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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve : 

Epy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.
glSflietéai pénzek póstautalványnyal küldhetők.

Mzámok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban. BARS. hirdetések
Né^yhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Bélyegdij minden egyes beiktatásér to fillér
Hivatalom hirdetmények

100 szóig 2 kor. «> fill., azontúl minden sző 1 
fillérjével számittatik.
A nyilttérbrn:

minden négyhasábos garmond-sor dija SO fillér. 
Velünk összeköttetésben leró hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes dij- 

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 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.

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

A LAP KIADÓJA: NYITRAI ós TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
i.

'399/1906 szám.

Hirdelmény!
Léva r. t. vároz képviselőtestületének 

7399/1906 számú határozata folytán közhírré 
teszem, hogy a Kherndl Mária, özv. Botka 
Lászlóné tlkvi tulajdonát képező a lévai 300 
/ tlkvben 2323 hrsz. alatt foglalt 13 kct. 

hoidnyi szántóföldnek hözcélokra leendő 
ki-njátitá-a s megvétele tárgyában az 1886 
, vi XXII. t.-c. 110 §-ának megfelelő intéz
kedés végett 1907 évi január hó 3-ik nap
jának délutáni 4 órajakor

rendkivüd közgyűlést
tart, a midőn ezen (3 ik határidőt) kihirde
tem és közhírré teszem, a képviselőtestület 
összes tagjait arra e helyen is tisztelettel 
meghívom azon kijelentéssé1. — hogy ezen 
közgyűlésen a megjelenőt számára való 
tekintet nélkül — érdem eges határozat 
lesz hízva.

Léva, 1906. december hó 18-in.
Edd.cgii X<«,jea 

polgármester,

II.
754' 1906 szám.

Nyilvános köszönet!
A „Lévai Takarékpénztár R T.“ tekin

tetes Igazgatósága — hagyományos szoká
sához híven — a karácsonyi ünnepek alkal
mából, a lévai szegények közt leendő 
kiosztás végett aluürot'hoz 159 korona 20 
fillér összeget küldött be, — amidőn ezen 
nemestelkii adományozásért a város hatósága 
nevében kö»zönetemet fejezem ki, egyúttal 
közhírré 'e zem, hogy az adomány kiosztá
sával a rendőrkapitányt és a gazdasági 
tanácsnokot bíztam meg.

Léva, 1906. december hó 2l-fn.
Eád-Cg-ix ZjO-Jcb 

polgármester.

III.
7H52 1908 szám.

Nyilvános köszönet!
A „Lévai Takarék-és Ili elintéie* * R T“ 

tekintetes Igazga ósága az idén is bekü dé 
szokásos kf rácsor yi ajándékát — a város 
szegényei részére ; — amidőn azon nemes
lelkű — 100 koronát tevő — adományozó
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sért a hatóság nevében köszönetét mondok, 
— ezennel kinyilvánítom, hogy a szétosz
tással a rendőrkapitányt és a gazdasági 
tanácsnokot bíztam meg.

Léva, 1906. december hó 15-én.
Eóácgh 

polgármester.

IV.
7160/19(1; szám.

Hirdetmény I
Jánosa Jenő és Ila7as Mihály poigáiok 

a lévai temetőben levő honvéd sirem'ék 
helyre állításának költségeire az általok 
gyűjtött 101 korona 30 fillér összegről kiál
lított 7304 sz. takarékpénztári könyvet be- 
muta'ják s az a város mint síremlék gondo
zója rendelkezésére bocsátják.

Határozat:
A nemzet vértanúi és hőseiről való 

kegyeletes megemlékezés a haztfiui erények 
közé, tartozván, az ezt gyakorló gj üjiöknek 
és adakozóknak Léva r. t. város ható-ága 
nevében midőu köszönet! met fejezem ki a 
101 korona 30 fillér takarékpénztári be'éti 
könyv átvételét elismerem és L !va város 
házipénztárába letétképen beutalom s meg- 
őrizését elrendelem.

A vátosi mérnököt feihivom, bogy a 
ledőlt siremlék helyreállítására vonatkozó 
tan/esi határozat foganatosításáról annak 
idején jelentését terjessze be.

L'va, 1906 évi december hó 21-én.
SócLeg/h. Tjajcs 

polgármester.

V.
759O/190G szám.

Hirdetmény !
A 7474 1906 sz. alatt a f. hó 27-én 

megejtendő törvényhatósági bizottsági tag 
választásra vonatkozólag kiadó t hirde me
nyemnek helyesbítéseként tud tóm, a vá
lási tó közönséggel, hogy a kérdéses válasz
tás >x 1905 évben megalrpito t és f. évre 
érvényes országgyü.ési képviselő választók 
névjegyzéke alapján fog megejtet: i, — miért 
is a választásnál azok lesziek jogo i ottak 
szavazni, akik a f. 1906 évre érvényes or- 
szággyü ési képvise'ő válasz ói névjegyzékben 
szerepelnek.

Lé a 190ii évi december hó 29 én.
Eód.cg-ix. Xuajos 

polgármester.

Karácsony.
Karácsony szent ünnepe közeleg. 

A munkája után elfáradt természet téli 
álomra hajtotta fejét. Beállott a virág- 

i hullás. Metsző szél süvit a fák targalyai 
közt, egyetlen egy elsárgult levélke 
sem maradt azokon. Finom hótakaró 
nem borítja még ugyan kebelét, de lehet, 
hogy mikorára e sorok megjelennek, a 
mezők és erdők felveszik hófehér halotti 
köntösüket.

A ragyogó, meleg napsugárral együtt, 
' mely eltűnt, az emberek kedélye is 

borosabbá vált. Komoran járnak és 
kevesebbet beszélnek. Szavaikban nincs 
lágyság s tetteik is olyanok, mintha 

( valami titkos hatalom nehezednék cse
lekvő képességükre.

j De ime szomorú, kietlen és kihaltnak 
látszó világ egy nagy eszme megün
neplésére felvidul. Feledve lesz a ter
mészet hervadása s az öröm pirja ég 
az arcokon. E szomorúság szemléleté
ben elmerült lélek mintegy varázsütésre 
megifjodik, a sziveket jótékony melegség 
hatja át, érzelmeink nem maradhatnak 

, csordultig telt szivünkben, hanem azok 
. kitörnek, rászállanak ajkainkra, s ez 

örökszép angyali dalban nyernek kife
jezést : „Glória in excelsis Deo et in

• terra pax hominibus bonae voluntatis14
S ez örök-igaz eszme nem egyéb, 

mint a karácsony, Jézus Krisztus szü
letésének ünnepe.

Talán legjobb volna ez ünnepről 
nem is szólani, hanem hallgatva tért 
nyitni a szívnek, erezzen s a léleknek, 
hogy álmodozzék ? . . ,

Ámde emberi természetünket úgy 
alkotta a jó Isten, hogy a nagy örö
möket nem birjuk elrejteni szivünk 
mélyére. Elmondjuk ezt másoknak is, 
hogy velünk örüljenek. így taián jut 
az örömből azoknak is, akiknél az öröm 
forrása elvesztette csörgedező erejét . . 

Oh mert kinek a szive ne örülne 

azon kis szegényes bölcsőnél, melyben 
a szeretet kincstára nyugszik ? Pici 
gyermek, ki egy nagy eszme megvaló
sításáért szállt le a földre, t. i. hogy 
megváltsa a bűnös emberiséget. Nem 
kisérik őt fény, bíbor, hatalom, hanem 
erényei. Nem vágyik a világ tapsára, 
hanem szeretetére. Nem hatalomért jött, 
hanem szivekért, melyeket a szegények 
közt keres, bogy gazdagokká tegye őket.

S az isteni gyermek egy uj világot 
teremt. Szétüzi a pogányság sötét felle
geit és az egész föld meg lesz ifjodva 
általa. Az ókor szeretetlenségének bús 
és örömtelen éjszakájába bevinni a 
szeretet napját és e ragyogó napnak 
áldásos melege alatt eddig ismeretlen 
erények fakadnak az emberiség meg
tisztult szivébe . . .

üdvözlünk, áldunk és imádunk 
téged e müvedért bölcsőben szendergő 
kis gyermek. Világhódító. Isten, Messiás ! 

üdvözlünk, mert hinni tanítottál ! 
Áldunk, mert reményvirágot ültettél 

szikünkbe I
Imádunk, mert szereltél, szeretsz és 

szeretetre oktattál !
Mit adhatnánk mi egyebet neked, 

mint szivünket, azt a szivet, melyet te 
adtál azért, hogy beuned higyjünk. 
reméljünk és vele Téged szeressünk.

Csakis e három talizmánnal futhatjuk 
meg sikerrel életpályánkat. Annyian 
csalódtak már a világban, annyi a 
szomorú példa, hogy nagyon is érezzük 
Jean Paul szavainak igazságát „Ember! 
ne vesd horgonyodat a földi iszap 
mélyébe, hanem erősítsd oda a kéklő 
ég magasságához, s csónakod szilárdul 
fog megállani a szélvészben.

A ragyogó csillag, mely születésedet 
jelezte, nekünk is megmutatja és meg
világítja az utat melyen haladnunk kell, 
hogy egykor remegés nélkül állhassunk 
meg előtted. .Mi követni fogjuk irányát. 
S ha földi vándorlásunk közepett a 
nemes örömök virágaira akadunk jóvol-

T A RO Z A
Karácsonykor. 

Karácsony, óh te s ünnep 
A te jót tödén úgy őrülnek 1 
Aliul van egy kis szeretet ; 
Mindenki téged emleget. 
.. . Te vagy, te a kis családba’ 
A gyermek-szivek legszebb álma ! 
Kipirulnak a kedves orcák, 
Leszállván egy darab menyország ; -■ 
D.fczes feryő az asztalon van, 
Alatta játék nagy halomban ; 
A gyertyák fénye, lobogása, 
Az aranyszálak csillogása : 
Műd . • . mind egy édes sejtelemmel 
Játszik a gyermeki kebellel ; 
Repes a szívok, vig a lelkűk, 
A várva-várt nap ime eljött 
Es nem vártak biaba rá rég : 
Itt a sok apró, tarka játék.

. . . Édes titok varázsa rajtuk, 
Szivük dobog, mosolyg az ajkuk 
3 mir^ leszállt a csöndes éjjel — 
Elringató lágy szenderévcl 
Minden puha, fehér kis ágyou 
Ott viraszt a jótékony álom 
8 minden alvó kicrnyke lélek 
Ki? Jézusával elbeszélget.

Karácsony, áldott a te jöttöd ’ 
Örömöd a szivekbe öntöd, 
Hogy lobogjon, gyulladjon lángra 
Miként az égő gyertya lángja . . . 
Szelíd hajnal, oh hadd derüljön, 
Emberi szív is hadd bővüljön, 
Hogy ne boruljon a világra 
Hitetlenség zord éjszakája : 
A hit világát élesszed föl — 
Kialszik már az emberekből I 
Zöld fenyőágon nyújtsad felénk 
A boldogító édes reményt,

Hogy rém lesz mindig így a sorsunk ; 
Hogy jóra válik minden dolgunk ; 
llogy mint a kisded Betlehemben : 
Növekszünk áldó szereiéiben,

•Ee, bogy hozzád méltók lehesaiiuk
A szeretetet adjad nek ütik. 
Ajándékát a szeretetnek 
— A f*»ld5u  érte úgy epeduek 
Mit a kis Jézus hozott közénk, 
Hogy Istenáldás szálljon fölénk, 
Hogy — mint a bölcsek idejébe*  — 
Vigaszt leljünk a szent igébe.

Adj a szegénynek nyugodalmat ; 
Irgalmasságot a gazdagnak ; 
A haragvónak szelídséget — 
A földön áldó békességet, 
A bűnösnek sziv-tisztaságot, 
A hitetlennek bizonyságot, 
8 a szeretetet adjad nekünk, 
H?gy Józanunkhoz méltók legyünk.

Tuba Károly.

Legenda, a Krisztuska ingecskéjéröb 
irts . Rexa Dezső

Es a törtétet akkor esett meg, a mikor 
még a magyar királyok udvara Visegrádon 
állott. A mikor as erdős hegycsúcs mögött 
lehaayatló nap korongja oda nyilazta vérpi
ros sugarát a várhegy góth Ízlésű ablak 
csipkéjére, a mely ép volt és olyan erős, 
hogy méltán zenghette róla egy olasz poéta, 
hogy csak akkor fog ez a csipke rommá 
válni, a mikor Hephaistos ez alvilági ól fel 
jön erre a vdfkre. — No az a köböl való 
csipkéset ott a várfalakon sokkal elébb lett 
semmivé, de az a rege, a melyről itt szó 
esend, as még ma is él.

*
Az Igének Testté Válása után számolnak 

Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.

épen 1200 és 80 esztendőt, hogy a királyné ( 
udvari papja és gyóntatója Mihály barát a 
királyné asszony különös kegyelméből enge
délyt nyert arra, hogy a nagymarosi erdö- 

| ségek ember nem járta sűrűjében k'astromot 
J emelhessen, a hová majdan nyugalomra térése j 

idején megérdemlőit pihenésre vonuljon. A 
legkegyelmesebb engedélyt az udvar legbuz- , 

' góbb seriptora a legszebb belüket vető 
( iródiák festé pirossal, kékkel meg feketével , 
. a nagy darab hártyára. Az engedély okmá

nyokban írva vagyon.
Mivelhogy a nevezett mihály barát Isten 

és ember előtt kedves élettel magát mind 
királyi ura, mind királyi asszonya, nem 
különben a fő, a nemes és nemtelen rendű 

. urak és szolgák előtt kű'öcös becsüiésre és 
tiszteletre érdemessé tette. Nemkülömben, 
hogy kegyes, jámbor élete által magát arra 
is méltónak mutatta, hogy istenes életének 
csendes színhelyén a szűk kis cellában maga 1 
a Megváltó Isten fia ur Jézus Krisztus, mint 
kisded gyermek is meglátogatta. Nemkü öm- 
ben, hogy ugyanekkor a kisded kék selyem
ből való ingecskéjét, bogy légyen szent életű 
barátunknak mindenha élő, s malasztos emléke • a Megfeszítettről, néki ajándékozá, a melyet 
ugyancsak ő a budai Nyulak szigetén élő, 1 
Boldogságos Margit ki.ályleányunk alapította ' 
zárdának örök kegytárgyul ajándékoza.

