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Meghívó!
Léva r. t. város képviselőtestülete 1907 

évi szeptember hó 10 ik napján d. u. 4 
órakor a városi székház nagytermében rend
ki, ü'i közgyűlést tart, melyre a képviselő
testület összes tagjait tisztelettel meghívom.

Léva, 1907 évi szeptember hó 6 án. 
JBód-og-lx lua-jos 

polgármester.

Újabb iparpolitika-.
A legutóbb tartott pécsi iparkong- 

resszuson Szterényi József, Kossuth 
kereskedelemügyi miniszter nagysza
bású beszédben nyilatkozik a nemzeti 
kormány újabb iparpolitikájáról. Hosszú 
idd óta ez volt az első hivatalos kije
lentés, a melyet a legilletékesebb fak
tor ajkairól hallottunk.

Ez volt az első elismerése annak, 
hogy a kisipar válságos helyzetben 
van éa ha a kórmány nem siet a segít
ségére, Magyarország polgárságának 
egy jelentékeny része fog tönkremenni 
a nemzetgazdaság rovására. Magyaror
szágból újabb, és újabb ezer munkás
kéz fog Amerikába vándorolni.

A kórmány képviselője nyiltan 
kijelentette, hogy ismerik a kisipar 
baját, a kórmány kötelessége is azok 
szanálásáról gondoskodni.

A kórmány ipari politikáját alka
lomadtán részletesen is fogjuk ismer
tetni. Ez úttal azonban, tekintve, hogy 
Léva város polgárságának nagyobbik 
felét teszik az iparosok, nem lesz talán 
érdektelen, ha röviden vázoljuk a kór- 
mánynak a kisipar fellendítésére irá
nyuló programmját.

A kisipar legnagyobb baja a 
tőkeszegénység, a kereskedelmi szer
vezet hiánya és a teknikai fejletlen
sége. Ennek legbiztosabb ellenszere a 
kereskedelmi alapon való szövetkezés, 

amelyet a kórmány nagy pénzáldoza
tok árán is kész támogatni. A kórmány 
eddig is megtette, de ezután még 
fokozottabb mértékben ad majd gé
peket a kisiparosoknak és fejleszteni 
fogja az ipariskolákat, amelyek már is 
európai hírnévre tettek szert. Vesze
delmes baj az inasügy, amennyiben 
az arány oly kedvezőtlen, hogy tar
tani kell attól, hogy a jelenlegi nem
zedéknek nem lesz pótlása. Ezen úgy 
kell és fog a kórmány segíteni, hogy 
a mestereknek dijakat ad egy-egy 
inas tartásáért és központi inasottho
nokat fog létesíteni az inasnevelés biz
tosítása érdekében. És hogy a nevelés 
magasabb fokozatai is biztosíttassanak, 
gondoskodni fog a kórmány arról, 
hogy a nagyobb vidéki városokban 
újabb ipariskolák és teknologiai múze
umok létesüljenek, amelyek az iparos
ság önművelésre is alkalmasok volnának.

Jelezte továbbá a kórmány kép
viselője, a mit mi is már annyit han
goztattunk, hogy a mostani ipartör
vény nem elégíti ki a követelményeket 
és sokkal inkább a nagy iparnak 
kedvez a kis ipar rovására, a mely 
csaknem teljesen védtelenül áll a tőké
vel szemben. A miként a mai pénzpi
acot egy nagyobb bankcsoport uralja, 
s tetszés szerint diktálja a kamatlábat 
úgy a kisipari piacot is, a gyáripar 
dominálja termékeivel és annyira le
nyomja az árakat hogy a kisipar két
ségbeesésében üzletével felhagyni kény
telen.

Ebben a bajában lesznek segít
ségére a kisiparnak az uj ipari tör
vények, a melyek az államtitkár ki
jelentése szerint még ez évben a 
parlamentben tárgyalás alá kerülnek,

Az újabb ipartörvény négy tör
vényből fog állani: a tulajdonképpeni 
ipartörvényből, a munkaügyi törvény
ből, a munkaszünetről és a tisztesség
telen versenyről szóló törvényből, Az

ipartörvény a képesítés rendszerén fog 
felépülni és az osztrák és a német 
rendszer kombináczióját veszi alapul. 
Mester az lesz, aki bizottság előtt vizs
gázik és képesittetik. Inas az lesz, aki 
legalább négy elemit végzett. A segéd 
és a munkaadó szabadon egyezkedik, 
de előmozdítja majd a törvény a kol
lektív szerződést és szabályozni fogja 
a munkaidőt. Kötelező lesz az ipar
testületekben való szervezkedés és 
hatósági intézménnyé fog átalakulni a 
munkaközvetítés.

