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Tanuljatok magyarul!
Jankovich Béla, vallás- és köz

oktatásügyi miniszter gondolt me
részet és nagyot s kiadott egy ren
deletét, melyben kifejti, hogy nem
csak a szürke hivatalnokok nem 
tudnak jól magyarul, de még a ke- 
vésbbé szürke tanárok sem, akik 
pedig tanítják a magyar nyelvet és 
irályt. Tessék tehát magyarul ta
nulni ! A folytonosan exakt irányba 
törő nevelés kárára van a nyelv és 
stílus érzéknek, — vissza kell térni 
a régi neveléshez, mely szépirodalmi 
és esztétikai volt.

A miniszter azt mondja, hogy az 
alsó osztályokban tulságos sok nyelv
tant tanítanak, de kevés gondot for
dítanak a szellem képzésére. Ki ta
gadhatná e tény igazságát? Sehol 
annyira nem gyülöltetik meg az 
édes anyanyelvet, mint nálunk, az 
örökös száraz nyelvtani gyakorla
tokkal. A magyar nyelvet úgy te
kintik a tiszta magyarnyelvű isko
lában is, mint egy egészen idegen 
nyelvet, melynek minden, még olyan 
elemi szabálya is teljesen imeretlen 
a tanuló előtt. Kínosan tanulja meg, 
tudományos skatulyákba rakva azt 
a nyelvet, melyet azóta beszél, mi
óta az első szavakat gügyögni 
megtanulta. Száraz és unalmas ma- 
goltatással gyülöltetik meg vele az 
anyanyelvét. De hát ez a rendszer! 
Így kívánja a tanterv és az utasí
tás. Így határoztatik el a „módsze

res konferenciák “-on. Ehhez ra
gaszkodik a szakfelügyelő, a tan- 
felügyelő, a főigazgató, a miniszteri 
kiküldött, az egyházhalósági biztos, 
— szóval az ellenőrök ellenőreinek 
ellenőre.

A rendszer eredményét a minisz
ter a következő ih letbe foglalja 
össze: A tanulók fogalmazási ügyes
sége s általában a rhetorikai és 
szépirodalmi irány, mely már szinte 
hagyományos volt, a középiskolák 
gyors szaporodásával, az exakt 
tudományok előtérbenyomásával és 
az idegen nyelvek tanulásának ter
jedésével vesztett erejéből és jelen
tőségéből. A stiüszt kai képzés ma 
nem a legerősebb oldala középis
kolai tanításunknak. A főiskolákon 
és kíilömböző élethivatásokban gyak
ran ismétlődnek panaszok, közép
iskolát végzett, sőt diplomás egyé
nek fogalmazásbeli járatlansága, sőt 
félszegsége miatt. — Íme, nagyjából 
ez a miniszter panasza.

Ha most ennek gyökerére megyünk, 
j nemcsak az iskolát kell hibáztat- 
i nunk, hanem az egész társadalmi 

fölfogást, mellyel a középiskolát 
I szokás nálunk tekinteni. A főgimná

zium nálunk első sorban az egyévi 
önkóntesi jog biztosítására szolgáló 
intézmény, melyet minden kaputos 
ember fiának el kell végeznie, hogy 
„komisz baka* ne legyen. Tehát 
ez az első cél A fiú, ha csak kö
zép-vagyonú szülőktől is szárma
zott, nem szívesen tanul. Apja se

tanult, mégis ur. Aztán meg hogy 
versekkel kínozzák, — annak meg 
épen semmi értelme Nem lesz a 
fiúból penn; rágó, éhenkórász ember, 
hála istennek, van mit aprítani a 
tejbe. Ha aztán felnő és valahol 
hivatalt vállal, megyénél, vagy mi
nisztériumban. lesz ott elég szegény 
legényből fölkapaszkodott alantas 
tisztviselő, aki tud írni. A nagysá
gos, vagy méltöságos meg alá 
tudja Írni a nevét. Arról meg, hogy 
„az én fiamat" meg lehessen buk
tatni, — arról meg szó se legyen. 
Hát ki vagyok én? Élcsapatom a 
miniszterrel azt a „keserű tanbetyárt", 
aki az én fiamat meg merné buk
tatni. Sógorom az államtitkár! No- 
hát! És igy megy sok fiú évről-évre 
följebb, tanulás nélkül.

Az állam talpköve.
Irta : Nagy Zo'tán kir. törv. bíró.

A m. kir. curia homlokzatán is ragyognak 
a betűk, a melyek minden igaz ember lel
kében ércnél maradandóbban bevésve kell 
hogy legyenek: Instiecia fundamentum 
regounu, az igazság az állam talpköve. A 
betűk ragyogását csak a szavak értelme és 
jelentősége teszi fényesebbé és az a rendít
hetetlen hit, hogy ez másként nem is lehet.

Nem csoda, hogy ennek az elvnek a 
gyakorlati megvalósítása állandó foglalko
zását képezi nemcsak a törvényt alkotók
nak, hanem az ezeket alkalmazóknak is, 
hogy az elvont kijelentés gyakorlati mikéntje 
számos reformra szolgál alapul.