Stb. Stb. I
Mihály barát ime igy lett apát úrrá, s 

a'apitó kegyurává.a nagymarosi klastromnak, 
a hol is őt igen nagy tisztelet övezé a fenti, 
okmányban is elmondott eset miatt,

A barát élete igazán askétai volt. Még 
a nap tel sem üté fejét a keleti hegyhát

Bzélén, ö már ébren Volt kemény nyOszolyá- 
ján és mormoló a hajnali imáját a rózsafüzért. 
A misét csendes magányában mondá legszí
vesebben, mert olyankor lelkét befonta as 
áhitat édes repkényo s akkor szabad folyást 
engedhetett lelki vágyának, csendes szerettei 
s odaadással beszélhetett az l ehoz, a ki öt 
e földre küldé, s onnan abból a kis tót 
falucskából kiválasztó, hogy legyen Mózese 
a tévelygőknek, vezesse ki a hitetlenség 
pusztájából a vallás, az Istenszeretet földjére. 
Estig nem lett vége az imának s midőn az 
álom szempilláit lezáró, imádkozó ajkain még 
ott lebegett az utolsó, elfúló : „Míserere 
mei, Domine !**

így élt ö áhítatban s Isteci hitben. Lelke 
nem ismert földi vágyat, epedést. Csak 
egyetlen óhaj élt keblében, vajha az Ur Jézus 
Krisztus egyszer iránta is kimutatná nagy 
kegyelmét és megjelenne előtte.

Édes jó Jszuska — mondá magában 
olykor — ha te a hűséges szolgádat, Mihály 
barátot, (a ki bizony érdemeden a te sze- 
retetedre) egyszer meglátogatnád. Megmu
tatnád neki fényes arcodat, hogy könyével 
öntözhetné miértünk szenvedett öt kinzó 
sebedet . , .

így sóhajtozott, s midőn kinn járt a 
szabadban, a hói minden az Alkotó nagysá
gának s dicsőségének fenséges hirdetője, t 
leikét az áhítat szárnya ragadta m igával a 
szent trón zsámolyához, olyankor azt érzé, 
hogy az ö élete méltatlan ama nagy tisztes
ségre, s szent esküvel fogadá magában, hogy 
ö ezentúl még jobban fog igyekezni as 
askétai életre ... ha lehet.

S midőn egyscer igy töprengő magában,



tódból, hálaimával köszöntünk, ha pedig 
bufelhőket küldesz szivünkre . . . . e 
felhők gyöngyeit, könnyeinket is neked 
áldozzuk............

Születésed emlékünnepe tanítson 
meg bennünket a cselekvő szeretetre 
és embertársaink becsülésére. Adjon 
szivet a nyomor megértésére, könnyet 
tévedéseink megsirására ....

És mi ? szivünk szeretetének aranyát 
letesszük jászol bölcsödhöz s azangyalok 
fényes karába belevegyül örvendező 
lelkünk éneke születésed szent ünne
pén : „Dicsőség a magasságban Istennek 
és békesség a földön a jóakarata em
bereknek. *

A karácsonyi időszak.
Nem helyesen fogná fel a dolgot as, 

aki a karácsonyi időszak alatt csak a kará
csonyestét és ünnepét értené.

Karácsonyi időszak alatt értendő tulaj
donképen a december 24-től január 6-áig 
vagyis a vizkereszt ünnepéig közbeeső idő.

Igen, a karácsonyi idő, mint a világtör
ténelem általában, kezdődik Ádám és Évával. 
Ezen kedves Bzüíeink nevenapja a kalen
dárium szerint december 24-ére esik. Éppen 
asért a rossz keresztények úgy is magyaráz
hatnák a karácsonyi ajándékokat, mintha 
első szüleik nevenapján, mint saját keletke
zésük emlékünnepén önmagát gratulálná meg 
az emberiség — a szeretet ajándékaival.

Azt a szent kegyeletet, amely as egész 
világot áthatja, a szent karácsonyestén, meg
érzi a pórember is. Fölmelegszik akkor ő is. 
Mert hiszen úgy van a dolog, mintha e napon 
megváltoztak volna a természet törvényei 
is. Majdnem aggódnunk kell a világ egyen
súlya miatt, minthogy ekkor minden tele van 
örömmel és mindenütt uralkodik a szeretet.

Szerencsére, hamar elmúlik e nagy nap, 
a e magasztos ünnepre következnek : Sst. 
István János evangélista. Az előbbi résstakar 
venni a karácsony ünnepén — mint vértanú, 
az utóbbi pedig hivatkozik kiváló barátsá
gára az Üdvözítővel.

Ezek után következnek a Herodes által 
legyolkoitatott kis gyermekek, vagyis az 
apró szentek. Ezeknek emlékét némely 
vidéken a nép azáltal ünnepli meg, hogy 
az emberek — főleg a fiatalság fűzfából 
font korbácscsal üldözik egymást.

Az aprószentek után következik a szt. 
Tamás napja ; ez Londonban született, püspök 
volt Kandelbergben, bátor hitvallása folytán 
a szentek sorába emelte öt az egyház.

Azután következik egy az ó-testamen
tumból ; hires költő és zeneértö, a szeretetre 
méltó Dávid király. Ez öreg urnák tényleg 
joga van hozzá, hogy karácsonyi látogatást 
tegyen azon gyermeknél, aki úgyis Dávid 
nemzetségéből származik.

Végre pedig itt van — Sylvester. Es 

mint tudjuk, római pápa volt; ő bejárja az 
évet s őrévé lesz a lefolyt évneh. Ezen 
tisztséghez azonban aránylag csak rövid idő 
előtt jutott; mert csak 1583-ban vétetett föl 
állítólag a gregoriánus kalendáriumba.

A karácsony i időszak ünnepei sorában 
a nyolcadik napra esik az Újév ünnepe. Ez 
az a nap, amidőn minden jót, sok boldogságot 
kívánnak maguknak az emberek.

Erre jön négy hétköznap és a jan. 5-iki 
estét sok helyütt majdnem úgy tisztelik, 
mint a Karácsony és Sylvester estét.

Ez a három király vagyis a vizkereszt 
előtti este.

Á lepődjünk meg egy kissé a három 
szent királynál, akik inkább keleti bölcsek 
valának. Azt mondta egykor Balaam próféta, 
hogy Jákob országából csillag fog fölkelni, ez 
pedig hatalmas királyt fog jelenteni, aki 
uralkodni fog majd a zsidók és pogányok 
fölött.

A csillag megjelent ; felkeresésére 
három király indul el és amint ezt meg
pillantották, fénye után mentek, mert böl
csük valának.

Hozzájuk csatlakoztak más királyok is 
— nagy kísérettel és jöttek Jeruzsálembe 
tudakolván Heródes-nél az újszülött nagy 
király hollétét. De Heródes még nem tudta 
a világraszóló eseményt. Ok tehát tovább 
utaztak a csillag fénye után, mig végre ez 
egy szegény utazó család hajléka fölött 
megállapodott — Bethlehemben.

Itt egy gyermeket találtak nagy szegény
ségben és gazdag ajándékaikat átadták neki.

De a szegény szülők azt mondták : 
„Minek nekünk az nrany, tömjén és myrba ? 
A föld a mi fekhelyünk ; az égboltozat — 
a mi kalapunk. Ez a szegény gyermek, aki 
itt nyugszik egy kis szalmán, nem azért 
jött, hogy ajándékokat fogadjon, hanem, 
bogy adjon.* .

A három bölcs király más utón tért 
vissza, kerülvén Heródest, aki azután nem 
tudván megtalálni a jövendő nagy királyt, 
Bethlehemben az összes fiúgyermekeket 
legyilkoltatta.

És a három király neve ? Kezdőbetűit 
ott találjátok a szegény nép lakházainak 
ajtaján, föltrva a — ü, f M. f M.

*

Kedves olvasóm 1 Te alszol, vagy köny- 
nyezel, vagy talán megmosolyogsz engem — 
az elbeszélőt ? Óh, én már sokszor hallottam 
a karácsonyi időszak hirét és sokszor éreztem 
a benne rejlő nagyszerűséget és isteni ked
vességet !

A karácsonyi időszak három főünnepe, 
t. i. karácsony napja, újév és vizkereszt 
közül talán éppen az utóbbiban rejlik a 
legnagyszerűbb jelentőség, a legónásabb 
tartalom, a legmegfoghatatlanabb csoda !

Miért jöttek a hatalmas urak, a királyok,

letérdeltek a szegény kis gyermek előtt és 
imádták azt ? . , ,

Azért tették ezt, mert — bölcsek vo t ik. 
És miért mentek el onnan ismét, ott hagy
ván a szegény kis gyámoltalan gyermeket, 
akiről oly nagyot gondoltak ? Miért nem 
vitték azt el pslotáikoz ? Ezt is azért tették 
úgy, mert — bölcsek voltak. Mintha tudták 
volna, hogy gazdaságban, pompában és fény
ben nem fejlődhetik — Istenember éa hogy a 
szegénység, magány, elhagyatottéig, a népnek 
minden szeretete és minden baja, szenvedése 
tartozik ahhoz, hogy a szellemileg, erkölcsileg 
nagy ember hőssé, felszabadítóvá és Megvál
tóvá válhassék.

A karácsonyi időszak után dühöng má’- 
ott künn a — karnevál. A ki nem dolgozik 
és nem imádkozik, az — táncoljon ; az 
alkalom erre mindenütt készen van s a 
jóságos Ég is behunyja majd egyik szemét.

Úgy érzem, hogy most már engem, 
aki e nem kis elmélkedést idejegyeztem, úgy 
az ájtatos, mint a profán emberek hatal
mukba szeretnének keríteni, hogy a — mág
lyára dobjanak. Én azonban kicsúszom só
vár karmaik közül, mint valami lepke. 
Szeretem a virágokat s a szép, kedves, 
lélekemelő karácsonyi idő, az ő szent myt- 
hoszaival együtt szintén egy virág az év s 
az élet téli idejében, oly virág az, a mely 
bárha kehiemen virágoznék, mig élek és 
halálom órájában is 1

Avagy kedves olvasóim, ti ájtatosak és 
ti profánok egyaránt 1 Képzelhettek-e a föl
dön é égben valami szebbet, valami ma- 
gasztosabbat — egy fiatal szűzies anyánál 
— kis ártatlan gyermekével ?

Kepzelhettea-e valami magasztosabbat, 
szebbet, szentebbet oly gyermeknél, a ki a 
világot akarja megváltani azon testté vált 
igével; Tégy jót azokkal, a kik téged gyűlöl
nek ; szeresd felebarátodat, mint tennenmaga- 
gadat; szeressétek egymást !

Cselkó József.

A vaksag.
Azt tartja a példaszó, hogy a szem a 

lélek tükre. S ha kissé portyazunk a szem 
élettana szövődményes mezejen, belátjuk, 
hogy a szóban forgó példaszónak némi te
kintetben igaza van, mivel a szem majdnem 
minden egyes egyen szellemi világát tük
rözi vissza. De fájdalom, vannak egyének, 
akiket a természet mostobasága, fukarsága 
többé-kevésbé, avagy teljesen megfosztott 
eme tükör rendelkezésétől. Tehát a természet 
adományának a legnemesebbikét kénytelenek 
nélkülözni. As örök sötétség éjjele elhánt- 
hailan leplet borit a lelkűk tükre elé.

Emiatt nem gyönyörködteti őket a cso- 
dabájos-verőfényes tavasz, az erdök-mezők 
virágai, a csillagos égboit, a termeszét ezer- 
meg ezer tüneményes jaiéka. stb. S habár 
nem is tudjuk a vakság borzalmait teljesen 
felfogni, mégis mindannyiszor mély szána
lom rezgi át az egész valónkat, valahány
szor az ily sorsaujtotta egyénről van szó.

De nem szövöm tovább a jajveszéklés 
fonalát, mert azzal úgysem enyhíthetem a 
világtaíat ok sorsát ; hanem inkább áttérek 
a tárgyam tulajdonképpeni oldalára, mely 
némi betekintést nyújt a vakság kórtanába.

Hazánkban a vakok száma megközelít! 
a 200004. M ndenképen megrendítő e sta- 
tisztikai szám. Ennek láttára önkéntelenül 

I arra gondolunk, hogy >me ennyi koldusa 
I van az országnak. Ámde eme gondolatme

netünk nem felel meg te jesen a valódi 
tényállásnak. Mert csak a tanulatlan vak 
lehet terhe koldusa a társada omnak, a tanult 
ellenben ép úgy lehet tevékeny-hasanos tagjá
vá,mint bármely épérzékü egyén. S mert a vak 
egyén ép úgy gyermeke a társadalomnak, m u 
az épérzékü egyén, ennélfogva jogosan meg
kívánja, hogy ne csak épérzékü társa rész 
süljön az oktatás áldásaiban, hanem ö 
Ebből kitűnik, hogy mindenkoron csak 
társadalomra háramlik a feladat, miszerin a 
világtalanok oktatásá-ól is gondoskodjék. 
Sajnos, azonban nem igy áll a dolog. Ii 4. 
zánkban ez idő szerint csak 140 60 világta.»n 
gyermek részesül a rendszeres oktatásban 
a többinek, úgy a testi, mint a szedetni 
ereje, a parlagon hever.

A fennen jelzett szám édes kevés ara, 
hogy a tanulatlan vakok számát teteme ü 
csökkentené s teljesen elvinné tőlük a 
tengödés mankóját.

