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

FELTÉTELEK.

10 K. — f. 
ŐK. —■ f.
2 K. 50 f. 

ára 20 fillér.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér. 
Nyílttéri közlemények garmond- 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: holló Sándor.
Megjelen vasárnap reggel.

FŐIIUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kórjuk utasítani.

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ŐS TÁRSA.

Szeptember.
Ezzel a héttel bezárul a nagy szün

idő. Szeptember a tanulók uj esztendeje. 
Az ifjúság előtt megnyílnak az iskolák 
termei, hogy azokban a jövendő élet
ben szükséges ismereteket gyűjtögesse. 
A pályaválasztás küszöbén közös osz
tályrészé a szülőknek a gyermekeik 
jövendő sorsán való aggodalom, épen 
azért nem lesz érdektelen, ha ezt az 
elcsépelt alkalmi témát ismét kiszö
gezzük lapunk elejere, hogy lássák, 
miszerint ez a régi téma mindig uj 
marad, értéke mindig egyenlő, míg 
diák lesz a földön, akit szerető szülői 
szemek kísérnek pályafutásában.

A gyermek már ifjúvá lön s odáig 
jutott, hogy pályát válasszon. A gon
dok ónsúlya igazán csak most nehe
zedik az apa vallaira. Az iskolából 
kikerült ifjú, az úrjelölt, kinek eddigelé 
semmi sem állotta útját, hogy fényes 
állást fog elfoglalni, csak most kezdi 
apjával együtt belátni, hogy az a 
leuyes állás, melyről csak rövid idő 
előtt is álmodozott, még messze távolban 
rejtőzik, hová csak áldozatok árán és 
nagy küzdelmek után juthatni.

Egy-kettőnek sikerül elérni, de a 
nagy többség, a pályázók zöme előtt 
zárva marad. Határa van vonva a 
kilátásba helyezett „urhatnámságnak", 
korunk egyik betegségének, meiy nap- 
ról-napra jobban terjed s különösen a 
társadalom közép és alsó osztályaiban 
úgyszólván naponkint szedi a maga 
áldozatait s különösen az u. n. iparos 
osztályt mételyezi. Mert manapsag a 
legtöbb ember könnyű szerrel, kevés 
fáradtsággal es megerőltetés nélkül — 
minél nagyobb vagyont és minél fé
nyesebb állást akar elérni.

E szomorú jelenségek is okai aztán 
némileg az ipar és kereskedelem pan
gásának. A jómódú iparosszülők es 
gazdák rendesen igen Hajlandók aira, 
hogy gyermekeiket tudományos pályára 
adjak, sőt gyakran, — elég meggon
dolatlanul kényszerítik. iSzáz és száz 
munkás kéz lesz ily módon a társada
lomtól elvonva, s ugyanaunyi proletár 
válik belőlük az életben.

Vajjon hányán lesznek az iskola 
padjain ülő és a középiskolai tanárok 
hölcseségét „hallgató* 1 ifjak közül 
hasznos tagjai a társadalomnak ? Há
nyán végzik el a megkezdett pályát, 
8 hányán hagyják ott befejezetlenül ?

Es épen a tapasztalat mutatja, hogy, 
ebből következik aztán az is, hogy 
*nig egyes pályákon beáll a zsúfoltság, 
más pálcákon egyre nagyobb a hiány. 
A tudomáuyos pályák produkciója 
»nnyi, hogy alkalmazást a fele is alig 
tud kapni. Pedig a pályaválasztás 

titka a boldogulás, a siker az erők 
jó elosztásában áll. Helyesen kell 
erőinket elosztani, minden helyre 
a legmegfelelőbbet kell állítani, min- 
den kar oly fegyvert forgasson, 
amelyre termett, minden elme abba 
munkáljon, amire tehetséget nyert. 
Erre kell, hogy pályaválasztó ifjúságunk 
e percben gondoljon ; lássa be határo
zatának nagy hazafi-iontosságát és ne 
tekintse azt, mely pályán fog köny- 
nyebben, elébb boldogulni, mely állá
sokhoz vezet a rövidebb ideig tartó, 
könnyebb tanulmány, tekintse azt, 
mit vár tőle a haza, mi az ő feladata.

Különösen abban az irányban ke
resse boldogulását, amelyet eddig mi- 
náiuuk — balga álszégyenérzetből — 
nem keresett az ifjúság oly arányban, 
amint szükséges volt.

A gyakorlati pályák várják még 
az ifjúságot. A kereskedelmi és ipari 
pályák helyett az ifjúság zöme — jo
gásznak megy, s mig újból szaporítja 
a már amúgy is túlsók diplomás exis- 
tentiát, addig a gyakorlati pályák 
pompás állásait átengedik az idegen
ből behozott, a magyarság erejét min
dig csökkentő elemek, az ipar lézengő 
nttereinek, akik — elég példáját bír
juk — itt meggazdagszanak és pokoli 
gyönyörrel nézik, — mint megyünk mi 
tönkre azért, hogy ők lehessenek urakká.

Lehetetlen elzárkóznunk e kérdés 
elől. Ma, amikor már az egyén jelentő
ségét nem tudása, nem képességei, 
nem bizonyítványai teszik, de — va
gyona, gazdagsága, befolyása — ért
hetetlen is fiatalságunk ez eszélytelen 
magatartása.

Korlátoltaknál, a nevelés tévesztett 
utjain vezetett, élhetetlen fiatal em
bernél megtaláljuk a magyarázatát, de 
ifjúságunk teljességétől — nem tudjuk 
megérteni.

Es bizony, valljuk meg őszintén, 
a lateiuer pálya soha sem lesz 
aranybánya. Á gazdaságnak, vagyon
nak torrása az ipari és kereskedelmi 
téren keresendő. Látjuk ennek az 
elvnek igazságát a gyakorlati életben 
is különösen Amerikában, hol a va
gyont ép az ipari ób kereskedelmi 
vállalkozók halmozzák össze. De itt 
azután nem is erőltetik, hajszolják 
végig a gyereket az iskolákon keresztül, 
akár van rá képessége és kedve, akár 
nincs. A praktikus amerikai arra adja 
fiát, amire való, amire kedve és haj
landósága vau. És az élet bizonyltja, hogy 
neki van igaza. Mert a helyesen válasz
tott környezetbe a gyerek hamar beleszo
kik, kedvvel és ambícióval képzi magát.

Nálunk is erre kellene tekintettel 
lenni a szülőknek, kiknek hiúságát a 
gyermek jövendő életének megrontásá

val fizeti meg. Nálunk sem szabadna 
annak megtörténni, hogy csak azért 
járatják tovább a gyermeket az iskola 
padjaiba, mert a szomszéd is igy csinál.

Keresnünk kell az alapot, a melyre 
a gyermek jövendő sorsát egész nyu
godtsággal bizhatjuk. De ezt csak úgy 
fogjuk megtalálni, ha ezt a tudákos 
nevelési irányzatot, mely a köztu
datba és társadalmi életünkbe annyira 
beleette magát, nem követjük, hanem 
gyermekeink pályaválasztásánál azok 
tehetségét és szellemi erejét az életpá
lyákhoz arányitva mérlegeljük.

„Magyarország a lovasok országa.“
Ily cím alatt „Morgó*  aláírással e lap 

33-ik számában magjeient egy cikk, melyre 
van egy-két megjegyzésem.

Hogy a fenti, oly ssép hangzású elne
vezésre ma már uem volna méltó hálánk, 
az vita tárgyát képezheti.

„Morgó*  egészen helyesen állítja, hogy 
Magyarorszag dicsekedhetik jó lovaival, 
alkalmas tereivel s igazi vendégszeretetével. 
No mag aztán megvannak hazánknak a maga 
sikkes lovasai is.

Az 1892-iki Bécs-Berlin közt rendezett 
nagy távlovaglás alkalmával is az elsők 
között magyar lovas volt a legtöbb 1 Ez 
alkalommal mondotta Húzenbery tábornok a 
német tiszteknek, hogy magyar kollégáiktól 
tanuljanak lovagolni s úgy becsii.jek meg 
óraikat, mint azok megbecsülik. Tehát 

a mi fiatalságunk, melyei tiszteit .Morgó*  
barátunk kiesé élesen támadott meg, nem 
mindenben hibás. Van tehetsége is, képes- 
oáge is. Ami hiányaik, az a kedv és a 
kényszer. 8 hogy ez hiányzik, annak nagy 
részt a szülök az okai, — már tudniillik 
átok, kiknek fiaik vannak, és kik lovakat 
tarianak— . Az említett távlovagiásban, 
midőn körülbelül 650 kilométert tettek meg 
3 nap alatt, csak tényleges katonatisztek 
vettek részt. — Katonatisztek, kik kény
telenek lovagolni. — Kellett lovagolmoz, 
hát lovagoltak. 8 mert a képességük meg
tolt hozzá, győztek is. Lovagolhattak volna 
civiljeiuk is. Nagy — és mego datlan — 
kérdés, vájjon akkor is a mi magyarjaink 
győztek volna-e I ?