A jó, gyors és olc ;ó igazságszolgáltatás 
hármas követelménye valósítja "meg gyakor-

A z o riz á g h irik
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laíilag magát az igazságot. Külön-külön is 
jelentős tényezők, együtt és egymást kiegé
szítve hatványozott erőre emelkedik: egyik 
nélkül a másikat el sem lehet képzelni és 
nem kis fejtörést okozhatna, vájjon melyik 
a fontosabb, lényegesebb. Ámde, talán ki- I 
vihetetlen is, h 'gy ez a három irányú, de ■ 
egy célra törekvő" erő koordinált viszonyba 1 
jusson, h sze:i tényezői is ilönbözők ás 
fontos pé: /ügyi tekintetek llampoiitikai 
nagy érd k mellett sokszor p a rá n y in a k  tet
sző személyi kö ülmények is befolyással 
bírnak. Megállapítható azonban, hogy a mi 
igazságügy politikánkban mint sürgető kö
vetelmény a gyorsaság tolul előtérbe és az 
ügymenet nchézkezsége már is olyan ak ■- 
dá lyukat teremtett m e g ,  melyeket ha néni is 
végképen eloszlatni, hanem momentán el
hárítani kell. Nemcsak munka torlódás, ha
nem valósággal összehúzódás állott el 3 az 
elintézésre váró ügyekben, különösen a leg
felsőbb bíróságnál és csak a napokban 
olvastunk róla, hogy maga az igazságügy- 
miniszter ankétét hivott egybe, hogy illeté
kes tényezőket hallgasson meg az orvoslás 
tekintetében. Egyszerűsítés és tehermentesí
tés ez volt a két irány. Minden lehető mó
dot megtenni arra nézve, hogy az eljárás 
retortáján ne kallódjék el az ügy magja, 
érdeme, lényege, n u ’ y i u k  meg-Idása egyet 
jelent a relatív i.a .sá g  fc laláiásán é., éivé- 
nyesitésén; ez az egyszt rüsités; elvonni j 
bizonyos tárgyú és értékű ügyeket a kúria 
Ítélkezése alól kézbesíteni ekként t jövő- ( 
ben oda tartozó ügyek számát: ez a te
hermentesítés.

Szakszerű dolognak látszanak, pedig 
mindenkire tartoznak. Akár egyik, akár 
másik módon vagy egybekapcsoltan való 
megoldásra nemcsak a bírósági eljárás egy
szerűsítését és a legfelsőbb bíróság terhé
nek k".:. j j  ósét jelenti, i.aiKin szorosan , 
összefügg azzal az absolut valamivel, a mit 
Igazságnak nevezünk és a melyről a római 
auktor azt a kijelentést tette, hogy íalpköve 
az államnak.

Méltán. Mert egymagában már a igaz- 
ság erejébe vetett hit és ebbe a hitbe
való megnyugvás nem kisebb fundamentu
ma az állampolgárok összes érdekének, 
mint klilün-külön minden pereskedő ember
nek. hogy ügye alaposan, gyorsan és meg
nyugvást keltőleg elintézést nyerjen. Es bárha 
ez az utóbbi követelmény legtöbbször jám
bor ói ajtás marad, meg kell adni a szám
iján több, tapasztalatban erősebb és tu
dásban ' irtasabb ragból álló bírói formák 
az ügy felülvizsgálásának törvényben biz- ! 
tositott lehetőségét nem feledvén, hogy a i 
szegény embernek az ö két fillérje van » 
olyan becses, mint a bankár milliója és i 
hogy az igazság mindenkor csak egy lehet.
A tehermentesítés pedig felebbezési fóru
m u k  hosszabbítását jelenti.

Ae egyszerűsítés reform iránya már nem 
vált ki ily erős érdekeket. Mi sem termé
szetesebb, hogy a mi tiszta, világos, annak 
m egfejtésihez logaritmus tábla nem szük
séges, másrészt azonban a mi alapos, min
den eshetőségre is kiterjedő, cL s ju Jiciu- 
mot, nagy jártasságot és különösen szak
tudást igényel az igazság megtalálásában, 
ehhez és erre meg kell adni az eszközöket, 
indokot és megfelelő eljárásodat. Az egy- . 
szerüsités is csak az nlakszeriisv gre vonat- 
kozhatik és a lényeget érinteni, az elvet ez
által illu/iorussá tenni nem szabad

Az állampolgárok Összeség ‘ is külön- 
külön minden állampolgár tehát joggal el
várhatja, hogy a munkatorlódás folytán, 
megteremtett helyzet orvo lása nemcsak 
gyökeres, alapos legyen, de meg feltevés
ben sem sértse az igazságnak, törvényes J 
formák közötti érvényesülését, a melyben 5 
való megnyugvás minden igaz embernek 
nemcsak egyéni érzése, hanem alapja min
den államnak.

Jegyzői ügyek.

Gyűjtés a jegyzői árvaházra.
Erzsébet királynéról nevezett Országos 

Árvaházunknál vállalt alapitői tagságnak 
ez év folyamán tleget kell tennünk, ezért 
megismételjük junius hóban közzétett ké
relmünket, mely szerint minden kartárs 
gyűjtést eszközöl, és azt egyleti pénztá
runkba Nemcscnybe küldi.

Árvaházunk ez év folyamán Barsvár- 
megyében illetékes jegyzői árvák és sze
gényebb sorsú jegyzők részére 500 koro
nát utalványozott, ily bőkezűséggel szem
ben, nekünk erkölcsi kötelességünk árva
házunkat tölünk telhetöleg ‘ támogatni, ezért 
kérjük kartársainkat, hogy a gyűjtést mi
előbb eszközöljék.

Ily nemes czélra egy község 5 — 10 ko
ronát nagyobb megterhelés nélkül adhat, 
ennek megszerzése nem ütközik nehéz
ségbe, s hiszük, hogy fölöttes hatóságunk 
sem fogja kifogásolni.

Elvárjuk a jegyzői kar ügybuzgalmától, 
hogy kérelmünket teljes odaadással támo
gatni fogja.

Pénztárnok urat pedig fölkérjük, hogy a 
begyült összeget f. év decz lu-ig árva
házunk pénztárának Barsvánnegyt községi 
és körjegyzők alapítványa javára küldje be.

