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Hirdetmény !
Közhi-rá tétetik, hogy sz általános 

ipsrteítiilet megalakítása tárgyában folyó évi 
augusztus hó 7—ik napjának délelőtti 9 órá- ; 
jára kitűzött közg, ü'és a közbejött akadá'yok j 
m á t nem fog megtartatni, hanem e he’ye't ' 
a közgyűlés határideje 1906 évi augueztns 

21-ik napjának délelőtti 9 órájára tűzetik 
ki, melyre az érdekeltség jelen hirde mény 
ut án meg idéztetik.

Léva, 1906 augusztus hó 1. 
Mácsánszky 

h. po’gáimester.

Munkáekérdés.
Ahogy megcsendült a kasza az 

aranysárga vetés hullámos mezőin, 
nyomban aktuálissá vált a munkás
kérdés. Es csodálatos, hogy maguk a 
munkások, a kiknek most van alkalmuk 
a keresetre, hogy maguknak a télire 
valót megszerezzék, sok helyen szerző
dés szegéssel zavarták meg az aratási 
munkálatokat.

Lelketlen izgatok, kiknek nem tet
szik az uj rend, az átalakulás küszöbén 
téves rögeszmékkel telebeszélik a 
munkások agyát, hogy lehetetlen kö
vetelésekkel álljanak elő a gazdákkal 
szemben s a megkezdett munkát abba 
hagyva hihetetlen erőszakosságaikkal 
béremelést vagy egyébb előnyöket 
csikarjanak ki maguknak ; helyesebben 
mondhatnék, annak a sereg ingyenélő
nek. kik a szocializmus jelszava alatt 
a maguk javára megadóztatják a sze
gény munkásokat s őket a jogrend és 
közbiztonság ellen harcba küldik, mig 
maguk minden veszedelem idején rneg- 
ugornak s sorsára hagyják a szeren
csétlen félre vezetett embert.

S különös az is, hogy a szociális 
agitáció épen csak aratás idején üti 
tél fejét. Pedig tudhatná, hogy a most 
elmulasztott keresetet soha de soha sem 
lehet kipótolni, mert a magyar föld, 
bármily termékeny is, csak egyszer hoz 

évenkint termést. A ki tehát most nem 
szerez, télen éhezni és fázni fog. Télen 
a sztrájkrendezők türelemre, kitartásra 
intik a népet.

Nálunk, Barsvármegyében is eddig 
soha nem hallott magasságra emelke
dett a napszámos munkabére. Mind a 
mellett a munka adók szivesen megfi
zetik ezt is, mert az egész világ elismeri 
azt a rendkívüli munkásságot, melyet 
a magyar munkásnép aratás táján kifejt. 
Páratlan, szinte emberfeletti ez a mun
kásság, melyet egyedül az tesz érthetővé, 
hogy munkásnépünk túlnyomó nagy 
része e rövid 3 — 4 heti időszakban ■ 
szerzi be a télrevalóját. Mi lenne e ' 
népből, ha belterjes föld mi vetéssel, gyár- j 
telepek létesítésével, a házi ipar megho
nosításával nemcsak az aratási bőséges 
időszakában találna testrontó nehéz ' 
munkát, hanem az év hátralevő idő
szakában, különösen a meddő télben ' 
is állandó munkaalkalmak kinálkozná- ’ 
nak neki, szerényebb, de biztos kere- ' 
settel. Ez az a korszak, melynek el
jövetelére nemcsak számitanunk kell, 
de annak eljövetelét minden tőlünk 
telhető eszközökkel biztosítanunk legelső 
hazafias nemzetfentartó kötelességünk, 
mert azt egész bizonyosra vehetjük, 
hogy a fejlődő állami élet folytán 
fokozódó terheit országunk és nemze
tünk mai egyoldalú és primit’vnek 
mondható mezőgazdasági rendsz rünk 
mellett sokáig már el nem bírja, A 
föidmivelés fejlesztésével, az állatte- ' 
nyésztés javításával, munkásnépünk 
földéhségének kielégítésével és ezzel 
szorgalma és kereső képessége foko
zásával uj erőforrásokat kell keresnünk 
és biztosítanunk a nemzetnek, hogy azt ' 
nagy céljai elérésére, az ezekkel járó 
nagy anyagi és szellemi terhek viselé
sére képessé teltessük.

Bezzeg az ipari államok népe más
ként cselekszik. Ott már az apró gyer
mek is kenyérkereső s a család minden | 
tagja értékesíteni tudja a maga idejét 
és munkásságát.

A mi munkás-társadalmunknak is 
egészen át kell változni, ha iparfejlesz- [ 
téssel akarjuk ezt az országot gazdaggá ' 
tenni.

Hogy nálunk a gazdasági munka 
szünetelésével a munkás is szünetel, 
annak jórészt az volt az oka, hogy a ' 
munkásosztálynál hiányzott az a kis 
összeg, mely szükséges a felmerülő 
befektetésekre.

Mélyre ható belátással ezt észrevette 
derék földmivelésügyi miniszterünk s 
bölcs belátása indította arra, hogy a 
jóravaló munkásságnak ez irányú tö
rekvését haj'andó anyagilag is tá
mogatni.

Ép e cél elérése végett egy, szoci- 
a’is szempontból is jelentős rendelet 
bocsátatott ki, melyben a munkáskér
déssel foglalkozva a kormány jövendő 
terveit adja elő a következőkben :

„A munkáskérdés helyes mederben 
tartásának egyik legtontosabb eszköze 
az, ha biztO8Ítani tudjuk, hogy a gaz
dasági munkásoknak a szorosan vett 
gazdasági munkákon fölül is legyen 
jövedelmező munkájuk és keresetük. 
Ilyenül kínálkoznak a népies háziipar 
különböző ágai s azok a foglalkozások, 
amelyek egy kis befektetéssel, különös 
előképzettség nélkül is haszonbajtók 
lehetnek ; ilyen a seprükötés, gyékény- j 
fonás, baromfi és selyemtenyésztés, 
kertészkedés, gyümölcs és zöldségter
melés. Az ilyen foglalkozás megkezdé
séhez azonban bizonyos kisebb tőke 
szükséges. Az ilyen irányú és célú 
támogatásra az állami költségvetésben 
megfelelő összeg van fölvéve. A támo
gatásban természetesen nem a kalandos 
vállalkozások részesülhetnek, hanem 
azok a józan, törekvő munkások, akik
nek szorgalma, takarékossága, munka
kedve olyan, hogy gazdasági jellegű 
öntevékenységüket segíteni közérdekből 
is megokolt. A munkások helyes irányú 
gazdasági törekvésének támogatása nem- 
c<ak vidékenkint, hanem jóformán köz- 
ségenkint is a legkülönbözőbb módon 

történhetik s a támogatás módjait s 
részleteit e helyről megállapítani nem 
lehet. Tájékozásul azonban megjegyzem, 
hogy igen célszerűnek vélném, ha a 
gazdasági házi iparral és az előbb em
lített termelési ágakkal okszerűen fog
lalkozó munkások vidékenkint lehetőleg 
szövetkezetek utján a nyers anyagnak 
nagyobb mennyiségű s igy olcsóbb 
beszerzése, valamint az egyöntetű tö
megtermelés kedvezőbb értékesítése 
által elérhető. Miután a munkások 
anyagi helyzetének javitása szempont
jából szükséges közreműködés elsősor
ban a törvényhatóságnak és a törvény
hatósági tisztviselőknek hazafias föladata 
annak jelzésével, hogy a fönti irányelvek 
tekintetbe vételével megindítandó akciót 
hajlandó vagyok anyagi támogatásban 
is részesíteni ; fölkérem a közönséget, 
hogy az előadottakra való figyelemmel, 
a vármegye gazdasági egyesületével 
egyetértőig a munkásnép helyzetének 
javítására legalkalmasabb módok és 
eszközök felől konkrét részletes formá
ban engem tájékoztatni és ugyancsak 
a gazdasági egyesülettel egyetértésben 
e tárgyban a szükséges államsegitség 
összegének megjelölése mellett a teen
dőkre nézve, hozzám részletes javaslatot 
tenni szíveskedjenek.41

Itt van tehát a kínálkozó alkalom, 
csak meg kell ragadni és igazi lelkiis
meretességgel kezelni.

A nemzeti élet szempontjából rend
kívül fontos ez és hivatva van arra, 
hogy népünk erejét helyes útra terelve, 
a nemzeti vagyonosodást mozdítsa elő.