Ezek után áttérhetünk már magára a 
vak-ágra s ennek egyes okaira.

I Rövidesen jelezve : a vakság nem egyéb, 
mint a látóképesség teljes vagy nagyfokú 
hiánya.

Hogyha tehát a szemteke az éterhuiiá- 
mok befogadására képtelen, avagy pedig a 
szem idegeiben, a látás központján rendel
lenesség forog fenn, akkor beáll a vakság.

De ezen kívül vaknak nevezzük még 
I azt az egyént is, akinek látása annyira leio- 
: kozódott, hogy egy félméternyi távolságból 

képtelen az eléje tett vagy tartott közép
nagyságú tárgyakat egymástól megkülönböz
tetni s megszám álni. A vakság okait vizs
gálva, arra a meggyőződésre jutunk, hogy 
ezek közül egyike-másika megtámadhatja a 
szemtekét, a szem idegeit, s az agy kérgi 
központját. A vakság lehet szü.etés óta va 6, 
tehát veleszületett, s lehet a születés után 
beálló : szerzett baj.

Közbevetöleg megjegyzem, hogy a va- 
i kok legnagyobb %-ka oly szegény csalá

dokból való, ahol a gyermek testi ápolásával 
, vajmi keveset törődnek vagy egyáltalán nem 
1 is akarnak,

A veleszületett vakságnál a szem vagy 
teljesen visszamarad a fejlődésben v. pedig 

l a szem tökéletesen kifejlődik, de az anya- 
, méhben keletkozett bajok teszik tönkre.

A veleszületett vakságnál oroszlán réeze 
jut az átöröklésnek. Tudjuk, hogy egyes 
bajok áiörökíödnek a így ezen állítás a 
szembajoknál is érvényt szerez.

Hatással vannak az átöröklésre : a szülök 
iszákossága, erköicstelen-kicsapongó élet
módja, az anyá-iak a terhesség ideje alatt 
végbemenő betegségei ; továbbá a szülök 
egészségtelen foglalkozása, hiányos-rom 
táplálkozása, stb.

A fentiekben említettem, hogy a vak-.ág 
lehet ; ve eszületeit és szorzat:.

A szerzett vakság okai közt vannak 
olyanok, melyek kizárólag Csak a gyermek 

. szemeire káros hatásúak s vannak, melyek

csak tündöklő fényesség özönlik el körülte, 
mikéntha földrengetö menydörgés nélküli 
villám gyűlt volna fel. A fényességben pálmás 
angyal állott és szólt.

— Méltó vagy a krisztusi kegyelemre. 
Térj otthonodba 1

Mihály barát térdre rogyott.
— Az én Megváltóm ?
— A te Megváltód 1
— Az én Krisztusként ?
— A te Krisztuskád I
És lön ismét verőfény az egész tájon. 

A harmatcseppek szinpompás játékától 
ragyogott a gyep, a melynek sokszínű virág
jai között vígan zümmögött a kis bogár, 
hegedült a tücsök, lebbent a lepke. S a fák 
lombjai között énekelt a madár, énekelt 
hymnust az ő dicsére.

A jő barát futott haza. Elkényelmesedett 
tagjai alig birták. Melle zihált, s homlokáról 
öreg cseppekben hullott a verejték.

S a kis madárkák kidugták bóbitás kis 
fejüket a fa lomjai közül és néztek a jó agg 
pap után, a kit még igy futni soha sem 
láttak. Egy kiváncsi kakuk madár ágról-ágra 
követte és kérdezte.

— Mi az ? — Mi az ? — Mi az ? — 
Ugyanezt kérdezte as udvaroncok fényes 

serege, a dali leventék, a pompás delnők, a 
kik kézcsókolásra siettek felé, de ő, a kinek 
eddig mindég volt mindegyikhez egy szerető, 
áldó vigasztaló szava, most intett feléjük és 
úgy kiáltá.

— Majd máskor, gyermekeim, majd 
máskor.

És mikor a királynéval találkozott a 
lépcső gádorban, annak sem állott meg a 
kérő szavára, csak annyit mondott. 

— Vendégem van, folséges király
asszony. -------—

Vendége van a barátnak I — Vendége 
jött a magányos életű öreg papnak, a ki a 
világgal oly régen szakított, hogy már szó 
sem lehetett arról, hogy válási emlékezzék 
reá . . . De hát, ö mondá I

ő mondá és futott a folyosókon átai a 
sekrestye melletti szűk szobácskája felé, 
a melynek ajtaja előtt háromezor vetett 
keresztet, aztán lassan, lopva nyitá meg a 
nehéz tölgyfa ajtót, hogy annak éles nyikor
gása ne zavarja meg vendégét. Lábujh gyen 
lépett be cellájába, s körül nezetr, kereste 
vendégét a Megváltót.

A vendég ott volt.
A gyermek Jézus ült a földön. Fején a 

glória csillagfüzére tündökölt, kék kis ingecs- 
ke takarta testét s felébe hajolt a nagy 
kapcsos bibliának, — s úgy nézegette annak 
ékes, sokszínű képeit.

Mikor megnyílott az ajtó, a gyermek 
felé forditá szép fejecskéjét, felemelte gömbö
lyű kis kacsáját s „pá“-t intett a jó öreg 
papnak, a ki összetetté remegő két kezét, 
térdre borult s úgy imádkozott a miért a 
legfőbb vágya, óhaja reménye teljesült.

A gyermek megszólalt.
— Mihály I Eljöttem, mert hivtál, s a 

ki szeretetben hi engemet, nem hiy hiába. 
Itt vagyok, s most játssz velem !

A szegény öreg, felszökött helyéből, 
tipegett jobbra, tipegett balra, — maga sem 
tudta mit tegyen, ö játsszék egy gyermekkel, 
ah, mikor volt az, hogy ő játszott, mikor 
volt az, hogy mint gyermek játszott a földön. 
— Hogyan, hogy kell azt ? Mit tegyen ? 
Szerető szivét elöntötte a fájdalom, hogy 

nem teheti, bár odaadná élete hátra levő 
napjait, ha most tudná,—mit tegyen ? Oda 
kuporodott a gyermek Jézus elé, tapsolt neki, 
aztán hosszú mutató ujját felé nyomkodva 
úgy ijesztgette :

— Kk, kk 1
A gyermek nevetett 8 ö is tapsolt, s 

vissza ijesztgette a barátját, aztán észre vette 
annak láncon lógó fenyes keresztjét, melyet 
királyi úrnője ajándékából birc a szegény 
barát. Uiana kapott a gyermek derült arc
cal, csak amirtOr látta, hogy «s feszület, a 
melyen drága köböl faragva a kereszt-halált 
balt Megváltó vérző teste van, — aica fáj
dalomtól eltorzult s kiejtő kézéből a drá
gaságot.

— Az nem játék . . . Mondá zokogva 
Mihály barát, a megcsóaoia a ieízületen az t 
öt rubinos sebet.

— N im — mondá a gyermek, s elné
zett a nagy bibliába, a melyben éppen a Noé 
bárkájának kiürítését ábrázoló a kép. A 
sok állat képét gyermekes ártatlansággal s 
örömmel nézte, aztán felállt.

— Isten Veled, Mihály barát 1 Légy 
áldott e földön és a más világon

— Elhagysz, én Krisztusom rebegé a 
barát, s nekem nem marad semmi itt utánad, 
mint az emlék és a fájdalom, hogy nem tudok 
már játszani.

— Hát mit adhatnék néked ? én szegény 
vagyok, semmim sincs. Az én gazdaságom 
az én Atyámtól való fény, mely eiömlik az 
egész földön, s bevilágít a szivek sötétjébe. 
Ez az én gazdaságom, a melyből te, jó b.rát 
kivessed a magad részét !

— A te gazdaságod hü őre vagyok, én 
Krisztusom feleié a barát, — de mégis add, 

hogy legyen nékem egy örök emlékem 
'felőled, mely a kétségek óráiban buzdítson 
az igaz életre.

A gyermek Jézus leölté kis kék 
ingecskéjet.

Ez az egyetlen, a mit adhatok. Vedd ezt 
és légy boldog az én szeretetemnek általa.

Oda adta a kis inget a barátnak s 
egyszerre eltűnt . . .

A oarát térden állottéi imádá az L at. 
Lassan, loppal nyílt az ajtó, s annak 

nyílásán bedugta szép fejét a királyué.
— Nos, Mihály barát, a vendéged ? 

Visszatért honába, — elfoglalva helyét 
ismét az ur jobbján.

Kiről beszélsz, barát, — Láz forralja 
agyadat ?

Nem, tudom mit szóltam. — A ki i 
vendégem volt, nem a földről való.

— Ki volt e vendég, nevezd meg, atya®. 
A szeretet hírnöke, a gyermek JézUB. 
Hihetetlen. A láz, a képzelet játéka.

A barát két kezébe fogva a kis inget, | 
megcsókolá és oda nyujtá a királynénak.

— íme az ö inge . . . Térdelj le és 
csókold meg. El a sok isteni kegyelem forrása

— A királyné letérdelt, megcsókolá 
és rebegé :

Ámen, úgy legyen.
— Úgy leszen, meglátod úgy leszen.
Es mikor a királyné kilépett a cells 

szűk ajtaján, elébe lépett egy szegénj 
földmivelő.

Y ti,9
— Jó asszony, ezólitá meg a királyné' 

— Mihály barátot keresem. Úgy lopózta® 
be a palotába, mint a tolvaj, de nem lopBl’ 
jövék, Gyermekem súlyos beteg, öt kérné#

Folytatás a ■eilekletea.j



Melléklet a .BARS* 1906 évi 51-ik számáhn,
uugyoböreszt csat a Berdülteoo es a meglett 
kor Kártékony tényezői. <

A gyermekkori megvakuláB mintegy 
6O-7O“/#-at ■ getyes szemlob okozza. A ge
nyes szemlob (B.enorrhoea) a fertőző beteg
ségek só ába tartozik. Tünete : Az újszülött 
gyermek szemei világrajötte után a 3 6 
napjáD, esetleg később is megdagadnak, 
ugyhogy később nem is bírja a szempil.áit 
kinyitni. Nemsokára azonban genyes vála
dékkal vonódik be a gyermek szeme. 8 ha 
dejekorán nem orvosolják a bajt, az eset
ben a genyes vaiadék megtámadja a szem 
szaruhartyaját a vakságot idéz elő. A gyér- ' 
mekkori megvaku.ás otai közt a himlő is ’ 
szerepel. j

Manapság már nem annyira vészedéi- ' 
mes, mint a h.m oo.ias előtti időben volt. 1

A himlő nemcsak a szerzett, hanem a 
veleszületett vakságnál is szerepe .

Ide soroljuk a gorvé ykórt is.
Eme betegség nagyoouara a vérszegény 

s hiauj osan-roaszui topialt egyéneknél ész- 
leheto.

Ennek lényege abban teii magyarázatát, 
hogy oarmiiy caeaely baj, mely a normális 
gyennel egyhamar eimuiik, az a betegnel 

Hosszabb ideig tart s legtöbb esetben mara
dandó ujomokat hagy batra.

Igen elterjedt s veszedelmes betegség a 
trachoma. A trachoma fertőző betegség s 
mar nagyon sok egyénnek elragadta a sze- 
mevilagat. A trachoma nem egyeb, mint a 
szem kötöhartyájanak szemcsés gyulladása. 
Ugyanis a szemhéjak belső kö.öbartyáján 
Koies szem nagyságú kiütések támadnak s e 
genyes váladék megtámadja a szemteke 
szaruhártyaját, miáltal átlátszatlanná lesz s 
vakságot eredményez. A trachoma tünetei : 
a beteg szeme gyakorta könnyezik s viszket, 
később a szemhéj genyedesnek indul. A 
traebomás ember rendszerint förülgeti és 
dörzsöli a szemeit, s így a kezeire tapadt 
váladékkal könnyen terjeszti a bajt. Statisz
tikából látjuk, hogy e baj kü.öuösen a sze
gény néposztálynál dívik, amennyiben itt e 
közegészségügyi szabályokat nem igen is
merik, avagy teljesen mellőzik.

A mcgvakulás okai közül kiválik még : 
a szürke, zöld és fekete hályog.

A szürke hályognál a szemlencse átlát
szatlan s így az éterhullámok az átlátszat
lanság foka szerint vagy egyá tálán nem 
hatolhatnak a szembe, ami teljes vakságot 
eredményez, vagy pedig töboe-kevesbbé 
beható.hatnak ugyan, de a látás homályos.

A zöld hályog mar súlyosabb baj, mint 
a szürke hályog, de nem annyira szembe
szökő.

A fekete háiyognál a szemteke teljesen 
normálisnak látszik, csak a szemideg vagy 
teljesen elsorvadt vagy pedig kevésbbé 
sorvadt el s e szerint a vakság foka is 
változik. i

Ezeken k.vül a vakság okai lehetnek : a 
különböző agybánta.maK, a szem szándékos 
vagy egyéb megsértésé, meghűlése, por, 1 
füst stb. {

Ezzel annyira-amennyire végére értem 
a temanak, de vegezetüi, megjegyzem, hogy 
a fentiekkel korántsem merítem ki teljesen 
az okok sokasagat, mert a vakságnak meg I 
számos oka lehet.

Körmöcbánya, 1906. nov. 24-én.
Szobolóvszky Istváu.

jönne el hozzá. Tudom öjó, ő Isten kegyeit 
szolgája, s ó tálán segnhet rajta. Mondd 
hol talaiom ?

— Menj gyermekedért és hozd öt ide 1
Egy lova6ot adóit mellé, hogy bátor- 

ságos tegyen a jurasa itt a várban.
Mi-.or pedig megno^ak a gyermeket, a 

ki nyomorék vaias ikoa.ra a..am sem tudott, 
felöltöztetek őt a Kiisziusaa ingecskejebe, 
abban tölte az ejjeit, s másnap a gyermek 
fut va.a s dics rí gügyögő ajkkai a Krisztust, 
a ki bzereti a kisdedeket.

