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ílöfizetési feltételek.

Egy évre . • 
Hat hóra . ■
Három hóra . 
ügyes számok

10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
Q centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnödk.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. |j 
Megjelen vasárnap reggel.

Főmunkatárs : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA • NYITRAI és TÁRSA.

Szent István napján.
Irta : Pózna József.

Rossz időket élüttk ; Iiousseauval 
szólva „a romlottság most már minde
nütt egyforma, nincsen már erkölcs és 
erény.11 Ha a természeténél fogva jó
nak teremtett lelkünk valami szép, 
nemes és önzetlen ideál után sóvárog, 
ba a szülő vagy nevelő a magyar 
nemzet kiváló tulajdonságait s erényeit 
akarja a tanulni vágyó fiatalsággal 
megismertetni : minderre — sajnos — 
megfelelő példákat nem a mai, anya
gias szellemű, önző célokat szolgáló, 
kiváló jellemekben és nemes ambitióban 
szűkölködő korban keres, hanem visz- 
ízamegy a múltba, onnan vesz esz
ményképet.

Ha a jelenünk sivár, hadd gyö
nyörködjem hát nemzetem múltjának 
dicsőségében, hadd kábuljon el lelkem 
a dicsőséges múlt emlékeinek virágos 
illatától! Ha az annyi fénnyel, mint 
gyásszal teli múltúnkra gondolok, 
megtelik a szivem jóleső érzelemmel, 
mint megtelik a virág kelyhe a meleg, 
tavaszi reggel üdítő harmatával.' Há
lát rebeg ajkam, hogy ez a nemzet 
az én nemzetem, amelyet ősi hazájából 
erősebb népek elűzvén, idejött, hogy 
új hazát szerezzen e vérrel annyit ön
tözött földre. Olyan volt itt sokáig, 
mint az elárvult madár, kitéve vihar
nak, szélnek,

Csak a Te jóságos szemed vigyá
zott rájuk Uram ! a hazáért vívott 
iszonyú harcokban. Te küldtél és ad
tál nemzetemnek Gigasokat, kik haza
szeretettől lángolva, megmentői lettek 
a kétségbeesés keserű perceiben. Ilyen 
volt Sz. István is, aki midőn látta, 
hogy a külföldi kalandozások a magyar 
nemzet erejét gyengítik, „sok vért 
ontva, maguk is vérezve," atyjával 
együtt a kereszténység felvételében 
átta az ország megmentését. Népével 
együtt a pogány vallásról a civilizátiót 
•nnyira előmozdító keresztény vallásra 
lert, mert akkor civilizátio és keresz- 
•énynég egy. Más alapokon művelődni, 
!?* Dt keresztényen, akkor ki volt zárva, 

nnek belátása nagy érdeme Sz. Ist- 
’ennak, mert ezzel biztosította ezeréves 
“imaradásunkat.

Valóban „kard foglalta el, kereszt 
tolotta fönn e hazát.“

E szent keresztet első királyunk 
tűzte a Kárpátok hatal más bércére, 

^eyuek enyhet adó árnyékában pi- 
tll.t a magyar nemzet annyi jó 

t * Bors közepette. A kereszt jelvé- 
JüL^eB^8^e lobogóinkat azon fényes 

*ta bán, melyekben hazánkat, tuz- 
#yhüket védelmezve, védtük a ke

resztény- Nyugatot, de a keresztény 
kultúrát is. „Ez a nemzet akkor volt 
leghatalmasabb, mikor a keresztet vé
delmezte ; akkor fog elpusztulni, mikor 
azt megtagadja. “

Az erős keresztény érzület és hit 
adott csodálatos erőt Sz. Istvánnak, 
hogy az óriási hataim k támadásait 
vissza tudja verni ; hite adott neki 
bátorságot; ez tüzelte őt a valódi ha
zaszeretetre, arra a hazaszeretetre, 
amely erényszámba jön, mert áldoza
tokat kíván, lemondást követel. Való
ban nézzétek a sz. királyt! Minden 
erejét népének boldogítására fordította, 
az irgalmasság cselekedeteit nagy mér
tékben gyakorolta; miüt király nem 
átallotta a szegényekhez leszállani, a 
betegeket gyógyítani.

Az önmagát adó szeretet kiáradó 
tüzének melege föl is olvasztotta rö
vid idő alatt a hitbeli közönyt. Az ő 
és más vallásos királyaink, nagyjaink 
példáján buzdulva, nemzetünk átveszi 
ezektől a vallásosság, hazaszeretet, ön- I 
zetlenség, igazságosság erényeit s azo
kat századokon át gyakorolja. De bol
dog is volt a magyar! Jól mondja 
egyik régi énekünk, hogy akkor „vi
rágos kert vala híres Pannónia.“

Azért a jelenben, amikor semmi 
őszinte vallásosság, semmi igazságosság 
nem tapasztalható, pedig „iustitia est 
ree-norum fundamentumamikor igy 
gondolkozunk: „ ideo meliora, probo- 
que, ta jen deteriora sequor mondom, 
most, visszagondolva a dicső múltra, igy 
fohászkodunk szorongattatásain kban :

Hol vagy István király, téged magyar kivan, 
Gyászos öltözetben te elölted sírván ....

Hol is a régi jó hírnevünk, hol a 
magyar „Virtus.“ Bizony a nemes 
szivek összeszorulnak, látva a mai tár
sadalmi viszonyokat, a hitbeli közönyt, 
az anyagias kort, amelyben minden 
eladó és megvehető, mint Sailustius 
idejében Rómában. Csak az öngyil
kosságok szaporodnak, magas rangú 
egyének önkezükkel vetnek véget 
örömtelen életüknek; tele vannak a 
hírlapok rablógyilkosságokkal. Nincs 
személyi biztonság a humanizmus e 
századában, majdnem csak szükségét 
érezzük ama Sz. István-korabeli tör
vénynek : Szemet szemért, fület fülért!

Hanyatlásnak indult társadalom 
biz’ ez, amelyben semmiféle eszmény 
nem nő és nem virágzik többé! „A 
közügyért való önzetlen lelkesedést 
kiszorí otta a magáu érdek kultusza. 
A jog helyébe lépett az erő, az igaz
ság helyébe a hatalom, az eszmények 
helyébe az érdek. Amit száljai hirdet
nek. azt maguk sem hiszik s a hazug

ság rongyával takargatják a rothadást.“ 
Ilyen korszakban szinte szerencsétlenség 
születni |

De hagyjuk e sötét képet. A hit
beli közöny és vallástalanság mégis 
már kezd eltűnni. A hajnal pír ugyan 
még gyenge ; de hiszen „a sötét éj 
után a legfényesebb és legderültebb 
napot is a hajnal pirkadásának Déhány 
sugára jelzi.11 És ez jó jel; mert a 
hitbeli közöny megszűnése fogja majd 
eredményezni a minden nemes és jóért 
való önzetlen lelkesedést. Hogy ez 
igy lesz, attól nem félek; mert nem
zetem ezer éves múltja arra tanitott, 
hogy valahányszor eltértünk az ősi 
erények útjáról, mindannyiszor bünte
tett bennünk et az Ur Isten; de vi
szont, ha hozzá visszatértünk, mint 
egykor az izrealiták, áldó kezét mind
járt éreztük. „Omnia dum pereunt, 
comes est post funera Virtus.11 Sursurn 
eorda.'

Iskolaügyeinkről.
Fogyóban a vakáció ; közeleg az új 

tanév. Az illetékes iáko'afanntartók most 
készítik azt elő, főleg a külső rendtartást 
illető intézkedéseikkel.

A sós tsgoza'ú zárdái leányiskolánk 
példás tisztaságával már szinte várja a 
növendékeit. Alaposan rendbe hozták a 
város által fenntartott kath. fiu-elemi iskola 
épületét is. A gimnázium külsején, folyosóin, 
évekre szóló nagyobb tatarozás! munka 
folyik. A tanitóképző öreg épülete is, már 
amennyire tisztes kora a reparác'ót tűrte, 
rendbe jött. A kisebb számú felekezetek is 
készen fogadják a szeptembert.