A magyar munkás, mely alapjában 
véve békés, emberséges és törvényt 
tisztelő, bizonyára rövid idő alatt meg
győződik arról, hogy hol keresse ő a 
nép igaz barátait. Nem a gombamódra 
szaporodó munkás fiók egyletek moz
dítják elő a munkások igaz érdekeit, 
de önön maga, ha az önmagában rejlő 
hatalmas, szinte kiapadhatlan erőt uj 
és újabb gazdasági és ipari erőforrások 
megszerzésére és gyarapitására fogja

tAbcza.
A lévai iparos-tanonciskola 20 éves 

története.
Irta : Jaross Fereon, igazgató. 

Folytatás.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy 

városunk nemesen gondolkozó képviselőtes
tületének határozatából az iskola helyiségeiből 
sz ígészBéget rontó és a tisztaság hátrányára 
szolgáló petróleum világitás kiküszöböltetett 
s ezt a város 3 év előtt 450 kor. kiadásban 
a villany világitás bevezetésével pótolta, amely
* gyakorolt, rendes kezelés mellett nem is 
terheli a várost nagyobb kiadással, mint a 
muhoan használt világitás.

A város képviselőtestülete 1905. évi 
dec. hó 18-án tartott gyűlésében aa iparos
ás kereskedőtanonc iskolák felügyelő bizott
ságát újra választotta j ennek tagjai ez 
ido-zerint : Bálinth Sándor, Bándy Endre, 
Báti-y László, Blumenthal Jónás, Borcsányi 
B.la, Engel József, Faragó Samu, F.zély 
Lajos, Fogler Lajos, Forgács Mihály, Gold- 
•tein Henrik, Hlavács József, dr. Katona 
Játo , dr. Karafiáth Márius, Kern Vilmos, 
Kain Ödön, Kiéin Sándor, dr. Krnoskó Bála, 
Kónya József, Krizsányi Károly, Kostyek 
József, Kovácsik S mu, Liebermann Jakab, 
fyiredy Gyula, Sirhegyi János az iparos, 
Steiner Ignác a keresktanonc-iskolák tan
testülete képviseletében, —- Kriek Jenő mint
* keretkedö-, Jaross Ferenc, mintás iparos- 
'•^nőiskola igazgatói*

A bizottság múlt évi december hó 31 én 
tartotta meg alakuló gyűlését, amelyen 
elnökké ; Holló Sándor, alelnökké : Báthy 
László, gondnokká : Fogler Lajos lettek 
egyhangu'ag megválasztva ; az utóbbi már 
20 év óta közmegelégedésie és legbuzgóbb 
igyekezettel tölti be a gondnoki állást. A 
jegyzői teendők elvégzésével felváltva az 
iskolák igazgatói bízattak meg.

A tanitótestület az iskola megállapitása 
óta nagy súlyt fektetett a valláserkölcsi 
nevelésre is ; mert közvetlen meggyőződésből 
merítvén tapasztalatait, látta, hogy az ifjúság 
nevelésének egyedüli biztos alapja a vallás
erkölcsi irányban való vezetés. 1894-ben, 
amikor a miniszteri rendelet a vallás taní
tását is kőtelezővé tette az ipzrostzronc- 
isko'ákban, ez a rendelet reánk nézve már 
meghaladott álláspontot foglalt magában ; 
mert a mi iskolánkban azöiszes felekezetek 
tanulói 1888-tól kezdve külön kioktatásban 
részesültek. A tanítótestület szivesen támo
gatja a hitoktatók működését és serkenti a 
tanulókat, hogy a vallásórákat rendesen 
látogassák. A hitoktatók ügyszeretete és 
lelkiismeretesen végzett munkája eredmé
nyezi részben azt, hogy a tanulók magaviseleté 
általában jónak mondható úgy, hogy a 
tanítótestület csak igen ritka esetben volt 
kénytelen a komo’yabb fenyítést alkal
mazni vagy a hatóság beavatkozását igénybe 
venni. A tanitótestület minden tagja tuzgó 

1 törekvéssel működött és működik az ifjúság 
1 szellemi éa erkölesi nevelésén, mindenkor
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a>ra iparkodván, hogy a gondjaira bízott 
tanoncok vallásukban erősödjenek, fellebb- 
valóik iránt kiváló tiszteletet tanúsítsanak, 
az előirt ismeretekben kellő haladást érjenek 
el, hogy ezek által egykor szeretett hazánk
nak müveit és hasznos polgáraivá válhassanak.

Hogy ez időben igy történik, mutatja 
azon körűim ny, hogy az iskolánkból kikerült 
ifjak, midőn önálló iparosokká lesznek, a 
magukkal kivitt jó példa után igyekeznek 
meg is felelni ama nagy feladatnak, melyet 
tőlük a társadalom megkíván. A gondjaikra 
bizott tanuló ifjúságot nemcsak hogy szor
galmasan járatják az iskolába, de példát 
muta^cak nekik, hogy csakis vallás- 
erkö'csi és hazafias érzülettel lehetnek 
bo'dogok s igy érhetik el azt a magasztos 
célt, amelyet az Isten, a haza és a társada
lom elvár tőlük.

A hazaszeretet ápolásáról sem feledkezett 
meg a tanítótestület az ifjúság nevelésénél. 
Megünnepelte édes hazánk ezeréves fennál
lásának és hazánk szabadság hajnalának 50-ik 
évfordulóját. Má'cius 15-én és október 6-án 
évenkint megemlékezik a nagy szellemek 
dicső tetteiről és ezeknek megbecsülésére buz- 
ditjanövendékeit és hazaszeretet szent köteles
ségeit közli velük. Április 11-én pedig a 
törvények tiszteletére hivja fel figyelmüket.

A hazaszeretet ápolása mel.ett a tanító
testületnek egyik fötörekvését képezi az is, 
hogy a nem magyar ajkú tanulók a magyar 
nyelvet minél jobban elsajátítsák, Erre nézve 
teljes megelégedéssel felemlíthetem, hogy e 

téren a legszebb siker jutalmazta igyekeze
tünket, amennyiben a nem magyar anya
nyelvű tanulóink legnagyobb része már egy 
évi tanulás után folyékonyan beszélt magyarul.

Osztozott iskolánk az ország mély 
gyászában, amikor Rudolf trónörököst elvesz
tettük. Meggyászolta hazánk véd- és őrző
angyalának Erzsébet királynénknak, halálát. 
Összinte fájdalmának adott kifejezést a haza 
nagy fiának, Kossuth Lajosnak, elhunyta 
felett.

Hogy pedig tanítóinknál a törekvés, 
kitartó szorgalom és jó erköcsi magaviselet 
jutalmazva is legyen, tanitványaink közül 
az erre érdemesek a záróvizsgák alkalmával 
szakkönyvekkel ajándékoztatnak meg.

A felügyelő bizottság folyó évi junius 
hó 22-én tartott gyűlésében örömmel vette 
tudomásul a vallás- és közoktatásügyi minis
temek folyó évi május hó 12-én 38228. sz. 
alatt kelt rendeletét, amelylyel az iparosta- 
nonc-oktatás színvonalának emelése céljából 
as iparostanonc-iskolák tanítói számára 
szünidei tanfolyamokat szerves, hogy az 
ezekben szerzett tapasztalatok alapján a 
tani ók és szükséghez képest kiváló iparosok 
is a szakoktatás igényeinek megfelelő módon 
kiképeztessenek. A bizottság me egen óhajtja, 
hogy iskolánk érdekelt tanítói — a tanoncok 
általános és szakirányú oktatásánál teljesí
tendő sikeres kizremüködéi céljából — 
annak idején a tanfolyamokon részt vegyenek,

A tanitótestület az simult 20 év alatt 
pontosan megtartotta az előirt és szükségei



felhasználni. Fogadja bizalommal azuj 
korszak uj kormányának támogatását, 
mert ez amit ígér, meg is tartja és 
segítségével a munkás nem csak a 
napi szükségletét, de a munka nélküli 
napok beállta esetére szükséges feles
legét is biztosíthatja.

Tekintetes Szerkesztő úr! *)
Igen tisztelt Barátom, Bolcsák László, 

a megyei elleuörzö bizottság ügyvezető 
aielnöke, a „Birs" cimü lap 30-iki számában, 
Tekintetes Szerkesztő Úrhoz intézett leve
lében, kimutatást közöl az adakozók név
sorának felemlitéséve’i, az ÖBszeg feltünteté
sével. — Szabad legyen o cimü közleményre 
megjegyzést tenni, és ennek közlésére fel
kérni ; — nevemnek felemlitése mellett, még 
sz a kitétel is szerepel : „nábob, vo t or
szággyűlési képviselő." Első sorban az illető 
aielnöknek feltüntetni kellene, hol kezdődik 
a gazdagság, bol a szegénység, és mint volt 
országgyűlési képviselőnek tuüuom kell, mily 
eljárást gyakorolj íK. Egész rövidséggel ki
jelentem, részben aggkorom, részben az o-i 
súlyosbító gyengeségek, melyek előállottak, 
épp azon időben, midőn a mozgalmak megin
dultak. a cselekvés téréiö< teljesen leszo
rítva tényleges részt nem is vehettem, és 
tudomást nem is szerelhettem a megyei 
mozgalmakról, — múlt és a jelen év nagy
részét távol töltöttem, — ezek előre bocsáj- 
tásával megjegyezni kívánom, ha ez a köztes 
bírálatnak elismerni kiváuratik, a következő 
jelmouda ot szem elől ne lévessze

„N >n enim te creavit Deus iudieem séd 
sociuin alterius."