Ez történt a Visegrádi várban — anno 
samtis MCCLX.

A kis mgecsket a Ny utak tzigeién őriztek, 
4 egyszer el nem kei ült Kölnbe a
•Szent Maria Magdaléna zarda templomába. 
1412. evi junius 12-én még ott volt, a tel 
ujja hiányzott, azt állítólag Mihály barát a 
királynénak ajándekotá.

A XV. század végén a szentszék előtt 
bizonyítási per is indult meg, vájjon tényleg 
>gaz-e a kőim csodatevő ingecske szép pro- 
venientiájának története.

Beoizonyult, hogy igaz.
Es ha nem is lehetett volna bebizonyi* 

tani, én meg akkor is hittem volna, hogy igaz,
Ugy-e le is, én kedves olvasóm ?
így szól a legenda a Jézus Krisztus 

íogecskójéről, melyei a nemeskuti nemzet
ségből való Rt-xe Dezső az Isten fiának 
örök dicsőségére megirt Anno Domiui 
MCMIV. az néhai való Erzsébet királyné 
védszentjenek napján vecsernye idején 
Isten nevében.

A karácsonyfáról.
Valamikor régen az angyalok utánozni ’ 

akarták azt a fényt, mely a kis Jézus üd- i 
vözlésére »ietö pásztorokat Bjthlehemben * 
körülvette. Ezért felkerekedett egy angyal- ‘ 
sereg, hogy a löld erdeiben oly fát k eresaen, I 
melyre aranyozott gyümölcsű', cukorkát, más 
csecsebecsét és égő gyertyákat lehessen 1 
akasztani.

Amint így erdőről erdőre jártak, szá
zados tölgyre akadtak, mely büszkén emelte 
föl koronáját az égnek. Első pillanatban 
ennek javára döntötték el a választást. De j 
midőn jobban megszemlélték, eszükbejutott, 
hogy a tölgy aggastyán a fák között, ők 
pedig a gyermekeknek akartak örömet sze
rezni velő, azért nem feleit meg céljuknak. 
De meg azért is, hogy kemény fáját sírke
resztnek és koporsónak használja a földi 
halandó s igy nem alkalmas dísze a karácsony 
magasztos ünnepének, mely uj életet jelent.

Tovább mentek. Bolyongásukban egy 
terebélyes bükkhöz értek, de ezt sem vá
laszthatták, mert télen éppen az örömünnep 
alkalmával lombtalanul áll. — 8 omoruan
haladtak tovább. Majd egy nyírfához értek, 
me'y fényes kergével már messziről vonta 
magára figyelmüket. Bár kecies gályái meg- ' 
nyerték tetszésüket, mégsem választhatták, 1 
mert azok a gyermeket a vesszőre emlékez- ' 
tétnek b i em az örömre. Pedig Jézus szü- I 
letésekor a szeretetre és jóságra kell gondolni 1 
és nem a rossz viseletre és a büntetésre.

Útközben egy patakhoz is értek, mely
nek partjain kerítés gyanánt nőtt ki a fűz. 
Ez ellen az volt a kifogásuk, hogy izrael 
gyermekei annak idején a fűzfákra akasz
tottak hárfáikat és ott énekelték el pana
szaikat. — Sokat jártak, keltek, mégsem 
tudtak oly fára akadni, mely jelképezné a 
szent karácsonyt és az édes otthon boldog
ságára emlékeztetne mindenkit.

Végre felértek a havasok rengetegeibe, 
ahol oly fára akadtak, melyet eddig nem 
volt alkalmuk látni. Az örök zö'd fenyő 
m<ndenik kívánságát kielégítette, mert az 
örökké tartó karácsonyi ünnep örömeihez 
legjobban illik. Gályái keresztben állanak 
és a megváltó keresztjét jelképezik. Sudár 
törzse, ága s minden pikkelye fölfelé törek
szik az Úrhoz, a minden szeretet forrásához. 
Választásuk erre esett.

Azóta minden karácsony előtt fejsze 
csapástól hangos sz erdő. A hegyoldalról 
évenkint sok-ok fenyő fáeska vándorol le a 
völgybe és széjjel hordják mindenfelé a 
gyorsan sikló szánok, hogy örömet vigyenek 
be magukkal minden hátba 8 a kis Jézusnak 
azt a sok szebbnél szebb ajándékát. A mel
lőzésért azonban megnehezteitek a többiek, 
egy Ízben duzzogtak, később belátva tehe
tetlenségüket bús dalba fogtak, melyet az 
északi szél kisért sivitó zenéjével. Egyszer 
csak harsány hangon megszólalt az angyalok 
kara : „Mit duzzogtok, miért búsultok s 
miért zavarjátok BÓbajtokkal az öröm ünne
pét ? Az örökzöld fenyőre azért esett vá
lasztásunk, mert jelképe a szeretetnek és 
boldogságot hirdet. Agaitok csupaszsága 
pedig a halálra emlékeztet. Rátok más 
hivatás vár, melylyel megfelelni érdem s 
nem utolsó életcél, azért ne zúgolódjatok, 
mert életcél a hivatás és felmagasztal a 
pályabér. “

Csönd leszen újra és tenkisem duzzog 
már, mert mindenik megfelelni a-ar élete 
céljának. Eppén igy van ez az emberekkel 
is. Egyiknek boldogság s öröm az egész 
éiete, ín'g a másiknak talán csak a bánat 
és nyomor jut osztályrészül. De azért ne 
zúgolódjunk, mert m.ndegyikünk életcélja 
egy s a hivatásnak megfelelni érdem.

N. B

A lóval kir. járásbíróságnál az 
1907-ik évre a következő ügybeosztás 
állapíttatott meg: 1. Csebi l'ogány Virgil 
kir. járásbiró ügykörébe fognak tartozni az 
„Ei“ „Eg“ egyeztetési, „Eh* és ,Fm“ fize
tési megbagyáci ügyek, a barsendredi, nagy 
sailói, nagy malasi, zseiizi, lekéri és a csatai 
körjegyzőséghez tartozó községekre vonat
kozó telekkönyvi ügyek (a tlkvi ügyeknek 
k. b. Vs) az n^P 1“ lajstromba vezetendő 
mindazon po.gári perek, a melyekben az 
első rendű alperes vezetéknevének kezdő
betűje A — Ö belük közölt található (a 
polgári pereknek k. b. 2/s részé) — a som
más szóbeli keresetek, egyeztetési kérelmek, 
fizetési meghagyások felvetele és netáui telek
könyvi átalakítási ügyek. — 2. Dr. Elek 
Mór kir. albiró elintézési ügykörébe utaltat
nak a „B 11“ lajstromba vezetendő mindazon 
vétségi és kih&gási ügyek, melyekben az 
első rendű vádlott vezetéknevének kezdő 
betűje a P — Zt betűk között foglaltatik 
(k. b. a vétségi és kihágási ügyek >/3 része) 
és mindazon telekkönyvi ügyek, a melyek a 
csebi Pogány Virgil kir. járásbiró ügykörébe 
be nem osztattak (kb. a tlkvi ügyek -’/a 
része.) — 3. Dereáno Vilmos kir. albiró 
ügykörébe fognak tartozni a „Pv“ polg iri 
vegyes „Ö és Db* örökösödési ügyek és az 
„Sp 11“ lajstromba vezetendő mindazon pol
gári perek, melyekben az elsőrendű a'perei 
vezeték nevének kezdő betűje „P — Z>“ 
betűk között található (a polgári pereknek 
kb.‘(í része.) — 4. Dr. Heinrich Győző kir. 
albiró ügykörébe utaltatnak „B»“ bünte ö 
vegyes, „Vb.“ vizsgáló bírói, „Bjb“ büntető 
megkeresés és „M“ polgári megkeresés ,V“ 
végrehajtási ügyek, őszies büntető panaszok 
felvétele és a nB 1“ lajstromba vezetendő 

mindazon vétségi és kihágási ügyek, melyek
ben elsőrendű ''áalott vezetéknevének kezdő 
betűje ,A — ö“ betűk között található (k. 
b. a vétségi és kihágási ügyeknek ’- j. része.) 
A bírósági seeédszemélyzet köréjöl az al
jegyző csebi Pogáüy Virgil kir. járásbiró 
mellé, a joggyakornok dr. Hsinrich Győző 
kir. albiró mellé osztatik be segédül. Csebi 
Pogány Virgil kir. járásbirót dr. Elek Mór 
kir. albiró helyettesíti és viszont, Dereánó 
Vilmos kir. aibirót pedig D;. llsinrich Győző 
kir. albiró fogja helyettesileni és viszont.— 
Csebi Pogány Virgil kir. járásbiró ügykörébe 
beosztott lajstrombeli ügyek az I-eő számú 
jegyzői irodában Konecsny János kezelő 
által, Dr. E ek Mór kir. albiró és D ireánó 
Vilmos kir. albiró ügykörébe beosztott 
lajstrombeli ügyek Újlaki Ottó Írnok által 
a Il-ik számú jegyzői irodában és a Dr. 
Heincich Győző kir. albiró ügykörébe beosz
tott lajstrombeli ügyek Deutsch Ignácz írnok 
áltai a 111. számti jegyzői irodában fognak 
kezeltetni. — Konecsny János kezelőt. Kra- 
lovenszky Nándor tlkvi iktató és értesítő 
fogja helyettesíteni és viszont, Újlaki Ottó 
kezelőt Farkas Orbán irodatiszt tlkvi kiadó 
és irattárnok fogja helyettesíteni és viszont, 
— Deutsch Ignácz kezelőt Minárov eh Sin- 
dtr dijnok fogja helyettesíteni —A sommás 
szóbeli keresetek, egyeztetési és fizetés- 
meghagyási úgy egyéb kérelmek éa nyilat
kozatok, valamint bűnügyi panaszok ünnepi 
napok kivételével szerdán es szombaton a 
délelőtti órákban vétetnek fel s ugyanakkor 
lesznek a tűrvénynapok, a mikor a felek 
polgári perük tárgyalására a délelőtti órák
ban idézés nélkül is megjelenhetnek annál 
a bírónál, a kihez különben i» a fenti betűbe
osztás szerint perük tartoznék. — Az I ső 
emeleten elhelyezett gy üjtő szekrény kulcsát 
a II. ik számú jegyzői iroda kezelője veszi 
át és az ott összegyűjtött beadváuyok 
n.punként reggel 9 órakor és vasár és ün
nepnapok kivételével délután 3 órakor fog
nak kivétetni. — A postán érkezett külde
mények az ügyviteli szabá yok 19 § ában 
foglaltak szem előtt tartásával az I ső számú 
jegyzői irodában vétetnek át. A jegyzőirodák 
a felek részére d. e. 9 10 óra közölt és vasár 
és ünnepnapok kivételével d. u. */t3—*44 
óráig lesznek nyitva. — Az ügyészi megoi- 
zottal tartandó tárgyalásokat sürgős esetek 
kivételével dr. Elek Mór kir. albiró minden 
hó 1 ső és 3-ik pénteki napján, dr Heinrich 
Győző kir. albiró pedig a többi pénteki 
nspokon és szükség esetén hétfői napokon 
fogják tartani. — A polgári első (tömeges 
tárgyalásokat Ciebi Pogány Virgil kir. járás
biró és Dereáno Vilmos kir. albiró az ügy
védekre v«-ló tekintettel úgy fogják kitűzni 
közös megegyezéssel, hogy tárgyalásaik 
ugyanazon napra össze ne essenek.) — Lehe
tőleg figyelembe veendő továbbá az összes 
bírák áltai, hogy csütörtöki napokon az ar. 
maróthi kir törvényszéknél fellebbezési tár
gyalások szoktak tartatni s igy íz ügyvédek 
közül többen rendszerint ott vannak elfog
lalva. — A letartóztatottak törzskönyvi beve
zetése és a pénzbüntet lsek előírása az Ítélő 
bírák közvetlen felügyelete alatt abban a 
jegyzői irodában történik, a hol a vonatkozó 
ügy kezeltetik. A kü hatósági kézbesítések 
a ilkvi kiadóban Farkas Orbán irodatiszt 
feliig) eete alatt fognak kezeltetni.

