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Uj pártalakulások.
(K.) A párt nélkül való miniszter 

maga is érzi helyzetének fonák voltát 
s mielőtt még a nevetségesség megölné, 
nagy hangú nyilatkozatokkal próbálja 
alkotmányellenes cselekedetét, az or
szággyűlés elnapolását ha nem is vé
deni, de legalább magyarázni. Maga 
is tudja, hogy az 1848. évi IV., az 
1867. évi X. törvénycikkek az alkot
mány védelmére alkottattak s ezért, 
mikor ő ezek szellemével szembe he
lyezkedett, kibújt a felelősség alól, 
elvesztette az alkotmányosságnak látsza
tát is.

Hiába mondja, hogy pártot fog 
toborozni, amely utólag szankcionálja 
törvénytelen cselekedeteit, ami történt, 
meg nem történtté tenni nem lehet, a szé
gyenbélyeget homlokáról le uem mossa 
semmi. Az, hogy ő választatni fog, az 
bizonyos, de, hogy többséggel kerül-e 
ki a választásból, nem bizonyos. Ren
delkezésére áll ugyan a végrehajtó
hatalom a maga teljes egészében s 
mindenütt akadnak elzüllött alakok, 
kik a jövendő zsíros konc ellenében 
vakon fogják követni, amig a hatalom 
birtokában lesz, mind; záltal ezt az 
alkotmánysértést a nemzet nem fogja 
neki soha megbocsátani. Mert, ha 
megbocsátja, akkor ez a nép nem ér
demes az alkotmányra, akkor megér
demli, hogy a bécsi kéz legyintése 
legyen az ő törvénye.

A királyi kézirat már jelzi a vá
lasztásokat, amelyre a törvénytelen 
Kormány appellálni akar, csak nem 
mindjárt, mert a miniszterelnök időt 
akar nyerni a párt szervezésére. És 
amint látjuk, már kezdenek feltüne
dezni a régi, letört bayardok. A sop
roni beparancsolt deputáció bizonyítja, 
hogy semmi sem lehetetlen a nap alatt. 
Egy szép napon majd arra virradunk, 
hogy nálunk is mozogni fog a talaj s 
ha idejekorán készen nem leszünk a 
fogadására, nyakunkba szakad a régi 
kormánypárt járma, amelyet csak 
nagynehezen, a különféle erők tömö 
ritésével tudtunk legyűrni.

A belügyminisztériumban a nagy 
hadjárat terve most készül. A meg
dolgozandó vármegyék számára most 
készülnek az utasítások, mire észre té
rünk, benne leszünk a harc kellő köze
pében.

Annyi bizonyos, hogy uj pártala
kulás nélkül nem fog megtörténni a 
választás. Előre veti ennek az árnyékát 
az a nagy tartózkodás, amellyel a pár
tok a kormány fellépését fogadják, 
Audrássy már most jelenti, hogy nagy 
nemzeti ellenállásról szó sem lehet. A 

demokraták nevében Vázsonyi előre 
hirdeti, hogy ő egy újabb nemzeti 
ellenállásban részt nem vesz, Tisza a 
Kossuthékat kerülgeti. Justhék harcot 
hirdetnek ugyan, de még semmi nyoma 
a készülődésnek.

Valami nagy várakozás van a le
vegőben. Várják az uj pártalakulásokat. 
Várják a jelszavat, amely mellett tö
mörülni lehet.

Egymagában egyik párt sem érzi 
magát oly erősnek, hogy a küzdelembe 
azon reménnyel mehetne, hogy mint 
többség kerül ki. Sőt bizonyos, hogy 
a mai nap létező pártok egyike sem 
tud annyi jelöltet, állítani, hogy alapos 
kilátásai lehetnének a többségre. Éppen 
ezért elkerülhetetlenül bekövetkeznek 
az újabb pártalakulások.

Tisza terve az, hogy a 67-es és
48-as liberálisokat egy táborba gyűjtse, 
hogy az ország ügyeinek vezetését a 
komoly munka medrébe terelje. A 
konszolidáció kedvéért bizonyos enged
ményekre kész. És nem mondunk na
gyot, hogy a jövendő politikai helyzet 
alakulásánál könnyen többségre juthat, 
ha a függetlenségi pártok legalább is a 
kooperációnak módját meg nem találják. 
Látjuk az ország hangulatából, mely 
az egyesülést óhajtja, hogy már több 
helyen függetlenségi pártok alakultak, 
melyek sem egyik, sem másik párthoz 
nem csatlakoznak. Vigyázzunk, nehogy 
ezeket az uj pártalakulás nevében tő
lünk mások elhódítsák.

Aminő zavaros a helyzet és ami
lyen lelketlenül dolgoznak némelyek 
most is a politikai viszonyok összebo- 
nyolitásán, nem csodálkozhatunk azon, 
ha olyan pártok alakulnak, amilyeneket 
senki sem akart, amilyenekre nem is 
gondoltunk. A kölcsönös engedékeny
ség, a gerÍDCtelenség épúgy meg fogja 
magát bosszulni, mint a megvalósít
hatatlan jelszavakhoz való nyakas ra
gaszkodás. Mind a kettő, ha huzamo
sabb ideig tart, az erők hanyatlását 
fogja okozni.

A negyvennyolcas pártoknak meg 
kell egyezni egy közös programúiban, 
hogy a siker reményével vehessék fel 
a küzdelmet. Komolyan, a legszélsőbb 
eshetőségekre gondolva meg kell álla
pítani, hogy melyik párt hol léptet 
tel jelöltet. Egyiknek a másik ellen 
küzdelmet folytatni már csak azért 
sem lenne szabad, mert egyrészt az 
erőket szétforgácsolja, másrészt rontja 
a párt jó hírnevét.

A közvélemény preparálását a 
kormány minden rendelkezésére álló 
eszközzel meg fogja kísérelni. Nem 
szabad, hogy a párthiveket készület- 

i lenül találja. A válasitóközönséget elő 

kell készíteni az alkotmányos küzde
lemre, hogy felismerje az osztrák ba
rátot, akármilyen párt alakjában fogják 
is neki felkínálni.

A testi nevelésről.
Irta: Karafiáth M dr.

III.
Folytatás.

Kifejtettem, miért és mennyire van az 
embernek a fejlődése korszakában kiadó 
testmozgásra szüksége.

A gyermek és ifjú ember ezen nagy 
jelentőségű szükségletét azonban nem a mi 
napjainkban ismerték fel először. Ismerték 
már évezredek előtt. Csak a klasszikus kor 
görögjeire utalok.

Tévednek, akik azt hiszik, hogy a régi 
görögök csak azért fogták ifjaikal a test
gyakorlásra, hogy azok jó harcosok le
gyenek. Aristoteles és Plató már ismerték 
a mens sana in corpore sano igazságát. Azok 
már ismerték a futás, ugrás, birkózás stb. 
természetes testgyakorlatok nemcsak test
edző, de jellemfejlesztő, észderitö üdvös 
hatását is. Hogy a testgyakorlás a szellemi 
túlterhelés s az iskola-okozta testelferdülé- 
sek és egyéb bajok ellensúlyozója és 
gyógyszere, azt persze még nem tudhatták. 
Boldogabb kort éltek, miut mi.

A testgyakorlás utóbbi hatását csak 
hosszú századok múltán kezdték az emberek 
felismerni.

A középkor iskolai gyermeknevelését 
már egészen más elvek irányították, mint 
az ókorét. A klasszikus kor mosolygó verő
fénye helyett az aszketizmus borúja nehe
zedett az emberiségre. Az aszketizmus a 
szellem, a lélek tökélyre emelését tűzte ki 
céljául. Fel akarta szabadítani a szellemet 
a „hús‘.ói“, a testtől, mely ama tökélyre 
emelés leggonoszabb kerékkötője. A „bűnös* 
test sanyargatásával diadalra akarták jut
tatni a lelket.

Ez az elv jutott érvényre a gyermek 
iskolai nevelésében is. A testi képességek 
fejlesztését teljesen elhanyagolták az iskolák
ban. Elhanyagolták a 19.-ik századig.

A jezsuiták iskoláiban alkalmaztak 
ugyan némi gimnasztikát, de nem ismerték 
az élettani természetes testgyakorlás erkölcsi, 
pedagógiai értékét. Azért az a gimnasztika 
csak olyan jelentőségű volt az ifjúság testi 
és lelki egészségére nézve, mint nálunk a 
Back korszak tornászata, melyet első al
kotmányos közoktatásügyi kormányaink is 
átvettek.

Hazánkban először a sárospataki főis
kolánál akadunk annak nyomára, hogy a 
természetes testgyakorlás, a szabadban való 
játszás a nevelésnek egyik, méltánylást 
igénylő tényezője. A sárospataki főiskola 
1623.-ban alkotott törvénye egyebek között 
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as úgynevezett cusfos-okról (örök) is siói, 
kiket a collaboratorok, azaz segédtanárok 
választottak a nagyobb diákok közül. „A 
custosok ellenőrizték a fürdést, csónakázást 
és felügyeltek a játszáshoz mezőre kivo
nulókra.*  Comenius Amos, akit a fö skola ' 
újjá szervezésére és rendezésére behívtak, 
a jelzett testgyakorlatokat már meghono
sodva találta Patakon. Egyik, Rákóczi 
Zsigmondnak ajánlott és 1651-ben kiadott 
müvében a harmadrendű foglalkozások közé 
azon gyakorlatokat sorozza, melyek a lélek 
művelődését közvetve mozdítják elő azaltal, 
hogy a testet erőssé, ügyessé s a szellemi szol
gálatra alkalmassá teszik. Ide sorozta a moz
gási gyakorlatokat, mint a futást, az ugrást, 
birkózást, lapdázást, tekézést s a szembe- 
kötősdit.

Németországban Guts-Muths csinált pro
pagandát a természetes testgyakorlásnak a 
18.-ik század legvégén. Hazánkban azonban 
annak nyomát, hogy a természetes testgya
korláson alapuló testi nevelést az ifjúság 
nevelése fontos kiegészítő részéül kell tekin
teni, már jóval előbb, a Mária Terézia által 
kiadott Ratio educafionís-ban találjuk. így 
nevezik címének első két szava szerint azt 
a reformtervezetet, melyet Mária Terézia a 
magyar nevelés és oktatásügy számára ki
dolgoztatott és mely 1777.-ben jelent meg.