Kelt Bars-B iracskán, 1906. évi juiius 
hó 31-én.

Kelecsényi Rafael.
•) Néhány szó a nemzeti küzdelemhez — cim 

alatti közleményre vonatkozó reflex'o. — Szerk.

Levél a fővárosból.
Budapest, 1906. augusztus bó 1.

Megkezdődött végre hát a politikai 
vakáció is és a honatyák bizonyára olyan 
örömmel széledtek széjjel, mint a diákot egy 
hónap előtt. De mig a diákok közt 
azok örülnek a legjobban a szünetnek, akik 
a tanévben legtöbb bajt okoztak a tanár 
uraknak ; — a nemzetiségi képviselők — 
sokalták a vakációt és egy hónappal kevesebb 
szünidőt követeltek Just'li igazgató úrtól, 
mint a mennyit ö engedélyezett. Természetes, 
hogy nem kapták me;, amit kértek ; mert 
az igazgató ur nagyon jól tudta, hogy ezt 
is csak rakoncátianságbói tették és végre is 
a vakáció nem csak a diákoknak, hanem a 
professzor uraknak is kedves és hamarjában

értekezleteket, amelyekben az iskola fejlesz
tése, a tanmenet, a tananyag oaztályonkint 
való megállapítása, az ifjúság úgy közismereti, 
mint valláserkö'csi tőkéjének nevelésére 
irányult teendők tárgyában tanácskozott és 
intézkedett. A vezetett oaztálykönyvekböl 
kitűnik a tanévenkint feldolgozott tananyag, 
melyből meggyőződést szerezhetünk a foko
zatos haladásról 63 a tanítótestületnek pon
tosan végzett munkájáról.

Ezen szűk keretbe foglaltam iskolánk 
20 éves történetét. U óljára hagytam ezen 
iskola gondos gazdáját : Léva, rendezett 
tanácsú várost, amelynek áldozatkészsége 
tette lehetővé, hogy ezen intézetünk eddigi 
működése a siker utján haladhatott. Es a 
városnak határt alig ismerő áldozatkészsége 
esen iskola fejlesztése arányában folytono
san emelkedik, amit legjobban bizonyít azon 
körülmény, hogy mig az 1886-1889. tanévben 
az iskola szükséglete alig haladta meg a 
kétezer koronát, a múlt tanévbep a kiadás 
3656 koronára rúgott, amely összegből 
leszámítva az iparkamarától nyert 150 és az 
országos tanonciakolai alapból kapott 300 
korona segélyt, - a városra teherként több 
jutott 2000 koronánál. A jövő tanévben 
pedig — ha a város a főigazgató által a 
rajzuak megfelelő tanítása céljából 3, és a 
rajzpótló osztálynak 3 óratöbbletét s az 
ezekkel szoros összefüggésben álló, egyéb 
szükségleteket megszavazza, — az iskola 
kiadása újabb 5-600 koronával fog szaporodni.

Ismerve a városnak szerény és nagyon 
is kimért anyagi viszonyait éa a szerzett 
adatok alapján tudva azt, hogy Léva a 
népoktatási oélokra évenkint közel 20 ezer 
koronát áldoz, — valóban elérkezett annak 
ideje, hogy a város ezen iskolánkra az 
államtól s más erre hivatott tényezőktől 
tetomes anyagi támogatásban részesüljön ; 
mert a jövőben csak igy less képes kultu-

nem lehetne eldönteni, melyik fél örül jobban 
a pihenésnek.

Október 10 ig tehát valószínűleg politikai 
szélcsend fog uralkodni. Eötvös (vagy ahogy 
választói mondják : li vés) Károlynak se 
X,yilik alkalma megmenteni a házat a mostani 
kormány ellenében, li mélni lehet azoubau, 
hogy októberig valahogy csak kibírja a haza 
a kormányt, — októberben azután Eötvös, 
a peBti demokraták és a i enzetközi szoci
alisták megkezdhetik honin intő akc ójukat.

Máskülönben ez évben oly furcsán ala 
kult ki a politikai vakáció ideje, — hogy 

; mire a politikai élet elnémult, — a társa- 
; da mi élet már élénkülni kezd. Még e hónapban 

lesznek a lóvereenvek, amelyek az arisztok- 
! racia nagy részét Budapestre csábítják, s pár 

hét múlva már a kisebb színházak is kinyitják 
1 kapuikat.

Addig a legnépszerűbbek Budapesten a 
1 katonai zenekarok; de ezektől is sokat kell 

elszenvedni kezdve a íü’siketitö csinadra’.tától 
a leghülyébb német zeneszániokig, melyeket 
csak ritkán vált fői egy-egy ilyen műsor-szám : 
.Magyar ábránd von Bacho," vagy : „E ne 
Nacht in Budapest, — popourri." Ugy-e 
szép ? A katonai zenekarok által előadott 

1 zeneszámok leggyakoribb szerzői ; I uc k, 
i Korrzik és Dvöak. Ezeket hallgatja Bpest 
' közönsége es ki meri állítani, bogy meg nem 
! érdemli, hogy ezekkel szórakoz1 ássák öt?

Tapsol is minden darab után úgy, mint 
Wsidinger, a kiakkfönök az operában. D; 
ltig|OubaU akkor tapsol, anu.cOi a Riaocy 

, induló sió'. Ezzel a tapssal bizonyítja be a 
pesti ember, hogy magyar ; mert lehet, hogy 

; máskülönben el so hinnék neki. A : igaz, hogy 
ott van a tulipán a kabátján, — de mit ér 

1 az, ha mégis németül beszél ? A napokban
• is két uriasan öb.özöit embert hallottam a 

mellettem levő kávéházi asztalnál egymásközi 
némotü' beszélni, — akik később bemutat-

• koztak egy harmadiknak ; s kitűnt, hogy a 
két német közül az egyiket Bahasának, a 
másikat Kovácsnak hívják. O ákig gondol
koztam azon, mikép beszélhet B das3a és 
Kovács egymástal némsiü ; — vagy ha már

i olyan kedies nekik a német szó, mi szű .ség 
volt arra, hogy eredeti nevüket ezekkel a 
szép magyar nevekkel cseréljék föl.

Aki i élig magyarul hallj i beszélni 
ezeket a psati magyarokat, az azon imádkozik, 
hogy bárcsak abbahagynák már ezt a bor
zasztó zagyvalék nyelvet, amelynek esik az 

, egyes szavai magyarok, de összefűzve egy 
' leirhatatlanul rettenetes k-i"er*.ket  adnal.
i Lévai

Ktdöniólék.
— Városi közgyűlés. Li *va r. t. város 

képviselötestü ete penteken, augusz us hó 
3 án S.mooyi Béla, Barsvármegye a.ispánjá
nak e nöklete alatt polgarmester-helyettesitö 
közgyűlést tartott, melyen Báthy László 
indítványára a közgyűlés Mácsánszky János 
I. tanácsnokot bízta meg a po’gármester 
helyettesítésével. Ezután pedig a kép iee ö- 
testület a helyettes elnöklete alatt reudkivüii 
közgyűlést tartóit, melyen a tanitókepezde 
végleges helyéül elsősorban a Kálvária lejtőt, 
második he yen a vásárteret és csak har-

í

: láris intézményeit fentartani és f-jleszteni.
A lefolyt 20 év alatt beíratott : 4213 

tanuló, kimaradt ; 205, felszabadult ; 864 
meghalt: 4. — A beirt tanu'ók közül lévai 
szü'etésü : 1728, vidéki ; 2485. — Vallásra 
nézve róm. kath. : 3197, ág. ev. ; 226, ev. 
ref. ; 559, izr. : 231. — Jales volt : 484, jó : 
1243, elégséges : 1420, elégtelen : 1066.

| A beirt t«nulók iparáguk szer.nt így 
, oszlottak meg : ács : 29, asztalos : 279, 
í aranymives : 16, bádogos : 39, bognár : 28, 
| borbély: 75, cipész: 515, cukrász; 37, 

csizmadia: 688, esztergályos : 2, géplakatos : 
277, iien.es ; 30, kaptaiakószitő : 7, kalapos : 
55, kádár: 23, kárpitos: 26, kefek öt ö ; 12, 

I kertész : 20, kereskedő ; 139, kerékgyártó: 
, 6, kékfestő : 19, kéményseprő : 13, kocsigyar- 
i tó : 6, kovács : 98, kosárfonó ; 2, kömives : 

41, kövező : 2, kötélverö : 45, köszörűs: 4, 
könyvnyomdász : 68, könyvkötő : 24, lakatos: 
109, mészáros : 38, mézesbábos : 13, nyerges : 
18, órás: 41, pék: 81, pircér : 10, rézmi- 
ves : 13, szabó : 981, szappanos : 3, szíj
gyártó : 23, szobafestő : 57, szitás : 17,szűcs : 
14, szürszabó : 1, takács : 4, tímár : 12,

• villamszerelő : 3.
Mielőtt az iskolánkra vonatkozó szerény 

visszapillantásomat befejezném, kötelessé- 
. gemnek tartom hálás köszönetem nyilvánítani 
. Léva városának az anyagi és erkölcsi tárno- 
' gatásért; őszinte köszönetét mondok a város 

iparhatóságának is, amely ügyünket mindig 
készséggel és kívánalmainknak megfelelő 
módon intézte el. Végre köszönettel adózom 
iskolánk felügj elő bizottságának a tapintatos 
és bölcs vezetésért, melyben isko'ánkat 
részesítette.