Felhívás a tagdíjak befizetésére. Miután 
egyesületünk vállalt kötelezettségeinek csak 
úgy felelhet meg, ha a tagdijakat kartár
saink pontosan fizetik, miután több rend
beli felhívásunk eddig eredményre nem ve
zetett, ezért vagyunk kénytelenek ezután 
és utoljára értesíteni azokat, a kik tagdíj
jal hátralékban vannak, hogy amennyiben 
f. évi október 30-ig tagdijaikat ki nem fi
zetik, alapszabályaink 6 § -a  alapján perelve 
lesznek. Zseliz, 1013. szept. 26. Kartársi 
tisztelettel Szedlacsek Já n o s  egyl. elnök. 
Ákossy Á rpád  főjegyző.

Október.
Sejtelmes csudás illatoknak szárnyán 
Drága opálfeny rezeg föl az égig . 
Ezüst szálak kúsznak a légnek hátán 
És a haraszton arany ömlik végig

Az ólomkarikás ablakok megett 
Öblös ón kupák állnak az asztalon; 
Fagygyugyertya pisla fénye mellett 
Három öreg legény ül hallgatagon.

Rembrandti félhomályban — tölgyasztalon 
Nehéz vert kupákban zöld már az ó-bor, 
Nagyhasu keresztespók a padlaton 
Hálójából le — egy hosszú szálat von . . .

Koperniczky Cornél.

A jelölt.
Irta: Marcell Prevost.

Binet abbé urnák, rue d‘ Assas, S. Paris.
Kellemes hirt visz e levélkém, kedves 

abbé! Boldog anyai szivemnek nincs tü
relme a várakozásra: megírom a közlendő
ket, bár négy nap múltán már Párisban 
leszünk. — Nos, ügyünk pompásan halad,

[ tervünk sikerülni fog, biztonsággal mond- 
; hatom. Még e télen asszony lesz édes 

kis Luciein — boldog asszony, felesége 
annak a derék, finomlelkü, nemes gondol
kodású liatal embernek, ki az ön bölcs, ! 
gondos nevelésének köszönheti jelleme I 

; páratlan tisztaságát, erkölcsi komolyságát. I 
j Valóban nem is tudom, miképpen fejez- I 
* zem ki hálámat! Mióta özvegy lettem, ta

pasztalatlanságomban oly rettegéssel gon
doltam gyermekeim, — de kivált leányom 
jövőjére. Minden anyai gondolkodásom — 
éreztem nem elegendő a legfontosabb 

I életkérdések megoldására Csak az ön fel- 
I világosodott elméjének tanácsában bizva, 

hívtam meg kastélyomba Raoul de Mon- I 
tivry urat — és ime ennek az ötletnek ! 
célszerűsége fényesen bevált.

1 Az igazat megvallva, volt a többi között | 
egy nagy, egy legnagyobb aggodalmam. ' 
Attól tartottam, hogy szomszédságunkban | 

I pletykára ad okot ennek a fiatal ember- | 
I nek nálunk való hosszas időzése. De ön i 

azt mondta: „Minden tekintetben vállalom 
a felelősséget.“ És igaza volt. Már az a 
tény, hogy de Montivryt ön hozta el Bean- 
courtba, elnémította a rossz nyelveket. És 
aki azután megismerkedett vele, azt elra
gadtatta e huszonkétéves fiatalember szinte 
gyermeteg kedélye, mely oly ritka művelt
séggel, komolysággal párosul; kifogásta- ! 
lanul tartózkodó modora feltűnést keltett

körünkben, játszott Paul fiammal, mint egy 
kis pajtás, zongorázott Lucievel, mint egy 
lelkes Liszt imádó és bölcselKedett miss 
Jacobsonnal, mint valami professzor. Ha 
elgondolom, hogy mind e kiváló tulajdon
ságán felül gazdag, hogy nincs sem atyja 
sem anyja és hogy az ön szemei alatt ne
velkedett: be kell vallanom, hogy én va
gyok az anyák legboldogabbika és ön a 
tanácsadók legbölcsebbike.

Amikor megértettem, mily kívánatos volna 
e házasság Luciemre nézve: nyugtalankodni 
kezdtem: Raoul megszereti-e Luciet? És 
Lucie szeretni fogja-e öt? Lucie bájos kis 
lány; azt hiszem, nem vakít az anyai hiú
ság, bájosnak látom . . . Ó, ő nem vallott 
neki szerelmet, jó nevelt fiú létére fékezte 
indulatát. De föltárta szivét miss Jacobson 
előtt . . . Épp az imént súgta ineg nekem 
ez a kedves, okos leány, ki valódi anyai 
barátnője Luciemnek. Ami Luciet illeti, ő 
eddig nem nyilatkozott, sem nevelője előtt, 
sem előttem, hs bevallom, hogy az ő 
korában, én szintúgy cselekedtem volna. 
Minden tisztességes fiatal leány titok lep
lét borítja szive ébredő érzéseire.

Szóval, a fiatalok tetszenek egymásmik 
és Párisban, a tél folyamán, befejt ződik 
majd az itt, falusi magányban megindult 
regény . . .

Fogadja még egyszer őszinte hálám ki
fejezését.
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A magyarhoni ev. gyámintézet gyűlése.
A lévai ágostai evangélikus egyházköz - 

eégnek ma és holnap ünnepsége lesz; ugyan 
is amint már előbb jelentettük, a magyar
honi evangélikus egyetemes gyámintéze* 
városunkban tartja meg ezévi közgyűlését.
A gyűlésre érkező vendégeket —  mint min
den adandó alkalommal — úgy most is 
meleg szeretettel várja Léva város közön
sége és bizonyára a maga részéről is fo
kozni fogja az evang. egyháznak ünnepét.