E mü a nevelés három ágával, a testi 
neveléssel, a szellem kiművelésével s a 
jellemképzéssel foglalkozik.

Abban a szakaszban, mely a testi ne
velésről szól és melynek Tersztyánszky Dá
niel, udvari kzmsrai levéltáros, volt a szer
zője, a legmodernebb gondolatokkal találko
zunk. „Valóságos vándorsziklák azok, — 
mondja Fináczy a Ratio ismertetésében — I 
melyeknek a hazai pedagógia felfogás terü
letére jövetele rejtélynek látszik".

Csakugyan meglepő, b a szerző korát 
messze túlhaladó szellemi látókörére vall, 
amit ott a testnevelésről olvashatunk. Saj
nos, amit a bölcs Tersztyánszky annyi mély 
belátással, mint meggyőződése szerint leg- 
üdvösebbet vélt hazája nevelésügyében 

meghonosíthatni, az csak irolt malaszt ma
radt. A Ratio, mely az iskolai játéknak 
nagy szerepet szánt, csak rendelet vjlt, 
törvényhozáson kívül született, tehát nem 
lehetett becsülete Magyarországon.

Azóta az észszerű, természetes testi neve
lés ügye hazánkban hosszú, egy egész év
századnál is tovább tartó álomba merült.

A németek a múlt század elején felka
pott szertornáját itt ott nálunk is felkapták. 
Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a nép
iskolákban és tanítóképzőkben kötelezővé 
tette a tornászatot, de a játék s az úgyne
vezett sportgyakorla’ok nem szerepeltek a 
tantervben. Az ügy ezzel nem sokat nyert, 
mert — amint majd később ki fogom fejteni 
— a szertorna nem felel meg mindenben 
a testi neveléshez fűzött követelményeknek. 
A német szertorna csak hézagpótló, gya
korlatai alkalmazásánál szigorúan szemmel 
kell tartani a gyermek korát és testi fej'ett- 
Bégét. A szertorna máskülönben inkább árt, 
mint használ.

A modern testi nevelés ügyében első
nek emelt szót nálunk Berzeviczy Albert, 
midőn államtitkári minőségében 1889.-ben 
felhívta a közegészségügyi egyesületet, hogy 
e kérdést tanu'mányozza A tág látkörü, bö 
tapasztalatt-l és ismerettel biró áliamférfiu 
figyelmét nem kerülte ki az a mozgalom, 
mely a testi nevelés reformja ügyében kül
földön megindult. Nagybritannia nevelés és 
oktatásügyét személyes tapasztalatok alap
ján ismerte. Felismerte a kapcsot, mely as 
angol nemzőt életrevalósága és nevelési rend 
szere között van. Ami jót ebből a rendszer
ből nálunk haszonnal meghonosithatónak 
vélt, azt meg akarta nálunk gyökereztetni,

A magyar testnevelés ügyének e lelkes 
barátja azonban csakhamar kénytelen volt 
működési terét otthagyni. Utódai a meg
kezdett munkát csak immel-ámmal fo'ytat- 
ták. A közoktatásügyi minisztériumban, igaz, 
szaporán gyártották a szép rendeleteket ; 
igen szép frázisokkal diszitették fel az azóta 
kiadott újabb középiskolai tanterveket is. 
De a korcsolyázás, az úszás, a játszóté kér

désének gyakorlati megoldását a szokásos 
„társadalmi útra*  terelték. Csakhogy annak 
a társadalomnak nem volt és nagy részének 
még most sincs tiszta fogalma a testi 
nevelés sokféle nagy jelentőségéről. így a 
lefolyt 21 esztendő alatt, mondhatni, cstk 
nagyon keveset lódítottak a tosti nevelésen.

Apponyi Albert gróf minisztersége a'att 
végre a közoktatásügyi minisztériumban is 
be kellett látniuk, hogy az iskolai testi 
nevelés nem számolhat be azon sikerekről, 
amelyeket tőle elvárni lehet és kell. A mi
niszter tehát 1908.-ban a testi nevelés hazai 
reformkérdése ügyében értékezletet hívott 
egybe. A kérdést minden oldalról megvilágí
tották. A tárgyalásokban részt vettek a 
német tornarendszer s az ango! testnevelés 
barátjai, a különféle sport szövetségek, 
egyesületek kiküldöttjei, a honvédéig kép
viselje, iskola orvosok, a budapesti egye
tem közegészségtan tanára, torna- és vívó
mesterek.

A reform szükségét valamennyien val
lották. A miniszter azonban nagyon messze 
kilátásba helyezte annak megvalósítását. 
Meg kell várni az időt, azt mondta, midőn 
a mostani középiskolai tanrendszer Európa- 
ezer'e uj alakuláson fog átesni, mert n‘zete 
szerint a mostani középiskolai rendszer mellett 
lehetetlen, „hogy a testi és lelkineve'és közölt a 
helyes egyensúly létrejöjjön11.

,De hát addig is csak kell valamit ten
ni 1“ Ez volt erre a reformbarátok meg
jegyzése.

Addig is legalább annak a sok — papi- 
roson igen üdvösnek látszó rendeletnek ér
vényt kellene szerezni ott, ahol az iskolafenn 
tartók vétkes közönyén múlik, hogy a tanuló 
ifjúság rendszeres testgyakorlási űzhessen.

Es a legkevesebb, amit a kormánytól 
joggal követelhetünk.

A magyar atlétikai szövetség egy külön 
iskolai testnevelési szakosztályt létesített. Élén 
áll Bárczy István, a székesfőváros polgármes
tere, a nevelésügy fenkölt szellemű barátja. 
Ezen szakosztály az iskolai testnevelés kö
rébe vágó kérdések tüzetes vizsgálatával,

TÁRCA.
Te jő vagy. ..

Te jó vagy, mondja minden ember rólad, 
Könnyét letörlőd a szegénynek, 
A rönködét felfogja két karod, 
At árvák nálad nem hiába kérnek.

A vétkeidnek mindig megbocsátást, 
A megtorlásod irgalom, 
Ahol te jársz, ott nincs se könny, se bánat 
Édes, kegyetlen angyalom.

Ahol te jársz, én is nyomodba járok, 
zl vétkezőnek százszor megbocsátok, 
— 3 leroskadok, — és nincs ki fölemeljen ! 
Hívlak, szeretlek és nem szánsz meg engem ... 

tyuttkay €mma.

Emlékezés az 1848—49-es időkre.*;
Irta : Pózna József.

Feltűnnek szemeim előtt a múltak ké
pei, a gondolatok egész áramlatát sugdosva 
agyamba. Más népek története is szép, de 
eggyé sem oly szomorú szép, mint a mienk. 
Ha nemzetem szomorú, de fényes múltjára 
gondolok, sokszor a gyásznapokra való emlé
kezés keserű könnyeket fakaszt szemeimből. 
Sokszor volt már es a nemzet sírjához kö
zel, de szívóssága, életrevalósága s ősi 
traditióihos való szívós ragaszkodása mindig 

*) A Lévai Katii, Kör február 2-diki iiuuepélyéu 
elvasta fel a szerző.

megmentette. Mert, ha a haza veszélyben 
volt, a magyar és a magyar érzelmű nem
zetiségek szivében oly hatalmasan lobogott 
a hazaszeretet tüzes lángja, hogy — mint 
Kossuth Lajos mondja: „Fejet hajtva kell 
mindig leboruloi emlékének oltára előtt*.

Történelmünk tele van szebbnél-szebb 
olyan emlékekkel, amelyek fényesen bizo
nyítják a magyarnak a haza iránt érzett 
hűséges szeretetét. De históriánknak erre 
talán mégis legszebb időszaka az 1848—49-es. 
Ezen évekre való visszaemlékezettel lehet 
igazán bemutatni azt, bogy a magyar meny
nyire szerette hazáját és mennyire akart 
teljesen szabad, boldog lenni a szabad 
hazában.

Nem is olyan régen volt, csak 2 em
beröltő előtt, 62 éve, hogy nagy dolgok 
történtek 1 urópaszerte. As egyes országok 
és a benne lakó népek megunták, hogy 
velők a hatalom kénye-kedve szerint bánjon. 
Sorban felkeltek s azt kívánták királyaiktól, 
bogy szabadságot adjon nekik ; alkotmányos 
módon kormányozzák őket, azaz nekik is 
legyen beleszólásuk országuk ügyeinek 
intézésébe. Erélyes követeléseikkel ered
ményt is értek el.

A szabadság ezen jó időjárását hasz
nálta fel Kossuth Lajos is a pozsonyi utolsó 
rendi országgyűlésen. „A mi sebeink 300 
évesek voltak, — mondja Jókai Mór, — de 

elértünk mindent, amit elérhettünk 1848. 
márciusában.*  Elértük, hogy Magyarországot 
ne kormányozzák tovább is önkényesen a 
bécsi miniszterek, — hiszen a korlátlan 
hatalmat még akkor sem tudta a magyar 
elviselni, ha az a saját bo'dogságára irányult 
is, — hanem olyan független, felelős, ma
gyar miniszterek, akik a királynak éa az 
országgyűlésnek is felelősek. Egyúttal mind
azon reformokat is megvalósították, amelyek 
az ország fölvirágzására muihatatlarnl szük
ségesek voltak.

- Nem utolsó ezek közül a jobbágyság 
i fölszabadítása. S amire ezzel számítottak, Oe 
| is következett. Mert a jobbágyság fölizaba- 
| dításánál úgy okoskodtak őseink, hogy es 

az egess országban oly hatást fog gyako
rolni, hogy az erősíteni fogja a sittlöföldhöz 
való ragaszkodást, a haza igaz sssretetét, 
aminek a mi becsületes népünk történetében 
oly saivemelő példáit tudjuk még azon idők
ből is, midőn a nép még szolga volt. Esen 
fölszabadított népnek is adtak ekkor jogo
kat, hogy ne csak ez viselje a terheket, ha
nem az mindenkinek közös legyen.

