
XXVI. évfolyam.

ELŐFIZETÉSI föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

évre ... 10 kor. — fin.
Hat hóra ... 5 kor. — fill.
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.

p.mek pó.tautalványnyal küldhetők.
M) r. Hxamok ZO fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

34 szám. LÉVA, 1906. augusztus hó 26

közművelődési és

hirdetések
Négyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fii), fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér-
IlivaialoN hirdetmények

100 szóig 2 kor. SO fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

minden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk f^zeköttetésben levő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezmenyben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez : (Zöldkert-utcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

—> vasárnap reggel. t—
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP kiadója : NYITRAI és TÁRSA.

B utalos közlemény.
i.

1188 >06 szám.

Hirdetmény !
A« 1906. évre szerkesztett III. osz>. 

kér adó kivetési lajstrom az aranyosmaróti 
ír. k r. pénzügyigazgatóság által érvényesí
tési áradékkal eLátva s megállapítva meg
küld‘tett, — minél fogva közhírré teszem, 
bog az előbb hivatkozott lajstrom Léva 
vár adóhivatalának 9. számú helyiségében 
foly évi augusz'us hó 27-töl 8 napi köz 
izei < re lesz kitéve, moly alkalommal figyel- 
mez i '.em az adót fizető közönséget, hogy : 

a Azon adózók kik a kivetési lajstromban 
tárg'■ a t adó nemmel már élőbbről m^grovattak 
a 1» ■. rom közzétételét követő 15 nap alatt,

b. Azon adózók pedig kik a kivetési 
lajstromban megálapitott adóval ez évben 
eleó ízben rovattak meg, adótartozásuknak 
az adó köynvecikébe történt bejegyzést 
követő 12 nap alatt a közigazgatási bizott
sághoz intézett felszólamlásaikat, a kö.ségi 
elő.járóságnál előterjeszthetik, fellebezésüket 
a k>r. pénzügyigazgatóságnál benyújthatják 

a városi adóhivatal.
Léva, 1906. augusztus hó 23.

ICczüzsíIc Xjajos 
adóhiv. főnök.

II.
5029z 1906 szám.

Hirdetmény!
Az 1892 évi XV. t.-c. 3. §-a rendelke

zésében nyújtott kedvezmény alapján min
dazon sző ős gazdák, akik szeszes italok 
kimérésével, vagy kismértékbeni e árusításá
val nem foglalkoznak, — állami borital adó 
fejében a saját termésű boraikból a házi 
szükségletre szánt bormennyi.ég u’án, csak 
is a volt borfogyasztási adónak megfelelő 
részét, vagyis városunkban bor után hekto
literenként 2 korona 70 fillérért, bormust és 
szőlöczefre u'án hektoliterenként 2 korona 
02 fillért tartoznak fizetni.

A fönti kedvezményt elnyerni óhajtó 
szőlős gazdák fö hivatnak, hogy abbeli igé
nyüket legkésőbb folyó évi szeptember hó 
15-ig nevük, házszámuk, a házbeliek számá
nak, a szölöbirtok térj .delmének, a házi 
fogyasztásra fölhasználandó bor évi á lagos 
mennyiségének, a folyó évben remélhető 

termésnek, valamint anyagban va’ó eladásra 
szánt bor mennyiségének megjelölésével a 
városi javadalmi hivatalban okvetlenül je
lentsék be.

Léva, 1906. augusztus hó 23.

h. polgármester.

A cselédek megrendszabá- 
lyozása.

A budapesti főkapitány legújabban 
hogy a cselédek tűrhetetlen magavise
leté ellen emelt panaszokat orvosolja, 
rendeletet bocsátott ki, melynek célja 
eme panaszokat megszüntetni. Elmondja, 
hogy ezek a panaszok nagyrészt azok
nak az országból ideözönlő, munkake
rülő, züllött erkölcsű nőszemélyeknek 
az üzelmeire vezethetők vissza, akik a 
cseléd cimet csak bitorolják, ezt a 
tisztes foglalkozást csak a vagyonbiz- 
tosságot és közerkölcsiséget veszélyez
tető cselekményeik palástolására foly
tatják ; rakoncátlan viselkedésükkel'a 
tisztességesen szolgáló cselédek jó 
hírnevét és becsületét diszkreditálják.

Ezek a züllött erkölcsű nők legna
gyobb részben csak azért állanak 1-2 
hétre szolgálatba, hogy szükség esetén 
a rendőrhatóság előtt magukat mint 
cselédek igazolhassák, azután hónapokat 
lebujokban, lakásadó asszonyoknál tar
tózkodnak, szolgálat és foglalkozás 
nélkül csavarognak. Idejük nagy részét 
nappal nyilvános helyeken, sétányokon, 
kaszárnyák közelében, helyszerző-iro- 
dában, éjjel pedig tánctermekben és 
egyéb mulató helyeken töltik. A henye 
munkanélküli élethez egyre jobban 
hozzászokva, az erkölcsi züllésnek csak
hamar oly fokára jutnak, hogy az 
erkölcstelen utón szerzett pénz képezi 
egyedüli keresetforrásukat. Azok a 
csavargáshoz szokott nőszemélyek pe
dig, akik az előző pontban jelzett mó
don magukat föntartani nem tudják, 

rendszerint vagyon elleni bűncselekmé
nyekre vetemednek. Addig változtatják 
a szolgálatot, amíg oly helyre találnak, 
ahol a szolgálatadó kifosztására kedvező 
alkalom Dyilik. Az ilyen alkalmat 
csakhamar föl is használják s újra csa
varognak, mig a lopott értékből telik.

Ámbár mindazon panaszokat, ame
lyek a cselédek ellen felhangzanak, a 
cselédtörvény megfelelő módosítása 
nélkül megszüntetni nem lehet, addig 
is azonban, amig ez törvényhozási utón 
megtörténik és a rendőrségnek a cselé
dek ellenőrzésére tágabb hatáskör nyílik, 
szükséges, hogy a fönnálló törvények 
és törvényes rendeletek korlátain belül 
lelkiismeretesen, de egyúttal a kellő 
szigorral is megtétessenek a rendőrha
tóság által már most is mindazok az 
intézkedések, amelyek ezen már-már 
tűrhetetlenné vált bajok megszünteté
sére alkalmasoknak mutatkoznak. Arra 
való tekintettel, hogy az ilyen csavargó, 
laza erkölcsű cselédeket csak azzal 
tudjuk a végleges zülléstől megmenteni, 
ha őket abból a léha körből, amelynek 
élnek, kiragadjuk s a városból eltá- 
volitva, egyidejűleg szüleiket, rokonai
kat felügyeletre fölhívjuk, — utasította 
az összes kerületi kapitányságokat, hogy 
az ilyen cselédekre ezentúl ők is foko
zottabb figyelmet fordítsanak. Ha a 
cselédek akár folyamatba tett kihá- 
gási eljárás során, akár egyéb okból a 
kerületi kapitányságnál megjelennek, 
soha se mulasszák el a cselédkönyvet 
behatóan átvizsgálni s ha azt látják, 
hogy a cseléd helyét minduntalan vál
toztatja, gyakran és huzamosabb ideig 
hely nélkül csavarog, anélkül, hogy 
erre elfogadható mentséget tudna elő
adni, akkor az ilyen cselédeket min
denkor kisértessék át a rendőrfogház 
és toloncügyosztályhoz. Ugyanezen 
elbánás alá vonandók azok a cselédek 
is, akik gazdájukat meglopják, bünte

tésüket kiállották, illetve vádinditvány 
hiányában ellenük a büntető eljárás 
meg nem indítható.

Azok a h elyek, ahol az ilyen csa
vargó cselédek megszállni, mulatni, 
illetve tartózkodni szoktak, pontosan 
nyilvántartandók, úgy ezek, valamint a 
cselédszerző i ódák mind gyakrabban 
megvizsgálandók s ezen vizsgálat alkal
mával ott talált csavargó cselédek 
előállitandók s az előző pont értelmé
ben való eljárás alá vonandók. Az 
úgynevezett kvártélyos asszonyok fön
tebb vázolt erkölcstelen üzelmei a leg
szigorúbban ellenőrzendők. Ezek kipu- 
hatolására a kapitányságok a legnagyobb 
gondot forditsák, igazolt esetben ellenük 
kíméletlen szigorral járjanak el.

Különös figyelemmel legyenek to
vábbá a kapitányságok a cselédkönyvek 
meghamisítására is.