A sztrájk kérdés is megoldást fog 
nyerni a törvényben, a mennyiben ezt 
is külön törvény fogja szabályozni.

Közüzemekben a sztrájk nem fog 
elismertetni. Egyéb tekintetben azon
ban nincs korlátozás és a kórmány 
független és tárgyilagos ipari bírósá
gok létesítésével olyan fóriumot akar 
alkotni, amely sztrájk esetén mint döntő 
bírói hatalom érvényesüljön.

Felállítják e célból a független 
, ipari és kereskedelmi bíróságot, mely 
, közvetlen eljárással, szóbeli tárgyalás 

után dönt a munkások és munkaadók 
közti vitás ügyekben.

A kormány törekvése ezen prog
ramúi alapján megteremteni azt a 
szilárd alapot, a melyre Magyarország 
gazdasági önnállóságát felépíthetjük, 

( Mindenesetre nagyszabású ez a kórmány 
, iparpolitikája s alkalomadtán lapunk 
i hasábjain az összes részleteket tár- 
. gyalui s ismertetni fogjuk, s csak ör- 
[ vendeni fogunk, ha ezt a programmot 
. a nemzeti kórmány tételről - tételre 

meg is valósíthatja.
Ha valamely törvény rászorult a 

revízióra, úgy az ipartörvény az, és 
ha valamely ügy megérdemli az állam 
támogatását, úgy elsősorban a kis
ipar az.

A gyermeki félelem érzelme s annak 
egyes zavarai.

A gyermek érzelmi világa fejlődését 
vizsgálva, arra a meggyőződésre jutunk, hogy 
az ember énjében nyilvánuló érzelmek nem 
egyszerre ; hanem csak bizonyos időszakokban 
s bizonyos fokozatok szerint jelentkeznek,

A fejlődő gyermek legeslegelsö érzései ; 
a fájdalom és az öröm érzése. Később — a 
külömbözö hatások közreműködése által, a 
többi érzelem is feléled.

Jelen alkalommal s e helyütt meg kell 
jegyeznünk, hogy az érzelmek jelentkezési 
időpontja számos körü'ménytői függ.

De kivált függ: a.) a gyermek testi és 
szel emi állapotától b.) a szellemre és a testre 
ható befolyások körülményeitől.

A mormális gyermek félelem érzelme 
rendesen élte első évének végefe’é, avagy 
második életéve derekán jelentkezi k.

A kis gyermek félelem érzelmét na- 
gyobbára ama szokatlan benyomások gerjesz
tik, melyek főleg a látó, halló és a tapintó 
szervekre hatnak. Ilyenek : fekete alakok, 
nagy zörejek, hideg fürdők, stb. Azonban 
mint minden érzelemnek, azonképpen a 
félelemnek is lehetnek kisebb-nagyobb fokú 
zavarai. Épp ezért a gyermek félelem 
érzelmét két nagyobb körre osztjuk. Az u.
n. élettani és kóros félelem érzelemre.

Lássuk előbb az élettanifélelem érzelmét.
Az ember oly természeti lény, akiben 
világrajöttekor mindé,, egyes érzelme szuny- 
nyad. Ámde kézenfekvő tény, hogy az 
ember érzelmei nem maguktól, hanem bizo
nyos hatácok-befolyások közreműködései 

! által támadnak. így vagyunk a gyermek 
félelem érzelmével is. Egyebekben még azt 
is kell tudnunk, hogy minden egyes érzelem
nek, tehát a félelemnek is, van egy, vagy 
több oly korszaka, t. i. az emberi életet 
illetőleg, melyben hatása nagyobb mérvben 
érvényesül, mint rendes korszakai keretein 
kivül. Többek között tudjuk, hogy a gyermek 
kicsi korában sokkal félénkebb, mint a 
aerdülöbb korban. Ennek lényegét a követ
kezőkben lelhetjük : A fejlődő gyermek

T ÁRCZ A.
Nyári képek.