Ezen modern eszmék és reformok tár
gyalásakor mondta Kossuth Lajos, — kinek 
ezek megvalósitása adott élete minden tö
rekvésének irányt, — hogy as less a 
Habsburg-hás 2-ik megalapítója, ki népeinek 
alkotmányt ad s e népek sseretetében te- 
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megvitatásával foglalkozik. Programm pont
jai mindent felölelnek ami a gyermek és 
ifjú s a leányok iskolai és iskolán kívül 
való testi nevelését érinti. Azonfelül célja, 
hogy vitaesték, felolvasások rendezésével a 
nyilvánosságot is belevonja az akcióba. Hi
szen nálunk csakugyan az is a jó ügy egyik 
kerékkötője, hogy közönségünk nem ismer
vén a testi nevelés sokféle nagy jelentősé
gét, nem számíthatunk a közvélemény ha
talmas támogatására a tudatlanság és kö
zönnyel szemben.

Folyt, köv.

Kétféle mérték.

Tóth István t nitó ily cím slett irt 
cikkében megvádolja a lévai ref. egyház 
tanácsát papjával együtt, hogy kétféle mér
tékkel mer, amikor a pap és a tanítók fize
tését rendezi. Az, hogy a közönség a rossz
akaratú, lelkiismeretlen híresztelést valónak 
tartsa, a hivatalosan fe-vett jegyzőkönyvek 
aiapján a következőkben állapítható meg a 
száras tényállás.

A lévai ref. leikész a múlt óv végén 
kérvénnyel fordult az egyházhoz s kérte 
fizetésének javítását, utalván arra, hogy a 
kántortanitónak fizetese nagyobb, mint az 
övé. Egyúttal javaslatba hozta, hogy a ta
nítók fizetése is emeltessék.

Én, mint az egyház fögondnoka mind
addig, míg építkezéseinkkel ea az átalaki- 
tásokkal készén nem leszünk s mig teljesen 
meg nem tudjuk állapítani esek összes 
költségeire szüaseges fedezeti alapot, elle
neztem mindennemű fizetésjavitást s kértem 
a presbitériumot, hogy a kérdés tanulmá
nyozására egy 9 tagú bizottságot küldjön 
ki. Ezen bizottságban is en elnököltem a 
hosszabb számadás és vita után egyhangúlag i 
abban állapodtunk meg, hogy a lelkésznek 
azért, mert a berház építésénél, aa elszá
molásnál felmerült teendőket nagy körül
tekintéssel és lelkiismeretességgel végezte 
s a jövőben is a gondnokok mellett a ház
bérek kezelése, a lakások és bolthelyiségek 
hasznosítása újabb terheket rónak reá, 600 
K szemeiyi-pórlék adassák, de ennek elle
nében köteles a lelkész a hitoktatásért járó 
tandíjakról lemondani, mert ezek most már 
az uj hitoktaió-ielkeszt fogjak illetni. Esen 

a gyű'ésen a lelkész jelen nem volt, a 
határozatot én enui ciáltam s tettem át a 
presbitériumhoz, amelynek társelnöke is én 
vagyok, a presbitérium azt egyhangúlag 
elfogadta s a lelkész csupán annyit tett, 
hogy a határozatot kihirdette, ami kötelei- 
sége is volt.

A lelkész elkészítette a tanítók tizeté 
sére vonatkozó javaslatát is. Tóth István 
tanító javadalma jelenleg az 500 K lakbérrel 
együtt 2970 koroua, Kiss Gyula tanítóé 
2136 K. Kétségtelen, hogy a tanító urak 
fizetése rászorul a javításra s magam is a 
lelkész tervezete alapján emelni is javasol
tuk, azonban a gyű és mereven visszautasí
totta, hogy milyen indokból, az mellékes, 
annyi tény azonban, hogy a hiba nem a 
presbitérium tagjaiban van. Mindenesetre 
épp a cikkíró tanitó urnák nem áll érdeké
ben az indokolást bolygatni, mivel annak 
súlyát ő érzi legjobban.

Rosszul cselekedett, amikor egyházát, 
mint négyszázezer korona vagyonnal biró 
gazdag, de lelketlen egyháznak minősítette, 
nyilvánosság előtt pellengérre állította, holott 
tudnia kell, hogy a leitarban a templom és 
lelkész is tekintélyes összeggel vaunak 
felvéve, ezek pedig anyagi hasznot nem 
hoznak, a 206,000 koronára becsült bérhá
zat 170.000 K tartozás teiheli s az egy
háznak a régebbi építkezésekből kifolyólag 
is vagy 10,000 korona, adóssága van a 
különböző alapoknál. Úgy, hogy minden 
alkotás, minden fizetésemeles csak a tagok 
nagymérvű áldozatkészségével létesíthető. 
Es bizonyára Tóth István tanitó úr is meg
találta volna ezt az áldozatkészséget, ha 
illendő módon áll és abból folyólag az általa 
elért eredményekre hivatkozhatott volna.

Az egyháznak az iskola 5000 koronán 
felüli összegbe kerül és a várostól kap 
2065 koronát.

A bérház jövedelmének nagy részét az 
amortizáció emészti fel, az épület fenntartása 
is tekintélyes összeget igényel, ezt tehát, 
mint elkölthető jövedelem-forrást figyelembe 
venni nem lehet.

De ismétlem, ha a gyülekezet a tanitó 
urak fizetését emelni akarja, azt csak ön
maga megadóztatásával teheti s meg ia 
teszi mindenkor, amikor az érdemet, a 
végzett munkát s az egyházhoz való ra
gaszkodást honorálni szarja. A cikkíró 
tanitó úrnak semmi oka, de maga sem 
alkalmas arra, hogy az egyhazat és annak 
vezetőit pellengérre állítsa, egyébként a 

megsértett presbitérium fogja tudni a módját 
annak, hogy a méltatlan támadásért a tör
vényes utón magának elégtételt szerezzen.

Léván, 1910. február 2.
Dr. Kersék János,

a lévai ref. egyház fögondnoka.

Az évzáró vizsgálatok megszüntetése.

E napokban kezembe akadt a komáromi 
ált. tanitóegylet által kiadott tanügyi folyó
iratnak e havi száma, mely röviden közli, 
hogy Románia közoktatásügyi minisztere a 
következő rendeletet bocsátotta ki : „Érte
sítem t. címedet, hogy rendeletimmel az elemi 
és középiskolai évzáró vizsgálatokat mint olya
nokat, amelyek nagyban előmozdítják az ideg- 
betegséget és mint teljesen felesleges ceremóni
ákat végleg megszüntetem. E rendelet# m az 
aláírás napján érvényerőre emelkedett, Vla- 
descu s. k“.

Meglepetéssel olvastam e rövidke hirt 
s mondhatom,bosszankodással tűnődtem azon, 
hogy minálunk az évvégi vizsgálatok, me
lyek a külföld modern iskoláiból már régen 
kiküszöböltettek s melyeknek eltörléséért 
nálunk is igen sokan harcba vitték már 
tollakat, még mindig mint elavult szokás 
fennállónak. Valóban bosszantó, hogy Ro
mánia s ezzel már a Balkán is megelőz 
bennünket a modern haladásban, a huma
nizmus gyakorlásában.

A világon létező összes és nyilvánosan 
müicödő intézeteket, hivatalokat, illetőleg 
azok tisztviselőinek működését ellenőrizni 
szokás, helyénvalónak látjuk tehát s annak 
látta a törvényhozás is, hogy az iskolai 
tanitók működése is ellenőriztessék. E cél
ból lettek kinevezve a kir. tanfelügyelők, 
min. iskolalátogatók, egyházak és községek 
részéről külön iskolavizsgálók, kiknek fela
data tanév közben az úgynevezett .iskola
látogatások" alkalmával meggyőződést sze
rezni arról : vájjon az iskola, illetőleg a 
tanitó uiegfeiel-e a reábizottaknak ? Csak
hogy nagyon agyatokért okoskodás az, hogy 
a tanitó munkássága, tanitványainak előme
netele, képzettsége a nyilvános évzáró vizs
gálatokon biráltassék el.

A szakkörökben túlsúlyban levő tan
férfiak az évzáró vizsgát határozottan cél
szerűtlennek, az iskolai élet kinövésének 
mondják, melynek semmi célja s helye 
nincseD, sem az elemi, sem a középfokú

lálja fel legerősebb támaszát. Mintegy Kos
suth szavainak következméuyekepen ezen 
szép, de nem őszinte szavak hangoztatása 
mellett szentesítette aztán V. Eerdinánd 
1848. ápr. 11.-én a 48 as törvényeket,
m.kor is gy beszélt : ,ku magyar nemze
temnek szívből óhajtom boldogságát, mert 
abban találom fel a magamét is". A magyar 
nemzetnek ezen reformok által eiért bol
dogságát a király előtt meg így tolmácsolta 
az akkori nádor ; .Egy boldogított, hátas nép 
környezi itt fölsegud királyi székét, — s a 
magyar nemzet szive soha forróbb szeretet
tel, több hűséggel nem dobogott fejedelme 
iránt, mint dobog most föiségedert, ki a 
jelen törvények szén esitése által honunk 
újjáalkotója lett".

Mindezen eredmények elérésében orosz
lánrésze volt Kossuth Lajosnak, ki ezt 
maga is vindikálta magának, midőn igy irt 
Nagybánya város polgárainak 1848 -ban : 
,A« isteni Gondviselés, mely a nemzetek 
sorsa felett őrködik, néha csekély eszközö
ket használ nagy célok kivitelére. Ö, alti 
a pásztor, Dávid kezével sújtotta le az 
óriás Góliáthot, kegyesen reám tekintett s 
megengedte, bogy csekélységem daoára 
esskös lehessek Magyarország átalakításában. 
Es ezen kegyelem nekem oly ö.-ömet adott, 
mely csak kevés embernek jutott a törté
nelemben*.