Különfélék.
— Karácsony szent napján, a szeretet 

magasztos ünnepén ezivböi üdvösöljük kedves 
olvasóinkat. Aljon a 8 sere tét Istene mind
nyájunknak megelégedett, boldog szivet, e 
szent napokon ne legyen vendégünk a gond, 
a bu, a szenvedés, csak a fönséges szere- 
tetböl fakadó öröm, melyből másoknak is, 
mindenkinek jut, amely egyesiti a családot, 
hazahívja a messzelevöket, itthon tartja a 
távozni készülőket. Legyen e földön békes
ség íz embereknek, dicsőség a magasságban 
az Istennek 1

— Léva Város közönsége folyó hó 
22-én, liátliy László prépost-plébános városi 
bizottsági tag á'tal képviselőtestületi érte
kezletre hivatván egybe, — a város érdeké
ben — fontos megállapodásokra jutott. Az 
értekezleten a város képviselőtestülete teljes 
számban jelent meg lelkesen üdvözö ts,az érte
kezleten megjelent illusztris vendégeket. — 
Risztvett ugyanis az értekezleten Kazy 
János, megyénk köztiszteletben álló főispánja, 
ifjú Madarász József kerületünk országgyű
lési képviselője és Hámos Peter dr, kir. 
tanfelügyelő. Léva város hivatásának, a nem
zeti kultúra terén kifejtendő erejének 
emeléséről tartott fejtegetés kapcsán Holló 
Sándor bízott, tag indítványt tesz az iránt, 
hogy a honvéd ezredek számának emelése 
kapcsár, hivassák fel a magyar kormány 
figyelme egy ezrednek Léván leindő elhe
lyezésére nézve. Az indítvány — kimerítő 
indoklásaival egyetemben — elfogadtatván, 
felhivatik a tanács a memorandum elkészí
tésére és alkalmas utón leendő beterjesztésre. 
— A tanítóképző intézet elhelyezésének 
kérdése is — mely utóbb — o y keserű 
nyomokat hagyott a város közönségének 
közérzületében, vitatárgyává tétetvén, egy
hangú határozattal akként nyert megoldást, 
hogy a város közönsége tegyen előterjesztést 
a magas kormánynál aziránt, hogy az intézet 
feltétlenül a kálvária dombon nyerjen elhe
lyezést. — A város közönségének ily irány
ban történt megállapodását magukévá tették 
ügyünk tárgyalására hivatott jelenlevő vezér- 
férfiaink és kijelentették, hogy ügyünknek 

szószólói lesznek ; értekezletünk lefolyásáról 
a kormányt értesíteni fogják. Teljes biza
lommal várhatjuk tehát, hogy érdekeink 
igaz védelemre találna!',

— Városatyák választása Folyó 
hó 17-én folyt le a városiképviselöválasztás 
Levatich Gusztáv elnöklete a'att. Az első 
kerületi választást a városházán az elnök 
vezette, a II ik kerületben — a róm. kath. 
iskolában — a ezavazatszedő bizottság elnöko 
volt Jaross Ferenc, a III ik kerü etben — 
az ev. ref. iskolában — llácz János városi 
tanácsos. A választás iránt igen élénk érdek
lődés mutatkozott, mindamellett simán éa 
rendben fo'yt le, ami különösen az elnök 
tapintatos eljárásának köszönhető. Az I. 
kerületben beadatott öszesen 20G szavazó-lap ; 
képviselőtestületi rendes tagok : Svarba József 
176-, Tokody Imre 169 , dr. Katona János 
153 , Ordódy Endre 118-, Stugel József 114-, 
Bői -László 110-, Liebermann Jakab 84 sza
vazattal. Póttagok : Szabó József 102-, 
Bartos Lajos 101 szavazattal. Liebermann 
Jakab, mivel Borcsányi Bé^a ugyancsak 84 
szavazatot kapott, sorshúzás utján lett kép
viselőtestületi rendes taggá. All-ik kerület
ben beadatott összesen 182 szavazólap. 
Rendes tagok : dr. Kmoskó Béla 170-, Ghi- 
messy J mos 137-, Piglcr István 136-, Tokody 
István 127-, Presztolánszky Béla 122-, Bándy 
Endre 108-, Pollák Vilmos 89 szavazattal. 
Póttagok: Knapik Miklós 81-, Guba János 
49 szavazattal. A Ill-ik kerületben beadtak 
114 szavazó-'apot. Rjndes tagok : Váczy 
Jónás 98-, Szemerédy Lajos 95-, Tóth Károly 
85-, Zilay István 82-, Pély István 73-, Jakab 
Sándor 48 szavazattal. Pó tagok : Czibulka 
Rezső 58-, Dohány Istváu 19 szavazattal. 
Feltűnő, hogy szokás ellenére a Ill-ik kerü
letben legcaekelyebb volt az érdeklődés. — 
Megemlítjük még, hogy a városi választók 
névjegyzékéből több jogosult kimaradt, mások 
neve meg hibásan vétetett fel, mindkét 
körülmény sok panaszra szó gáltatott okot.

— Fehér karácsony. Az idő megem
berelte magát. Mikulás napjáig gyönyörű 
őszi idő járta ; Mikulás apó megrázta a sza
káját, és hullott a szép fehér hó, az első hó. 
Azóta többször is, d: legutóbb már bőveb
ben, és arai fő, fagy kíséretében, úgy hogy 
a szép fehér lepel nem vált pocsékká. Úgy 
is kell annak lenni, akkor szép a karácsony, 
mikor fehér. Ez alkalmatos a szánkázás-, 
csúszkálás-, korcsolyázásra, no meg a disz
nóölésre, vadászatra, amiben — már a vadá
szatokban — nincs is hiány, mindenfelé 
zavarják a szegény nyuszikat és didergő 
foglyocskákat ; ellenben a disznóölés, disznó
pörkölés — sajnos — igen ritka látvány 
napjainkban.

— A Végrehajtó. A Stefánia árva
házat fentarió lévai nöegylet a mindenkor 
kedélyes estélyét a jövö januárban a Stefá
nia árvaház javára végrehajtja. Altkor a 
évai műkedvelő hölgyek és urak a teotcimzett 
közkedveltségü vígjátékot adják elő. Ezen 
élvezetesnek ígérkező estére a nagyérdemű 
közönség becses figyelmét már most felhívjuk.

•— Megyebizottsági tagválasztás. 
Folyó hó 27 en megyebizottsági tagválasztás 
lesz Léván. Dr. Frommer Ignác virilis jogát 
vevén igényű), választott tagságáról lemon
dott, ezáltal lehetővé tevén, hogy Léva egy 
taggal többet küldjön a megyei gyűlésekre, 
Már ebből is az következik, hogy a megü
resedett helyet oly egyénnel kell betölteni, 
a kiben van érzék és érdeklődés a közügyek 
iránt, és aki el is megy a megyei gyűlésekre. 
Még akkor is, mikor varosuna- es vidékének 
fontos érdekei forognak szóban, igen nehéz 
a bizottsági tagokat kimozdítani, illetőleg 
arra bírni, hogy a közgyűlésen megjelenjenek. 
Ei a vád különösen a lévai virilis kereske
dőket érheti, a kik most mar szép számmal 
vannak, de például a iegu óobi közgyűlésen 
egyetlenegy sem jelent meg. Pedig hát a 
közügyben és közérdekben az ö érdekeik is 
benfogialtatuak.

—- Eljegyzés. Schwitzer Gyula a tokodi 
üveggyár keresaedelmi vezetője eljegyezte 
Pártos Paulát, ö*v. Pollák Alolfné leányát 
Léván.

— A Barsmegyei Orvos-Gyógysze
rész Egyesület folyó evi decenuer hö 
28 an délelőtt 10 órakor Léván a Casinó 
helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, mely
nek tanácskozási tárgya : a lévai közkórhai 
elkülönítő osztályának ügye.

— Előléptetés. Elekért E ex nyíregy
házai,azelőtt lévai pénzügyigazgatót a király 
állomáshelyén való meghagyással királyi 
tanácsossá, s ezzel a Vl-ik osztályba osztott 
pénzügyigazga'óvá nevezte ki.

— Szociális kurzus. A Lévai Kath. 
Kör. 1907 év január 6-án és 7-én minden 
vallási kérdés és politika kizárásával szoci
ális kurzust tart. A képviielöház kiváló 
erői fogják megismertetni városunk közön
cégével és környékünk népnevelőivel azokat 
a csapásokat, a me yeken a társadalmi kér
dések megoldása helyes irányban halad. A 
jövő számunkban részletes falvi ágositásc 
adunk minden irányban.

— A Lévai Kath. Kör saját helyi
ségeiben az 1906. év lezártával tagjai szóra
koztatására — sziui előadással s egyébb 
érdekes műsorral egybekötött Szilveszter 
estélyt rendez, melyre a körnek tagjait s 
azok vendégeit ez u on meghívja a rende
zőség. Belépti dij szem dyeukint 50 fillér.

— Kossuth Ferenc kereskedelem
ügyi m kir. minister az ország összes 
kereskedelmi- és iparkamarák utján kívánja 
a vasúti hálózat helyes megállapitása célja-



ból az általános közforgalmi és közgazdasági 
jelentőséggel bíró fővonalakon kivül : az 
egyes vidékek forgalmi és közgazdasági 
igényének kielégítését célzó jelentékenyebb 
helyi érdekű vasútra vonatkozó igényeit 
felismerni. E felhívás kedvező alkalmat nyújt 
arra, hogy a vonatkozó közhasznú óhajtása
inknak kifejezést adhassunk.

— Áthelyezés. Talán helyesebben 
visszahelyezésnek moodhatjuk, hogy Holly 
Gyula debreceni járásbirösági aljegyző a 
lévai járásbírósághoz helyeztetett át. Úgy a 
járásbíróságnál, mint az „ arany ifjúság" köré
ben őszinte örömet okozott az áthelyezés hire.

— Elmentek az öreg bakák. Az 
öreg katonákat mégis hazaeresztették, kedves 
meglepetés vo t ez nekik karácsonyra. A 
cibilbe öltözött „öregek" ugyancsak illeget- 
tés magukat a városban, vasúton ; hangos 
volt tőlük „az bagony."

A lévai kikötőben áll egy hadihajó
Van tűzve a négy sarkara nemzetiszin zászló 
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja 
Elmentek az öreg bakák hosszú szabadságra.

El is mentek. Bár a tavaszon és nyáron még 
bizonytalan volt leszerelésük napja. De nem 
hiába dalolták, hogy

Majd el jön még az a parancs Léva városába 
Esztendőre haza megyünk hosszú szabadságra.

Az 1904-esek bo'dogan vágták jobb szemükre 
.kis kalap*-jukat és kikapták „szabadságos 
kis könyvüket." Leszereltek „fegyver volt 
az első," melyet majd megkap a „bundás 
regruta," a kinek „van még hátra 24 hó
napja." Hiába mondta nekik a kapitány ur:

„Maradj vissza édes liam, zupásuak 
Három csillagot varrók gallérodra 
Egész század hallgat a vezényszódra “

Nem maradt vissza egy sem. Már bogy is, 
ne, mikor „várnak engem odahaza kökény
szemű lányok." De volt olyan is, a kinek 
„van már szeretője, galambja, s annak szeme 
az ö fényes csillagja." Folyó hó 20-án tehát 
a „vén oltárok," mutan a kapitány úrtól 
elbúcsúztak, megmondták, hogy „már ök 
töboe vigyázzba nem állnak" s „kis kalap
jukat feltéve nem is szalutálnak," a „két 
kis esztendő" jó és rossz emlékeivel szivükben 
kimentek a vasúthoz. „Felszálltunk már, 
indulhatsz már, 'gőzös masina, ls en velid 
édes, kedves Léva városa." így énekelte ezt 
meg egy itthon maradt „zöld," nagy kese
rűséggel és irigységgel az ő szivében.

— A „Lévai Kath. Legényegye
sület" műkedvelő csoportja 1906 december 
hé 25 és 26 án este 6 órakor a saját helyi
ségében előadja a „Biin bürtetése* cimü 
karácsonyi pásztorjátékot, melyre nemcsak 
a tagok, de a vendégeket is szívesen látja 
az elnökség.

— Haláleset. Gyuriás Mihály lévai 
jónevü szabóiparos, a lévai iparos olvasókör 
pénztárnoka e hó 21-én .35 éves korában
hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 
ma délután lesz.

— A F. M K. E Központi Igaz
gató Választmánya 1906 évi dccemoer 
hó 29 én délután 3 órakor Nyitrán, a vár
megyeház nagytermében évnegyedet közgyű
lést tart. Tárgysorozat. I. 0 Fe sége a király 
köszöneté a közgyűlés üdvözléséért. II. Ügy
vezető alelnök jelentése az elnökvá toszás 
alkalmából. III. Az elnökség hivatalos nyi
latkozata a F. M. K. E. ellen megjelent 
hírlapi cikkek tárgyában. IV. Az elnökség 
időszaki jelentése : 1. E hunyt tagok. 2. Uj 
tagok. 3. Anyagi ügyek, (A január-szeptem
beri forgalmi kimutatás. Hagyományok. 
Sembery-aiapitvány.) 4. Törvényhatósági 
választmányok és óvók. (A árvái és liptó- 
vármegyei választmányok. A czabaji óvó 
elhelyezése s illetőleg házvétel.) 5. Nép
könyvtárak. (Az 1906 évi népkönyvtári 
államsegély felhasználása.) 6. Tanoncközve- 
tités magyar vidékekre. 7. Tanítók és tanulók 
megjutaimazása. (A Thuróczy Vilmos juta
lomdíj ügye. Az En Újságom elosztása a 
magyar-tót nyelvhatár iskolái között. S.Egyéb 
kisebb jelentések. V. A másdfoku fegyelmi 
bizottság megválasztása. VI. A pénztárnok- 
helyettes megválastása. VII. Kérvények. 
VIII. Indítványok. IX. Ké tjegyzőkönyv- 
hitelesitö kiküldése.

— Szeretet vendégség. A lévai ref. 
egyház hiveiböl alakult „Bethlen Katalin 
nőegyesület" évenkint szokásos „szeretet 
vendégségét" vallásos estélylyel kapcsolatban 
folyó évi december 26-án este a városháza 
nagyt. tartja. Az érdeklődőket a nőegye
sület szívesen látja. Az estély sorrendje a 
következő : 1. Karének. Tóth István tanító 
vezetésével éneklik az iskolások. 2. Beszéd. 
Tartja : Patay Károly esperes. 3. Szavalat. 
E mondja: ’lóth Eszer. 4. Szavalat. Elmondja : 
F»z» Sándor. 5. Karének. 6. Szavalat Elmond
ja : Bitiét Jenő. 7. Szavalat. Elmondja : 
Toloai Mariska. 8. Záró beszed. Tartja: Birtha 
József. 9. Karének. 10. Karácsonyi ajándé
kok osztása. Belépő dij nincsen. A kitett 
perselybe a legcsekélyebb adományt is szí
vesen fogad a jótékonyságot gyakorló 
nöegylet.

— Újévi üdvözletek megváltása. 
Az újévi üdvözletek a lévai casinói asztal- 
tarsaság ivén a következő urak váltották 
meg a szegény ikoiás gyermekek fölruhá- 
zásara szánt alapra dr. Kaszanicky Kálmán, 
Bodrogközy Zoltán, dr. Lakner Zoltán, dr. 
Heinrich Győző, Lüley Kazmer, dr. Kovács 
Pete •, Kalmár Sándor, Kabina Ervin, Kottek 
Ferenc, Kaveggia Kálmán, Báthy Gyula 
hndnagy, dr. Weisz Zsigmond, dr. Weisz 
Lipót, ifjú dr. Ordódy Vilmos, dr. Kiéin 
Jakab, dr. Karafiáth Márisu Suhajda János, 
dr. friszner G^ula( dr. Ggapay Ede, dr.