Az augusztusi nap perzselő lehelete nem 
képes áttörni a sűrű Jombsátort. Még a 
harmat se száradt fel. Egy-egy csöpje ott 
remeg az üde fűszálakon és a gyümölcsfák 
aranyos sárga, kékes lila termésein. Olyan 
tiszta a levegő, hogy a szomszéd falu reggeli 
harangszója is ide hallatszik. A virágos 
kertből erre hajtja a szellő a virágillatot.

A kerítés mellett kicsiny pad húzódik, 
E'őtte asztalka, fölötte a szomszéd kertből 
áthajtó nagy körtefa alkot lombsátort.

Az asztalon egy nagy broDZ hátú szar
vasbogár lépked oly nyugodt méltósággal, 
mintha tudná, hogy ő ennek a csendes ’ 
birodalomnak egyedüli ura királya. ,

Da nem sokáig. Vidám hangok, bájos 
gyermek csicsergés hangzik a kertajtó felöl. 
Valaki, egy fehérruhás kisleány fut be az 
árnyékos fák alá, énekelve, közbe kacagva. 
K'csiny kezei nagy könyvet szorongatnak, 
labdája kikandikál a hálójából, fejéről lecsú
szott a kalap és a hátán lóg a szalagjánál , 
fogva. Felszabadult aranyos fürtjeit meglóbál- 
ja a szellő s belekapaszkodik fehér csipkés 
ruhájába, amint végigfut az utón.

Egy darabig megbámulja az asztalon • 
mászkáló szarvasbogarat, egy kicsit félve, 
egy kicsit pajkosan meg is piszkálja egy j 
kis faágacskával. Aztán leül a főbe, kitárja 
a meséskönyvet és olvasni ke*d.  Nem sok _ 
ideig. Mert észreveszi, hogy * bogár leesett 
u asztalról s a fűben feléje közeledik.

Fölugrik és egy kicsit megijedve menekül 
tovább.

— Jaj, nó , . . .
E fojtott kacagás felel a kiáltására. A 

szomszéd kert felől. Odafordul és a nagy 
körtefán megpillantja a kacagót.

Egy-két évvel idősebb fiú ül egy vastag 
ágon, rövid nadrággal, kalap nélkül. Azt 
ugyanis a kezében tartja, hogy beleszedhesse 
a nagy aranysárga körtéket. A kis leány 
elkacagja magát, de aztán azon erőlködik, 
hogy haragosnak látszódjék. Meg is szólal 
nagy durcásan :

— Látom már, hogy hol van 1 Ne is 
bújjék el, Úgyis hiába. O.t ül a körtefán 
díszes mákvirág I Tudom már, hogy maga 
dobta ide a szarvasbogarat, csak azért, hogy 
engem boszantson. De ne gondolja, hogy 
féiek ! Odadobom magának. Ide nézzen !

A fiú úgy nevet, hogy majd leesik a 
fáról,

— Hohó 1 Nem fél ? 1 Hát miért Bikol- 
tott akkorát az előbb ? Miért futott hát el ?

— Ide nézzen, ha mondom 1
Minden bátorságát összeszedve fölveszi 

a bogarat éa behunyt szemmel a keritésig 
viszi. Ott még egyszer fölfohászkodva áthajtja 
a túlsó kertbe.

— Ott van I látta ? 1
Diadalmas mosolylyal ül vissza a ffire 

és úgy tesz, mintha olvasna. A fiú még 
mindig nevet.

— Igenis láttam I A’dobta, de behunyt 
szemmel ám I

A kis leány nem figyel oda, úgy tesz, 
mintha nem is hallaná a csúfolódást. De 
egy pillanat malva felszökik s gúnyosan 

lóbálja a fiú kalapját, mely az előbb esett át.
— Mi van a kezemben ? Mi van ? Nézzen 

csak ide 1 — kiáltja incselkedve.
— Hohó ; az biz az én kalapom I — kiált 

le a fiú.
— A magáé ám. De most az enyém. 

Nem is kapja vissza /
— Igazán nem ?
— Nem bizony 1 Minek tette ide a 

szarvasbogarat, minek csufolódott ? .. . Maga 
mindig bosszant engem és én adjam vissza 
a kalapját ? Hogy is ne I

A fiú lejebb ereszkedik az ágon és onüan 
alkuszik nagy hévvel.