Nagy alkotások a 48-as törvények, a 
magyar nemzet történeteben korszakot al
kotók. Ne csodálkozzunk tehát, ha ezen 
törvények hatása leírhatatlan volt. Az álta
lános örömben feledve lett minden korábbi 
pártküzdeiem, keserűség, nemzeti torzsalko
dás ; hála fog el mindenkit a király, az 
or.zaggy ü>ée, do kivált Kossuth iránt. Még 
a nemzetiségek is buszkén vallották magu
kat a magyar állam hű polgárainak. Öröm
könnyek közt ünnepelik a szabadság igazi 
születését országszerte. Elnémul még a val
lási toizsalkodas is a sok városban a katho- 
iikus templomban tartott „Te Deumon" 
együtt, egy szivböi énekelik a katholikusok- 
kal a más vailásfelekezetüek is :

.Isten l hatalmas trónodig
E nép imája fölhatott,
8 hazánkra őrködő szemed
Uerito fényes korszakot*. (Sujánszky Antal.)
Ennek a dicsőséges és békés újjászü

letésnek emlékünnepét pedig márc. 15-éu 
üli meg évenkint a magyar nemzet. Az első, 
tehát az 1848-iki márc. lö-éröl est irta 
Jókai ; „Nagy n.pra virradtunk. E naptól 
számítva épen egy évtizeddel ezelőtt dúlt 
fővárosunkban az árvíz, mely gyászemleke- 
zeiü esemény eltörlö ellentétéül most meg 
tűz ütött ki, fe tsrtózhatatlan vulkán rohant 
ki Kebleinkből, nem veszélyes, nem pusztító, 
de sőt jótékony melegével új életet, biztos 

irányt adó az egész haza szellemi fejlődé
sének". Hogy mennyire fontos dá um márc. 
idusa a magyar nemzet szempontjából a 
megörökítésre, Petőfi igy Írja le :

„Magyar történet Múzsája 
Vésőd soká nyugodott ; 
Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot I...........

Magyar történet Múzsája 
Vésd ezeket kövedre, 
Az utóvilág tudtára 
Ottan álljon örökre 1*

így örüitüuk, igy ünnepeltük az édes 
szabadsagot, mely nélkül a magyar élni nem 
tud. A szabadságnak oltárt emeltünk szi
vünkben. Kezdtünk igazán bizni a jobb 
jövőben, mert hiszen .megbünhödte már e 
nép a múltat s jövendőt". De nem hiába a 
fényt is árnyék kíséri ; a mi örömüak is 
csak szappanbuborék volt, mert igen hamar 
követte a búbánat, a kínzó gyötrelem és a 
szivet tépő kétségbeesés. Bécs és a királyi 
udvar megirigyelték szabadságunkat, az a 
királyi udvar, amelynek jólétéért annyiszor 
és oly sok pénzét meg vérét áldozta a lo
jális magyar nemzet. E'lenünk izgatták 
rágalmakkal a most békés nemzetiségeket, 
sőt az osztrákok ezekkel együtt fegyvert fog
tak ellenünk. Ami átkunk ; a széthúzás is, 
mint mindig, most is kísértett.

(Folyt, kiír.) 
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iskolákban és annak feltétlen mellőzését 
óhajtják. Ámde ez az úzus-szentesitette ferde 
felfogás, aa évzáró vizsga nálunk meg min
dig megvan, — nehéz a lemondás. Pedig 
mennyi bajt okoz ez a gyermeknek s taní
tónak egyaránt. Mennyit szenved a népis
kolai tanitás intenzivitásban is az iskolai 
élet ezen kinövése miatt. Mert a legodaadóbb 
tanító sem vonhatja ki magát az alól, hogy 
erre az alkalomra, a vizsgára ne produkál
jon szemnek, fülnek tetszetős külsőségeket, 
sokszor bizony a lényeg rovására, mivel 
nemcsak a szülök, de a hivatalos körök is 
látványosságnak deklarálják a vizsgálatot. 
Egyébként nincs is becse a vizsgának, nem 
ez dönti el a növendéknek a felsőbb osz
tályba való belépését, valamint nem jár jogi 
következményekkel a növendéknek, vala
mely oknál fogva, a vizsgáról való elmara
dása sem, ha az illető növendék egész tan 
éven át az iskolát szorgalmasan látogatta s 
a követelményeknek megfelelt.

Mennyi bajt okoz a vizsga a szegény 
gyermeknek 1 Heteken át a vizsga jegyében 
él, arról gondolkozik, arról beszél s álmodik. 
Folytonos gondok gyötrik : vájjon megfelel-e 
a hozzá intézett kérdéseknek, nem akad-e 
meg egy szóban, mit szól majd a néni 
hozzá, ha nem jól felel ; — mindmegannyi 
gond, lázas izgatottságban tartja a gyerme
ket. Nem eszik s nem alszik rendesen s 
bizony megviseli gyenge idegzetét.

A tanférfiak sorából azok — kevesen 
vannak — kik a vizsgáknak mai formájában 
való fennmaradását óhajtják s azt mondják, 
hogy adjunk ezzel módot a szülőháznak az 
iskolával való érintkezésre, hogy meggyő
ződjenek arról, hogy mennyit nyújtott az 
iskola, mennyit végzett a tanító, azok ugyan
csak gyengén érvelnek ezzel, s nem ismerik 
el a szülőházzal való érintkezés szükséges
ségét, amikor ezt állítják, mert én úgy tu
dom, hogy éppen a vizsga az, amikor a 
tanitónak legkevesebb ideje van a szülőkkel 
való érintkezésre. Lássuk be azt, hogy ez 
az ódivatú eljárás sehogysem egyezik a 
mai kor pedagógiai elveivel. Nem tanítunk 
mi a vizsgának, hanem az éleinek, az alapos
ság a fő és nem a kirakat a látványosság 1 
Ma, mikor a népiskolai növendék túlterhe
lésének megszüntetéséről, az idegességre 
való hajlandóság ellensúlyozásáról, testi és 
szellemi feltételeinek megadásáról, munkája 
arányosabb beosztásáról gondolkoznak : a 
vizsgálatok megszüntetése nem késhetik már soká.

Sós Simon.

Különfélék.
— Változás a nyitrai püspökség

ben. A nyitrai püspökséget — mint érte
sülünk — a legközelebb Bathyányi Vilmos 
gróf az utódlás jogával biró segédpüspök 
veszi át Bende Imre püspöktől, rki már 
86 éves és annyira elaggott, hogy önkénte
sen lemond a püspökségről. Bathyányi Vil
mos gróf a nyugalomba vonuló püspöknek 
50 ezer korona évi járulékot és rangjához 
méltó lakást biztosított. Már csak a pápai 
megerősítés van hátra, hogy a püspökségben 
ez a változás megtörténjék.

— A fiatalkorú bűnösök javítása. 
A fiatalkorú bűnösöket nemes emberszere- 
tettei védi a büntető novella, amely január
1-én  lépett életbe. A törvény célja a javí
tás, hogy a bűn útjára tévedt fiatalkorúakat 
visszatérítse a lejtőről. A bíróság ehhez a 
munkához a társadalom segítségét és támo
gatását kéri, ezért alakulnak meg most or
szágszerte a patronázsok, hogy társadalmi 
utón támogassák a biróságot, gondoskodja
nak a fiatalkorú bűnösökről és segítsék 
őket, hogy dolgos, tisztességes tagjai lehes
senek a társadalomnak. A patronázsnak 
Léván való megalakulása céljából a Stefánia- 
árvaházat fenntartó nöegyesület kezdeménye
zésére városunk i-sszes nőegyesületei közös 
gyűlést tartottak, amelyen Faragó Samu 
egyesületi titkár alaposan ismertetvén a 
patronázzsal kapcsolatos gyermek védetem 
emberbaráti és üdvös intézményét, elő
terjesztésére a jelenvolt egyesületek ki
küldöttei beható tárgyalás után egyhangúlag 
elhatározták, hogy a „Barsmegyei Nőegyesü
letek Együttes Palronázsáu-t megalakítják s 

erről hivatalosan értesítik és támogatásra 
felkérik az illetékes hatóságokat, egyesüle
teket és köröket. Nevezetesen : a vármegye 
főispánját, a törvényhatóságot, a kir. tör
vényszéket és ügyészséget, — az állami 
gyermekmenhelyek orsz. felügyelőjét, a vár
megye területén működő járás- és szolga- 
birói hivatalokat, a rendezett tanácsú váro
sokat, az orsz. gyermekvédő ligát, minden 
felekezet espereseégeit és az illetékes ügy
védi kamarát. — Örülünk, hogy városunk 
összes nőegyesületei áthatva a nemes esz
métől, amely a bűn lejtőjére tévedt gyer
mekeknek megmentését tűzte ki céljául, — 
egyetertöleg és közös erővel óhajtanai ezen 
fontos ügyben elismerésreméltó működést 
kifejteni és hisszük, hogy a közönség és az 
illetékes körök támogatása mellett az uj 
patronázs-egyesüiet a legszebben fogja 
megoldani elvállalt üdvös feladatát.

