővé teszi az 
azon vidéken élő nemzetiségi nyelvnek az 
áll. tanítóképzőben való tanítását. így a 
lévai áll. tanítóképzőben már a jövő tan
évtől kezdve minden osztályban heti 2 
órán tanítani fogják a tót nyelvet. A tót 
nyelv tanítását Duschek Ernő tanár vál
lalta el. — Első pillanatra különösnek, sőt 
megdöbbentőnek látszik a dolog, hogy épen i

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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most, mikor a ’anitókat valósággal missio- 
náriusokká nevelik, akik a magyar nyelv, 
és a magyar nemzeti szellem terjesztésére 
vannak hivatva, hogy épen most a taní
tóknak nemzetiségi nyelvet keli tanulniok. 
Első — habár felületes gondolat az, hogy 
ez a nemzetiségi törekvések diadalát je- 
'enti. De ha higgadtan gondolkozunk, be
látjuk, hogy épen ellenkezőleg : e rendelet 
célja az, hogy vége szakadjon a nemzetiségi 
törekvéseknek.

Mert azt kell nézni, mit akar elérni 
a rendelet ? Kifejezetten azt akarja, — és 
semmi egyebét nem, — hogy a nemzetiségi 
vidéken működő tanitó tudjon érintkezni a 
néppel. Mert hiába, a nép szivéhez csak a 
maga nyelvén férhetünk. Nekünk nincs 
arra szabadalmunk, mint pl. a németeknek, 
hogy erőszakos intézkedésekkel fojtsunk el 
minden nemzetiségi velleitást, már úgy is 
kigyót-békát kiáltoz ránk a világ azért, 
bogy Hegen ajkú polgártársainkat meg 
akarjuk tanítani az állam nyelvére. Tehát 
emberséges eszközökkel, szeretettel kell 
közelednünk a másajku néphez, beláttat- 
uunk vele, hogy nem vagyunk ellenségei, 
polgártársunknak, testvérünknek tekintjük, 
és meg is becsüljük, ha velünk együtt 
munkál a köz javára. Meg kell a szülőkkel 
értetnünk, hogy gyermekeik érdeke kívánja, 
hogy tudjanak magyarul, anélkül a magyar 
államban nem érvényesülhet sem tehetsé
gük, sem szorgalmuk. És ha csak mester
ségesen fölszított gyűlölet nem forog fönn, 
nincs olyan szülő, aki ne óhajtaná, hogy 
gyermeke megtanulja az állam nyelvót, 
melynek értéke, batási kőre összehason
líthatatlanul nagyobb, mint az ö anyanyel- 
veé. Igen, de ha mi ridegen elzárkó. unk a 
néptől, az iskolában ráerőszakoljuk a gyer
mekre a magyar nyelvet, azután sz isko
lán kivül feléje sem nézünk, a népet sem
mibe sem vesszük, azért, mert tót, vagy 
oláh, és mert nem tud magyarul — vájjon 
mit érünk el az ilyen felfogással ? Bizonyos, 
hogy nem mást, mint idegenkedést, sőt 
gyűlöletet. így aztán teljesen átengedjük a 
tért az izgatóknak, akiknek ez a mesterség 
kenyérkeresetük, ahelyett, hogy igyekeznénk 
a magunk befolyását érvényesíteni, a magyar 
állameszme és a nép érdekében 1

Mulhatlanul szükségre, bogy a nemze
tiségi vidéken működő tanító beszédben bírja 
annak a nemzetiségnek a nyelvét, nemcsak 
azért, mert a gyermekek érdeke követeli, 
hogy a tanitó a szülőkkel érintkezzék, de 
azért is, mert a tanitóra a mai törekvések 
még egyéb nagyon fontos feladatokat is rónak, 
ilyenek a helyes irányú szociális kérdések 
megoldása, az anyagi, különösen mezőgazda
sági kultúra fejlesztése Meg kell kezdeni az 
érintkezést, ami kezdetben másként nem 
történhetik, mint a nemzetiség nyelvén. 
Mert azt kell észbe venui, hogy nagyon 
sok vidék van, ahol még eddig a magyar 
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nyelv és államessme <gy talpatnyi tért sem 
hódított, hát ezen helyeken hogyan lógjunk 
a térítés munkájához ? Ne felejtsük el, 
hogy nemcsak a magyar nyelvismeret ter
jesztéséről, de, és föképen a magyar haza- 
tiság, a magyar állameszme propagálásáról 
van szó, ezt pedig azon honpolgároknál is 
el lehet érni, a kik már — koruknál fogva 
— nem tudnak megtanulni magyarul. Ki 
tűnő és közeli példa erre a Lévát környező 
lótsáy politikai mayatartása. El lehet-e fe
lejteni azt a páratlan jelenetet, mikor a 
januári vá'asztaskor hétszázötven tót ajkú 
választópolyár vonult be a nemzeti zászló 
alatt, hoyy leszavazzon a füyyetlen mayyar 
állam eszméjére ? Jól emlékezünk, hogy 
azok a lévai fiatal emberek, akiknek ebben 
a gyönyörű jelenetnek a létrehozásában 
orosslán-részük volt, azért értek el ilyen 
páratlan sikert, mert jól és szépen tudtak 
beszélni a nép nyelvén.

Ha a nép azt tapasztalja a tantió-ré- 
széről, hogy az nem viseltetik iránta gyű 
lölettei, sőt javát akarja, segitségére van 
anyagi előrehaladásában, akkor nem fogja 
akadályozni azt, hogy a tanitó magyar 
nyelvre okta-sa gyermekeit. A nép észre 
fogja venni, hogy a mayyar kultúra apos
tolai tényley jót tesznek vele, az izgetók 
csak bajba sodorják.

A nemzetiségi nyelvre tehát szüksége 
van a tanitónak az első térfoglalásnál. 
Majd ha magyarul beszélő nemzedé et ne
velt magának, akkor nincs szüksége többé 
a tót vagy román nyelvre, az érintkezés 
nyelvéül tisztán a magyart ieheti, és meg
történhetik a teljes beolvadás, amiben ed
dig nem sok sikert tudunk felmutatni.

A rendelet távolról sem azt akarja, 
hogy a tanitó az iskolában is használja a 
nemzetiség nyelvét. A tanításnak ott, ahol 
az akadályokba nem ütközik, tisztán ma
gyarul kell folynia.

Nemrégiben a belügyminiszter is adott 
ki egy rendeletet, mely szerint óhajtandó, 
hogy a közigazgatási tisztviselők birják a 
nemzetiség nyelvét. Akkoriban az ellen is 
bizonyos felzúdulás volt észlelhető, de ma 
már elismerik a közigazgatás vezetői, hogy 
az intenció helyes ; sokkal kevesebb baj 
történt volna a nemzetiségi vidékeken, ha 
a közigazgatási faktorok jobban k *resték  
volna az érintkezést a néppel, és nem hagy
ták volna az agitátorok martalékának I Jó 
szívvel, Bzép szóval — különösen ha az nem 
pusztáu ámitás — többre lehet vinni, mint 
— háncsukéval. Azután ne feledkezzünk 
meg még egv fontos do!ogról. Ha a tónitó 
beszéli a falubeli szép nyelvét, tayja lehet a 
képviselőtestületnek s iyy irányítója, vezetője a 
közséy é etének. Valóságos bűn az, ha a ta 
nitó az ö értelmi sulyávai nem veszi ki ré
szét a községi élet kötelességeiből.

