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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK
Vidéken és Léván házhoz küldés: 

ggy évre ... 10 kor. — fin. 
gat hóra ... 5 kor. ~ fin. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50, fill.

Peniek póatautalvánjrnyal küldhetők.
Hxámok 20 fillérért kapuatók

a kiadóhivatalban.
• j

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
__ _______________ 1________________
A ke: rátok a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 33. sz.)küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.
FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.

BARS
TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelen: hetenként egyszer
—í—• ► vasárnap reggel.

hirdetések
NégyhasÁbos petil-Bor egyszeri közlésért 14 fiit, 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belye^dij minden ejryes beiktatásér to fillér- 
IlivaialoM hirdetmények

100 szóig 2 kor. €0 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP kiadója ■. NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i. 5

361 1 06 sz. — Barsvármegye főispánja.

Meghívó.
Barsvármegye vasutügyi izottsága 1906. 

évi november hó 19én dél'ött 11 órakor 
Aranyosmaróton a vármegy azékházának 
üléstermében ülést fog tárta li, melyre a 
bizottság tagjait meghívom.

Tárgysorozat:
1. A léva-verebéiy-nyitr i helyi érdekű 

vasút előmunkálati engedélyesének kéivénye 
a vasút céljaira megyei hoz.-ájárulás meg
szavazása iránt.

2. Az aranyosmarót-ková. si helyi érdekű 
vtBUt rlömunkáiati engedélyesének hasonló 
tárgyú kérelme.

Aranyo.-marót, 1906. nov. 6 án.
Kazy Táa.aa.

es. és kir. kamarás főispán, mint a vasúti biz. elnöke.

II.
647 1906 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t. város képviselőtestületének 

1906 évi október hó 25-i‘t naprán tartott 
közgyűlésében 5384/1906 szám alatt hozott 
határozatával az 1886 v> XXII. t.-c. 110. 
§-a ertelmeben, a fo.yó 1906 évi november 
hó 26-ik napján d. u. 4 óraja rk. kö gyűlés 
tartása lett kitűzve és kihirdetve, — mely 
közgyűlésen a Láva város közönsége tulaj
donai képező, a Léva 2055 számú rjkeben 
2840 hrsz. alatt fo'la t 2 kát. hold 1246 
négyszögöl területű s 11000 korona értékű 
u. n. Gazdasági egyien kert a M. kir. 
A ainkincstárnak tanitóképezde építés cél
jaira ingyen átengedtetik, — ugyan ezen 
célra Bisík János, özv. Jozsefcsek Károyné 
és gyerui.'.ei, valamint Z leb.'k .Jozefin és 
leánya.ól 1192, 1433 és 959 négyszögöl
területek tulajdonjoggal a varos által meg- 
izerezietnek és * * Kincstárnak szinten ingyen 
átengedtetnek, — mindezekre vonatkozólag 
azon közgyűlésen erdem eges határozat lesz 
hozandó névszerinti szavazás mellett. — Ha 
a november 26-iki közgfüiésen a képviselő
testület tagjai nem jelei nek meg törvényes 
szambán, 3Ö nap közbevetésével újabb köz- 
gyu és lesz kitűzendő.

Midőn a fenti határozatot kihirdetem és 
közhírré teszem, a képviselőtestület összes 
tagjait a folyó évi november hó 26ra kitű
zött közgyűlésre e helyen ia tisztelettel meg
hívom.

Léva, 1906. október hó 25-én.
EécLog-lk Xaa.Joa 

polgármester.

III.
6599/1906 szám.

Hirdetmény!
Barsvármegye Közigazgatási bizottsága 

2239/1906 számú határozatával a Kereske- 
de'mi miniszter leirata folytán a Léva-nyit- 
rai helyi érdekű vasútra vonatkozólag — 
a 0 — 125 szelvényei közé eső részre — 
a közigazgatási pótbejárást elrendelte, s 
annak megtartására 1906 évi november hó 
16 ik napját tűzte ki, — az eljár’z kezdetét 
veszi Léván a városház tanácstermében, — 
ezt ezennel közhírré teszem.

Léva, 1906. november hó 7-én.
TBóctcg-ii T_ia.joB 

polgármester.

Közegészségügy.
Aki figyelemmel kiséri kivált a 

vidéki lapokat, az már évek óta tapasz
talhatta, hogy mig az ál la tegészség ügy
ről gyakran jelennek meg tanító, ok
tató cikkelyek, sőt hétről—hétre 
tudósítások az állategészségügynek 
állapotáról az egyes megyék, vározok, 
községek, még pusztákon is, addig az 
emberanyag egészségügyi állapotának 
mikéntjéről legföllebb a megyei alispán 
ad rövidke jelentést a negyedévenkint 
megtartott közgyűléseken, vagy a vá
rosok polgármestere, a községek bírája 
a havonként tartott gyűléseken úgy 
pl. hány trachomás tartatik nyilván, 
vagy hány kórházi ápolt van.

Az állategészségügy állapotáról a 
legkisebb zuglap is értesül, a mennyi 
ben a földmivelési minisztériumban az 
erről szóló „Földmivelési Értesítőt" 
minden lapnak megküldi, hogy bármely 
lap minden utánjárás nélkül értesítheti 
a közönségét nemcsak lakóhelye, de 
környéke állategészségügyének állapo
táról, úgy, hogy a közönség tudja, mily 
ragály, mily vész van itt vagy ott 
elterjedve, ovakodhatik járványos he
lyen való vásárlástól, visszatartja jószá
gát vészterhes helyektől, mig más 
oldalról hatósági tilalom gondoskodik 
arról, hogy inficiált területről vészmen
tes helyre állatok ne kerülhessenek.

Törvény rendeli ezt igy el. Állate
gészségügyi kerületekre van osztva 
minden megye, minden város. Megvan 
aztán minden kerületnek a felügyelő 
állatorvosa, s mihelyt valahol valamely 
ragadós állatbetegség fellép, jelentést 
tesz a hatóságnak és zár alá rendelteti 
a vészes területet.

Helyesnek, célszerűnek kell elis
mernünk úgy a törvényt, valamint a 
rendelkezést, mert számtalan jószágtu
lajdonost óvnak ez által meg a károso
dástól, gyakran számosokat a tönkre- 
jutástól.

Hogy állunk azonban az ember
egészségügy gy el ? !

Minden emberbaráti érzék, minden 
emberi érzés azt követelné, hogy az 
ember egészségügyében még fokozot
tabb mérvben, még szigorúbb és 
hatályosabb módon kellene intézkedé
seket tenni, a járványfészkeket még 
hathatósabban kellene őrizet alá tenni, 
mert az emberek között dúló járvány 
nem anyagiakban, de vérünk- és éle
tünkben tesz bennünket tönkre, örökké 
sajgó, soha be nem hegeszthető sebe
ket ejt rajtunk; hisz egy a járvány 
elpusztította gyermek több fájdalmat, 
nagyobb sanyaruságot okoz lelkűnkben, 
mint bármely anyagi kár, mint a 
koldusbotrajutás, mert az anyagiakat 
újra megszerezhetjük, de elvesztett 
gyermekünket nem adhatjuk az életnek 
vissza soha !

Jól tudjuk, hogy vannak az embert 
irtó ragályok korlátozására is törvé
nyeink, tudjuk, hogy azoknak betartá
sára is szigorú rsndeletek léteznek ; de 
hogy azokra a hatóságok figyelme oly 
hatályosan terjedne ki, mint az állat
egészségügyiekre, azt, sajnos, nem 
tapasztaltuk, és hogy ez igy van, bizo
nyítani is tudjuk.

A tél beáltával pl, alig győzik a 
lapok hirdetni, hogy most itt, majd 
amott tartatnak gazdasági előadások 
és ezek közt gyakran állategészség
ügyiek, sőt azt is tudjuk, hogy ily 
előadások tartói busás fizetésekben ré

szesülnek. Környékünkön a szépen 
működő gazdakörök vannak ilyenek 
megtartásával már évek óta megbízva.

Az ember-egészségügy fontosságáról 
ugyan mért nem tartatnak hát szintén 
előadások ? Mért nem tanítják meg a 
népet arra, hogy méltányolni, értékelni, 
sokra becsülni tudja testéből, véréből 
eredő gyermekeit ? Mért hagyják a 
népet meg azon szokásainál, hogy együtt 
hivja betegéhez a gyóntató pappal az 
orvost ? Mért nem rendez az állam 
vagy társadalom ember-egészségügyi 
felolvasások és oktatások tartását illő 
díjazással ? Mért nem izolálják a háza
kat, az utcákat, a várost, a környéket, 
hol valamely járványos betegség 
grasszái ?

Ha Berekalján körömfájás van a 
marhák közt, nem hogy marhát, de 
még szénát sem szabad Berekaljáról 
Lévára hozni, de ember, a ki az ott 
grasszáló himlőjárványt közénk áthur- 
colbatja, annak szabad a vásár.