A gyűlés alkalmából az egyházközség a 
következő értesítést küldte hozzánk; T isz
telettel értesítjük egyházközségünk tagja'.t, 
Léva város és vidékének közönségét, hogy 
a magyarhoni evangélikus egyetemes egy
házi gyámintézet október hó 5-én városunk 
talai között tartja meg közgyűlését. Úgy a 
közgyűlésen, mint az ahhoz tartozó össze
jöveteleken vendégeket szívesen lát.

Sorrend: Szombaton (4-én) d. e. 11 óra 
19 perckor az elnökségnek és a vele együtt 
érkező vendégeknek fogadása a vasútállo
máson és bevonulása a városba. Ebéd a 
városi szállóban étlap szerint. 2. Szomba
ton este ismerkedési vacsora a városi 
szálló nagytermében, ezt 7 órakor műsor 
előzi meg, melynek pontjai a következők: 
a) Karének. Előadja a képezdei énekkar 
Duschek E rnő  képezdei tanár úr vezetésé- j 
vei. b) Felolvasás. Tartja Szelényi Ödön dr | 
pozsonyi theol. akad tanár c) Mi atyánk. 
Zenéjét szerzé Kapi Gyula. Caro Mio Ben. 
Szerzé Tommaso Giordani (1744) Énekli 
Heinrich Gyözöné úrasszony K riek Jen ő  
képezdei igazgató ur harmoniumkisérete 
mellett, d) Krisztus a gyárban. Szerzé 
Kozma Andor, szavalja Szántó Róbert theol.

akadémiai hallgató, e) Karének. Előadja a 
képezdei énekkar Duschek Ernő  tanár úr 
vezetésével. Belépő dij nincs. A bemenet
nél az adományok tálcája ki lesz téve s 
azon az egyetemes gyámintézet céljaira 
fogunk szeretetadományokat gyűjteni.

3. Vasárnap d. e. 9  órakor istentisztelet 
az ev. templomban. Az ünnepi beszédet 
mondja Pröhle H enrik pozsonyi alesperes. 
Az istentisztelet végén az adományok tál
cája a templom kijáratánál ki lesz téve, a 
melyen az egyetemes gyámintézet nagy 
szeretetadománya javára fogunk adományo
kat gyűjteni. 4. Az istentisztelet után a 
közgyűlés tagjai és az érdeklődő vendégek 
átvonulnak a városháza tanácstermébe, hol 
d. e. 10 órakor kezdetét veszi az egye
temes gyámintézetnek 53. évi közgyűlése. 
Az elnöki megnyitó után következnek az 
üdvözlések.

A közgyűlés után déli 1 órakor társas 
ebéd lesz a városi szálloda nagytermében. 
Egy teríték ára ital nélkül 5 korona. A 
résztvenni kívánókat kérjük jelentkezzenek 
Gyctpai/ Ede  dr. ügyvéd úrnál.

Úgy egyházunknak valamint városunk 
és vidékének nagyérdemű közönségét is 
kérjük, hogy megjelenésével ünnepé’yiink 

| fényét emelni szíveskedjék.

j — Tanítók gyűlése. A Léva vidéke róni.
! kath. népnevelők egyesülete f. hó 2-án 
j tartotta meg évi rendes közgyűlését Nagy- 

sallóban. A közgyűlés nívója olyan magas 
színvonalú és tanulságos volt, mint már 
éveken át szokott lenni, különösen mióta 
Báthy László  prépost*plébános elnöke az 
egyesületnek. Az elnök megnyitó beszédé
ben összehasonlította a mi népiskoláinkat a 
a svaiéi népiskolákkal és arra a megálla
podásra jutott, hogy a mi népiskoláink 
semmiben sincsenek hátrább a svaiéi nép
iskolák mögött, amiről utázása közben 
Svaiéban személyesen meggyőződött, már

Amélie de Beacourt- Giory.
II.

Clotilde de Lespon kisasszonynak, poste 
restante, Boulevard Haussmann Páris.

F. titkos utón küldöm e sorokat, édes ; 
CIo, hogy mama miss Ja co b so i, Binet | 
abbé vagy más providencia gyanánt sze- j 
replő erkölcsös személyiségek bele ne 
ártsák magukat a dologba, c s  sietve irok, 
remegve, minden pillanatban betoppanhat
nak. Hát figyelj Clo — igaz, igaz! Férjhez 
akarnak adni, az a mi szőke kis vendégünk, 
a kis Montivry, ő a jelölt, a Bitiét abbé 
jelöltje! Pompásan mulatok. Mondd meg 
Henry fivérednek . . .  De nem, nem aka
rok kegyetlen lenni. Mondd meg neki, hogy 
nincs oka a féltékenységre. A jelölt ur 
unalmas — ah végtelenül, bágyasztóan, 
kétségbeejtőn unalmas. Tudod-e úgy gon- j 
dolom, Binet abbé külön minta szerint { 
gyártja őket, ezeket az ifjakat . . . Úgy | 
járt mellettem a kertben, az erdőben, mint 1 
valami faszent. Mellettem, akivel a fiatal
emberek rendesen nem képesek két percig 
beszélgetni, anélkül, hogy óriási dolgokat 
ne mondanának. Nos végre kissé bosszan
tott a dolog. Próbáltam kacérkodni (ne 
mondd meg Henrynek) egy kevéssé, na
gyon kevéssé . . . Pillantások, kezek súr
lódása, a zongora mellett . . . Egyszer 
kétszer azt gondoltam: no most . . .  De 
nem, uralkodott magán. Fogadást tett ta
lán vagy hátha olyan az ember, ha elha
tározta, hogy megnősül ? Megmondod Hen

rynek, hogy ezentúl épp ily tisztességesen 
kell viselkednie vagy sohasem megyek 
hozzá, Mme de Montivry leszek.