Aitaiában véve sok igaa van kedves 
„Morgó*  barátom cikkében, s bár nem nagyon 
válogatta meg a szavait, s a fiatalság tyúk
szemére kissé erősebben lépett, azért a so
rol között olvasva, kilátszik, hogy ö igazi 
jó b. ráija és jó akarója a mai fiatalságnak. 
S.rkaija, felrázza őket a letargiából.

Vegyük hát szívesen e jó akaratot s 
bizonyítsuk be, hogy az akarat csak szuny- 
nyadozott nálunk, nem tüat el egésaen, még éli

A közei jövőben megnyilvánul, vájjon 
a lovagló urak látják-e szükségét egy .Lo
vas-Egyletnek*  vagy talán igaaa lesz “Morgó*  
barátunknak, hogy a közönyösségen minden 
megtörik, Öreg levae.
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A lévai nöegylet küldöttsége Kista- 
polcsanyban.

A lévai jótékony nöegylet egyik rend
kívüli közgyűlésén Auguszta es. és kir. 
föhercegasezony ö fenségét az egylet fővéd
nökévé választotta.

A közgyűlési határozatot felirat formá
jában egy küldöttség nyújtotta át folyó hó 
17.-én Kistapolcsáuyban a fenséges asszony
nak. A küldöttség tagjai voltak : gróf Cou- 
denhove Kunóné elnök, Leidenfrost liva- 
darné ale.nök, Bottka Zoltánná, Brunswick 
Lajosué, Holló Sándorné, Báthy László 
egyieti tagok és Faragó Bamu egyleti titkár.

A felirat szövege, mely fehér selyembe 
kötve és első lapján a magyar címerrel, 
második lapján a Habsburg és Witeisbach 
uralkodóházak címerével volt diszitve, a 
kővetkező :

Fenséges Császári és Királyi Főhercegnő 1 
Legkegyelmesebb Asszonyunk I

Az utóbbi szent karácsony ünnepén 
múlt annak 25 éve, hogy Bars-vármegye 
társadalma akkor lépett be igazán a kul- 
turközösBégbe, amikor a gyermekvédelem 
nagy gondolatát irta fel zászlaira.

Lelkes honleányok megértették e hivó 
szózatot és így létesült egyesületünk lévai 
árvabúza, melynek alapjaihoz a Felséges 
Császár, hőn szeretett apostoli Királyunk is 
hozzájárulni kegyeskedett.

Egyesületünk belső életét azon eszme 
élénkíti, mely szerint árvaházunk magasztos 
hivatásának akkor felelhet meg valóban, 
ha a nők mintaképet, Császári és Királyi 
Fenségedet egyesületünk vezérévé, fővéd
nökévé megnyerni szerencsések lennénk.

A mai igen látogatott közgyűlésünk 
ieirhatlan lelkesedéssel kiáltotta ki Császári 
és Királyi Fenségedet egyesületünk fővéd
nökévé és a közgyűlés minden egyes tagja 
azon biztos reményben, hogy árváink nem 
tőjét megtaláltuk, az örökkévalósággal 
érezte magát eljegyezve, eszménk és forró 
óhajunk megvalósításában.

Ha érzelmeinket le akarnánk Írni, úgy 
legméltóbban követnénk Talleyrand, francia 
bíboros főpap, szavait, aki tudvalevőleg azt 
irta, hogy „ha nőkről akarunk Írni, mártsuk 
toliunkat a szivárvány színeibe és hintsük 
be sorainkat a pillangók himporával.“

Esdve, alázattal kérjük, hogy fogadja 
el legkegyelmesebbeu Fenséges Asszonyunk 

szegény — szülői szeretetet nem ismert — 50 
árvánk nevelésének fövédnökségét, legyen 
Útmutatónk és vezetőnk, hogy a gondjainkra 
bízott árváinkat az Intőn, a Trón, éa a Haza 
j.vára nevelhessük.

A jó siker legbiztosabb reményét azzal 
is óhajtjuk megvalósítani, hogy mi ernyedet- 
len buzgalommal fogunk ezután a kitűzött 
cél felé törekedni.

Az örök Bzeretet és irgalom nevében 
maradunk Császári és Királyi Fenségednek 
hódolatteljes és mély tisztelettel a Stefánia 
árvaházat fentartó „Lévai Nöegylet*  1908. 
junius 9-iki rendkívüli közgyűléséből lega- 
lázatosabb szolgái gróf Coudenhove Kunóné, 
elnök. Leidenfrost Tódorné, alelnök. Faragó 
Sámuel, titkár.

A küldöttség pont 12 órakor érkezett 
a kistapolcsányi kastélyba, hol a hölgyeket 
dr. Orsay grófnő udvarhölgy, az urakat 
Roskoványi cs. és kir. kamarás, kamarai 
elöljáró fogadták. 12‘/2 órakor jelent meg 
az emeleti fogadó tcremDen a fenséges asz- 
szony gyermekei kíséretében. Az elnök- 
grófné tiszta magyaros kiejtéssel, kővetkező 
magyar beszéd kíséretében nyújtotta át a 
felíratott: „Cs. és kir. Fenség! A Lévai Nő
egylet nevében tiszteletteljesen jöttünk el, hogy 
hódolatunkat bemutassuk s hálás köszönetün 
két nyilvánítsuk cs. és kir. Fenséged ama 
nagy kegyéért, hogy nőegyesületünk fövédnök
ségét legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott.u

a. magyar nyelven elmondott hódolat- 
nyilvanitás, melyei a fenséges asszony mély 
meghajlással köszönt meg, felemelő hatással 
volt a küldöttség tagjaira.

A felirat átvétele után a küldöttség 
tagjait bemutatták a fenséges asszonynak, 
akinek mindönkihez volt néhány barátságos 
szava és szíves, leore3zkedö társalgás köz
tien telt el az idő, mig az udvari szolgák 
széttárták az ebédlöterem ajtait és jelen
tették, hogy tálalva van.

A pazar fénnyel disziiett asztalnál a 
fenséges asszonytól jobbra gróf Coudenhove 
Kunóné elnök, balra Leidenfrost Tivadarné 
alelnök, majd a küldöttség többi tagjai kö
vetkeztek. Kedves, családias szint kölcsön
zött az ebednek, hogy a két kis főnerceg 
és kis főhercegnő >s helyet foglaltak az 
asztalnál és tősgyökeres, tiszta magyarság
gal társalogtak szomszédjaikkal.

A menü a következő volt: Potage 
eonsommé. Fogas au mayonaise. Fiiét de 
breeut garni. Pain de chevreuil á ia (falóé.

Oie rütie-salade. Aeperges en branches 
Fourte á la neapo'itaine. Dsasért. A me
nüt sör, kiváló borok és pezsgő egészitet- 
ték ki.

Ebéd után a társaság tagjai a dohányzó 
termekbe vonultak, hol fekete-kávét és 
likőröket szolgáltak fal. A fenséges asszony 
kiváló szeretetreméltósággal hoBszu ideig 
eltársalgott a küldöttség tagjaival, bőséges 
informatiót szerezve a lévai jótékony nö
egylet áldásos működéséről és az általa 
fenntartott árvaházról.

A küldöttség tagjai egy kedves om- 
lékkel és azzal a tudattal távoztak a kis- 
tapolcsányi Kastélyból, hogy sikerült a 
fenséges asszony érdeKlödéset a nöegylet 
és árvaház részére megnyerni.

Különfélék.
— Vdni Sancte a főgimnázium, 

bán. — Az 1908/9. tanév ünnepélyes meg
nyitása a szept. 1. 2. 3. napján megejtett 
beírások után szopt. 4 én, reggel 8 órakor 
lesz a kegyesrendi templomban. — Az is
teni tisztelet után a tanulók a gimnázium 
dísztermében gyűlnek össze s onnan az 
igazgató tanév-megnyitó szavai után az 
egyes osztály-termekbe mennek a legszük
ségesebb tudnivalók meghallgatására es az 
u. n. osztályrendezesre.