Ennek a rendeletnek valószínűleg 
meg is lesz az üdvös hatása, noha, 
mint azt már lapunk hasábjain több 
Ízben kifejtettük, mindaddig nem szűnik 
meg a cseléd mizéria, a mig a mai 
közvetítő rendszert meg nem szüntetik 
és a városi kezelésbe vett ingyenes 
cseléd közvetítést be nem hozzák,

Ná’unk sem árt ha rkapitányság 
megszívleli a rendeletben mondottak 
igazságát s azt a gyakorlatban tényleg 
alkalmazza is. Nálunk sem jobbak a 
viszonyok, mint máshol. A legutóbb is 
a rendőrség egy csomó cselédleányt 
kisért be, kik éjjel felügyelet nélkül 
csavarogva a jó erkölcsöket veszélyez
tetik. Ezek a személyek nem állváu 
nyilvános ellenőrzés alatt egy véletlenül 
felderitett esetből tudódott ki, hogy 
mily veszedelmekkel fertőztetik meg 
azokat, a kik velük érintkeztek.

Ezen esettel kapcsolatban megem
lítjük, hogy hogy Léva város képvi
selőtestülete a múlt évben egy határo
zatot hozott, hogy korcsmákban negyven

T ARCZ A.
Utolsó éjszaka.

A La Force nevű börtön egjik legsö
tétebb cellájában kemény faágyon ült Pierre 
de Vácon ifjú felesége. Arca eltorzult a 
fájdalomtól és rémülettől s ajkai reszketve 
dadogták :

- Áldozata lettem a rémuralomnak, meg 
kell halnom. Felvette a lábainál heverő .e- 
velet a harmadszor is olvasta azt.

.Fájdalom, képtelen voltam neked 
ét I’ierreaek megszerezni a szabadságot. 
Ma reggeli esküvőtök bűntársává tett ; 
most már te is a noblesse-hez tartozol. A 
hajúiitéletet csak holnap hajtják végre 
rajtatok, de megígérték, hogy ezt az 
utó .. fö'di éjszakát együtt tölthetitek el. 
Pont nyolckor be fog vezetni téged a 
Pierre cellájába. Ó, bár csak többet te
hettem volna érettetek !

Szerető testvéred Henriette.u
A levél kiesett a Vaconné kezéből. 

Lépéseket hallott s a másik pillanatban egy 
ifjú leány jött be a nehéz tölgyfaajtón.

Hosszú vörös köpönyeg fedte termetét 
• a kámzsa fejére volt huzva. Nagyon ha- 
•onlitoit ikertestvérére, Vácon Margueritere. 
Lgyaooiyan sötét szemöldei és mandolavágásu 
•léméi voltak. A Marguerite haja ugyan 
®áskor göndörebb volt, de a bőr-ön nedves 
i* *lai  között kisimult as is. Marguerite ne/ 
ragadta a Henrietté kesét.

— Ne mondd, hogy no reméljek . —
tadogta. — Megírtad, de ne ismételd . . . . 

birom el 1 Meg keli halnom I A» órák 
Mluk. ... Nem tudok uembenéani a vég.

zettel ... és mégis . . . óh, Istenem I . . .
Henrietté szenvedélyes fájdalommal ölelte 

át nővérét.
Beszélt neki a Megváltóról, de az türel

metlenül félbeszakította :
— A vallás nem hoz vigaszt rám. Én 

ezt a vi'ágot szerettem, vidámságával, gyö
nyöréivé1. Csak a szabadulás reménye tartott 

' életben ! S most te ezt is elvetted tőlem 1 
Uh Henrietté, megmozgattál-e minden követ ? 
Azt mondják, hogy Louis Revenant semmit 
sem tagadhat meg tőled.

— Megtettem minden lehetőt — suttogta 
a másik. — Ezer frank volt összes megta
karított pénzem, de ezzel csak azt az egy 
koncessziót bírtam megvásárolni, melyről 
Írtam. — Nem vigasz-e rád Marguerite, hogy 
együtt mehetsz a halálba P.erre-vel.

I — Nem 1 — kiáltotta Marguerite szen-
• vedélyesen. — Eszel csak tetézed a bajt.

Talán ha szerelném. . . . Szegény bolond ö
■ azt hiszi ! Da ma éjjel képtelen leszek jól 

játszani a szerepemet. Elárulom magamat 1
— Szegény Marguerite 1
__Ha valakit szerettem, az Poussin 

volt. . . . Bár csak hozzá mentem volna in-
* kább. ö tudja, hogy szerettem, de megértette 

azt is, hogy nem bírok meglenni vagyon 
nélkül.

— Megmondtad ezt neki ?
— Len. Szent János-napkor vo’t. A 

' Pierre kastélya háta mögött találkoztunk. 
Emlékszem, hogy a sietségben a te kabáto- 
dat öltöttem mzgamra i ezt a vörös köppenyt, 
ami most rajtad van. Szegény fiú : Válaszom 
oaaknam megtörte a szivét. Ah I Most meg I 
van bouulva I

Te nem tudod, mit tesz azeretn:, 
Marguerite,

— Tudom, hogy mit tesz az életet 
szeretni I Ments meg Henrietté, ments meg! 
Én csak jajgatni fogok Pierre mellett s a 
kezemet tördelni . . ,

— Szegény Pierre 1 — szólt a másik
leány csendesen. — Est az utolsó csalódást 
nem 3zabad megérnie I Marguerite, bármily 
áron élni akarsz ?

— Bármily áron, Ilenriette !
— Akkor tedd, amit mondok. Vedd 

magadra e köpenyt és cserélj velem helyet. 
A szoknyánk egyforma.

— Mindjárt késő lesz Henrietté I
— Tudod, mit jelent ez ? Csókjai az 

én ajkamon fognak égni 1
— Tudom. Élni akarok 1
— Sohasem szeretted öt ?
— Soha I Siess Henrietté I
— Én mindig szerettem. Csakis öt sze

rettem. C iák ö érette teszem, nem arattad. 
Add ide a jegygy ü üdét ; van még valami 
amit neked adott ?

— Igen, egy kis lakat zsinóron a nya
kam körül.

— Add ide. Úgy. És most figyelj rám. 
Menj a rue Lafayette 15 sz. alá. A hálószo
bában megtalálod az ékszerszekrényemet. Itt 
van a kulcsa.

— Nem tréfálsz ? Ö ültté tenne, ha 
mást gondolnál.

— Ne félj 1 Csík ő meg ne tudja. Csitt 
— lépteket haltok ; az őr jön vissza. Bátorság 1

♦

Mikor nyolc órakor a Pierre cellájába 
veaették Henriettet, Pierre ünnepélyei ko- 

mo’ysággal öle'te öt a keblére
— Hidd nézzek rád szerelmem 1 Egy 

Kissé meg vagy fogyva 1 Hogy remegsz petit 1
— A bo'dogság remegése ez Pierre.
— Hát nem félsz a haláltól, Marguerite ?
— Nem. Te nélküled az élet volna halál.
A keskeny cellát egy kis vörös lámpa 

világította meg s Henrietté örült a ho
málynak.

— Marguerite — szólt Pierre — ezt az 
együttlétünket Henriettének köszönjük. Én 
nekem valamit megkell gyónni. Vájjon nem 
esnék-e rosszul neked ?

— Oa nem, nem — szólt a leány mo
hón. — Mondj el mindent. Hí most hall
gatsz, soha többé nem könnyitheted meg a 
lelkemet.

— 0 legyen. Ti annyira hasonlittok 
egymáshoz, hogy külön-külön föl sem ismer
lek benneteket. Dj az ö hangja édesebbnek 
tetszett nekem eleinte s szemében több lel
ket véltem felfedezni, mint a tiedben. Ke
gyetlenül csalódtam. Szent Jinos-napkor a 
kastély körül járká'va hangokat hallottam. 
Öakénytelenül oda figyeltem. Egy nő és egy 
férfi beszélt együtt. A nő igy szólt ; —
„Szeretlek Poussin Eduard, de nem tudok 
vagyon nélkül élni !“ — És e pillanatban 
megvillant a Hinriette vörös köpenye a 
holdfáiiyben. Sohasem felejtem el a férfi 
bánatos feijajduláaát 1 Ah, te sírsz, petite ? 
Miért is mondtam el neked I

— N em, nem — szólt a leány közelebb 
hajolva hozzá. — A boldogságtól sírok, 
amiért az enyém Vagy, egészen az enyém. 
E igém szerettél, ugy-e ?