Amidőn az összes tényezőknek, akik a 
multbau iskolánk iránt jóakarattal viseltettek, 
szives figyelmüket s nagyrabecsült tanácsai
kat a jövőre is kikérném, az Ég áldását 
esdem le városunkra és annak polgáraira.

’ (Vége.)

madsorban a Kohári-utca végén levő gazda
sági kertet jelö'te, s Leidenfrost Tivadar, 
Bálim László és Holló Sándor személyében 
egy küldő tséget meneszt u m- kir. vallas- 
és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a helyet 
vele roecállapitsa és a város által megsza
vazott 25000 korona hozzáiáru'ási összeg 
folyósítására az épület b.fejeztéig halasztást 
n\ erjen, Tudomásul vette ezutáu a közgyűlés, 
hogy a belügyminiszter az „Elhagyott gyer
mekek" segélyalapjára nézve hozott köz
gyűlési határozatot ; Barsvármegye törvény
hatósága az 1904 évi gyámpénztári zárszá- 
m-tdást jóváhagyták. Szilussy Sándor főjegyző 
kérvényére betegségi Begely címén 240 kort, 
szavazott meg Majd elrendelte, hogy a 
végrehajtó üresedésben levő állásának c oljá
ból pályázat írassák ki, hogy akik 1000 kor. 
kauciót lesznek le, előnyben részesülnek. 
A zugói dűlőben keletkezett 2 uj utcát 
a közgyűlés Vágóhidparti és Perec utcának 
nevezte el. Végül Mordinyi Ágostonná szü
lésznői oklevelét hirdették ki, mire a köz
gyűlés véget ért.

— TTynian Varo=uok úri társadalmának 
két sok reményre jogosító, rokonszenves 
fiatal l»gj» lepett a napokban a házasélat 
rózsás kötelekéibe ;

D ■. Gyapay Ede köziegyzőhelyettes juiius 
28-án vezette o tárhoz Zonqor Jiuos vaikházi 
földbirtokos, vármegyénk ezen nagy érdemű, 
még most is tevékeny vezető emberének 
bájos leányár, Mariskát.

Be'csák B iis, Léva város mérnöke, tart, 
tüsérhadnagy juiius 26 án tartotta esküvőjét 
Merén tótbpciei Fabriclus Mariskával, néhai 
tótlipcsei Fabricius Ágoson mérnök s nejt 
dezsen Boleman .Márta kedves leányával.

— A lövöldéi mulatság A mai 
mulatságot rendező ifjúság kivonulása d. u. 
31/, órakor történik hangos cigányzene és 
lobogó zászlók alatt. A rendezőség gondos
kodott arról, hogy állandó kocii közlekedés 
tartassák 
kocsik megálló h-jiye a 
kereskedés előtt 
ti . Az ételek és 
kacrasüit 1 kor. 
tormás virs i 28 
vaj és ementháli 
fii. 1 drb. kovászos uborka 20 fii. Egy liter 
bor 80 fii. és 1 kor. 1 pohár tör 20 fii. 
rzántói viz 20 ti , Az ételek és italok jómi- 
nőségét Bernjén J ;nö jó hírneve garantálja. 
Lesz cukrászda is, hol hűsítő italok, sütemé
nyek, fagylalt stb. állatiak olcsó áron a 
közönség rendelkezésére. Akik a múlt évi 
fényeeen 'került roulatfág emlékeit megő
rizték, ismét tál dsoznak a Korompai Bruns- 
wik Lajos rn. kir. honvédörnagy ur szives- 
segétől mulatságunk 
lövődé árnya-*,  hűvös 
rendezőség.
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fenn a közönség kényelmére. A 
i Nyitrai fél) könyv

lesz. E;y kccsi 1 kor. 60 
italok arai : Hdcg liba es 
sertés és borjú sült 80 fii. 
fii. sza'ámi, pariser 70 fii.

sajt 40—40 fi . pörkölt 70
i

dijaira ál engedett 
,'ombsácrai alat'. A

— Gyászeset. A hegyajának egy 
tipikus matrónája, a derék, munkás polgár
asszony mintaképe fejezte be föld, életé', özv. 
Nyitray Istvátine. Korán özvegységre maradt 
sok apró gyermekével, do ö derekasan 
megfale t a most már egyedül rá nehezedő 
súlyos feladatnak, valamennyi gyermekét 
derék emberekké nevelte Most 78 éves 
korában szerető gyermekei és számot unokái 
halás szeretetétől környezve boldog öntudat
tal ryugodott el. A gyászjelentés igv szól : 
Nyitray Mária férj. Papes Istváuné, Nyitray 
Anna férj. Kalapos Jánosné. Nyitray Fran
ciska férj. Ványa Henrikné, Nyitray István, 
Nyitray Erzsébet férj. Huják Já oaué, 
Nyitray Julianna férj, Nyu i Józmfné, Nyiiray 
János es neje F.rkas Ida, Nyitray József 
és neje Sümeg Vilma a maguk, úgyszintén 
a számos unoka és dédunoka valamint az 
összes rokonok nevében, fájdalmas cz.vvel 

i tudasják a fe ejthaietien jó anya, 
anyós és nagyanya özv. Nyitray litvánná 

: s. ül. Ku'ak Mária éle’ének 78 ik évében f. 
1 évi augusztus hó 3-án délu án 4 órakor 
j hosszas sz nvedés és a halotti szentsé; ek 

ájtatos felvétele után történt gyászol e huny- 
■j tát. A bo dogul, fö di maradványai f. hó

5- n délután 4 ólai or a gyaszhaznai fognak 
, beszar, e tetni és a évai róm kath. strkortben 
! örod nyugalomra helyeztetni. Az engeszte ö 

szent-mue ldoza. f. hó 6-án reggel 6 órakor 
a plébánia templomban fog a Mindenhatónak 
bemutattatni. Léva, 1906. augusztus hó 3 án. 
A dás és béke hamvaira 1

— Augusztus 1. A vadászok váva-várt 
napja volt a szerdai nap. Ekkor tartják a 
vadászok a próba vadászató', hogy megtud
ják, érettek e a fogoly c,apatok. Az idén 
nagy vadmennyiséget jósoltak, mert eléggé 
kedvezett az időjárás, de biz a jó hírek nem 
váltak be, az eddigi jelek szerint sokkal 
kevesebb fogoly van, mint tavaly, és a mi 
még nagyobb baj, igen kicsinyek. Ennek oka 
az, hogy a májusi nagyobb záporok, továbbá 
a rét- és lóhere kaszálások tönkre tették az 
első költést, s igy csak a második költés 
sikerült, mely már sokkal gyöngébb, termé
szetesen el is késett 2 — 3 héttel. A fentebbiek 
magyarázzák azt is, hogy nagyon sok az 
öreg meddő fogoly. Nyúl is kevesebb mutat
kozik az idén, bár erre vonatkozólag a 
jóslás korai, ameddig t. i. még van gabona 
lábon. A pitypalatty is igen gyéren hangzik.