Ha Szecsén vagy Váradon sertés- 
orbánc pusztít, egy malacot semeresz
tünk be városunkba, de ha ott a 
vörheny áldozatai apró sirdombokkal 
telitik is a temetőt, jöhet onnan bárki 
hozzánk, beszegődhetik dajkának, át
plántálhatja a vörheny öldöklő bacillu- 
sait piros-pozsgásarcu gyermekeinkbe 
és megdöbbentő gyászba borítják a 
mitsem sejtő szülőket.

Mind e panasz, mind e keserűség 
annak kapcsán fakad belőlünk, mert 
úgy értesülünk, hogy az ember-egész- 
ségügygyel ily bűnös nemtörődömség 
okozza igen gyakran egy—egy egyéb
ként egészséges család keserves 

1 gyászát. — Az iskolai szünetek után 
■ vidáman, pezsdülő egészségben tér haza 

a család és egy felfogadott szecsei vagy 
váradi dajka halálthozó járványt fész
kel a házukba.

Oh, mily keserves tanulság ! Üe ily 
balesetekből a tanulságot levonni egya
ránt kötelessége a hatóságnak és 
társadalomnak. Népünkben érzéket kell 
ébreszteni családtagjaik iránt, megkell

T ARCZ A.
Az ezüst sugáros . . .

Az ezüst sugáros 
éjszakáknak vége . . . 
Oly lucskos az utca. 
Üres, kihalt, puszta, 
kietlen a város,
Visszavágjon), vissza 
napcsókolta tiszta, 
bársonyarcu délre . • • 
— Az ezüst sugáros 
éjszakáknak vége . » 1

Napsugaras tiszta 
csókos délre vágyom I 
Messze, messze szállva, 
cypniszok honába 
visszavágyom, vissza ) 
hallgatni a kékség 
csodás szívverését, 
hol az élet álom 1
—- Napsugaráé tiszta 
csókos délre vágyom 1

Az örök álomra 
vigyetek le délre 1 
Ott altasson engem 
a balzsamos csendben, 
a babérfák lombja, 
a ciprusz s a pálma 
lelkemre vigyázva, 
a szívről mesélve — — — 
— Az örök álomra 
vigyetek le délre I

Karafiáth Jen3.

Rákóczi szabadságharcának nemzeti 
jelentősége.

Irta : Dr. Katona János.
(Folyta'ás.)

De nem beszéltünk még a sajátos ma
gyar műveltség egy ágáról, melyet a honfog
laló ősök magokkal hoztak Ázsiából, és a 
melynek magas fokával lefözt íkEurópa összes 
müirelt népeit — értem a haditudományt. 
Forgácb Simon kuruez-tábornok tanulmá
nyozta és kiadta Zrínyi Miklós hadtudo
mányi müveit, azonfelül tervezetet készített 
a hadsereg szervezetére, valamint a fejede
lem is kidolgoztatott egy általános katonai 
Szabályzatot, mely mindenre kiterjed, magyar 
nyelven és magyar szellemben. Volt tehát 
már katonai tudomány és irodalom magyar 

■ nyelven, és a mi ezzel együtt jár, nemzeti 
hadsereg. E kuruez hadsereg tervezetéből 
mint érdekes do'gok, a következők emelhe
tők ki: a puskára nem fektetnek nagy súlyt, 
mert „nagyobb a füsti, mint az pecsenyéje ;*  
szigorúan tilos az adta, vette, teremtette és 
más afféle káromkodás, valamint az ugyse- 
gélyjen esküdözés; az egymást sértő felek 
párbajt nem vívhatnak, hanem az ellenség 
elé állíttatván, az tekintetik nyertesnek, aki 
vitézebbnek tanusitandja magát • másik
nál. Aki súlyosabb hibát követ el, állíttassák 
az ellenség előtt veszedelmes helyre, és 
addig vissza ne jöhessen, mig v gy németet 
nem vág, vagy sebet, avagy rabot nem hoz. 
Végül még egy kiváló intézményről kell 

szóinunk, a Rákóczi alapította Nemesi társa
ságról, más néven nemes compania, „Gaval
lérok compániája." Ezen lovagrendszerü 
intézményt valóságos magyar katonai akadé
miának, felsőbb tiszti iskolának kell tekin
tenünk ; a fejedelem u. i. igy a maga köré
ben óhajtotta a magyar nemes ifjakat derék 
magyar tisztekké nevelni és őket a művelt
ség európai színvonalára emelni. Hogy ezen 
nemes testőrségének, — melyet nem kell 
összetéveszteni a palotás ezreddel, vagyis a 
testőrezreddel — tekintélyét emelje, maga 
volt a nemes compania ezredese ; b. Kemény 
Simon, Kemény Jánosnak, az erdélyi fejede
lemnek unokája pedig alezredes ; ezen lovag- 
ifjak végezték a közvetlen diszörségi szolgá
latot a fejedelem körül, vele harczoltak, 
valahányszor ő harciba szállt, és vele buj
dostak ki Lengyelországba is. Rangban fölötte 
állottak minden más csapatbeli tiszteknek, 
a közvitéz is zász’ótartói rangban van és 
hadnagyként léphet át egyéb ezredbe. Ezen 
intézménynek a fejedelem rendkívüli művelt
sége, hódító magaviseleté, kiváló emberi 
erényei adták a legnagyobb erőt. Ezen nemes 
ifjak sorából került ki Bercsényi László, a főve
zér fia, a ki a nagy franczia nemzetnél a leg
nagyobb katonai rangot, a marsallságot érte 
el; ebből a környezetből kerü’t ki Mikes 
Kelemen, kinél nemesebb, műveltebb lelket 
e korban nehéz feltételeznünk!

Ezen nemes kompániának utánzata — 
’ ha nem is bevallottan — a Mária Terézia-

féle nemes testőrség, csakhogy a czél itt és
* ott homlokegyenest ellenkezik. Ezek a 
: lovag ifjak terjesztették a fejedelem példá

iból az igazi nemes, lovagi cselekedetek 
elveit, az ősi magyar vitézséget, a hazához, 
a fejedelemhez való hűséget. Nem is akad 
a históriában sehol annyi példa a vakmerő
séggel egyesült hősiességre, kitartásra. Vak 
Bottyánba — pedig már öreg legény volt,
— golyót lőttek, — nem is olyan hitványát, 
mint a mai manlicherbe való, de hogy a 
sérthetetlenségéről szóló hitet meg ne ha
zudtolja, fönnjárt sebével, és azt hazudozta, 
hogy ácsolás közben forgács sértette meg. 
Külömben ő kapott már előbb is golyót a 
gerincébe az Ocskayval vívott párbaja alkal
mával, ő maga mellbe lőtte Ocskayt, és 
súlyos sebében is volt ereje odakiáltani a 
fiatalabb Ocskaynak ; .köpd ki öcsém, ha 
keserű.“ Szóval kemény legények voltak 
ezek. Bszerédi Imre, a ki a mozgalom vége 
felé czimborálni kezdett a labancokkal, de 
a kuruezok neszét vették és a haditörvény
szék fejét vétette, ez a tüneményes vitéz 
ember, „ki a kardját német hússal eteti"
— egymaga 72 császári főtisztet vágott 
le, többnyire a sor előtt való vitézi párbaj
ban. A sárvári harezon nagyon előre tört, 
küiülvették a labanezok, lovát lelőtték, őt 
magát fosztogatni kezdték, „párduezbőrét a 
nyakából levonák, de az árát életűkkel 
megadák,*  amint az egykorú ének beszéli. 
Heiater Hannibál császári tábornokot egypár



velük értetni, hogy utódaikra nagyobb | környékén levő idegcsapocskákat és ideg-
. . * • * 1I-I1.XL-* H»An ínrva««lílr
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kincset nem hagyhatnak, mint a jó^ 
egészséget ; rá kell szoktatni az egész- ! 
ség ápolására iuég ha anyagi áldoza
tokba kerül is ; ismertetni kell a 
néppel, miként óvakodjék a járványos 
betegségektől és azoknak terjesztésétől 
és széthurcolásuktól. Kötelessége ez 
hatóságnak, társadalomnak egyaránt.

Oda kell törekednünk, hogy már a 
most beálló őszi és téli idényben minél 
több ember-egészségügyi oktató-nevelő 
előadások tartassanak. Ilyenektől fárad
ságot, költséget vagy dijazást kímél
nünk, vétek volna a humanizmus ellen. 

A hatóságoknak pedig kötelességévé 
kell tenni, hogy a járványfészkek szi
gorúan ellenőrizve nemcsak helyben, 
hanem a környékről is izoláltassanak. 
Hogyan, miképen, erre kikérendő or
vosaink tanácsa.

Mindenkit érhet baleset, azért 
ember—egészségügyünk rendezésében 
résztvenni. elmulaszthatlan kötelessége 
mindnyájunknak.