Az okosan gondolkozó tanitók és ta
nítójelöltek nem fenyegető rémet fognak 
látni az említett rendeletben, de e lörelátó 
intézkedést arra nézve, hogy a magyar 
nyelvnek és magyar állameszmének az 
egész vonalon nagyobb eredménnyel utat 
nyithassunk.

Ez hát nem veszedelem, de valami baj 
mégis van. Az, hogy az állami tanítóképzők 
növendékei már most is rendkivüli módon 
meg vannak terhelve, épen a több irányú 
fontos hivatásukra való előkészület céljából. 
Most ezzel tanulási anyaguk ismét megsza
porodott. Vájjon nem lebetne-e a német 
nyelvet törülni a tanítóképzők tanítási 
anyagából ? Hiszen a magyar gyerek — a 
történeti tradícióknál fogva — az iskolában 
úgysem tanul meg németül, csak az élet
ben, amikor arra szüksége van. Német vi
déken meg úgyis tanítani fogjak, mint nem
zetiségi nyelvet.

Bízhatunk a magyar kultúra mostani 
nagynevű vezetőjében, aki egyenesen, tu

datosan halad magas és nemes cé'ja felé 
hogy ebben is meg fogja találni a helyes 
megoldás útját.

Különfélék
— Gazdáazok tanulmányútja A 

mint már lapunk múlt számában jeleztük, 
a magyaróvári m. túr. gazdasági akadémia 
28 halgatója Hensch Árpád, Újhelyi Imre, 
Rázsó Imre, Dr. Ejury Lajos tanárok to
vábbá Dr. Barna Balázs és Bánvárt Sándor 
segédtanárok kiséreteben folyó hó 12-é 
pénteken a déli vonattal Lévára érkezto, 
hogy a lévai uradalom magas szinvona ú 
gazdálkodási rendszerét tanulmányozzák. A 
kirándulóknak 20 fogat állott rendelkezi 
síikre ; Leidenfrost Tódor uradalmi felügyeli, 
és az intézők kalauzolása mellett tekintettek 
meg a gazdaságokat. Pénteken délután 
megnézték az ujmajori tehenészetet. László- 
műve gazdaságot, a kurta hegyi földeket, 
innen átmentek Pusztn-Bzentjánosta, i‘t 
megnézték az ökörhiziálót, sertés-tenyésztést, 
szesz- és téglagyárat stb. Tegnap délelőtt 
Doboyón jártas, itt megnéztek a törvény 
rendelte új béreslakásokat, vizmentesitö 
berendezéseket, müréteket és a nagyszerű 
siklósi új szölőteiepet. Azután a yényei 
szeszfinomitót tanulmányozták, ugyanitt az 
irodai szervezetet. Az itt elköltött pompás 
ebéd után kikocBiztak Kálnára, itt megte
kintették Levatich Lárz'ó mintaszerűen 
kezelt gazdaságát, innen átmentek a sán 
dorhalmi kerületbe, hol meguzsonnázvái . 
az ujbarsi meneeés gazdaság megtekint se 
után visszatértek Lévára, hol este t/,9 
órakor a városháza nagytermében az 
uradalom tisztikarával közös vacso 
rán vettek részt. A mai hajnali vonat 
tál utaztak el Zselizre értékes tapasztala
tokkal és egy fényes vendéglátás kellemes 
emlékeivel.

— A bizalmi határozat sorsa Nem 
szükséges, nem is eszthetikus dolog annak 
az ismétlése, mi hozta létre Léva város 
közönségének bizalmi nyil .tkozatát Ho ló 
Sándor iránt. Természetes dolog, hogy az 
ügy, bár természeténél fogva nem oda való, 
a törvényhatósághoz került. A további 
fejlemények előre .tudhatok. Az állandó

T A R C A.
A szubrett halála.

Dawod-PIaU (8vei») 1907.

CsillAgvilúgos, ciiöndtiH őszi estáu
A Davos völgyÁu sxólt a mandolin
3 valami régi, régi operettnek 
Zenéje szállt, a Niellök asáruyain.
A refrain csak az volt-: „Jó éjszakát !•*  , .

. ... Az égeu fehér felhők úsztak át.

Az ablakokban kialudt a lámpa
A völgyön szerte már miuden pihent 
Csak a kis síubrett hallgatott a dalra 
Az irgalomnak bús házába benut.
Nagy láztól égve, fehér uy oszolván
A dicsőségről álmodott talán I ,

A schwesz.'er ottan srendergt tt a széken 
Az álom lágyau a szemére szállt.
A kis dubrettel sok baja vök az nap, 
Szegény I mindig csak ismerősié várt.
S ágy zokogott, bogy nem jön senkisem, 
Hogy nem gondol rá aeuki . . . senkisem . . .

Csillagvilágos csöudes őszi estén
A Davos völgyén szólt a ma'idoliu
8 valami régi, régi operettnek 
Zenéje szállt a szellők szárnyain,
A refrain csak az volt „Jó éjszakát !•*
, . Az égen fehér felhők úsztak át.

A dicsőségből, fényből, diadalból,
Amikből régen sok jutott neki,
Nem maradt más, csak ssivének nagy gyásza 
Hogy mindenki oly könnyen feledi.
Csak az maradt meg, ami fáj, éget,
A sok álom mind — mind sommivé lett.

A nagy erkélyre nyitva volt az ajtó,
Ömlött be rajt*  langyos levegő,
Magába asivta mohó élvezettel 
Az álmodozó, lázas, szenvedő.

8 mig a mandolin szólt, csak szólt tovább 
Ö ott hagyta a fehér nyoszolyát . . .

Fehér ruhában, sötét éjszakában 
Szellemmódra az erkélyre suhant 
S lobogó h ajjal nézett gzerte-széjjel 
A városon, mely csöudes volt alant, 
óh idegen volt uéki ez a táj, 
Nem úgy mint otthon, Duna partinál.

Csak az volt kétíves, ismerős előtte, 
Amit torrón a mandolin beszélt 
Arról a régi, régi operettről, 
Mely annyi álmot adott, annyi fényt. 
Mert virágot az hintett elé’e, 
Koszorút is az font a fejére ....

8 hogy lázas fejjel a vaskorlát fölött 
Áthajlva a lelke szárnyra kelt, 
önfeledten, csak lebukott a mélybe .... 
Beája tompa zuhanás felelt.
Szellő hozta a mandolin szavát
A végső accordot „Jó éjszakát!“

Csillagvilágos csöndes őszi estén 
A Davos völgvön szólt a mandolin 
8 valami régi, régi operettnek 
Zenéje szállt a szellők szárnyain 
A refrain csak az volt „Jó éjszakát I 

. . . . Az égen fehér felhők úsztak át . ...

Benkóczy József.

Paraszt-egoizmus.
Irta : TCá.zvtci Int-srAa.,

Hat kemény munkanap utón » vasárn.p 
délutánja hozza meg az igazi parasztnak a 
szórakozást. A jó parasztot, akit . világ 
polgárok kábító tanai lelkében míg meg 
n-m mé'eyeztek, minden ídegszála az 4! 
dott anyaföldhöz vonzza őr a ezabad term1- 
«zet ölén szemlélődve keresi azt a lelki 
szórakozást, amit a nagyvárosi nép érzék

ingerlő, agyat kábító mulatóhelyeken vél 
feltalálhatni.