— A zselizl iparkiállitásról. Zse- 
lizen Szent-Istváu napján a helybeli kö
zönség mű és házi ipar kiállítást rendezett. 
A kiállítás védnöknoi tisztét gr. Coudenho- 
ve Kánoné vállalta el. A megnyitás Szent- 
Istváu napján délután 3 órakor volt nagy 
ünuepseg Keretében. A vednöknöt Szeila- 
esek János k. e. fogadta es meleg szavak
kal kerte a Kiállítás megnyitására. A grófné 
szerencsekivánataival megnyitván a Kiállí
tást, megtekintette azt s nagy megelégedé
sét fejelte ki a látottak fölött. A szintén 
jelenlevő Herberstein Herbertné grófné, 
Széchényi Domonkos gróf és Coudenhove 
Kuuo gróf is nagy elismeréssel szóllott a 
kiállított tárgyakról. — A közönség is me
leg érdeklődést tanúsított a kiállítás iránt 
s nem győzött csodálkozni föle5 a kiá'li- 
tott női Kézimunkák szépségén. A tárgyak 
csakugyan meg is érdemeltek az érdeklő
dést. Az aránylag kis helyen több mint 
ezer női kézimunka veit elhelyezve. Kalo
taszegi varrottasok, hetényi suprikák, külön
féle hímzésű asstalfutók, térítők, párnák es

T A R C A.

Utolsó akasztás Aranyosmaróton.
Folytatás.

Vezetőnket követve egy tágas szobába 
jutottunk. Itt egy kikent és kifent nagy 
bajuszú úr ült az asztalnál. A hajdú ennek 
az úrnak elmondotta, hogy mi Léváról szü
léink tudta nélkül gyalog jöttünk Aranyos- 
marótra, hogy az akasztást megnézzük. A 
jelentéstétel után az úr felkelt az asztaltól, 
közelebb jött hozzánk és zord-mord tekin
tetét végig jártatva rajtunk, összeütötte 
sarkantyúi csizmáit és dörgő hangon igy 
rivalt ránk :

— Ejnye veszett lobogós, láncos milli
óm terrrremtette 1 Ügy I hát ti — mint 
valami csavargók — szüleitok ongedeime 
nélkül mertetek ilyen hosszú útra eljönni ? 
Adok én nektek akasztást I Ezért méltóké
pen meg fogtok lakóim /

Remegve álltunk előtte és vártuk a 
megérdemelt büntetést. A haragos úr ezek- 
után megkérdezte neveinket. Amikor meg
mondtam a nevemet, ezen szavakkal fordult 
hoazám :

— Hát te, fickó, a Györgynek a fia vagy ? 
Ismerem édes apádat. Jó barátom. Nagyon 
sajnálom öt, hogy ilyen szófogadatlan és 
rozsa fia van I

11a egy-két nyakleveit ád, nem vettem 

volna tőle olyan zokon, mint azt a kijelen
tését, hogy szófogadatlan és rossz vagyok.

Amikor az az úr alaposan kiharagudta 
magát, megkérdezte még tőlünk: ebédel
tünk-e már és hogy van-e pénzünk ? Öizintén 
megváltottuk, hogy elemózsiánk volt ugyan, 
de az bizony már elfogyott az úton ; nem 
ebédeltünk és hogy egy árva garasunk sincs.

Étkor ismét leült az asztal mellé, egy 
darab papirosra irt valamit s a papirost 
néhány halk szó kíséretében átadván a 
hajdúnak, ezen szavakkal búcsúzott e. tőlünk:

— Most takarodjatok a szemeim elöl ! 
Maga pedig vigye ezeket a gézengús fiukat 
oda, ahová mondottam I

Néma meghajlással távoztunk a szobá
ból és rettegve azon hitben követtük veze
tőnket, hogy az most bizonyosan valami 
áristomiia fog bennünket bezárni.

Nem úgy történt.
A hajdú az utcára s itt a vármegye

házzal (mert ez volt a nagy ház) átelleu- 
ben levő emeletes házba vezetett, amelynok 
falán nxgy betűkkel ez a felírás volt: ven
dégfogadó

A csábitó felírás megpillantása ezer 
mázsás követ görgetett le erősen és féle
lemmel zakatoló sziveinkről. A vendéglős 
elolvasván a haragos úr sorait, egy külön 
szobába invitált be mind a négyünket és 
a vett utasítás szerint kitűnő ebédet tálal
tatott fel számunkra.

Ebéd után a mi hű testőrünk kikisért 
a városból és annak végén a legszigoi úbban 
a lelkünkre kötötte, hogy egyenesen ballag
junk hazafelé és máskor ilyen körülmények 
között ne merjük átlépni a város határát, 
mert akkor a várnagy úr nem lesz ám olyan 
jószivü hozzánk.

Szavát megfogadtuk és az ebédtől meg- 
edzve és felüuülve ujult erővel siettüuk 
Léva felé.

Útközben az én tekintélyes pajtásaim 
vígan és hálás szívvel emlegették a várnagy 
jóiéit őségét, amelyet velem együtt annak 
köszönhettek, hogy ismerte édes atyámat; 
mert különben alighanem tolouc-ú:on ke
rültünk volna haza.

Tardaim vidámsága érintetlenül hagyott. 
Nőm bírtak derült kedvre hangolni. Ismer
tem atyam szigorúságát és érezve bűnössé
gemet, lehangoltan követtem őket.

I elérve az olibói partra, egy koo<it 
pillantottunk meg, amelyen már messziről 
megismertem atyámat, aki délben értesülvén 
a többi fiuktó', hogy Aranyosmaiótra men
tem, az egyik szomszédunkkal azonual be
fogatott és értem jött.

Atyám mindnyájunkat felszedett a ko
csira, amely idő alatt osakis 1 legöregebb 
társamnak tett nagy szemiehányást, hogy 
miért csalt el engem erre a hosszú útra, 
Hozzám sem az utón, sem otthon egyetlen 
szót som intézett.
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f.listönyegek, horgolt recsguipure munkák, 
‘„belinek, magyar és román paraszt himzé- 
’k mindmegannyi remekei a női kéznek. 
IJavanabbaD a teremben festmény ok is vol- 
t.k elhelyezve. — A miiipart is kiváló tér- 

ékek képviselték. Különösen a bútorok, 
*“ va>' és üveg munkák keltettek nagy ér
deklődést. A kertészeti és méhészeti ter
mékek számára külön terem volt berendoz- 

g _  A rendezőség, melynek élén Nyári
Ignáezné, Matus Laura és üchöpflin Rióért 
Adottak, nagy körültekintéssel és szakérte
lemmel'rendezték el a nagy mennyiségben 
beküldött tárgyakat. — A kiállításból 500 
kor. felül folyt be, melynek tiszta jövedel
me a helybeli iskolákra fordittatik. — Az 
erkölcsi eredményt a szép számú közönség 
érdeklődése mutatta és az, hogy Barsme- 
vyében Zseliz ezen téren mint úttörő sze
repel. — A megnyitás napján sikerült tánc
mulatság is volt, melynek kellemes voltát 
, résztvevők jókedve bizonyította.

— Katonai kitüntetés. Ö Felsége, a 
király, Váray Lajos alezredesnek, Váray 
János óbarsi plébános testvéröccaéuek, a. 
katonai érdemkeresztet adományozta.

— A zsarnócai, hangversennyel s 
műkedvelői előadással egybekötött tolyo hó 
22-iki tánczmulatság igen szépén sikerült. A 
deák ifjúság elsősorban Ludvigh Géza s. 
lelkésznek Köszönheti azt a sikert melyei 
aratott. A gyönyörű programból Ormay 
Viluia vált k> Kitünően előadott monológjával 
továbbá Meszlényi Katinka bajos es kellemes 
énekszólojavai, Ács Brigitta pedig nagyszerű 
zongorajátékával aratott nagy tapsvibart. A 
szioelöadás is páratlanul sikerült, melyben 
különösen a hölzyszerepiök váltak ki. A 
környék egész intelligenciája jelen volt, 
melyet igazol az a körülmény, hogy 100 
korona jutott tisztán a jótekonyceira. — 
Felü.tizeitek : Vicenik Antal 4 kor. Ormay 
Káinon, Havas Beia, Ács József, es Fischer 
János 2—2 kor. Truszka Antal, Lábay 
iiyuia, Cserni György 1 — 1 kor. Bozóki 
István 20 túl. A rendezőség ezúton köszöni 
meg az adakozók szives pártfogását.