— A casino évi közgyűlése. A 
casino — tagjainak élénk érdeklődése mel
lett — ma egy hete tartotta meg évi rendes 
közgyűlését, amelyen Hubcrth Vilmos, elnök, 
megnyitó beszéde után — a betegsége miatt 
távollevő igazgatónak, Ordády Endrének, évi 
jelentését dr. Kaszaniczky Kálmán aligazgató 
olvasta fel. A jelentésből kifolyólag a köz
gyűlés a választmány javaslatára a casino 
50 éves fennállásának jubileumát folyó évi 
április hó 3.-án a beterjesztett programm 
keretében fogja megtartani. A jubileum al- 
ka'mával létesítendő kétezer koronás ala
pítványra nézve elfogadta a közgyűlés a 
választmánynak azon javaslatát, hogy az 
alapítványnak kamatait évenkint az iparűz
és kereskedő tanonc-iskoiának egy-egy olyan 
tanulója kapja, aki az isko'a legfelsőbb osz
tályába jár s akit úgy kifogástalan jó ma
gaviseleté, mint kiváló ezorga’ma erre 
érdemesít. A kamatokat évröi-évre a neve
zett iskolák tantestületének htrmas-bármas 
jelölése és aján'ata alapján a választmány 
fogja kiadni két tanulónak. Az alapítvány 
kezelését a városra — mint az iskolák fenn
tartójára — bízza a casino. — Elismeréssel 
vette tudomásul a közgyü és, hogy Jaross 
Ferenc „Emléklapok a lévai casino 50 eves 
múltjából" címen megírt munkájában foglalta 
össze a casino 50 éves történetét e amidőn 
a mű írójának 200 korona tiszteletdijat és 
jegyzőkönyvileg őszinte köszönetét szava
zott, — egyúttal elhatározta, hogy a müvet 
a casino költségén 400 példányban únyo- 
matja, s a • agok, társ- és más egyesü etek 
közölt ki fogja osztani. — A ház kibőví
tésének már évek óta függőben levő meg
oldására nézve a közgyűlés újólag utasította 
a választmányt, hogy — vagy a szomszédos 
kis teleknek megvételével vagy anélkül — 
a helyiségeknek legalább is olyan arányú 
átalakításáról gongoskodjék, hogy a helyi
ségek a tagok igényeinek kielégítésére ok
vetlenül egy külön társalgó-szobával nyelje
nek kibővítést. — Az évi jelentés szerint 
az egyesületnek 1909.-ben 146 tagja voil ; 
a folyó évet 145 taggal kezdette meg. — 
A lefolyt évben 767 korona előfizetési ösz- 
szeggel 34 napi s hetilapot és folyóiratot 
járatott a casino. — Az egyesület ingatlan 
és ingó vagyona : 32 004 koroua 40 fillér.
— Az elmúlt évben a pénzügyi viszonyok 
igy alakultak ; bevétel : 6359 kor. 03 fiil.,
— kiadás : 5976 kor. 97 fiil., — pénztári 
maradvány : 382 kor., 6 fillér. — Az igaz
gatói jelentés letárgyalása után tisztujitás 
következett, amelynek eredménye : elnök : 
Hubert Vilmos , igazgató : Ordódy Endre ; 
aligazgató : dr. Kaszaniczky Kálmán ; ügyész : 
dr. Gyapay Ede ; pénztáros ; He'zer 
Adolf ; könyvtáros : Kiss Gyula ; goodrok ; 
Farkas Orbán ; jegyző : Kottek Ferenc — 
Választmányi tagok; Báthy László, B sic iák 
László, Csekey Vilmos, dr. Frommer Ignác, 
Jaross Ferenc, Kriek Jenő, Köveskuti J-snő, 
dr. Lakner Zoltán, Leidenfrost T.vadar, 
Levatích Gusztáv, dr. Madveczky Károly, 
Medveczky Sándor, Mercsder Alajos, Pólya 
Károly, Schoeller Gusztáv, Schvarcz György, 
Szilassy Sátdo’, dr. Weisz Zicm>nd. — 
Számvizsgáló bizottság ; Báty Ferenc, Ja- 
kabfalvy Barna és Sziiassy Üszsö. — Végül 
a fo yó évi költségvetést igy állította össze 
a közgyűlés : bevétel : 7331 kor., 6 fii'., -— 
at-dat : 6732 kor. 45 (ifi _ maradvány ; 
Ö98 kor. 61 fillér.

— Főgimnáziumunk hangverse
nye e bó 12.-en, szombaton este a város
ház dísztermében lesz megtartva, a próbák 
serényen foyuak. A szereplők kitartó buz
galma a legszebb sikert helyezi krátásba. A 
rendezőség ezúton is kéri a közönséget a 
pontos megjelenésre. — A hangverseny 8 
órakor kezdődik.

— Műkedvelők szinielőadása. — 
Előkelő társaság töltötte be csütörtökön este 
a Wertbeimer-ház alsó termeit. A Bombay 
művészpár által toborzott úri műkedvelő 
társaság szinielőadása volt a vonzó erő. 
Szinre Csiky Gergely darabja : A Stomtay 
család került. Bar csak a krónuás szarsz 
szerepére vállalkozunk, mikor az est törté
netéről a nagy közönséget tájékozta juk, 
mégis lehetetlen arról nem a szemlélő elra
gadtatásának hangján emlékezni meg. Ennyi 
bájos úrihölgyet ritkán lehet mükedve'öi 
színpadon látni. Külön, egyenkmt is meg 
keli a szereplőkről emlékeznünk. E sönek 
Schulpe Afonzné nemesen elekelö, finom 
játékáról s Kabina Ervin nőről, kinek igaz, 
szívhez szóló hangjai a meghatottság köny- 
nyeít csalták a nézők szemsbe. Bajos je
lenség volt Arvay Micike, aki a darab fő
szerepét egyéniségének egész szeretetremél- 
tóságaval kreálta. Novotny Margit kedves 
termeszetességgel s oiy közvetlenséggel ját
szott, amilyet csak a hivatottaknál látuuk. 
Förészesei voltak a sikernek Gyapay Marnia 
s Pólya Giziké, akiknek szereieiméitósága, 
fellépésük baja elragadóan kedves volt. A 
ferfmzereplök közül elsőnek Kottek Ferencet 
kell említenünk, de dicseretremeltóa a töb
biek is ; Kriek Lajos, Dr. Novotny Ernő, 
Czeke Mislós, Farkas Tivadar, Krajtsik 
Jenő, Benkovich Q> dó és Tuskó László. Az 
eiöadas lezajlása után a műkedvelő társaság 
s a közönség javarésze vacsorahoz ültek, 
melynek során Dr. Frommer Ignác s Faragó 
Samu szives szavaköai üdvözöltek aDumoay- 
párt s a műkedvelőket. Vacsora után a 
fiatalság táncra perdült s a vigasságnak 
csak a hajnal vetett véget. A úszta jövede
lemnek egyharmad részé a szanatórium egye
sület javara ie*z fordítva. Hogy es meny
nyit tesz ki, pontosan meg meg nem állapít
ható, mert i»puua zártáig az elszámolás meg 
nem volt megrj.hatö. Erröi lehal jövő sza
munkban fogjuk iajeaozta.nl olvasóinkat.

— Tudományos felolvasások. A 
lévai r. ka.b. togimu. es as ai>«mi lanuó- 
krpsö-iutezet tanárai együttesen 1910. tebr. 
18.-an, pmleken d. u. 6 órakor kezdődő 5 
egymaou.aui pen.eken, ugyanazon időben 
veiiteu képekkel illusztrált, tudományos 
felolvasásokat tartanak. A két tamntézet 
együt es tudományos felo vasásai gr. Apponyi 
Albert, volt vall, es közokt. m. kir. minisz
ternek 1908. tói. 12.-en kiadott oly irányú 
rends.e.ebsu lelik magyarázatukat, ho y 
kisebb varosokban a tudni vágyó hallgató- 
>ágot lehetőleg löminteui kivanatoi. A szé
pen összeválogatott fe o vasások pro grammja 
így következik : 1910. február 18. 1. Kö- 
veskuti Jenő. Az ó- és középkor szociáiiz
mus a. 2. Deák Miklós. Egyiptom műemlékei.
— Vedlett képekkel. 1910. február 25. 3. 
Köveskuty Jenő. A modern szociálizmus. 4, 
Deák Miklós. Egyip om mü<m<ekei folytató
lag. — Vedlett képekkel. 1910. március 4
5. Raseovozky Kálmán. Vallás és erkölci a 
nevelésben. 6. Kriek Jenő. A t.pasztalati 
cmiagászat köreböl. — Vetített képekkel. 
1910. március 11. 7. Rsssovszky Kaimán 
Vállas es erkölcs a nevelésben. — Folyta
tólag. 8 Kriek Jenő. A tapasztalati csilla
gaszat köréből io ytatólag. — Vetített ké
pekkel 1910. msic.ua 18. 9. P.p j4Oos. A 
Virágok eietiani jelenségeiről. A felolvasások 
és előadások heiye a gimnázium rajzterme.
— Kezdet mindig d. u. 6 órakor. —Belepti
aj uinos. r

— Nagy Idők tanúja. A legnagyobb 
részvéttel vertük a szomorú hírt, hogy 
Csáti Aulai 48-as honvéd, akiben Csáti Márk 
fogymnáaiumi tanár édes atyját gyászolja— folyó évi január hó 31.-én,' 81 éves ko- 
raban, Szegeden, végelgyengülésben meg- 
balt. A szabadságharcnak vitéz bajnokát 
február hó 2. án a rotouságon kívül nagy
számú gyászoló közönség kísérte utolsó út
jára. Nyugodjék békében I

iajeaozta.nl
msic.ua
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— A Katholikus Kör tancestélye.
A rendező bizottság tapintatának helyessegere 
vall, ha táncmulatságok alkalmával a mos- 
tanihoz hasonló élvezetes műsorral kedves
kedik a közönaégoek. Mert vannak ám 
olyanok is, akik csupán szórakozás ked
véért mennek az eatelyre, míg a közönség 
nagyobb részét a tánc vonzza. A február
2-áu  megtartott táncmulatság feltűnő sikere 
is ennek a Kellete programunk Köszönhető. 
A köri mulatságokat rniudig szivesen láto
gatja a közönség, a mostanit azonban bát
ran a legiaiogatottabbak közé sorozhatjuk. 
Szép hölgyekben nem volt hiány, táncos is 
volt kellő számmal. A hangulat derűs és 
vidám, a zene pedig Kitűnő volt; Saraiek 
ugyancsak kitel ek magukért. E szeles jó
kedvet azonban megirigyelte a viliamoa- 
áram, melynek vezeteke eleggé gyakran 
rakoncátlaukodott a még szerencse, hogy 
teljes sötétségét nem okozott. Az esteiy 
Pózna József főgimnázium! tanár teiolvasa- 
val kezdődött, Kinéz nagy gonddal és ki
váló szakismerettel kidolgozott történelmi 
tárgyú eiöadasat nagy figyelemmel hall
gattuk. A történelem daliaa alakjait láttuk 
újra földedül a a lelkeseden lángja ragyogott 
a azemeküeu. Jutott is bőven éijeuzes és 
taps, amelyet az előadó méltán meg is 
érdemeit. E becses történelmi visszaem
lékezést lapunk mai tárca rovatában közöl
jük. Az est legvonzóbb fény csillaga kétség
kívül Kanna Vi.ma volt, ki az ^Egynapos 
asszony*-! igazan elragadóan festette, cukor- 
edes volt m uden szava az egynapos me
nyecskének. A kitörő tetszés es tapsvihar 
jeiezte a legbonsöbb ensmerest. A b«jos női 
kar az „Itt a farsang, itt az eX.eX* című 
énekszámot oiy csábító dallamossággal zengte, 
hogy aunak gyűjtő hatása alatt meg a ieg- 
megaikikodottabb 48-as is menten darabonttá 
vedlett voiua. A csalogány gyöuyörKödtetö 
hangján ismét Kozma Vilma szólt hozzánk. 
Úgy a női kar, mint a vegyes kar enekeit 
zugó tapi sál honorálta a közönség. A ve
gyeskar ,Aeropian“ polkájánál pedig, a kép
zelet szárnyain ugyan, de mi is Bieriotta| 
repültünk; valamennyi énekszám bipian es 
trip.an megismétlődött. Tokody István kán
tor, mint minden ily alkalommal, úgy most 
is remekelt. Varady Antal megható költe
ményei lóth Louka nagy halassal szavalta; 
alaaja megnyerő, hangja pedig kellemes 
von; látszott, bogy álérzi azt, amit mond 
s igy sikerűit a szép költemény legapróbb 
részletet is érvényre juttatni. A gondosan 
összeailitott műsor méltó betejozoje Eder iazro 
volt, ki „Házassági ajamatau-vai sok derült
séget keltett. A tánc késő reggelig tartott. 
E nagy sikerből, bizonyara nem kis rész 
illeti i< enyvezi Karoly rendezőt is, kinek fárad- 
hatian aozremüködeseeri igen halas a Kör.

