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Bizalmi nyilatkozatok.
A kormány folyton azt hangoz

ta!)*,  hogy semmiféle erőszakos lépést 
nem tesz, mert biztos abban, hogy az 
obetrukció önmagától is kimúlik, A té 
nyék azonban azt mutatják, hogy az 
erőszak politikája már is megkezdődött. 
A kormánynak eddigi taktikája az volt, 
hogy a nemzet elernyedtségét és kö
zönyösségét akarta felhasználni a vé
derőjavaslatok kereszttilhajszolására; 
ezért terjesztette azokat a kánikula 
idejében a ház elé, mert azt remélte, 
hogy az ellenzéki képviselők távolma
radtok és ellenőrzé*  vagy legalább is 
minden nagyobb felfordulás nélkül 
sikerül a javaslatokat tető alá hoznia. 
Most azonban, mikor az ellenzék erő
teljes küzdelmét már a saját kárán ta
pasztalhatta, — változtat a taktikán és 
a jelekből, a bár távol eső, de össze
kapcsolódó tényekből megállapíthatjuk, 
hogy a régi taktikát az erőszak po
litikája váltja fél, tőt ez már be is 
következett.

Az első lépés, — ami akkor ilyen 
színben fel aem tűnt, — a képviselők 
terrorizálásának megpróbálása volt.

A következő lépés a kormánynak 
kellemetlen népgy ülések terrorizálása 
lett. A budapesti népgyülést minden 
ok nélkül fegyveresen szétverették. A 
válasz az lett, hogy azóta a népgyü- 
lések még impozánsabbak és a közön
ség viselkedése nyugodt, illedelmes és 
példaszerűen méltóságteljes. — Semmi 
okot nem találhatnak, hogy bele
kössenek.

Országos felháborodást keltett a 
harmadik lépés : a sajtószabadság meg
támadása. A fővárosi sajtó ezt oly 
részletesen tárgyalta, hogy nem hiva
tásunk az üggyel mélyebben foglal
kozni, de annyit megjegyzüuk, 
hogy az inkriminált, állítólag ktrály- 
sénő cikknél már sokkal erősebb 
cikkek is jelentek meg büntetlenül A 
Aujbhan. E cikk megjelenése csak 
ürügy volt a hadjárat megindítására, 
amit különben A Napnak már hóna
pokkal ezelőtt kilátásba helyeztek.

Az erőszakosságok sorozatába 
újabban a törvényhatóságok kímélet 
len preparálása illeszkedik be.

A kormány taktikája most ugyanis 
az, hogy az obstrukciót — bármilyen 
törvénysértő és durva eszközökkel is — 
a törvényhatóságokkal elitéltesse. Mi
kor aztán egy csomó ilyen obstruk
ciót elitélő törvény hal ósági határozat 
együtt van, akkor az „ország közvé- 
■eményére“ való hivatkozással uj vd~ 
lasitást rendez és ezen olyan statá- 

riális eszközökkel, aminókhöz képest 
az utolsó választás csak kedélyeskedés 
és tréfa volt, pénzzel, presszóval, ha 
kell vérrel, — a harcos ellenzék tag
jait, — ha lehet, kiirtsa. — Ehhez a 
formális jogot a törvény hatóságok nyi
latkozataiból akarja megszerezni.

Arra természetesen, hogy a kato
nai terheket helyeseljék és az álta
lános választói jogot ellenezzék, — 
egyetlen magyar törvényhatóság sem 
kapható. A taktika tehat az, hogy a 
veret czi három határozat közül azo
kat, amelyek a katonai javaslatok ellen 
tiltakoznak és az általános választói 
jogot pedig követelik, — egy*  
szerűen elsikkasztják, ellenben a 
közgyűlés elé viszik a harmadikat, a 
kormánynak kedvezőt, az obstrukciót 
elitélő határozatot. Rendszerint valami 
szürke és jelentéktelen tárgysorozattal 
reudkivün közgyűlést hívnak össze. A 
legutolsó pillanatban póttárgysorozatot 
készítenek, melyen az obstrukciót eli
télő határozat is szerepel.

Nálunk se tárgyalták a katonai 
javaslatokat elítélő s é. választói jogot 
követelő törvényhatósági feliratokat, 
hanem csupán Versec és Cjelmeczbánya 
város leiiratait, melyek cintányéron hoz
zák a kormánynak a bizalmat.

Meg is szavaztak nálunk is. Csak
hogy ez uem Barsvarmegye közvéle
ménye. álért a 3G0 bizottsági tagból 
megszavazta 96. Megszavazták azok, 
a kiknek van mit várni meg, a kik 
előtt nem létezik kormány, a melyet 
ne támogatnának.

Az igazán értékes polgárság bi
zalmi nyilatkozata azonban hiányzik; 
az alkotmány sáncait védő polgár uem 
szavazhat bizalmat »uuak a kormány
nak, meiy — minden nemzeti ellenértek 
nélkül — korlátlanul kiszabható katonai 
terhet ró a uemzet vállaira és ezen 
teher oly hadsereg lejlesztését célozza, 
amely reánk nézve idegen, melynek 
érzelmi világában l m a magyar nem
zet iránti szeretet, hanem a gyűlölet 
ver gyökerszálakat.

A magyarok istene védje meg 
hazánkat, nemzetünket az idegen ha
talmak növelésére irányuló terhek 
viselésétől s adjon erőt, hogy önálló 
nemzeti hadseregünket a magyar ér
dekek védelmében, a magyar királyság 
dicsőségére minél előbb kifejleszthessük!

Az egyénisej nevelése.
Habár eddigeie n>ar sok szó esett as 

egyéniség neveléséről, mindazonáltal a téma 
még mindig aton kőié tartozik,
melynek egyes részei homályosak és átlát
szatlanok. E homályosság, átlátszatlanság 

leginkább a témákban fellelhető szürke 
elméletekből ered. Mennél több helyes ta
pasztalattal van fűszerezve valamelyes téma, 
annál jobban, kizárólagosabban hajlik a 
világosság felé. Az egyéni nevelés minálunk 
jelszavakon, szürke elméleteken nyugaaik. 
Kevés benne a pozitív adat s a tapasztalat. 
Hangoztatjuk szükségét és fontosságát, 
elvben elfogadjuk annak keresztülvitelét, de 
ennél tovább nem igen megyünk.

Termeszetes és érthető, hogy ezzel a 
művelettel elébe vágunk a modern pedagó
gia helyes fejlődésének.

Az egyéniség nevelése egyik a legne
hezebb s legkörültekintőbb nevelési műve
letek közé tartozik. Épp ezért aa as egyén, 
aki ennek a műveletnek szolgálatába sze
gődött, átváló fiziológusnak, pszichológusnak 
es szociológusnak kell lennie. Egyúttal egy 
egesz sereg tapasztalattal, megfigyeléssel is 
kell rendelkeznie. Azonban as egyéniség 
neveléséhez még egyéb körülmények s té
nyezők is szükségesek, melyekről as aláb
biakban szólunk.

Az egyéniség lényegében véve semmi 
egy eb, mint azon lelki képességek, saját
ságok összege, melyek más egyenek lelki 
sajátságaitól, képességeitől különböznek. 
Azt mondhatjuk, hogy ahány ember, annyi
tele az egyenuég. Miuden ember tehát egy- 
egy külön egyéniség. Ámde, ha szorosabban 
vizsgáljuk es figyeljük a körülöttünk levő 
tgyeuisegeaet, tapasztaljuk, hogy as egyé
niségek közölt igen sok a tökeietlen, hatá
rozatlan egyéniség, Ezek az u. n. tucat, 
vagyis helyesebben átlagemberek. Esek as 
egyenek rendszerint mások eszével gondol- 
aoznas, masok akarata szerint oselekednek, 
mert konuyeu suggeraihatók. Másolóknak 
maiadnak eietük végéig, Jaj annak a társa- 
d.iomuak, smeiy a jelzett egyenek fokozott 
számával rendelkezik. Az ily társadalom 
leve es tejlödese nagyon ingatag jellegű.