— Kinevezések, Hontnádasi plébá
nossá a Hercegprímás Grancsics Mihály 
Vágujhelyi káplánt nevezte ki. — Bauer 
Árpád Dezső, muzslai káplán, adminisztrá
tor lett Nagykeresaenyen. — O 1 eisége, a 
király, Znamenák Loraudot, i Ludoviaa 
Akadémia végzett növeudekél, Znamenák 
tíandor, nyug, tiszti ügyész Hat, a cs. es 
kir. 13. számú huszárezredhez, az u. 
jaszhuszárokhoz, hadnaggyá nevezte ki.

u.

Erre a napra elégnek tartotta félelme
met és a kiállott fáradságomat. A többit 
holnapra halasztotta.

Vert had módjára jöttünk be a városba. 
Utcánk összes lakossága tudván kirándulá
sunkról, kíváncsian nezte bevonulásunkat s 
mi lehajtott fejjel, szégyenkezve ültünk a 
kocsin es csak neha-neha mertünk feltekin
teni az utcán összeverődött többi pajtá
sainkra, akik karörvendo mosollyal Kiseriek 
bennünket es sunyi módon kérdezgették 
tőlünk ;

— Láttátok az akasztást? Milyen volt 
a hóhér ? Hoztatok egy darab kötelet is ? stb.

Otthon halálra-ijedt jó anyám sírva 
iogadott ; feddö szavaiból erősen kierezlem, 
hogy atyám, aki bocsánátkereseimet szó 
beikül hallgatta meg, — nagyon haragszik 
reám.

Másnap eladta két szép bárányomat és 
szigorúan megtiltotta, hogy a Hűk közé a 
legelőre kijárjak.

Ez volt apám büntetése. Inkább vert 
Volna el, csak a kedves barikáidtól ne 
fosztott volna meg I

Én csak ennyit láttam az aranyosma- 
róti akasztásból.

Aki e sorok olvasói közül többre is 
kiváucsi, nézze át a vármegye levéltárában 
1863. évről az arra vonatkozó aktákat.

Jarou Fereno.

~ A lévai főgimnázium tanári 
karában ismét változás állott be, amennyiben 
az ide helyezett dr. Földi Pált a rendkor- 
mány Debrecenbe deponálta, s helyette 
r íireiZí Ferenc fögimn. tanárt küldötte Lé
vára. egyébként az ide helyezett tanárok 
uj helyüket már elfoglalták. Szívesen üdvö
zöljük őket körünkben.

Eljegyzés. Loserth József, az első 
m. ált. biztosító társaság tisztviselője, elje
gyezte Kulcsár Margit kisasszonyt, Faragó 
Sámuel, titkár, kedves húgát.

— Javícó ős pótló érettségi vizs
gálatok. A pozsonyi tankerületi kir. fő
igazgatóság vezetése alatt álló főgimná
ziumok pótló és javító érettségi vizsgálatai 
a pozsonyi kir. kath. főgimnáziumban tar
tatnak meg szept. hó első felében. És pedig 
a pótló érettségi vizsgálat szóbeli része 
szept. 9. 10. és 11. napján; szóbeli része 
szept. 12. és 13.-án. A javitó érettségi vizs
gálatok szept. 14-én lesznek. A jelöltek 
kötelesek szept. 4-ig összes gimnáziumi 
osztálybizonyitványaikat, a javitó vizsgálatra 
jelentkezők pedig érettségi bizonyítványai
kat a pozsonyi kir. kath. főgimnázium 
igazgatósagához beküldeni és legkésőbb a 
vizsgalat megkezdése előtt való napon sze
mélyesen jelentkezni.

— Amerikai tanulmányút Előző 
számunkban említést tettünk mar arról, 
hogy ifj. Madarász József, a lévai választó
kerület orsz. képviselője, a kivándorlás 
tauulmányozása céljából Amerikába utazott. 
Mint most Newyorkból írják, az amerikai 
sajtó is elismerőleg nyilatkozik képviselőnk 
tanulmány.utjáról. Madarász jelenleg az 
Egyesült-Államok és Kanton magyarlakta 
vidékéin tartózkodik, ahonnan Washingtonba 
megy és ott Strauss kereskedelmi minisz
terrel, úgy szintén a bevándorlási hatóságok
kal is érintkezni fog.

— Házasság. Handler Ármin, lévai 
jó nevű meszaros-iparos, Handler Igaácz 
polgártársunk fia, ma egy hete esküdött 
örök hűséget Blau Janka kisaszonynak, 
Sulct Ignácz lévai papirkoreskedö sógor
nőjének.

— Templomszentelés. A lévai ref.egy- 
báz templomát most reuováliatja. A csinos kül
sőt nyeri templomot mához két hétre, szep
tember hó 13-án, fogja felavatni Patay 
Károly, a barsi egyházmegye esperese.

— Nyugdíjazás. S'.einer Ignácz, a lé
vai tanítok nesztora, 1903. szept.;töl fogva 
jól megérdemelt nyugalomba lép. Éri nyug
dija 2120 kor. A 38 éve oly fényes siker
rel művödé tudós paedagógusi iskolaszéke, 
nagy számú tanítványai, tanitótarsai s 
számtalan tisztelője fényes ünnepély kere
teben búcsúztatják el azon szerény falaktól, 
melyek néma tanúi voltak szép, módszeres, 
közliasznu, hazafias munkálkodásának. Iga
zán faj tőle búcsúznunk, de tartozott a jó 
öreg a lépésével önmagának, egészségének 
csaladjának. Simoncsics Antal, kir. s.-taufe- 
lügyelö, gróf Apponyi A bért, vallás- és köz
oktatásügyi miniszter, megbízásából a kö
vetkező szavakban búcsúzik tőle : „Nyugdí
jazása alkalmából a népneveibe térén hosz- 
szú időn át elért eredmény dús működéséért 
úgy a nagyméltóságú vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter úr — valamint a sa
jat elismerésemet es köszönetemet tolmá
csolom. — Nyugalomba vonulása aikaimaval 
kivágom, hogy a jó Isten adjon Önnek erőt, 
Ugéczséget, hogy jói megérdemelt nyugdiját 
„okáig élvezze. Tiszteletem nyilvánítása 
mellett vagyok a kir. tanfelügyelő távollé
vőben jó akarója, Simoncsics Antal, kir. s.- 
tanfelügyelő.

Segélyegyesúleti gyűlés. A lévai 
k r. loiimuazium segeiyzoegyosdlete szep- 
témbír hó 4-én délelőtt 11 órakor a főgirn- 
nazium épületének II. osztályában közgyűlést 
tart, amelyre a tagokat ez utón is meghívja 
aa elnökség-

__ ÜQiivédezi’®dathely6zés. A 
vidék Közli, hogy a nyitrai 14. honvédezred 
iobb és alkalmasabb helyet keres. Nyitra 
városa nagyon keveset törődik a kaszárnyá
jukkal. Ha csakugyan huroolkodik majd az 

ed aa intéző körök ne fsledkezzenek 
“ arról hogy két zászlóaljuk nagyaze- Xn érm magút’ Léván. Elfogadjuk m> az 

egész honvédesredet.

— Városunk képviselőtestülete 
f. hó 29-én tartott rendkívüli közgyűlésének 
tárgysorozatán mindössze három tárgy sze
repeit. Az első Komzsik Lajos, városi pénz
táros fürdösogély adása iránt beadott kér
vénye. Tekintettel arra, hogy Komzsik Lajos 
a város legrégibb képviselőinek egyike, aki 
hosszú szolgálati ideje alatt soha segélyt 
nem kért s nem kapott; tekintve továbbá, 
hogy betegsége hosszabb gyógykezelést igé
nyel, 200 kor. segélyt szavazott meg részére 
a közgyűlés. Bemutatja a polgármester a 
200000 koronás kölcsönre vonatkozó köz
jegyzői okiratot, amelyet a közgyűlés tudo
másul vett. A „Hazai Villamossági Részvény 
Társaság" kérvényét, melyben szerződésé
nek a „Lévai Takarékpénztárira 3 évre 
teendő átruházásához engedélyt kér t a 
képviselőtestület elutasította. Ez ügy elbí
rálásának motívumai között az a körülmény 
is szerepelt, hogy a r.-társaságnak váro
sunkkal szemben fennálló peres ügyei még 
elintézést nem nyertek.