— Földrengés. Mu.t hó 29.-en éjfel- 
után a DunautUi több helyen hosszabb- 
rövidebb me.g tartó és ismétlődő földren
gést esnie.tra, amely helyen* int kisebb 
károkat ia oaoauti. Az ág«k megmozdultak 
es aa órák is megáinak.

— A lévai iparos olvasókör tagjai 
holnap, tais uá üoUojeu a kor üeiyisegebeu 
Cialátllas larsaugi esteiyt rendeznek, melyre 
nincs külön megbivó, de a tagok vendegeit 
szívesen la.jas. — Belépődíj 00 filter.

— Felolvasások a Kath. Körben.
A Kath. Kör a kőzetedé nagy böjt vasár
napjain vetített kepek kiaereteben — sza
valatokkal, enekzel es zenedarabokkal egy
bekötött — ismeretterjesztő felolvasásokat 
fog tartani, amelyeknek sorozata következő : 
Four. 13-an A főid katasztrófái; — teor. 
20-an Az alkohol karos hatasai; — febr. 
27-eu Az ejfen nap országa; — marc. 6 án 
A katakombák es marc. 13 an Jézus eiete. 
— • Beieptidíj : személyenként 20 fillér. — 
Kezdete este 6 órakor. — Az egyes felol
vasások teijes műsora előzőleg a „Bars“ bán 
less kösöíVc.

— Megbízatás. Az orsz. gyermek
védő liga v<.ae.o»ége — miut értesülünk — 
ügyeinek Lévau es vidékén való képvisele
tevei s a tagoz gyüj ésével Vajda Jenő 
lévai uagyaeresaedov bízta meg.

— Zselizi Begédjegyzöi A1 Asra — 
lapunk u.rue.osi rovatkbau — közzétett 
pályátati hirdetményre felhívjuk az érdek
lődők figyelmet.

— Népszerű előadások. Vasárnap 
és szerdán, január 30.-án és február 2.-án a 
lévai iparos olvasó körben Pazar Zoltán és 
dr. K'ovy Ferenc a lévai állami tanitóképsö- 
intézeti tanárok népszerű előadásokat tar
tottak, amelyek mindvégig lebilincselték a 
hallgatók figyelmét. Pazar Zoltán arról ér
tekezett, hogy miért nem fejlődhetik nálunk 
a honi ipar úgy, amint fejlődnie kellene s 
mik ennek akadályai. Érdekesen fejtegette 
azokat a védelmi eszközöket, melyekkel a 
mindenkori kurmányok a honi ipart a kül
földi versenytől megvédeni s az elsatnyult 
kisipart talpra állítani iparkodtak. Novy 
Ferenc dr. pedig Madách Imrét és világhírű 
müvet, Az ember tragédiáját, ismerte te. 
Vonzó, könnyen érihetö s igazan szívesen 
hallgatott előadásban foglada a mü alapesz
méjét, lepésröl-lepésre követve a költő által 
adott vezérfonal t. Mindkét előadót szívé
lyes ovációban részesítették.

— Kettős gyász. Megrendítő kettős 
gyászeset történt múlt heten varosunkban. 
Ma egy hete halt meg 68 éves korában 
Juházz István a ref. egyháznak erdemes 
presbitere, aki hosszú időn át a városi kép
viselőtestületnek a tagja volt. A boldogult 
még ravatalon feküdi, amikor másnap 21 
éves unokáját Gál Gyula pénzügyőrt is 
kiragadta a halát a kettős gyász által mé
lyen sújtott család és rukonsag köréből.

— Tea-estély. A Kath. Kör február 
hó 7.-én a jat helyiségemen tea-estélyt tart. 
A kör a tagok által bevezetett v.ndégeket 
is a legszívesebben látja az estélyen, mély
néz beűpő dija : szemeiyeukiut 60 fillér,

— Táncestély. A Barsmegyei C.s.no 
Aranyosiaaróiou, saját heiyisegeiLen leiyó 
hó 8.-an es.e 9 órakor táneastelyt rendez. 
Bs.epodíj '. szemelyenkiut 2 korona. — 
Craiadjegy 5 koroua.

— Elnökválasztás. A garam.özi fo
gyasztási szövetkezet fo.yó évi január hó 
30.-an tartott reudktvü.i közgyűlésére el
nöknek Sebő János kántoriamtól válasz
totta meg.

— Sokan pályáznak a postára A 
posta- és lavirda hivatalokhoz oly sokan 
pályásnak, akik tanfolyamat végezlek, hogy 
a kereskedelmi miniszter Körrendeletét adott 
ki, amelyben közi, hogy ezután a kiszolgált 
altiszteket nem részesíthetik előnyben.

— Meghiúsult betörés. Kiéin Benő 
szépé ú utcai tüsserKereskedő üzletének re
dőnyei az e múlt szombat éjjelin ismeret
len lettesek álkulccsal kinyitották. Az ejjeli 
rendör-örjarat azonban elriasztván a jó ma
darasat, az üzletből semmit el nem vihettek.

— Kölcsönkönyvtár újonnan kiegé
szítve ko. 8000 kötet magyar, nemet és 
francia regeuy Nyiirai es Parsa könyvke- 
reskedésebeu Lován. Előfizetés bármely 
nap keadhető.

Biztosítási képviselet. Amint hall
juk, egy nép zsrü eietbiztoiitő társaság 
varosunkban is képviseletet fog ssérvezni, 
amely által az illető képviselő havonta
3—400 korona mellékjövedelemre tehet szert. 
Árok, akik e képviseletre pályásnak, küld
jék ajánlataikat „KÉPVISELET 1993“ je
lige alatt BLOCKNER I. hirdető irodájába, 
Budapest, IV., Síitő utca 6

Nem csak gyermektől vonandó meg 
miudeu, ami azivgyengilő, éa az idegeket 
megtámadja, — felre tehat a szesszel és 
kávéval 1 — felnnőiteknek is legnagyobb 
kincs az egészség. A gondos háziasszony 
azért reggeli éa uzsonna kávéhoz mindig a 
va'ódi Kathreiner féle Kneipp-malátakávét 
használja, mert elégedettség és megtakaritás, 
főleg azoubau a gyermekek viruló kinézese 
a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, 
a bevásárlásnál a legnagyobb óvatosság kí
vánatos. Csak Kathreiner névvel ellátott 
eredeti csomagokat tessék elfogadni I Minek 
is hagyna utánzatot magára erőszakolni, a 
mikor ugyanannyi pénzért valódit ia kaphat.

Szerkesztői üzenet
F. P. Korpona. Valamelyik nagyböjú számban 

jelenik meg.
H. I. Ipolyság. Ki van szedve ; de csak a jöv8 

Szásában adbayuk.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A közelmúltban a következő kegyes 
adományok folytak be a „Stefánia árvaháa* 
céljaira ,* Kern Testvérek jónevtt cégtől 
100 kor., Ponoczky János oszlányi fösaol- 
gabiró úrtól 22 kor., ür. Rudnyánsaky Titusz 
zranyosmaróti főszolgabiró úrtól 10 kor., 
Dreyschock Sándorné úrasszonytól (Orosaka) 
16 kor, 16 fill., B logh Jánosné úrasszony
tól (Barsendréd) 10 kor., Kherndl Jánosné 
úrasszonytól (Zseliz) 10 kor., Léva város 
IV. tizedének polgáraitól 10 kor., dezseri 
Boleman Vilmos úrtól (G. Szt. Kereszt) 6 
kor., Mészáros Tiporná úrasszonytól (Tőre) 
4 kor., Uarrer Antal úrtól (Málas) 4 kor., 
Görög Ferenc úrtól (Gr. Újfalu) 2 korona 
készpénz ; báró Révay Lászlóné úrasszony
tól (Kiskálna) gyümölcs és szövet ; Weisz 
Simon úrtól (Léva) pedig 6 pár harisnya.

Léva, 1910. január hó 21.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuel

tb* elnök. titkár.

Hivatalos közlemény.
647/1010. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1910. 

évi január hó 20-án tartott rk. közgyűlésé
ben 361/1910. sz. a. hozott hztározatával 
a városi bérpalotában 10 évre, 8750 korona 
évi bér mellett bérbeadott boltiüzletekre és 
lakásokra vonatkozó szerződéseket jóvá
hagyván, midőn ezt közhirré teszem, az 
1886. évi XXII. t.-cz. rendelete értelmében 
figyelmeztetem a város adófizető polgárait, 
hogy ezen határozat ellen — 15 napon be
lül — jogosítottak a városi iktató hivatal
ban felebbezést benyújtani.

Kelt Léván. 19101 évi február hó 1-én,
Bádogh. IjSlJo . 

polgármester, 

721/1910. sz.
Hirdetmény.

Léva r. t. város, házipénztárának és 
alapjainak 1910. évi költségvetése a Pénz
ügyi Szakosztály áltzl letárgyaltatván, a 
házipénztár költségvetési hiányának fedez- 
hetésére 60% községi pótadó kivetése lett 
előirányozva, 55% a városi háztartásra, 1% 
az iparostanonc iskolára, 1% a kereskedő
tanonc iskolára és 3% a tűzoltói költségek 
fedezésére lesz forditva.