Elletni iskoláinkat ezentúl külsejükről 
azonnal felismerhetjük. Egy múlt évi or
szágos törvényünk szerint épületeikre, meg
felelő felírások a kalmazásával, kifüggesztik 
emzeti címerünket. A tantermekben is 
ilyenek fogják hirdetni a gyermekek előtt 
a magyar állam hatalmát ; himnuiz-táblák 
ahhoz a nemzeti imához fogják őket hangol
ni, hogy .Isten áldd meg a magyart !“

A magyar á'lamessmánek egy újabb tér- 
fogLlása ez a törvényes intézkedés. Idegen 
nemzetiségű vidékeken egy immár halaszt
hatatlan szüságesség, a marunkvérüok közt 
az e zme diadalmas továbbvonulásának a jele 
lladd érezze s legkisebb gyermekiélek is 
ebben a soknyelvű hazában, hogy az iskola, 
annak a megénekelt, hévvel szó itott .mind
nyájunknak Édesanyjáénak egy-egy emlője, 
melyből a tudományt, villást, erkölcsöt, 
egész valónknak c<inc Fását a Haza javára 
kell megszerezni. Lehet, hogy a magasabb 
fokú iskolák is feldíszítik magukat az állam
eszme ezen külső jelervel ; de az bizonyos, 
hogy politikai raélyebbjárás rakatja azokat 
fel a népoktatási elemi intézetekre azok
nak homlokára, hová a tanulásra kötelezettek
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milliói járnak mindennaposán vagy ismétlő 
tanfolyamok szerint.

Utóbbiak között — s erú'tal ezekről 
akarunk egy kiesé részletesebben szólani — 
itt nálunk nagy rajt tesznek a tanoncok : úgy 
iparosok mint kereskedők.

Ezek iskolázásának nincsenek u. n. 
történelmi gazdái. A tanoncok iskolás ne
veltetése hazánkban még egészen új keletű. 
Ennek a két rétegnek oktatását csak újabb 
törvényeink szabályozták a politikai közsé
geket téve iskolánk fenntartó gazdáiul. Ezek 
kötelesek a tanoncok szakirányba tereit 
elemi oktatásáról az ismétlő tanfolyamokon 
gondoskodni.

Városunk már vagy két évtized előtt 
rendezte ezt az ügyet. Derekasan, korsze
rűen. A két tanonciskolánkat látogató, ellen
őrző miniszteri biztosok elismeréssel adóz
tak az itt elért iskolai eredményeknek. 
Tanügyekben fejlett városok e nemű isko
láival ál flották párhuzamba iparos-és keres- 
kedö-inasiskolánkat. Bizonyos, hogy varo
sunkban e két foglalkozáshoz tartozó újabb 
nemzedékünk kitetszöen pallérozott tagjai 
már jórészt ezen iskoláinkból kerültek ki.

Most azt halljuk, hogy a városi hatóság az 
eddig önállóan szervezett, a szakszerű isko
lai képzésnek — itt is, ott is — teljes 
érvényt biztosító két iskolát össze akarja 
csapni. A város háztartásában szükségessé 
vált takai ékosság vezetné eljárásában s az 
államilag tervbe vett „ingyenes népokta
tás*  állítólagos szűkkeblű rendelkezéseit.

Az iskolák felügyelő Bizottsága a 
napokban tárgyalta a kérdést. Tisztázta azt, 
hogy az oktatás ingyenessége alkalmával a 
város teljesmérvü tandijkárpótlásban része- 
sülend, másrészt iskolagondozói szerepében 
rámutatott a felügyelőség arra, hogy a fej
lődés útmutatójának visszafordtissa nem 
méltó egy olyan városhoz, hol a biztató 
jövőnek egyik fontos téuyezöje éppen az ö 
kultúrintézményeiben van megadva.

Az ügyet nemcsak hivatal szerint, de 
ügyszeretettel kezelő Bizottság határozata — 
mint halljuk — megelégedést keltett keres
kedői köreinkben, kik ezen szakiskolájuk

TÁRCA.
Rehabilitálás és polgárjog-

A piacunkra hozott Bokféle boluby, hirföi, 
pazdurki névre hallagató ehető gombafajok 
száma eggyel megszaporodott. Nyilvános 
helyen, a Schmicd-félo vendéglőben meg
ették az első pöffeteg-gombát. Minden utóbaj 
nélkül. Következhetik a többi is.

Ez az a rétlakó gombánk, melyet később, 
mikor már az ökörnyál röpdös, kávészinü port 
eresztve ver fel a lábunk a közlegolön. 
Irtózik tőle ember, állat. Ilyenkor, ha éppen 
nem mérges is, de élvezhetlek, valamint 
akkor is, mikor lilás nedvre foiyik széjjel.

Most fiatal korabeli ártatlansága az 
exakt természettudománybeli tárgyilagos 
(: a szedögyerek „evölegesM ne szedjen :) 
módszer kritikája, a tények kísérleti vizs- 
gálása mellett állapíttatván meg : ez a gom
bafajunk is pozitív módon felvonulhat ko 
fálkodó tótasszonyaink kosárkái utján az 
étlapunkra.

Az idők és körülmények (: uborkasze
zon és laptöltelék ;) eme történeti porBpok- 
tivájának meg kell egy pillanatra állani, 
hogy legyen honnét számítani az időt, mi- 
kortul fogva szervezetülik legnagyobb zsar- 

önálló fenntartását két évtizeden át önként 
vállalt, általuk megajánlott, páratlanul magas 
tandijak fizetési kötelezettségénél tették 
lehetővé.

Mi ezzel az üggyel kapcsolatosan ezúttal 
rá akarunk mutatni arra is, hogy éppen 
ilyen dolgokat, a kultúra ügyét nem lehet 
merőben egyoldalúlag, a hivatalnok szemü
vegén át nézve intézui.

Elismerjük, hogy városunknak szapo
rodnak a terhei s azok közt a közművelődés 
számlájára tartozók. De hisz ez utóbbi 
tulajdonképon örvendetes tény. Az óvodától 
kezdve öt elemi iskolán, két tanonciskolán, 
két más irányú ismétlő-iskolán, polgári 
iskolán, főgimnáziumon át — az állami 
képzöintézetet is idevehetjük elemi és gaz
dasági iskolájával — vagy 2000 tanuló 
érdekéről kell immár nálunk gondoskodnia 
a hatóságnak. A teljes vagy részlegei anyagi 
ellátáson tú1 a külszervezetre vonatkozó 
intézkedések egész raja nehezedik a községi 
administrációra, melyek sokszor az iskolákban 
folyó belső, pedagógiai munkával is érintke
zésbe jönnok. Nézetünk szerint ezen min
dinkább szaporodó administrácionális és 
pedagógiai természetű hivataioskodás útján 
azon városok járnak el helyesen, melyek 
ezen a jövő kialapozása szempontjából 
eminenter elsőrendű fontossággal biró munkát 
egy önálló hatáskörű hivatalra ruházzák. Ad 
az már nálunk is egy embernek való dolgot.

A tanügyi — a kultúr — tanácsokra 
gondolnak.

Az a véleményünk, hogy még mielőtt 
törvényes kötelezettség állapíttatnék meg 
azok szervezésére nézve, ezen állás náiunK 
való szervezésének szükségességét az ör
vendetesen fejlődő helyi kultúránk ki fogja 
sürgetni, meg fogja azt teremteni.

Magyarország — „a lovasok országa11 ?
Mily szépen hangzik ez! Pedig sajnos 

érdemetlen ma már hazánk e szép elneve
zésre I

Midőn ezer év előtt a magyarok e 
szép országot hősi büszkeséggel hazájuknak 
megszerezték, lóháton vonultak abba 1 Min
den egészséges ember lovagolt ; onnan ered 

noka, gourmet gyomrunk ogy újabb főzött, 
párolt, piritott és sütögetett médiummal 
elégítheti ki vérszomját, természetét.

A kisériot első példánya méltó volt az 
ő historikai szerepéhez. Volt akkora, mint 
egy tudományos szintájig felfúvódott kopo
nya. Körülete kitett 70 cm-t, átmérője 
21-et. így köbtartalma a hat cm.a-t túlha
ladta. Súlya 30 deka hijján másfél kilót 
nyomott. Fehérjetartalma 5O.ó40/o volt. 
Alakja szerint ohnegebrechen tauglich ; 
minősége szerint kivül-belül kívánatos ; szine- 
szaga konyhaképos. így mutatott éltében.

A kiporciózott ravatalon a kellő mony- 
nyiségű rántotta-szemfedövel körítve kívá
natos iny- és orrcsiklandozó illatárban 
úszott .... ahhoz értő kezek gondozása 
szerint. Halála — miként már mondottuk 
— másét nem kívánta, Erkölose szerint 
tehát bosszúállóé nem lakozott puhán ru
galmas zsirdús kebelében.