— Uj ipar társulat. Léva r. t. város 
vendéglősei, Kocsmarosai, szállodásai és 
kávésai folyó hó 27-én tartott értekezle
tükön elhatározták, hogy a vármegye egész 
területére kiterjedő ipartestületet alkotnak. 
Remélik hogy mozgalmukhoz a vármegyében 
lakó összes szaktársaik csatlakozni fognak. 
Ideiglenes elnökké Tokody vendéglőst, alel- 
nökae Steiner szállodást, pénztárnokká 
Ördögit Lajost, jegyzővé Kun Józsefet, bi
zottsági tagokká Sclimidl Józsefet és Dem- 
jén Jenőt választották, akiket egyúttal az 
ilökészitö munkálatokkal is megbíztak. — 
A sok teherrel sújtott osztálynak szervez- 
kedese érthető s jogos. Csak előre : Össze
tartásban az erő 1

— A fektelen szenvedély olykor 
egész csaladokat saereucsenensegbe dönt. 
Ily eset fordult elő teguay Levan ; a beti 
piacz után úgy látszik összeszóllaikozásoól 
Koponics Jauos végtelen indulattal elragad
tatva, késsél összeszurkálta Frasch Ferencz 
kalapos-mestert. A szerencsétlen családos 
ember sebei életveszélyetek.

— Pánszláv ? Nem akarjuk elhinni 
a Honti Lapok hírét, mely szerint a nádasi 
kápian, liucsek Mátyás, tót apostol volna. 
Elvárjuk, hogy tisztázza magat. Ha csak
ugyan hazafiatlan irányban működik, lesz 
rá gondja az uj plébánosnak, kit kifogásta
lan magyarembernek ismerünk, hogy ne 
tehessen nagy kárt az emberek lelkebeu.

— A bakabánya Iával vasút kié
pítése érdekében Czobor Lsszio, országyl- 
lesi képviselő, e hó 14-én gyűlést tartott 
Bálon. Riszt vettek a gyűlésén Bakabánya 
es Bat vezető intelligenciáján kivül a felső- 
vidék érdekelt birtokosai s az egyes köz
ségek elöljárói. A vasút tervbe vett irányai: 
1.) Bakabanya, Bat, Szántó, Vamosladány, 
Lova. — 2.) Baka bánya, Bat, A. és Felsö- 
zsember, Darzsenye, Garamujfalu, Láva. — 
3.) Bikabanya, Bat, Horhi, Vámosladány, 
Lsva. — 4.) Bakabánya, Bát, Kmkereskény, 
Láva. — A baaahauyai érdekeltség ez 
utóbbi útirány mellett foglalt állást. Az 
atlag 40 km. hosszú ú .vonal 4.400.000 
koronába kerülne. Ebből 704.000 k-t. az 
ordekeltse,g 830.000 k-t. az állam es 
2.860 000 k-t. a va'ialkozó fizetne. E. a vasút 
aiuas volna az egosa Hont-magyere sőt, 
még Barsra is. Ligyen meg hát mielőbbi

— Egyenesadó felszólamlás! bi
zottság » uooiKoaoit teissólamlások tar- 
gya.asait Arauyosmarói községházának ta
nácstermében, avagy felmerülhető akadály 
eseten a kir. penaugyigazgatoságuak egyik 
hivatalos helyiségében, tolyo évi szeptember 
hu 14-en d. e. 9 órakor kezdi meg. — Az 
adoieisaóiam.asi bizonsag üléséi nyilvánosak, 
azunbau az ű.esőken önként megjelenő fe
lek esareveteleiket élőszóval ujuó. előadni 
nem jogosultak.

— A végrehajtási novella áa „Országos Törvénytár*  
közli sz uj végrehajtási eljárásról szentcsitett törvény- 
cikket, aiuelyuva enne iüaz íVUa. ovi 41-ik tőrvenyoiAk 
es szeptember kiieuüedikeu lep tikiba. A törvénybe 
foglalt átmenőn iuiQz.kedesek tontos batáridői azonban 
augusztus Ji6. napjától saainltatnak. Ettől a napiul sza- 
auiott egy tivtin üeiúl keli aa oly kielégítési végrehajtást 
foga ua tusi tani, amelynél meg a régi szigorúbb eljárás 
sanoaiyai alkalmaznátok, ha a végrehajtás alapjául 
szolgaié közokirat ezju nap elölt keletkezett, vagy ha 
aa vúöaöitig lejárt követelésekre uéave eaeu uaptol 
számított uarmiuG nap alatt a végrehajtás elrendelésé t
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kérik, vagy pedig aat ugyanezen idő alatt az adóz 
lakóhelyének járáöbiróságáuál bejelentik. Ezekre az 
átmeneti intézkedésekre vonatkozó igazaágiigymiuielteri 
rendeleti bejelentésekre nézve a rendelet akkép intéz
kedik, hogy a járásbírósághoz benyújtandó bejelentésben 
a követelés l'eleuilités- után Aérai kell annak az 1908. 
41. te. 31. szakasza alapján való tudomásul vAelét. 
A bejelentéshez a rendeletben közlött minta szerint 
értesítést kell csatolni, még pedig annyi példányban, 
hogy valameuyi értesítendő félnek es a bíróságnak is 
egy-egy példány jueeou. Az értesitésuk-t a bejelentő 
hitelező kellően kit iltva tartozik csatolni bejelentéséhez 
és a bíróság az értesítést aláírva, abból egy-egy 
példányt kézbesít az érdekelteknek és egy példányt 
visszatart. Ugyanazzal a bejelentéssel, ugyanazon adós 
ellen fennálló többrendbeli követelést egyszerre, leket 
bejelenteni. A bejelentés bélyegköteles és az 100 koro
náig 40 fillér, ezen felül 1 koronás bélyeggel látandó el.

Az uj végrehajtási törvényhez — szíikeó- 
ges nyomtatványok kaphatók Kyitrai és 
Társa könyvkereskedésében Léván.

— Villaiuostelepünk uj igazgatója, 
Just Armard, okleveles gépészmérnök, a 
napokban vette át az üz-'m vezetését. Ker
tész Béla volt igazgatót Budapestre helyez-
ték át.

— Szerencsétlenség, Garamszölősön 
t. hó 27-én a kőbányában Uhnák Máté kö
vet fejtett. Munka közben egy kö oly sze
rencsétlenül érte, hogy a lábát eltörte. Be
szállították a lévai kórházba, ahol amputálták.

— Tanitóválasztás. Steiner Ignácz 
nyugdíjaztatása következtében a lévai izr. 
tanítói karban a kővetkező változás állt be. 
Az igazgató-tanítói á^lás Deák Adolf eddigi 
h. igazgató-tanítóval töltetett be, Bányai 
Ferenc h. igazgató-tanító és iskolaszéki 
jegyző lett, mindkettő 100-100 kor. fizetés
emeléssel. A negyedik és üresedésbe jutott 
tanitói állásra Kiéin II. Ármin eddigi segéd
tanító — pályázat hirdetésének mellőzésével 
—^választatott meg.

—r Ügyvéd B útban A szomszéd 
Bát községben dr. 
aki különbeu báréi 
irodát nyitott-

— A pénzpiac

Orbán Gáza ügyvéd, 
származású ügyvédi

helyzetének javu-
lása Az angol, franczia és német bankok 
a kamatlábat leszállítják. Az angol már 2 */«  
°/0-ra csökkentette azt. Főnek az esemény
nek hatása, hisszük, hogy hazánkban is 
érezhető lesz.

— A F. M, K. E közgyűlése A
F. M. K. E. elnöksége es Zsolna város elöl
járósága az egyesület XXVI. évi közgyűlése 
alkalmából a közvetkezo programúiban ál
lapodtak meg: Hzept. 2 án d. u. */,  2 óra
kor az elnökség s az igazgató-vaiasztmány 
érkezése. Elszállásolás után d. u. 3 óra 44 
perckor kirándulás Rajecz fürdőre, d. u. 5 óra
kor ugyanott az igazgatc-váiasz'mány ülé
se, utána ismerkedési estély és éjjel 11 
órakor külön vonaton visszatérés Zsolnára. 
Szept. 3-án reggel 8—10 óra között isteni
tiszteletek az összes feiekezetek templomai
ban, d. e. 10 órakor a F. M. K. E. XXVI. 
évi közgyűlése a városháza nagytermében 
s utána társasebed. A közgyűlésen Desseffy 
Emil gróf fog elnökölni, az elnöklésben 
társa dr. Simalovszky Valér, Trencsén vár
megye főispánja, lesz, mint a F. M. K. E. 
trencsénvármegyei osztályának elnöke. A 
felvidéki vármegyék főispánjai és orsz. kép
viselői közül eddig már többen bejelentet
ték részvételüket a képviselve lesznek a 
vármegyék és varosok is.