Midőn ezt közhírré teszem, az 1886. 
évi XXII. t. c. 125. §-a értelmében figyel
meztetem a város adófizető polgárait, hogy 
a költségvetés a városházán, a Számvevői 
hivatalban (I. emelet 10 az.) a folyó február 
hó 7 ik napjától február 22-ig terjedő 15 
nap alatt d. e. 9—11 óra közben közszem
lére van téve, ott megtekinthetik s ugyan
azon időben ellene , észrevételeiket a városi 
közig, iktató hivatalában benyújthatják.

Kelt Léván, 1910. évi február 5-én.
Bódloráx Xietjoa 

polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi jan. hó 80-tól 1910. évi febr. hó 6-ig.

Születés.

A szülök nere
•s . 

-f!s
A gyermek

neve

Jakab Sándor Kúcs Zsófia leány Ertsébet
Brunczlik István'Gubó A. leáuy Mária
Halása Lakács Matejovics J. leáuy Mária

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora

Kansler Kálmán 84 éves
ösv. JuhásE István B3 •
Gál Sándor 21
Karmazsin Károly 79 s
Tolnai János 81 •

A halál oka

Tildörd..
Agylágynlás
Tlldövéaa

Hevenyb.lhnnit 
TMUgUmökór
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Lévai piaciárak.
BoTfttvesető : Kónya Jó*..' randörkapHány

Búin n>.-mininkéin 26 kor. 80 fill. — 
27 kor. 20 Kétsieres 25 kor. 40 fill. 26 
kor. — fill. — Rois 19 kor. 20 fill. 19 kor. 
60 fill. — Arp« 13 kői. 60 fill. 14 kor. 
40 fill. Zab 14 kor. — fill. 16 kor. — fill.
— Kukorica 12 <o-. — fill. 12 kor. 40 fii.
— Lencse 16 aor. — fill. 17 «or. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö
les 16 kor. — fill. 17 kor — fill.

Nyilttér*)

M O LL- FÉLE
kS_E LDUTZtPORjJ
Enyh*, oldó háziszer mindasoknak, kik emészteni 
za/arokbau és az illő életmód egyébb következ- 
meuysiben saenveduek.

Egy aradét! doboz ára -a korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^Xoll
készítményeit-

P MOLL-FÉLE
S O S - BORSZES Z

elismert, régi jóhirnevű háxiszs: 
•zaggatáa és hűiéiből szármáz* 

mindennemű betegségek ellen. 
Ersdstl Ivog ára kox.

Kapható minden gyögvszsrtárban

Főszátküldési haly MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Béci, I. Tucbauben 9.

T3Z cb- 158 kir. udvari szállító
A SlSZwUry virágkereskedése, Buda
pest, VIII., Rákócsy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kívánatra díjtalanul küld.

Uj toirásznő. leiméi Xö' 
szanál tanultam és gyakornltam ; tisztelettel 
kérem a város és vidéke ürítői szives párt
fogását. Próba-frizurát a nap bármely sza
kában készséggel csinálok. Blau Irma, Hon- 
ved utcza 20. (Osztridsr-iiaz)

Kiadó: Kálvin térén nGreiner“-tsle 
lakás, kenyérsütésre alkal

mas helyiséggel május 1-töl kiadó. Bőveb
bet » lakónál.

Eladó ház. Balassa utca 8 szám 
4 szobából és mellék

helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.
A J X 1 •AWáASSWMI A Mészárszék, 68 AlStdO KOTCSHlSlg üzlethelyiség 

házzal együtt Barsmegyében eladó. Bőveb
bet Vsrbovssky Joaohlm Lóvá. László 
utoa 2 s>ám.

Kiadó lakás és üzlet.
Három nagy, egy kisebb szoba, előszoba, 
fürdőszoba, konyha és speiz, a lakás par
kettázva és vízvezetékkel ellátva novem
ber hó l ére kiadó Egy üzlethelyiség 
szintén november hó 1-ére kiadó, bővebbet 
Steiner Sándor órás és ékszerésznél.

Eladó bútorok. hálószoba bérén 
dezés, gyermek vaságy és függő-lámpák 
elköltözés végett o'csón eladók. Koháry- 
út 4, agám.___________________________
ElflHA ‘kd? B.thy.u.O.» 24. szama 
■mXwlXU Hmm. ház szabadkézből eladó. 
Bővebbet ott a tulajdonosnál.
"Rá+lieiW (Hontmegye) az országút men- 
■vűiuUdtll tén fekvő, 294. számú hág, 
eddig csendőrségi laktznya (3 tág is szórta, 
konyha, kamara, pince, fáskamara, sertésól, 
egy kisebbés egy nagyobb konyhákért) f, 
é. május hó 1-töl kiadó, esetleg szabad
kézből eladó É tekezbetni Tokody Imre, 
vendéglőssel, Léván.

Gazdák figyelmébe.
Cbyly Salpeter, szántott marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa éa más erötakar- 
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Mrán, Láoilóutcsa 2.

/ l

Szőlő oltvány,
szölövesszőről és bőrről nagy képes árjegyzékemet

Mr INGYEN
és bérmentve küldöm meg, ekl étimét tudatja. Ezen 
könyvet még az is kérje, aki rendelni nem akar, 
mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emel ett 
sok szölökép van benne. Szölöoltványokból és más 
egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vész
tőkből, a világhírű Delawarebói állandóan több 
millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer ells 
merő-levél, közte több herczegi és grófi uradalomtól 

Czim: Szűcs Sándor fia, szölötelepe
Ellia.zdJ.ó.zeg'.

Ha viszket
akinek éjjel - nappal szün
telenül vls/ketegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra- 
méltő. Ámbár ez csak bőr
ingei lésre mutat, mégsem 
létezett czidcig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo
kon át ezen bajban szen
vedők I étségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár
saságban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez

a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vaka ó 
ujjat önkivületleni'l magahoz készteti Ez rendesen 
a kezdete s rosszabbodó viszkcteg'égre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem let’ek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
úgy minden ilyen caetben amúgy is az orvosi 
tanácsra kell hallgatni. Sok on OS S viszketeg- 
betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker féle 
szabad, gyógyszappan kedvező S gyors liatá át. 
Avastag fehér hab ezen szappan által eőirás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, ugv, hogy 
légre teljesen elmúlik. Ezen idegbántő bőrb. jt h 
Zucker féle szabad, gyógyszappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb rcmenynyel el lehet 

távolítani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. S5° ,-•• ryógyszappanja a leg- 
hathatósab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fill. 
Zucker szabad. 15 es gyógyszappanja. ha
tásában S mennyiségében gyengébb. Darabjaikor. 
Ehhez való Zuckooh-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára i kor. 50 fi'.l., 

kis. tubus 125 kor.

Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

Egy gondos háziasszony 

elővigyázata 
abból áll,

hogy a ÖCathreiner-féle ÍKneipp-maláta- 
kávé bevásárlásánál nem egyszerűen 
malátakávét kér, hanem mindenkor 
kifejezetten hangsúlyozza, hogy íKath- 
reiner-félét kíván és csak oly eredeti 
csomagot fogad el, mely ÍKneipp plébános 
arcképét védjegyül és a íKathreiner nevet 
viseli, mert egyedül ezek a jelek nyújta
nak biztositékot, a valódi fKathreiner-ért

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető WOLFNER 8. ezég- 
nél Budapest, V., Drava utcza 16

42/1910 tlkvi. síim.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság mint tJkvi. hatóság 

közhírré teszi, hogy Kalmár éa Engel bpesti ezég 
végrehajtatónak öav, Hanszkó Lukácsué szül. 8ebó 
Erzsébet úgy is mint kisk. Hanszkó Pál, István, János, 
Ilona, mint néhai Hanszkó Lukács ismert örökösei es 
az ismeretlen örökösök végrehajtást szenvedő* ellleni 
végrehajtási ügyében benyújtott árverési kérvéire 
folytan a nevezett végrehajtató javára 2629 koroua 
ő6 fillér tők-9 ennek 1907. évi október hó 25. napjától 
járó 5/% kamatai, 212 koroua 10 fillér eddigi per és 
végrehajtási az ezúttal 51 koronábau megállapított 
árverés kéreti valamint a még felmerülendő további 
költségeknek kielégítése úgyszintén az 1881. évi LX. 
t. ez 167. § alapján ezennel csatlakozottnak kimon
dott végrehajtási zálogjoggal Ehreustein Ignácz hite 
lező lévai lakosnak 63 korona tőke enntk 1908. 
szeptember l-iő' járó 5% kamatai s 27 kor. 60 fillér 
költség és esetleges járul-kaiból álló követelésének 
kielégítése végett az 1831. évi LX. t. c. és a Vhn. 
alapján a végrehajtási árverést a végrehajtást szen- 
vodö öxv. Hanszkó Lukácsué szül. Sebó Erzsébet 
kisk. Hauszkó Pál, István, János és Ilona, mint néhai 
Hanszkó Lukács örököseinek a lévai kir. járásbíróság 
területén Garamsolymos község határában fekvő és a 
garamsolymos. 343 sztjkvben B. 2. 5. t. alatt felvett 
1/8, telki knaös legelő illetőségben va'ó 3|<2 ré^z 
illetményre 23 korona, az ottani 382 szVkvbeu A 1 
1 sor ü7|b hiszsinu ingatlan és 18 ö. í. sz. hizbau 
va ó B 8. 9 t. a. egész illetményükre 839 koroua, az 
ottaui 373 sztjkvbeu A I 1 sor 164/a hrszátnu ingat
lanban való B 3 t. a. 1/4 rész illetményére 30 koroua, 
az ottani 359 s'tjkvben A I 1 so. 216 hrszátnu ingat
lanban való B 3. t alatti 3/12. részére 23 korona, az 
ottani 17 sztjkvben A 1 12 sor 56ó hrszamu ingat
lanban való B 17 t. a. 3/32. részére 10 korona, aa 
ottani 302 sztjkvben All sor 374/b hrszamu ingat
lan báni B 3 t. alatti 1/4 részére 7 koroua, az oltani 
20 sztjkvben A I 1 sor 578 hrszámu szőliöben való 
B 3 t. alatti 1/6 részére 84 koroua, az ottani 137 
sztjkvben A I 3 sor 233/a. hrsz. 4. sor 286|a hrszam. 
5 sor 335/a ház. 6 sor 3?4/a hrsz. 7 sor, 221/a 
hrszámu ingatlan és ehhez tartozó 1/12 telki közös 
legelő és erdőben való 1/4 rész jutalékára 127 korona, 
az o‘t».ni 137 sztjkvben A 1 1 sor 638/b. hrszamu 
8/öiöbeu való 1|4 rész jutalékára 20 korona kikiáltási 
árban az árverest elrendelte mégpedig a Vhn. 26 § 
alapján akként, bogy ezeu határnapon az ingatlanok 
a megállapított kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron eladatui n.m fognak és hogy eaeu árverés 
által az özv. Htnszkó Mh.ályné szül. St-vkó Ilona 
javara a garamsolymosi 17. 137. 373 sztjkvekben C 
6. 5. 3. t, alatt bekebelezett özvegyi jog uem lesz 
érintve, amennyiben azonban ezeu három tjkvben fel
vett ingatlanok az özvegyi jogot megelőző terhek 
fedezésere szükséges 350 korona összvéteíárért el nem 
adati.auak, akkor az árverés ezoii három tjkvben fel
vett tngatlauokia vonatkozóan hatálytalanná válik és 
ezek az özvegyi jog terbétőiól mentesen lesznek a 
nyomban folytatandó árverésen újabb árverés alá bo
csátva, de kikiá'tási áruk kétharmadánál alacsonyabb 
áron ekkor sem lesznek eladva-