A gyermek szeme.
Talán nem lesz érdektelen, hogyha 

néhány szót közlök a jelzett témáról.
Mert hiszen a szem munkája a többi 

érzékszerveink munkáját jóval túlszárnyalja. 
8 mégis mindemellett összes érzékszerveink 
közt egyes-egyedttl a szem az, melynek 
munkájánál oly kevésszer tartjuk be azokat 
a szabályokat, melyeket a szem higienája 
lépten-nyomon megkövetel.

Sokszor csak akkor vesszük észre a 
hibát, mikor már késő.

A látással is csak úgy vagyunk, mint 
akármi mással. Csak akkor tudjuk igazán 
megbecsülni, mikor már elveszett.

Sokkal könnyebb a közeledő bajt bizo
nyos körültekintéssel eltüntetni, mint a már 
meglevőt orvosolni.

Ep ezen indoknál fogva, mindjárt a 
kezdet-kezdetétől ügyeljünk a szemre, ne
hogy a mulasztásunkból eredő veszély a 
körmünkre égjen. Hogy a látás érzékével 
minél tisztábbak lehessünk ; vizsgáljuk meg 
eleve a látás mikéntjét, s ezek után áttér
hetünk minden szülőre nézve fontos tudni
valóra : a gyermek látásának fejlődésére s 
leggvako-abbi hibáira is.

A megvilágított tárgyról vagy tárgyak
ról az éterhullámok a szemteke ténytörő 
közegein át az ideghártya központi gödré
ben levő az u. n. sárga foltra esnek. Az 
érterhuiíámok a sárga folt belsejében és

I
J

vakmerő kuruc huszár kísérete közepén 
fogta el, s vitték magukkal, az őket üldöző 
németeket azzal riasztották vissza, hogy ba 
el nem maradnak, azonnal leszúrják a tábor- I 
nokot, úgy hogy az maga is odakiáltott 
embereinek, hagyják őt sorsára. Ismeretes I 
tény, hogy Jávorka Adám egy szép napon ■ 
belopódzott csapatával Bícsbe, és hajszálon i 
múlt, hogy magát József császártel nem fog- I 
ták. Lélekemelő, szinte hihetetlen példák, ki 
tu fná elszámlálni.

Da hát végre is kimerült a magára 
hagyott kurucság, elhalt, elfogyott. A maj- 
tényi eikon letették a fegyvert, nem is tették 
le, haza vitték, csak a zászlókat hagyták 
ott a főidbe szúrva, csak a harcot hagyták 
abba. Rákóczi, a magyar történet legneme
sebb, legönzetlenebb alakja, akit kétszer is 
megkínálták a lengyel koronával, akinek a 
szathmári béke biztosította minden javait, 
rangját, szabadságát, fóloldozta híveit a neki 
tett hüségeskü alól, de ö maga nem fogadta 
el a megalkuvást, elment idegenbe, keserű, 
kegyelem kenyéren való bujdosóéba, csakhogy 
szósaóló, eleven tiltakozás lehessen az igazi 
teljes magyar szabadság ügyében, hogy le
gyen valahol egy ember, a ki nem adja fel a 
jogot, de óvást emelő oszlopa a magyar, a 
független magyar nemzetnek. Nem maradt 
magában. Vele mentek, minden kincsüket itt 
hagyták a Bercsényiét, Eizterházy Aatalok, 
Forgách Simoaok ; neki könyörgött a 
nemes ifjak társasága, térdenállva, sírva kérte, 
hogy ne űzze el őket magától, lehessenek 
vele, zsold nélkül, szegénységben, búj dósáé
ban. Mikes Kelemen, 20 éves ifjú, ki előtt 
az élet boldogsága áll, nem egyébért hagyta 
itt szép erdős hazáját, szülőit, rokonait, 
gyermekkori szerelmesét, csak mert igen
igen szerette az öreg fejedelmet. Talán nem 
is tudták azok, csak érezték, hogy abban 
az angyali jóságu, végtelenül nemes lelkű 
"■ jedelemben nemcsak az embert, de az igazi,

nem lát & gyermek 
után ?

pálcikákat vegyi utón ingerük.
As itt támadt ingerület három neuronon 

át a látás központjához jut. Az első neuron 
az ideghártya legbelső sejtrétegében van. A 
második innen a látóidegen át az elülső 
ikertesthez és látótelepbe5 jut. A harmadik 
az agykéregben levő az u. n. látás központ
jához vezet.

A látás tulajdonképeni közponja az 
agykéreg nyakszirtlebbenyében van elhe
lyezve annak „cuneus* nevű tekervényében 
és a fisaura calcarina tájékán.

A látás központjába bevezetett inger, 
előttünk ismeretlen módon latáserzetté lesz.

Azonban máskép áll a dolog a csecsemő 
látásánál. A csecsemő világrajötte u'án bizo
nyos ideig az u. d. élettani vakságban leled
zik. Csak 2—3 nappal, 
is kezd látni.

De vájjon miért 
mindjárt a világrajötte

A felelet egyszerű.
Mert a gyermek agya Kezdetben telje

sen sima s csak késöbo fejlődnek rajta a 
különböző barázdák, tekervények s azokon 
s azok mellett levő szellemi központok.

A gyermek látásánál legelőbb fejlődik 
az agykéreg falközi barázda alsó közeped 
tekervényében levő szemizmok központja, 
továbbá a nagy barázda mellett levő szem
forgatás központja. Eme központok a szem
teke szabályos mozgását eszködik. Termé
szetes eme mozgások elején rendszertelenül 
történnek, csakis hosszabb gyakorlási moz
gások után válnak rendszeresekké. A jelzett 
központok kezdő működése után a látás 
központja is kezd fejlődni. Azaz a szem 
ideghártyáján támadt ingerület, a szem látás 
központján „látás érzetté" válik.

Erről meggyőződhetünk oly módon, 
hogyha a gyermek elé valami fényforrást, 
mondjuk gyertyát tartunk, a gyermek afelé 
fordul ; a szemét a gyertyára irányitva 
tartja. Később nemcsak fényforrásokra, hanem 
egyes fenyee-csillogó tárgyakra is néz. Az 
első 2-3 hónapon belül megtanulja a szemét 
egyik tárgyról a másikra irányítani s a 
tárgyakat szemével követni. Eme gyakorlá
sok által a szemizmok középpontja fokoza
tosan tökéletesbedik és biztosabban koordi
nálja a szemizmokat.

Hová-tovább a látás érzetéhez a tapintás 
is csatlakozik, miáltal a testíes látás jön 
létre. Ez azonban csak 5-6 hónapban veszi 
kezdetét. A testies látás által a gyermek 
látási képeihez a tapintási emlékképek is 
fűződnek.

megalkuvás nélkül való nemz ti szabadságot ' 
szeretik, azért hozzák azt a mód nélkül való 
áldozatot. 8 a kurucok közül sok ezereD, 
akik letették a hüségi esküt, s már haza
mentek családjuk körébe, üldöztetést, sa
nyargatást ezentúl már nem szenvedtek, de 
csak nem tudtak az uj rendbe, az uj, idegen 
uraságba beleszokni, lerázták mágusról a 
hitves, a gyermek ö.elö karjait és mentek a 
nyomorúságba, idegenbe a már megúlelt édes 
szabadság után. Bujdosókkal. bujdosók 
szomorú dalaival telik meg a határ. A sza
badságnak ezt a hatalmas vonzó erej ű mi 
felfogni, megérteni nem tudjuk. Mert nem 
is ösmerjük az igazi, feltétlen magyar sza
badságot. Ciak azért lehetett áldozni feje
delmi rangot, királyi vagyont, boldog csalá
di életet, mint ezt megtette a magyar 
szabadság jelző oszlopa II. Rákóczi Ferenc, 
a mi urunk, Magyarország és Erdély vezérlő 
fejedelme. Ez lehet őrület, de szent, de 
magasztos őrület ; biztosíthatják magukat 
az anyagi lét, a biztos megélhetés lelketlen 
hajszolói minden tekintetbeD, de az ö 
életükben is lesz idő, mikor irigyelni fogják a 
márványtenger partján sínylődő dicső em
lékű fanatikusok fenséges nyomorát.

Már nem lebeg Rákóczi nagy lelke a 
tenger haragjában, a Nagyságvs Fejedelem 
már itthon van. Vele jött az „Urunk Anyja**, 
a Nagyasszony is, meg a Kurucz Király, 
Nagy Bercsényi Miklós, Antal ur...............
hazajöttek. Csak az maradt ott egyedül . . . 
egyedül, most már igazán egyedül, aki csak 
azért bujdosott ki, hogy együtt lehessen a 
Fejedelemmel, s akinek köszönhetjük azt, 
hogy a Fejedelem hazajöhetett, aki élővé 
tette nekünk a holt Fejedelmet, egyedül 
maradt szomorú számkivetésben a tragikus 
sorsú derék Mikes Kelemen; Még haló po
rait is széjjelszórta a szél Nagy Törökor
szágban, s tán ö vesztett legtöbbet a buj
dosók közül............