ú szelídség eme klasszikus példá
nya Jaross bátyánk kertiében egy szerény
telenül terpeszkedő tökinda alatt moglapulva 
e hó 3-án találtatott. Tá'alt.atott pedig a 
már mondott helyen két nappal később. 
Fürgén jött a világra. Igazságot szerető, 
beszédes gyermekszájak bemondása szerint 
alig kellett néhány óra a megszületéséhez. 
Ha tudja sorsát; ha megtanították volna

e mondás : „Magyarország a lovasok or. 
szága 1“ — És ma ? — Ki lovagol ma ? _
Kevés dicséretre méltó kivétellel, _  csak
az, aki arra kénytelen I — Ez egészséges 
férfi sport, a lovaglás, keserű kötelességgé 
süllyedt, és magában véve a valódi- és 
pénz-arisztokraták is a kerekeket a nyerés 
elébe helyezik. °

A művelődés előrehaladt, az iparágak 
kifejlődtek, különféle találmányok láttak 
napvilágot, sőt a sportot íb űzik a maga, 
sabb, gazdagabb körökben, nyugati stylben 
de a nemzedék hanyatlik, mert keveset 
lovagolunk I

Ebben a tekintetben nem tartottunk 
lépést a művelődéssel, hanem sajnos, mélyre 
süllyedtünk, oly mélyre, hogy, ha 2-3 lovas 
megje enik valamely faluban, (ugyan ritka lát
vány 1) az összes asszony népség ób utczi- 
gyerekek futnak utánuk, hogy lássák a 
„komédiásokat" 1 oly szokatlan ez a nép 
szemének, ugyan azon népnek, melynek 
elődei lóháton jöttek ebbe az országba 1

Szomorú ez a mai fiatalságra nézve, a 
arra nincs mentség 1 Több ezer fiatal ember 
van országunkban, kiknek szülei lovakat 
tartanak; de sohasem lovagolnak, s talán 
lovon soha nem is ültek ; perszo kényelme
sebb, s az ő szempontjukból talán elegán
sabb is, két jukkerrel 1 kilométert 2 perc 
alatt megtenni / — Ez sport? — Minden 
esetre drágább, célnélkiilibb és a jövő 
nemzedékre nézve károsabb kedvtelés ez, 
mint a szivet, testet s idegeket erősitö lo
vaglás torony irányban a fö deken keresztül,

Azok a szülök, kik lovakat tarthatnak 
és fiaik vannak, vétkeznek saját hazájuk 
és fiaik ellen, ha a sportnak ezt a nemét,
— a kocsizást —, a lovaglás elébe helye
zik. Többnyire ezek siratják azután fiaikat, 
ha sorozásra kerül a sor, a helyett, hogy 
örülnének s büszkék lennének s fiaikat jó 
korán a lóhoz, testedzéshez s pontossághoz 
szoktatnák.

Az arisztokraták, kik a lovaglás, 
futtatás és vadászat sportjának hódolnak,
— (sajnos, ma már szintén nagy részben 
az automobilt előnyben részesítik), — álta
lánosságban például nem szolgálhatnak, mert 
csak kevesen vannak olyan körülmények 
között, kik azt utánozhatják. Lehet azonban 
nagyobb pénzkiadások nélkül is lovagolni, 
mint azt hazánk némely vidékén látjuk is, 
hái’ Istennek, és 50 év előtt még többször 
látható volt.

Hány ezren nézik feszült figyelemmel 
végig a lóversenyeket, de ezek közül mily

Nyizsnyai Kálmán költeményét olvasni és 
énekelni, mely szerint

„Szegény anyám ha tudta volna, 
Dehogy szült volna engemet*  ;

ha lett volna „lába11, hogy nagyot dobbant
son ott a tökinda alatt erjedő sötét auya- 
talajra, bizonyára nem sietett volna amúgy 
gombamódra megnövekedni.

Da rövid földi életének sorsát tűrte, 
tűrte melankólikusan. (: Hiba ne legyen a 
szedés körül 1 .*).  Már elevenen megalkudott 
az elveboneoltatás kérdésével, Nirvánájának 
gondo'atával, mikor t. i, ott Schmied-apó 
egy gílottinkéssel a kölui törvényszéki tár
gyaláshoz méltó közkiváucsiság kíséretében 
mint egy lágykeblű cipót-cipőt felvágta. 
Igen, bőréből cipőt lehetett volna varratni.

Süt már akkor megbékélt sorsával, 
mikor még ezen tortúra előtt szakértő 
szemek hitelesen megállapították róla azt, 
hogy ö kelme a kicserélhetésig szakasz
tott ugyanolyan, mint a milyet a Bo
tanika-atyja, néhai való Liné Karolyi 
upsa!ai ogyetemi professzor úr, az Urnák 
1753, esztendőjében Olobaria bovista név 
alatt in vontál' be a tudományok korcsmá
jába. Sót, illetve itt már sötebben — m'g 
az ellen som protestált tudományos marii- 
riumságában, hogy azon őssel való azonossá
gát is megállapították, melyet az a bizonyos 
nálunk is járt fraukus származású, Caroliu
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hevesen vannak ott a lovsg'ás, vagy a lo
vak miatti Nm a lovaglás a filc1! ott, 
hanem a játék, fogadások s nyereségik 1 
_ T,lt»nák csak el a fogadásokat, akkor 
látnák, mily üresok a nézöhelyek I Mért 
érdeklődik a nagy közönség inkább a sík
versenyek és nem az akadályversenyek 
iránt ? — Nem tenyésztés szempontjából 
(minek minden sikversenynél a tö dolognak 
kellene lennie), hanem csakis azért, mert 
jjkversenyeknéi magasabbak a fogadások. 
__ A futtatás, mely előbb sport volt, ma 
iislet — s hazárdjátékká sülyedt 1

Ami a lovagláshoz szükséges, az meg
van hazánkban, és pedig : jó lovak, jó terek 
és valódi veudégszeretet ; mely utóbbi nem 
tesz különbséget, vájjon szalon — -vagy 
lovagló öltözetben jelenünk-e meg. Tehát 
csakis a fiatalság jóakaratán múlik minden I

Mért van az, hogy az öregek egyene
sen, a fiatalok pedig hajlott háttal járnak ? 
Azért, mert az öregek fiatalon lovago'tak, 
ma pedig a fiatalok hajtanak I Ö vén öreg 
között ma több sikkes jó lovast találunk, 
mint száz fiatal között.

Kedves olvasóimnak legtöbbje ellenfe
lemmé lesz — tekintve a most uralkodó 
életmódot ; vannak azonban olyanok is, kik 
nézetemet osztják és kérdis : mint lehet 
ezen segíteni, még pedig nagyobb kiadások 
nélkül ?

Vegyük tekintetbe pl. csak azokat, 
kiknek szülei lovakat tartanak. Létesítsünk 
lovas-egyleteket, mint ahogy vaunak úszó-, ví
vó-, torna-egyletek. E>en egyletek rendez
nének kirándulásodat, kisebb és nagyobb 
távlovaglásokat, papir-vagdalék-vadászato
kat stb. arányban a tagok, s lovak minősé
gével és mennyiségével.

Ezek olyan kedvtelések, mulatságok, 
melyek semmibe sem Kerülnek és amelyeken 
a reszt nem vevők is szórakozást találnak.

Csak a kezdet nehéz; idővel azonban 
a résztvevők mind jobban szaporodnának, 
mint a gombák meleg eső után.

Nem szégyen az, ha másodrendű lovon 
ülünk, de nagy szagyen, hajó lovuuk van, 
s azt megülni uem tudjuk,

Sokat tehetnének e tekintetben az 
uradalmak tu.ajdouosai is, amennyiben fia
talabb gazdatiszteiknek uem csak hogy há- 
taslovai adnak ; hanem még megengednék, 
azt is, hogy a lent em.itutt egyletek tagjaivá 
lehes jenek és szabad-idejükoen lovukat 
szolgálaton kívül is hsszuaibassák.

Hiszen ezt a katonaságául is megengedik 
a tiszteknek.