— Nagy BÖrárpavásár lesz, mint már 
jeleztük Érsekújváron folyó évi augusztus 
hó 12-én délelőtt 9—12-óráig az ottani va- 
butivendéglő külöu helyiségeiben. Ksndezi a 
barsmegyei gazdasági egyesület kezdemé
nyezésére Bars, Hont, Esztergom, Komárom, 
Nógrád, Pozsony és Trencsínvármegyék 
területé ről az illetékes gazdasági egyesületek. 

a minisztériumok, az országos gazdasági 
egylet, a gazdák szövetkezete stb. kik gon
doskodnak a külföldi vevők értesítéséről i , 
Tekintettel a Németországban cinalt sötá. 
pivámokra, ez idén nagy gondot fog okozni 
az árpa értékesítése. A sok közvetítő k<;z, 
amelyen keresziü’ megy az árpaüzle', a 
termelőt végeredményben olcsó eladásra 
szorítják. E;y jó helyen reudezett tsörárp.. 
vásár köze e'ob hoz bennünket a Külfouli 
vevőhöz. Ilyen hely az érsekujvári va u 
vendéglő sok és gyors vonataival. A küif di 
nagy cégek leutazása remélhető, mert a 
vállalkozásra foUért 8 megye, Birs, H u 
Esztergom, Nyitra, Pozsony, Komái ln> 
Nógrád és Trenceén egyleteinek terül t-i 
alkotják Magyarország fö sörárpa vidék. 
A vásár rendezése nem okoz Különös 
hazséget és költséget. Az eladók 5 klgrau1Jd 
zacskóikkal az eladás helyiségében öss 
gyűlnek. Nsgy kereskedő cégek, meb, 
felkéretnek a külföldi vevők és az eladó 
közt az ügyleteket lebolonyitják. AUdj g 
az, hogy tömegesen jelenjenek meg a termelőit 
és sok vevő jöjjön össze. E végből a Bon
megyei gazdasági egylet a budapesti és br -i 
tőzsdéket és a lapokat informálja. A term 
buzdi'ása, hogy részt vegyenek, a vállalkn 
megyei gazdasági egyesületek feladata. A 
résztvevő országos a megyei egyletek ügy
vivő tisztviselői fogják a rendezési bizottsá
got alkotni Ersekuj várott a rendező sí u
A törekvés oda iráuyul, nagy vásárt rendez j, 
a melyre érdemes iegyenlejönni a vevőknek 
és a termelőknek jó eladásban legyen része . 
A.on reményünket fejezzük ki, hogy » 
gazdaközönség beismerve ezen üdvös kez
deményezést, szivvel-lélekkei fog csatlakozni 
e mozgalomhoz és minél nagyoob részt v< z 
a vásáron.

— Esküvő. Kerny János máv. moz
donyvezető fj«yó hó 7-éu délután 6 órakor 
tartja eiküvöjét a lévai ev. ref. tempiotnuan 
Cseleei Juliskával, özv. Cieki Gyuláoé ked
ves leányával.

— A Feinke közgyűlése. Ihurl. j 
Vilmoa, a Fernke einökéuek lemondása folyiau 
elnösválasztó közgyűlés lesz a Cső ba-tónai 
folyó évi augusztus hó 28 án E célból dr. 
Gyiirky alelnök az Igazga.ó Választmány 
tagjait bizalmas értekezletre hivja össze, 
mely értekezlet augusztus hó 6 án (hítför) 
délután 3 órakor történik Bpesteu, Pestvár
megye székházában. Ez értekezleten előleges 
megállapodás történik a megválasztandó 
elnök személyére nézve.

i
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— Tüzeset A múlt hó 30-án délután 
4 óra tájban ijesztő sötét füstfeihő emelkedett 
a SzepeBi-utca felöl. Ciakhamar követte is 
ezt a tüziláram, a malom környékét pár 
perc alatt 2—3 zer ember lepte el. Hama
rosan megérkeztek a tűzoltók is, de a k'gyu’t 
háia*,  melynek tulajdonosa Weisz Berná , 
már i etn lehetett megmenteni, az egészen 
e korhadt zsindelyte ö egy—két pe*c  alatt 
porrá égett. Szerencsére egyfe öl Kovát:- 
S.mu házának tűzfala és badogfedele, a 
másik szomszéd felől pedig az udvaron álló 
lombos iát megakadályozták a tűz tovább 
terjedését, igy is esik a tüuoitók és a pol
gárok nagy erőfeszítésével. A Kovatsik te.s 
ház már erősen füstölgőit, és sok kárt kellett 
benne tenni, hogy megmenthessék. A niz 
keletkezését, minden kutatás dacára is, eddig 
n< m sikerű t kideriteni.

— öngyilkosság. Kovács Vilmoi p. ü. 
lővigyázo a műit hó 2ü-en reggel szolgálati 
fegyverevei főbe lőtte magát ; a golyó azonnal 
m-gölte. A Szerencseden fiatal ember híva- 
ta ában igen ügyes, megbízható egyén von, 
epén ezért egy hónappal ezelőtt soron kívül 
lepta’ték elő fővigyazóvá. Régebben az 
gyalfö di tébolydában kezelték elmebaja- 
mo-t ismét elővette baja, beszámithata' an 
áiiapo áoan követte el vegzetes tettét, 
mettse nagy részvét közepette hétfőn (30 u) 
délután történt, ámbár a gyászmenetet — 
mely a boldogult Botka-uicai lakásáról inti ;it 
— megzavarta a Szepesi-utcában épen akkor 
kiüiott veszedelmes tűz.

— A honvéd tartalékosok behív a 
sa és a nyári nagygyakorlatok. Kaicuai 
körökben az a hír terjedt el, hogy sem a 
honvédséghez, sem a közös hadsereghez r in 
hívják be az idén a tartalékosokat a nyuri 
es őszi hadgyakorlatra. Ezt a let vet azon
ban úgy a hadügyi, mint a honvédelmi 
kormány megvá.tozratta, A honvédelmi i" 
niszter távirati rendeletére a honvédtartaié- 
kosoknak augusztus 21-én 35 napi fegj' er- 
gyakorlatra kell bevonuluiok. A honvédség 
minden századához 160 embert hívtak be, 
lakimettel arra a körülményre, hogy a 
tényleges ál.omanyu tisztek az ujonckia.p- 
zéssel lesznek elfoglalva, a behívott tarta
lékosok gyakorlataikat csaknem kizáró g 
tartalékos tisztek vezetése alatt fogjak 
végezni.

— Kedvezményes vasúti jegyeket 
kap a I. M. K. E. minden tagja, a ki a 
folyó évi augusztus 26-án a Csorba-tónál meg- 
tartandó egyesületi nagygyűlésén részt akar 
venni. A Kik ilyen kedvezményes vasúti 
jegyekre igényt tartanak, hozzák ezt a vá
lasztmány titkárának tudomására, a ki 
idejekorán gondoskodni fog a t edvezményes 
jegyek kiszolgáltatásara jogosító igazolva*  
oyok kiállítása és kézbesítése iránt.

— A prímás és az amerikai kivan*  
dorlás Gróf Andrássy G/uia belügymimster 
átiratot intézett Vaszary Kolos bíboros 
hercegprímáshoz, valamint a katholikus pib; 
pöki kar tagjaiból, melyben felkéri as egyh»»‘ 

iien.es


hatóságokat, hogy minden erkölcsi befolyó- 
sukkal és a meggyőzés minden megengedett 
fegyverével — az államhatalom támogatása 
céljából hassanak oda, hogy az országra 
nézve minden tekintetben káros kivándorlást 
ellensúlyozzák éa a népet az alsó papság 
utján a reá váró veszedelmekről kioktassák

Áthelyezések. A vallás- és közok
tatásügyi m. kir. miniszter Mcsey János 
gyogypeadagóg ai tanárt a siketnémák kör- 
mcebányai intézetétől a siketnémák ko'ois 
va i intézetéhez. Vdrudi Z ügmond gyógype- 
dsgógiai tanítót a gyengeelmejüek budapesti 
intézetétől ideiglenes vezető tanítói minő
ségben a siketnémák körmöcbányai intézeté
hez beyezte át.

— Rettegnek az Ypsilouok ! Eobeu 
a nagy radirozáeban, amelyet most a tulipán 
kormány végez, rákerült a sor az ypsilonokra 
is. ltokra az ypsilonokra, amelyek csupán 
önk> nyeskedisböl, hencegésből figyegtek 
egyes nevek végén. Gróf Andrássy G?ula 
he. úgy miniszter az újabb időben gyakran 
előforduló esetekre rámutatva, hogy a nemesi 
leveleket úgy egészében, mint részben ha- 
nnatják, egy körrendeletben az összes vár
áé ..éket felhívta, hogy a levéltáraikban 
e h yezett nemesi levelekről mielőbb pontos 
jagyzéket állítsanak össze, azokat küldjék 
be es ezek alapján betűrendben fogja bekérni 
az <yes okmányokat, hogy az országos 
leve larral azokat íöiülvizsgá tassa és tzak- 
8ze ien tanulmányozza. Az eredményt, mint 
ha ik, népizerü munkában teszik közzé s 
így mindenki meggyőződhetik m jd, hogy 
ki raszoálja jogosan, vagy jogtalanul az 
ypsilont.