Ekkor járja a határt; nézi, vizsgálta a 
növényzet fejlődését

Tulajdoképen nem a sajátjára kivánci, 
azt töviröl-hegyére ismeri, hanem úgyszólván 
az egész határ növényzetét vágyik ismerni.

Ha úgy találja, hogy az ö vetése szebb, 
jobb, mint másé : mérhetetlen holdé, ság és 
megelégedés tölti el lelkét; ha ellenben sz 
ö veteménye a fejlődésben elmaradt, silány : 
addig kutat, míg az övéhez, hasonló vagv 
még silányabbra talál és ilyeukor lelke némi 
vigaszt lel abban a tudatban, hogy a gond, 
a baj nemcsak az ö váliaira nehezedik, 
másoknak is kijutott belőle.

Hanem ha az ég áldása, az. eső sokáig 
elmarad : kemény csatát vív lelkében a 
remény és elcsüggedés. Ilyenkor szorongó 
szívvel tekíntget fel az égboltra, kutatva 
az ég kék azúrján egy sötétebb folt után.

Borul az égbolt. Egy-egy kövér eső 
csepp a megkönnyebbülés sóhaját hozza le 
a lélek mélyéből, urat nyitva a szívbe az 
örömteljes reménynek ; mig egy erőteljesein 
hűvös szélroham, mely szétnyitja rövid 
időre az ég felhők árpitját, elszakítva abból 
eSy °gy folhödarabot, mely rohanva tova
nyargal, újra a csüggedés és bánatnak ad 
helyet a szivekben.

Egy forró, száraz tavaszi vasárnap dél
utánján Zsitva község becsületes földmives- 
népe is seregesen ballagott ki a határba. 
Köztük van Kovács Mihály uram is, * 
község első embere. Jómódú, igen istenes
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Tál»sztmAny 10-iki ülésén az aliapáiii ja
vallat a fellebbezésnek helyt adott azzal, 
ho"V » képvÍBelö’eatület túllépte hstú-kö- 
r(ö, mikor a megyei párt elnökének Ha
vazott bizalmat, tehát politizált, ellenben a 
fellebbezőt megdorgálja a polgármesterrel 
uzemben tanúsított sértő magaviseleté miatt, 
továbbá nem látja fennforogni annak a 
szükségét, hogy a polgármestert eljárásáért 
fegyelmi vizsgálat alá vonja. Az állandó 
választmány ezzel szemben a fellebbezést 
elutasíthatni javasolta, A másnapi törvény
hatósági közgyűlésre a békepárt — mely 
ezen ügynek meg nem érdemelt nagy fon
tosságot tulajdonított — teljes erővel fel
vonulván, az objectiv béke szent jeligéje 
alatt helyet adott a fellebbezésnek és a 
polgármester eljárását helytelenítette, va
gyis más szóval megtiltotta a lévai polgá 
roknak, hogy valakiben bízzanak, mert 
ezentúl már Marótrói fogják diktálni a 
lévaiaknak, hogy kit szeressenekf. — Abba 
is beleszólnak, hogy Léván kit válasszon a 
polgárság megyebizottsági taguak. így leg
utóbb a maróti községi bíró gyakorolta 
veto-jogát ifj. Madarász József orsz. kep- 
piselőnk megválasztása ellen. Csak az » 
különös, honnan ismeri a maróti biró ifj. 
Madarász Józsefet ?

— Eljegyzés. Ifj. Tóth István, ter- 
genyei tanitó, Tóth István lévai ref. kán- 
torlauitó fia, pünkösd másodnapján e‘je 
gyer.'e Salga Irenkét, Kutassy Dénes nyug, 
lévai ref. kántortamtó bájos unokáját. Áldás 
kísérje frigyöket 1

— Évzáró ünnepély. A lévai k. r. 
főgimnázium önképzőköre pünkösd hétfőjén, 
e h<> 8 Án szépen sikerűit évzáró-ünnepélyt 
rendezett, melyet nagyszámú közönség hall 
gatott végig Az ünnepély programmja ma 
gas színvonalon fellőtt s ifjúságunk képzett
ségéről iett tanúságot. A műsort az önkép
edkor férfikara nyitotta meg jó! betanult 
magyar dalokkal. Ezután Szomolányi Autal 
VII. o. t. szavalta Szabó Imrének a vak 
cimü költeményét mélyen átérezve, nagy 
hatással. Utána Hreisz K Imán adta elő 
hegedűn nagyobb gyakorlatra valló techni
kával Kéler a'föidi buc-uhangok czimü zenei 
költeményét Hubcrth István diskret zon- 

ember ökigyelme, aki azt vallja magáról, 
hogy Isten és felebarátja iránt tartozó kö
telességének mindé’ha igazán megfelelt. 
Most is hallatja vigasztaló szavait egyik
másik elcsüggedt embertársához intézve, 
hogy csak tűre iem, meghal'gwtja az Ur a 
hozzá könyörgők szavát. E’válva társaitól 
szorgos szemmel vissgáija nagydarab földjen 
a vetést, néha-néha az egre tekintve. A 
üzemiét bevégezte éa a távolba kutató szeme 
mintha egy darab sötét felhöfosziányt fede
zett volna fel az égbolt peremén. Merőn 
néz a mesezesegbe, hatalmas mellkasa kitá
gul és kebléből egy méy óhaj tor ki, 
összekulcsolt kézzel, szemeit az épre füg
gesztve imigyen fohászkodik : „Oh Uram, 
hallgass meg engem, hűséges szolgádat, 
küldj egy jó esőt ; de ha már a többi fe
lebarátomon á dákodat- árasztani nem is 
akarod, legalább az én földemet öntözd 
meg bőséges égiharmatoddal !“

Meghallgattál ott.
üdvös nyugati szólroham szágu d ; sötét, 

tarajos felhők kimondhatlan sebességgel 
rohannak ; sivitó, majd morajló hang tölti 
be a tért ; a hirtelen lehű t levegő meg- 
borzongtat ; a villám egy óriási cikk-cakk 
vonalat ir az égboltr. , melyet süketítő csat
tanás követ és egy hatalmas égizuhany 
után sűrűn ömlik a pusztulást és nyomort 
jelentő jégeső.