Hogy a mai társadalomban a határo
zatlan egyenek száma aztmiáiomást fokozó
dik, ennek sok oka-foka lehet. Hibás elsöb- 
beu a család. Tudjuk, hogy a gyermek 
egyes egyem sajátságai, képességei már as 
iskolába vaió lépésé eiött kezdnea kibonta
kozni. Sok család azonban ügyet sem vet 
e sajátságok, képességek megjelenésére. 
O.y keretek között neveli a gyermeket, 
t melyek az egyem sajátságok megnyirbálá
sai ca.ózzák. Valósággal idomítják, hogy- 
sem nevelnek a gyermeket. As idomiiás 
lényege egy egesz sereg parancsból, követ
kezetlen utasításból áll. Ha csak egy gyer
mek van a családban, mód felett elkényez
tetik, mi sok helytelen aajá Ságnak a kúl- 
forrását képezi. Ha pedig több gyermek 
van, akkor valamennyit teljesen egyöntetű 
idomitási szabályok közé szorítják. As 
egyiknek éppen úgy keli viselkednie, cse
lekednie, stb. mint a másodiknak, vagy a 
harmadiknak. Bizonyos és kétségtelen, hogy 
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as ily minőségű idomitás bizonyos egyfor
masághoz s automatizmushoz vezeti a gyer
meket.

A osaládi nevelésnél valamivel éssze
rűbb az iskolai nevelés. Azonban csak lát
szólag. Mert ha mélyére tekintünk a neve
lésnek, kitűnik, hogy as egyéniség helyes 
nevelése még messze esik a teljes megva
lósulás és aa igazi rendeltetés körétől.

A fönforgó hiba réssint a pedagógus
nak, részint a meglevő helyzetnek róható 
fel bűnül.

Aa egyéniség nevelésének legelső fel
tételei közé tartozik as egyéni sajátságoknak, 
képességeknek a kipuhatolása, felfedezése. 
Ezután következnék azok helyes irányítása 
és fokozása. De vájjon elérhető-e ez a 
mostani körülmények között. Korántsem. 
As iskolák zöme túlzsúfolt. Vannak helyek, 
ahol egy-egy tanitóra 90—150 tanulót ia 
bisnak. Itt tehát fiziológiai és pssichológiai 
lehetetlenségek közé tartozik, hogy a tanu
lók egyénisége a helyes nevelésnek része
sévé váljék.

A tanitót űzik, hajszolják a munkában. 
Mutasson kellő eredményeket a tanításban, 
mert különben stb. Ismerek egy ssorgalmas 
és tehetséges tanitót, akit azzal vádolt a 
felettes hátósága, hogy 160, mond százhat
van tanulóval, hozzá még nemzetiséglakta 
vidéken, nem tud kellő tanítási eredménye
ket mutatni. Panaszára, amely a tanulók 
fokozott számára irányult, azzal felelt az 
illetékes kir. tanfelügyelő, hogy a panaas 
indokolatlan. Nézete szerint az a pedagógus, 
aki 80 tanulót tud sikerrel tanítani, 160.-nal 
is tud hasonló eredményeket mutatni. 
Lehet-e itt a modern nevelés-tanitásról 
beszélnünk. As ily tanfelügyelő a legkevésbé 
sem lehet tisztában az annyira szükséges 
egyéni neveléssel. Laikus szemmel irányitja 
a tanitó ténykedését. Nem csoda tehát, 
hogy népoktatásunk osak messze mögötte 
ballag a modern nevelésnek.

Minálunk a tanitó ténykedése részint 

a felettes hatóság, réssint a tanterv révén 
béklyóba van verve.

As iskolában hirdetjük az önállóságot, 
a szabadságot, de ebben a tanitót mellőz
zük. Ennek köszönheti az iskoláinkban any- 
nyira lábrakapott sablonos tanítás érvényesü
lését, mely as egyéniség nevelésének leg
nagyobb ellensége. Minden tanulóból való
ságos automatát nevelnek. A tanulók 
mindegyike teljesen egyforma keretek 
között végzi a kényszer-munkáját. Ez vele
jében eltompitja a tanuló gondolkozását, 
teremtő alkotó, öntevékenykedő, felfedező, 
stb. képességét. Természetes, hogy a tanuló 
örömet sem talál a munkában. Munkakedve 
évről-évre erőtlen. A sablonszerű tanításhoz 
hozzájárul még a nagymérvű leckefeladás s 
leckefelmondás is. Az osztálynak megszabott 
tankönyvei vannak. A tanulók teljesen egy
forma leckéké', tanulnak. A reprodukció is 
ugyanaz. Sablonszerű. A tanuló nem mer 
újat, frissebbet mondani, mert különben 
eltérne a tankönyv betüözöne követelmé
nyeitől, mi ellenkeznék a tanterv által 
kiszabott anyaggal.

A törvény, betű, sablon, kényszer, stb. 
a mai nevelés eszközei. Mindezek rendesen 
a stréberség posványáiba vezetnek. Az isko
lai neveles sem egyéb, mint biionyos 
tilalomjóknak a láncolata. A tanuló minde
nütt caak a ,neni szabad*  jeligéjét látja. 
De mit és hogyan szabad valamit tennie, 
arról aa iskola termei mélységesen hallgat
nak. Ebből eredöleg a tanuló erkölcsi 
jellege ia hamis alapokon épül. Ésszerű 
nevelés-oktatás, jöjjön el a te országod 1

Szobolovszky István.

Külön iélók.
— Barsvármegye közgyűlése. 

Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 
szeptember bó 5.-en rendkívüli közgyűlést 
tartott csekély érdeklődés mellett, amennyi
ben a lévai járásból alig volt valaki. A 
gj ülés lötargyát Versec «b Beimec-Belabánya 
városoknak az obstrukoió ellen hozott át

irata képezte, — a többi csak garnirung 
volt. Sőt nagy bölosen a főispán Verseonek 
as általános választó jogot követelő s a 
katonai terhek ellen tiltakozó átiratait sem 
tárgyaltatta, hanem egyszerűen elhallgatták 
Aa első két tárgyat : a belügyi kormány 
leiratát a vármegye háztartási alapjának 
1911, évi költségvetése tárgyában és a 
fegyvertartásról hozott szabályrendelet ki
hirdetését tudomásul vették. Versecz és 
Selmecbánya város átiratához először 
Szentiványi Oszkár szólott s megrémülve 
Olaszország fegyverkezésétől ajánlotta az 
állandó választmány javaslatát elfogadásra. 
A választmány ugyanis csekély szótöbbség
gel hasonló szellemű felirat intézését java
solta. Haiczl Kálmán dr. garamszentbenedek: 
plébános ezzel szemben as átirat egyszerű 
tudomás vételét javasolja, mivel remim 
okot nem lát arra, hogy a jelenlegi kor
mánnyal szemben bizalmát nyilvánítsa. Bel
esük László kir. közjegyző még tovább megy. 
Hazafias lelkesedéstől áthatott beszédben 
indítványozza, hogy a vármegye bisalmát 
nyilvánítsa a küzdő ellenzéknek. Dr. Beliczu 
Pál arany osmaróti ügyvéd veszélyben látja 
az alkotmányt as obstrukoió miatt, ezért 
as állandó választmány javaslatát pártolja. 
Dr. Kmoskó Béla higgadt, tárgyilagos fej
tegetésekkel mutatja ki az állandó választ
mány tévedését. Haiczl javaslatát pártolja. 
Dr. Kersék János éles szatírával kérdi a 
a maióti vezetőket, hol voltak 1905.-ben, 
mikor az alkotmány csakugyan veszélyben 
forgott. Hazafi s kötelesség a küzdő ellen
zéket támogatni. Belcsák indítványát ajánlja 
elfogadásra. Kelsz Gyula Aranyosmarót kép
viselője beszélt azutan a választmány javas
lata mellett. A függetlenségiek körében 
nagy megütközést és vissaatetssést keltett 
Balogh János, barsendrédi birtokosnak a 
bessede, mellyel Versecz átiratát pártolja. 
Végül névszerinti szavazás voit, melynek 
eredménye lett az, hogy as állandó választ
mány javaslata mellett szavazott 96, eilene 
15 tag. Elfogadták ezután Léva város hatá
rozatát a varrni szálloda pót és többlet 
építési költségeinek fedezésére 130,090, a 
városi szál.oda berendezésnek megvitekre 
70,000 koronás kölcsön felvétele iránt, vala
mint azon határozatát, bogy a váiosi szálloda 
uérletének helyzete rendezésére a polgái- 
mesternek teljhatalmú felhatalmazás adatik 
s előleg kölcsönképpen némely alapok fel- 
hasanáltathassanak.