Különös lovagom dicséretére megemlít
hetem, hogy bucsuzáskor, tegnap este, a 
pályaudvaron, mégis csak erőt vett rajta 
valami emberi érzés. Izgatott volt. Mamát 
„Abbé uram“-nak szólította és miss Ja- 
cobsont „Daisy“-nek. Nekem meg kezet 
csókolt.

Ejh, törődöm is én vele. De azért ked
ves leszek; ó, dehogy metszem el mamus 
szövevényét egyhamar! A nagy tervek óta 
sokkal jobb dolgom van, tehetek, amit 
akarok. Jacobson aranyos, nem ad föl 
semmi leckét és azt mondja Kitünően 
dolgozom.

A viszontlátásra drágám. Alig várom, 
hogy összebújjunk a szobámban és cse
veghessünk. Ennél édesebb dolog nincs is 
a világon.

Lucie de Beaucourt.
P. S. Ha Henry jól viselte magát távol

létem alatt, eljöhet veled.
III.

Raoul de Montivry urnák 23, rue de la 
Beétie Páris.

Holnapután érkezünk meg. Remélem, 
hogy már aznap estéjén, 5 óra felé talál
kozhatunk. Ó, szeretsz, ugyebár és tovább 
is fogsz szeretni, mint Beucourton? Good 
bye, dear old chap, penty of kisses.

Daisy Ja c o b ^ n .

pedig a svaici népiskolákat a külföld is 
mintákul tekinti. Azután az egyesület kö
reinek működéseiről számolt be, melyeket a 
hozzá beküldött jegyzőkönyvekből ismer 
és ennek alapján teljes elismerést érdemel 
minden kör kifejtett működéséért. Elnök 
indítványára az egyesület Vaszary, volt 
hercegprímásnak búcsú táviratot, majd az 
uj hercegprímásnak továbbá a közoktatás- 
ügyi miniszternek üdvözlő táviratot küldött. 
Magas vendége is volt a közgyűlésnek 
Mahovics Gyula kanonok, egyházmegyei 
tanfelügyelő személyében, ki 11 órakor 
érkezett meg a gyűlésre, továbbá jelen 
volt Barsvármegye kir. tanfelügyelője és 
Nagysalló elöljárósága, kiket az elnök me
legen üdvözölt. S affer  Ferenc  a lévai áll. 
tanítóképző tanára a rádiumró1 tartott ér
dekes tanulságos értekezletet; majd Kántor 
István valkházi tanító a magyar nyelv sze- 
retetéről és terjesztés módjáról tartott gya
korlati megfigyelés alapján igen sikerült 
értekezést Mindkét előadónak jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott meg a köz
gyűlés értékes munkájukért. Majd a szám- 
vizsgáló bizottság jelentését fogadta el és 
a felmentvényt megszavazta a pénztárnok
nak. Jövő évi közgyűlését Körmöcbányán 
tartja meg az egyesület. 12 óta után az 
egyesület tagjai és a nagysallói polgárok 
közül számosa i vonultak ki a honvédem
lékhez, me’yre koszorúját helyezte el az egye
sület Báthy László elnök hazafias beszéde 
a Hymusz és Szózat éneklésének kíséreté
ben. Ezután társasebéd volt a Fendt-féle 
fogadóban, ahol toasztot mondott: Báthy 
László elnök a római pápára, hercegprí
másra és a kultuszminiszterre. Kántor István 
a főtanfelügyelő.-e, Epölyi Ferenc nagykál- 
nai esperesplebános a kir. tanfelügyelőre, 
Jaross Ferenc az előadókra. Majd az egy
házmegyei főtanfelügyelő és a kir. tanfelü
gyelő a tanítókra emehék poharaikat.

— A nemzeti gyász napján. Október ha
todikén visszaemlékezve a hatvannégy év 
előtt az aradi Golgothán végbement fen
séges tragédiára: fölszakadnak újból a régi 
magyar sebek és megint vérezni kezdenek. 
Gyászba borul az ország és a nemzeti Gé
niusz forró könynyeket hullajt az aradi 
tizenhárom dicső vértanú halála fölött. A 
szomorú évfordulán, amikor a gyászfátyol
ba burkolt háromszinű magyar lobogókat 
busán lengeti meg a siró őszi szel, hassa 
át minden magyar ember szivét az igazi 
hazaszeretet érzelme, álljon meg mindenki 
bár csak egy pillanatra is és gondoljon 
hazafias őszinte meghatottsággal azokra, 
akik olyan nagyok voltak, annyira szeret
ték ezt a sokat szenvedett hazát, hogy 
nemcsak éltek, hanem mégis haltak érte a 
bifőfán. Emlékezzünk régiekről és lelkesed
jünk értük a jelen sivár napjaiban és ta
nuljunk tőlük önzetlen hazaszeretetek —
A lévai főgimnázium szokásához hiven ez 
évben is kegyeletes Ünnepély keretében Üli 
meg okt. 6-át. Műsor: 1. Ünnepi beszéd. 
Mondja Rassovszky Kálm án  kr. tanár. 2. 
Szepessy László: Bitófák beszéde. Szavalja 
Moravek László VI. o. t. 3. Ének. Előadja 
a főgimn énekkar. 4. Az aradi 13. Irta és fel
olvassa K ari István Vili. o. t. 5. Gyász
hangok. Zsaskovszkytól. Énekli az önkép
zőkör énekkara. 6 Ábrányi Emil: Véres 
dolog. Szavalja Jayison Jen ő  VII. o. t. 7. 
Himnusz.
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— A csendörséfl köréből. Besenyey László 
Albert tábornok, csendőrségi felügyelő he
lyettes (Bpest), Aranyosmarótról Lévára ér
kezett a szakaszparancsnokság megszem- 
lélérére.