— Da adja ide. Adok érte tiz kő-tét.
— Nem adom én I Még tizenötért se.
— Hát húszért ? Annyiért ideadja ?
— Annyiért se 1
— Hát huszonötért ?
A kis leány fölnéz a szép nagy körtékre 

Olyan csábítóan integetnek, hogy gondol 
egyet és felkiált:

— Hát jó 1 Annyiért odaadom.
-— Újból leül a földre, fölnyitja a 

könyvét s komolyan olvasni kezd. Csak 
akkor kacagja el magát, ha egy-egy sikerült 
dobásra megkoppantja fejecskéjét egy-egy 
nagy, édes körte. A fiú is kacag olyankor 
és hangosan számolva dobálja le a gyü
mölcsöket.

*

Az óriási páfrányoktól alig lehetett előre 
haladni. Egy kicsit csÚjzós is a talaj a 
forrás mentén. Sürü, vékonytörzsü, magas 
fák odafent menyezetet alkotnak lombjaikkal.

Valami templomias hatást tesz as egész 

kis völgy az emberre. Talán a csaknem 
félhomály teszi, melyben az átelleni szikla
kövek fantasztikus formát öltenek, talán a 
mély csönd, melyet nem zavar meg a falevelek 
zizegése sem.

A napsugár nagynehezen áttör t fák 
lombjain, odasuhan a forrásból lecsurgó 
vizsugárra s ott megtörve, szivárvány színeire 
bomlik, vetődik a sziklafal mohaira és smargd 
zöld színűvé varázsolja a komor sötét 
kötömeget, némely helyen aranyos zománccal 
bevonva.

Az egyetlen úton, mely kivezet a cso
dálatos helyről, két alak közeledik. Egy 
férfiú és egy nö. Lassan, mintegy megbüvölve 
közelednek. Szemüket megkápráztatja a 
forrásról visszaverődő fény ; az asszony 
keskeny kis kezét védőleg tartja nagy 
csillogó szemei elé. Hófehér ruháját óvatosan 
fölfogva, széles karimáju kalapját leveszi.

A férfi vadász ruhát visel, vállán va
dászfegyver.

Sötét szemei olykor megpihennek a 
mellette haladó asszony sely les fürtű fején, 
szabályos arcélén, vagy megfigyeli a ruhát 
felfogó, apró kezecske mozdulatait.

Nem szólnak egy szót se, csak mennek 
egymás mellett; olykor megállanak és körül 
néznek.

Egy sziklakőnél megállanak. A férfi 
kicsiny, puha szőnyeget terít le a lapos, 
alacsony kőre; arra aztán leülnek.Mozdulatla
nul hallgatják a forrás egyforma locsogását, 
s nézik a páfrányok ritmikus hajlongását , ..

Egyszerre fokozodó nesz hallatszik aa 
erdő mélyéből. Mind erősebbé válik, már



egész mivoltát kezdetben tisztán érzelmei 
vezérlik és kormányozzák. A szóban forgó 
időszakokban tohát a télelem érzelme is 
nagyobb, korlátlanabb hatalommal rendelke
zik, mint később, midőn az értelem és az 
akarat erelye már annyira szilárd, hogy 
átveheti a gyermek énjét vezérlő és kor
mányozó főszerepet ; az érzelmeknek pedig 
csak egyes mellékszerepeket biztosit.Továbbá 
a fejlődő gyermek felette csekély tapasz
talattal rendelkezik, képzetei lazák és 
ingadozók, hasónlókép a kapcsolatok is ; 
akarat ereje gyenge s igy rendesen mindent 
elbisz, amit mondanak neki. E hiszi, hogy 
van : vasorrú bába, kétfejű sárkány, vessző 
paripáját élőnek tekinti ; stb.

Valónak veszi a külömböző kaland és 
rémmeséket, regéket, melyek úgy összeségük- 
ben, mint pedig elszigetelten nagyban táplál
ják félelem érzelmét.

A leányok általában félénkebbek, mint 
a fiuk. Ennek egyes-egyedüli oka a két 
nemnél nyilvánuló szellemi energia mennyisé
ge közötti külömbözetben gyökerezik.