Mihály gazda kővémeredten áll egyhe- 
lyen. A dermesztő zuhatag magához téríti 
^áhultságából és a rettentő istenítéletbe 
•tilajon ordítja : „Ne, csak az enyémet ki- 
■sóid Uram, a másét elpusztíthatod11 1 

gora kiaérete mellett. Ezután Halbwirth 
Oszkár VIII, o. t., az Önkep'őtör elnöke 
vett búcsút tartalmas, lehe heréden 
tanáraitól és társaitól, mire Huberth bt.an 
VII. o. t. a kör főjegyzője ezt társai ne 
veben megköszönvén előterjesztette múlt 
évi jelentését, mely a kör tagjainak szor
galmas mu nkásságáról tesz tanúságot. Majd 
Rohonyi Gyula VIII. o. t. szavalta meg
kapó közvetlenséggel és rutinnal Várad! 
Antalnak a tanú cimü költeményét. Ezután 
Kriek Jeuö VII. o. t. szavalta ób Huberth 
István zongorán adta elő Herodek-Kerner- 
nek a Magyar dal cimü melodrámáját. Úgy 
a szavaló, mtnt a kittéi ö, s a betétet éneklő 
karok a hazafias irányú költemény minden 
szépségét ügyesen kifejezésre juttatták. A 
főgimnázium igazgatója Cserhelyi Sándor 
ezután kihirdette a pályázatok eredményét. 
Majd fekets László VII, o. t. nagy tetszés 
mellett előadta Gabányi Fuzsitus Muzsikus 
cimü mouologot. Az épületes szép ünne
pélyt a vegyes Kar éneke fejezte be. A 
jelen volt közönség zajos tapssal fejezte ki 
elismerését a szereplőknek a szép előadá
sért s lelke-.eu megeljenezte Divényi Gyula 
tanárt, a kör népszerű vezetőjét, ki az 
évközben is több Ízben rendezett ünnep
ségek keretében fényesen bebizonyította, 
hogy a lelkes és odaadó vezetés mennyire 
emeli az ifjúságnak HzeVemi fejlettségét és 
nemes ambícióját. Léva város közönsége 
háláé szivvel köszöni meg intézetünk tanári 
karának azt a sok fáradságát, melyet ifjú
ságunk szellemi a erkölcsi nevelésere for
dítottak.

— Gyaszhir. Krizsányi Károly a lé
vai szabó iparrársulat elnöke, Léva város 
t. b. tanácsnoka és sok éven éven keresz
tül a képviselőtestületnek volt tagja e hó7-én 
este hosszas betegség után csendesen el 
hunyt. A boldogult értelmes, képzett tagja 
volt a lévai iparos osztálynak, kit kedves 
modoráért az egész város nagyra becsült. 
Sok év óta a lévai rel. egyház presbitere 
volt s mint egyházi elöljáró is tisztének 
mindenkor becsülettel megfelelt. Temetése 
e hó 9-én ment vegbe. Ravatalánál család
ján kivül még számos jó barat és ismerős 
gyűlt össze, hogy utolsó útjára elkísérje. 
A boldogult családja a következő gyászje
lentésben tudatta szeretett fejének elvesztőt; 
Fájdalomtól megtört szivvel jelentjük, hogv 
forrón szeretet férjem, édes atyánk, illetve 
kedves jó nagyatyánk Krizsányi Károly 
hosszas, keresztyéni türelemmel viselt 
szenvedés után,f, évi junius hó 7-én este 
6 */,  órakor, eleiének 59., legboldogabb 
házasságának 35. évében jobblétro szende- 
rült. Drága hallottunk hült tetemeit n hó 
9-éu délután 5 órakor helyezzük őrök nyu
galomra az ov. ref. egyház szertartása sze
rint. Léva, 1908. junius hó 8-án. Nyugodjék 
békében I A'dott legyen emléke ! Kersik 
Benőné szül Krizsányi Emília, Korpás Ist
vánná szül. Krizsányi Juliska, Krizsányi 
Vilma, Krizsányi Károly, Krizsányi Sándor, 
Krizsányi Ilona, Krizsányi Böake gyermekei, 
özv. Krizsányi Károlyné szili Kubik Emília 
neje. Kersék Benő, Korpás István vejei. Ker- 
sék Gyun, Kersék Dezső, Korpás Pista, Kor
pás Juliska, Korpás Lacika unokái.

— Táncmulatság — szlnlelöadás 
A Lévai Kath. Legeny-Egyediiet folyó évi 
junius hó hó 18.-an, csütörtökön az Oroszlán 
vendéglőben, ozinielöadáasal egybekötött 
jótékonycélú táncmulatságot reudez. K -z- 
dete este 7 és fel órakor. Jegyek előre 
válthatók Bor;sányi és Csernák üzletében. 
Felülfizeteseket és adományokat köt-önettel 
fogad és hirlapilag nyugtáz az elnökség. 
Belépti díj a szinielöadásra s a tánezra : 1 
korona Szrméiyenkint. Karzat: 40 fillér. A 
karzati jegy tánezra nem szolgál. Színre 
kerül : Sárga csikó eredeti népszínmű 3 fel
vonásban, irta: Csepreghy Ferenc. Súgó: 
Ctuvara József t. k. Az énekszámokat ta
nította : Orabuz József t. j. Saomélyek : 
Bakaj A., parasztgazda Biró Gyula e. t., 
Erzsiké, leánya Presztolánszky Anua k. a.. 
Csorba Márton csikósgazda Éder Imre e. t.. 
Ágnes, a felesége Krekooics Vilma k. a., 
Laci, a fiók Czimmermann József e. t„ Ge- 
lecséri, pusztabiró Jakál Gyula e. t. Peti, 
fa Kratyina József e. t., Harasztos, kántor

Mészáros János e. t., Boltos Iczig Jakál 
láván <i. t., Ctárdásgazda a Hólyagosban 
Sindler János e. t., Bogár Imre betyár Bó- 
zsik Imre e. t,, Szúnyog, vén betyár, Gazsi, 
sánta koldus Bella László e. t.. Bagó, vak 
koldus Valentik Lörincz e. t., Bőnké, főző
asszony Andruska Irén k. a. Kecskesné, 
Erzsiké keresztanyja Bozóky Juliska k. a.. 
Pista, Bakaj szolgája Miklósy Vilmos e. t„ 
Ferke csaposlegény Uherik István e- t , 
Hegrdüi, czigány llanszkó Péter e. t., Bő
gős, czigány Molnár Lajos e. t,, Klarinétos, 
czigány Szepessy Gyula e. t. Nép. Legények. 
Leányok. Pandúrok. Történik az első felvo
nás Tüskésen B’kajnál; a második Sárréten 
Csorbánál; » harmadik a Hólyagos csárdá
ban és Tüskésen Bakajnál. Szinielöadás 
után táncz.

— Tornaverseny. Ma d. u. 4 órakor 
lesz az áll. tanító Képzőben a házi torna
verseny az intézet udvarán. A versenyt 
szabadgyakorlatok előzik meg, azután egy 
mintacsapat szer tornáaast fog bemutatni, 
majd egyéni versenyek következnek ma 
gas- és hosszúugrásnól, eúlydobásbóh Lesz 
azonkívül versenyjáték. A győztesek közt 
10 dijat fognak kiosztani. A verseny után 
az I.—III. évfolyambeli növendékek meg
kapják bizonyítványaikat és elbocsáttatmk,

— Eljegyzés. Frischer Ármin úr D!u- 
hAról (A’*va  m.) eljegyezte Tauber Rózsika 
kisasszonyt Gar mszentgy örgyröl.