— AndrAssy a vidéki városokért. 
Értesülésünk szerint a belügyminiszter 
a vidéki városok képviselőit szeptember 
hónapban ankétra hívta össze, amelyen a 
városok anyagi segélyezéséről fognak majd 
tanácskozni. As ankét azzal a kérdéssel is 
foglalkozik majd, hogy milyen módon ve
hetnek fel a városok kedvező beruházási 
kölcsönöket.

— A községi és körorvosok tize 
tése az uj törvény szerint ez évi szept. 
elsejétől kezdvo többé nem a községeket, 
hanem az államkincstárt terheli. Mivel azon
ban a törvény életbeléptetésének előkészü
letei szept. 1-ig nem lesznek befejezhetök, 
a belügyminiszter körrendeletben felhívja a 
törvényhatóságokat, hogy a törvény életbe
léptetéséig a községek fizessék ki továbbra 
is a községi és körorvosoknak járó fizeté
seket, amely összegeket azután természetesen 
a községek javára fognak elszámolni.

— A megvadult lovaknak majdnem 
áldozata lett Torda Marton, Garamkessi 

község biraja és felesége, kik szerdán délután 
a lévai heti vásárról igyekeztek haza felé. 
A Kobáry-utcában, a Kurcahegy fele vezető 
ut fordulójánál, a lovak v.lamitől megijedtek 
és megbokrosodva vágtattak. A gazda és a 
felesége egyesült erővel uem bírták megfé
kezni a fiatal, tüzesvérü csikókat, úgy hogy 
a kocsi felborult s előbb az asszony, majd 
utána rajta keresztül a férfi széles Ívben 
kirepült az úttestre. Aa asszonynak az 
ijedtségen kívül egyéb baja nem esett, a 
férfi azonban a fejet több helyen betörte, 
szerencse, hogy a gyeplőt amikor leesett, 
eleresztette, mert különben a lovak magukkal 
hurczolták volua. A lovak a kocsival, 
amely ismét kerekeire fordult, haza felé 
vágtattak.

— Nem lesz ellenőrző szemle. A 
belügyminiszter rendeletét adott ki, amely 
szeriut az idén az ellenőrző szemlék elma
radnak. Ellenben elrendelte, hogy tartósan 
szabadságolt vagy a szolgálattól vagy a 
fegyvergyakorlatokról elbocsátott legénysé
get kitűnő gonddal oktassák kijelentkezési 
kötelességeikről. A tiszti ellenőrző szemlék 
a rendelet szerint az idén is a szokott 
módon megtart ndók.

— A legtöbb gyilkosság Európában 
régi időz Óta allandóau O.aszorsságoau van. 
27 millió lakosságára egy ev alatt 2574 
gyilkosság esett, holott Kőzépeurópa 145 
millió lakosa közül ugyanezen időben csak 
2243 halt meg gyilkosság miatt. Paris sem 
az utolsó helyen áll. A gyilkosság száma itt 
több, mint Londonban, Berlinben, Becsben 
és Budapesten együttvéve. — Örülhetünk, 
hogy hazánk e tekintetben a legutolsó or
szágok közé tartozik.

— Két koronáért egy templom. 
Alsóhámorban körülbelül 1894-beu az ezüst
gyár templomot épített, boldogult Kiméiy 
Károly, besztercebányai püspök, szentelte 
fal; de a telket elmulasztották kihasítani és 
a templomra telekköuyvezni. A gyár meg
bukott. Az uj tulajdonos nem akarta a fenn
tartás költségeit elvállalni. A templomot el- 
árvereztette. A zsarnóczai plébános meg
vette két koronáért.

— Zárt postatakarékpénztári be
tétkönyvecskék. A postatakarékpénztár 
minden egyes betevőjének jogában áll a 
betétkönyvecskét a következő engedélye
zett föltételek egyikének kikötése mellett 
zárttá nyilváuitam :a) nagykorúság esetére, 
b) férjhezmeuetel esetére. 11a a betevő a 
30. életévét már betöltötte, a betétet még 
abbau az esetben is felmondhatja, ha addig 
nem is ment volna férjhez, c) katonai szol
gálat esetére, A betevő, ha katonai szolgá
latra végleg alkalmatlannak nyilvánított, 
vagy 24. életévét már betöltötte, a beté
tet felmoudhatja. d) a zárttá nyilvánítás 
megbatározott időtartamra ; ebben az eset
ben a zárttá nyilvánítás 3 évnél rövidebb 
és 25 évnél hosszabb időre nem történhe
tik. e) és végül meghatározott összeg ere
jéig ; a betetkönyvöcskére kiköthető leg
nagyobb összeg egyéui betevő részere 4000 
korona, jogi személy részére 8900 korona, 
mihelyt a betét a meghatározott összeget 
elérte, azonnal fölmoudható ; sőt, ha a meg
határozott összegek 25 év alatt nem gyűl
nének össze, a betét mégis fölvehető. A 
zárt betétkönyvekre elhelyezett takarék
betétek kamatlába ez idő szerint 3 6 °/0.

— Sok lesz a bor. Az ország szőlő
termelő vidékéiről beküldött hivatalos je
lentések szerint ez évbeu olyan bő szüretre 
van kilátásunk, amilyen már igen régen 
nem volt hazánkban. A múlt évi közepes 
termés melle't 3 és fél millió hektoliter 
bort szűrtek. Az idéu — ha az időjárás 
kedvezni fog a szölőérésnek — a termést 
7 és fel millió hektoliterre becsülik.

RÖVID HÍREK. Összeütközött vo
natok. E hó 28-an a szöregi áilcmaiou a 
Szeged felöl jövő tehervonat beleszaladt az 
előtte álló nagybecskereki tehervoiialba. 
Kát kocsi teljesen összezuzódott és a ko
csikban a szállított petróleum tüzet fogván, 
ettől az összetört koosik porrá égtek. — 
Galicia töob városában es községeiben 
a sarlach-járváuy oly nagy mérveket öltött, 
hogy nemcsak a népiskolákban, hanem a 
középiskolák alsó osztályaiban sem kezdhe
tik meg zzeptember elején a tanítást, — 

A VIII. katholikus naggyülés 
szeptember 13-15-éu lesz Budapesten. ■—. 
Hangtalan puska. Maxim, a gyorstü
zelő ágyú feltalálója, egy olyan készülékét 
állított össze, amely a puska dörrenésének 
hangját teljesen megtompitja. Ez a készülék 
bármilyen kaliberű puskára alkalmazható.

— Auszria-Magyarorsságnak 
Ssorbiával való kereskedelmi szerződése 
szeptember 1-én egyelőre ideiglenesen életbe 
lép. A végleges döntés a két állam törvény
hozásának jogkörébe tartozik. — Portu
gáliában igen veszélyes a helyzet. Az 
ország egészen alá van aknázva a forradalmi 
mozgalmaktól s minden pillanatban bekö- 
vetkezbetik a robbanás.

T a n ü g y.
Javító, pótló, felvételi és magánvizs
gálatok a helybeli főgimnáziumban.

Azon tanulók, kik a javító vizsgálat 
letevésére akár a tanári testülettől, akár 
pedig a tankerületi főigazgatóságtól enge
délyt nyertek, augusztus hó 31-en délelőtt
11 órakor jelontkezoek a gimnáziumi igaz
gatóságnál az iskolai bizonyítvány átadass 
mellett. A javító vizsgálatok délután 2 
órakor kezdődnek.

A pótló es felvételi vizsgálatok, nem 
különben az engedélyezett magánvizsgálatok 
szeptember 1. napján tartatnak meg (délelőtt 
írásbeli és délután szóbeli vizsgalat.)

A javító es pótló vizsgálatok díjmente
sek ; a felvételi vizsgálatért fizetendő 20 
korona ; a magánvizsgálat dija 80 koroua a 
lefizetendő meg 5 koroua beiratasi is 48 
korona tandij.

A beírás napjai szeptember 1. 2. és 3. 
napja, délelőtt 9—12 óráig.

A tanulók szüleik vagy azok helyettese 
kíséretében jelennek meg úgy az igazgató
ságnál mint az egyes osztályok főnököméi.