— Igen, petite, a külsőtök egyforma



éven aluli nőket kiszolgáló vagy 
pénztárosnő gyanánt alkalmazni ne 
lehessen, s ezek viselete is illendő 
határok közé szoritassék. És ime mi 
történik 1 Egy két érdekelt egyén fe- 
lebbezésére az alispán megsemmisíti a 
város ezen hosszas eszmecsere után 
alaposan megfontolt határozatát, mert 
erre szerinte törvényes alap nincs. A 
történet vége az, hogy azóta minden 
kis lebujbán ott díszelegnek a kasszi- 
ros kisasszonyok, a szállodákban ott 
vannak a szobaleányok, akik jóformán 
fizetést sem kapnak. Az erkölcsöt és 
egészséget veszélyeztetik. A múlt évben 
is ők voltak okai több jóra való, szor
galmas diák megtévelyedésének és 
csendes eltávolításának. Sokszor a ren
dőrség sem tehet ellenük semmit, mert 
csak akkorjönnek mindennek nyomára, 
mikor a kórházból értesülnek arról, 
hogy a korcsmákban alkalmazott nő
személyek veszedelmes betegségben 
fekszenek.

Ha megkívánjuk a rendőrhatóságtól, 
hogy a cselédek és mindenféle női alkal
mazottakkal szemben kellő ellenőrzést 
és felügyeletet gyakoroljon, akkor meg
kívánjuk a felettes hatóságtól is, hogy 
ezen irányban megindított s a közerköl
csök javítását alsó akciónknak meg
gondolatlan rendelkezéseivel útját ne 
állja s hagyjon bennünket söpörni és 
tisztogatni ott, hol sok a söpörni és 
tisztogatni való.

Követeljük, hogy a rendőrség telje
sítse kötelességét és fokozottabb ener
giával iparkodjanak a cselédek elzül- 
lését megakadályozni, de követeljük 
akkor úgy a felettes hatóságtól, mint 
a nagy közönségtől, hogy ebben neki 
segítségére legyenek, mert csak igy 
fogunk tudni szemmel látható eredményt 
e téren is elérni.

Társadalmi tevékenység.
A népek, a nemzetek, országok, letűnt 

világok életében a kutató szem egy hatalmas 
erőt vehet észre, a társadalom erejét. Mindent, 
ami változás a világon végbe megy — értem 
az emberek világát — mindent a társadalom 
teremt, alkot, birál, javít, ront sőt tönkre 
is tesz.

volt, de a lélek milyen kUlömbözö 1 A szép 
test nem elég; a szerelmet a lélek teszi 
halhatatlanná. Tudod-e, hogy még sokkal 
boldogabb vagyok most, mint völegényko- 
rom egész idején ? Atkor úgy éreztem, hogy 
nélkülem is meg tudnál élni.

— Sohasem tudnék meglenni nélküled, 
Pierre.

— Ah ! most érzem ezt 1 De jöjj kö
zelebb hozzám, petite. Hisz férj és feleség 
vagyunk . . .

— Mi volt az esküminta Áfám és Éva 
között a paradicsomban, P.erre ?

— Nem tudom — válaszolt Pierre — 
de azt hiszem, hogy a hol Isten jelen van, 
ott felesleges az eskü,

— Lecsúszott a jegygyűrűm, Pierre. 
Húzd fel ez ujjamra ismét. Es most mondd 
utánnam : az isten lelke kössön össze ben
nünket örökre.

— Az Isten lelke kössön össze bennün
ket örökre — ismételte Pierre komolyan.

•
Reggel az őr csak Pierret találta élet

ben. A fiatal asszony visszaköltözött az ég 
angyalai közé. A. B.

Szomorú történet.
Ott, bol a rejtett füzes alján 
Sngárba vész a kék határ, 
Szent áhítattal, kéz a kézben 
Mereng egy boldog, ifjú pár, 
8 a szemük néha összevillan, 
A csókos ajkra csók szakad . . 
. . . Május van. Nyílnak a virágok 
Az összesúgó fák alatt.

•

Világra jött az első gyermek. 
Az anya súlyos nagy beteg ;
Tán meg sem éri már a reggelt — 
Szólott az orvos, — úgy lehet.
A férj leroskad összetörtén, 
Égő szemébe könny szalad . . .
. , . Augusztus van. Uervadt a rét is 
A lombveszitő fák alatt.

«

A temetőben Sir fehérük ; 
Az ifjú mártir ott pihen.
Egy bánatos agg évek óta 
Áztatja könnyel csendesen.
Az élet nagyon megviselte, 
Övé csak az a domb maradt . , , 
. . . December. Sivár pusztaság van 
A tarlott, néma fák alatt.

Szgredai Károly.

A mi szükebb körű világunkban is van e 
a legkisebb tény, van-e munka, van-e ered
mény akár jó, akár rossz, mely a társada'om, 
közvetlen, vagy közvetített működése, közbe
lépése, tevékenysége nélkül létesült volna, 
jött volna létre.

A legrégibb kortól a mai napig látjuk, 
minden nemzet, miuden nép életében a 
társadalom munkáját.

A társadalom teromt, alkot, de ugyan
azon társadalom büntet, sőt megvet és elti
por. A társada'om államokat alkot és álla
mokat huktat, a társadalom kirá'yokat 
koronáz és királyokat gyilko’. (Ez is törté
neti igazság.)

A mi társadalmunk is olyan, mint a 
világ bármely társadalma, csak talán mi 
magyar társadalom, egy kissé hevülékenyek 
vagyunk, de kitartásunk nem tart sokáig.

Csak a legközelebbi multbau is mily 
lázzal, mily szenvedéllyel mozdult meg a 
magyar társadalom.

Adakoztunk és adakoznak. Ez a tevő
leges képesítője a társadalomnak. Mellőzünk, 

■ bojkotálunk, magunk közül kizárunk, — ez 
' a szenvedöleges, illetve negatív tevékenysége 

a társadalomnak.
Sajnos mindez, mint fentebb emlitém, 

gyors hovü'és, do utána következő eler
nyedés is.

Ingyen tej, iskola hajó, kulturális intéz
mények, szobrok, szanatóriumok vakok 
intézetei, stb. stb. egytől-egyig a társadalom 
tevékenységétől várják megvalósításukat 
vagy felvirágzásukat. Bármily összeget, bár
mily terhet vesz magára az állam, a társa
dalom nélkül, vagy éppen anuak ellenére 
képtelen bármit is, hasznosat és kielégítőt 
produkálni. Viszont, ha a társadalom hatal
masan követel valamit, nem képes annak sem 
az államhatalom, sem semmi más hatalom 
ellentállni.

A pogány isteDekat nem tar háttá semmi 
sem tovább, mikor a társadalom elfordult 
tőlük. Azt hiszem, ez a világ legelső nagy
hatalma. — A sajtó, amit szintén nagyha
talomnak tartanak, nem egyéb, miül a tár
sadalom hangja. Egy szerve, egy fontos 
szerve. A társadalom a hányszor tevőleges, 
vagy ntm’oges mozgalmat indít, a sajtó az, 
mely e társadalom érzésének, gondolkozásá
nak kifejezést ad.

Ha tehát mi most a társadalom legújabb 
mozgalmáról szólunk, nim magunk, hanem a 
társadalom szólal meg sorba rakott betűinkből.

A magyar ipar pártolása az, melyet 
általánosítani törekszik legújabban a magyar 
társadalom. A magyar ipar, a honi pártolása 
nemcsak jótétemény hazai munkásainkra 
nézve, nemcsak könnyíteni akar nemzetünk 
egy n*gy kontingensén, nemcsak egyik 
megoldása a kivándorlás megakadályozásának, 
— hanem egy fö—fő érdeke a magyar 
fogyasztó közönségnek, egy kötelessége 
minden e haza fö djén született, bármely 

‘ vallásu és bármely ajkú bo ^polgárnak. Hogy 
! és miért ? Hogy könnyíti meg a fentebb 
; említetteket, hogy válik anyagi haszonná, 

ha hazai terményt és ipari produktumot 
' veszünk, erről felesleges irni, azt már oly 

sokszor és oly sokan leírták. — A mi tár
sadalmunkat akarjuk felhivni e mozgalomra. 
Ha van egy kis hazafiság benne, ha van 
elég üzleti szellem, hogy belássa a saját 
hasznát a hazai pártolása mellett, akkor 
lépjen az a kis társadalom is a sorba. Sorból 
lesz a szakasz, szakaszokból a századok, 
ezredek, a hadseregek, a győzhetetlen had
seregek. Utasítsa vissza az idegent, a kül
földit, mindent, amit nálunk is előállítanak. 
Rá tudnék mutatni néhány kereskedőre, sőt 
megtudnám nevezni néhány cikkét, a mi 
külföldi s amit épp oly jót épp oly olcsón 
megtudna kapni itt is, mint a külföldön. A 
magyar cukornak óriási kivitele van. A 
magyar gyufa a világon a legolcsóbb. A fő
város utcáin hat krajcárért tizenkét csoma
got adnak, pedig az a házaló sem ajándé
kozza. Ö is nyer rajta valamit. Még „frank 
kávé", a kifogásolt frank kávé is kapható, 
csak magyar gyárban kell megrendelni. — 
Hogy a gyáros osztrák, vagy angol, az nem 
bánt minket. Őrömmel fogadunk bárkit, aki 
itt alakit gyárat, mert hisz magyar munkás 
itt szerzi eledelét, ruháját. Következőleg . . .