— Zombory Gyula vándor tanár, 
volt k-letutazó, e hé’ folyamán városunkba 
érkezik, hogy keletágsiai (japán mandzauriai) 
utazá sának élményeit s tapasztalatait igen 
érdekes néprajzi előadásban elbeszélje. A ki
váló előadó etnográfiái előadásaira előre is 
felhívjuk a tudni szeretők érdeklődését. 
Zombory ur országszerte másfél év óta hir
deti keleti meséit s mindenütt a legnagyobb 
elismeréssel fogadták, sőt laptársaink tün
tetés szerüleg nyilatkoznak a nagyérdekű 
előadásról. — Ma este 8 órakor a Kath. 
körben tart előadást. Körül vezet i a hallga 
tót a világtengereken át — Afrikán körül
— a virágos Japánba s bőven, színesen ismer
teti ennek a rendkívül érdekes népnek min
dennemű, ezernyi érdekes élei viszonyait — 
elvezeti hallgatóit a magyarok őshazájába 
stb. Egy szóval, aki igazán tanulságos, ér
dekes előadást óhajt hallani, az nézze meg.
— Az előadást a hallgatóság az előadás után 
tetszése szerint honorálja.

— Gyermekeid adás Garamujfalunan 
folyó hó 8-án, vagyis pünkösd hétfőjén 
igen sikerült, kedves gyermekelőadás volt. 
Az elemi iskolás tanu’ók adták e:ő este az 
iskol iteremben. A kis lantosné című bájos 
mesét. A kis tót gyermekek bámu atos 
szabatossággal és átérzéssel játszottak és 
énekeltek. Ami pedig legertéketebb a do
logban, az, hogy a magyar nyelvben való 
kitűnő előmenetelükről tettek tanúságot. A 
szép előadáson ott voitak a vidéki birtokos 
urak, a nevelésügy és a közigazgatás kép
viselői. — A szép eredmény llulják Já
nos tanitó ügybuzgóságat dicséri.

— A lévai kerületi munkás biz
tosító pénztárban, a hivatalos órák fo
lyó évi junius hó 15-től augusztus hó végéig 
délután 3 orátoi 5 óráig, szeptember hó 
1-től junius hó 15 .g pedig délutáni 5—7-ig 
lesznek megtartva.

— Kézfogé. Kovács Józs f gazd isz és 
szeszgyárve/ető eljegyezte Mncsek Micikét, 
a lévai csendőrpurancsnok Macsek Istváu 
kedves leányá'.

— Vizsgarend változás, a tanonc
iskolákban. Kot tanonciskolánk igazgatóságai 
ez utón hozzák az érdekeltek tudomására, 
hogy az iparos és kereskedő inassskolák 
megállapított s közölt vizsgalati rendje 
annyiban változik, hogy 19- és 20-ikán az 
iparos tanulók vizsgálatai tartatnak meg, 
22- és 23-án pedig a kereskedő tanoncokéi. 
Amott első napor az előkészítő és I osztály, 
a másodikon II. és III. osztály áll elő — 
emitt az első napon az I. és III. osztály 
vizsgálatai, a második napon a II. osztályéi 
tartatnak. Az évzáró ünnepély a jutalmak 
kiosztásával változatlanul 28-án lesz.
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— Elpusztított osalád. Nem kell i 
megijedni, uem emberi, hanem rófca-caalád- I 
ról van seó. Van a lévai ur dalomnak a 
podi'ussányi gazdaságban egy szép kis er- 
döcskeje a ebben féltékeny gonddal Őrzött 
fácánok. Eunek a fácánosnak a híre róka
körökben is elterjedt, am nt azt az alábbiak 
igazolják. Még a múlt hóban történt, hogy 
az erdőőr észrevette, hogy a fácánosba va- 
lahonnéc egy egész róka család lopakodott 1 
be s elfoglalta a lakatlan régi borz-kastélyt. 
Az erdöör rögtön jelentést tett Hoffmann 1 
Ferenc főerdéaznek, Ő maga pedig lesbe 
állva a családapát még aznap este, rókama- 
máf kora reggel a borzlyuk bejáratánál le- 
durrantotta, két ifjú sarjadékot pedig csap 
dába eleven megfogott. Három urfi még 
benmaradt a lyukban. Ezeket másnap a fő
erdész tacskói gyomrozták agyon. Alighogy 
ez a veszedelem elmúlt, pünkösd előtti na
pon megint jelenti az erdöör, hogy egy hét
tagú rókac-miád érkezett, már majdnem 
anyányiak és tönt tanyáznak, nem a lyuk
ban. Ennek mar a fele sem lévén tréfa, a 
föerdész pünkösd hétfőjén összeszedett egy- 
pár vérbeli puskást és a podluzsányi kis 
vágásokat szép csöndesen meghajtották. Az 
eredmény, illetve diadal fényesebb volt a 
csuzimai tengeri csatánál. A hét rókából 
agyonlőttek ötöt, a hatodik is megkerült 
már élettelenül, melyet az erdőőr egy elő
ző portyázás alkalmával megsebzett. A 
hetedik — a rókamama — szintén beleke
rült a hajtásba, de egy lövés után hirtelen 
megfordulva elhordta valószínűleg kilyukasz
tott irháját 8 most már valahol a harmadik 
halárban siratja, kedves családját, ha ugyan 
már eddig bánatában vagy helyesebben 
mondva vérmérgezésben meg nem hótt. A 
ritka Szerencséjü vadászatot a podluzsányi 
vadászháznal rövid, de tartalmas tor kö
vette, mely alkalommal nagyobb ünnepség 
okáért az egyik vadász annak rendje azerint 
a rókára heveredve megcsapatott.

— Mezőgazdasági tanfolyam nép 
tanítók és gazdasági szaktanitónők 
■Barnára A földmivelésügy 1 miniszter a 
gazdasági ismétlőiskolák vezetésére hivatott I 
néptanítók, illetve szaktanitónők gazdasági 
kiképzésére julius 20.-tól bezárólag augusz
tus 14.-ig az algyógyi, békéscsabai, breznó- 
báuyai, csákovári, Csíkszeredái, hódmezövá- | 
aárhelyi, jászberényi, karcagi, komáromi, Ili- i 
gosi nagyszentmiklósi, rimaszombati, szent 
imrei, szilágysomiyói, és szabadkai fö dmives 
iskolákban a múlt évhez hasonlóan 20—20, 
összesen 300 néptanító, a kecskeméti főid
ői; vés iskolában pedig 20 gazdasági szakta- 
nitónö részére négyhetes mezőgazdaság 
tanfoiyamot rendez. E tanfolyamra felveen
dő minden egyes néptanító, illetve szakta 
mtónő egyszáz korona átalányban részesül, 
mely összegből negyven koroua ellátási díj 
levonásival barmiuc koronát jelentkezéskor, 
ugyanannyit a tanfolyam befejezése után 
fizetnek ki. A tanfolyamokra tényleg alkal
mazásban levő oly néptanítók, illetve szak
tanítónők vetetuek fel, kik mezőgazdaság*  
tanfolyamon még nem vettek részt. A tan
folyamokra fölvétetni kívánó egyének ez 
iráut illetékes tanfeiügyelőségüknél tartoz
nak keilő időben jelentkezni. A kir. tanfe- ’ 
lügyelök a folyamodók névsorát a vallás- es 
közoktatásügyi miniszterhez terjesztik fel, a 
fölvétel pedig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter kijelölése alapján történik.