Bemutatandó az utolsó iskolai bizo
nyítvány. As intézetbe először bolépök 
bemutatják még keresztlevelüket (anya
könyvi kivonatot) és esetleg az ujraoltási 
bizonyítványt is.

Fizetendő 7 korona felvételi és 24 
korona félévi tandíj.

Az I-oiztályra csak 9 évet betöltött és
12 évesnél nem idősebb tanulók vehetők 
tel. A 12 évnél idősebb tanulók felvétele 
fölött a tanári testület határoz.

Léva, 1908. augusztus 30-án.
Cserhelyi Sándor 

gimu. igazgató.

Az iparos-tanonc skolába az 1908/1909. 
tanévre a boiraiaso.< szeptombor hó 6-án es 
8-an déiutáu 2 4 óráig az iskola irodájában 
tartatnak.

Szeptember 9-án rendes tanítás.
A tandíj fele — 2 korona 50 fidér — 

a beiratasnal fizetendő ; a beiratáshoz minden 
tanonc köteles iskolai bizonyítványát ma
gával hozni.

Az ipartslügyelö bizottság határozata 
szerint, azon laQoncok, kik a beiratási 
határidőt elmulasztják, vagy kellő időben az 
iskolában nem jelentkeznek : azok, mint 
igazolatlanul mulasztók, további elbírálás 
végett az oiaŐ fokú Iparhatóságnak adat
nak át. 6

Az igazgatóság.

A kereskedő tanonciskolába való beire- 
táaok szeptember 6-án éa 8-án délután 
2-től 4 óráig eszközöltetnek az iskola helyi
ségében. Újonnan jött tanonc bemutatni 
tartozik előző évi iskolai bizonyítványát. 
Bsiratáanál fzetendö az első félévi 12 ko
rona tandíj. Az 1884. évi XVII. te*.  82. §. 
szerint a tanonc mindaddig míg tanítási 
ideje a főnöknél tart, köteles a tauoncisko- 
lába járni. Ez a kötelezettség a kikötött 
próbaidőre szól. — Nevezett iskolábau ss 
1998/9. tanévet szeptember 10-én délután 5 
órakor nyitják meg.

Az igazgatótág.
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, 1,6 évi augusztus 30 31-dikén és szeptember 
jén mindeuKor délelőtt Sl/2 őreitől déli 12 
irá‘<l fognak futtatni. Akik gyermekeiket 
,a első o«tályb» íratják, felkéretnek, hogy 
’zületési bizonyítvánnyal igazolják a bei- 
ralidó tanuló életkorát. Ezen tanítványok 
, kir. anyakönyvi hivatalban iskolai célokra 
díjmentesen adatnak ki.

A lévai izr. iskolaszék.

Lévai piaci árak.
Rovatvezető: Kónya Jóase*  randőrb »p’tány

Búza m.-mázeánként 20 kor. 40 öli. 22 
kor 80 fill- — Kétszeres 18 kor. 6J fill. 19 
kor. 29 fill- — K°z« 17 kor. 00 fib. 18 kor 
__ fill. _  Árpa 15 kor. 60 fill. 16 kor. 20
gi|_ _  Zab 18 kor. — fill. 18 kor. 40 öli
_ Kukorica 16 kor. — fill. 16 kor. 40 fii! 
— Lencse 24 kor. 40 öli. 24 kor. 80 fiil. — 
Bab 15 kor 60 fill. 15 kor. 80 fill — Kö
les 8 kor. 80 fill. 9 kor. 20 fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 ér. augusztus bó 23-tól 1908 évi augusztus hó 30 áig

Születés.

A szólók neve
^3

<! s

I*-.  s

A gyermek
neve

Zollur M. Ilmelo B. fiú halv. szül.

Stsdler Mihály Spitzer Fáni leány Karolina

(tódor Mihály Danbner Margi* fiú Lajos

Sup«phospha,t
ajauiuui « .ugolc<io^M vers .-nyarakban kit- c8 
nagy mennyisegben esetleg kuc•ir.komk- 
nyonként. PFeróo/azAiy Joachtm Léva, Bars- 
megye.

Házasság.

TílcíéN es menyasszony neve Vallása

Handler Ármin Blau Johanna izr.

Halálozás.

U einuayt nerc Kora A ha'41 ok*

ifj Kauzler Kálmáu

Zrotár Antal

6 hónap.

41 éves

Tüdőgyulladás

Gyomorrák

Szerkesztői üzenet.
S. M. Nográdmarczal Közöljük.
M. K. Léva. Jenából küldött dolgozata kiegészí

tésére bekiildlietné a két elhúuyi nevét is.
B. Gy. Garamszentkereszt. Lovai megy még a 

héten.

Nyilttér-

M O LL- F É LE
L»S E I D LI TZ-rPOR*i
Enyh-*,  oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az ülő életmód egyébb kövotkexmá. 
gyeiben szenvednek.

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

Mörtsiilés,
elismert, régi j (hírnevű háziszer
Szaggatás és hűtésből származó 

miudennemü betegségük ellen.
Eredeti üveg ára Jeqx, X.®O
Kapható minden gyógyszertárban 

és drogériában,
Föszétküldasi hely MOLL A. gyógyszerész 

kir. udv. Mállitő, ÜJOS, I. Tuclilauben 9.

KÖiflrairA Lípcaö, koc-akö »irkvr>t 
es bárminemű aíikniamua 

es bármily nagy cougrandelest 
•ja iogjutányoaabb árban elvállalok - 
^‘gybecsü megrendelésekor- pontos tn to jesit 
bukovics István kőfaragó m. Vámos-Ladány.

778j 1909 végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
t«».;A|l"llPt kikjil,1';tt ),ir. végrehajtó azonnal kíizbirró 

SÍI, hogy a leOat kir. jbraág. 1J08. tívi V. 690i I 
lÍLi V‘iÍÍZLS0 Df- Wlater CHm Ural flgvvdd
által kép,,,, t Mayf.rth Pl,, éa Tsa. ezóg felperes 
esz re oh Mihály es Sabó János Istvánod alperesek 
.,".44- kor. követelés és jár. erejéig elrjn.lelt kielé

gítés, végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt és 
Inna *J or- !>-«»Alt inf.ls.igokra a lévai kir. jbróság 
i»u». v. 426/2 számit végzésével ;,z árverés elreudel- 
tetven, annak a korábbi vagy felülfoglallatók köve
telése erejéig la, amennyibe. a-.ok törvényre zálogjogot 
?nno a .volua’ Berekalján leendő in g .irtása határidőül 
I9U8 évi szeptember 9 és kővetkező napján délelőtt 
9 urajara kitüzetik, aiuik>>; a biróilag letoglah, lovak 
szekerek, borjú, gépek s egyébb ingóságok a legtöbbet 
igero ok készpéuzfizetés mellett, szükség esetén becsá- 
rou alul ig el fognak adatni,

telhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégiitetésh-jz jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végreuajrási jegyzőkönyvből ki uem tűnik, elsőbb
ségi bejelentései!.el az árvetés megkezdésig aiuiirt ki
küldöttnél írásban vagy pedig szíval bejelenteni el ne 
mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól szánrt- 
tatik.

Kelt Léván 1908. évi aug. hó Lb*napján.

Karácsonyi Pál
kir. bírósági végrehajtó.

Császáríürdö Bpesten. X: 
gyógyhely, a m*gya.  Irgalmas rend tulajdona 
KtöOraugu kénes hévviz gyógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfürdő, Kenyoimes iszapfürdők, 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők', hö 
lég-, szénsavas-es villamos vízfürdők. Ivó kúra. 
2UÜ aenyeimes iaaószooa. SiOüd Kezelés, 
jutányos árak. P.OHp^ktasv irigyeu és ber- 
m ént ve küld az igazgatóság.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön. 
zcalvoKa. úgy buiybeu wiat vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron elad Unyár Adolf Léna Koluíri utcza.

Kályha raktáramat eddigi 
(Szepesi Uvüa 19 scam aié Szepesi uteza 12 
szám alá Schubert féle házba h lyeztem at. 
Kulin Alanu kuijbMiuoster Láván.

Sajat termésű T“S“:í,I±‘
19Ü4 cvtö. literje 2 kor. Aegy 1 literes 
üveg egy postacsomag. — 136 literes
bordO 240 dorona. — Béna eléteted bekül
désé t*gy  iiianve-el mei.ett ezádit dr. llaas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

kiadó ház Lévan Honvéd utca 41 
■ szftiuu Liaz szabad Kéz

ből e.rtüo. Boveuuet a huzbau.