Cluvius, szintén egy Botanikus-apánk — de 
meg az ö „Funyoruin in l1annoniisu stb. 
hosszú cimü s Autverpiauan éppeu 1600 bán 
nyomtatódon Plántás könyvében egy a mai 
finomult liledelem korlátái szerint ide le 
nem írható barsiasau magyaros uevvel ne
vez meg s írja róla a következőket. „Óriási 
példányai teremnek Dobó birtokán Léván, 
a mely nincsen messze a horvát határtól.' — 
Becsből jött a szegény taiar, hát a mi be
csületes tótjainkat kurvátoknak nezte 1

Ecce 1 az óriási elödökuek meg mindig 
termetesen élt, jobbsn szólva élni akart 
ivadékát a megevett es megivott tapasztalat 
után ezennel sziuteu áiaüjuK a további em
lékezetnek, illetve a Dobó-vári gasdaaszo- 
nyok UtódaiuaK. Foganják a kiaaerkesziesi 
szeretettel es bizalommal, meg ba netán — 
ami valószínű — kisebb példányos kerül
nének is a kezecskéik köze 1 Mert a Köz
legelőnkön, a Euvellöuköu (: arra azonban 
a városi csorda jár, hat m»guk oda gom
básául ne menjenek :) mar inkább csak 
ilyen kisebb te.meiűek tértidnek. Egy 
egész aastallárs-aaguak kiadós nagyságúak 
nem miudeu inda alatt uöuek. 11|*,  kor- 
csosoduuk. Mindezek után mi érdemesnek 
nejük a „pöffeley'-eá arra, begy » lévai 
polgárjog uekia megadassák. Clusius uram 
gáerint ők ie „gyükereku volnának, vagy mi I |

Jobb volna ez minden tekintetben, mert 
nem volnának kénytelenek szórakozást a 
kaszinókban, a kártya-asztaloknál keresni.

“ál Istennek! vannak itt ot: urak, 
akik elősze-etottel lovagolnak ; de, mert 
kevesen vannak, nem szívesen mutatkoznak : 
kerülik a feltűnést. Ha lovas-egyleteket ala
pítanának, azaz felhívást tennének közzé, 
kétségtelenül mindönki jelentkeznék, aki 
elérhető közelségben és legalább némi ke
vés előszeretettel van az egészséges és szép 
sport iránt Sőt még más vidékeken is 
utánzókra talál a jó példs.

Erős akarattal s összetartássá' Magyar
ország i,mét a lovasok országa lesz.

Morgó.

Különfélék.
— Tábori mise. Ó császári és apos

toli királyi Felségének legmagasabb szüle
tésnapja alkalmából, folyó hó 18án, a 
Kossuih-téren labort mise lesz. A szentmise 
9 órakor kezdődik.

— Barsvármegye új központja 
Léván ha elhelyezess nyer, azon esetre a 
lévai polgárok ez évtavaszan tartott érte
kezletükön fölajánlották a központi székház 
elhelyezésére szükséges terület és a lévai 
vár épületének megvételét s ezen célra 
kiki — legalább is — évi állami adójúnak 
megfelelő összegadományozását határozta 
el. — Ezen noiuesleikü önkéntes áldozat
készségét a Polgármester most változtatja 
át az illetőktől kikért kötelező aláírásokkal, 
8 a képviselőtestület által kiküldött bizott
sági tagokkal most járja be a várost. — 
A lóikért polgárok közül egy sem vonja 
ki magát az önkéntes önmegadóztatás alul. 
— Tegnapig 59739 korona lett kötelező 
aláírassa! a 100 koronánál löbo adótfizetö 
intézetek és polgárok által fölajánlva. La 
puuk jövő szamabau megkezdjük az ado
mányozók által fölajánlott összegek nyilvá
nos elismerésének közlését.

— Szent István ünnep Eszter
gomban. Államalkotó nagy királyunk, 
Széni István emlékezetét Esztergom város, 
mint szülőföldje, hazafias ünnepség kerete
ben üli meg az idén is. — A két napra 
tervezett ünnep kiváló alkuimul szolgál az 
ősrégi város novezetességeinek megtekinté
sére. — A városi tanács mindent megtesz 
az ünnepség nagy szerűségének emelesere, 
miért is Szent István napjáu nagy diszfel- 
vonuiáat reudea, a vidéki körmenetek be
vonásával, a Szécséuyi-terröi a föszékesegy-

A fentiek szerint anual inkább rehabi
litálhatjuk a pölfeteg nemzetségnek ezt a 
tagjai, mert közhatósági védelem aiatt álló 
heiyen s illetékes — ha finánc is lett volna 
ott niegiiietekesabi>‘‘-neK mondanék — 
egyének által végeztetve vetettük alá ö 
Uy0keresseg.it a tudományos vizsgálatnak ; 
megdetermiuáltuk és megettük. Egyik eem 
ártott meg a hasonló jókkal élőknek, akik 
között voltak : öionomusok, Merkuriá- 
iisok, Mars zászlaja alatt vitézkedök, 
pedagógusok, patikusok, doktorok ; sőt 
akadt egy pap is, auuak dacára, hogy a 
nap nem volt péuteknap. Kitetszik a tudo
mányos kísér.e. minden feltételének betar
tass. Kéznél, késnél volt minden brans, 
habogy a bolondos házából exhumált de- 
lÍLqiens mégis kár; akart volna valakiben 
tenni.

Mikor o sorok Íródnak, rég letelt a 
hasonló alkalmakon való megbolondulha- 
tásnak hivata.osan megállapított ötödik 
órája isemjg senki sem jelentkezett. Pati
kusra, doktorra, papra nem volt szükség. 
Bátrán elő tehát a fölfeteg gombával 1 Éljenek 
az enuivalóan szelíd pöffelegek a hasznosan 
kísérletező tudományos tarsaságuak nem 
kevéaböé megszelídített tagja .

- Ifgr. -

| házba, azután megkoizorueza S’.ent István 
születési helyét, a várbástyák között lévő 
és Simor János bíboros hercegprímás által 
mütörténetileg restauráltatott kápolnában.

I — Az ünnepség kiemelkedő része lesz az a 
magyar zenetörténeti énekelöadás, amelyet 
a kiváló zenemü-érlő és iró Bogisich Mihály 
cim. püspök, esztergomi praelátua kanonok 
rendez a bazilikában. — A föszékesegyház 
gazdag kincstára, a nagybecsű prímáéi kép
tár éa könyvtár, valamint a bazilika összes 
látnivalói a vendégek megtekintésére állanak.
— Közelben van Bény község ie, az újon
nan restaurált Árpádkori román-stiJű temp
lomával, a dorogi és tokodi hires kőszén
bányák, Kovácspatak klimatikus levegőjű

’ kiránduló hely stb- — Esztergom, ez az 
ősrégi szab. kir. város, melynek századok 
viharaival megdacolt várfalain a nemzeti 
lobogó az ezeréves Magyarország dicsőségét 
hirdeti, örömmel várja nemzeti bucsujárós 
ünneplő közönségét.

— Barsvármegye közigazgatási 
í bizottsága f. hó 11-én, kedden, délelőtt 10 

órakor tartotta meg havi rendes ülését 
Mailáth István, alispán, elnöklete alatt, mo
lyon a bizottsági tagok, tekintettel a nagy 
nyári Bzünetre, csekély számmal jelentek 
meg s az előadók egyike-másika is helyet
tessel képviseltette magát. — Az alispáni 
jelentés tudomásul vétele után a jegyzői- 
kar terjesztette elő a folyó ügyeket. Javas
latára a bizottság jóváhagyta a bessei róm. 
kath. iskolaszék határozatát az iskolai pót
adó kivetése tárgyában, néhány kivételes 
nösüiési engedélyt véleményezett és vagyon
talan kórházi ápoltak után felmerült ápo
lási költségeknek az országos betegállpolási 
alapból való megtérítését hozta javaslatba. 
A kir. pénzügyigazgató az adók julius havi 
állapotáról tett jelentést, két jegyzőt ha
nyagsága miatt pénzbeli büntetéssel sújtva; 
a gr.-szentgyörgyi ref. egyházkösséget * 
tanitói földek után járó adók megfizetésére 
kötelezte. A kir. főmérnök jelenti, hogy a 
kereskedelmi m. k. miniszter a bizottság
nak Léva város és Monaco Mose vállalkozó 
között felmerült elszámolási ügyében ho
zott határozatát feloldotta és az egész 
ügyet a törvényhatósági közgyűlés elé 
utalta. — A kir. s.- tanfelügyelő a múlt hó 
folyamán engedélyezett államségelyekröl, uj 
tanitói á'lások segélyezéséről, a pálosnagy
mezői községi iskoláról s az ottani jegyző 
ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat beszünte
téséről, iskolai ingatlanok értékesítéséről 
számolt be a bizottságnak. — Felolvastat- 
tak végül a kir. ügyész és az árvaszéki el
nök havi jelentései és az ülés 11 */,  órakor 
véget ért.