— A bankkamatlab leszállítása Aa Osztrák ma 
magyar l>xi>k máj un hó 8-tól a leszámítolási kamat
láb t 4a/t-bau, a lombani-kamatlábat 4*' t®/0, illet'e 
5*| 0-bau állapította meg. Ezxel az osztrák és magyar 
piacon ismét a normális kamatláb van ervéuyb*  u. 
Előrelátható volt, hogy a fővárosi pénzintézetek e kö
rülményt fel fogják használni arra, hogy a betétek 
után is kisebb kamatot fizess-nek, a minthogy máris 
elhatározták, hogy a betéti kamatlábat bruttó 3.75 
százalékra szadi’j k le, a mi tisztán mintegy 3.37 szá
zalék kamatozásnak felel meg.

— A tanítónők férjhezmenése. A 
felekezeti iskolai tanítónői választásoknál 
gyakori volt az aa eset, hogy a tanítónők
kel kötelezvényt írattak alá, mely sierir.t 
férjhezmenésük e étén állásukról s minden 
követelésükről lemondanak. A kultuszmi- 
nisster most rendeletben kimondotta, hogy 
a választóéi jegyzőkönyvben foglalt as a 
kikötés, mely szerint a megválasztott tzni- 

tónő fér jhezmeneteie esetén áliáaáró lemon
dani köteles, mint törvényes ulappsl nem 
bíró, érvénytelen.

— A számvevői és számtiszti ál 
lásokat a tegnap d. u. 4 ólakor tartott 
váron: közgyűlés töltötte be. Városi szám- 
vavönek a kandidáló bizottság csak Baker 
Árpád Selmecbányái számtisztet találta ké
pesítettnek, a közgyűlés Baker Árpádot 
közfelkiáltással városi számvevőnek válasz
totta meg. A számtiszt könyvelői állásra 
12 jelöltet talált képesítettnek, mindezeket 
jelölte a kandidóló bizottság. A szavazás 
elrendeltetvén, leszavazott 75 képviselőtes
tületi tag, a 75 szavazatból Farkas Tódor 
kapott 34 szavazatot, Farkas Miklós ugyan
csak 34 szavazatot, Kovács József 4 szava
zatot, Mótyvay Gyula 2-t, Belházy Arnold 
1 el. A két egyenlő szavazatot kapott je
lölt közül sorshúzás útján Farkas Tivadar 
kerfi't. ki győztesen.

— Az amerikai klvandorlottak osa adjalhoz. A 
Eitt8burgban székelő magyar consulatus megkeresést 
intézett a vármegyék alispánjaihoz, hogy a pittsburgi 
banyákban tört- 11’. robbanások folytán elveszett magyar 
muukasuk hátramaradt csaladjai részére egv alap lété
ül t tetett. Ezen alap ma már körülbelül 100,000 dollárt 
tesz ki és ezen összeget akarja az alapot kezelő bi
zottság az ulpusz ultak családjai között szétosztani.

éri tehát az alispánokat, hogy hatóságaik teruletéu 
nyomozati utón és hite>es*-u  átlapittassek meg, kik lenné- 
nek a segélyezésre iile ékesek,

— Utazási kedvezményt eszközölt k*  a hadügy
miniszter a magyar, osztrák és boaania-hercegovinai 
vasutak igazgatóságánál az aratásra szabadságolt ka
tonák részére, am.mnyiheu az aratásra hazautazó, va 
lamint a visszatérő katonák, még t»a polgárt ruhában 
utasnak is, az aratási Szabadságé ási jegy egyszerű 
felmutatása ellenében ugyanazon inén ’tlij kedvez
ményben részesülnek, mint a katouai személyek a 
szolgálaton kivül egyenruhában tett utazás alkalmával. 
A kedvezményes jegy a személyvonatok harmadik 
osztályára szól.

— Uj húszkoronas bankjegy. A 
hivatalos lap tegnapi szama közli a Magyar 
Osztrák Bank hirdetményét a most forga
lomban lévő vörös színű huszkoronás bank
jegy kiboc ájtásárói. Az uj bankjegy kibo
csátása junius 20 átt kezdődik abban a 
mértékben, hogy a régi, most, forga ómban 
levő baukjegyet bevonjak. A regi bankje
gyet 1910 juu; a 30-ig kell beváltani. 
1010. junius 30-ika után a régi bankjegyet 
a Magyar-Osztrák Baik már csak 1916. 
junius 30-ig fogadja el átváltás végett. Ez 
időponton mi a bank többé nem köteles a 
regi bankjegyet elfogadni vagy becserélni.

— Elvi jelentőségű határozatok. 
Azok a közigazgatási gyakornokok, akik az 
előirt minősítést egy > ven beöl meg szerzik, 
állásukat vesztik. (Beiügyto. 55,025/1908.) — 
Való állításoknak célsatos csoportosítása ál
tal íb elkövethető az izgatás. (Kúria 
1040/1908.) — A törvényhatósági bizottsági 
taggá lehetés feltételéül a törvény nem azt 
állítja fel, hogy valaki az országgyűlési 
k-p viselő választók állandó névjegyzékébe 
felvevő ingyen, hanem a névjegyzékbe való 
felvételre jogosító szclicmi es anyagi kellé
kek birtokát, azaz : az országgyűlési kép
viselőválasztást minősítést követeli. — A vá
lasztáshoz kirendelt csendőrtiezt jogosítva 
van a választási elnök megkérdezése nelkiii 
is egyes rendbontó cselekmény miatt a 
szükséges intézkedéseket megtenni- (Kúria 
1459/1908) — Valakinek rendőri felügyelet 
*lá helyezése a rendőrhatóság jogkörébe tar
tóz k, melyet az, külön határozat hozatala 
nőikül, bármikor elrendelhet. Az t y intéz
kedés'. féJe közölni n«m k**ll.  (Belügym. 
6869/908.) - Gazdasági terményeknek fel
bujtóé következtében történt clideyenitése miatt 
a tettes cs fe.hujtó ellen intézett ügy e-ibi- 
raia»a a közigazgatási hatóság jogkörébe 
tartozik. (Mi*  isztertanács.)

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon jó l orátok óh ismerősök, 
luk felejthetlsn leetvcrünk illetve unoká
ból jánk Síilaveciky Sándor nyu^-a'mázolt 
honvéd-örnai:y elhunyta alkalmából szives 
részvétükkel fájd^munka" enyhiieni szíve
sek voltak, fogadják ez utón is hálás kő- 
szünetünket.

Ssilaveczky cialádSsilaveczky család

Tanügy.
Évvégi vizsgáitok a lévai kegyesrendi fö 

gimnáziumban. Kezdetük reygel 8 órakor 13-án 
Hiltau. 16.-án VII. latin, magyar, görögpót- 
lómagyar. VI. magyar, ucrnet, görögpótló
magyar. V. német, latin, számtan. IV. tör
ténelem, számtan. 17.-én III. Iai.»i, magyar. 
II. földrajr, számtan, szépírás. I/B. számtan, 
rajz, szépírás. I/A. földrajz, latin, szepiiás 
19-ón VII. nénié*,  görög, görögpótlórajz. VI. 
latin, terméaz.eirajz, történelem. V. görög
pótlórajz, raaL'y.r, természetrajs. IV. latin, 
rajz, magyar. 20.-án III számtan, földrajz, 
rajz. II magyar, rajz. I/B. latin, magyar. 
I/A. rajz, számtan. 22.-én VII. természettan, 
meitnyi.ségian, tört ueiem VI görög, görög
pótlórajz, mennyiségtan. V. történelem, görög, 
görogpótlómagyar. IV. nemet, természetrajz, 
23.-an III. nemet, történelem. II. latin, 
természetrajz. I/B. természetrajz, földrajz. 
I/A. magyar, természetrajz. 24. en. egész 
Bégtan, francia, gyoiairás, rajz. Az igazga
tóság sz,ívesen látja a vizsgálatokon az ér
deklődj szülőket és a tanügy barátai'.