Vége.

A gyermek 1 */,-2 éves korában kezd 
színeket megnevezni. Természetes, hogy a 
megnevezés csakis a fö szinekre vonatkozik.

E óbb a vöröset vagy sárgát ismeri s 
csak később a zöldet és kéket. Az összes 
szint csak a negyedik-ötödik életévében 
ismeri.

Mindezekből láthatjuk, hogy a gyermek 
látása csak fokozatosan fejlődik.

A gyermek szemeire különösen az e ső j 
életéveiben keli ügyelnünk. Továbbá ügyei- 
nünk kell az iskolába való járáskor is.

Mert ezekben a szakokban keletkezik a 
leg'öbb szemhiba. Különösen az u óboi az, 
amely a gyermek látására csökkentöieg hat. 
Ezzek után nézzük, hogy melyek a szem 
leggyakoribb hibái.

Első he'yen k> k -il emelnem a rövidlátást. 
A rövidlátás nsgyobfiára csak as >ekoiáb.n 
fejlődik ki ; rendszerint a szem roegaröiie- 
téae, hiányos világitás, helytelen testsartás 
stb. által. Emiatt fö ötté ajánla os, hogy a 
gyermek egyes apróbb dolgok végzésénél, 
pl. írásnál, olvasásnál, kézimunkánál min
denkoron megfelelő távolságnyira tartsa a 
szemét. A rövidlátásnál a szaruhartya vagy 
a lencse a rendesnél domborubb s igy a 
tárgyakró jövő éterhuilámot nem az ideg
hártyán, hanem előtte egyesülnek. Emiatt a 
kép homályos lesz.

Hogy a lö.idlató gyermek a látott tár
gyakat tisztábban láthassa, kénytelen a 
szemeit a tárgyhoz közelebb hozni, hogy az 
éterhullámok ne az ideghártya előtt, hanem 
a sárga folton egyeaü jenek. A rövidlátást 
homorú szemüveggel mérsékeihe jüa.

Gyakori szemhiba a tullátás. A tullátas 
rendszerint veleszületett baj, de az ember 
későbbi korában is felléphet. A ulláias a 
rövidlátásnak ellenkezője. Ennél a szem 
hossztengelye a rendesnél rövidebo. T. há’ a 
szembe jövő sugarak nem az ideghártyát', 
hanem azon túl egyesülnek képpé. Mérsék
lésére domború szemüveget lehet használni.

A csecsemőnél gyakran kifejlődhetik a 
kancsalság (bandzsitás.)

Ennek lényégé a szemteke hibás áfá
sában rejlik. A bandzsitás többnyire szem- 
izombénulásból ered. De eredhet egyéb 
zavarokból is. Így pl. a szem szarubártyaján 
keletkezett homályos foltok, rövid és tullá.ás 
szintén okozhat illetve okozhatnak kancsal
ságot. Leginkább » gyermek_ első évében
kezdődhetik a különböző rendellenes szem
forgatások által. E hibát a gyermek 7 éves 
koráig még helyrehozhatjuk, de azontúl 
csak az orvos javíthat rajta.

A leszoktatás módja abban áll, hogy a 
gyermek szemét naponta helyes áilasba he
lyezzük s ebben a helyzetben rövid ideig 
lekötjük. E célra oiy lárgyakat, kepeket, 
alkalmazhatunk, a melyek a gyermek sze
mét nagymértékben lekötik.

Ismeretes szemhiba ; a gyengelátás >s. 
Lényege a látóelesseg csőkkeueseöen áll.

A gyengelátás okozói lehetnek ; a kan
csalság, szaruhártyafoitok, szemrezgesek, 
albinizmus, stb. So.Síor mindezek mellőze
sével is jöhet >etre.

E keretbe tartozó vakságról, mint a 
látóképess >.g teje, vagy nagy fokú hiányáról, 
más alkalomul-, szó.ok.

Kői möcbány-t, 1906. október 21-én.
Szobolóvszky Istváu.

Barsvármegye közigazgatasi bizottsá
gának ölese.

Barsvármegye közigazgatasi bizottsága 
folyó hó 6-án tartott havi ülésében Kazy 
János kir. kam. fői-pán elnökölt. Az a iapan 
jeleutette, hogy a közigazgatás menete a 
rendes volt. — A múlt hó folyamán a m. 
kir. báoyakmcstár Körmöcbányái bányaiban 
bérmozgalom voit, s mivel 21-en ezen moz
galom komolyabb jelleget öltött, s három 
akna munkás személyzete a munkát mag
tagadta, a Selmecbányái bányaigazgatósag 
bizonytalan időre muukazái latot rendek el. 
A Körmöcbányái csendörséget meg kellett 
ennélfogva erősíteni, nehogy a munkameg
tagadók kihágásokra vetemedj euek. A moz
galom nagyobb arányokat nem is öltött, s 
tehány nap múlva minden rend zavargás 
nélkül meg is szűnt, s a rend helyre állott, 
minélfogva a munkazárlat visszavonatott, és a 
munkások ismét munkába állottak.

A kir. pénzügyigazgató jelentette, hogy 
októoer hónapban befolyt egyenes adóban ; 
400599 kor. 43 tiil, a mű t év október havá
ban befolyt 7329 kor. 45 fiü. az idei okó- 
berbau több 395269 sor. 98 fid. az 1906 evi 
január hó 1-től október hó végéig b ifoiyt 
1751154 kor. 25 fill. Az elmúlt év hason- 
szakában 384834 kor. 77 fill. a folyó övben 
több 1366319 kor. 48 fill, Hadmentessegi 
díjban 1906 ev október havában 12071 kor. 
öl fill. 1905 év október havában 127 kor. 

az elmúlt hóban több 11944 kor. 51 fill. ag 
1909 év január hó 1-től októoer hó vegei? 
befolyt 24326 kor. 64 fill. 1905 év hason 
szakában 2193 kor. 38 fill. a folyó évben 
több 22133 kor. 26 fillérrel.

A kir. tanfelügyelő jelentette, hogy a 
csatai, óhaji, garamszöllősi és a csekei r fe. 
iskoláknál tervezett Il-ik illetőleg Ili ifc 
tanítói állásosnak fizetéskiegészitesrü a 
miniszter egyenként 700 illetőleg 600 ur. 
államsegélyt egyelőre elvben engedelyo 
s kijelentette, hogy az összeget az iskola a. 
tartóknak akkor fogja folyósítani, ha a . ,i. 
tói áldásokat oklevelei tanítókká, be'öh' k 
és a választásokat a miniszter jóváhagy a, 
_  Kekeliö községisko'áuak 1907 evi s, D. 
tember hó l-iöi leendő ádamoúiását a n- 
niszter kimondotta. Jelenti továbbá, k y 
Mazurek Ferenc és neje újbányát ta tó 
i letve tanítónőnek a gyulai áll. isko.a oi 
rört’nt étbe yezése fo.yiau megürese t 
ezen aiia okra Nuszbek Saodor.ié tani, ö 
es P' öcs Sándor tauiió nevez.ettek ki 
Koreucsi Forenc és neje kuuos\aga-u a _ui 
tanítónak illetve tauitónőnek a Ijorsoduau ,fj 
állami iskolához történt áthelyezése foly _n 
Kizia Károly tannó és Kape.aa Mária i u- 
tónö neveztettek ki.

Jelenti, hogy az állami iskolákban ,z- 
szesen 4341 tanuló van be.rva, és pe iig 
2137 fiú és 2204 leány. Legnépesebb az 
újbányái belvárosi állami iskola, a me : et 
637 tanU'ó látogat, az újbányái Csüsöti és 
ujr.áoyai óhuiai irtvány telepi iskolaiba pe. ig 
394 tanuló iratkozott be, — az újbányái 
áuami iskolát tehát 1001 gyermex latog- ja. 
Az uj iányai aiiami iskolai tanítok színi* 
összesen 13, a kiken kivül a nemzeti cuaura 
érdekében meg 2 óvónő müaöd.k. Népess. g.-a 
nezve az újbányái állami iskola után köve ■ 
kezik az aranyosmaróti, a melyet 449 tanú ó 
látogat, azután a vicíwyepeszerenyi 408, a 
nagyugróci 400, a kuuosvágásai 368 es a 
garsmkovaC3i 364 tanulóval.

Jelenti továbbá a tanfelügyelő, hogy a 
nemeskoeztölauyi ádami iskola- a műit bó 
18-an ve te á. ; ezen napon meglátogatta a 
fe.ső kemsncei r. k. iskolát, amikor azt 
tapasztalt*, hogy a 140-150. tanuló befogada 
sara hivatott népiskolának fej eiztéBere 
utolsó látogatása óta misem történt, hogy 
az iskolában a rendszeres oktatás zaeg 
kezdetét sem vet’.e, hogy csak összesen 38 
I-sö osztályú tanuló volt beírva. Rsndetlen 
állapotban találta a cserenyel iskolát, a hol 
90 miodemapi tanköteles köíü. csak 8. volt 
beírva : az uradalmi műveltebb alkalmazottak 
gyeimekei, a községi gyermekek közül még 
egy sem volt beírva. Az iskoiateremben meg 
az elmúlt iskoia év szemetjét, tisztátalansa- 
gát kelle't látnia. Rmdetien volt a beisko
lázás a bisztricsényi egyébkéut tiszta isko
lában.