Kmoskó Béla, dr. Medveczky Károly, Habért 
Vilmos. Schuberth Pál, Hoffmann Ferenc, 
Ortman Fidél, Gyapay Gusztáv, Bézy Ferenc, 
dr. Kersék Játns, Sípos Lipót, dr; Novotny 
Imre, idősb Csekey Vilmos, Levatich Gusztáv, 
Ordódy Endre- Czibulka Kizső. Az ezután 
befolyó aeományok a B .rs december 30-iki 
számában nyugtáztatoak.

— Gyászrovat. Bajcsy Rszsö, Bars 
vármegye helyettes árvaszéki elnöke, folyó hó 
17-én 66 éves korában Aranyosmaróton
meghalt. Haláláról a következő gyászjelentést 
kaptuk : Bajcsy Margit, Kálmán, Vilma, G fza 
és Irén gyermekei, özv. Lobreiz Maténé szül. 
Bajcsy Emília, özv. Szabó Lászlóné szül. 
Bajcsy Róza, özv. Jeszenszky Jánosné szül. 
Bajczy Fanny, ’Znamenák Sándor és idősb 
Znamenák István testvérei úgy a maguk, 
mint a nagyszámú rokonság nevében fajda
lomtól megtört szívvel jelentik felejthetetlen 
édes atyjuk, szeretett testvérük rajeczi Bajczy 
Beeső Barsvármegye helyettes árvaszeki el
nökének folyó évi december hó 17 énd. u. 
2 órakor 66 éves korában hosszas szenvedés 
s a szentségek ájtatos felvétele után történt 
gyászos elhunytat. A megboldogultnak hűit 
tetemei folyó évi december hó 19 én d. u. 
2 és */» órakor fognak az aranyosmaróti 
róm. kath. temetőben a családi sírboltba 
örök nyugalomra helyeztetni. Engesztelő szent 
mise á dozat folyó évi december bó 20-án 
reggel 8 órakor fog a Mindenhatónak bemu- 
tattatni. Aranyosmarót, 1906. évi december 
hó 17-én. Imádkozzunk leltei üdvesrt 1

— A Lévai Iparos Olvasókör folyó 
hó 26 án, ünnep masoduapjau az Oroszlán 
szálló nagytermében házi Karácsonyi estélyt 
tart, melynek műsora a követsezö. 1. C ere- 
bogár. Vegyeskar. Éneklik Tóth István veze
tése alatt a műkedvelők. 2. A modern leány 
Irta Sági Miksa. Előadja i'tugel Vilma k. a.
3. Lengyelek fehér asszonya. I ta Jókai 
Mór. Előadja Binét Jenő. 4. Felolvasás. 
Tartja Dr. V lesek Ferencz. 5. A nátha. Páros 
jelenet Erdélyi Zoltántó . E öadjak Juhász 
Margit k. a. és Kreko Vi ma k.a. 6. Magyar 
népdal egyveleg. E >ekii Korpás Erzsise k. 
a. Cimbalmon kiseri Luufer Marissá k. a.
7. A szobaleány. Vígjáték 1 fe v. Irta B írna 
I. Előadják : özv. Harssztine Vilma
k. a. Katica, leánya Nyiredi Msrissa k. a. 
Torka, szobaleány Stayel Vi.mak.a. Dárdái 
Sándor, földbirtokos Binét Jenő. Emil fia 
Dubotszk. János. 8. R gi magyar nóták. 
Énekli Korpás István. 9. Mohácsi temetne. 
Tarkáuyi Belátói. Előadja F’uruyó R ,za k. a.
10. Rákóczi kesergője. Tárogatón e.oadja 
dr. Kersék Jhnos. 11. Bujdosók éneke. Ve- 
gyeasar. A vegyeskarban résztvesznek : 
Juhász Margit, Jochtwirt Erzsiké, Korpás 
Erzsiké, Korpás Maris-a, Krizsányi Vnina, 
Krizsányi I onka, Ivrelo Vilma, Presztolánszki 
Annuska, Slagét Vilma, l'ida I onka es Vida 
Riza kisasszonyok. Az előadást trelás sors
játék követi.

— A fogtisztitás iskolai tárgy. 
A legutóbbi pedagógiai irány, amely első
sorban az ép testet tartja szem előtt, Lon
donban újra sikeres újítást eszközöl. A 
gyermekeket rendszeresen tanítják a fogkefe 
használatára és a tanító vagy tanítónő az 
előadás megkezdése előtt a gyermekeknek 
megmutatja, mint kell a fogkefevei bánni es 
másnap megvizsgálja őket, vájjon tudják-e 
már alkalmazni is Azt hiszik, a fog gondo
zásával nemcsak magát a fogakat védik 
meg, hanem sok száj- és torokbajnak is 
elejét fogják venni.

— Tudnivalók a tej „börzéről. 
A tej forralása közben keletkező bőrreteg 
egészségi szempontból élénk figyelmet érde
mel. A forralt tej felszínét bevouó „bőr", 
melyet pedig sokan nagy előszeretettel fo
gyasztanak, igen gyakran az artalmas és 
ártalmatlan baktériumoknak valóságos kon
zerváló helye. Mig a forralással, a melylyel 
tulajdonképpen a tej eltarthatóságát céloz
zuk, a tej belső rétegeiben élő csirák leg
nagyobb részét elpusztítjuk, addig a felszínen 

í jelentkező löbbé-kevésboé vastag „bőr" az
■ ott tartózkodó csirákat a meleg hatasa ellen 

megóvja, úgy, hogy a tej lehülese után 
nemcsak a speciális kórnemző baktériumok

■ veszélyeztetik a fogyasztót, de maguk az 
ártalmatlannak tekiutett fajok is hosszabb- 
rövidebb állás után oly nagy mértekben 
szaporodhatnak el a tejben, hogy a gyengébb 
szervezetű gyermekeket, betegeket komoly 
veszedelemmel fenyegethetik. Különösen a 
gümökórság bacillusát, minta tejben esetleg 
jelenlevő csirák legveszedelmosebbikét vizs
gálták e szempontbo. számosán s a tapasztalt 
eredmények mind nagyobb ovaiossagra 
figyelmeztetnek. Smith szerint a lő 20 percig 
60o-ra fölmelegitett tejben a gümooacnius 
csupáuk akkor pusztul el, ha a tej jen a 
„bőr" képződés meg van akadályozva.

■ („Egészség.")

A Divat Szolon XX. évfolyamát járja. 
Mialatt az asszony-szabaditó, asszony-boldo
gító apostolok szószékekről hirdetik a fel
szabadulás, a boldogulás igéit, a mi egyetlen 

’ magyar asszony-ujsagunk csendes munkál- 
; kodással, dobszó és trombitabarsogás nélkül 

körülbelül célhoz is ért : felszabadította az 
' asszonyainkat s megnyitotta előttük a bol

dogulás útját. Fe'szabaditotta őket a tudat
lanság, a tétlenség járma alól s megismer
tetvén őket a munkával és a kötelességekkel 
utat nyitott nekik az egyetlen igaz boldogulás 
felé. — Azok, a kik e derék, komolyirányu 
női lap sorait olvasgatják, nem leitek tudósok, 
ügyvédek, szónokok, nem lettek még csak 

választó és választható polgárok sem hanem 
asszonyok lettek a szó smi nemei, hasznos, , 
áldott értelmében, a milyennek a maeyar 
asszonyt, a férfi, feleségét Szabóné Niyáll 
Janka, a Divat Szalon munkás szerkesztőié 
képzeli. A divatlap csábitó és kedvelt jeli
géje alatt komoly, szentcélu tanítások jutottak 
el a magyar úri házak asszony-szobáiba és 
elvégezték becsülettel az asszony-izabaditás 
és asszony-boldogitás munkáját. Ezért meg 
kell becsülnünk a Divat Szalont, a derék 
asszony-ujsigot, mely a mi megbecsülésünket 
busásan viszonozza is. Szebb, díszesebb, 
tartalmasabb s fóképen nemesebb irányú 
lepja nincsen az asszory-vi ágnak, jobb 
tanácsadója, vagy hűségesebb támogatója 
Béből. Ebben a lapban mindent megtalálha
tunk, a m re a dolgos, szorgalmas, tudnivá- 
gyó nőnek szüksége van, mindent, még a 
taiiarókosság példáját is, mert hiszen ebben 
is eiőljár e az ingyen-meliékletekke', gyer
meklappal, szabásivekkel bőven ellátott fényes 
kiállítású és dús tartalmú lapot a lehető 
legolcsóbban adja negyedévre három koronáért. 
A Díva' Szalon kiadóhivatala, me.y Budapest, 
IV., Eskü-ut 5. szám alatt van, vasműit 
Nyitrai is Társa könyvkereskedése Léván, 
mindenkinek ingyen és bértmentve tűid 
mutatványszámot, ki e végett hozzá fordul.

Közönség köréből.
Elszámolás.

A lévái tauitónö vend ékek f. hó lb-án 
! tar’O't előadásának összes bevétele volt ; 
j 97 kor. 71 fi.; az összes kiadás 17 kor. 
Í 24 fillér, igy tehát a jótékony célra, vagyis 

a segítő egye«ület javara marad : 80 áor-
■ 47 fillér. A közönség szives érdeklődését,
■ valamint á‘dozaikészségét ez utou köszöni
■ meg a köpzömtézeti

segitöegyesiilet vezetősége.
Meghívás-

A lévai gafdaközönség anyagi és szellemi 
i javainak munsálasa és e ömozditasa ctljaoól 
i gazdakört szeretnék alapítani. Hazafias >ze- 
i retettM kérem azért gazdálkodássá: r-szber. 
í vagy egészben foglalkozó föidOTtokos és 
' földmivelö po gártársaimat, hogy az ez >ránt 

tartandó értekezletre, 1906 december 23 án 
(vasárnap) délután 4 órara, a ref. iskola 
nagyobb termeben megjelenni szívesked
jenek.

Léva, 1906. december hó 21-én.
Szerető polgártársuk :

Tóth István 
gazdasági ism. isk. tanító.

Köszönet-nyilvánítás.
A lévai nöegylet által fentartolt „Ste

fánia árvaház" részére a folyó év öszigyiij- 
tésénelt eredménye : Kónya József 2 K., 
Első magyar általános biztositó társaság 10 
K., Rspper Győző 2 K., Amstetter Imre 2 
K., Schwaisz és Trebita 1 K.. Kovács Stndor 
1 K., Róth Ignác 1 K., Schönstein Henrikné 
1 K., Blumenthál J. 1 K., S nger Co. var
rógép rész. társ. 1 K., Schuitz Ignác 1 K., 
Bsnde Emma 40 fill., Pollák Adod 1 K., 
Spitzer R izaő 1 K , Klain Ödönné 2 K., 
Varga Károly 50 fiil., WTheim B la rizs, 
Klain Ödönné termény, Weisz Salamon 2 
kenyér, Bum R. rizs, Iváuyi Andrásné 1 
liter zsír, Neumann Gyula 1 kenyér, Ghi- 
mesy Jánosné 1 puttony krumpli, Szarka 
István krumpli, bab, Nagy N. krumpli, Ta
kács Istvánné 1 zsák krumpli, Wostruháné
1 puttony krumpli, Toóth Ziigmondm bab 
és krumpli, Sdbinger 5 kg. rizs, Miklósi 
Mihályné 1 liter zsir, Hullai 2 zsák krumpli, 
Hitser Karoly 1 K., Rjsenzweig 40 üli., 
Weisz Miksa 1 K., Kipke 1 K., Váradi 
Szakmáry 2 K., Schrank Náthán 1 K, Tokoüi 
Imre 1 K., Dezseri Boleman 2 K., Grotca 
3 K., H.muurger 2 K , Wilcses S.iámon 2 
K., Fischer Naihal 1 K, Kertész 60 fi.i., 
Pofiak Kaimau 2 K., özv. Boleman Józseféé
2 K., Solluer S. 1 K., özv. B.fcó Ferencné 
2 K , Vari Lajosné 2 K., Touióciué 2 K., 
dr. Weinberger 2 K., dr Gnleuyíl K. 20 tiu,, 
Frieümau Gyula 1 K., Lv.ine 10 ti: . Fürstue 
40 fill, Waheim Mór 1 K , Agarli Sandorné 
2 K., O.dögh Lajosné 2 K., N. N. 1 K., 
Grünberger 1 K., Kovács Sándor 80 fill. 
Markit József 1 K. Frecssa István I K., 
Ujhelyine 1 K., Woisz Mórue 2 K , dr. Weisz 
Zngmood 2 a.., B.logh Lajos 40 tili, Weisz 
I. 1 K., Gyurika M. 1 K., C>er<-. Gyulánál 
K., S.eiuer Sándor 1 K., Engel József 2 K , 
Scuónsteu Adolf 1 K., U íre.chne 2 K., 
Dauttch M haiyne 1 K., Kalapos Jauosne 
krumpli, bab, R tana Pál krump ,Joziefc-ea 
Karó.yné özv. arumpu, Weisz Izidor 2 ag. 
rizs, burgonya, özv. Steuuvanyme 1 ak 
krumpli, Miaiaué lermc.nyea, Fr.ua Józs foe 
bab, Frasch Ferenc 1 puttony krumpli, Izsói 
Jánosné 1 liter ludzsir, Luióvszki György 1 
puttony kiumpii, Knapik Miklcsue 1 .sáa 
bab, Berger Adod 1 puttony krumpu, G. Gy. 
1 K., Vámosne 60 ti '., Kovátsix Samun - 2 
K., Goidstem H. 1 K- Heudier I nac 2 K., 
Djmjen Jenő 1 K, Waisz Zsigmondi.e 2 K., 
Valásik József 30 fi i., Snoa Ja.ab 40 ü l., 
Novotni Ferenc 20 ül., Hatása István 20 ti i., 
Schwarc Bslane 20 tiu., Lóderer Józsefen 20 
fiil., Sabier Pál 50 fid., Osztnderne 2 K., 
Taly H. 20 fiil., Foufeder Samuné 40 fid., 
Berger Lipótné 1 K., Miha ovit. 80 fid., 
Mosonyi Sándor 40 üti., Lauter Bsla 2 K. 
Ssbo István 50 fid., Vidor Samuae 1 K.’ 
Hoffsr Nándorné 1 K., Frajka 20 fill,, Ko! 
beesni János 1 K., Molnár Lássió 40 fid. 