Egy kisebb tanuló ’X'.”'
t.-.ivoietiK Zöldien utca 11. szám alatt.

Ber’be adó
vagy őrök áron eladó

a háti utcai pince sorok között, Léva 
varos jégvermével szemközt, egy tágas 
94 aouméter ürtartaimu jégverem, mely
ben 130 s/.eáer jég raktározható el.

2L jégverem 8 év előtt ujouoau 
épült lévai kőuői és cement habarccsal.

1908. évi december 15-től bérbe- 
kiadó vagy örök arou eladó-

Értekezhetni Tóth Dániel tulajdo
nosnál Laszió-utca 18. szám.

Képviselőt
keresek szőlőoltványok és vesszők el
adására, Havonta 1-300 forint biztos 
jövedelem.

Részletes felvilágosítással szolgál ; 
Szűcs Sándor fia szőlőtelepe Bihardi- 
ószeg. Szőlőoltvány árjegyzék ingyen 
és bérmentvp.

Görcs csiilapitó szélhajtó
Hodony csöppek

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

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

Beszerezhető:
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Austria.)

SEIRA VASOK
— napon © S órái - -

Somogyi Mór 
tanár, zongoraművész

íré 11 n rv-> i I n rv képesített okleveles zenetanár 
alldllllld& igazgatása alatt álló ZENE-

Budapest VII. Erzsébet-köru‘. 44 
zongora, hegedő ének, gordonka, cimbalom, az 
iss/.es fuvó- es vouóshaitgszerekra, valam ni zene

elméleti tantárgyakkal.
Állami ag dipl zenetanárok. A tanerők létsz 26 

......  Vidéki leányok részére .......

INTEKNATUS
rospektusssal kívánatra szofgáaz IGAZGATÓSÁG

BAZAR

t

LÉVA, PETŐFI UTCA 9.

Meglepő olcsó áron kap
ható, mindennemű gyermek- 
játék, erszények női és férfi 
nyakkendők, gallérok, kéz
elők, kötények, haj-, ruha- 
és fogkefék, harisnyák kez- 
tyűk, hajtűk, oldal és bontó
fésűk, legyezők, különféle 
szappanok.

GYERMEKBSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
Egy dobozáraIkodlOfill.kaphalD mimtan gyógyszertárban 

és danában, ugyanott ismerté iratok ingyen.

iss/.es
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A lévai és környékbeli összes tanintézetekben használandó 0
TANKÖNYVEK és ISKOLAI SZEREK;!

kaphatók: NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedésében Léván.
Iskolakönyvek tartós bekötésre elfogadtatnak.

§

0Iskolatáskák nagy választékban.

1908. évi 2862. szám.

TölgyfaelacLási hirdetmény.
A zsarnóczai ni. kir, erdőhivatal (Barsuiegye) tanács

termében az 1908. évi október 12. napján délelőtti 
10 és fél Órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladásra kerül tövön az erdőben

1. ) a selmeczbányai m. kir. erdőgondnokság „D“ 
gazdasági osztály, II. vágás sorozat, 10 tag 23. erdőrész
letében 3360 drb. tölgyfa, 671 drb. cserfa és 913 drb. 
bükk és gyertyánfa 27443 kor. 68 fill. kikiáltási árral,

2. ) A selmeczbányai m, kir. erdőgoudnokság „A“ 
gazdasági osztály I. vágássorozat. 1 tag 8/b erdőrészletében 
320 drb. tölgyfa és 17 drb. bükk és gyertyánfa 16648 
korona 04 fillér kikiáltási árral.

3. ) a selmeczbányai m. kir. erdőgondnokság „B-4 
gazdasági osztály IV. vágássorozat 19 tag 1. 2. 3/ab. és 
4/ab. erdőrészletében 274 drb. tölgy, 18 drb. szil és juhar, 
262 drb. bükk gyertyán berkenye és a geletneki m. kir' 
erdőgondnokság „C“ gazdasági osztály 1 vágássorozat, 1 
1 tag ő. erdőrészletébeu 315 drb. tölgyfa, 23 drb. bükk, 
gyertyán és berkenye 22038 korona 44 fillér kikiáltási 
árral.

Versenyzők félhivatnak, hogy szabályszerűen kiállí
tott és 1 koronás bélyeggel ellátott, valamint a kikiáltási 
ár 10 "/e-ának megfelelő bánatpénzzel felszerelt zárt Írás
beli ajánlataikat, melyek a jelen hirdetmény minden 
egyes tételére külön-külön borítékba zárva és kívül miu- 
denikének boritékán az érték esitési tárgy, melyre az 
ajánlat vonatkozik, megjelölendő, legkésőbben a verseny
tárgyalásra kitűzött éráig annál is inkább nyújtsák be az 
alulírott m. kir. erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező 
ajánlatok, valamint általában távirati vagy utóajáulatok 
figyelembe nem vétetnek felbontatlanul visszautasittatnak.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezenkívül ajánlattevő 
azon határozott kijelentését is, hogy az általáuos és rész
letes árverési és szerződési feltételeket ismeri s ezeknek 
magát feltétlenül aláveti.

A feltételek az erdöhivatalnál ez évi szeptember hó 
1-től kezdődőleg a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Zsarnóca, 1908. évi, augusztus hóban.

M. kir. erdőhivatal.

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván.

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

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

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

Hölgyek 'tű
részére nélkülőzhetetlenil

Legjobb szépitőszer a
FÖLDES—féle MARGIT CRÉME

Pár nap alatt biztosan eltávolít szeplöt,

la
n is

 
ha

tá
sú

májfoltot, pattanást, bőratkát (Mitesser) 
és minden más bőrbajt. Kisimítja a ráncokat 
és az arcot fehérré, simává varázsolja, 
üdít és fiatalít.

Ó
vako 

utánzat

2 S Aia : Isis tégely 1 kox, aagy 2 Jcor. o 
K c« -g 1 KIVÁLÓ TOiLETT-CIKKEK: Margit-hölgy- 

por (3 színben) 1.20 kor., Margit-szappan 
70 fill., Morgit-fogpép 1 kor , Dlarglt- 

i areviz 1 kor.

0

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

FÖLDES KELENÍELT gyógysz. ARAD.
Főraktár Lévau : Medveczky Sándor és Dezseri 

Bolemau gyógyszertárakban.

„DUSZTLESZ4 AMERIKAI

Pfflí POBMEWTESITÖ ILAJ
Nagy előnye, hogy a padlót conserválja, ami által menten minden nedvesség behatásától, nem korhad, 

nőm támadja a szúféreg é« megvédi a gombától és főképpen a padlót tartóssá teszi.
Egyszeri beeresztés után is teljesen pormeutesiti a padlót s igy különösen iskolai tantermekben és nyil

vános helyiségekben igen alkalmas a bauilusok terjedésének meggátlására.
Egy lapos edénybe öntve bele ezen pormeutesitö olajat, régi partvisse vagy kefével vékonyán, jól 

Szétdörzsölve keli azzal bekenni a beereszteudö padlót. A takarításnál (söprésnél nem kell fellocsolni — mert 
por nem képződik — hanem elég kefével vagy törlőruhával a padlót feltörölni.

Ara kilogramonként 60 flilér, hordóvételnél o'csóbb, ■

KERN TESTVÉREKNÉL LÉVÁN.
Ajánluuk továbbá belföldi 

FACONSERVALO OLAJAT 
kapu, ajtó, ablak, háztető, sdindjly, koritéi, folyosó, árriyékszák, űtálió, szekerek stb. 

befestésére és tartóssá teleidre.
Ara kilogramonként 30 fii ér.

Mótorvevök figyelmébe
Herkules motor vállalat, 

Budapest, "V"-. Váczl-ut 30.

Ajanija úgy csepksi, mint malom
üzemre kiittuoeu alkalmas, legegysze
rűbb benzlniukcmobiljait, melyek V. kar. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
Jótállást 
Wujaslaiaii 
uzemért

Üzemzavarok kizárva.
Bámulatos egyszerű szerkezet I 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás 1 I 
13—14 éves fiú is kezelheti I

Árjegyzék ingyen I Olcsó arak részletfizetésre ! 

200 drb. elismeri leiéi a Meporszí(oo üzemben léd aélmiiil

Nyomatott Nyitrai éa Társa gyorssajtóján Léván.