-- Az izr. népiskola vizsgálati rendje 
Népiskolánkban az ez évi záróvizsgá
itok a következő napokban éa sorrend
ben fognak megtartatni : Vasárnap junius 
14-én d. e. 8 órakor a II-, III., IV. és V. 
osztály hittatn vizsgálata, d. u. 4 órakor az 
I. osztály vizsgálata, hétfőn ( 15-én ) d. e. 
8 órakor a II., d. u 4 órakor a III. osz
tály vizsgálata, kedden, 16 án, d. e. 8 óra
kor a IV., V. éa VI. osztály vizsgálata, <i. 
ti. 3 órakor z.áróünnepély kapcsolatban ének 
és tornavizsgáUttal. E izsgálatokon a 
szülőket, tauügybarátokat és érdeklődő 
közönséget szívesen látja a lévai izr. isko 
laszék.

Lévai piaciárak.
KorAtvexető : Kóuya .főve*  rendőrb «p:tány

Buzit íu.-xaártfióinkónt 21 kor. 20 61 22
kor 10 fill. - Kétnze^H 18 kor 40 611. 18 
kor. 69 611. — Rozs 18 kor. 20 6 L 18 J o 
80 611. — Árpa 12 kor. 80 611. 13 kor. 60 
6 1. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 20 61 
— Kukorica 13 or 60 fill 14 kor. 40 ti

Lencse 24 kor. 40 fill. 24 kor 80 fill. 
Bab 11 kor 20 61'. 11 kor. 60 fill — Kő 
Ion 9 kor. 40 fill. 9 kor 80 fii*.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 óv. junius hó 7-t31 1908 évi junius hó 14 óig

Születés.

A szőlőit uevt;
jt
9

á 
&°

▲ gyermek
neve

8xeduáh J. Palkovics M. hu Sándor

Drapcsat I. Szenesi J* fin Józset

Őrei Lajos Kin Eszter tiu Lajos

Valeut Istváu Pesl Mária Hu Béla Rudolf

JáuoNny I. Andruska ü. tiu László József

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Liilei Imre Bútor Ilona

Gregóry Béla Lakod Mária

róm. kath. 

róm*  kath.

Halálozás

Az elhunyt neve K *4 A halál "

Bauer KezBŐ

Krizaányi Károly

26 éves

59 w

TüJőftümökor
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Nyilttér-

M O LL-F ELE
“SEIDLITZ-P O E 
Enyh«, oldó há»i««sr mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód e^yébh következni. 
i,yeiben szenvednek.

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

M O LL- F É LE ~|
SÓS-BORSZESZ

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
gzaggatás éa bülésből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kői, 1.©O
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában.

Föszetküldasi hely MOLL A gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Bécs, 1. Tuchlaiben 9.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1844 óta használatban levő étvágy
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer.

Egy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 1. után 
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető ;
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

HIRDETMÉNY.
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönség szives tudomására hozni, hogy 
Szklenótürdőn (Barom.) a

fürdövendéglöt 
bérbe vettem s azt a mai kor igé
nyeinek megielelőleg rendeztem be s 
alakítottam át.

Vendéglőmet a legkitűnőbb ma
gyar és franczia konyhával láttam el, . 
mely személyes vezetésem alatt áll, 
ezenkivül kitűnő italokat Villány és ■ 
Balaton mellékéről szereztem be.

Amidőn a mélyen tisztelt közön
ség pártfogásába ajánlom magamat, i 
megjegyzem, hogy pontos kiszolgálás, 
zolid és mérsékelt áraimmal megelé- 
edve leendőnek.

vagyok kiváló tisztelettel 
Szklenófürdő, 1908. junius 1.

Nemess Jenő 
vendéglős.

Táncziskola megnyitás!
Léva város és vidéke o. é. kötönsé- 

genek szives tudomásara adom, hogy Jul. 
1 én Orossián nagytermóbnn 

táncztanfolyainot nyitok 
Beiratkozás: Junius 22-töl a teremben.

Gyermek tanfolyam ! 
Felnőtteknek esti cursus I 
Boston I Különórák !

Léva környékén különórákat és csoportok 
tanítását elfogadom I

Szives pártfogást kér
Kreutz Gyula

iőv, oki. táucstauitó.
A párisi Tánczinüvészeti akadémia 

* tiszteletbeli tagja.

Mótorvevök figyelmébe
Herkules mótorvállalat.

Budapest, "V.. Váczl-ut 30.
Ajánlja úgy cséplesi mint malom

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

tizemben megtekinthetők.

Teljes | 
jótállást 
kiíbnastalau 
tizemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ' !
13—14 éves fin is kezelheti !

Árjegyzék ingyen 1 Olcsó árak részletfizetésre 1

100 dó, elismerő levél a Magyarországon izemben lévő ctlmliíl j

Bérbe «dó egy esot- XXlaLLL .búLXLíLú. több évre a la- 
dányi utcában. Egy szép négy azobás, konyha 
és mellékhelyiségekkel ellátott lakás, továbbá 
hozzátartozó kocsiszín és istálló, valamint 
egy konyhakert. Bővebbet megtudhatni 
Frommer Ignác üzletében.

Zsákkölcsönzö Léván ami, 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat, és zsákokat is jutányos 
áron elad Ungár Adolf Léva Kohári utcga.

Eladó ház. Léván Bátlii 11 2 számú 

ház szabad kézből eladó

Bővebbet ott a há7tuiajdonnanál.

’egiobb príma áru ezren*XkOVGkOüO ként H koronáért bér 
mentve bármely vasúti állomásra. Kapható 
Werbofazky Joachimnál Léván.

Superphosphat őszi szállításra, 
ajánlom a >egolcsóor» versenyárakban kis -es 
nagy mennyiségben esetleg kocnirakomé- 
nyónként. Werbofszky Joachim Lévay Bars- 
megye.

Betegápoláshoz
czim .1. kiadóhivatalban.

értő asszony al
kalmazást nyer

Birtok kerestetik Bar^megy é- 
ben; csakis tulajdonosok küldjék ajánla
taikat „Jó földet^ jeligére e lap kiadóhi
vatalába.

Pályázati hirdetmény.
A lévai áll. tanítóképző igazgató

sága az intézettel kapcsolatos köztar
tás részére f. év szept. 1.-től szükséges 
tej, hús és zsir, liszt, fűszer, péksü
temény, fa es szén szállításra nyil
vános pályázatot hirdet. A szállítási 
feltételekre vonatkozó esetleges felvi
lágosításokat megadja a köztartás 
vezetője, (lakik a várban) Zárt Írásbeli 
ajánlatokat az igazgatóság elfogad 
jun. hó 25-ig.