— Gyaszhirek. — Dr. títmrecsányi 
Pál nagyváradi püspök, aug. 8-án Svájcban 
elhunyt. Hétfőn temetik el Sáros Darócon.
— Vezinger Károly, esztergomi prelátus- 
kanonok, 63 éves korában aug. 11-én jobb 
létre szenderült.

— Gonoszság vagy gyermekoslny. 
Nagy ijjedelmet állt ki hétfőről keddre 
virradó ejjel Popellár János, lévai lakos. A

1 Kálvárián levő kis házikóját ismeretlen 
tettesek megtámadták. Úgy 11 órakor ka
pacsokkal estek neki az épület falának ; de 
arra menő kirándulók megzavarták a be
törőket. Két órakor újra visszatértek, addig 
Holló Sándor szöllejében garázdálkodtak. 
A félérett fürtöset ssüretelték. Az ijjedsé- 
gen kívül nagyobu baj nem történt. — 
Több oldalról érkezett panasz arra nézve 
is, bogy a Tanítóképző uj telkére sürgősen 
kellene kerítést építeni, mert a nyitva levő 
telken lopják az éretlen gyümölosöt éa 
rongálják még a fákat is.

— Zselizen, a kézimunka, kis- és 
llázl ipar fellendítése céljából gróf Couden- 
hove Kunóné védnöksége alatt a róm. kat- 
bohkus iskolák termeiben 1908. évi augusz
tus hó 20-tól 23-ig bezáró.ag tánczvigalom- 
mal ogybekötöit jótékonycsélu iparkiállitás 
megnyitása 1908. évi augusztus hó 20-án 
délután fél 3 órakor lesz. Belépti díj : sze
mélyenként 40 fillér, gyermekek a felét fi
zetik. Tancavigalom a megnyitás napján, 
esti 7 órakor a zseliai kaszinó kerthelyisé
gében. Kedvezőtlen idő esetén a teremben 
lesz megtartva. Beléptijegy ; személyjegy 
1 kor 50 fill,, osa'.ádjegy 3 kor. 50 fill.

0keresseg.it
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— Gazdasági cseléd megjutalma 
zása. Elszomorító tény, hogy manapság 
bátran mondhatjuk a hű cselédről : ritka 
mint a fehér holló. Régebben uem úgy vo.t. 
A jóravaló cseléd, ha jó gazdára akadt, 
megbecsülte azt, nem keresett mást b a 
gazda sem bújta őrükké a cselédszarzöket. 
A gazda*  és családjához való tartozandóság 
érzete évek során tudattá vált a jó cseléd
ben, aki abban kereste ambícióját, hogy 
gazdája öt mentül jobban becsülje meg 
Tudta a jó cseléd, hogy a bosszú bü szol
gálat jó biztosíték a roskadozó aggkor ke
nyérkereső gondjai ellen. Bizony ritka do
log is volt akkor, hogy aki Buhanckorában 
pitykés speucerben került a babra, vénségére 
az utca szemetét söpörni, vagy a betevő 
falatját rongyosan keresni kénytelen lett 
volna. A ritka hüiégü cselédek sorában, 
látjuk Stancáik Jánost, a kiskereskényi 
Mailáth ház vincellérjét is, kinek 40 éves 
hü szolgálatát özv. Mailáth Istvánná úri 
házánál Kis-Kereskényben, e hó 9. én szép 
ünnepély keretében jutalmazták msg. Nán- 
dory Pál háti főszolgabíró a községi elöljá
róság és az egész egyhegyült Msiláth-csalad 
jelenjeiében adta átsz’p iMZaéd kis reteben 
az üunepel' öreg szolgának, ki most is jó, 
testi lelki egészségnek örvend, Darányi 
földmivelésügyi minister elismerő oklevelét 
s az 5 darab aranyat. As ünnepelt lü cse
léd könnyekig meghatva vette át jutalmát, 
melynek az anyaginál jóval nagyobb erkölcsi 
értékét és jelentőségét úgy ö mint a jelen
levők egyaránt felfogták. A jutalmazás után 
kedélyes lakoma fejezte be az ttuuepélyt a 
kastély verandáján és az előtte levő árnyas 
porondon. Intra octavam mi is kocintunk a 
derék Stanzáikkal, kívánván nékie : adja a 
jó Isten, hogy a kiskereskényi szőlőhegy 
venyigéit még számos éven át jó egészség
ben nyesegesse, és azok minden csepje, 
még jobban forrassza őt össze derék gaz
dáival.

— Esküdtszék! tagok összeírása 
Az 1909. évben érvénnyel bírandó esküdt
széki tagoknak Léva városban összeírt név
sorát a polgármester aug. 11-én felterjesz
tette a kir. tszék. elnökéhez, — az esküdt
széki tagok létszáma Léva városból 537.

— A zsarnóczai deák ifjúság f. 
hó 22-én a sorházi casinó nagytermeken 
érdekes müsorú hangversennyel egybekötött 
jótékonycálu táncmu'atságot rendez mely 
alkalommal a „Három egyszerreu című egy 
felvonásos vígjátékot is adják elő. Kezdete 
8 órakor. A tiszta jövedelem a zsarnóczai 
kath. templomban építendő főoltárra lesz 
fordítva s felülfízetések is ezen csélra kö
szönettel fogadtatnak. Belépő d j 2 K. -is 
1 K. 40 fillér.

— TÍZ éves agyiét. A Magyaror
szági Munkások Rokkant és Nyugdíj Egy
letének Zólyomi Fiókegylete tíz év előtt 
alakult meg. Fennállásának ez évfordulóját 
ünnepelte f. hó 2-án. — Ejy szerény me
net vonult végig e nap reggelén a városon. 
Alig voltak 40—50-en. Ha idegen látta e 
menetet, uem is sejtette volna, hogy 500 
tagot számláló emberbaráti egyesület tagjai 
mennek benne. Febérruhás kis lányoktól 
kísérve ment az egylet áldásos működésé
nek első helybeli tanúja: Friedl Vencel, ki 
heti 30 fill. befizetés után most 10 év múl
va havi 48 korona segélyt élvez életfogy
tiglan. Fekete szemkötés volt rajta, mert 
szegény felebarátunk, a beosületes munká
nak tiszteletreméltó rokkant katoaája — 
világtalan.

— A vasút kedvezménye Szt 
István napján Szent István napjau a 
Budapestre utazó közönségnek ez idén is 
meg lesz a vasutakon a szokásos kedvezmény.

— Baromfi kiállítás. A Nyuga*ma 
gyarországi Földmivelők Gazdasági Egye 
sülete karöltve a Baromfitenyésztők U-szá- 
gos Egyesületével f. évi október hó 25 26 
és 27 én Sopronban Országos Baromfi.ciálli- 
tást és tenyészbaromfi vásárt rendez. — 
Ezen kiállításon az osztrák és magyar föld
mivelésügyi kormány, úgyszintén a Nyu- 
gatmagyarorsaági Földmivelők Gazdasági 
Egyesülete e nemes baromfia. lükségletét 
fogja beszerezni, miért is előreláthatólag 
nagyszámú nemeataju baromfinak jó áron 
való értékesítése lesz lehetséges. As esetle

ges érdeklődőket kérjük a Nyugatmagyar
országi Földmivelők Gazdasági Egyesüle
téhez, Szombathely, fordulni, hol a bővebb 
felvilágosítások szívesen megadhatók.

— Sörárpavásár Pozsonyban. Az 
augusztus 15-én megtartandó vásár iránt 
állandóan nagy az érdeklődés. A termelők 
már is igen jelentékeny árpa-mennyiségeket 
jelentettek be eladásra. Ai előjelekből ítél
ve az idei vásár erősen túl fogja szárnyalni 
az eddigi árpavásárokat.