Különfélék.
. — Rendkívüli közgyűlés. Btrsvár-
' megye törvényhatósági bizottsága a főispán

nak rendMkezese folytán 1906 évi november 
bó 19 én déle.ött 11 órakor Aranyosmaróton 
a székház nagytermében rendkívüli közgyű
lést tart, a m lynek tárgysorozata a követ
kező : a belügyi kormánynak leirata a 
tisztviselők és alkalmazottak illetményeinek 
kiegészítése ügyében.

— KÖveskutl Jenő, az állami tanító
képző uj igazgatója tegnap déloen Családjá
val együ t megérkezett. A vonatnál tanártár
sai es leendő növendékei fogadták. Szívesen 
és örömmel jött Levara, s mar ez, hozzáadva 
az uj igazgató rokonszenves egyéniséget, 
megnyerő modorát, biztosíték arra, hogy *z 
iutezet élen varosunk társadalmával egyet
értve fogja szolgálni a nevelés ügyét, a 
közerdeaet. Szívesen üdvözöjúk ez alk ■ 
lommá,, s Kívánjuk, hogy na.uuk taálja f 

j vegleges, uazi otthonát.
— A lévai korházi egyesület fo.y, 

hó 7-en tar.otta mag rendes evi és tisztú
jító közgyűlését. A három év óta megüres 
dett elnöki széket dr. Frommer Ignác eddigi 
mérnökkel töltötték be, aielnokké pedig d,- 
Medveczky Karoly választatott meg ; egyen 
ben a usztiaarban nem történt változás. Aí 
emök a Lévai Tskarekpanztarnak a áözkör- 
haz ietesiiesehen kifejtett közreműködés'^ 
megörökítő emiektaola megrendeiésev 
megb-Z*toit ; ugyanis e>határoz'a a közgy 
les, hogy B*rav*rmegye alispánját fe ken az 

í eikü'önito osztály apo.ó szeme.y<etei illető 
kérdésének gyökeres megoldását, mert nem 
tartja a közaórhaz hivatásával össze egyez 
tethetőnek, hogy ragályos betegek felveteie

■ azon muijek, vájjon az illető fel vagy a 
táros hatosaga kepes e a beteg mellé apo- 

i lót szerezni Va^y nem.
— Áthelyezés A válás- és közokta

tásügyi miniszter Jankó László lévai állatni 
i tanítóképző intézeti tanárt a papai á.iami 

tanítóképzőhöz helyezte át. Aa athe.yezessel 
a legkedvesebb kívánsága teljesedett, s igy, 
bár varosunkban sokan érezni fogják a ro 
konszenves un ember hiányát, mi is gratu
lálunk ahnoz, hogy colját elérte.

u — A „Barsm. ált. tanító-egyesit 
let** váiasztmauya folyó evi novemoer bó 
12-en délelőtt 10 órakor Líván, az állami 
tanítóaep-.őben gyűlést tart. A gyűlés tár
gyai ; Elnöki elöterjesztésok j az egyesületi 
működés irányítása ; folyó ügyek 1 indítvá
nyok.

Kinevezés. Aa igazságügyminíszter 
-Holy Gyuia lévai járasbirósági joggyakorno



kot a debreceni járásbírósághoz aljegyzővé 
nevezte ki. Midőn rég megérdemelt előlép
tetéséhez gratulálunk, egyúttal sajnálatunkat 
fejezzük ki, hogy eltávozik tőiüuk, akik 
ismertük és ennélfogva szerettük. Benne a 
lévai járásbíróság kiváló munkaerőt, városunk 
ifjusaga pedig kedves jó barátot vészit.

— Esküdtszéki tárgyalások A folyó 
hó 12-en Kezdődő essüdtszeki ülésszak alatt 
» következő ügyek fognak tárgyaltatni: 12-én 
rablás bűntettével vádolt Misik György, 
13 án gyilkosság kísérletével vádolt Bsrta 
Jtí.ityás lédeci lakos, 15-én szándékos em- 
b. ölés miatt vád a'á helyezett Iván Vilmos, 
16 an szándékos emberölés büntette miatt 
v> olt K csimusa János nagysailói lakos 
11 n halált oko-ó súlyos testi sértés bün- 
tt e miatt vád alá helyezett R.dosza Bal 
bi „tricsényi lakos, 20-án Monc János szán- 
d os emberölési, 22 eu Korcsák Józsefnek 
Ug ancsak szándékos emberölési, 23-án Tó
ni F renc paiosnagymezöi lakosuaa s vé- 
v: 26-án Szlusm Jánosnak szintén Bzán- 
d os emberölés bűntettének minősített 
bűi Jgye.

Gyszrovat. A következő gyászjelen
te veitua ; A ulirottak mélyen szomorodott 
íz vei jelentik, a maguk és az összes ro- 
k ag neveken a felejthetetlen férj, szerető 
atya, nagyatya es testvér nemes Petrovich 
J1 a'y okleveles mérnök folyó évi november 
hó • an éjjeii 12 órakor, életének 85, bol
dog házasságának 42-ik evében, rövid szen- 
vedes után történt gyászos elhunytál. A 
bo ogutt hűit tetemei folyó hó 8-an délután 
4 órakor, az ág. ev. egyház szertartásai 
sz nt fognak az alsó-péii ev. ref. sirkertben 
ör< nyugalomra helyeztetni. A só-Péi, 1906. 
dov mner hó 7 én. Aidas ésbeke hamvaira! 
B . ha Gézáné szül. Petrovich Ilona mint 
leánya. Bartha Géza veje. özv Petrovich 
11 alyne szül. Petery Júlia mint neje, nemes 
P ovich Ignác fivéré. Bartha Zoitán Bartha 
Tibor, Bartha Ilonka, Bartha Olivér, Bartha 
Margit unokái.

— Darabantnak sorsa. Pogány Jó- 
zzefet, a törvénytelen kormányzás aiatt 
kinevezték Barsvármegye alispánjává, de az 
uj kormáuy természetesen eltávolította az 
áfásából. Pogány erre 1906 április 26-án 
beadványt intézett a belügyminisztériumhoz, 
m- yben alispáni illetményei iránt való igé
nyeit hangoztatta. Minthogy a beadvány 
tulajdonképe a a belügyminisztérium elutasító 
rendelete ellen intézett panasz, az ügy elbí
rálására a t özígazgaiási bíróság volt ihetrkes, 
me y Wlassics Gyula elnökle'e alait Nagy 
János előadása alapján a panaszt elutasította. 
A közigazgatási bíróság legelső sorban is azt 
vizsgálta, hogy törvényes alapon nyugvó 
roit-e Pogány kinevezése s kimondta, hogy 
nem volt törvényes, mert a főispán hatás
köre nem terjed ki az alispán elmozdítására 

hclycttesttáscra.
— Főzés villamos erővei. a villa

mos-telep vezetője erdeaes dolgot mutatott 
be ; villamos főző-edenyeket. A vezetőket a 
fából kikapcsolva egyszerűen bele kell 
illesztem a teafőzőbe, és két-három perc 
muiva kész a forró ital. Ép igy lehet bármit 
felforralni gyújtó, spiritusz és tűzvész, nélkül, 
hajfodoritó vasat melegíteni stb. Legérdekesebb 
azonban a villamos vasa ó. Tömör nikkelből 
készült ; ha három percig a vezetékkel 
öészekapcsoijuk, egy óráig lthst vele vasalni 
egyenletes hő melleit, anélkül, hogy bajlódni 
kel.ene a faszén élesztősével, s ennek bóditó 
gázai nélkül. A jövő konyhája tehát igy 
lesz ; tizenkettőre jár az idő. az ur hazajön 
a hivatalból, szokás szerint benéz a kony
hába, de tűz nincs, csak egy csomó nikkel 
sdeny all lefödve az asztalon. Mielőtt meg 
k.t^ezétt adhatna felháborodásának, a házi
asszony bekapcsolja a vezetéket az edények
be, forr, fői es rotyog minden annak rendje 
Bzeunt es pont haraugszokor készén az 
ebed.

— A forgalomban nem levő hordók 
hitelesítése. A belügyminiszter 159 számú 
h.tarozaiaval kimondta, hogy raktárban 
vagy pincében elhelyezett, forgalomban 
nem levő boidók hitelesítési köteiezeitseg 

i ala nem esnek ; ennélfogva az ily hordók 
el sem kobozhatok.