Siposué 40 fill, Kovács József 10 fill, Mé
száros M. 40 fill, Kupper Jánosné 20 fid
P trás Andrásné 30 hll, N. N. 20 fali., 
Nyiredi Gézáné 50 fill., Csányi Andor 1 K., 
Heks Jakab 20 tiu., Takács Istvánná 1 K., 
Blumenfeid Ármin 60 fill.. bzilkrdné 40 hd„ 
Bányai 60 fii-> Hstzer Adolfné 2 K., Ordódy 
Endréné 3 K., Faragó Samuné 2 K. Stemer 
Henrikné 1 K., Scbmidt József 2 K., Ldt- 
enthál 1 K., Józsefetek Gézáné 2 K., Lövi 
Lipótné IK, S.auer Mór 1 K , Adamovmsué 
4 K., Lászlóné 2 K., özv. Gyallai Szabó 
Lajosné 2 K., Forgacsné 2 K., Marka Ja- 
nosné 2 K., Borcsányi es Csornák 2 K , 
Medvec.y 2 K., dr. Medvecky Károlyne 2 
K., Szilassy Sandorne 2 K., özvegy Sj.tsam 
Jánosné 1 K., özv. Schmidtbergarue 3 K., 
Liebermann Jakaoné 2 K., Adler Emisztin 
2 K, Kimosok Fej* Borbála 2 K., özvegy 
Rosenthalné 20 fi'l., Krausz Lajos 10 fid., 
Ar.ay Józsefne 2 K., Brunswik L.josna 2 
K. Weisz 1 K.. Mtssák Zsigmoudue 2 K.,

(Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
Dr. Sz. G- Budapest. Sajüáljuk, az ünnepi szám

ról niar elkésett, legKozelebbi szambán jönni iog.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya Józset reudőrkapitauy.

Búza m.-mazsanaént 13 kor. 40 tiL. 13 
kor 60 fiil. — Kétszeres 12 kor. 60 fill. 12 

1 kor. 80 fali. — Rjzs 12 sor. 40 fii. 12 kor. 
' 60 fid. — Acp. 12 kor. 60 fin. 12 kor. 80 

fali. — Zao 14 Kor. 20 fiil. «4 kor. 60 fin.
— Kukor.ca 9 sor. 60 fill. 10 sor. — üli.
— Lenes, 24 <or. 40 fali. 28 Kor. 40 fiil.— 
B«o 16 «.or. 20 tilt. 17 kor. 20 tiu. — Kö
les 9 aor. 60 fid. 10 sor. 60 ti 1.

Vetőmagvak 10U anóukent Búd*pesteu 
Lóhere 106—120 sor. — Lucerna 115 — 
132 sor. —Mustármag 30 —32 kor. — Mu
har -------- kor. Biborbermag 30—32 kor.| = -----

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1V06 évi december hó 16-től december hó 23-ig. 

Születés.

á szülök neve
-M ® 
a 2 A gyermek

neve

Meayhár Kálmán Krekovícs M. tiu Kálmán

Nyuli József Nyitray Juliaatu. fiú László

Hóch Vilmos Ileimau Malviua fiú Miksa

Lőrinc András Rakovszki Aun* fiú Kálmán

Halálozás.

L eliwyt isis Kér* A halál oka

idősb Demeter Jánosné 62 éves bélelzárás

Nyilttér.
4497/199J tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kívcnat.
A lévai kir. járásbiróság miut telekkönyvi hatos tg 

közhírré teszi, hogy Eureusteiu Ignác lévai lak ■> 
vegrehajtatóuak Hribik Jakab es Hribik István nagy 
kojzmalyi lakó jók ve^reaajcast szeuvedőa ellent öd 
korona ÖU nner tőkekövetelés sjár. iránti végrehajtás; 
ügyeben a lévai kir. járásbíróság területén levő Nag ■ 
Kosztnaiy községben lekvő a végrehajtást szenvedőknél, 
es p*-dig Hribik Jakabnak a nagy kuszmalyi ö9 szaru- 
tlkvben A, 1 b. 9. 10. sorsz. aiattfoglalt */< u. u 
jaró közös legeiő jhetösegeben vaió */* iitétm ■ 
uyere 24 koioua, ugyanannak az otíaui 89 szau 4 
t.avbcu A. 11. 1 sor 223 nrszamu ingatlanban való 4 
rész illetményére 8d Korona, ugyanannak az otta. 
463 szama iiavben A. 1. 1 sor j4L hrszámu ingat; 
s azon épült őtt/c. ö. i. sz.ámu hazbau vaio l/# i 
illetményére 4ö7 Korona, Hribik Istvaunak a na„y 
koszma.yi 464 sz. llkvbeu A. 1. 1 sor 82 nrsza id 
iugatiauban való rész illetményére 3u4 korona, 
ugyanannak az ottani 162 sz. tikvbcu A. 1. J sor oil 
biszautu ingatlanban való •/g rész illetményére l»ő 
Korona, ugyanannak az ottani 344 sz. tlkvben A. 1. 1 
sor 3a4 hrszámu ingat.anban való */* r®sz illetmény- e 
29 koiona, ugyauanuak az ottaui 3oö sz. tikvbeu a. 1. 
1 sor 4Oi In szám aiatt tog.a.t ingatlanban való */< 
illetményére zt>7 Korona, ugyanannak az ottani 4-t» 
sz. ilkvueu A. 1. 1 sor *>97 hrszám aiatt iogiak íugat- 
tanbau való 8/g rész iiieuueuyere 264 korona kikiauasi 
arbau újból az árverést elrendelte es bogy a len ub 
megjelölt ingatlanok az 1907 évi januar ho 10 ik napjan 
de.elölt 8 ora*or Nagy Koszmaiy bírói naxuö*i 
nicgloriaudo nyilvános arvereseu a Kikiáltási áron * ül 
is ei lógnak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat!.; .ok 
becsaranak iOJ/o at készpénzben vagy az 1^81 évi LX 
t. ez. 42 §-auaK jelzett artu.yammal számított • 
18ol évi uovemouf uo 1-en 3333 szám aiaoi keit 1. M. 
H, d § abau klj.loit ovadeknepes értékpapírban a Ki* 
atiluou kozenez lotenui, avagy az ltísl évi LX . ez. 
i7u §.a érveimében a bánatpénznek a bíróságnál '-"t* 
leüt, ciöieges eiueiyekescroj k.állított szabaiy"zerú 
eusmerveuyt átosuigaltatni.

Keit Levau a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatosaguai 19Uo évi november hó 2 napjan.

Pogány Virgil 
kir jarasbiró.

Henneberg-selye m 
csak közvetlenül ! — Fekete fehér és színes me 
G0 krtól 11 toriut 35 krig. blúzokra és ruhára Bér* 
mentve és mar elvamolva házhoz szállítva. Gazdag 

mintaválaszték postafordultával.

*S* Eladó! *3*
Egy 8ZatÓCS Üzlet, betegség miatt, ital* 
mérés és dohány áruda van hozzá. " 
Bővebbet Klapka-utca 24 sz-

Fr.ua


Bajs- és
G.-Berzepcze-Leva. Ldva-Csata-Párkany-Nana-

Ur.-Berzeneze ind. 5*5 1230 60o
Jálna ■ . • 55 i 1238 GÖS
Szikii-Váralja *6ou 12<» 619
Gr.-Szt--Kere.it 607 1 (te 641
Ueletnek-Szkleuó 624 12« 704
Sz.é uásfal u-Vichny e 630 134 7”
Zsarnócza 6 49 205 7“
Zsariiócza-Fiirészm. *6M *2*o *7“
Garauirév 7 oo 2*7 7 “
Rudnó 7 io 222 8“
Újbánya . . 7 is 240 8T7
Hars Berzence 6. örh. 724 252 853
Gr.-Szt.-Benedek 745 313 *9íg
Kovácsi • . 755 324 927
Nigv-Koszmály 8 04 337 9“

lérk. 8i» 354 10°o
Lev* ' • -fiúd. 930 4 Ok 505 1245
Nagy-Szecse • *940 *4 19 5*7 1257
Alsó-Várad . 9‘8 4 25 523 103
Nagy-Salló . 1010 4 47 546 1 25

Zeliz • • • 1033 5 08 6o» 146
Garam-Damásd 1045 520 620 1 57
< troszka • 1055 580 631 2 07
Csata • • . érk. 1102 537 638 214

, . . . ind. 1118 3Ö~ 656 222
Bény . . . 1131 614 709 235

Kéménd . . 1142 629 720 246

Köhid-Gyarmath 1165 646 733 259

Párkány Nána érk. 1212 7 05 749 31c

Budapest felé . ind. 12 37gy
344 sz.

82ügy 82’gy-
8<o8Z.

339sz.

.... érk. l*°gy 94őgy 945gy-
f» í» • 5ő5 sz. 1J30 sz. 1000 sz. 555az.

Bécs tele . , ind. 259 gy. 1209sz. 838?y-
1140sz.

. ... érk. 700gy. fpRsZ. 1205gy.
545 sz.

7°2gy.

5L szám.

KOSSUTH FERENC levele:
„U 8 u z o s bántaltuaknál az 

„I n d a S z e S x“ bedörzsölő se 
jó hatásúnak mutatkozott. 
Kérem legyen szives nekem 
három üveggel küldeni."

Kossuth Ferenc.
Számos előkelőségek és 

orvosok igazolják, hogy a 
törvényesen védett

székalyhavasi >
INDASZESZ I 

gyógyfű sósborszesz 
legjobb szernek bizonyulta 
test és izmok edzésére. Üdit 
és frissít. Megóvja a testet 
a hideg káros befolyásától. 
Másságéhoz (gyurókenőkura) 
telette ajánlatos. Leghatáso-
sabb szer C 8 U Z, KÖHzveny,
r h e u m a, t n j f a j á s, nátha, in-
f 1 U e u z a, t a Z 8 z a eg a t a g ég
m 1 u d e 11 u « ru u íu i, g h ülésből ere-
dö bajox ni1 1 e n. A székely-
bavasi „Indaszesz" össze 
nem tévesztendő közönséges , 
sósborszesz készítmények- I 
kel, melyek egyszerű szesz- i 
kivonatok, holott az „Inda-' 
szesz" azénelyhavasi gyógy- 
füvekből előállított és ha-l 
tásában felülmúlhatatlan 
gyógyszer. Egy üveg székely- 
havasi .Indaszesz" fölér 10 
11 vég közönségessósborszesz 
szel.

A törvényesen védett 
székelyhavasi Inda szesz 
kapható minden gyógyszer
tárban, valamintKernTest- 
vérek, Knapp Ignác, SÍI 
binger Z s 1 g m o n d. Singer 
Izidor, PlckEde lévalcé- 
gek n 6 1.

Parltany-Napa Csata—Léva. Leva-Gr.-Berzencze.
665«yBudapest . . ind 2*5sz. 1030sz. 720gy.

Bécs . ind. 940 az. 105ÖSZ.
Párkány>Nana ind. 4 18 535 850
Kőhid-Gyarmatli 435 552 9 07
Kéménd . 450 6“ 922
Bény .... 502 6*9 934
Csata . , , érk. 515 631 <J4C
Csata . . , ind. 538 639 10°i
Oroszka . . 54« 647 1009
Garam-Damásd 556 657 101’
Zseliz . . . 608 709 1Q32
Nagy-Salló 636 736 U«o
Alsó Várad . . 663 7 53 H17
Nagy-Szecse . * 6“ * 7» * U22
Léva .... érk. 7io 810 1134
Léva .... ind. 725 820 12if
Nagy-Koszmály 749 838 1 23*
Kovácsi . . . 769 84« 1241
Gr.-Szt.-Benedek 8“ 904 I0-’
Bars-Berzence 6. örh. *8“ ♦914 *1 15
Újbánya . . 854 925 {32
Rudnó . . . 9“ 930 1 39
Garamrév . 917 9 41 151
Zsarnócza-Fürészm. 926 947* 1 59
Zsarnócza . • 954 1000 2'4
Szénásfalu- V i hnye ion 10>3 233
Geletnek-Szklenó 1O33 10>» 240
Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 3 06
Saskő- Váralja 1118 1044* 315
Jálna . . . 1129 1053 325
Gr.-Berzencze . 11“ 1100 333

8- >o
84?

I 902
914
92?
9- ”
943
9”

10“
10”
10“
10“
1 lö?

Hirdet
Gyöngyvirág- *1^
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 flll. 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Élő Dunai halak!
A u. é. közönség b, tudomására 

hozom, hogy karácsony előtti hetekben, 
s az egész téli szezonon keresztül, min
den héten és pedig csütörtökön és 
pénteken,

friss élő halak,
u. m. : ponty, csuka, harcsa, kecsege, 
fogas és süllő stb. érkeznek a legol
csóbb árakban.

Egyben felhívom szives figyelmét ka- 
ráosonyi kiállításomra* egyéb cse
mege és lüszer cikkeimre, valamint a 
mindennap érkező : friss felvágott, 
virsli és ÖBszes : hús és sajtnemüekre !

Továbbá tisztelettel értesítem, hogy 
a Puszta Szent Kereszti uradalom
tól naponta

friss tea vajat
kapok, amelyet */» és ’/* kilogram da
rabokban áriisi tok.