— Halálozás. Gyászlapon közük velünk, 
hogy beödi Zongor Ján os  földbirtokos, Bars- 
vármegye árvaszékének nyug. elnöke — 
akiben dr Gyapay Ede ügy . Jd apósát gyá
szolja — életének 77-ik és házasságánaK 
27-ik évében szept. 30-án hajnalban meg
halt. Temetése, melyen a vármegye is kép
viselve volt, nagy részvét mellett okt. 2-án 
ment végbe a ref. egyház szertartása sze
rint. A megboldogult a barsi ref. egyház
megye vezetésében is élénk szerepet vitt, 
mint volt tanácsbiró. Nyugodjék békében!

— A nyitra— lévai vasút A magyar észak- 
nyugati h. é. vasút r. t.-nak a m. kir. ál 
lamvasutak Nyitra állomásától Nagyemőke 
és Szapárgyarmat községek határain át a 
m. kir. államvasutak Léva állomásáig veze
tendő rendes nyomtávú gőzüzemű h. é. 
vasúti vonalra az előmunkálati engeJéiy 
érvényét a lejárattól számítandó további 
egy év tartamára a kereskedelmi miniszter 
meghosszabitotta

— Csecsemőkul!* a .iadlasun. A lévai 
uradalom Széchenyi- ícr.i bérházának pad
lásán e hó 2-án az ou dolgozó ácsok egy 
kémény melletti üregben elrejtve zsákba 
burkolt csecsemőhullára bukkantak. A lelet
ről értesítették a rendőrséget, mely a vizs
gálat megejtése céljából a helyszínen meg
jelent a tiszti orvossal. A vizsgálat megál
lapította, hogy a huUa 41 cm. hosszú s 
valószínűleg gyermeké, mumiaszerüen ki
száradt. bőre pergamentszerü, mindenütt a 
csontokhoz tapadva, belsőrészei elrothadtak. 
Külerőszak nyomai nem voltak felfedezhe
tők rajta. Valószinü'.eg egy év előtt halt 
meg. A rejtélyes bűnügyben a rendőrség 1 
nyomozást indított és amint értesülünk, ki
látás van reá, hogy eredményre is vezet.

— Nöegyletek g /ülése A magyarországi
református nőegyesületek ez évi országos 
gyűlése október 19 és 20-án Léván lesz j 
megtartva. !

— Megakadályozott beszámoló cimen la- | 
púnk utóbbi számában — amint akkor is 
kitüntettük — a napilapok nyomán meg
emlékeztünk arról, hogy a verebélyi fő- j 
szolgabiró rendeletére Nagymánya község- ! 
ben beszámoló beszédének megtartásában 
fíartos Jíinos  aranyosmaróti néppárti kép
viselőt a csendőrség megakadályozta. Most 
arról értesülünk, hogy a beszámoló meg- 1 
tartása nem volt a hatóságnak bejelentve, t 
azért akadályoztatott az meg.

— Virágzó agavó. Ritka természeti ese- I 
meny szinhe'yi most Reidner Gyula óhaji ; 
földbirtokosnak a kertje, ahol egy száz » 
éves agávé virágzik Az exotikus virág hat
van év óla van a Reidner csaiád birtoká
ban s most, hogy századik évét betöltötte, 
virágzásnak indult. Az agávé virága három 
méter magas és május 10-én kezdett fe j
lődni mig mást teljes pompájában virágzik.

— Mentötanfolyam Léván. A kereskedelmi
miniszter Léva városában mentőtanfolyam 
rendezését határozta el, melyen a buda
pesti ment : egyesületnek egyik orvosa lesz 
a/ előadó. A tanfolyam október 13 és 14- 
ikén d. e. 10— 12 óra között a városháza 
tanácstermében lesz. A  tanfolyam célja a 
résztvevőket főleg az első segélynyu tás- 
ban szakszerű oktatásban részesíteni. T e- 
kintetfel arra, hogy elsőrendű munkásvé-

L é v a i  H ír la p

delmi érdek fűződik ahoz, hogy minden 
ipartetepen legyenek az első segélynyújtás
ban kiképzett egyének, akik valamely baj 
esetén az orvos megérkeztéig hozzáértő 
módon segítségben részesítsék az a irászo
rulót, azért a kerületi kir. iparfelügyelő 
felszólította a hatáskörébe tartozó iparte
lepeket, hogy a tanfolyamon legalább egy 
intelligensebb alkalmazottjukat képeztes- 
sék k». A tanfolyam igazán hézagpótló lesz 
Léván a maga nemében, azért bizonyára 
meg lesz a kívánt sikere is.