A városok jövedelmének eme 
lése A talános az a panasz az összes váro
suk tiau : kevés a jövetelem, sok a kiadás. 
Az a! ampoigároxou elég nagy az egyenes 
adóteher, van rájuk kivetve magas városi 
pótactó is, ezt emelni többé nem szabad. 
Ezért nagyon is égető kérdés, hogy valami 
uj jövedelmi forrásra tegyenek szert, mert 
kü.önben nem tudnak a váiosok szükségle
teik fedezéséről keböleg gondoskodni. A 
polgármesterek idei kassai kongresszusának 
éppen leglényegesebb tárgya lesz, hogy a 
polgármesterek megvitassák a módot, m ként 
lehetne az uj jövedelmi források által a 
vá:o ok jövedelmét kibővíteni. Két éi delei 
indítvány van erre vonatkozóiig,melyeknek 
mindegyike érdem >s a megvitatásra Az egyik 
arról szól, hogy a törvényhozás léptetsz életbe 
a községi értékemelési illetéket., II i tehát 
vaiemely kedvező konjunktúra p d. nagyobb- 
szabású közmunka létesítése, u cinyitás stb. 
által egy ingatlan értéke emelkedik, ebből 
bizonyos százalék a várost ille-se. Éten 
illetékkel találkozunk Angliában ; > étiégteien, 
hogy aDnak számos előnye is van. A másik 
indítvány a tőkejövedelem megadóztatását 
javaio'ja. A vár03 ugyanis pótadót vet ki 
m-ndenfele állami adó után, ciak éppen a 
takarékpénztárban elhelyezett tőkék adója 
után nem, holott ezek leginkább elbírnák a 
magasabb adót, mert ez a töke van legke
vesebb veszélynek kitéve. Ez az adó tényleg 
igazságos lenne, mert nem méltányos épen 
a tőkét ek mentessége a városi adó a'ól, 
mikor az irgatlan és rongáh-.tó vagyon 
után kivetik a városi adót, továbbá a töke 
a vagyonosok kezében van, tehát ez inkább 
elbírja a terhet.

— (Az első automobil). A<i eg szán 
uj keletü^ek tartja a már világszerte elter
jedt automobilt, az nagyoo téved. Már 
1748-ban bemutattak egy ió nélsü önmagától 
járó kocsit XV. L jós francia királynak. 0 
felsége több akadémikus kíséretében szemé
lyesen jelent meg a feltalá ó Vauccnton mű
helyében, sőt feí is ült Vaucanson mellé, aki 
forgatható láncok segítségével egy hosszú 
fasoron végig hajtotta a négy kerekű koc3Ít. 
0 íeisege, valamint a környezotéten volt 
hercegek és bárók alig akartak hinni a sze
müknek 8 a király még azt is megjegyezte, 
hogy a nép boszorkányságnak fogja néznia 
Vaucanson találmányát. A nagytudományu 
akadém.kusok viszont azt vitattak, hogy 
dacara a mechánikus rövid lélekzetü pro- 
dukc.ojanak, lehetetlen o yan kocsit eiöáliita- 
ui, meiy az utcákon automatice menjen Vájjon 
mit mondanának ezek az urak, ha egy napon 
feltámadnának és Párizsban, az Avenue de 
Bőié dé-tíou!ogneon sétát tennének ? Bizo
nyára ok is felülnének egy automobilra.

— A kézfogás lélektana A sok 
tudomány közt, melyeknek az a céljuk, hogy 
*z imberi lélek titkait magyarázzák, van a 
kéztogás lélektanának a tudománya is. Egy 
psz. nologus hosszas megfigyelések után meg- 
álla;>itotta, hogy az egyes kézfogásokból az 
illetőknek minő a jellemük. A rosszlelkü 
emuurek pl. sohasem szorítják meg a féléjük 
nyuitott kezet. A gőgösök csak egy, Jegfel- 
jebb bét ujjúkat nyújtják a velük taiálko- 
•óknak, aszerint, hogy ezek szegény vagy 
gazdag, egyszerű, vagy magas állású embe
rek A gyöngédlelküek alig fogják meg 
^öunyedőn a mások kezét, már is eleresztik, 
tóig az trélyes follépésüek és az arrogánsok 
Megszoriijak és sokáig rázzák ismerőseik 
kezét, ami különben az amerikaiak szokása, 
á rest ember kicsusztatja kezét a máséból ; 
1 jó, őszinte, kedélyes, erkölcsileg és testi eg 
egészséges férfi kényelmes, de szilárd, teljes, 
de nem durva kézfogásdal üdvözli ismerőseit. 
Aj izzadt, túlságosan lágy és visszataszító 
tenyerek épen nem vallanak — pszicho.o 
gusok szerint — valami szép jellemre. Hogy 
Bnljaa az illető tudós kézfogása) aki e bölcs 
Megfigyeléseket végezte, azt nem tudjuk ;
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találkoznánk vele, ugyancsak magya
rosan megszorítanék a kezét.
v c^Sare^tázás káros hatása

:y hírneves angol orvos megállapította, hogy 
a *ta emberek legnagyobb részének torok- 

a cigarettázás okozza éa azok számát, 
a kik a dohány élvezetének évenkint á'do’ 
<Mul esnek, 20000-re teszi. A< Egyesült- 
j lantokban a be nem sorozottak 90°/o-a 
cigarettázó volt. Egy amerikai egyetemet! 
nyo c esztendőn keresztül tanulmányozták a 
cigarettázó és nem dohányzó fiatalság közti 
ku.ömbséget és megállapították, hogy a 
cigarettáink testileg ts, szebimileg is hátra 
maradtak a nem dohányzók mögött.

Intelligens család hajlandó 1—2 
elem! iskolai gyermeket a legkifogáBtalauabb 
ellátásban részesíteni. A család s a város 
német ajkú. — Cm a kiadóhivatalban.

Hogy a természetellenes szomjú
ság, torhas gyo.nor.sav és gyakori hasmenés 
a gyarmatkávé élvezetének következménye, 
nem oiy általánosan ismert tény, mint annak 
káros hatása az egész idegrendszerre. Miérc 
tűrjünk tehát nyugodtan olyan következmé
nyeket, melyek annyira hátrányosak egész
ségünkre, s gyakran a váratlan szivszélhü 
d’shez vezetnek, a mikor a készités némi 
változtatásával azok tejesen e'kerülhetők ! 
Keverjük a gyarmatkávé*, ha egészen lemon
dani nem akarunk róla, felerészben Kaihre- 
iner féle Kneipp-Maláta kávéval, miáltal 
fűszer s, jóizü és egészséges kávéitalt nye
rünk. Immár tizenötéves tapasztalat és a 
Kathreiner-féle Kneipp maláta kávé folyton 
növekvő feedveltsége ezt teljesen igczolja. 
Gyermekeknek azonban, nemkülönben bete
gek és gyengélkedőknek, kiknek a gyar
matkávé élvezete orvosilag eltiitatoit, ajánla
tos a Kathreiner-féle Kaeipp-in iláta kávé 
használata minden más keverék nélkül, mivel 
sajátos gyarmatkávé ize által kitünően izük 
és a mellett táperős és vérképző.

Közönség köréből.

Köszönet nyilvánítás.
A múlt hó 30 án Szepesi-utcai házamnál 

pusztított tüsvész alkalmából — a lévai 
önkéntes tűzoltóságnak, a helybeli m. kir. 
honvédzászlóa j kirendeltségének és minda
zoknak, kik a vész további pusztítását mega
kadályozni fáradh ttatian önfeláldozással 
törekedtek, fogadják ez utón is hálás 
köször.etemet.

Líva, 1906 augusztus hó 1.
Weisz Bernát.

I

Köszönet-nyilvanitas.
Lévának nagyrabeesült és tek. közönsége, 

tüzoi’ósága és honvédsége, mely a múlt hó 
30-án házam égését mgakadályozni igyekezett, 
ezen i-ántam tanusi'o'.t nenits-tettükért, ez 
utón is fogadják őszinte és há'ás köszönetemet.