TÁRCA.

Katóka.
Az anyádnak írtad, még csak nem is nekem, 
Hogy már elfeledtél, bogy nem szeretsz engem. 
Nem is hull a k'ínyem, a kezem sem remeg, 
Hogy írom válaszul most e lev<lemet.
{Nem Írtál igazat, szegény, kis Katóka, 
Hull, bizony a könyed tegnap este óta.) 
Azt írtad atyádnak, „Ede 8 anyám, lelkem, 
•Szóljon a Katónak, ne airsssou engem 1 . . .*  
Hogy sose szerettél ? ! Nem igaz az, édes, 
Mást mondott a csőkod, mást az Ölelésed. 
Csakhogy szegény vagyok, azonfölüi árva, 
Hogy is lehetnék a Birő Jancsi párja 1 ? , . . 
Hogy leveled hozták, épen tegnap este, 
Más legéuy volt nalam, más ült az ölembe . . • 
{Most megint hazudtál, szegény, kis Katóka, 
Nem járt nálad senki két esztendő óta.) 
Nem siratlak, ne félj, átkom rád ne szabjon. 
Légy boldogabb, mint én, az Isten megáldjon I . .

•

Bíró Jancsi anyja nagy szomorún irja
Katona fiának:
Elküldtem leveled, amit uekem Írtál,
A kis Katókának.

Ne is félj te attól, hogy az többet neked 
As utadat szegje I . , .
Viszi a kis Katóig viszi már a Garam 
Messze, nagyon messze . . , .

farfa$r]é, S'poss €rzsi.

%

Farkasguzs.
Irta: Cslte Károly.

Bódis Boldizsár ötvenötödik névnapját 
tartja. Két akó bort üttetett csapra a 
mintegy tizen eregetik magukba aa ötödé, 
vés, finom sági bort. Kilenc jó ivó cimbora 
ünnepli Bódis urat s közülük nyolcán tíz 
korona napidijat kapnak az ünnepelttöl. 
Régebbi években önkéntes névnapi es 
egyéb időbeni ünneplői s jóbarátai is vol
tak Bódis Bódinak, de rövidesen elmaradoa- 
iak, mert a lejenk.nt kényszerből elfo
gyasztott négy—öt (sőt több) liter bortól 
oly csúffá tetettek, hogy másnap fenyes 
reggel egy szekerre rakva szállíttatta haza 
mindannyit Bódis Bódi. Egyedül ő rajta 
nem fogott még eddig a bor.

Éjfélre jár aa idő. Az arcok tűzpirosak. 
Az ivók legtöbbje érzi már, hogyha egy, 
vagy két-két pohár bort még megiszik, 
telieaeu vége lesz: lebukik a székről.

Egyik köpcös atyafi as ajtóhoz lép:
— Pardon, azonnal jövök!
— Hohó, öcskös, nem szököl meg 1 — 

ugrik fel a góliát termetű Bódis Bódi s 
villámgyorsan bezárja as ajtót s a mene
külni készülőt úgy vizszazökkenti a 
zsékre, hogy szegénynek minden csontja 
megérzi.

— Fenékig, azt a kukoritóját, mert a 
nyakatok közé ütök I — kiált tompa, re

kedt hangon Bódis s ssikrásó szemmel te
kint körül as ivókon.

Egy huss eves vézna legénybe meg
kopogtatta hangosan as aBatiifenekei a 
felkiáltott:

— Kopog valaki as ablakon, megnézem, 
ki as ? Hátha be akar jönni.

Azzal aa ablakhoz ugrott, kinyitotta s 
kiugrott az utcara. Az eiöbh meneküli 
akaró köpcös atyafi is követni akarta 
pé.dáját, azonban neki nem sikerült: lábai
nál fogva húzta vissza Boldizsár aa ab
lakból.

— Tyű, aat a kukoritóját az iiyen 
vendégeknek I Aa ablakon saöknek ei . ■ . 
Tudjátok mit, urak? Ezennel kijelentem, 
hogy aki meg egysaer szökni próbái, aac 
huszonötöt végig verek, — szóit a gazda 
bezárta az ablakot.

Aggodalommal tekingetlek körül a 
mulatozók. Csak Bogyó Pali paivarim- 
(egyedül ö nem volt napidijas ivó) hunyor 
gatott balsaemével ravaszul társaira s miud 
a két oldali saomszédja fűiébe súgott vala 
mit, aaok pedig tovább a mellettük ütőnek. 
Erre aztán mindnek kiderült az áros. B 
amint aztán Bogyó Pali felállt lendülete 
szavakkal a gazdát felkösaönteni s felhaj
tották puharukat: mindnyájan Bódizra 
rohantak. Kesét összekötötték a farkasguzs ba 
tették. Úgy aztán felültették guggolva as 
hgya közepére.
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— A beiratások eredménye. Váro

suk tanintézeteibe * mu napig összesen 
>079 tanuló iratkozott be; a tanulók azáms 
•z egyes iskol4k szerint a kővetkező ; * 
tanítóképzőbe beírtak aa I. osztályba 29, — 
Í n. O. 32, - • III 0. 24, IV. ész- 
tAlyba 21, — összesen : 106 növendéket ; 
. főgimnázium I. A) osztályába felvettek 
46 _ aa I. B) osztályba 45, — a II. o. 
47’ — a III. o. 50, — a IV. 0. 54, — az 
V.’o. 22, — a VI. o. 21, — a VII. o. 20, 
a Vili- osztályba 14 tanulót; összesen: 
219 — tizennéggyel több, mint a múlt
évsen. — A polgári leányiskolába beirat
kozott: 216, — a róm katb. elemi leAnyis- 
ko iba: 350, — a róm. kath. fiúiskolába : 
310 — a tanítóképző gyakorló-iskolájába: 
55 ’— a ref. iskolába: 129, — az ág. ev. 
iskolába: 26 és az izr. iskolába: 160
tanuló.

— A r. M. K. E. közgyűlése. Szép, 
lélekemelő és hazafias ünnepe lesz Lévának 
folyó hó 17.-én, amikor a f. M. K. E. itt 
tartja meg ez évi rendes közgyűlését. Az 
egyesületnek lévai választmánya a legna
gyobb buzgalmat fejti ki, hogy ideérkező 
kedvés vendégeink, akiknek száma hihető
leg meghaladja a háromszázat, — lelkes 
fogadtatásban részesülve, — jól érezzék 
magukat körünkben és a közgyűlés lefo
lyása méltó legyen az egyesülethez éa Léva 
városához. A választmány e hó 3. án délu
tán Báthy Lász'ó prépost elnöklete alatt a 
városház kis termében a vendégek fogad
tatása, elszállásolása és a közgyűlés helyes 
előkészítése tárgyában igen látogatott érte
kezletet tartott, ameyen tudomásul vevén 
az egyesület igazgató-választmányának átira
tát, — ennek alapján elhatározta, bogy a 
helyi lapok és falragaszok utján felkéri a 
város lakosságát, miszerint a gyűlés alkal
mával házaikat lobogókkal díszítsék fel, 
ameiy óéira a város is mintegy 50 lobogót 
bocsát a háztulajdonosok rendelkezesere. Az 
értekezlet a vasúton érkező vendégek fo
gadtatására bizottságot küldött ki, melynek 
tagjai Bódogh Lajos, polgármester, — dr. 
Horváth Gyula rendőrkapitány, Faragó Samu, 
ifj. Klain Ödön, Patái Zoltán, Pózna József, 
Kassovsaky Kálmán és a városi tanács által 
kiküiuendö tisztviselők. — As elszállásolási 
bizottságot igy alakította meg a választ
mány : Ellesek József, Bellán Sándor, Far
kas Tivadar és Ri.cs János. — A tarsas- 
ebéd rendezői : Medveczky Sándor, Banyai 
Ferenc, Fenyvesi Károly, Tokody István 