Balatoni halak!
Teljes tisztelettel

ZElng-el József.

Varrógépek és Műhímzés 
valódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek 
igen csinos kiállítással 5 évi jótállás mellett minden hozzávalóval 

részletfizetésre: korona
Km. monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médium iparosgép állványnyal
Titania uj nagy Singer 4-es iparos varrógép .
Nagy Howe iparos varrógép .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

, B , láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff) gép •

„ iparos (Ringschiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

V s
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

HF* Mfthímzési készülék 

ZFőx’SLlctáir:
KERN TESTVÉ

családi 
iparos

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

100-tól 120-ig 
130-tól lóö-ig

120 korona
160 korona

44 korona

ára 4 korona.

B.-Gyarmat—Parkauy-Nana es vissza.
B.‘Gyarmat 
Dejtár . . .

ind. 1 315
344

8-’x
844

2-7 
| 252

Ipoly Vecze 1*400 *900 *309

Drégely-Paiánk 416 913 323
Ipolyság . . e'rk. 435 933 342

Ipolyság . . ind. 417 940 3^
Visk .... 512 1001 412
Szakállos Ö42 10 >’ 432

Bél .... *542 1030 445

Ipoly-Pásztó 5“ 10*3 502
Zalaba . 614 lioo 519
Csata érk. 627 11*3 532
Csata ind. 656 11 18 557

Párkáuy-Nána 7 49 12 12 705

Vissza
Párkáuy-Nána ind. 855 4 18 535
Csata . . . érk. 951 520 631
Csata . . ind. 1008 543 650
Zalaba . . 1023 557 704
Ipoly-Pásztó . JÓ*’ 615 724
Bél ... . 1059 *6 24 *734
Szakállos . . 1118 6*’ 750
Visk ... 1138 62* 808
Ipolyság . , érk. 12”5 | 716 830
Ipolyság . . ind. 12*1 720 851
Drégely-Paiánk 1236 7.49 9*3
Ipoly-Vecze 1251* *701 *923
Dejtár . . . 115 80<J 943
B.-Gyarmat 145 833 1007

Érsehjvar—Kis-Tapülcsany es nssza.
Érsekújvár . . ind. 440 9:w 5ui 850
•Bánkeszi 3 sz. örh. 453 943 5*7 902
N.-Surány . . érk. 501 931 5 25 9HJ
Nagy-Surány ind. 509 95« 5 27 920
Zsitva-Fődémes 5-- 10>" 5 39 9’2
Mánya . . 538 1028 554 946
*Szt. Mi hálj úr 5'47 1038 602 954
Vajk .... □•57 104’ 611 1003
Verebély 6 “8 111« 633 1023
Zsitva Újfalu . 6 35 1129 •ül 1034
'Betekints 6*4 11 38 0^2 1042
Tasz ár 654 H51 7<»u 1050
Aranyos-Marőth 7 09 Iá*2 713 1103
Kis-Tapolcsány 720 1224 724 1113

Vissza.
Kis-Tapolcsány 510 836 427 840
Aranyos-Maró th 520 85* 437 901
Taszár . 512 910 449 920
'Betekints örh. 535 9*3 455 9“
Zsitva-Ujfalu . 547 928 50* 940
Verebély 609 934 5 2G íoH
Vajk .... 6 is 1007 5 36 10“
*S«t. Mihály úr 627 10*7 5«* 10*3
Mánya 6 35 1034 5 ’3 1101
Zsitva -Födéines 649 105* 607 1125
Nagy-Surány . érk. 7 00 11 °9 618 11“

. s ind. 710 11*5 621 11*7
'Bánkeszi örh. 7 is 1 l23 629 11“
Érsekújvár . . érk. 7 30 1135 6il 1207

A fekete vouallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják. 
#y — gyorsvonat; 8 = személyvonat.
'jelzettek feltételes megállás.

ESEK.

A háziasszony gondos
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogsága!

A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Kathreiner előállítási módszere révén 
kellemes ízű,azegészségetelömozditóés 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat 
kérjünk Kneipp páter védjegygyei

QIMCRQ Varrógépek
OlLMjJLlX különféle czélokra

nemcsupán ipari cé'okra, henem 
a családban előforduló összes 
v arrómunkákra egyedül 
általunk szerezhetők be.

Vigyázni j 
kell, hogy a 
vétel csakis 
f* Üli üzlete
inkben esz- 
közölteisék.

V alameny-
Nj nyi fiókja-

I ink erről a

1906 december 23.

AHÁLA
késztet engem. hogy minden tüdő- «« torokbajban 
szenvedővel szívesen és dijtalnnnl közöljem, mily 
módon szabadult most már tanító fiam egy egyszeri!, 
olcsó ós hatásos termék által hosszadalmas szett 

s védésétől A* ii
K^Baum^artl^Gastwir^^Neudel^a^Carlab*^

ecskeméti keserű 
ecskeméti gyomorkes. 
ecskeméti gyógykeserii

Tulipán cognac
48 as likőr

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság és 
Szeszfinomitógyár Kecskeméten. Ajánlja : 

Barack-pálinka 
arack cognac 
arack-créme
Tulipán likőr
Jéglikőr

Port-ArthHr-|í6S- Influenza elleni likőr 
Porth-Royl rum Cake Walke likőr 
Kecském vidít Malakoff és Mogador

lc<Alözxlegr«sságr*it.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

Singer
Léva

X 
X 
X a 
X 
X 
X 
X 
X

I

R EK N É L, Léván.

Legjobb géptük, részek és hajók olcsón.

g
X 
X a

védjegyről 
istnvrhe tők 
fel. “

Co varrógép r. t.
Kazinczi u. 2.

dl A Liniment Gapsici coinp., 
a HorgonyPaiii-Expeller 

pótleka
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvenynél, csúznal es meghúlesek- 
........ nél, bedől zselés kóppen használva. .......
Figyel mezlet és. •Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, moly a „Horgony" véd- 
jegygvcl és a Richter czégjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DrRichtergyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában.
Elisabeth strasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

I
l
i
I

IV Éppen most jelent meg

az 19O7-ik évre széllé
B A R SI nagy képes naptár

Barsvármegye címtárával ára 80 fillér.

Garamvölgyi Protest. naptár
éltől 50 fillér.

B A K Sí kis képes naptár
SirsL 30 fillér.

K. a p h & t ó k :
NYITRAIésTÁRSA

könyvkereskedésében Léván.

Kere.it


A Franklin-Társulat kiadása.
A

JMUygar Remekírók
a magyar irodalom főmüvei

kilen.czed.ik sorozata

jelent is már meg a következő kötetekkel :

Deák Ferenc munkáiból. I. kötet. Sajtó alá rendezte én bevezetéssel ellátta 
Wlassics Gyula.

Magyar népdalok. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Endrődi Sándor 
Mikes Kelemen törökországi levelei Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Erődi Béla.
Petőfi Sándor munkái I. és II. kötet Kisebb költemények. Sajtó alá 

rendezte és beveze‘éssel ellátta Badics Ferenc.

A már előbb megjelent nyolc sorozatban a következő müvek jelentek meg

Arany János munkái I. II III és IV. kötet Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Riedl Frigyes.

Arany László munkái Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Kozma Andor. 
Bajza József munkái. Sajtó alá rendezte és bevízetéssel ellátta Badics FereüC. 
Balassa Bálint báró és Zrínyi Miklós gróf Sajtó alá rendezte és beve

zetéssel ellátta Szécby Károly.
Csiky Gergely színmüvei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Vadnai Károly.
Csokonai V Mihály munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Bánóczi József.
Czuczor Gergely költői munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Zoltvány Irén.
Eötvös József báró munkáiból I. kötet. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Voinovich Géza.
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Ferenczi Zoltán. 
Gyöngyösi István munkái Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Badics 

Ferencz.
Gvadányi József és Fazekas Mihály. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Négyesy László.
Katona József és Teleki László gróf. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Rákosi Jenő
Kazinczy Ferenc müveiből. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Váczy János.
Kemény Zsigmond báró munkáiból. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Gyűl ti Pál.
Kisfaludy Károly munkái I Sajtó alá rendezte é* bevezetéssel ellátta 

Heinr ch Gusztáv,
Kisfaludy Sándor munkái I és II. kötet. Sajtó alá rendezte és beveze

téssel ellátta Heinrich Gusztáv
Kölcsey Ferenc munkái Sajtó aláre.idézte és bevezetéssel ellátta Angyal Dávid. 
Kossuth Lajos munkáiból. S*jtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Kossuth Ferenc.
Kurucz költészet Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Erdélyi Pál. 
Madách Imre munkái Sajtó alárendezte és bevezetéssel ellátta Alexander Bernát. 
Pázmány Péter munkáiból Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Fraknói Vilmos.
Reviczky Gyula összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 

ellátta Koroda Pál.
Gróf Széchenyi István munkáiból I. kötet Sa jtó alá rendezte és beve- 

ze éssel ellátta Berzeviczy Albert.
Szigligeti Ede színmüvei I. és II. kötet. Sajtó alá rendezte és beveze 

téssel ellátta Bayer József.
Tompa Mihály munkái I. II. III. és IV. kötet. Sajtó alá rendezte és 

bevezetéssel ellátta Lévay József.
Vajda János kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Endrődi Sándor.
Vörösmarty Mihály munkái I. II 111. IV. V. és VI kötet. Sajtó alá 

rendezte és bevezetéssel ellátta Gyulai Pál.

A Magyar Remekírók gyűjteménye tizenegy 5 kötetes sorozatban 
jelenik meg. A teljes 55 kötetes munka ára 220 korona ; az ennek 
kiegészítőjeként megjelent Shakspere összes müvei h«t kötetbe kötve 
ára 30 korona, melyet a Magyar Remekírók vevői 20 korona ked
vezményes áron kapnak.

Megrendeléseket elfogad :

NYITRAI és TÁRSA könyvkereskedése LÉVA.
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Kern Testvérek 
LÉVÁN.
é. koraregnek ■ Elréreialil IQreer, crenieg. .l.-li 

finom rum cogu*c, likőrök, asztali-,
Ajánlom a n.

gyümölcs, finom tea, t^asütemeny,___
— külföldi pezsgők, Istollwerk- és fiumeipecheuye- és a»zuborok, bel- és ________
csokoládé, karácsonyi gyertyák és sok szép újdonságok cukorkákba 

és karácsonyfa díszek stb, továbbá :

Karácsonyi és újévi ajándéknak
alkalmas cikkek : bronz és alpacca gyertatartó. gyufatartó, kávé- és
mák őrlő, teafőző készülék, húsvágó és reszelőgépek, vasalók evőeszk. 

zök, nickel és zománcozott edény, konybaberendezések. Rubatacsaió gép,

ruha mángorló és szénkosarak, konyhaeiő-tálcák, esernyő állvány, há/.- 

tartási mérleg, légmérő, varrógépek 5 évi jótállás mellett, hegedűk, oka- 

rina és más hangszerek, szivar szipkák,_______

tollkések. ollók, kártyák, vadászbotoK, táskák és fegyverek. Iztornama- 
gika. domino, lottójáték, fényképészeti készülékek, kerékpár, korcsolya. 

valamint lombfürész, mint, legcélszerűbb karácsonyi ajándékot rendkívüli 

olcsó árban.

csibuk, pipák, szivartárcák,

Q
)Karácsony előtti héten.

Élő dunai- és tói halak!
Kilója 2 koronától — 2 korona 80 fillérig. 

T5Z apliatók::
Kern Testvéreknél, Léván.
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„AZ AHIKER"
ÉS JÁRADÉK—BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG.

—--------  Magyarországi vezérképviselőség :------------
Budapest, VI., Deák-tér 6 ANKER ÜDVaR.) 

ALAP1TTAT0TT 1858.
Vagyon 1905. év végén 2 1806 uftu Ei űbZÍalékterv

168.5 millió korona % a befizetett dijak arányában az 

melyből Magyarországon | évi díj 30 százalékáig emelkedő 
■ 23' 2 millió korona • nyereményosztalék fizetteti ki

— van elhelyezve. - , — % készpénzben.Og&Q Olcsó JSzCéltáxxycs föltételeit. S+M ■ i
E’önyö, vegyes és gyermekbiztosi ások. ----------------------- Prospektus Kívánatra ingyen.
Képviselve Léván ; A/VIJLjEHZEjTLZL BÉLA Által

Karácsonyi és újévi ajándéknak
tartóságánál, valamint állandó értékénél fogva legal
kalmasabb az ékszer vagy óra.

Ajánlom a nagyérdemű közönségnek dús választékú 
óra. ékszer, arany és ezüst áru 

üzletemet, melyben mindenki részére alkalmas ajándék 
található.

Minden háziasszony 
kérjen a legújabban érkezett a közvetlen a termelőtől importált első minőségű 

Itiew-Cuba-Kávéból 
melynek aromája kitűnő és természetes testetlen szinű ■■ ■ ■ ■-■■==

W Kilója 3 korona 20 fillér ■■F
4‘/2 kilogr. póstacsomag ára 13 kor. 50 fillér. -------- ----- ----

Kapható: KEHIT TEST TEREKNÉL Léván.
: födő lóg, hogy a kávé na legyen túl barnára pörkölve, ni áita elveazti 

zamatját s kiiaadja illő olaját.

■v

órás és ékszerész Léván
.............•••••••••«•............

b ióküzletek : Aranyosmaróton 

és Körmöcbányán.

Vidéki 
gyorsan és 
teljesítek.

Midőn a nagyérdemű kö
zönséget raktárom megtekin
tésére meghívni van szeren
csém, vagyok

rendkívül jutányos áron
lelkiismeretese

kitűnő tisztelettel

Kiéin Sándor

GRAMOPHONOK

$ 30 koronától feljebb. ±
Nyomatott Nyitrai éa Társa könyvnyomdájában Léván.