— A felekezeti tanítók vasúti ked- 
i Vezménye. A felekezeti elemi es köz-pis- 

ao tanítói es tauarai már regeooen moz- 
ga m«t indítottak, hogy a vasúti díjszabásnál 

I Ugjauoiyan Kedvezményben részesüljenek, 
I m i az állami alkalmazottak, akik féláru 
I vasúti jegy váltására jogosító igazolványokat 
I kapnak. A mint megbízható forrásból erte- 
I síi uk, ezen mozgalom végre sikerrel járt. 
I síuennyioen a kultuszminiszter a kereskedő- 
I lein ügyi miniszterrel egyetértöleg elhatároz* 
I iák, hogy a felekezeti elemi és középiskolák 
I tan: óinak illetve tanárainak ily igazolvá- 
I oyokat fognak 1907. évi január 1 tói ren- 
I íeiiezesere oocsajtani. A két miniszternek I erre vonatkozó együttes rendeiete már ezen 
I hóoan fog közzéietetni.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A lévai ágostai hitvallású evangélikus I egyház neveben hálás köszönetét mondunk I mind ama nemes szivü adakozóknak, kik I adományaikkal az egyházközség által eszkö- I költ építkezések költségeihez hozzájárultak ; 
| Bíró Ambrózy István 100 kor,, Kosz- 
■ toiányi Sándor 100 kor., Kosztolányi Aurél 
I kor, R'jdnyáuMky János 10 kor., Sohwit- 

zer József 50 kor, Kolbeohayer Gyula 10 
kor., Krajcsovics Rezső 2 kor., Racchmann , 
Tamás 2 kor., Szauer Mór 5 kor., Csekey 
Vilmos idb. 10 kor., Weisz Fülöp 10 kor,, 
Kern Testvérek 100 kor., dr. Balogh Jenőné 
20 kor., Bsilan Adolfoé 2 kor., Dr. Katona 
Jánosné 2 kor., Bakos Lajosné 1 kor.. Hu- 
berth Vilmosné 5 kor., özv. Vietórisz S.-né 
2 kor., Dr. PriBzner Gyula 2 kor., Gyapay 
Gusztávné 20 kor., Rzehak-Leidenfrostné 
5 kor. Rzehák Edéné 5 kor.. Harsághy 
Nándorod 2 kor., Farkas Orbánná 5 kor., 
Szilassy Dszsöné 2 kor., (Jnarejkovits Test
vérek 1 kor., Kabina Ervinné 2 kor. Bal- 
bach Lajos 2 kor. Radóné 60 fii., Roxer 
Jánosné 1 kor., Bobokné 1 kor., Nagy Art- 
hur J kor., Dereánóné 2 kor., Brunscwik 
Lajosné 1 kor., Feja Káfmánné 2 kor., özv. 
Lokota Adó fné 1 kor., Túrna Palné 2 kor. 
Nagy Jolán 40 fii., Komzsik Lajosné 1 kor., 
Kaveggia Kálmán 2 kor., B.rtha József 2 
kor., Lévai ev. ref. egyház 3 kor., özv. 
Soltsam Jánosné 60 f., Liebermann Jakab 
4 kor., Belcsák Beláné 2 kor,, Toó’h Zzi- 
gáné 2 kor., Adler Ernesztia 1 kor., Missák 
Zugmond 2 kor., Makats Istvánná 2 kor., 
Rippaport 1 kor., N. N. 60 fii., L. 60 fii. 
özv. Guggeübergerné 2 kor. Knapp Dávid 
10 kor., Kempfner 60 fii., Burger Izsák 40 
fii. Medvegy Lajos 1 kor., Kempfner 40 f., 
Eriedtnann Samu 2 kor. Medveczky Sándor 
100 kor., Braunmüller K ára 20 kor., Gold- 
brnner Sándor 2 kor., Weisz Samu 1 kor., 
Dukesz Lipót 1 kor,, Weisz Ignácz 60 fii., j 
Szepesi és Bsres 30 fii. Nyitrai Nándor 50 
fu. Steiner József 2 kor., Singer Izidor 80 
fii. Tokody Imre 2 kor., Fischer Natál 1 , 
kor., Kertész Lajos 60 fi!., olvashatatlan l 
aláírás 1 kor. Spitzer Rezső 60 fillér. Bö
szörményi Ferencné 1 kor., Tóth István 2 
kor., Schuberth Pál 5 kor., Vámos 50 fillér 
Honcer Józsefné 2 kor., Szilassy Sandorné 
2 kor., Abrnann 2 kor., 11c ff naun 2 kor., 
Kurucné 50 fi 1.; Szabó I. 60 fill, Nagy 
J izsefné 60 fill., Tusuay Jánosné 60 fi lér, 
Szenes Ignácae 20 üli., Lffassy Józsefné 5 
kor., Rati< Józsefné 40 fill., Kaucsar János 
40 fiú,, Meisel 40 fill.( Ropper Gy. 1 kor., 
Amstetter Imre 1 kor. Kovács Sándor 1 
kor., Kun Józsefné 40 üli., K ain Ödömi 2 
kor., Hatscher 40 fi 1., Záhorszki I. 2 kor., 
Go dstein 2 kor., Ha dler 2 kor., Borcsá
nyi 2 kor., Viiheim B. 60 fin., Holló San- 
dorne 4 kor., Dr. Medveczky Károly 20 
kor., özv. Scbmidiberger Jánosné 4 kor., 
Lévai Takarék- és Hiteiintezet 10 korona, 
B.rsmegyei Népbank lévai telepe 10 kor., 
Léva r. t. város közönségé 100 kor., Racz 
János 1 kor., Dr. Novotny Imre 5 kor. özv. 
Boleman Jozsefne 10 kor., Fogler Lajos 10 
kor. N. N. 42 fillér,

(Folyt, kör.)
Léva, 1906. november hó 1 én.

Bándy Endre Leidsnfrost Tódor
lelkes**. felügyelő.

Dr. Gyapay Ede 
egyházjegyző.

Köszönet-nyilvánítás.
Özv. Mészáros Józsefné úrnő szívob volt 

megbízottja dr. Kersék János ügyvéd által 
25 koronát hozzám juttatni tüdőbeteg.Sza- 
natór um céljaira.

Midőn ezen adományt rendeltetésének 
átadjuk, fogadja a nemeslelkü adakozó a 
szegény tüdőbetegek nevében is őszin
tén érzett köszönetem és hálás elismerésem 
nyilvánítását.

Léva, 1906. november hó 7-én.
Dr. Frommer Ignácz.

Pályázati hirdetmény!
A m. kir. póstatávirda és távbeszélőnél 

betöltendő 91 gyakornok-jelölti állásra ezen
nel pályázat hirdettetik.

Ezen á lásokra az 1883-ik évi 1-sö tör
vénycikk 14-ik § sa értelmében azok az 
ifjak pályázhatnak, akik középiskolát, vagy 
ezzel egyenrangú más tanintézetet, érettségi 
vizsgával, sikeresen elvégezték, 18-ik életé
vüket betöltötték és magyar állampolgárok.

Ezen feltételeken hívül pályázók községi 
erkölcsi bizonyítvánnyal feddhetetlen előéle
tüket, közhai ósagi orvosi bizonyítvánnyal 
pedig ép, egészséges, a pósta-távirda és 
távbeszélő szolgalatra testileg is alkalmas 
voltukat igazolni tartoznak,

Továbbá azok, kik a középiskolát az 
1905/1906-ik tanévet megelőzőleg végezték, 
tartoznak hiteles módon azt is kimutatni, 
hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve 
mivel foglalatoskodtak.

A pályázat alá bocsátott állásokat a ke
rületi pósta és távirda igazgatóságok fogjak 
betölteni t és pedig a budapesti pósta és 
távírda igazgatóság 20 at, a zágrábi 15 öt a 
többi igazgatóság pedig egyenkint 8-at.

A aajátkezüleg irt és születési, orvosi, 
erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal felsze
relt folyamodványokat a már közszol álat- 
ban állók elöijáróhatóságuk, a közszolgálatban 
nem állót pedig az ilietskeB főszolgabíró, 
vagy polgármester utján folyó évi dec. hó 
l éig ahhoz képest, hol a pá yázói aika ma
zást óhajtanak nyerni 1 a budapesti, kassai, 
kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, sop* 
róni, temesvári vagy zágrábi pósta és távir- 
daigazgatóságboz nyújtsák be.

A pályázók Közül kivá'asztottaK, az 
illető póstatávirda igazgatóság felhívására, m igazgatóság vezetőjénél személyesen je

lentkezni tartoznak, aki azután felvételük 
iránt végleg határoz.

A lelfogadott pósta és távirda gyakor
nok-jelöltek fogadalmat tesznek, két (2) 
korona napidéban részesülnek és a követ
leső feltételek mellett lépnek szolgálatba:

1. A lásukat az illető pósta és távirda 
igazgatóság felszólítását követő nyolc napon 
belül elfoglalni tartoznak.

2. Kötelesek a pósta és távirda igaz
gatóság által kijelölendő hivatalnál, melynek 
fegyelmi hatósága alá tartoznak, a pósta-tá
virda és távbeszélő kezelést gyakorlatilag 
elsajátítani és ott rendes szolgálatot teljesí
teni.