De nem szükséges a következtetések 
egész láncolatát fűzni. Hisz ez természetes. 
A kereskedők adjanak túl már bevásárolt 
cikkeiken, de azután ők is tekintsék magu
kat a társadalomnak, ennek a hatalmas tár
sadalomnak tagjai gyanánt. Gondolják meg, 
hogy ez a legelső nagyhatalom, amely jutal
maz, szobrot emel, de büntet, megvet, 
megsemmisít,

A társadalom pedig ne feledkezzék meg 
hatalmáról, ne vesztege'jen tétlenül, hanem 
őrködjék, hogy a világ, a mi világunk, az ö 
hatalmi intencióinak megfelelőleg formálód
jék, alakuljon. — Udvarának intrikusait és 
gonosz tanácsadóit tegye nyugdíjba, vagy 
bocsássa szabadságra.

Z. H

A csecsemők 8 gyermekek nyári 
gondozásáról.

Dr. Kokas Lajos járási orvos.
A gyermek a haza remenye, 

ha a virágot lehullani hagyjuk, a 
gyümölcsöt is megöltük s med
dővé tettük.

Apponyi Albert.

Időszerű, hogy a csecsemő s a kisbaba 
legnagyobb ellenségéről, a gyermekkolera, a 
gyermekek nyári hasmenéséről szóljunk. A 
csecsemőkor legsúlyosabb bántalma főleg a 
nyári hónapokban lép fel, megtámadhat 
nemi küiömbség nélkül minden gyermeket 
főleg 2-ik év végéig. Miben nyilvánul ezen 
nyavalya ? Legállandóbb tünetei a hányás és 
hasmenés. A hányás többnyire savanyú 
szagu, néha epétől sárgára festett, a székle- I 
tét többnyire lugfolyós, zöldes színű, később ■ 

i színtelen. A lélegzés gyor-, felületes legtöbb- j 
| szőr nehezített. A h;s gyakran puff id*. Ezen 

gyomor és bélbántalom okozói pedig egyedül 
azok a fertőző anyagok, melyek különösen a 
nyári hónapokban a melegség hatása alatt a 
tejben kifejlődnek. Kifejlődhetnek ezen 
mérgezést előidéző baktériumok (fertőző ősi- I 
rák és gombák) az anya tejben is, de a 
tapasztalat azt b zouyitja, hogy ezek koránt
sem oly veszélyes természetüjk, minf a 
mesterségesen táplált csecsemők — tehát 
nem anya tejjel táplált gyermekek—gyomor ! 
és bélhurutja. Sok Ciecsemö pusztul el ebben 
a betegségben kü önösen nálunk, minek oka j 
az édesanya hanyagsága és tudatlansága. . 
Nagyon óvatosnak kell lenni a dudlival tápiáit 
csecsemővel, nagyon vigyáznunk kell a kis 
baba nyári kosztjára, ha annak hasmenését, 
mely végzetessé is vállhatik, elkerülni akar
juk. De balga, dőre az a szülő, ki megnyug
tatja magát azzal, hogy tán a kicsikének 
„foga jön“, vagy egy kissé elrontotta a 
gyomrát, csak aira nem gondol, hogy ebből 
nagy baj lehet. Beszélhet a doktor akármit, í 
mégis mindennapi dolog, hogy a féléves 
gyermek együtt kosztol a felnőttekkel, eszik , 
főzeléket, krumplit, Bőt még gyümölcsösei is , 
megkínálják s örülnek, hogy a kicsike kapott 
a cseresznye után. I

Hogy ezen betegség ellen sikerrel véde
kezhessünk, mely a magyar fajnak ép oly 
pusztítója, mint a tuberku ózis a (gümőkór), 
a következőket kell szem előtt tartani min- i 
denkinek, aki magát anyának hivatja és 
vallja : I

A csecsemőtől az emlőt a nyári hóna
pokban megvonni nem szabad.

Téves az anyának az a hite, hogy csupán 
tej táplálék mellett gyermeke már az első 
felévben éhséget szenved.

A gyermek táplálására mindig forralt 
tejet használjunk, azt legalább 5 percig kell 
forralni s minden étkezés előtt újból felfözni.

Ha a hasmenés, hányás tényleg fellép, 
böj'öitetni kell a kicsikét, hadd tisztuljon ki . 
a gyomra meg a bélé. Ilyenkor óránkiut 
néhány kanál orosz teát adjuek.

Adjunk italul tojásfehérjéé vizet a kis : 
botegnek, mely úgy készül, hogy egy tojás
fehérjét habbá verünk, hozzá keverünk egy ' 
negyeddter — előbb felforralt, azután lehűtött 
vizet és 2 darab kockacukrot, esetleg adunk ( 
a keverékbe 1 teáskanálnyi konyakot is.

Jó a r'zs viz is, melyet úgy készítünk, j 
hogy 2 evőkanál rizst porrá törve előbb 
hidegvízzel felkeverjük s aztán fe forraljuk. ’ 
Leszűrés után hidegen használjuk. Ezeket a 
főzeteket hasmenés esetén kanalankint adjuk ■ 
s a gyermeket csak 3—4 óránkint szoptatjuk i 
vagy tápláljuk tejjel.

Minden kisdedre az élet első 2 éve a 
legveszedelmesebb. A gyenge gyomor és bél 
ekkor van kitéve a legtöbb veszélynek, a 
legnagyobb éberséggel kisérjük tehát táp
lálkozását s ne feledjük, hogy a „gyermek- j 
védelemben nyilvánul a szeretet ereje, mert 
a gyermekvédelem honvédelem."

Különfélék.
— A első gymnáziuml osztály 

párhuzamosítása. Tekintve azt, hogy a 
gymnázium első osztályára jelentkező tanu
lók száma már az 1905/6 tanév végén 
meghaladta a hatvanat s úgy a helybeli mint 
vidéki szülők folyton tudakozódnak, van-e 
még hely hely az I. osztályban, agymnáziumi 
igazgató megkereste Léva város tekintetes 
tanácsát, hogy a gymnzázium 1. osztályából 
kimaradó tanulók szüleinek s a tanügynek 
érdekében tegye meg a szükséges lépéseket 
az I. osztály párhuzamosítása iránt. Az ügy
gyei egy bizottság is foglalkozott s a pár
huzamosítás mellett foglalt állást, jóllehet a 
a párhuzamos osztály fentartása a jelen 
tanévben a városra némi terhet fog róni, 
de legalább nem lesz kénytelen 20-30 Léva 
városi szülő gyermekeit idegen városba vinni. 
Hisszük ób reméljük, hogy az illetékes ha
tóság is magáévá teszi a párhuzamos osztály 
ügyét. Csak az a sajnálatraméltó az egész 
dologban, hogy a párhuzamosítás ügyének 
halasztása miatt több szomszéd vidéki szülő 

már másfelé vitte gyermekét, remélhetőleg 
e hir folytán még az u’olsó percben változ- 
tat elhatározásán s fiát a lévai főgymnázi- 
umba hozza.

— Elmarad az ellenőrzési szemle. 
A honvédelmi miniszter sürgős intézkedés 
végett körrendeletben értesítette az ös. !a 
törvényhatóságokat, hogy ez idén a kö 
hadserog s a honvédség tartalékos lég::..-, 
ségének ellenőrző szemléit, valamint a n p. 
föikelési időszaki jelentkezéseit nem J] 
megtartani. A tartalékos tisztek ellen- ző 
szemléjét azonban az idén is rendes m Q 
megtartják.

— Javító, pótló, felv. és ma^ta. 
vizsgálatok. A helybeli fögymnáziun. a 
az 1906—7. tanév elején tartandó ja 
vizsgálatok napjául a fögimn. igazga 
kitűzte augusztus hó 31-ét. A jelenté., á 
délelőtt történik a bizonyítvány áta, 4 
mellett, a vizsgálatok dé után 2 órakor . j. 
dödnek ; a pótló felvételi és magáovizsg 
tok szeptember hó 1 és eset.'e' 3-án.

— Előléptetés. Bodor Kíro.y k ,j 
mérnököt, az aranyosmaróti államépite- ti 
hivatal főnökét a kereskedelmügyi min ,. .r 
főmérnökké nevezte ki.

— Kinevezés. A kereskedelm 
miniszter Rajczy Vilma posta-és táviró k ,t 
az aranyosmaróti postahivatalhíz posta és 
táviró kezelővé nevezte ki.