és dr. Tóth Sándor. — A lévai választmány 
sz igazgató-választmánnyal egyetértöleg a 
kozgyüés programját igy állította össze: 
Szept. 16.-án este fél 8 órakor a városháza 
nagytermében igazgató-választmányi ülés 
lesz, amely a közgyűlés tárgyait készíti elő. 
Utána ismerkedési estély a városi szállodá- 
k,D> — 17.-én d. e. üunepéiyes isteni 
tiszteletek as összes féléké-etek temploma
iban. A közgyü'és a városháza nagytermé
ben lesz megtartva és 11 órakor kezdődik. 
A közgyűlés előtt a szózatot, utána pedig 
a himnuszt énekli a fögim-. és tanítóképző 
ifjúsága, amely szintén részi vesz a gyűlé
sen. A közgyűlés befejeztével 1 órakor 
társasebéd a városi szálloda izinháztermében. 
Egy teríték ára 4 korona. — Hisszük, 
hogy városunk hazafias lakossága őszinte 
lelkesedéssel támogatja a rendezőséget 
buzgó működésében és régi jó hirnevéhez 
híven, tárt karokkal, magyaros vendégsze
retettel és ünnepi dísszel fogadja as egye
sületnek ho szánk érkező tagjait s úgy a 
közgyűlésen, mint az ismerkedési estélyen 
és a társasebéden impozáns számban való 
megjelenésével fogja megmutatni, hogy a 
legmelegebb rokonszenv és szeretet fűz 
bennünket a nemes és hazafias célt szolgáló 
egyesülethez és annak tagjaihoz. Egyébként 
Clair Vilmos a F. M. K. E. főtitkára, aki 
e hó 4-én Léván volt, a közgyűlést mege
lőzőleg 4—5 nappal ismét eljön Lévára, hogy 
a rendezőséggel a közgyűlés programját 
előkészítse. Ügy értesülünk, hogy városunk 
hölgyei aszal is óhajtják a közgyűlés prog
ramjának díszét emelni, hogy a társasebéden 
kötülök is sokan vesznek részt.

— A magyar ipar pártolása. Gróf 
Zichy János, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletet adott ki valamennyi 
egyházi főhatóságnak, tankerületi kir. fő
igazgatónak ób tanfelügyelőnek, amely ren
deletben meghagyja, hogy az iskolai tan
könyveket, segédkönyveket, tanári és taní
tói vezérkönyveket kizárólag magyar gyárt
mányú papirosokból szabad előállítani.

— Városi közgyűlés Léva város 
képviselőtestülete e hó 6.-án rendkívüli 
közgyűlés tartott. Bódogh Lajos polgár
mester bejelentette i'oyler Lajos irodatiszt 
elhunytét. A közgyűlés jegyzőkönyvileg 
fejezte ki részvété es a temetési költsége
ket kiutalványozta. Aa állás betöltésére 
szükséges intézkedéseket a kepviselötestület 
megtette. Aa özvegy nyugdiját évi 417 K. 
60 fillérben állapítottak meg. Koikó Béla 

dijnokot három heti hordóhitelesitési tan
folyamra küldte ki a város. Költségei fejé
ben 120 K. t szavaztak meg részére. Bemu
tatták még az 5000 koronás államsegély 
felosztásának a tervezetét.

— Házasság. Királyfalvi Kraft Ká
roly, kiváló festőművész, királyfalvi id. 
Kraft Károly nyug, táblabiró fia, e napok
ban esküdött örök hűséget Budapesten 
Koktech Károly főmérnök kedves leányának, 
Paulának. — Digel Ferenc, ipolységi tör
vényszéki biró e hó 12.-én vezeti oltárhoz 
Esztergomban Brusi Ilonkát. — Állandó 
boldogság kísérje frigyüket.

— Rendkívüli közgyűlés. A casino 
e hó 7-én, délután 5 órakor Huberth Vilmos 
elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelyen a megjelent tagok sajnálattal 
vevén tudomásul, hogy Ordódy Endre igaz
gató és dr. Kastaniczky Kálmán aligazgató 
állásukról lemondottak, a — megejtett titkos 
szavazás alapján igazgatónak dr. Lakner 
Zoltán, aligazgatónak pedig dr. Mocsy Aba 
választattak meg. Ordódy Endrének és dr. 
Kaszaniczky Kálmánnak hosszas és ered- 
ménydus működéséért a közgyűlés jegyző
könyvileg őszinte elismerését és hálás kö
szönetét fejezte ki. — Az évi rendes 
közgyűlés az egyesület helyiségeinek átala
kítására 5000 koronát szavazott meg; 
mivel azonban ezen összeg a nevezett célra 
kevésnek bizonyult, a közgyűlés elhatározta, 
hogy aa alapszabályok rendelkezése szerint 
kiállítandó kötvényre a casino 6000 korona 
kölcsönt vegyen fel s ehhez hozzátéve a 
3300 korona házalapot, a két összegből 
első sorban fedezze a ház átalakítására és 
azután a helyiségeknek megfelelő berende
zésére szükséges költségeket.

— Tűzeset a vidéken. E hó 7.-én, 
múlt csütörtökön, délelőtt 11 óia tájban 
Újban községben nagy tűz volt, amely 
rövid idő alatt 20 házat éa számos mellék
épületet pusztított el. Az épületekben tör
tént tetemes kárt még fokozza, hogy igen 
sok gabona és takarmány is megégett. A 
közelben fekvő községekből a tűzoltók 
sietve vonultak a véss helyére, de a nagy 
szél miatt nem bírtak a tűzzel megküzdeni, 
amelyet állítólag egy kis fiú vigyázatlan
sága úgy idézett elő, hogy egy ólban gyu
lával játszott.

— A fögimn. Segítő-egyesülete 
f. hó 4.-én Tóth Sándor igazgató elnöklete 
alatt tartott gyűlésében örömmel vette tu
domásul, hogy a tanári kar az egyesület

Bódis Bódi rúgott, harapott s ordított 
torkasaakadtából:

— Zsiványok, rablók 1 . . . Ilyen 
csúffá tesznek a saját házamban I - • ■ 
Megöllek benneteket, ha kiszabadulok . . .

— Szervusz, öreg pajtás, — búcsúzott 
tőle elsőbben Bogyó Pali. — Megbocsáss, 
hogy így kell búcsút vennünk tőled. De 
ba máskép nem ereszted as embert.

Magára hagyták a rabiátus öreg legényt 
az ivó pajtátok. Mielőtt azonban cifra, 
kifordított á.dáaoktól kísérve eltávoztak 
volna, felzörgették a szobájában melyen 
alvó gazdaasszonyát, hogy majd tekintsen 
be Boldizsár úrhoz.

Fáni kisasszony, Bódis Bódi érdemes, 
Őt7en éves gazdaasszonya (hogyne volna 
érdemes, amikor húsz év óta el tudta türn*  
gazdája mindennapos Utlegeit) félig öltözöt
ten nyitott be as úr szobájába s nagy, 
kövér tenyereit úgy összecsapta ijedté
ben, bogy akkorát szólt, mint egy pisztoly.

— Jóságos szent Istenem 1 mi a rosszak 
vannak a téns úrral ? I

— Ne óbégaas I eleget ordítok én. 
Bűzd ki azonnal lábam éa kezem közül a 
botot, — kiáltott reá a farkaagussban levő.

Fáni kisasszony (megköveteli minden
kitől a kisasszony titulát, tehát én is köte
les vagyok úgy nevezni) most vette még 
®»»k jobban szemügyre a gazdáját s látta 

meg, hogy az onnét mozdulni sem tud 
addig, míg caak ö nem akarja.

__ Húzd ki rögtön a botot s hozz 
kést, vagy ollót; vágd le kezemről a 
spárgát, te boszorkány, mert agyon ütlek I

Az öreg legény vén kisasszony gazda
asszonya elgondolta, hogy amint ö kisza
badítja Boldizsár urat, a farkasgussból, 
annak az less első teendője, hogy öt, mmt 
legközelebb érőt, dühében félholtra veri.

— Siess már, te ssrkányfajzat l
Fáni kisasszony nagyot, merészet gon

dolt: Igen.
— Mit ad, ha kitzabaditom 1
_ Est a botot a áladra 1
— Tudja, mit? K zabaditom, ha meg

ígéri, hogy elvesz fele ■ gül.
_ Mit besséiss te—te, tüsrevaló ? I
__ Vegyen el feleségül 1
_ El-elvesslek, otak erezze már te 

seprüs boszorkány!
_ Esküdjék meg /
_ Esküszöm, d előbb majd agyon 

ütlek I
pár másodperc múlva kiszabadult 

békéjéből Bódis . hatalmaz botját kesében 
szorongatva, némán állt gazdaasszony. előtt 
Az pedig meghunyászkodva, megadászal 

várta az ütlegeket.