Léva, 1906. augusztus hó 1.
Kovátsik Samu.
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Közgazdaság.
A cs. kir. szab. Adriai biztositó 

társulat
1905 évi üzleti jelentései és zárszáma

dásai a 67-ik üzleti évről, melyet ez év 
április 25 én megtartott közgyűlésén terjesz
tettek elő, a következő fontosabb adatokat 
tartalmazzák : Az életbiztositási osztályban 
54,492 674 korona biztosított tökéről szó ö 
9130 ajánla* nyujtatott be, melyek ellenében 
49,800 942 korona bi-tositott tőkéről á llítat
tak ki kötvények. A biztositási átlag 1905. 
évi december 31-én 318 millió loronátmeg 
haladó tőke és 796 591 korona járadékra 
rúgott, minélfogva 22,830.424 korona tiszta 
szaporodás mutatkozik. — Eletbiz! ositási 
dijakban 13,571.525 ko-o ta vételeztetek be, 
mig halálesetek, valamint a biztosítottak 
életében esedékes tőkék a já adékokkal 
együtt 7,233.448 kor. kifizetését igényelték. 
A kamatláb leszállítására szolgáló pótdijtar- 
talék az idei 200 ezer koroi á*. tevő átutalás 
folytán 2,000 000 koronára emelkedett. Az 
éle’biztősii ási osztály djtartalékai és diját- 
vitelei a 2,000.000 koronát tevő díjtartalék 
nélkül 85,448.943 koronát te<z ki a múlt 
évihez viszonyítva 5,786 704 korona tisz'a 
eme’kedést mutatnak. A tüzbisztonsági ága
zatban a díjbevétel 22,334.200 koronára, a 
szállitmány-biztositáii ágazatban 1,648.489 
koronára és a betöréses lopás el'.eni bizto
sítási ágazatban 337.901 koronára rúgott, ez 
utóbbi három ágazatban visszb ztositások 
10,745.019 koronát és károk 15,430.116 
koronát és vieszbiztositók részének levonáea 
után tisztán 8,255 979 koronát igényeltek. 
E három biztosi'ási ágazat dijtartaléka 
14 583.385 koronára és a visszbiztositás levo
násává! 8, 143.688 koronára emelkedett. — 
Az igazga'óiág előterjesztésére a közgyűlés 
elhatározta, hogy ez évi nyereségből a B 
mérleg rendelkezésre álló tartalékába 500.000 
koronát utal és részvényenkint 200 koronát 
osztalékként kifizet. A társu'at különféle 
tartalékai 1905. évi december 31-én a iüggö 
károkra tisztán tartalékba helyezett 2,396 608 
koronát tekintette nem véve, 102 millió 
koronát meghaladó összeget teszen és pedig 
díjtartalékok (a visszbiztositók réstének 
levonásával) 87,663.954 korona, nyeremény

tartalékok 10,078. 207 korona és árfolyam
ingadozási tartalék 4 294.904 korona. A 
társulat tisztviselőinek nyugdíjpénztára és 
takarék- és ellátási pénztárának vagyona 
összesen 1,786.822 .koronát tescen.
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Tan ügy.
Iskolai értesítés.

A Szeged sz. kir. város köztörvényha
tósága által fentartott közs. polgári leány
iskolával kapcsolatos női kereskedelmi tan
folyam az 1906-1907 iskolai évben szeptember 
hó 1-én fog megnyittatni. A tanítás ideje tiz 
hónap ; szeptenab’r 1 töl junius 31-ig.

A felvétel feltételei : A női kereskedelmi 
tanfolyamba olyan növendékek vétetnek fel, 
kik a polgári vagy a felsőbb leányiskola 4 
osztályát, vagy a felső népiskolát legalább 
elégséges eredni ínnyel végezték.

Felvehetők továbbá olyan leányok és 
nők is, kik felvételi vizsgálaton igazolják, 
hogy van előképzettségük a tanfolyam sikeres 
elvégzéséhez.

A felvételi vizsgálat tárgyai :
1. Magyar nyelvtan és magyar fogal

mazás. Az utóbbira nézve a mérték a polgári 
leányiskolában megszerezhető képesség.

2. Számtan. Teljes jártasság a négy 
alapműveletben egész és tört számokkal, a 
hánuasszabályhoz tartozó feladatok meg
fejtése.

3. Földrajz, különösen Európa, A sia és 
Amerika földrajza.

A beiratások szeptember 1—7. napjain 
délután 3—5-ig a polg. leányiskola igazgató
sági irodájában történik, de már iskolai szünet 
alatt, augusztus hóban is e ő lehet jegyeztetni 
a tanfolyamba belépni kívánó tanulókat.

A felvételi vizsgálatok szeptember 7-én 
tartatnak. A tanitás szeptember hó 9-én 
kezdődik. A felvételi vizsgálatért az összes 
tárgyakból 10 kor. dij fizetendő. A tanulók 

■ fejenkint 100 kor. tandijat fizetnek, mely 
; két egyenlő részben vagy havi részletben is 
: lefizethető.

elszál-

. „ keresé
sekre bármikor szívesen ad felvilágosítást az 
igazgatóság.

Szeged, 1906. augusztus hó.
Krikkayné-Barbaró Emma,

a közs. polg. leányiskola és a női keresk. ta jf. igazg.

Aa igazgatóság vidéki leányok 
iásolásáról készséggel gondoskodik.

Levélbeli vagy személyes mos

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi julius hó 29-tól augusztus hó -5ig.

Születés.

A szülők neve
Ö

4 £ e 
be ”

A gyermek

neve

Macsuba Gyula Melis Johanna fin János

Cblup Nándor Bíto-szki Mária fiú Sándor

Vitek József Frtusz Mária le íny Anna

Fábián Zoltán Hartl Terézia leány Angyalka

Horn SsimQ Steiner Julianna fiú Márkusz

L’hoeki Bála Bili Erzs bet fiú Bála István

Halálozás

Az eUrnnyt neje Kora A h&lál oka

Kovács Vilmos 21 éves lövés (öngyilk.)

Özv. Bírtál Jáuojné 59 „ szivbill. e'égt.

Pravda a.nna 10 napos velesziil. gyeiig.

özv. Nyitra1 Istvánná 78 éves szívizom elfajulás

Nyizsnyáuszki András 8 hónapot- gyomor bélhurut

Pá’.es Studor. 56 éves tüdőgyulladás

Maucér Lipót 63 „ agy lágyulás.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 50 fill. 13 
kor. 40 fill. — Kétszeres 12 kor. 20 fill. 12 
kor. 60 fill. — Rizs ll kor. 40 fi i. 11 kor. 
80 fill. — A-pa 12 kor. 60 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 60 fill. 16 kor. 40 fill.
— Kukorica 14 kor. 40 fill. 14 kor. 80 fill.
— Lencse 25 kor. 20 fill. 28 kor. 60 fill. — 
Bab 15 kor. 60 fill. 17 kor. 20 fill. — Kö
les 9 kor. 49 fill. 10 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Lóhere 95—105 kor. — Lucerna 105 — 
110 kor. —Mustármag 20—22 kor. — Mu
har 17—18 kor. Biborhermag 20—22 kor.

Nyilttér.
2 iskolás fia

(301313 liáLzlsól) teljes ellát- 
táist kaphat. Izraelita, 
csalá clnéil.

Cím a kiadóhivatalban.

Bérbeadó üzlet!
Léván folyó évi szeptember 

hó 1-től bolthelyiség a városháza 
épületében fűszer ts csemege ke
reskedéssel 6 évi időtartamra, 
bérbe adó. Bővebbet Amstetter 
Imre Léván.

Kiadó lakás!
Léván a Mártont! utca 6 ik szám 

alatt újonnan épült házban az emele
ten egy külön álló 4 szobás lakás 
mellékhelyiségekkel novemben l-töl 
kiadó. Bővebbet:

Kempfner Jakab 
kereskedésében.

Gyöngyvirág- "t”
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill.

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

czimören

isme-etesek

raktároka

melyekben

Singer 

gépek 

áruitatnak.

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.

—— ------------------

= EL A. DÓ! -
Léván, a Balassa- 

utcában, a 3-ik számú ház 
szabad kézből eladó. Bővebb 
értesítés nyerhető a Kossuth- 
utca 19. sz. házban.

Fiatal, tanítói oklevéllel biró keresztény 

Nevelő C'g* 
ki zenét (hegedű és zongora) valamint 
művészi festést is szívesen tanif, 
állást keres.

Cím e lap kiadóhivatalában.

1 Kávé. ---■
1 klg. frt. kr.

New-Cuba kávé .................................. 1.60
Jamaikai legfinomabb............................. 2.20
Kuba legfinomabb.................................. 2.20
Ceylon legfinomabb............................. 2.10
Ceylon finom........................................2.—
Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb .... 2.— 2.20
Mocca legfinomabb..................................2.20
Arany Jáva legfinomabb........................2.20
Brazíliai legfinomabb.............................1.60
Brazíliai II. rendű..................................1.30
Cuba pörkölt..............................2.— 2.40
Hungária kávé...................................... 1.20
Örötl kávé ........................................1.—

Kapható:
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Köny kötészet!
F<mérleg (A’A FlMeawtAly.

morált
U‘5»zvéaye*e* vi.tói . • • • 
Készp uz l'rionctben é« » k”p- 
viMloKégfthn*..........................