— Kémes küzdelem egy őrülttel. 
Veszedelmes kalaudja volt a napok m 
Zitterbart Vilmos nemcsényi kápta'aoi int (f. 
ne>. Egy tébolyult nemcsényi földmivesi. k, 
Lacsni Jánosnak, az a szerencsétlen rög z- 
m^je támadt, hogy neki küldetése az, L 
az intézőt ölje meg. Egy kaszából kovácsit 
éles késsel be is rontott az intéző irodája a, 
aki egyedül vöt bonu és csak annyi idsje 
volt, hogy szöges végű botját felkaphatta 
és azial védekezett. Irtózatos, percekig t i tó 
küzdelem következett. At őrült nem törő
dött a súlyos ütésekkel, sem a szúrásokkal, 
melyeket a megtámadott botjával ejtett r«j a, 
egyre döfködött a veszedelmes szerszámmal. 
Nagysoká a előkerültek a cselédek, gazd.sági 
munkások, de ezek közelíteni sem mertek a 
szurkáló örüithez. Végre is az intéző kiugrott 
a szobából, mire az utána rohanó őrültet 
nagynehezen legyűrték. A rokonszenves, 
köztiszteletben álló intézőt ciak lélekje en- 
léte éi ügyessége mentette meg. Az őrültet 
az aranyosmaróti kórházba szállították.

— Az érsekujvári sörárpavásar 
folyó hó 19-én tartatott meg. As intézmény 
igen jól bevált, annak dacára, hogy a bécsi 
tőzsde, valamint az ügynökök és közvetítők 
mindent elkövettek, hogy a vállalkozást 
nevetséges színben tüntessék fel és annak 
hitelét megront á . Több mint 2000 vsggon 
árpa volt bejelentve ; Barsvármegyéböl 51 
termelő 140 vaggont jelentett. A bizottság 
előtt 141 vaggon vétetett msg, a vásárbi
zottság elkerülés vei — a rendezési költsé
gek megtakarítása szempontjából — a per- 
ronon eladatott 516 vaggon 13-80—14-50 
korona átlagos árban. Legszebb árpának 
bizonyult a honti, melyért 16 koronát is 
adtak. A vásárnak többi eredménye még az, 
hogy a jeienvolt külföldi nagykereskedői 
majd ezután fogják megtenni rendeléseiket 
közvetlenül a termelőknél, mert hiszen akkor 
még nem is volt mindenki készen a gabo
nájával.

— „Előre." E-.en jelige alatt a lévai 
áll. tanítóképző 1904/5 tanévben végzett 
növendékei a magyar nyelv és nemzeti szel
lem terjesztésére egyesületet alakítottak, és 
fogalmukat legtöbben derekasan megtartj .k. 
A szövetség egyik buzgó tagja Csorba Ö n 
bankai tanító, akitől Előre jelige a at: a 
következő meghívót kap uk : hazadui tisz
telettel adjuk tudiára az összes selmec és 
környékbeli magyar érzJmü po'gárságn >■<, 
hogy ez egy év előtt alakult Bankai Ifjus gi 
Egyesü et a saját pénztára javára 1906 vi 
augusztus hó 26 án búcsúkor, d. u. 3 óra or 
megkezdődő nyári mulatságot rendez, me e 
minden lelkesedő magyar honpolgár eze el 
meghivatik. Ezen alkalommal az ifjú -g 
hazafiui kötelességének is eleget aka. <n 
♦ enni, azért egyesületen kivül, a saját e .r- 
galmából, egész uj személy változással és uj 
szereplőkkel újra előadja Tóth Ede F u- 
rossza cimü népszínművét. Belépti díj I. 
hely 1 korona 20 fillér, II. hely 60 dl. r, 
gyermekjegy 30 fillér. Felü fizetéseket a 
nemes cél érderében köszönettel fogad < 
és hirlapilag nyugtázunk. A zenét a hely éli 
és vihnyei vonós és fúvós zenekarok felváltva 
fogják szolgálni. Ezután a hazafias köz . ;eg 
becses pártfogását kérve, maradtunk hu ui 
hódolattal : a rendező-bizottság.

— Ócska könyvek. Az iskolai év 
kezdetén nagy gondot és költséget ok mák 
a szülőknek a könyvek és tanszerek b vér
zésé. Sokan úgy akarnak takarékoskodni, 
hogy gyermekük számára ócska, használt 
könyveket szereznek be. Ez a takarékosko
dás esetleg igen sokba kerül. Ugyanis több 
miniszteri rendelet tiltja az ócska könyvek 
beszerzését, mert az ilyenek a legveszedel
mesebb terjesztői a ragadós betegségeknek, 
többek köat a tüdövésznek. Másrészt * 
.egtöbbször ilyen módon régi, már elavult 
kiadású könyvek kerülnek forgalomba, ami 
aztán a diáknak nagy nehézséget okoz * 
tanulásnál ; meg holmi elrongyolt, elpakolt 
könyvből a tanulás sem — „gusztusos." 
Legjobb azért uj könyvet venni, mert ezek 
kellőleg bekötve még az iskolák elvégzése 
után is értékes emléket és hasznos olvas
mányt képeinek,
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— Eljegyzések. Csebi Pogány Kornél, 
t debreceni m. kir. áll. föreáliskoia tanára 
és nagykereukényi földbirtokos örömmel 
tudatja néhai nejétől Almási Bakó Ilonától 
,sármazó Stefiké leányának eljegyzését Lesz- 
nIj K-fczynski Koméi a debreceni r. kath. 
fagyain, tanárával és festömurésszel.

Pápay Dezső állami tanító eljegyezte 
Viirínyi Mariskát kontón.

— Állandó műkedvelői kiállítás. 
A Magy»r Műkedvelők Társulatának —’ 
amely céljául tűzte ki a műkedvelők állandó 
kiállítását létesíteni — tagja lehet minden 
■»gy»r műkedvelő. A tagok a kiállítani 
szándékolt műtárgyakkal tetszés szerinti 
mei viségben -- minden külön dij nélkül 
- r -ztvehetnek. A mű árgyak a tárlatokon 
érte esitve lesznek. A kiállítás iránt — amely 
novamber hó 15 én nyílik meg — élénk 
érd .'idéz mutatkozik. As eddig belépett 
tag összesen 628 müvet jelentettek be 
ám. , körülmény egymaga is a kiállítás 
erk :si sikerét jelenti. A társulat igazgató
ság (Budapest, Kerrpesi-ut 17.) érdeklő
dők. ak prospektust szívesen küld.

Dr. Gergely Fülöp Vihnyérő 
vis ttérve, orvosi működését a JPew Zsig- 
mot i féle házban megkezdte.