— No, miért nem üt hát ?
Bódis Boldizsár hosszasan nézte as ö 

oldalán megöregült barátságos kövér arcot 
s valami ismeretlen vendég, egy kis hit
vány nedvesség lopódaott szemébe :

— Mit üssek rajtad, ha már a feleségem 
akarsz lenni 1 1

Hozzátok.
Újába ijesztgettek haragún villámok.
Tőletek nem félek 1
Nem vagyok én itthon, másutt jár a leikom 
Én csak — nála élek.

Tőletek se tartok önső, irigy népség, 
Bántsatok caak engem I
Föl se véve tűröm gúnyos mosolygág'.ok ; 
Nincsen harag bennem.

Gyújtsátok, hívjátok méaes*máaos  szóval
Az egész világot,
Semmire se vágyom, most álmodom én a 
Legszebb meny országot

8 mikor úgy esténkint összekulcsolt kézzel 
Hebegem fohászom ;
Mindig est könyörgöm : soha el ne tűnjék
As én édes álmom . • .

X- R- €.
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elnökévé újból Smkovics Ferenc fögimn. 
tanárt választotta meg, aki már évek ót*  
a legnsgyobb buzgalommal s teljes oda
adással tölti be esen állást. Az egyesület 
titkárává pedig es alkalommal is Oúth 
Miklós tanár lett megválasztva. Az egyesü 
let választmánya Fertetics István tanár, 
egyesületi könyvtáros jelentése és javas
lata alapján elhatározta hogy a tankönyve
kért folyamodó 120 tanuló mindegyikét 
ellátja a kért tankönyvvekkel s amennyiben 
a meglevő könyvek a segélyezésre uem 
elégségesek, felh.talmaz'a az elnökséget, 
hogy 600 korona keretében uj könyveket 
szerezzen be.

— Véletlen baleset, kocsis Páter, 
a hengermalom a'mo.nárja, e hó 4.-én este 
8 óra tájban barsi-utcai laká-áról a régi 
Zúgó felé ment a városba. Útjában a ha
lász-csárda mögött megcsúszván, a Perec 
fölösleges vizet levezető uj és mély csator
nába esett, aminek következtében annyira 
összetörte az egyik lábát, hogy 2—3 hónap 
is e.tehk, amire súlyos sérülésétől k gyógyul.

— A kofák meg endszabály ozása. 
Dr Horváth Uyula, vároBunának uj rend- 
nőrkapitánya — tekintettel az élelmiszerek 
agy drágaságára — rendeietei adott ki, 
amely szerint a kofák a piacon dslelött 
V óráig semmit nem vásárolhatnak. — He
lyeseljük a rendőrkapitánynak a város la
kossága érdekében kiadott éa a kofák 
kapzsiságának letörésére iráuyuló üdvös 
rendeletét, amelynek azonban csak úgy lesz 
meg a kellő eredménye, ha azt a rendőrség 
pontosan ellenőrzi és a legnagyobb szi
gorral végre is fogja hajtani.

— Eljegyzés Veress János garamlöki 
ref. tanító eljegyezte Vargha Kálmán nyug, 
tanitónak ktdves leányát, Ilonkát.

— Kártyázó suhanook. Egy alka
lommal már felhívtuk a rendőrség figyelmét 
a Zöldkert-utcában és az uszoda tájékán 
pénzre játszó subancokra, akik minden va 
sár- és ünnepnapokon as úgynevezett kopf- 
müncz játékot Űzik és ebben egymást fosz
togatják — talán kétes utón szerzett 
pénzeikből. Legújabban ezek az utcai 
alakok — nehány iparostanonccal szövet
kezve — vasárnaponkint sz uszoda mögött 
levő bokrok és akácfák mellett találkoznak 
és azok árnyékában 3—4 kompániába össze- 
állva, valóságos hazárdjátékkal töltik a*  
egész délutánt. — Terjedjen ki a rendőrség 
figyelme esen buvó helyekre is ; rebbeutse 
azét a kompániákat és a legnagyobb szi
gorral büntesse meg azoknak minden egyes 
tagját.

— KOBgyÜlés. A bar,megy, i gazda
sági egyesület ma tartja meg évi közgyü 
lését Aranyosizarólon, a vármegyeház 
nagytermében.

— Iskolaszeutslés. Folyó hó 3-án 
a jyitramegyei Oyarak községben szép 
ünnepség keretében lett felszentelve az 
újonnan épült róm. kath. II. számú elemi 
népiskola. Oranesics Mihály plébános aa 
egesz község nepenek jelentéi eben meleg 
szavakkal kötötte hívei lelkére a gyermek- 
nevelest éa klasszikus módon ecsetelte a 
magyar 
szabad 
hatással 
valóban 
adással 
magyar 
hirdeti: 
szó hangzik 1“ Szivből fakadó köszönetét 
mondott a plébános a Bíbornak Hercegprí
másnak, Melt. Boronkai Maria csillagkeress- 
tes hölgynek, báró Wodiáner Aibertnek, a 
uagysuranyi csukorgyaruak, a Hazai ált. 
biztosító társaságnak éa a Felvidéki Ma
gyar Közmivelödési Egyesületnek aa iskola- 
építkezésére nyújtott kegyes adományokért. 
Meleg s.avakfcal emlékezett meg Uzeglédy 
Ferenc körjegyzőről, mint aki legtöbbet 
fáradozott as ískols felépithetése körül. 
Köszönetét mondott as orsz. kath. Iskola
egyesületnek, mint amelynek aegelyével 
sikerült az iskolát a legmodernebb felsze
reléssel ellátni.

— Áthelyezés. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter Baán Margit drávaegy- 
bási állami óvónőt a szamócai állami ovo 

-^^tooz jelen minőségében áthelyezte.

népiskola fontosságát. As Isten 
ege alatt ehangsott Lessed mély 

volt a magyarosodé tót népre s 
példás dolog aa, hogy mély oda- 
apolja es as egyszerű tót nép a 
kultúra intézményeit s büsszén 

„Ami iskoláinkban csak magyar

_  Nyugalomba vonult orvos. 
Rosenfeld Ziigmond dr., Hontvármegye báti 
járásának buzgó orvosa, 41 és félévi szol
gálat után nyugdíj astatta magát. A vár
megye közönsége es alkalomból Rosenfeld- 
nek őszinte köszönetét fejezte ki a várme
gyében végzett kitartó és sikerdus műkö
déséért.

— Toronykereszt megáldása. Az 
esztergomi fökáptalan kegyurasága alatt 
álló csiffári templom tornyába beleütött a 
villám és leégett. A torony újra elkészül
vén, augusztus hó 28-án történt meg a 
toronyra a kereszt-feltétel. Miután a köz
ség plébánosa az egyházi szertartások sze
rint a keresztet megáldotta s alkalmi szent 
beszédet mondott, a hívők százainak jelen
létében szent énekek zengedesése és mozsa
rak durrogása körött húzták fel a keresztet.

_  Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter ifj. Medveczky Károly 
tanárjelöltet, dr. Medveczky Károly városi 
tiszti orvosnak kiváló tehetségű fiát, — a 
budapesti VIII. kerületi állami főgimná
ziumhoz gyakorló-tanárnak nevezte ki.

— Vízbe fűlt gyermek. A sekély 
Zsitva pataknak megint áloozata van. Folyó 
hó 3.-án délután Hauk József szobafestő 
Ssentmihály-úron 2 éves fiával kiment a 
Zsitvára dűlő kertjébe s ott egy árnyas 
helyen leheveredett. Mialatt akis Józsi édes 
apja kalapjával játszadozott, a fáradt apa 
elszundikált. Csak pár pillanat telt el, hogy 
a kis fiúcska a Zsitvához tipegett és a 
meredek partról lezuhant a visbe, ahol 
halálát lelte. Gondolatlanség senkit sem 
terhelhet, mert oly, távolságról jutott a 
csöppség a Zsitvához, hogy szinte hihetetlen, 
mikép tette meg oly gyorsan est az utat.