— Mesemondó délután a V igadóban. A
Szanatórium Egyesület mesemondó délutánja, 
mely szeptember hó 27-én, szombaton zaj
lott le a városi színházteremben, teljes er
kölcsi és anyagi sikerrel járt. A szépszámú 
közönség, amelynek soraiban azonban 
aránylag kevés gyermeket láttunk, már 5 
óra előtt megtöltötte a szinháztermet. Dr. 
N n otny  Eniu  prológja vezetett be kedves 
közvetlenségével a mesék országába; a 
finom iziéssel megkomponált mese mind
végig osztatlan figyelemben részesült. B o 
ros G y u lá n é  ügyes összeáll.tásában gyö
nyörködtünk azután Hamupipőke és Hó
fehérke oübájos meséiben. A /íüvészi egy
szerűség és bájos interpretáló készség egy
aránt érvényesült a mesék feldolgozásában 
és megkapó elmondásában; csupán a ve
tített képek kiállítása volt kissé kezdet
leges. Majd F a rk a s  Tivad ar  következett, 
kinek előadói művészetét már több Ízben 
volt alkalmunk méltatni. A Kedves versikék, 
amelyek előadása hivatottabb kezekbe nem 
is kerülhetett volna, igen nagy hatást tet
tek a gyermekekre. Hány arc derült mo
solyra, midőn a kis ürge, a kis egér szo- 
tnorú históriáját hallotta! A bohókás ver
sek után a komolyabb müfajia került a 
sor: Árra// M id  játszotta el zongorán Ley- 
bach Faust- fantáziáját, művészileg és utől- 
érhetetlen technikával juttatva érvényre a 
darab minden szépségét Még dr. From -  
mer I g n á c  olvasott fel „a kis gyermekek 
világából" címmel; kedves közvetlenséggel 
adott elő gyakorlatából igen sok érdekes 
„gyermekszáj“-esetet. bizonyságot téve 
arról, hogy a gyermeki lelket évtizedes ta
pasztalásaiban a hivatott megfigyelő éles
látásával alaposan tanulmányozta. A hálás 
gyermeksereg ugyancsak tolongott a fel
olvasó asztal körül, midőn a figyelmes 
„doktor bácsi“ cukorkát osztott szét köz
tük. A műsort dezseri Bobok M ária  színes 
fantáziájának és páratlan alkotóerejének 
zseniálitásával beállított „C sip kerózsáb a 
fejezte be, aki a mesét a leggondosabb 
rendezésben két élőképen is bemutatta. A 
tündérszép mes / teljes illúzióba ringatott s 
az élőkép káprázatos szépségéért folyton 
megújuló tapsvihar jutalmazta a rendezőt. 
Nem is tudtuk, mit csodáljunk jobban: a 
ritka előadói talentumot avagy a nagy 
rendezői tudást e? Csipkerózsát Hetzer D óra, 
a nemtőt B elesik  Ilonk a  s a királyfit F a r - 
kas T ivad ar  személyesítette; stilszerü mi- 
lieu s az ó-német világ egész poézise áradt 
felénk a mesteri képekből. Csipkerózsa el
bűvölő szépsége, a nemtő bájossága és a 
varázshatalmú királyfi megjelenése felejthe
tetlen emlékei lesznek a délután résztvevői
nek. — Az egyes számok közt a helybeli 
cigányzenekai játszott. Az anyagi eredmény 
értesülésünk szerint 170 korona.

— Tűzvészek a vidékén. Hétfőn tűzvész 
pusztított Garamkelecsényben, ahol 11 lakó
ház és 6 pajta, négy sertés, gazdasági esz
közök, sok takarmány és a padláson levő 
szemes gabona égett el. A kár mintegy 
30 ezer koronára rúg, mig a biztosítás

40 szám.

összege 22 ezer koronára tehető. A tűz 
által károsultak száma : 22. A tűz déltáj
ban az iskola soron keletkezett, ahol lég. 
többnyire szegény munkás emberek laknak 
szalmafedeles házakban. A tüzet állítólag 
özv. Jancsó Jánosnénak hat éves fia okozta, 
a házuk végén levő színben, ahol kender 
volt felhalmazva, ami t. i. igen gyúlékony 
száraz anyag. A csendőrség a fiú ellen 
vizsgálatot inditott. A tűz keletkezése előtt 
az iskolában a tanítónő éppen arról tar
tott előadást, hogy a gyufával játszó gye
rekek milyen veszedelmeknek voltak már 
okozói. A fiú amint az iskolából hazaérke
zett, azonnal a színbe ment, amire rá rö
videsen kiütött a tűz. Az égő pernyék
6— 700 lépésre szálltak és felgyújtották a 
község végén levő pajtákat is, igy égett 
le a hat pajta. Az égő község azt a ha
tást keltette, mintha egyszerre három he
lyen felgyújtották volna. A községet nagy 
veszedelem fenyegette s hogy az egész 
falu nem pusztult el, az \ T atár István 
főparancsnok vezetésével fecskendővel ki
vonult lévai — mely a legelső helyen em
lítendő — továbbá a garamkeszi-i, óbarsi 
és dobóberekaljai tűzoltóság megfeszített 
munkájának köszönhető, de elismerés il
leti Ivicsics Jó z s e f  óbarsi körjegyzői és Pel- 

István  kelecsényi tanítót is, akik a 
védelem vezetését intézték derekasan a 
csendőrséggel. Megnehezítette a tűzoltást a 
vízhiány, mert a kutakból tisztára kiszivaty- 
tvuzták a vizet. A csendőrség intézkedé
sére azután a Garamból szállítottak vizet 
kocsikon. A tűz lokalizálása csaknem éj
félkor ért végei; a romok között azonban 
inég másnap délután is égett. A tűz nap
ján Léván állatvásár volt, ahonnan a ke- 
íecsényiek kezeiket tördelve, jajgatva sza
ladtak haia, valamint az itt dolgozó nap
számosok is. — Hasonló nagy tűz pusz
tított Ágón is, ahol Hz ház melléképüle
teivel, gazdasági eszközök, sok takarmány 
és gabona pusztult el. A kár 31147 korona 
A tűz gondatlanságból keletkezett. Valaki 
bizonyára dohányzás közben egy szalma
kazlat nyújtott föl, ettől kaptak tüzet a 
házak is. — Tüzek voltak még Nyíren és 
Málason, az előbbi községben két ízben is 
egymásután. E három községben feltűnő 
gyakoriak a tüzek, ami a csendőrség fi
gyelmét is felkeltette. De teljesen érthetet
len és csodálatos az a sok tüzeset, mely 
mostanában vármegyénkben toétről-hétre 
olyan nagy pusztításokat okoz a közva
gyonban. Erre nem volt példa még a leg
tüzesebb nyár idején sem ; keü, hogy a 
közfigyelmet felkeltse ez és mindenkit a 
legnagyobb óvatosságra intsen. — Csütör
tökről péntekre virradó éjszaka újból tűz 
volt. Tőrén Taubinger földbirtokosnak ha
talmas szalmakazlai égtek le.