3. 1907 évi szeptember hó 1-ére saját 
költségükön Budapestre, illetve Zágrábba 
fognak áthelyeztetni a pósta és távirda 
tisztiképzö tanfolyam hallgatására.

4. A pósta és távirdatisztképzö tanfo
lyam tartama alatt, — mint annak rendes 
hallgatói, a tanfolyami szabályzatnak min
den tekintetben alávetik magukat és a 
megállapított beiratási dijat fizetni kötelesek.

5. Nspidijaik élvezetében a tanfolyam 
10 hóra terjedő tartama alatt is megmarad
nak, de ennek fejében a tanfolyam székhe
lyén levő pósta és távirda igazgatóság ren
delkezése szerint, a délelőtti órákban, gya
korlati szolgálatot tenni tartoznak.

6. Akik ezen feltételeknek eleget nem 
tesznek, vagy akiknek magaviseleté, avagy 
megbízhatósága kifogás ala esik, valamint 
azok is, akik a póstatávirda és távbeszélő 
szolgálatra más oKok miatt alkalmatlanoknak 
találtatnak, — a szolgálat alól, minden 
további igény nélkül egyszerűen felmen
tetnek.

7. Viszont azok, akik gyakorlati alkal
maztatásuk alatt teljesen beválnak, a pósta 
és távirda tisztképző tanfolyam szabályszerű 
elvégzése és a póstatávirdatiszti alapvizsga 
sikeres letétele után, pósta és távirda gya
kornokokká neveztetnek ki az 1883 évilV-ik 
törvénycikk 11 ik §-ában megállapított 
segélydijjal, azaz, ha felsőbb taninitézetet 
(egyetemet, műegyetemet, jogakadémiát) 
végeztek, évi 1000 korona, kötőmben pedig 
évi 800 korona segélydijjal.

A pósta és távirda tisztképző tanfolyam 
szabályzata által előirt szakvizsga sikeres 
letétele után pedig minösüitséget — szerez
nek pósta és távirda tiszti állásokra.

Pozsony, 1906. október hó 31-án.
Pósta-távirda igazgatóság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi november hó 4-tól november hó 11-ig.

Születés.

A szülői neve
® A gyermek

neve

Rácz János és Kácz Ágnes leány Orssébet

Blummenfeld Á. Nnumann V* leány Anna

Karsa Johanna leány Johanna

Szarka Gyula Manyuch J. leány Julianna Teréz

Kaschman Magdolna fiú István

Zsiak Auna leáuy Erzsébet

Házasság.

íöleteny es menyasszony neve Vallása

Madlenák János Csernák Mária róm. kath.

Halálozás.

Az einuuyt neve Kúra A halál oka

Budai Józsefné 25J éves szerviszivbaj

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m,-mázsánként 12 kor. 60 fill. 13 
kor. 20 fid. — Kétszeres 12 kor. 20 fiil. 12 
kor. 60 fill. — Rozs 11 kor. 20 fii. 11 kor. 
60 fid. — Árpa 13 kor. 20 fill. 14 kor. 20 
üli. — Zab 12 kor. 80 fill. 13 kor. 20 fill.
— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 40 fill.
— Lencse 27 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Bab 18 kor. 20 fill. 19 kor. 20 fill. — Kö
les 9 kor. — fiil. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 112—130 kor. — Lucerna 110 — 
139 Kor. —Mustármag 38—40 kor. — Mu
har ———• kor, Biborhermag 30—32 kor.

Nyilttér.
902—1936. végrh. szám.

Árverési hirdetményi kivonat !
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jbiróság 1906 évi V. 534/1 sz. 
végzése folytán Huberth Vilmos ügyvéd által képviselt 
a Barsmegyei Népbank felperes részére Bereng Zsig 
mond es neje alperesek ellen GOöO korona követelés 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperesektől lefoglalt és 1154 koronára beesült ingósá
gokra a lévai kir. jbiróság 1905 V. 534/2 sz. végzésé- 
sével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
feiü foglaltatok követelése erejéig ia, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna Garam-Mikolan leendő 
megtartása határidőül 1906 évi novembrr hó 12 és 
következő napján délutáni 2 órája kltüzetik, a mikor 

a biróilag lefoglalt kocsik, lovak, gépek, termények és 
takarmány s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el lógnak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvéuyes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit- 
tatik.

Kelt Léván. 1906 évi október hó 28-ik napján.

Karácsonyi Pál 
kir. bir. végrehajtó.

G68—1906. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. jbiróság 1905 évi V. 704/1 sz. 
végzése tolytán Huberth Vilmos ügyvéd által képviselt 
a Barsmegyei Népbank felperes részére Szenesi János 
HracskO St. alperesek ellen 300 kor. követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alpere 
sektoi lefoglalt és lGóO korouára becsült ingóságokra a 
lévai kir. jbiróság 1906 V 452/1 szánni végzésevei az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfog- 
laltatók követelése erejéig is, amenuyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, Garamkesziben leendő 
megtartása határidőül 1906 évi november ho 13 és 
következő napján délelőtt 9 oraja kltüzetik, a mikor 
a biróilag íeioglalt lovak, marhak, egy szekér s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett 
szükség esetén becsárou alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégitteteshez jogot tartanak, amennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdésig alulírt kiküldöttuél 
írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését követő naptói száinit- 
tatik.

Kelt Léván, 1906. évi október hó 16-ik napján.

Karácsonyi Fái 
kir. bir. végrehajtó.

895—1906. végrh. szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
Alulirt kiküldött bir, végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jbiróság 1905 évi V. 1?$3/1 sz. 
végzése folytán Levatich Gusztáv ügyvéd által képvi
selt a Lévai Takarék- és Hitelintézet most Huberth 
Vilmos ügyvéd felperes részere (Bátoyssky Jakab ügyé
ben) Kúposa András alperes ellen 260 kor. követelés 
8 jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől lefoglalt és 705 korouára becsült ingóságokra 
a lévai kir. jbrróság 1905 V. 489/3 számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felül- 
foglaltatók követelése eréjéig is, aineunyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, 0 Barson leendő 
megtartása határidőül 1906 évi november hó 14 és 
kővetkező napján délutáni 2 oraja kltüzetik, a mikor 
a biróilag lefoglalt lovak, egy szekér, gazdasági gépek 
s egyeb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsárou alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben rész.ikre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzökönyaböl ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdésig alulirt kiküldöttuél 
Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján törtéut kifüggesztését követő naptól számit- 
tátik.

Kelt Léván, 1906. évi október hó 3bik napján.

Karácsonyi Fái 
kir. bir. végrehajtó.

Árok utcza 18 szám alatt levő ház 
szabad kézből eladó; mely 1 szobából 
1 konyhából és 1 kertből áll.

Közelebbi felvilágosítás Háti u. 18 
sz, Özv Baján Andrásáé

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

BOLEMAN gyógyszertarban Léván.

"Róli colr’Qm méterenként 60 kraicár- seiy em tól. iegfrissebb UjdOns)i. 
gok. Franko és vámmentesen házhoz szálitva. Gaz
dag mintaválaszték postafordultával.

Henneberg selyeiu gyár, Zürich.

QTMCnQ Varrógépek 
01nkjLa\ különféle ozélokra.

nemcsupán ipari cé okra, hanem 
a e saladban előforduló összes 
varrómunkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázni 
keli, hogy 
vétel csakis 
a mi üzlete
inkben esz- 
közölteisék.

Valameny- 
nyi fiókja
ink erről a 
védjegyről 
ismerhetők 
'*'•= I

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

Kiadó lakás.
1 lakás 3 szoba konyha kamra 

fakamra padlással kiadó értekezni 
lehet özv. Boieman Józsefnénél.



45. szám.
HIRDETÉSEK. 1906 november 11.

Kováid Péter és fia
cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztító és gőzmosogyár

Budapest, VII., Szövetség-utcza 37. szám
megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki 
városban képviseletet létesít és ez által módot nyújt a nagy érdemű közönségnek 
arra, hogy ciégét — a csomagolási és postaköltségek mellőzésével 
közvetlenül felkereshesse.

Pintér Józsa
női divat terem. Léva, Blum féle ház

vette át a képviseletét és a gyár rendes áraiban vállalja az úri-, női- és gyermek- 
öltöuyök diszitő- és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke és

■ ■ végáruk, szőrmék etbiek vegytiaztitásít és festését. ———”
Úgyszintén ágytollak tisztítását és fehérnemüek mosását is.
A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor 

méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és 
számos megbízást kér a

Kováid Péter és Fia ezég.