A F. M. K. E. évkönyve. A
F. K. E. augusztus hó 27. és 28. napjain 
tar: meg XXIV. évi rendes közgyűlését 
Sze -iványi-cso-batón. Ebből az alka’omból 
ax yesület évkönyve, amely Clair Vilmos 
fóti »r munkája, nagy részletességgel számol 
be egyesület széleskörű tevékenységéről. 
Az ,’yesület a Felvidék tizenegy törvény
hat agában állandóan fentart és segélyez 
36 -yermekóvót és 1 elemi népiskolát ; a 
magtár—tót nyelvhatáron és az egyes tör
vényhatóságok nyelvszigetein 107 népkönyv
tára működik, melyek nagy olvasottságnak 
örvendenek ; azonkívül egymásra szervezi a 
magyar olvasóköröket, ifjúsági egyesületeket, 
magyar dalosköröket, műkedvelő-társaságo
kat és iskolai színházakat. Az elmúlt évben 
mo/galmat indított az egyesület egy Nyitrán 
építendő kulturbáz érdekében, kiadta a 
Vágvidék népmondáit, elhagyott árva tót 
gyermekeket magyar vidékekre telepíte t, 
közbelépett a kormány nál a széniéi és miavti 
nemzetiségi olvasóköröd engedélyezése ellen, 
gyűjtést indított egy néhai Grünwt'd Bálának 
emelendő szobor költségeire, emlékiratot 
intézett a kormányhoz a vasárnapi munka 
szünetnek a páúnkamérésekre va'ó kiterjesz
tése iránt, erkö csileg és anyagilag támoga
tott minden hazafias törekvést, mely a 
felekezeti élet megmagyarositását s illetőleg 
a magyar isteni tiszteletet behozatalát cé
lozta. A F. M. K. E. eszméje volt, hogy a 
honvédgyalogezredeknél, a katonák műve
lése céljából, úgynevezett legénységi könyv
tárak szervezi essenek. Az országban első 
honvédlegénységi könyvtárat az egyesület 
mindjárt fői is állította Nyitra városában, a 
14. honvéd gyalogezrednél. Az intézmény 
annyira bevált, hogy Jekelfalussy Lajos 
honvédelmi miniszter nyilvános köszönetét 
fejez'e ki érte az egyesületnek s egyszers
mind magáévá tévén az eszmét, elrendelte, 
hogy hasonló legénységi könyvtárak az 
ország összes honvédállomásain államköltsé
gen szerveztes jenek. Az egyesületnek összes 
vagyona 262,411 korona. Bevételezz elmúlt 
1905. évben 77.504,84 korona volt, kiadása 
pedig 68.590,84 korona. Az 1907. évi költ
ségvetést 93,113 koronába kéri engedélyezni 
az 3 nökség. Ai egyesületnek ma 7437 tagja 
van, nevezetesen 713 alapitó, 339 élethosz- 
szigian való és 6386 rendes és pártoló tagja, 
szaporodás 1220 tag. A magyar nyelv sike
res tanításáért és a magyar szellemnek 
társadalmi utón való terjesztéséért az elnöke g 
indítványozza, hogy a 200 koronás Tnurócy 
Vdmoa-jutalomdij Veszély Imre ruttkai á'l. 
elem, iskolai tanítónak, a budapesti Nemzeti 
Cas inó 120 koronás jutaiomdija Kerényi 
Nándor bars-szt-mártoni áll. elemi iskola 
tanítónak ; a Bende Imre v. b. t. t. nyitrai 
püsj,80 koronás jutalomdija pedig Á^va/ 
János nagybittgei katb. tanitónak szavaztas
sák ... g. Az egyesület dicsérő oklevelét 28 
f«-ti tanító, tanítónő és óvónő kapja. 
A m«gy . yelv megtanulásában kitűnt idegen 
anyanyelvű elemi iskolai tanulók a jövő 
évtől kezdve nem jutalomkönyve kapnak, 
hanem egy kéthetenkint megismétlődő jutal
mat, az „Én Ljságom" cimu ifjúsági lapot, 
amelyet számukra az egyesület fog előfizetni, 
szorgalmuk arányában, egy-két-három évre. 
Évkönyvében az egyesület meleg hangon 
méltat;* Thurócy Vilmos v. b. t. t. cs. és 
kir. Kcmarás elévülhetetlen érdemeit, aki 8 
éven át volt elnöke az egyesületnek s annak 
n««n -.k erkölcsi tekintélyét emelte, de 
anya, ag is jelentékenyen megerősítette. Az 
egyec et jövő évi programmjában föl vannak 
Tév« ; * felvidéki magyar színészet rende
lése, * névmagyarosítások általánosítása, az 
ágvesületi óvónők fizetésrendezése és amit

i. slyen kellett volna említenünk i a nem- 
tetiségi mozgalom ellen való védekezés és 
•“nzk ellensúlyozása. Az egyesület ezidő 
”«rint dr. Gyürky Géza ügyvezető alelnök 
T«wtéae alatt van, aki már tizenkilenc éve 
•solgája önzetlenül az egyletet.

— Pályázat erdöörl és vadőrt 
*ákvizsgák ügyében. A m. kir. föídmi- 
’eiésügy! miniszter a „Budapesti Közlöny" 
®üit vasárnapi számában a következő pályá
zót hirdeti : Az erdöőri szakvizsgák folyó 
Ée' október hó 22-én és az erre következő 
“Pokon Budapesten, Pozsonyban, Basster- 
6íbMn, Mt.kolcon, Kassán, Kolozsvár',

I

II
i
I
í 
l

Máramarosszigeten, Brassóban, Nagiszeben- 
en, len»esvárott, Pécsett és Szombathelyen, 

i**u Pedig az erdöőri szakvizs
gákkal kapcsolatosan típesten, Pozsonyban, ’ 

z<*®,lhelyeii és Kolozsvárt a vármegye i 
sz lázában d. r-. 9 ó. fognak megkezdetni és 
° t mog*artatni. Felhivatnak mindazok j

er<^öör‘ vaSy vadöri vizsgát letenni 
hajtják, hogy hiteles bizonyítványokkal 

felszerelt folyamodvánaikat folyó évi szept. 
hó SO^ahhoz a kir. erdőfe ügyelőhöz * 
nyújtsák be, a kinek székhelyén vizsgát 
tenni kívánnak.

— Búcsú mulatság Zelizen A zelizi 
ipaios ifjúság szept. hó 9 en a „Wibneru-féla 
vendéglő helyiségében világposta, confetti 
és szerpentin csatával egybekötött zártkörű 
búcsúi táncmulatságot rendez.’ Belépti-dij : 
személyjégy 1 korona, családjegy 2 korona. 
Kezdete délután 4 órakor.

— Az angol parlament a serdülök 
dohányzása ellen. Londonból jelentik, 
hogy a dohánnyal űzött visszaélés elleni 
agitáció nagy lépésekkel halad előre. A 
lordok házában külön bizottság alakult, 
hogy a kérdést megvitassa és ez a bizottság 
egyhangúlag fogadott el egy indítványt, mely 
a dohányzással való visszaélések ellen tör
vényes intézkedések életbeléptetését ajánlja.
O.yan törvény alkotásáról van szó, mely 
büntetést szab ki minden 16 éven aluli 
egyénre, aki dohányt bármiféle formában 
élvez, továbbá azokra, kik dohányt 16 éven 
aluliaknak eladnak, vagy ajándékoznak, vagy 
az eladást vagy ajándékozást elősegítik, 16 
éven aluli személyeknél már a cigaretta 
vagy más dobányszerek birtoka is büntet
hető lesz. A javaslat azt kivánja, hogy a 
rendőrség 16 éven aluli fiatal embereke*, ha 
dohányozáson kapja ökat, az utcán is megál
líthassa és a dohánykészletet elkobozhassa. 
A hatóságok erre a pártköröket, tanítókat 
és más személyeket feljogosítják.

— Cselédleáuyképző nyílik meg f. 
évi november hó 1-én R maszombatban, 
amelyben az intézet növ üdékéi a háztartás 
mindennemű munkájába bevesettetnek és 
begyakoroltatnak. Ezt a humánus, üdvös, a 
cselédaérdést gyökeresen orvosolandó inté
zetet a „Rimaszombat és vidéke jótékony 
nöegylete" létesíti s melegen ajánljuk helyi 
nöegyleteink figyelmébe; talán egyesült e>ö- 
vel ök is ilyent hozhatnának létre, ami a 
sok havi pénztegélyzés és leánykiházasitás- 
nát sokkal nemesebb gyümölcsöt van hivatva 
érlelni. A rimaszombati cselédleányképzö 
fömozditója Samarjay Jánosné úrasszony, 
aki megkeresésre bizonyára szives felvilá
gosítást ad.

— A körorvosok fizetése. Gróf 
Andrássy Gyula belügyminister méltányolva 
a vármegyei kői orvosoknak a fizetésjavitás 
tárgyában évek óta hangoztatott panaszát, 
már legközelebb rendezni óhajtja a körorvo
sok illetményeinek kérdését. E célból ren
deletet intézett valamennyi vármegye alis
pánjához, hogy a vármegye járásainak szék
helyén lakó körorvosokra vonatkozó kimu
tatásokat tiz nap alatt terjesszék fel. E 
kimutatások a körorvosok mü iödési körére, 
fizetésére és utiátalányára vonatkoznak.

— A kereskedelmi és iparkama
rák hatáskörének kiterjesztése. Kossuth 
Ferenc a belügyminiszterrel egyetértőig . 
fontos rendeletet bocsátott ki. Hogy kiszé- , 
lesitse a kereskedelmi és iparkamarák ha- ■ 
táskörét és eredményesebbé tegye működé
sűké*, a miniszter utasi’ja a törvényhatósá 
gokat, hogy minden, a kereskedelem és ipar 
körébe eső kérdésnél előzőleg kérjék ki az 
illetékes kereskedelmi és iparkamara véle
ményét. Egyúttal intézkedett a miniszter, 
hogy az iparfelügyelök minden kérdésnél 
figyelembe vegyék a kamarák véleményét. 
Az ipar és kereske :elmi testületek részéről 
a miniszterhez küldendő beadványok, kíván
ságok és panaszok ezentúl a kamarák uiján 
terjesztendők föl, mely azokat átküldés előtt 
véleményezni tartozik. Ezen intézkedéssel 
sok közbevetöleges fölös munka kiméltetik 
meg, ami az administrativ eljárás tetemes 
megrövidülésére vezet.

Tanügy.
A lévai kegyesrendi fögymnáziumban az 

1906-1907. tanévre a beiratás szeptember 
hó 1. 3. és 4-én lesz. Az ünnepélyes „Veni 
Sancte* napja szeptember hó 5.