Ezeu nyilvános bírói árverés 1910. évi márczius 
hó 18. napjan délutáni 2 órakor Garamsolymos köz
ség házánál lesz megtartva.

Az a verezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának 10®|o-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t, c. 42. § aban jelzett árfjlyammal számított 
és az 1881. évi 3333. számú I. M. R. 8. §-ábau ki
jelölt óvadekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
leteuui vagy az 1881. évi LX. t. c. 170 §-a érteimé
ben a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átázol* 
gáltatni, mely kötelezettség alól csak a Vhn. 21. §-ában 
megnevezetlek vannak felmentve.

Ann árverelö ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott bauatpéuzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalé
káig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget uem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és a 
haladéktalauui folytatandó árverésben többé részt uem 
vehet*

Kelt Léván, a k’T. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1V10. évi janaár hó 4. napján.

Hoffmaun Árpád,
kir. alb ró.

Védjegy: „Horgonyt*

A tinimen!. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsöl ősnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés, Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosait legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a ..Horgony4* védjogygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K -.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest
DL Richter lytgyszertin u .Árny tmziülsz*, 

Prágában, Elisabethstrasse 5 non.

■
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599—1910. szám. A lévai járás föszolgabirájátél,

Pályázati hirdetmény.
A zselizi körjegyzőségnél megüresedett segéd

jegyzői állásra ezenuel pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen évi 1000 korona 

fizetéssel rendszeresítet t állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1900: XX. 3. §-ban megállapított minősítést igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám, 191Ü. február 
25-éig annyival is inkább terjesszék be, mert a később 
érkező pályázati kérvényeket figyelembe venni nem fogom.

A választást folyó évi február 2G-án d. e. 11 órakor 
Zselizen a körjegyzői irodában fogom megtartani.

Léva, 1910. február 2. Berczelly
h. főszolgabíró.

Meghívók,
Eljegyzési kártyák 

legjobb és legszebb kivitelben készülnek 

Nyitrai és Társa
- könyvnyomdájában.

□
Loserth Dezső

□

fűszer, csemege-, bor- é3 ásv.-viz kereskedése. 
LÉVA. Kossuth Lajos-tér I. szám.

Naponta friss felvágott. Teljesen friss aruk. Prágái sóíar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Friss teasütemények

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás!

O
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Kern Testvérek
E £3 AT A. ET.

vas-, fűszer- es csemeaekereslíeílöL
Ajánljuk újonnan átrendezett 

raktárunkat, olcsó, poutoa kiszol
gálásunkkal.

Valódi Angol, Key, Bat- 
leaxe, Brazíliai, Cuba. Jamaika 

rumokat, likőröket
orosz-kínai TE A Ki -A- T, csemege sajt, 
naponta friss felvágott, déli gyümölcsök és 

mindennemű fűszer- és gyarmat-árukat.

Továbbá téli idényre magyar gyártmányú, foly
ton égő Viktória, Meidinger-rendsz. koksz-,

szén- kályhákat, fűtésű kályhákat 
és kályha felszereléseket, nickel aluminium, 
email, öntött és lemez konyha-edények, al- 
packa tea-főzők, evőeszközök jótállásra vadá
szati fölszerelések, lőpor, fegyverek dús 
választékban, nagy választék épület- és minden

nemű vasalásokban.
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Becses pártfogását kérve továbbra 
ia igen tiszteit vevőinknek.

Varrógépek
5 évi jóté-llésra. 1

Kérjen feltétlenül árajánlatot

A lutillai úrbéresek 1910. évi február hó 14 én 
d e 9 órakor Bar.-lutilla község .házánál tartandó 
nyilvános árverésen eladják a tulajdonukat képező erdő
ben tő mellett termelt 135 drb 185'5 köbméter kocsány- 
talan tölgy rönk haszonfát

Kikiáltási ár: 4740 korona.
Bánatpénz : 474 korona.

Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Árverési feltételek a zsarnóczakohói m. kir. járási erdő
gondnokságnál és alulírottnál megtekinthetők.

ZPinkta József
elnök.

Kiváló gyógyhatású *"WH
Erős tápszerttartalmazó

Különösen lábbadozók. aggok, betegek 
és gyermekek erősítésére is, orvosok 

által nagyon ajánltatik.
Kizárólagos egyedüli elárusító hely :

E E "V A. isr3

Loserth Dezső 
fűszer és csemege üzletében.

| Kölcsönkönyvtár
■ újonnan kiegészítve kb 8000 kötet
■i magyar, német és francia regény

1 NYITRAI ÉS TÁRSA
■ könyvkereskedésében
S E É V A. INT.

| Előfizetés bármely nap kezdhető 11

■■■■■■■

csontliszt
BUDflPEST-KŐBÁNYRI TRÁGYflSZÁRITÓGYRR
bitnyi, JcM.tiuupt ii Tini cíptíl. Budapest, IX, (1.141 ut 21. uífc
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MEGHÍVÁS.

A Lévai Takarékpénztár Részv. Társ.
negyvennegyedik

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1910 évi február hó 27 én d e 11 órakor saját épülete 
tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezen 
nel meghivatnak.

Tárgyai:
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

a felügyelőbizottság jelentésével; a mérleg megállapítása; a nye
remény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatal.

3. Az igazgatóság egy tagjának az alapszabályok 26. §-a 
értelmében leendő megválasztása.

4. Az alapszabályok 15. § a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1910. évi február hó 3-án.
Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályok 18. §-áb6l. A közgyűlésen csak oly részvényes 
gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal 
már a részvényesek könyvében rés vényenként be volt vezetve, s ki ily tulaj
donjoga részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénztá- 
ráuál letéteményesbe.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként délelőtt 
9—12 között megtekinthetők.

deczember hó 31-én1909. évi Követel.

Fkl. Vagyon Kor. fii. Kor. fii. Fkl. Teher Kor. fii; Kor. fii.

74 Pénztári számla . ........................... 94165 23 98 Részvény alaptőke........................... 500000
75 Váltótárcza........................................... 1966201 33 11 Tartalékalap....................................... 268669 SÍI
76 Kamatozó ielz kölcsönök .... 2308022 92 Veszteségi tartalékalap ... 20000

108 Jelz. kölcsönök annuitásokra . . . 965278 86 3273300 86 281 Értékbiztositási................................. 10000
77 Kézi zálog és előlegek...................... 50177 — 192 I ső nyugdij-alap................................. 40000
64 Értékpapírok...................................... 419000 — Ilik . . *)............................ 2055009 90550 09

106 Előlegek és óvási dijak...................... 987 15 110 Betétek.........................................■ . . 3834048 20
79 1 Pénzint. nél elh. tőkék...................... 97017 67 81 Visszleszámitolás................................. 649550 14

7.78 M k. postatakp. és 0 M. Bank girószáml 1426 59 80 Engedm. utján átruházott jelz kölcsön. 550962 J1
111 Előlegek jótékonyczélu adakozásokra 3010 — 112 Fel nem vett részvény osztalék . . 200 —
193 Intézeti ház........................................... 100000 — 220 Köles, után 1910 évre előre befiz. kain. 63723 61

100 8 Kölcsönök átmenő kamatai . . . 10713 79 9 Zálog e'adási fölösleg...................... 81 61
223-225 utáni hátralékos kamatok . 37424 76
68-282 Átmeneti tételek................................ 11500 - Nyeremény egyenleg

14 ! Bútor és felszerelések...................... 5000 —
Áthozat az 1908. évről .... 22761 22
Nyeremény az 1909 évről . . . 89377 60 112138 82

606992438 6069924 38
II

Léva, 1909. deczember hó 31-én. Igazgatóság:
Holló Sándor s. k. 

igazg elnök.

A könyvvezetésért:
Mercáder Alajos s. k.

fökönyvvezetö.

Ezen mérleg számla a keresk. törvény 192 §-a értelmében a fő- és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Dr. Lakner Zoltán s. k.
felügy. biz. tag.

Féja Kálmán s. k.
felügy. biz. elnök.

Fizély Lajos s. k.
felügy. biz. tag.

•j Betétképpen kezeltetik.

HANGVERSENY GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

16 forintért "W
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

Knapp Dávid, o 
mezőgazdasági és varrógépek V

- nagy raktára LÉVÁN. ------- ■ V
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára Q 

újonnan épült házamban nagy választékú A 
állandó gépkiállítás 0 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek- A 
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — X 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará- V 

zatokkal készséggel szolgálok. A
Hazai gyártmányú gépek A

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ féle gőz- X 
cséplő készletek, GANZ-iéle motorok minden * 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 0 

- : gépek és géprészek ~

Legjobb sütemények
kaphatók Siűiczky czukrászdában

Léva,
Főtér .Friedmann-hAz.)

Nyomatott Nyitná éa Tárea gyorwujtőjáu Léván.