Bebizonyított tény, hogy a fiuk akarat 
ereje sokkal fokozottabb, mint a leányoké. 
Ennek révén a fiuk könnyebben s gyorsabban 
legyőzik ama külömböző befolyásokat, melyek 
a félelem táplálékául szolgálnak. A vele 
született (élelem érzelme, rendes körülmények 
közt, a korral és az akarat izmosodásával 
mindinkább kisebb- és kisebb körre zsugo
rodik, úgyhogy később csak egyes erősebb 
s felette szokatlan benyomások képesek 
az egyént félelemre gerjeszteni.

Ezek után áttérhetünk a kóros félelem 
érzelme tárgyalására.

Maga a kóros félelem érzelme lehet ; 
a.) veleszületett, b.) szerzett.

Statisztika bizonyítja, begy sok gyermek 
szüleitől, különösen pedig a hisztériás ide
gességben szenvedő szülőktől gyenge, csekély 
ellenállású idegrendszert kap örökségül, 
minélfogva érzelmi élete is rendszerint 
különböző zavarokban leledzik. Az ily 
gyermekeknél már jó eleve mutatkoznak s 
kóros félelem érzelme tünetei. A kóros 
félelemben szenvedő gyermek felette inger
lékeny, érzékeny, anyás stb. Nem mer szülei, 
testvérei nélkül otthon maradni, mert fél. 
Különösen fél a sötétségtől, később az 
állatoktól, stb.

A kórod félelem jellegzetes tünetei 
nemcsak otthon, hanem másutt is, igy pld. 
elsősorban az iskolában is jelentkeznek a 
gyermeknél. Az iskolában, ha oktatója 
felszólítja, rendesen elhalványul, egész testé
ben remeg, szive hevesen dobog, lélegzése
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megszekedt, felelni nem tud, nyelve akadozik 
hangja fátyolozott, stb. Meg kell jegyeznem, 
hogy a kóros félelem egyik gyakori követ
kezménye : a dadogás

A kóros félelem hatásából a legkülöm- 
bözőbb kényszerképzetek is keletkeznek. A 
jelzett képzetek a gyermek egész akaratát, 
gondolkozását teljesen megbénítják s el
nyomják s ennek megtörténte után ők 
kerülnek felszínre.

A gyermek érzelmi világára ható kény
szerképzetek egyik kóros szülemenye: az u. n. 
kényszerfélelem érzelme. A kényszerfélelem 
hatása alatt a gyermek.akaratától teljesen füg
getlen cselekedeteket, dolgokat végez. Pld. 
lefekvése előtt mindent megvizsgál a szobában; 
vájjon nincs-e valaki v, valami környezetében 
különösen kénytelen az ágy alá nézni, vájjon 
nem-e bujt el ott valaki, v. valami kisértet. 
Gyakorta megesik, hogy az ily gyermek a 
szóban forgó félelmétől űzetve, nem mer 
magányos helyre, magasabb holyre, pad'ásra, 
nagyobb vízhez, stb. menni.

Lássuk már most azokat az okokat, 
melyek nagyobbára a szerzett kóros félelem 
csiráját szülik.

A szerzett kóros félelem okait ismét 
két nagyobb körre osztjuk. U. m. a.) lelki, 
b.) testi okokra.

A lelki okok sorába iktathatjuk mindazon 
okokat, melyek a gyermek érzelmi élete 
energiájának összhangzatos működését za
varják ; a testi okok pedig mindazok, melyek 
a testi szervezetre, de ezzel egyetemben az 
idegrendszerre is káros hatásúak.

A lelki oknak minősíthetjük pld. a kis 
gyermek ijesztgetését. Nevezetesen nagyon 
helytelen szokása némelyik szülőnek, avagy 
másnak, hogy a kis gyermeket ijeszti ; mi 
később eléggé komoly következményeket 
von maga után.