Léva, 1906. augusztus hó 23.
Az igazgatóság.

A lévai állami tanítóképző intézettel kap ■ 
csolatos hat osztályú elemi gyakorló iskolába 
való beírás folyó évi szeptember hó 1-én 
az iskola rendes helyiségében 8—11 óráig 
történik. — Az eddigi előjegyzés szerint az 
1—5-ik osztály telve van, csupán a 6-ik 
osztályban van még üres hely a hová az 
előjegyzés, illetve a fölvétel a beírás napján 
is lehetséges. . . .

A fentebbi iskolával kapcsolatos gazda
sági ismétlő iskola I és Il ik osztályába a 
heiratás folyó évi szeptember hó 8 és 9-én 
délelőtt 8-10 óráig történik. A II. osztályba 
a.ok az ismétlő iskolaköteleiek vétetnek föl, 
akik a Bizdasági ismétlő iskola I. oiztályát 
ezen, vagy más hasonló iskolánál sikerrel 
elvégeznék.^ augUsztU8 hó 23

A kópzöintézet igazgatósága.
A lévai irq. nőv. intézetében az 1906 7. U.évi . .. I*.,

polgári leányiskolában szeptember hó 1. 2. 

és 3-án tartatnak reggel 8 órától 11 óráig, 
délután 3 órától 5 óráig ; 4-én ünnepélyes 
„Veni Vancte," 5-én az iskolai szabályok 
felolvasása, 6-án reudes tanítás.

Az ismétő iskolában a beiratás szept. 
hó 4. és 9-én tartatk meg, reggel 8 órától
11 óráig, délután 3 órától 5 óráig.

Léva, 1905. augusztus hó 23.
Az intézet igazgatósága.

A lévai r. k. elemi fiúiskolában az 1906- 
1907. tanévre a beiratások szeptember hó
1. 2. és 3-án, délelőtt 8 —11 óráig, az iskola i 
irodájában eszközöltetnek. — Szeptember 
hó 4-én ünnepélyes „Veni Sancte" ; 5-én ; 
rendes tanítás. — Az első osztályba anya
könyvi kivonat, a többibe pedig az Értesítő 
Könyvecske alapján történik a felvétel.

Léva, 1906. augusztus hó 23.
Az igazgatóság.

A lévai iparostanonc-iskolába az 1906- 
1907. tanévre a beiratáeok szeptember hó
2. 8. és 9-én délután 2—4 óráig, a r, k. 
elemi fiúiskola irodájában eszköxöltetnek. — 
Szeptember hó 10-én rendes tanítás. — A 
tandij az egész évre 5 korona, amelynek 
fele a beiratásnál fizetendő. — A behatás
hoz minden tanonc iskolai bizouyitvá lyát is 
köteles magával hozni.

Léva, 1906. augusztus hó 23.
Az igazgatóság.

A lévai kereskedőtanonc iska az 1906/7 
tanévre a beiratások szeptember hó 2 és 8-án ! 
délután 2—4 óráig eszközöltetnek a városi ! 
róm. kath. fiúiskolában. Tandij félévenként
12 korona.

A kereskedő főnök urak már ezúton is 
figyelmeztetnek lkalmazott tarozcaik pontos ' 
beiratására — tekintet nélkül arra, hogy 
ezek próbaidőre vannak-e az üzletben.

A tanév szeptember hó 11-én délután 
5 órakor nyílik meg.

Az igazgatóság.
A lévai izr. iskolában a beiratások aug. 

hó 30. és 31 én folytaiólagosan szept. hó 
2 án tartatnak. R jndes előadások szept, hó 
3-án kezdődnek.

Az igazgatóság.

Szerkesztői üzenetek. j
Sz. J Körmöcbánya. Köszönettel vettük, legköze- •_ 

lebb jönni fog. A tiszteletpéldányt megindítottuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi augusztus hő ló-tól augusztus hó 26 -ig.

Születés.

A szülői neve a ©
o 5 8

A gyermek

neve

Rztihák Ede Milller Anna leány Berta Laura
Gál Dániel Szabó Mária tíu Ernő
Bura Péter Juhász Közi tiu István
Maurer Géza Jakál Johanna leány Ilona Margit
l’otocki Lajos Brezina Mária leány Erzsébet
Palkovics Pál Raniák Mária leány Ilona
Gaái Ernő Zilai Erzsébet leány Erzsébet
Horváth Pál Tamás Mária leány Ilona
Kis Lajos U^eiiger Teréz leáuy Anna
Kis Lajos Csenger Teréz tiu István

Házasság.

Halálozás

Vőlegény cs menyasszony neve Vallása

Spányik János Tyár Julianna r. k, görög kath.
Dcutsch Hermán Blum Evelin izraelita

Menyasszonyi selyem 
méterenkint 60 krtról 11 frt. 34 kiig minden színben, 
Bérmentv . és már elvámolva. Giüdag mintaválaszték 
postafordultával.

Ilenneberg selyem gyár Zürich.

Az elinnyt neve Kora A halál oka

Nagy Imre 54 éves agyrázk ódás
Szebechlebszki Lajos 16 „ tüdövész
Kis Istváu 14 óra vele szül, gyeng.
Abonyi (CL bd) Bertalan 68 éves dzivbilieutyü elégt
Mészáros Pál 6 hónap bélliurut

Lévai piaciárak,
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 20 fill. 12 
kor. 60 fi'l. — Kétszeres 11 kor. 80 fill. 12 
kor. — fill. — Rozs 10 kor. 40 fi i. 10 kor. 
60 fid. — Á-pa 11 kor. 60 fill. 13 kor. 20 
fill. — Zab 13 kor. 60 fill. 15 kor. 20 fill.
— Kukorica 13 kor. 40 fill. 14 kor. — fill.
— Lencse 24 kor. 40 fill. 25 kor. 80 fill. — 
Bab 17 kor. 40 fill. 17 kor. 80 fill. — Kö
les 9 kor. 40 fill. 20 kor. 40 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten.
Lóhere 95—105 kor. — Lucerna 108 — 
114 kor. —Mustármag 38 —40 kor. — Mu
har -------- kor. Biborhermag 34 —36 kor.

Irodalom és művészet.
Kozma Gyula „Képes Földrajzi Atlasz" 

és „K's K^pes Atlasz" c. az elemi népiskolák 
III—IV., iiletvo III. osztálya számára az uj 
tanterv alapjáa a földrajztanítás legújabb 
vívmányainak felhasználásával szerkesz'ett 
műről, Mosinger R. müiutézatének kiadása. 
Toldi Lajos könyvkereskedő bizománya 

(Budapest, II. kor., Fő utca 2 szám.) A utu. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 
jelzett iskolák számára 49,967/1906. sz. a. 
engedélyezte. Budapes székesfőváros tanácsa 
103,350/1906—VII. sz. határozatával a szé
kesfővárosi összes községi elemi népiskolákba
— mint pálya nyertes müvet — már a leg
közelebbi 1906/7 tanévre bevezetni rendelte 
A III—IV. ősz*, nagyobb Atlasz (68 o dal 
és 2 mümelléklettei) bolti ára kötve 1 kor. 
60 fill. A III. oszt, kissebb A'lasz ára 80 fill.

Az egész Atlasz 80 színezett és 96 
fénnyomásu képet és 12 drb. kettős térkép 
lapot, tehát 24 o'da't elfoglaló térképet 
tartalmaz ; összesen 68 oldalra terjed. Köz
használatban levő Atlaszainknál tehát jóval 
terjedelmesebb és tartalmasabb.

Az Atlasz művészi kivitele cimképe 
(Hungária mint tanító,) szintén a nemzeti 
eszmét szolgálja.

Véleményünk szerint a Kozma-féle képes 
Atlaszok a fö'drsjztanitás uj irányát szabják 
meg s mint ilyenek az anyag elrendezésével, 
csoportosításával, módszeres feldolgozásával 
és egyaránt haladást jeleznek s minden eddig 
meglelent isk. Atlaszaink közölt leginkább szol
gálják a szemléltetéshez fűzött követelményeket. 
Papirjuk, nyomásuk s általában küikiállitá- 
suk és mesés olcsóságuk a legfokozottabb igé
nyeket is kielégítheti.

Annyival is iukább ajánljuk az illetékes 
tanügyi hatóságok és a tanitóság figyelmébe, 
mert egyetlen kézi Atlasz, amely az uj tanterv 
szigorú szemmeltartásával készült s az elemi 
isk. földrajztanítás reformját szolgálja.

Nyilttér.
Jő házból

azonnal tanoncnak felvétetik fűszer 
és csemege üzletbe Amstetter Imre 
utóda Ropper Győzőnél Léván.