_  Tanügyi hírek. Gsramkeaziben e 
hó 8.-án volt a tanitóválasstás, amely alka
lommal 36 pályázó közül Lukács Valéria 
választatott meg tanitónönek. — A fakóveze- 
kényi ág. ev, hitközség Medsihradszky 
Jánost, aki a műit tanévben Léván végezte 
a tanitóképzőt, 27 pályázó közül nagy szó
többséggel tanitónak válsztottak meg.

— Drágul a szeszes Ital. A szeszes 
italok szakmájához tartozó kereskedők, 
valamint a likőr- és rumgyárosok e napok
ban értekezletet tartottak Budapesten s es 
alkalommal elhatározták, hogy tekintettel a 
folytonosan emelkedő szesz- és cukorárra, 
valamint a gyümölcspálinkának és gyümölcs
szörpnek uagy árára, összes cikkeik és 
gyártmányaik árát sz-iptember 1.-től kezdve 
az ugyancsak szeptember 1.-én életbelépett 
szeszadópótlékon kivül átlag 10 százalékkal 
emelik.

— Nem szégyenled magad. Köz
tudomású, hogy állami tanitóképsönk bejá
rata fölé 5000 koronás, köböl faragott, 
mezítelen pedagógust helyeztek el. Senki
nek az épülésére; de sokaknak a megbot
ránkozására A pedagógust a K opai-utoa 
asszonyai is megnézték és a róla alkotott 
fogalmukat gyakorlatilag is alkalmazzák. A 
napokban történt. Kint állt a kapu előtt 
az egyik menyeoske. Közben kijött a kis 
fia; elég rövid alsóruháoskában, ami nem 
födött be minden takarnivalót, A fiúcskára 
rátámadt az édes anyja; Hogy mersz igy 
kijönni!? . . . Nem szégyenled magad? 
... Mi vagy te . . . pedagógus ? I

— Jutalmazás iuagyarositáiért. A 
Festi Hírlap milléniumi alapjának kamatai
ból 60 korona jutalomban Barcsi László 
tanító is részesült, aki a nyitramegyei Gyá
rakon működik s magyarosító munkájával 
már több Ízben magára vonta a közfigyelmet.

— A borbélyok határozata. Ara
don nagygyűlést tartottak a borbélyok, 
amelyen eihataroaták, hogy ezentúl vasár
nap nem mennek a vendégek lakására ha
nem csak műhelyükben szolgálják ki őket, 
továbbá, hogy a bérletrendssert megszünte
tik. Határozatuk első rézzé érthető, sőt 
nagyon természetes; mert végre is Bem 
kívánhatja senki attól a borbélytól, hogy 
mikor szépítő helyisége époen tele van, 
amely napon annyit keres, mint sokszor 
egesz héten, vasárnap as ő kedvéért fél
órái időt elsétálgasson a segédje. De, hogy 
a bérletrendsserrel nincsenek kibékülve, aa 
már kissé érthetetlen, C<ak aztán el ne 
számítsák magukat.

— Megjutalmazott gazdasági cse
lédek. A főldmivelésügyi miniszter a 
vármegye főispánjának előterjesatése folytán 
Klikács Károly és Valkovics Jóssef néveri, — 
Marscselc Jóaaef béládi gaadaaági cselédek
nek, továbbá Dudás Jóssef és Áayy István 
verebélyi, valamint Újfaluk Mihály lévai 
gazdasági munkásoknak egyenkint 50 ko
rona pénajutalmat engedélyesett és réssUkre 
disaes kiviteli! elismerő oklevelet állítottak 
ki. As illetők asért részesültek esen magas 
erkölcsi értékű elismerésben, mert jelenlegi 
gaadájukat már, hosszú idő óta, osaknem 
valamennyien több, mint 40 éve, becsület
tel szolgálják b ellenük sem a munkaadó
nak panasza, sem pedig a hatóságnak kifo
gása nem volt.

— Kevés lesz a burgonya. A nagy 
szárazság következtében a kapás növények
nek, de különösen a burgonyának a termése 
rendkívül silány. Ausztriában már elhatá
rozták, hogy ipari célokra a burgonyát caak 
korlátolt mennyiségben fogják hassnálni ott, 
ahol az a lakosság főtáplálékát képezi. Ná
lunk is, kivált Felvidékünkön szomorú tél 
előtt áll a ssegényebb falvak lakossága. A 
burgonyabetegségekkel párosult nagy höaég 
miatt a termes silány és kevés úgy, hogy 
határozottan hatósági beavatkozásra less 
szükség, hogy a fenyegető ínséget eny
híthessék.

— Országos gyűjtés a tűzoltóknak. 
Lapunk előző szamában említettük már, 
hogy * (belügyminisztérium a Budapesten 
létesítendő „tűzoltók Otthona11 javára kör- 
rendeletileg országos gyűjtést engedélyezett. 
A Magyar Orsaágos Tűzoltó Szövetség a 
körrendelet kapcsán meleghangú felhivást 
intézett az ország összes alispánjaihoz és 
polgármestereihez — kérve őket, hogy a 
gyűjtés érdekében minden lehetőt tegyenek 
meg. Egyúttal kérjék fel a lelkészeket és 
a tanítókat, hogy a maguk körében a ne
met célra gyűjtést rendezzenek és a gyűj
tött összeget a Szövetséghez (Budapest, 
VIII., Rákóczi-ut 38.) küldjék be.

— Statisztika az analfabétákról. 
Európa egyes országaiban az analfabéták 
száma a következő: Németországban 0-05%, 
Svédországban és Svajoban 01°/e, Dániában 
0’2%, Angolorsságban 1%, Franciaország
ban 2%, Németalföidön 2"l*/o»  Ausstna- 
Magyarorsságban és Görögországban 3C%, 
Olaszországban 31’3°/^, Bulgáriában Ö3°/O, 
Portugáliában 60%, Spanyolországban 61'4U/U, 
Szerbiában éa Oroszországban 62°|t, Ro
mániában 75%. — Ugyancsak ezen statisz
tika azerint Európának 465.451 iskolája- 
1,050.634 tanítója éa 41,281.791 tanu
lója van.

— Inaslskolal mulasztások. Az 
iparos.nasiskolai mulasztásokat illető fele
lősség mai szabályai szerint az iparos 
mestert éri a büntetés akkor is, ha aa inas 
a szüleinél lakik és azok Űgye'nek fel az 
inasokra. Mivel ez a szabály sok panaszra 
éa több esetben as inasok elbocsátására 
adott ókot, az Országos IparegyesUlet a 
kereskedelmi miniszterhez felterjesztést in
tés ett, amelyben arra kéri, hogy as iskola
mulasztásért vsló felelősség szabályait vegye 
revisió alá; erre nézve kérdezze meg as 
érdekelt hatóságokat, intézményeket és 
egyesületeket s mondja ki, hogy as iparos
mester ellenőrzése alatt nem álló inas 
iskolamulasstásért as feleljen, akinek házi 
fegyelme alá tartozik. Nagyon helyes 1

— Melynél kűll cselédek megrend 
szabályozása. Nagyvárad város rendőr
kapitánya szabályrendeletet alkotott a cse
lédeknek asolgálatbalépéae tárgyában. Esze
rint 15 nap alatt tartoznak szolgálatba 
lépni, különben eltolonoolják őket illetőségi 
helyükre. Addig pedig, amig helyük nincs 
megbiaható helyen kötelesek száláét venni 
s folyton nyilvántartásban állanak, bogy 
melyik gazdánál és hol szolgálnak.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai éa Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkímél 
a poatai beküldési költségét.
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£gy kis gyomorrontás, melyet a 

kevésbé érzékeny ember fel sem vesz | 
s, érzékeny embernél gyakran su- I 
Ivói megbetegedést von maga után, 
/z ilyen embernek mindig odahaza 
key tartani egy palaok természetes 1 
Ferenci Józsof-keserüvizet, mert az 
épp oly kíméletes, mint megbízható a 
gyomorból eredő roszullét gyors meg
szüntetésére. Ha reggeli előtt */,  po
hárral beveszünk, valóban ideális mó
don szabadulunk meg fájdalmunktól 
és mindjárt nagyobb bajnak is elejét 
vesszük.