Barsvármegye Palosnagymezo köz
ség tulajdonát képező erdőben az 1908 
évre kihasználásra kijelölt alábbi vá
gások fatömege a folyó évi junius ho 
22-en délelőtt 10 órakor a község há 
zánál tartandó írásbeli ajánlattal kap
csolatos nyilvános árverésen fog el
adatni.

1. A községi erdő ,,A“ üzemosztály 
12, 13 osztagában, a Dürwald nevű 
dűlőben egyenként kiszámlált 1252 
darab jegenye fenyő, melynek tatö- 
mege mintegy 1200 köbméter épüle 
tifara becsültetett.

Kikiáltási árul felvétetik :
22 centiméter középátmérőig be

zárólag, 7 kor. 05 fill.
22-32 czentiméter középátmérőig 

bezárólag, köbméterenként 8 kor. 50 fill.
32 czentiméter középátmérőn felül, 

köbméterenként 19 kor. 17 fill.
Bánatpénz 1100 korona.
Az árverés részletes feltételei az 

oszlányi járás főszolgabirájánál, alul
írott község elöljáróságánál és a zsar- 
nóczakobói m. kir. járási erdőgond
nokságnál tekinthetők meg.

Pálosnagymező, 1908. évi junius 
hó 10-én.

A községi elöljáróság.

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 uélkül is ■— mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

Uj kávé árak.
Valódi Brazíliai különlegességek.

Természetes szinü (nem festett.) Korona
I. Minőségű Brazíliai Cuba minőség 1 kilo . 3. —

„ „ Gyöngy erős és zamatos 1 kilo 3. —
„ Óriási nagyszemü Ceylon minőség 1 k. 3. 60
„ Braziljai 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 
Ion , Kék Jáva es Arany Jáva kávé napi áron.

Most érkezett friss Dé'i áruk-, szardínia-, Oroszhalak 
Caviar , Csokoládé , Szalon cukorkák-, igen finom tea-, 
,um-. Cognac-. bor-, pezsgő-, sajt-, túró stb. kapható : 

KERN TESTVÉREK LÉVA.
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MEGHÍVÓ.
A lévai kér. munkásbiztositó pénztár. 1908. évi június hó 18-án íeggel 10 

órakor, a lévai kér. munkásbiztositó pénztár helyiségében megtartandó I. üzletévi 
(1907 évi július ho l-töl december 31-ig)

rendes közgyűléséhez.
KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:

1 igazgatóság jelentése. — 2. Az 1907. év II. félévi zárszámadások és vagyonmérleg bemutatása a felügyeld- 
InzotN ig elenté e lapján. 3 Felügyelő bizottság választása. 2 munkaadó. 4 alkalmazott. — 4. Esetleges indítványok, 
melyek azonban a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal előbb az elnökségit Í1 irásbanbenyújtandók.

A lévai kér. munkásbiztositó pénztár igazgatósága.
Figyelmeztetés III 'víilg'' ta r »k .h:<táro7.atkttpHN </.;vnh:<ti meg nem jűeim-k, a közgyűlés'minden további megh'VÓ uéh iil folyó évi június hú 21 en

(j,.iitai, • p nz.t;u h»-. í■ fog megtartatni, mely kösgyfiléw tskintet nélkül a megjelent tagok számára határozni fog.

A lévai kér betegHegéiyzö pénztar
BEVETED. ZÁRSZÁMADÁSA az '907 évi julius 1 töl deczember 31-ig KIADÁS

i

Pénzkészlet az 1907 év jun 30 án 
Takarékpénztári betétben 
Postatakarékpénztári betétben 
Tagdíjakban . .
Gyógyszerészek engedményeiből . 
Postatakarékpénztárból
Tőkék utáni kamatokból

469
2869

45(1

74
56
31 3.95

2977
147

2518
61

61
60
44
90
18

Tagdijakban . . . . . .
Gyógyszerészek számláira .
Kórházi költségekre...........................
Orvosok hátralékos fizetésére .
Tisztv. és biz férfiak fizetésére . .
Nyomtatványokért ......................
Posta és egyéb apró kiadások . .
Tiszti biztosíték a kér. munkás

biztositó pénztárnak......................
Kamatokra......................................
Postatakarékpénztárba.....................
Takarékpénzt, elhelyeztetett betét . 
Kér. munkásbiztositó pénzt, kölcsön
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VAGYON. VAfiyON-MÉRLEÓE 1907. évi deczember 31 ig. TEHER.

Hatra léki követelésekben
Ebből befolyt 1907. decz vég. 
Munkasbizt. pénztárnak kölcsön 
Felszerelés érteke
A lévai tak. pénzt elhelyezett tőke 
és kamat

5255
2977

20
60 2277

770
278

1044

60
15

41

60

Barsmegye alispáni hivatalnak 
Kórházak hátralékos számláira 
Egyenleg ...

500
160

3710
20
56

4370 76 4370 76
I

A lévai kér munkásbiztositó pénztár
BEVÉTEL ZÁRSZÁMADÁSA 1907. évi Julius 1-től deczember 31 ig. KIADÁS

Tagdijakban munkaadóktól
Tagdíjakban aikulniazoltaktól

3943
3943

01
03 7886 07

Tápdijakra ......
Gyermekágyi segélyekre

2933
14

84
80

Tagkönyvekből 19 80 Kórházi ápolási dijakra 326 44
Iiyógyszerészek engedményeiből 23 52 Gyógytári költségekre..................... 582 58
Tagdíj megtérítésből 8 40 Temetkezési segélyekre . . . 160 _
Kamatokból .... 17 77 Orvosok fizetésére .... 971 4988 66
A volt kér. bígzö pénzt tiszti biztosíték 1377 34 Tisztviselők és szolga fizetésére 1291 98
A volt kér. btgzö pénzt kölcsön 770 15 Bizalmi férfiak tiszteletdija . . . 133 75 1425 73
Postaiakarekpénztári számlából 2565 47 Házbér, iütés és világításra . . 269 -

X. Irodai kiadásokra . ...................... 15 —
X. Posta költségekre ........................... 13 -’6

S. Útiköltségek és egyéb kiadások 138 26 435 52
X. Takarékpénztárnak tiszti biztosíték . 1377 34

Kamatokra .... ... 15 11
Postalakarékpénztári fennálló számla 3897 29
1907. évi pénztári maradvány 528 87

12668
—

52
— 12668 52

VAGYON VAíiyON-MÉRLEóE 1907. évi Julius 1 töl deczember 31-ig. TEHER

Készpénzmaradvány 1907. dec 31. 
Postatakarékpénztárban elhelyezve 
Nyomtatványok értéke
Követelés az orsz. ínimkasbiziosiló 
pénzt közgy kiküld útiköltsége

Hát alékos tagjárulék
Tiszti biztosíték átmeneti tétel 
Egyenleg mint hiány

528
205

87
20 734

180

89 
2825 
1380 
1687

07

20
21

32

Gyógyszerdijakban . . .
Orvosok hátralékos fizetése
Kórházi számlában ....
Nyomtatv. és irodai szerek számláján 
Tiszti biztosíték átmeneti tétel . .
Kér, betegsegélyző pénztárból kölcsön

•

2182 
1617
438
507

1380
770

22
50
92
01

15

0895 80 6895 ] 80

Nyomatott Nyitrai és Társa gyorssajtóján Léván