Eladó ház
Botka-utca 7 számú ház szabadkézből 
eladó. — Bővebb felvilágosítást ad 

özv Bozóky Elekné-

Fox-terrier
megvételre kerestetik. 1 évnél fiatalabb. 
Ajánlatok ár megjelölésével ÍOX-terríer 
Poste restante. Hont-Varsány.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer,
1 tegely ára I korona. — Szappan 80 fill. 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

— Két tanuló =
leány-gyermek vagy fiú ren
des ellátást nyerhet. — Lévan 
Balassa-ulca 7 szám.

JBorcég
jól bevezetett képviselőt keres ma
gas jutalék mellett. Ajánlatok Bor 
19 0 6 föposta restante Budapest.

2 iskolás fin
(joblo ixá-zból) teljea ellá
tást kaphat. Izx-aelita. 
családnál.

czimeren 

ismeretesek 

a raktárok

melyekben

Singer

gépek 

áruitatnak.

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

Kakaó éa csokoládé kedvelők agyelmébe:
Q János-féls

Kandói-Kakaó
a legosekólyübb e a !r tartalmú, aeért Igen könnyen 
•méaxthetö, aoha Bem okoz székrekedést, mind* 
asAltad ritka finom ize mellett kiválóan oioaó.

Valódi oaakli
Haff Jánoa \

névvel es a» orosalAn- 
védjegygyel. 

Csomagok i l/<kgr. 90 fillér 
» » */• » ŐO >
Mindenütt kapható.



34. szám

E só Alföldi Cognargvár Részvénytársaság és
Szeszfiiiomitógyar Kecskemsten. Ajánlja :

Barack-pálinka 
arack-cognsc 
arack-créme
Tulipán likőr
Jéglikőr

Port-Arthnr-kes.
Forth Ruyl rum 
Kecskein vidító

I TTecskemóti keserű
I h ecskeméti gvomorkss 

l\ecskhméii gyógyke erű
Tulipán cognac 
48-as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

Jc-ü.lözxleg-esség’eit.

Kapható : Kóhn Lajosnál Léván
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valódi első magyar szab. Adria-, Dűrkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

árak részletfizetésre:
Elsömagyar monopol-, Dürkopp és Oasser uj Singer
Uj Singer médium iparoagép állványnyal .
Tita.nR uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép • • •
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

. láb és kézi hajtásra■ ■ f* .
Körhajós családi (Kingschiff) gép .

„ iparos (Kingsehiff) gép . . •
Valódi Diirkopp — központorsó — gép családi

„ » " ..." ipar°8
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra •

Mfihímzésl készülék ára 4

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.

korona
varrógép 56-tól

»

76-ig
80-ir
88-ig
80-ig
96-ig 

100-ig

. 72-töl
. 78-tól
. 76-tól
. 86-tól
. 96-tól
. 100-tól 120-ig 
, 130-tól 150-ig 
. 120 korona
, 150 korona
. 44 korona

korona. **W I
_________________ __________________________________________________________t______________________________,o. M)

| Tulipán írótok j 
« Legújabb és legjobb toll 8 
« MAGYAR GYÁRTÁSÚ § X 8

írószerek, Papírok. Tinták, Tollak, írónők stb.

y Kaphatók ; ]|[y JJj (JS TÁFS^ | 
X Köny v és papirkereskedésében Léván. x
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B É R L ET!

A besztercebányai püspöki uradalom zárt ajánlatokkal egybekapcsc 
nyilvános árverésen bérbe adja és pedig:

a. az 1907. évi január hó 1-töl 1912-évi junius hó 30-ig terjedő hatodtél 
évre a barsmegyei Garanszőllős, Csejkő és Barsbsrzence községek határa 
lévő püspökuradalmi területeken gyakoroló vadászati jogot,

b. az 1906. évi október 1-töl 1912 évi szeptember hó 30-ig terjedő hat 
a garanrzentkeriszti nagyvendéglőt az ahhoz tartozó kerttel és

c. ugyancsak az 1906. évi október hó 1-töl 1912. évi szeptember hó 
30-ig terjedő hat évre a Luti la, Ókörmöcske és Mogyoróméi községek határában 
lévő püspök uradalmi területeken található kvarc és trachytkövek bányásza
tának és kihasználásának jogát.

Az árverezni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése előtt minden 
egyes bértárgyra külön kü'ön 500 koronát m:nt bánatpénzt készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapirokban letenni, illetve a zárt ajánlathoz csatolni.

A zárt ajánlatot tevőkről feltételeztetik, hogy azok úgy az árverési, 
mint a szerződési feltételeket ismerik s azokat elfogadják, a nyilvános árverésen 
résztvevők pedig kötelesek ezen feltételeket elfogadásnak jeléül sajátkezűig 
alá is írni.

A püspöki uradalom az ajánlatokhoz kötve nincs és azok között-tekintet 
né kül a megaj wlt bérösszeg nagyságára-telj esen szabadon választhat s esetleg 
valamennyi ajánlatot is visszautasíthatja.

Azon árverező, a ki ajánlatától visszalép, nemesik bánatpénzét veszti el. 
de tartozik azon felül a püspöki uradalomnak minden ezen visszalépésből 
származható s különösen sz általa megajánlt s a visszalépés folytán megtartaná 
egyetlen uj árverésnél elért bérösszeg közötti külömbözetben nyilvánuló kárt 
az erről nyert értesítéstől számított 15 nap alatt megtéríteni. Az el nem fogadott 
ajánlatokhoz tartozó bánatpénzeket kötelesek az árverelők azonnal visszavenni 
8 a visszavételt elismerni, mivel az ellenkező esetben az illetőknek költségeikre 
bírói letétbe fognak helyeztetni.

A szerződési feltételek az árverést megelőzőleg is Garamszentkereszten 
az uradalmi titkárnál, valamint Lutillán és Garamberzencén az erdőgondnok 
Ságoknál megtekinthetők.

Az árverés 1906 évi szeptember hó 3 án délelőtt 11 órakor 
lesz Garamszentkereszten megtartva.

Garamszentkereszten, 1906, évi augusztus hó 20 án.

Vetzel István
uradalmi felügyelő.
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évre

évre

g-eaeiiői 
Borászati 

Egyesület 
mint részv. tarsasag 

p alaczk-borai nak 
elárusító raktára

F olyékony 
arany és ezüst 

festékek

T ' I

Magy. kir. 
dohány, szivar, 

lőpor és kártya
árulás.

Első 
r ’ _■ 

rogep-, 
koszora.-, 

fa- és 
érczkopcrsó 

raktára, 

lm

gazdasági és var- -

AZ ARANY KASZÁHOZ
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H Ajánlják dúsan berendezett vas-, fűszer-, csemege- 

liszt-, festék-, kefekötö áruk- gazdasági- és kerti-magvak, 
0 vadászati eszközök, hangszerek, igen finom hurok, varró- 
d gépek öt évi jótállás mellett, gazdasági gépek és géprészek.
‘Szerszám: asztalos, bádogos, gépész, lakatos, kovács,kádár 

U x kerékgyártó, ács, esztergályos, czipész, házi és gazdaság 
d részére, tengelyek, ekerészek, valódi Fischer-féle reszelők 
H I és ráspolyok, lóször-,afrik Afripuo és tengeri fű, épület- és bu- 
ö i tor vasalások, finom kávé, ezukor, tea, rum, likőrök, cognac, 
’Ml fehér és vörös bor, valódi Meid inger-féle és öntött vas 

v kályhákkal felszerelt raktárukat.
Vidéki megrendelések legnagyobb figyelemmel és 

gyorsan teljesittetnek, uj képes árjegyzékek kívánatra bér
mentve küldetnek.
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Építési iroda áthelyezés!
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CzibulkaRezső Léván} 
okleveles építész, építőmester, 

jóhirnevü építési irodáját juiius Ixó 31—tői 
I2.éLlnai-utosL 2*7 számú saját *; 
házába helyezte élt- (

Tervezetek elkészítését, valamint azok kivitelét 
bárminemű építésekre legolcsóbb árak Lj’ 
mellett el-vé.lla.1- J

Úgyszintén bárminemű mérnöki munkálatokat A 
is legjutányosabb díjtáblázat szerint. í

Nagy raktár mindennemű építési anyagokból, A
ir-r

RETAY és BENEDEK
Öltárépitő és templomberendezési, egyházi szerek és zászlók gyára, elvállal templomok telles berendezését, 

felszerelését, kifestését és kikövezését.
~ BUDAPEST, T"V. kerület VÁCI-UTCA 59 szám. --

Nyomatott Nyitrai és Tára* könyvnyomdájában Léván.