Bérbeadási hirdetmény.
Körmöczbánya szab, kir, r. t. főbányaváros tanácsa ezennel közhírré 

^A^zólyomvölgyi nyaraló telep: „Vad%zkürt“ vendéglő „Árp<d“-lak Er- 
vaéhet“-íakés Ferencz József-- lak tartozékaival együtt a város székesház* 
nagytermében f” lyó 1906 évi december hó 12-en délelőtt 10 órakor, mk-r 
telfntég esetén pedig 1907 évi február hó 14-én ugyancsak délelőtt 10 órak -r 
Xdó nyílván^ Írverésen 1907 évi május hó 1-től 1913 évi apnhs r.ó 
30-ig vagyis 6 (hat) évi időtartamra a városi közgyűlés jóváhagyásának fei

I

tartása mellett bérbeadatni fog. 
Árvtrezni kivár ók a következő

„Erzsébet"-lak „
„Vadászkürt vend.u „ 
„Ferencz J.“-lak „

_  alapon:
Árpáda-lak kerüköltsége 9077 K. 3 5° o-ka

n n
n n
n 22

11600
26530
12793

317 K. 68 f.
406 rf — T)

928 n 56
447 V 76

Eladó ház!
Az esztergomi mélt. fökáptalan tulajdonát képező Barsmegye Garam-Szent-Bene 

dek községben a Párkány-Nána—Garamberzenczei vasút, garamszeiicbenedeki, állomás és 
a remek vidékü vár, valamint szép fenyő ültetmény tőszomszédságban fekvő volt ura
dalmi tiszti lakás, mely nyaralónak kiválóan alkalmas, mellék épületei és kertjével zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés utján folyó 1906 évi november 
hó 29 ik napján délelőtt 10 órakor Esztergomban a fökáptalan jószágkórmányzói 
hivatalában kedvező fizetési feltételek mellett örökáron eladatik.

Az árverelni óhajtók és zárt írásbeli ajánlat tevők 500 korona bánatpénzt tartoznak 
az árverés megkezdése előtt letenni, a vagy előbb a „Méltóságos fökáptalanra Esztergomba" 
c-zimzendö zárt ajánlatukhoz mellékelni.

Az árverés megkezdése után érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési feltételek Esztergomban a jószágkórmányzói hivatalban és Kovácsiban, 

— vasút és posta állomás Garam-Szent Benedek, — az uradalmi intézöségnél megtekinthetők.
A zárt írásbeli ajánlatban a megállapított összeg számokkal és szóval is kiírandó 

annak kijelentésével, hogy a feltételeket ajánlattevő ismeri.

Uradalmi jószág kormányzóság.
I

összeseit: 60000 K.35% ka 2100 koronában megállapitor 
kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összeget bánatpénz gyanánt az árverés kez
dete előtt az árverező bizottság kezeihez juttatni tartoznak.

Az árverés szóbeli és írásbeli.
írásbeli ajánlatok csak azok fognak tekintetbe vétetni a mennyiben a 

bérösszeg 10% áoak megfelelő bánatpénzzel felszerelve a szóbeli árverés ke 
detéig beterjesztetnek. .

A bérlemények és tartozékainak részletes jegyzéke az árverési fdtételek 
és a szerződés tervezet a városi számvevőségben a hivatalos órák alatt bete
kinthető, hol egyszersmind szóbeli felvilágosítások is adatnak.

Kelt Körmöczbányán, a vér. képviselőtestületnek, 1906. évi október hu 
15 én tartott közgyűléséből.

Baschmann
polgármester h.

Egyesült czeglédi szőlős
gazdák boreladási társasága 

CZEGLÉD.
Egyenlö.-iti, bepinczézi éa áruba bocsajtja 

a termelők tizztán kezelt legkitűnőbb 
borait

Nyilvántartja és közvetíti ezentúl az 
egyes termelők magán pluczéiben, 
sajátkezűleg gondrzott boraikat is.

Különösen előnyős szövetkezete.nek és 
vendéglősöknek a nálunk való bevásárlás, 
m»rt egész éven át egyforma és akár
milyen nagy tömegben folyton egy és 
ugyanazon bort kaphatják.

Ezúttal áruba bocsátjuk a legkitűnőbb 
siller ssinü „Kadarka" és zöldeefehér 
„Ezerjó", „Rizling" stb. fajokat is melyek 
több waggon vételénél Igen mérsékelt 
árban kaphatók.

LEVEL vagy SÜRGONYCZIM : 
Egyesült szőlősgazdák társasága CZEGLÉD.

Első Alföldi Cognacgvár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitogyar Kecskeméten. Ajánlja :

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

Port-Artimr-líes. 
Porth-Royl rum 
Kecském vidít

Kecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes. 
ecskeméti győgyketerü 

Tulipán cognac 
48 as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

lc-3.1öxile g-e ss ég'eit.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

1906 évi 3428 szám.

Tűzifa eladási hirdetmény!
A Z8arnóczai m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1906 évi december hó 

3-án d e. 10 órakor a garamrévi erdőgondnokság „A“ üzemosztálya 1—9 és 
34—48 tagjaiban az 1907—1911 években, évente termelhető legfeljebb 
mintegy 4000 ürrn3 vegyes házifának eladása iránt nyilvános szóbeli 
árverés fog tartatni.

Bánatpénz 1500 K. biztosíték 3000 K.
Kikiáltási árak;

Bükk- és cserhasábfa és dorongfa után vegyesen : 
az I. ériékosztályban 106 f. + 75% = 1 K. 86 f. 
a II. „ „ 90 f. + 75% = 1 K. 58 f.
a III. „ „ 74 f. + 75% =-■ 1 K. 30 £

II. Tölgyhasáb- és dorongfa után vegyesen ; 
érték- sztályban 94 f. + 75% — 1 K, 65 f.

„ „ 80 f -t- <öJ/'o = 1 K. 40
„ „ 66 f. + 75% = 1 K. 16

Lagyhasáb- és dorongfa után vegyesen, 
értekoszralyban 80

I.
1.,
2,
3,

1-,
2,
3,

1,

az I. 
a II. 
a III,
III. 

az I.

f.
f.,

f. 4- 75% = 1 K. 40 f.

I
I
I

I
I

2., a II. „ „ 68 f. + 75% - 1 K. 19 f.
3, a III. „ „56 t. + 75% = — K. 98 f.

Az áru r--i és szerződési fsltctelek zsarnóczai m. kir. erdőhivatalná

Védjegy: „Horgony!*

I
I
I
I

A Liniment. Capsici comp 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. •••••■•■ 
l’igyelmeztetés.*Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richter czégjegyzésse! ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DlRichter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu.

* Mindennapi szétküldés.

I 
I
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New-Cuba kávé . . 
Jamaikai legfinomabb . 
Kuba legfinomabb . . 
Ceylon legfinomabb 
Ceylon finom .... 
Portorico finom, és Cuba 
Gyöngy legfinomabb 
Mocca legfinomabb . .
Arany Jáva legfinomabb 
Braziliai legfinomabb . 
Braziliai II. rendű . .

| Cuba pörkölt .... 
Hungária kávé . . . 
Örötl kávé ....

Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.

^XXXXXXXXJŰXXXXX XXXXXXXXXÍXXXXXXX^
~ ' ■ ■ -------- X

X
X
§
X
X

i

be’ekiuthe ők,
Keli Z ar> ócz n 1906 évi ; ovember.

Magy. kir. erdőhivatal.

Névjegyek, meghívók es eljegyzési-kártyák 

legdíszesebb kivitelben 
készittettnek

Nyitrai és Társánál Léván

Bars- és Hontmegyerészére
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

Beschorner A. M.
első es. kir. osztr.-magyar-, német tranczia-, olasz- és orosz szaba

dalmazott érczkoporsó gyárából.Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria*, Dürkopp* és Gasse-féle uj Singer gépek 
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

Árak részletfizetésre: korona
E»m. monopol-, Dürkopp és Oasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titauia uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

• • > láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép .

• iparos (Ringschiff) gép
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi

_ w » n « iparos
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra .

W Mfihímzési készülék ára 4

Főra.lcté.r:
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván

Legjobb géptük, részek és hajók olcsón.

I

X

Nyomatott Nyitrai éa Tára* könyvnyomdájában Láván.

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

72-től 80-ig
78-től 88-ig
76-tdl 80-ig
86-tól 96-ig
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 korona
150 korona

44 korona

korona. jj;

Ezen szabadalm. 
érez koporsók Eu

rópában ni aj d 
minden egészség

ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

^mentességük miatt, mi által a= légártalmas szesz (hullaméreg) Iciaő- 
Zblge8et akadályozzak, a legjobban ajánltatnak. * 9
, U Sép ^álHtása> gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sir. 
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 frtio 
8 foSttél°í?fr^en“,k,k 3 főtteknek

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemfedelek nár 
nak, kOSZOruk, SZalagCSOkrok stb. nagy választékban jutányos áró/ 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.
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