Közgazdaság.
A kisgazdák oktatása.

Nem szükséges bővebben fejteget
tünk bogy a fejlődő kultúra, a fokozódott 
igények, a szükségleti cikkek és munkabé
rek drágulása folytán a gazdák helyzete 
mind nehezebb- és nehezebbé vált. A 
aegéibetes drágulásával szemben a gazda- 
sági egyensúly csak úgy tartható fenn, ha 
uükségieteink emelkedésével a termelést 
is fokozzuk.

A termelés fokozásának leghatalma
sabb eszköze az lesz, ha nem maradunk 
meg gazdálkodásunkban az évszázados 
hagyományoknál és szokásoknál, hanem a 
legújabb időben Bzerzett ismeretek és ta
pasztalatuk felhasználásával igyekszünk 
földünk termőképességét fokozni és a ter
melés költségeit lehetőleg leszállítani. Ta
nulnunk keit I De nem osak abból, amit a 
magunk vagy a szomszéd gazdaságában 
látunk, mert ez nem elég. Amint minden 
kereseti pályánál megkivántatik a megfe
lelő szakképzés, éppen úgy a gazdánál is 
szükségeo, hogy megfelelő szakismereteket 
iserezzeo s ezekkel felfegyverkezve indul
jon az élet csatájába.

A kisgazdák teljes kiképzésére a 
földmivesiskolák vannak hivatva. Sajnos 
sióban, bogy a fölmivesiskolák ezen hiva
tásuknak eddig nem igen felelhettek 
meg, mert ezen iskolákat végzett tanulók 
legnagyobb részben nagyobb gazdaságok
ban kerestek szolgálatot és csak igen kis 
százalék az, amelyik saját gazdaságában 
maradva értékesítette a földmiveaiskolánál 
uersett ismereteket,

A tapasstalrt aat 
gazdák fiait eddig az 
airenstolától, hogy 
két eves tanfolyam 
bök különösen azért, mert arra a 17 éves 
v*gy  ennél idősebb fiúra az otthoni gaz
daságban is igen nagy szükség van ; a 
■aülök az ilyen erőteljes munkást csak 
U8J nélkülözhetnék, ha helyette drága pán
ton tartott cselédet fogadnának. Ezt pedig 
e6y kisebb gazda megtenni nem birja.

Földmivelésügyi miniszterünk fólia- 
asrvo ezen hiányokat, gondoskodott róla, 
d°gy a föidmivesiskolák látogatása a leg
kisebb gazdának is lehetővé tétessék. A 
lölüniiveeiekolák egy részét, már a folyó 
évben átszervezte oly módon, hogy abban 
•nárólag kisgazdák nyerjenek kiképzést. 

» régi rendszernél az volt a legna- 
yobb hiba, hogy a gazdaíiuk igen hoss- 

*“ ideig és a legnagyobb munkaidőben 
“Jak elvonva a szülők gazdaságából, ezen 

bajon a leghathatósabban az által lesz 
8‘Jve, hogy a földmivesiskolai tanfolyam 

l’* évig és csak a téli hónapokban 
l8 '*rtaiu.  A folyó évben a jászberényi, 
lett's m6tl- ó“ nsgykállói földmivesiskolák 

6. ** u) aaervezet szerint átalakítva.
i A tanfolyam tanulói fizetésesek és 
él’,'* ne‘ek. A fizetéses tanulók hat hónapi 
iskoi ?iéselrt 160 korona dijat tartoznak az 
slönV Pénztárba befizetni s a fölvételnél 
’IOnyben részesülnek.
au»n...t'ilVít,elért a kérvények mindenkor 
W “ í 31,'*8  személyes j.lentke.és- 
íatós? sí^’T’iék be a földmivesiskola igaz- 
v»ií.l8u11^,’ A jászberényi m. kir. földmi- 

olánál a folyó évi október hó 1.-én 

igasolja, hogy a kis
tartotta távol a föld- 

a tőldmivesisko.ai 
a kirgtzdáknak sok.

megnyíló tanfolyamra a jelentkezések kivé
telesen szeptember hó 29.-ig elfogadtatnak.

A jelentkező tanuló igazolni t.rtozik :
1.) Anyakönyvi kivonattal, hogy 17 

évét betöltötte. 7
2) Iskolai bizonyítvánnyá1, hogy írni, 

o.vasni és négy alap művelettel számolni 
tud; ezen képességét szükség esetén rövid 
ielvéteh vizsgával tartozik igazolni.

3. ) Községi és erkölcsi bizonyitvány- 
njal igazolja azt, hogy kifogás alan maga- 
viseletü s hogy szüle: földbirtokosok, bér
lők, vagy bérlő szövetkezet tagjai.

4. ) Orvosi bizonyítvánnyá, igazolja a 
belépni szándékozó, hogy erős egészséges 
munkabíró testalkatú s ragályos betegség
ben és szervi hibában nem szenved s 
hogy himlő ellen újra oltatott.

A felvétel mindenkor a jelentkezés 
sorrendjében történik. A tanfolyamra folya
modó minden tanuló a jelentkezéskor 10 
koronát tartozik könyvekre befizetni.

Vajha kisgazdáink belátnák a szak
képzésnek nagy fontosságát s minél na
gyobb számban keresnék fel az újjászer
vezett földmivesis olákat.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi aaepL hó 3-tól 1911. évi szept. hó 10-ig.

Születés.

A szülök neve A
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e 1 A gyermek 

neve

Pléska József Juhász E, fiú József

Drobni Imre Mráz Éva leány Ilona

Osilansvz Kataliu leány Mária

Varga Károly Vágner II. leány Viola

Borcsányi Gyula Patscb M. fiú Béla

Miuároviab Rezed Vajk M. leány Magdolna

Házasság.

Vóleeeuv es menyasszony neve

Halálozás-

Sünovics Gy. Itrad.c.uyi Gy. , r. kalh.

Az elhüuvl neve Kora A halál oka

Hegedűs Gyula 9 hó Agyhártya gyűl.

Német József 8 • Titdögyulladi.

özv. Masúr Jáuosné 
Kaeseuyecz Anna 44 éves Nyúltvelö bénulás

özv. Bíró Gyula 40 . ütőér tágulás

Rasmanu István 45 « Tüdőgümökór

Simon Mihály 16 114 Angolkór

Mészáros Pál 42 éves Süly

kor.

Lévái piaciáras.
R0v.tv...t8 í Dr. Horváth Gyula r»»d«rk»p;táar. 

Búza m.-i-------------
22 kor. 80 Kétszeres lb Kor- — 
kor. 40 fül. ~ — - ft"-
— f,l. Árpa 16 kor.
Zsb 18 k
Kukorica 20 kor.
_ Lencse 26 kon
Bab 24 kor. 5- -

,"“k "lT-162

,w-íW

, -múzsánként 22 kor. 40 fill. — 
‘ _ ____ ’ ■ fill. 17
TrŐz- 18 kor. - fill. 19 kor.

40 fill. 17 kor 40 till 
fii). 19 kor. 40 fill.

— fill. 2<> kor. 80 HU-
—fill. 27 kor. — fill. —

50 fill. 25 kor. 4q fill. — 
.. 40 fill. 13 kor. — fill.

Nyilttér.

M O LL- FÉLE
kS E I D LI TZzPPR^ 
Enyhe, oldó lázitztr n itc'ázok lí kik tmésatés 
zavarokban ♦’.« az il'ö ( lein ód egyélb köveihez 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz óra 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

elismert, régi jóhiruevü báziszer 
szaggatás és hülésböi származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára 3kox. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
drogériában, om

Fc szét küldési hely MCLL A. gyógyszerész
Cs. hir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

Császárítlrdő ■ es téh gyógyhely a 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
Kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részere. Tőrök-, kő- és márványfür- 
dők : hölég-, szénsavas- es villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknál és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gtógy és zenedíj nincs. Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

Kiadó bútorozott szoba.
Egy csinosan bútorozott 

szoba, egy esetleg két 
úr részére kiadó.

László utcza 13- szám.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thomassalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 
mennyiségben, továbbá príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
és kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László-utca 2 szám.

W Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a d. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Kiadó ház.
Mángorló-Utca 17-ik SZ. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkivül 
mellékházban cselédszoba és mosó

konyha, két udvar és kis kert van, 
november l-töl bérbeadó.

Feltételek Tokody Imre háztulajdo
nosnál tudhatók meg.
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Mindenféle fém, valamint tort gép 
alkat részeket, Öntvényeket atb. csakis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél 
Léva, Zugó utca 6.

Fogtechnikus.

Gyermekruha és '
— fehérnemű varrás 

elvállaltaffk 
Léva, Kohfiry-u. 7'7'-

Kérjen Polo 
Bádogpalackok csak a törv. védeti - 
C5epp-megtdkaritási-berendezéssel

FraDCiscjKálíii>.«í“.-
T, £1 AZ A : Part tér 4. szám
közvetlen a Kossuth Lajos-tér mellett.

Minden e szakba vágó munká
latok elkészítése, melyek be- 

várhatók i8.
3v£érsólE»Tt Arain 1

Knapp
mezőgazdasági 

nagy raktára LÉVÁN.
— Telefon szia: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szivesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

DÁVID ;
és varrógépek Y

KIADÓ LAKÁS. =
2 szoba konyha kiadó. Bővebbet e lap
<■kiadóhivatalában. •>»

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejű 

motorokat
Hazai gyártmányú gépek

u. m. HOFHERB és SOMRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

----- : gépek és géprészek. —:

* Kézimunka I Előnyomda I

Megérkeztek már az

őszi újdonságok:

« fel 
öa'

I

megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva. 
(Barsmegye) címen kéretnek.

ti

£ 
V s

Angol costümkelmók, blousszövetek, gyapju- 
flanellek, szövött és flanellbarohetek.

Legújabb női ruhadlszek, url nyakkendők, 
sapkák, keztyük, harisnyák stb. legolcsóbb 

beszerzési forrása. =====

i
■

o MAGYAR o
MÉRLEG ésGÉPGYÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

BUDAPEST

|w
IRODA: II.
ERZSEBET KORÚT 4! ![

GYÁR:
GYOM RÓI UT 40 42.
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SZILÁRD JÓZSEF 
dlvatáruházában 

OÁLVIN PALOTA.
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ELSŐRENDŰ
GAZDASÁGI ,KERESKEDELMI És VASÚTI 
o MÉRLEGEK r 

‘ KÉPVISEL OK KERESTETNEK.
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„A köztuclatba ment át“, ‘"fi.

Lajos motorgyára
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja ~*K  
teljes jótállás mellett 

a leghlrnevesebb 
motorcseplökészleteket 

í » Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár-
1 1 lapot, melyet ingyen és bérmentve küld a gyár

Fontos figyelmeztetés!
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tővesz 

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
A beszterczebányai püspökség tulajdonát képező 

g rsmsző lősi uradalmat kezelő barsberzenczei erdögond- 
r.ozság kerületében kihasználandó, nagy részben bánya
fára alkalmas tölgyfa Garaniszentkereszten a püspöki 
székházban 1911. évi október hó 24 ik napján dél
előtt 11 órakor megtartandó zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli verseny tárgyalás utján 
5 csoportban tog a tövön eladatni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbben a verseny
tárgyalásra kitűzött óráig az alulírotthoz nyújtandók be.

Bővebb felvilágositás végett forduljanak az érdeklő
dök, vagy az uradalmi erdőhivatalhoz Lutillán, vagy 
pedig az uradalmi erdőgondnoksághoz Barsberzenczén u, 
p. Újbánya.

Gar.mezentkereszt, 1911. szeptember 5-én.

Vetzel István, uradalmi felügyelő.

Jó ruhához jó szappant 
használjunk!

Finom fehérneműjének, drága 
lepedőinek, finom csipkéinek 
s hímzéseinek mosásához csak 
tiszta jó szappant használjon. 
Győződjön meg róla, hogy az 
igazán kitűnő szappan hasz
nálata milyen előnyös. A saját 
érdekében kérjük, hogy az 
összes szappanok közül a leg
jobbat, a Schicht „Szarvas4 
mosószappant vásárolja. Az 
Ön háztartásában semmi sem 
olyan rossz, hogy azt közön
séges szappannal kellene mos
nia. Mosson mindent Schicht- 
„ Szarvas “ mosószappannal, 
mert legnagyobb kiadóssága 
folytán a legolcsóbb szappan.

Mossunk csakis 
Schicht-szappanual!

A ruha kétszer olyan sokáig 
fog eltartani mint azelőtt és 
még akkor is olyan lesz, mint
ha teljesen uj volna. A Sch Cht 
„Szarvas4 mosószappan nem
csak hogy a szennyet távo
lítja el, hanem konzerválja a 
szövetet és a színeknek uj 
fényt és uj kinézést kölcsö
nöz. Meggátolja, hogy a ruha 
a mosásnál összemeujen, vagy 
szétessék s ez annak tulajdo
ni’ható, hogy ezen szappan 
hideg vízben is teljesen fel
oldódik és vele könnyen mos
hatunk. Ügyeljünk a b’ChiCht 
névre és a SzarV38 jegyre, 
mely minden darabon látható.

A lévai és környékbeli 
összes tanintézetekben használandó 

tankönyvek és 
Iskolai szerek

- kaphatók: ===== 

NYITRAI és TÁRSA r. t. 
könyvkereskedésében ====■ LÉVÁN.

Iskolatáskák és rajzeszközök nagy

Iskolakönyvek tartós bekötésre

választékban.

elfogadtatnak.
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Vásárolják „csak üvegekben".

Léván :
Eogel József és fi*  
Heksch Ilié*
Kern Testvérek 
Kertész Lsjoa 
Knapp Ignác*  
Lősérth Dezső 
Pollik Kálmán

K a. p ti a t ö

Ipolyságon
Berczeller M.
Csóka József
Dómba József utóda
Ivots Andor
Weloberger Mórit*

Újbányán ;
Cservinka M.
Heirrich Ede

Verebélyen:
Csirok István

Erdei Jóísef
Pollsk Zsígmond

Zsamóczán :
Fiiszek Győző 
Fleichber*  Izidor

Harisnyakötést és------
------ gépfejelést elvállal 
Mazur Anna Léván Simor utc?a 3.

,A20LLA“, 
szakorv
által meg.l 

vizsgáira éti 
legjobbnak I 
minősítve I 

van. I 
Két évi jót-s 

állásÁra | 
tucatonként! 
4.-. « I

, ős I 
10. korona!

ÖLLA^
GUMMI

különlegesség.
[ A tudomány mai 

állata szerint J 
bebizonyított A 
legjobb létezö^^ 
Guhmí

ÓVtttT. ■

Az 
,OLLA- 

több mint 
200 orvot 
által lég. 
megbízha

tó bbn a k va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min
den gyógy- 
szertárácan 
tí jobb dro 
gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsér^ 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredtt. 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLAU omiDítyar Wien H 437 Fraterstrasse ól
Kapható Léván : K^APP 1. drogériájában

CAMPOLIN
az ezidöszerint legjobbnak 
elismert vízhatlan börkenőcs

Minden bárnnmiire u. m.: Cipő, 
sztjjak, lószerszámok stb. kitűnő 
eredménnyel használható.

A bőrt puhává, simulékonnya 
és teljesen vízhatlanná testi.

Uaszcáatdan nagyon takarékos, 
mert egyszeri bekenéssel a börnen.ü 
3 hétre is teljesen vizhatlsnrá lesz. 
Probidoboz: 60 fid. Elsőrangú referenciák . 

beküldése után árjegyzék kívánatra 
bélyegben. ingyen.

— CAMPOLIN — 
vízhatlan kenőcsgyár Oroszka 

(Bars m.)

*

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatárainkat.
valamint állandóan friss CSéiregé- 
Sajt, naponta érkező felvágott éa 

egyéb csemegearuinkat.
Közvetlen kavéimporlunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és a8zbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-hánc8, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és románczement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasó és lőpor áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 é-vi jótállásra.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L ÍJ V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legíinomabb nickel. alumí
nium. email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakitmelő, fejsze, 
csákány, kapaáru. fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók. kenőszelencék, gép- 
szíjak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk specziálls 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Nyomatott Nyitrai és lársa r. t. gyoessajtóján Léván