— Bűntény vagy öngyilkosság ?Zsarnócán 
Sturek Á rpád  pékmestert holtan találták a 
padlásán. A pékmester rosszul élt a fele
ségével és most is három hétig volt távol. 
A csendőrök a holttest mellett éles késsel 
átvágott kötelet találtak és a holttest nya
kán kötél által történt fojtás nyomai lát
hatók. A hatóság és a csendőrség széles
körű nyomozást inditott, hogy megállapítsa, 
vajon gyilkosság vagy öngyilkosság történt e.

— Az állatvásár. A hétfői átiatvásár for
galma igen élénk volt, amint azt az alábbi 
statisztika igazolja; felhajtottak 3140 szar
vasmarhát, 960 lovat, 33(i4 juhot, 151 ser
tést, összesen 7915 drbot; ebből eladtak 
847 szarvasmarhát, 183 lovat, 1220 juhot 
és 228 sertést, összesen 2978 drbot.______

Tanár neje német és francia órákat ad leányoknak. KOSSUTH-UTCA 18.
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sora keretében egy párját ritkító szép színmű 
kerül bemutatásra Amit az erdő héttel címen. 
A három felvonásu rendkívül hatásos szín
mű drámai jelenetei után szép poétikus 
befejezést nyer. A darab, mely XavierM on- 
tepin és Jules Dornay híres regénye nyo
mán átdolgozva remek kiállításban kerül a 
fehér vászonra, bizonyára nagy elismerés
ben fog részesülni. Ezenkívül egy dráma : 
Szenvedélye0 já tékos  és D alm ácia látképe va
lamint több elevenen váltakozó mulatságos 
kép egészíti ki az est pompás műsorát, 
mely kellemes szórakozást ígér.

— Tiltott kivándorlás A zsolnai határ- 
rendőrség hőlaki kirendeltsége két garam- 
tolinácsi földmivest, akik útlevél nélkül 
akartak Amerikába vándorolni, föltartózta
tott és a megfelelő büntetés után haza- 
toloncolt.

— Mi van a városgazda-választással ?
Hétröl-hétre halogattuk a felszólalást, azt 
hittük, hogy végre is nem lesz szükség rá, 
de tovább már igazán nem leltet szó nél
kül tűrni azt az állapotot, melyben váro
sunk van köztisztaság tekintetében. A he
lyettes városgazdának — tudjuk — más 
elfoglaltsága is van, nincs tehát aki az 
utcák tisztaságával törődjék. Azért a város
gazdái választás idejét nem volna szabad 
olyan messzire kitolni. — Szerdán orszá
gos vásár volt, miáltal az utcákon még- 
jobban fölszaporodott a piszok. Az izr. 
templom környéke világos trágyatelephez 
hasonlított, de senkinek sem jutott eszébe, 
hogy a zsidóünnepekre való tekintettel el
takarhassák a piszkot. Hát ha a hét utca
seprő nem győzi a város tisztogatását, 
akkor ilyen rendkívüli esetek alkalmával 
miért nem fogadnak melléjük segítő nap
számosokat? Egy templom környékét még 
sem volna szabad olyan piszokban tartani 
különösen nem akkor, ha éppen annak a 
felekezetnek ünnepe van és a nép egész 
napon át hullámzik azon az utcán.

—  Nagyszabású vizimü varmegyénkben.
Steller Antal fővárosi mérnök dr. H. Tampis 
Mór műegyetemi tanárral nagyszabású hidro
elektromos műnek létesítését tervezi Bars- 
megyében. A tervezők hirszerint a grszt- 
kereszti garamhid alatt a folyó vizét k i
emelnék medréből és a léva— grberzencei 
vasúti vonal mentén nyiit csatornában ve
zetnék Apáthegyaljáig, ahol egy turbina 
által vissza vezetnék azt a Garam medrébe. 
A vizimü célja a Garam vizében rejlő erő
nek felhasználásával elektromos áramot 
előállítani s azt a közeli városok és köz
ségek ipari, közlekedési és világítási cél
jaira értékesíteni. Az engedélyezési eljárás 
a sokat ígérő terv alapján már megindult.

—  A középiskolai oktatás reformja. A
kultuszminiszter a középisolai oktatás kér
désében leiratot intézett az országos köz
oktatási tanácshoz. A leirat szerint a mi
niszter hiányosnak tartja, a mai tanterveket 
azért, mert egyes ismeretágakról egyáltalán 
r.em gondoskodnak. Szükségesnek véli, 
hogy a középiskolai tanuló a legfontosabb 
társadalmi és gazdasági jelenségekről, ha 
nem is éppen külön tantárgyak alakjában,

Előnyös
feltételek melleit azonnal eladó 
a Koháry-utca51.sz. ház. Rend
kívül kedvező vétel. Bővebbet 
a benne levő tulajdonosnál.
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