— A húsárak leszállítása. Mutáu 
az idei gyenge takarmáuytermás miatt az 
utóbbi hetekben különösen alacsonyra szállt 
le az élő maihi ára, mészárosaink azonban 
ennek daczára nem mutatkoztak hajlandók- 
uak a marha- és borjú árának leszállítására, 
— városunk polgármester határozatilag 
fölhívta a helybeli mészárosokat, hogy haj
landók-e a marhahús árát leszállítani s azt 
a következőleg osztályozva árulni : I-ső 
oszt: marhahús 1 kor. 12 fill., 2 od oszt: 
marhahús 1 kor. 04 fiil., 3-ad oszt: mar
hahús 96 fii!., mórt ha 3 nap alatt erre 
vonatkozólag Írásbeli nyilatkozatot nem 
nyújtanak be hozzá, — úgy hatósági in
tézkedéseket fog igénybe vétetni. Erre a 
helybeli mészáros-mesterek beadták nyilat
kozatukat, — hogy miután e hóra már a 
régi árban tették meg uevásar.ásaikat, csak 
szeptember bó I-sö napjától kezdve köte
lezik magukat a marhahúst a lenti osztá
lyozás mellett azon árakért árusítani. A 
borjúhúst pedig 1 kor. 20 fill. és 1 kor 40 
fill. árban hajlandók kimérni.

— Szociúlis kurzus. Besztercebányán 
f. évi aug. bó 15. és 16-an szociális kur
zussal egybekötött kerületi nagygyűlés lesz. 
A Lévai Kér. Mnnkáseyyesület hat tagú ki
küldöttje által vesz részt a kurzuson.

— Ajándék munkagép A m. kir. 
kereskedelmi miniszter Martinovics Károly 
besztercebányai asztalosmesternek — ki ez 
ipa-ágnak valóban büszkesége lehet — 
4200 K. értékű munkagépet adományozott.

— A F. M. K. E évkönyve. A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
elnöksége terjedelmes kötetben számol be 
az egyesület 1907/8. évi munkásságáról. A 
jelentés, mely Clair Vilmos főtitkár mun
kája, elmondja, hogy a vallás- és közok
tatásügyi miniszter, az elnökség fölterjesz
tésére elhatározta, hogy a mennyiben Nyit- 
ra-vármegye és Nyitra város is hozzájárul
nák, Nyitrán közművelődési házat épittet. 
Az egyesület kezdeményezte a mozgalmat, 
hogy az Én Újságom az ország nemzetiségi vi
dékein, az iskolás gyermekek számára állam
költségen fizettessék elő, amit a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1911-re meg is 
ígért; azonkívül az elmúlt évben is sikerrel 
folytatta a felvidéki iparostanoncoknak 
magyar vidékekre, magyar mesterekhez 
való közvetítését, úgyszintén egész árva 
tót gyermekeknek magyar szülőkhöz való 
örökbeadását. A magyar istenitiszteletek 
behozatalán^ előmozdítása céljából, az 
egyesület, vallásfelekezeti külömbseg nélkül, 
több felvidéki hitközségnek ajándékozott 
magyar énokes és imakönyvet; közbenjárt 
az egyesületi óvónők fizetésének ren'lezése 
ügyében; tevékeny részt vett az Országos 
Közművelődési Kongresszus rendezésében 
és az Országos Közművelődési Tanács meg
alakításában, anyagilag segélyezte a haza 
fias czélokat szolgáló egyesületeket; magyar 
dalosköröket, műkedvelői társaságokat és 
olvasóköröket szervezett; fönntartott és se- 
gé yazett 38 kiidedóvót; fölálitott 127 falusi 
könyvtárat; új óvodát szervezett. Koros 
nyitramegyei községben, szóval ott volt 
mindenütt, a hói a felvidéki magyarság ér
dekeinek előmozdítására volt szükség. Az 
egyesületnek 6950 tagjavan, vagyona 
325,772.98 korona (vagyonszaporodás az 
1907 évben 18,322.29 korona), évi szükség
lete 81,720 korona, amelyhez az állam 
9000 korona segítséggel járul. A magyar 
nyelvnek és szellemnek az iakoiábau és 
azon kívül va ó ecdményoa terjesztéséért 
az egyesület az elmúlt évben 2750 koronát 
fordított az érdemes tanitók, taritónök es 
óvónők juta mazáaára, az egyesület nagy
dijával, a 200 koronás Tliuróczy Vilmos 
juta omd-jjal való kitüntetésre pedig Melega 
Miklós szepizmegyei aakárfalvai tanítót 

ajánlja a naggyülésnek, aki 1883. óta 
tanitóskodik, egymaga 200 mindennapi ia. 
kolás gyermeket, válogatott tanítással ok", 
tatva, teljesen magyarrá tett, ugyannyila 
hogy ezen tótajku községben immár nem’ 
csak a vallásoktatás, de a templomi ének: 
lés is magyarul folyik, újabban pedig éré- 
lyes és á dásos munkát fejt ki az alkolio' 
lizmus ellen.

— Néptanítók harmadik korpótléka. A jogosult 
községi és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók H[ 
évötödös korpótlékainak kiszolgáltatásáról a vallás' 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 1908. évi 
79,336. számú, s a vármegyei közig, bizottsághoz ja. 
tézétt leiratában ekként rendelkezett . — ba. község’ 
és hitfelekezeti elemi iskolai tanitók és’ tanítónők 
szolgálati idejének az évötödös pótlék szempontjából 
való beszámítását illetőleg az 1907. évi XXVíl. t.-c 
3. §-a az 1893. évi október bó I.-ét állapítja*  mag^ 
mint kezdő időpontot, s igy a jelzett naptói rnegsza- 
kitás nélkül működő összes tauitók és tauitóuők ré
szére 1908. évi október hó l.-étöl a Hl. évötödös 
pótlék esedékessé válik. Mivel pedig súlyt helyezek 
arra, hogy az érdekelt tanitók jogos illetményeiket 
úgy amint azt az 1907. évi 27. t.-c. részökre bizto’ 
sitja is, az esedékesség beálltával pontosan megkapják 
felhívom a Bizottságot, szólítsa fel a törvényhatósági*  
területén levő összes iskola fenntartókat, hogy 
igén)jogosult tauitók III. évötödös korpótlékáuak ki- 
szolgáltatásáról haladéktalanul gondoskodjanak, es 
pedig olykép, hogy ameuuyibeu erre s«j it auyagi 
forrásaikból fedezettel nem rendelkeznének, a megíj. 
lelő államsegély eugedélyezéseért folyamodjanak. EzJÜ 
korpótlek államsegély utalványozása körüli eljárás 
tgyazerüsitese és gyorsítása, illetve a Bizottság meg
felelő tajékoztatasa céljából közlöm, hogy mindazon 
igényjogosult tauitókra (tanitóuőkre) vonatkozólag, 
akik évötödös pótlék címén már élveznek államsegélyt, 
semmiféle okmáuy sem terjesztendő fel, hanem csupán 
az iskolaszéknek az államsegélyt kérő folyamodváuya 
mutatandó be, amelyben az iskolaszék részéről igazo
landó azou körülmény, hogy az illető igéuyjogosiut 
tanító (uö) a kérelmezés idején a kérdéses iskoiauál 
működik. A kérvényeket a bizottság, az 1907. évi 
XXVII. t.-c. vonatkozó szakaszainak szemmel tartaná
val eszközölt tüzetes elbírálás után, a mellékelt kimu
tatás felbaszuálásával, adóhivatalok szerint csoporto
sítsa és a kimutatás egyes rovatainak pontos kit ütése 
mellett, az esedékes korpótlékok utalváuyozása végett 
legkésőbb f. évi augusztus hó végéig hozzám jeleutése 
kíséretében terjessze fel. Megjegyzem azoubau, hogy 
oly tamitók, kikuek eddigi évötödös pótlékát az isko
lafenntartó fedezte és az államsegély csak ezúttal, t. i. 
a III. évötödös pótlék fedezésére kérelmeztetik, ezeu 
kimutatásba be nem foglalhatók. Miheztartás és tájé
koztatás végett értesítem egyidejűleg a bizottságot, 
hogy hasonló eljárás követendő jövőben minden oly 
esetbeu, midőn korpótlék ciméu államsegélyt már él
vező tauitó újabb évötödös pótlékra nyer igényt. Oly 
esetbeu azoubau, midőn korpótiékot még uem élvező 
tauitó részére nyílik meg az igény, vagy amidőn az 
esedékes korpótlekokat előzőleg az iskolafeuutartó fe
dezte, a vonatkozó kérvéuyek a szóban forgó torvéuy 
végrehajtási utasításában felsorolt összes okmányokkal 
szabá yszerüen feiszerelendők."