HiUUnte/.*tak-, Uk. jön/tarak- 
és Kanyaroknál elhelyezett tök** 

ingatlanok....................................
Értékpapírok...............................
Eenti értékpapírok 1904. dac.
*i-.g jarA rnmntjai . . • •

Váltok táraája . . . . . • 
Kölcsönök ér, (»*p ipírokra . »
Követeié-ex más bizteeUA táraa- 
tiágoinál..............................  •

Ugf nőkaégak ki-m le vétségei . .
Különféle alóto* . - 
d4eg nete törlesztett jutalékok 

m szar vázén kálteagsk . . .
••Uét ee«9«9***

Cén.íbV. ívekben
öe

korona till.

S.rOU.OUO -

428.756 98

8.947,841 81
j 1)63,750 —

10 800,789 —

45,777 84
723,3*7 18

29,484 74

1.444.518 44
•2.088,863 70

278,841 30

—

.» • i >,/ i í —i

TtlitK
Alaptőke................................... .....
NyerMégtartalókc ke . . . ’) 
Heodolkozósre aho tartalék . J) 
Árfolyamiiig'vlo'-•*«*> tarlakk 
Tűzbizt. díjtartalék.* i *
Sxálhtm in y bút. dqiarl l ~ z * 
Betörésen op u elleni f S -j > 
bixiositaaos Jijtarlalókal u >. fi 

tuzearok tartaléka? 5 Z = 
b’üs'gő száll.-cárok tart, k 2-0 > 
Eüggó betöréses lopisi 1 *aí - 

karok tartaléka . ./ «• 2
Nyuílij pénztár . . • • • 
A társulati tis/tv-Sflok takarék
os ellát isi pénnára . . . . 

Jubileumi alap tisztviselők leá
nyainak kiha/.asitisára . . .

Untojao társasagok követelése 
Kü Zitáié hitelezők .... 
E'vt*rt. folyószámla egyenlege 
. ai uoru vett osztalékok . • • 
WéVról áthozott nyereség • . 
ka Ualetév nyeresége - . . .

K loll.t

0 UUU, >h>U
3 KJ 9U 53
1.4 ) 1.000 —

819,834 31
7.340,973 07

>71,367 81

131,342 64
1.242,287

273,227 77

15,072
1.137,091 <i0

629,780 H

50,000
2.471,552 74

774,946 <T
202,3ii0’ 88

5,674 1 —
10,506 ' 50

t.542,92J 1M
3U.04-U/ • 7 | 58

Könyvek l‘oly<íira- 
tok és disz in unkák

hivatalos könyvek

bekötését
díszes, tartós és olcsó 
kivitelben elvállalunk

....... 7i.ef8.tM.* I *« I -- — •
’) Felemeltétől; ar alapazabálynarrO 4.CÜ0.00Ü anronánvi maximálta Paszegro. *> Felemeltetett 1.900,14)0 K.-ra, de ntóbb a nyereeégtzrtftléktőkórc esrköiölt átutalás folytán loarálhttatott 1.178,207 42 K. ra.

A társu'al fennáll, sa eta. azaz IR38 unhis Mcl 1905 de zember 31-1] károk fejében kifizetett 564,311 
iffavirnttiaétr, Igatraldk : «>r. Alhrn Agent t-árő. iMmmer F. rr»ir», t Ar jr-alm.ö«i Fricjenaj A«U»II vezérigaz atö, l’arisi ’

Sz*nivl/»gúlök ■ Ale*»<tnli éíybrarv. po|«* 4iber«» 1 mii gróf, <>«>I«1 >><*11nti«i Jóxmeí- l*nvt» JAnn» vezórutaar.
Részié tea méri, pék sulii ott képvisel e gnei hajh.tót. Uinsnvt! m’nden emt. teivl)*»íOBÍt.»eok mainak, u'hh ml lelvMetn. k a legolcsóbb dijtéte ek és< a
elet-. IÍIZ-. hiáiliimAny éa betörőn, lo eUvii. huh-.li «•»«. k na ..Adria i.ivu.mi. t p l.iztt altaeok h jég-éa vlazontbiztoaitó tAreaség é. baleaml

é». -x * ii(o*h.'ÍK* n .,.'etux baleset elírt* I>| r. iéri Nax** réatéro.
... Alti^yarorszAgi Om/IO.1-. : I. U U A l’I-»T, IV. lcerttlet, Vdcj i-ut cz.a MO. fiz.öni, a tArsulat liftaiAban.

A»ar^ PodniftBlczkj Frigyet, intéző. l.io h len bér k r 1«. ▼•zírU.Kxi. Frigjahay tiU4r«

Könyvkötészeti, uk 
uj gépekkel és sz- 
közökkel van el- 
===== látva.

Főügynökség Léván : Klain Ödön

Meghívj

a KABINA JÓZSEF FIA szappangyár 
— részvénytársaság —

1906 augusztus hó 14-én délután 4 órakor tartja Léván 
a Barsmegyei népbank helyiségében

= alakuló közgyűlését
melyre a részvényaláirókat tisztelettel meghívják

az, alapítóit-

Tárgysorozat'
1. Elnök é» jegyző választása éa 2 jegyzőkönyvi hitelesítő kiküldése.
2. Jelentés a részvénytőke jegyzéséről és a teljesített befizetésekről.
3. Alapszabályok megállapitása.
4. A részvénytársaság megalakulásának kim rndása és az alapítók által 

kötött szerződések jóváhagyása.
5. Határozat a résavénytöka hátralékán ik befizetési idejére és módjára
6. Igazgatóság kineveiéae és felügyelőbizottság választása.
7. Az alapítók felmentése.
8. Az alapítási költségek megállapitása.

Építési iroda áthelyezés!

CzibulkaRezső Léván í írj 
okleveles építész, építőmester. é'

vü építési irodáját julius Lló 31-tól V 
nai.utca 27 számú sajátt 

házába helyezi ért.

Tervezetek elkészítését, valamint azok kivitelét 
bárminemű építésekre legolcsóbb átrak: rJ 
mellett el-vátllal- A

Úgyszintén bárminemű mérnöki munkálatokat [Ij 

legjutányosabb díjtáblázat szerint.

Nagy raktár mindennemű építési anyagokból.

»I

•‘í

m

Csenlom 'rf

Nyitrai és Társa
könyvkereskedés Léva.

1 • • © • • • • • • • • »|

JT Védjegy: NH „Horgony?

A Liniuient. Capsici comp., 
a Hargorry-Pain - Expelier pútléka 

ogy rMénak bizonyult háziszsr, mely 
már több mint 33 év óta legjobb fájdalom- 
csillapíts' szentek bi.on.yult kcszvénynél, 
Csórnál és meghűléseknél bedörzsölés- 
ké ppen használva.

Figyelmeatctés. Silány hamisítványók 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós 
csak olyan üvornt. fo«r.djtink el, a mely * 
-Horgony" v.‘ árgygvel es a Richter őség, 
fegyzosael rflitot: dobosba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 filter, 1 kor. 40 f. ÓS 
« korona és úgyszólván minden gyógy- 
ezortárban kapható. — F' xkíár: Törölt 
Jóiscf gyógyszerésznél, Budapesten.

Eichter gyógyszertára
as „irány oroszlánhoz1', Prágában.* 
Eli.abeth.tras.e 6 óta. Mlndena.pt ..átküldés.

Cook és Johnson
amerikai

ma az egyedüli szer n>< \ 
a kinő3 tyúkszem fájdaj 
dalmakat megszünteti és 

minden tövist elvon.

Ma legjobb szer a világon
1 drb. 20 fillér 6 drb. 1 korona 

Kaphatók : a lévai gyógyszertárakban

1
Uabonatisztitó-roaták. Darálók. Morzsoló. Tizedes mérlegek.

Mezfigazdasáji gepgyárosok, raktára:

'n Testvéreknél
Léván.

zekek kivanatra Ingyen ós 
bermantve küldetnek. Sackreudszerü efiyetefflcs 

es mélyítő aczel ekek.

-^MAGYAR GEPEK
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom ho£v H

ü

Rí

a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
ISF GANZ-féle MOTOROKAT “W 
láthatók na£ysá£Dan’ melyek nálam állandóan üzemben

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HOFFER és SCHRANTZ

Minden háziasszony
'érjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importált első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő és természetes festetlen színű ==

WB Kilója 3 korona 20 fillér
41/, kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. '-------------------------------- - ■

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván. 
-matjáí’^'^illdtlrjií ’. "* legZe“ baruara pörkölve* mi álw elve«‘‘

«“i saa'kc

VICTOKIA DRILL vetöeénelH ekék, szecskavágók stb. stb. u&Cpeí-
’iíAV ----JL világhírű arató é

3"»ryx«t: rad

jW* ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

— Mc. Cormick ~~ -
y ^g^a^íytaJbbtí^SataSíb Syirtmányu 

V KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

Nyomatott Nyitrai éa Tára* könyvnyomdájában Léván.

Mlndena.pt