— A „Jegyesek Albuma4 cimü vállalat eljárását 
illetőleg az aradi kereskedelmi és iparkamara a kö
vetkezőket közti : Néhány hét előtt a „Jegyesek Al
buma4 c. budapesti vallalat ügyünkéi végigházalták 
az aradi kereskedőket és iparosokat, akiknek egy ré
szét — mintegy uyulczvanat — valótlannak bizonyult 
és megtévesztő előnyök kilátásba helyezésével sike
rült raveuuiök, hogy a nevezett album részére hirde
téseket adjauak fel. Az említett ügynökök azt Ígérték, 
bigy minden kereskedői és iparos-szakmából csak 

hirdetését veszik fai ; kijelentették, hogy 
a hirdetést tartalmazó album Arad, illetve Aradmegye 
területen m űdén úri jegyespárnak meg fog küldetni s 
ezek szétküldését az egyik aradi kir. közjegyző fogja 
megállapodás folytán igazolni, s ennek ellenében a 
hirdető annyiszor tiz-husz fillért fizet, a hány címre 
az album szétküldetett. — A megrendelők azoubau 
csakhamar meggyő&ődést szereztek arról, hogy az 
ügynökök egy azon szakmábau öt-hat cég hirdetését 
is fölvették ; kiderült, hogy a közjegyző őket a ne
vére való híva*kozákra  föl nem jogosította. Ezeu kívül 
H ^Jegyesek Albuma4 cég kiadványát nemcsak az úri 
családoknak, bauem a paraszt, teljesen vagyontalan 
jegyes-pároauak is megküldte, s ezáltal hihetetlen 
nagyságú követelést támasztott a hirdetők elleu. — 
Mindezek hatasa alatt az érdekeit aradi kereskedők 
és iparosok tudatták a vállalattal, hogy a megrende
léstől, illetve a hirdetésre adott megbízástól vissza
lépnék. A vállalat azonban ügyvédje utján közölte, 
hogy e visszalépést csakis 10UUÜ, azaz Tízezer, koroua 
kárpótlás ellenében hajlandó tudomásul venni és a 
megrendeléseket törölni. — Azt hisszük, hogy a ke
reskedelmi és iparos közönségünk ezek után uem fog 
lépre menni, bauem kellő elbánásban részesíti majd 
az őt rábeszélni igyekvő ügyuököket.

— Mennyi a váltópénz ? A hiva
tala. lapban beszámol aa aüamt Bzámvevö- 
saók az 1908. úri második negyed végéig 
vert, forgalomba bocsátott és készletben 
maradt femváltópénz állományáról. E szerint 
most forgalomban van 4,541,981 darab öt
koronás, 60,037.330 darab egykoronas, 
64,609.084 darab huszfilléres, 72,051.117 tu- 
tihéres, 315,559.077 kétfilléres ez 77,511.218 
darab egytilleroe.

~~ K, lexikon. Pistuka még csak óvo
dába j-rc, de erősen meg volt győződve, 
hogy Olvasni tud, mert a íőnomimtaás oizö- 
’öakel zokszó.' játszott együtt.
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A mami r«j*acsip ’, a mint szedres 
kezével forgatja a Paüas egyik kötetét.

Mit csinálsz, Pistuka ? B ^szennyezed a 
könyvet 1

_  Nem, mamukám 1 Csak az uj lapdá- 
mat keresem meg.

— A lexikonban ? 1
Igen.
Apa mondta, hogy ebben a nagy könyv

ben mindent meg lehet találni.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Felejthetetlen emlékű edee jó Atyám, 
Istenben boldogult id. Juhász Pál nagysallói 
ref. lelkész, volt barsi ref. esperes elhunyta 
felett a részvétnek oly nagy megnyilatkozá
sát tapasztaljuk, hogy .háláuKat mindenkivel 
szemben egyenként nem róliatjuk le. Ez 
utón mondok tehát a gyászoló csaiád nevében 
is mindenkinek hálás köszönetét.

Nagysalló, 1908. aug hó.
Juhász Pál.

nagysallói ref. b. lelkész.

Tekintetes szerkesztőség !
Nem tudom, a rossz mérleg vagy 

sajtóhiba okozla-o, hogy az udvarunkban 
talált óriási pöffeteg.gombának súlyát a Hars 
legutolsó számában annyira lebecsülték ?

Azt meg éppen uem tartom valószínű
nek, hogy 20 perc alatt, amíg Kriek bará
tomhoz ért, 30 Dg.-ra aszott volna ÖBsze 1 
Mert, amikor a feleségem a tökindák közül 
kiemelte, azonnal megméri ük és a súlya: 
153 Dg. volt.

Gombám reputációja követeli, hogy 
ezen soraimnak a lapban egy kis helyet 
szorítani szíveskedjék. Egyúttal Ígérem, 
hogy a pedagógusok asztalét adandó alka
lommal máskor is sziveseu dekorálom ha
sonló Ízletes falatokkal.

Léva, 1908. aug. 12.
Járass Ferenc.

Köszönő tnyiváni tás.
A Lévai Kér. Munkásegyesület tagjainak 

arányéban megnagyobbította lakásét. Az 
építkezésben sok nemeslelkü munkaadó 
sietett az egyesület támogatására.

Egy jótevő üüü koronát adott. Monaco 
Mose 1COO téglát, Ordidg Lajos jutányos 
áron meszet, Szaaer Izidor es Mór Bajat
árban épületiét, Weisz es Minták kedvezmé
nyes áron cserepet, ldraun Adod több ingyen 
fuvart, a város pedig 10 m3 homokot 
adományozott.

Fogadják a kegyes jótevők az egyesület 
hálás köszönetét.

Léva, 1908. aug. 14.
Jónás Imre,

eluök.

Köszönetnyilvánítás.
Ifj. Maiiáth Istvánná úrasszonytól 

Aranyosmarótról 20 kor., Csejkö község 
eiőljai óságától 4 kor., Guruul*zojíoo elöljáró
ságától 4 kor, obszöböd 28 kor. készpénz 
adományt kaptunk „Sí>etaui* tf arvaházunk 
czéljaira.

Amidőn fenti összeg kézhez •vételét 
uzilvkuosai*  is vau ezereuCJéuK e.k merni, 
fogadjak a uemeole uü adakozók a leghaiá- 
sabb Köszönésünkét.

Ljva, 1908. augusztus 12-ód.
Leidenfrost Tódorné, Faragó Sámuel, 

uőegyl. tb. eluök. uőegyl. titkár.

Hivatalos tőzleniény-
124/1808 E. eaám.

Meghívó 1
Léva r. t. város képviselőiestülete 1908. 

évi augusztus hó 19-ik napján — szerdán 
d. u. 4 órakor, a városi székház nagy*  

termében, rendkívüli közgyűlést farí, m0 
re a képviselőtestület összes tagjait tiszte
lettel meghívom.

Láván, 1903. évi, augusztus 14-án. 
EócLogrl*.  Xua.jo» 

polgármwter

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Kónya Jóase*  rendőrt ?p:tány

Búza m.-mázsánként 20 kor. — fill. 21 
kor. 20 üli. — Kétszeres 18 kor. 40 fill. 19 
bor. 29 fill. — Koes 18 kor. 20 fill. 18 ko- 
60 fill. — Árpa 14 kor. 60 fill. 17 kor. 40 
®ll*  — Zab 15 kor. 70 fill. 16 kor. 40 fill
— Kukorica 16 kor. 50 fill. 16 kor. 70 fill
— Lenese 23 kor. 40 fill. 23 kor. 80 fill. — 
Bab 16 kor 10 fill. 17 kor. 40 fill — Kö 
les 9 kor. 60 fill. 9 kor. 80 fill.

Jegyzések nyersaruérl 100 kilónként:
Öizi borsó, idei termés 26—28 sor.— Őszi 
borsó, régibb áru 18—20 kor. — Szantjá 
nos rozs 21—23 kor. — Őszi bükköny 
28—32 kor. — Stöszös bükköny (Vicia 
villos») 42—44 kor. — Mustármag 52—54 
kor. — Biborhere 40—42 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 év: augusztus hó 9-töl 1908 évi augusztus hó 16 áig

Születés.

A szilöi neve
-Úí s

< 11 
>» 2 tw

A gyermek
neve

Kis Lajos Cseuger Teréz iiu Lajos

Rohács Gyula Szabó Rozália fiú Gyula Győző

Vájsz Pál Ilovszki Izabella leány Ilona

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

8. Német István Németh Rozália ref.

Halálozás.

Az elhunyt neie Kora A haléi oka

Jakab Irma

Stubuya Iguáez

10 hónap

60 éves

Hév. bélit.

Tiidolégdagíwat

Nyilttér

MOLL-FÉLE
kS_EIDLITZ?POR*l
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébé következőid, 
nyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xsz£oll
készítményeit.

M Q L L- F E LE
SÓS-BORSZESZ

^Te* bedörzsölés, 
elismert, régi jóhirnevii háziszer 
szaggatás és hiilésbül származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Hor. X.®O
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában o»99

Föszstküldési hely MOLL A. gyógyszerész
és kir. udv. szállító, Béé., I. Tuchlaibeu 9.

CsászáríürdöBpesten.ft;- 
.•uiouhely, a magyar Irgalusas-rend tulajdona 
Elsőrangú kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, Kényelmes iszapfürdők, 
uszodák; tűrök-, kő- ét márvány fürdők-hő 
... szénsavas-es villamos viz/ürdok. Ivó-kura. 
200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

Iskolaszolga kerestetik.
Magvarhonos, róm. kath. vallásu, kato

naviselt 25—30 év körüli, büntetlen előéle
tű, magyarul Írni és olvasni tudó, tisztaság 
szerető, józan életű, ügyes, lehetőleg gyer
mektelen, erős testalkatú iskolaszolgát kere
sek, aki a gimnáziumi összes helyiségek, 
gyűjtemények és szertárak, rendben és tisz
tán tartásával, fűtésivel és világításával 
járó munkát, nemkülönben azt a munkát, 
mely az igazgatóságnak más, hatóságokkal 
és a közönséggel való érintkezéséből ered, 
pontosan, elvégezni köteles. Fizetése a vá
rost szolgákat megillető lakbéren kivül, évi 
600 K. három év eltelte után évi, 700 K. 
és 8 évi szolgálat után 800 K. A gimnázi
umi épületben lakó szolga lakbérben nem 
részesül.

A pályázók augusztus hó 25.-ig a 
délelőtti 9 —11 óra közben okmányokkal 
jelentkezhetnek a gimn. igazgatóságnál. Az 
eredményt 26.-án tudják meg. A felfogadott 
szolga augusztus 30-áu köteles szolgálatba 
lépni.

Léva, 1908. aug. 12.-én.
Cserhelyi Sándor,

fügimnáziumi igazgató.

Superphosphat őszi szállításra, 
ajánlom a >egolcsóuo versenyárakban kis- és 
nagy mennyiségben esetleg kocsirakomá
nyonként. Werbofszky Joachim Léva, Bars- 
megye.

Lépcső, koctakö sirkeret XXUXmsÁMs^Ub és bárminemű szakmámba 
vágómunkát es bármily nagy megrendelést 
is a legjutányosabb árban elvállalok — 
Nagybecsű megrendeléseket pontosan teljesít 
üukovics István kőfaragó rn. Vámos-Ladány.

TV m A A L A w Léván, a Teleky-utczá- AialO HaZ. bán egy két lakásból 
álló ház szabad kézből eladó. Felvilágosítás
sal szolgál a tulajdonos megbízottja dr. 
Kersék János ügyvéd Léván.

Kályha raktáramat eddigi
Szepesi utca 19 szám aló! Szepesi utcza 12 
szám alá Schubert féle házba helyeztem át. 
Kobn Manó kályhamester Léván.

T7ŰV.AHQ Báti u'on 1 nagy pince bérbe
■ 1ŰGZC. adó. Bővebbet Frommer Ig- 
nácz dobányárusnál Léván.

TTÍgAA 1« 1?<!I C Két esetleg három XXXdsLLU awuww. szobás lakás nov. 
1-töl kiadó. Bővebbet Léva, Kohári-utca 
46. szám alatt.

Zsákkölcsönzö Léván köicL 
zsákokat úgy hsiyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat ős zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léva Kollár i utega,

Tl.Ji díÁl'-l Orbán hegyen, közel 
JaéXaUU SZQtw. a városhoí egy szőlő
hajlék és pincével eladó. Bővebb értesítést 
ad a tulajdonos Horváth Imre. Ladányi 
utc:a 23. szám.

Olcsó áraim feltűnést keltenek!
Egy elektro-goldin hor
gony Bement-Zsebóra 3 
std Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal 1 Irt 95.
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 frt.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Florianersgasse 49.

ü. ne. képei árjegyiék ingyen él bérmentve.
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KÖNYVKERESKEDÉSÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáz urai osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

Kiadó bolt.
Forgács-1 e „Kahintéii*  házb n . 

— (a város központján) — egy kira
kattal ellátott bolti helyiség 2 műb ly 
szobával kiadó ; értik zhetni a tulaj
donosnál ; ugyanott, saját termésű jo, I 
zamatos fehér és vörösbor 50 lit. felül I 
kapható.

GYERMEKLJSETjE 
csecsemők lábbadozok 

g y o m o rbajosok részére
A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy doboz áralkor SOfiü kaphiló mmden gyúgyszeröritóo 

és drogériában, ugyanott ismertető iratok ingyen.

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

1S44 óta használatban levő étvágy, 
gerjesztő, emésztést elősegitő háziszer- 

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

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertarában

Gioggnitz (Alsó-Austrla.)

Eladó
circa 100 Hektoliter 5-7 hektoliteres 
príma boros hordó.

Bővebben Amstetter Imre dohány 
nagyárusnál érintkezhetni.

Mótorvevők figyelmébe

Herkules mótorvállalat.
Buctapest, "V., Váczl-Tit 30.

Alán ja uyy cséplőéi, mint malom- 
üzemrs kitünően alkalmas, legegysze- 
riiob benzlníoktmobiljaif, melyek V kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
kifofiástalan 
üzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet! ;

Rendkívül csekély benzinfogyasztás ! 1 
13-14 éves fiú is kezelheti 1 

Árjegyzék ingyen 1 Olcsó árak részletfizetésre!

100 drb. elismerő levél a Magyarországon üzemben léró motorokról

BAZÁR
<4^ Védjegy. „Horgonyt1

LÉVA, PETÖFI-UTCA 9.
ci,.

Meglepő olcsó áron kap
ható, mindennemű gyermek- 
játék, erszények női és férfi 
nyakkendők, gallérok, kéz
elők, kötények, haj-, ruha- 
és fogkefék, harisnyák kez- 
tyíík, baj űk, oldal és bontó- 
fésük, legyezők, kü'öntéie 
szappanok.

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Paifl-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvényncl, osuznál es meghűlé
seknél, bedörzsölesk^ppen használva.

Figyel ni ezt elés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest 

or Richter gyógyszertára az .Arany oroszlánhoz*,  
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennap) szétküldés.

□I

' XJVív?- 'ar!zs' ,ll5 a.

Glóbusz
A legjobb 

.■iszfifojzera világon- . ,.

HE) '
Tiszrjtscsak

CAZDASAGI CIKKEK: 
gabonazsákok, gepszijak, vízmentes 

ponyvák stb. stb. gyári áron.

Porthud és románcement. stukatórnád, kátrány, carbolÍLum, tarbít, b»-rizh», 
creolÍD, carbolpor, clormész. csrbolsav, nsftMlin, kék- és zöld pulic, kékpor és 
kénpor, gyanta, raftiahÁmo, petróleum, repceolaj, gépolaj, tovot azsir. faggyú, 
kender, kór, gummi és aazbeaztárú, ko<'8ik*Hiő mashasó, cocus2. növéuyzsir, 
’arlórépamag stb*

íCüapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.--------———— ——i .,

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.

laltgépek, jégszekrények, fürdőkádak, sárgaréz- és v; lágyak, mosd >k. kerékpár, 
fényképész.e’i gépek és k»»lbk.k. tor.iakészletek, halászhorgok, villanycsengö kéez- 
c ek stb. íagyválasztékbAn Icscphi atólc

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.

Hazai gyártmányú gépek 
u n>. H0FHERR és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
v 2 amint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

| Meghívók |
T díszes kivitelben készíttetnek $ 
$ Nyitrai és Társánál Léván. &

Nyomatott Nyitrai éa Táraa gyorsítóján Léván.