Nagy hatással van a kóros félelem 
előidézésére : a suggeítió i». Amennyiben 
tudjuk, hogy a kis gyermek sokkal köny- 
nyebben euggerálható, mint a felnőtt egyén. 
Viszont azzal is tisztában vagyunk, hegy a 
suggestiónak a gyermek nevelésénél számos 
fényoldala van, de egyúttal ugyanannyi 
árnyoldala is lehet. Hasoolókép zavarólag 
hathat a gyermek érzelemi világára a 
különböző káprázat is. Mert nyilvánvaló, hogy 
a gyermek érzékszervei fejlödöfélben vannak, 
ennélfogva érzékelése még nem oly élénk s 
világos, mint a felnőttnél. Ebből önként 
következik, hogy a gyermek érzékelése 
sokszor hamis. Az érzékelések bármily fokú 
meghamisítása szüli a különböző jellegű 
káprázatot. A gyengébb idegzetű gyermek, 
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kivált sötétben, mindig ki van téve bizonyos 
káprázatoknak, melyektől rendszerint féle
lemre gerjed. Ide tartoznak a valódi 
fcáprázatok (hallucinatiók) is, melyek töbnyire 
ideges egyéneknél nyilvánulnak. Vannak : 
látási és ha'lási hűl ucinátiók.

A fenti keretbe olvaszthatjuk még : a 
szellemi lú erőltetést is, annál is inkább, 
mert a kimerült idegrendszer zavarólag hat 
az érzelmi élet sima lefolyására.

Ehhez társíthatjuk a gyermekkel való 
durva s helytelen bánásmódot is. Ilyen : a 
gyeimek ok nélküli megszégyenítése, dorgá
lása, feddése.

A testi okok tömkelegéből különösen 
említést érdemel : a gyermek testi erejének 
túlságos igénybe vétele, a testi szükségletek 
hiányos-fogyatékos kielégítése, a vérszegény
ség, a testi büntetések, különösen a testi 
fenyítés, stb.

Mndezek egyenkint, v, pedig összesé- 
gükben véve okozói lehetnek a szerzett 
kóros félelemnek. Mert kétségtelen búvár
kodáson alapuló tény az, hogy az érzelmi 
élet zavarát leginkább az egészség táplálko
zási rend llenessége és a véredényszabályozó 
központok hiányos működése okozza.

Az elösoroltakkal egy röpke bepil;antást 
nyertünk a gyermek félelem érzelme világába. 
Láttuk az okokat, de főleg azokat az 
okokat, melyek kizárólag a kóros félelem 
terjesztői.

Mindezekből rövidesen les; érhetjük 
ama tanulságot, mely szerint bármely káros 
ok teljes s legkönnyebben! elnyomatásának 
leghathatósabb orvossága : a kellő profilak- 
tikus intézkedés.

Körmöczbánya, 1907. aug. 26.
Szobo óvszky István.

Különfélék.
— Aranymise. Egész csendben, minden 

fényt, ünnepeltethet mellőzve, mutatta be 
f. hó 29én a Bakács-kápolnai szent S* *ü*  
kegyképe előtt aranymiséjét Lulicsek Izidor 
bars verebélyi esperes plébános. A jubiláns 
aranymisés áldozár ugyanis lelkigyakorlatok
ra jött Esztergomba s 1857 aug. 29-én 
felszenteketvén, mindjárt ott Esztergomban 
ünnepelte felszenteltetésének 50 éves jubile
umát. A jubiláns manuduktora, szeretett 
káplánja ; Cservenka Kálmán volt, azonkívül 
segédkeztek neki a szent misénél : Ikrényi 
Mihály gerencsért esperes és Halkó István 
kisbábi plébános. A szent mise végén Te 
Daum volt, me>y után áldást osztott az 
öszfejü jubiláns.

— A F. M. F. E negyedszázados 
ünnepének hivatalos programja. Szep
tember ll-én‘. A vendége.-neá a kü ömbözö 
vonatokkal való érkezése, fogadása és

elszállásolása. D. u. 3 órakor az igazijatő 
választmány ülése a Városháza disztermeben 
Az ülés nyilvános s azon mindenki részt 

. vehet. Tanácskozás határozati joggal azonban 
• csak az igazgató választmány tagjai birnak

Este 8 órakor ismerkedési estély a Kathobkuj 
Kör nagytermében (Tóth Vilmos utcza 4 

| szám. I. emelet.) Étkezés étlap szerint" 
i Szeptember 12-én D. e 9 órakor '

isteni tisztelet az ev. református hitközség 
! templomában. (Zoárd utcza 4.) D. e. 10

órakor ünnepélyes isteni tisztelet a Szent-Vince 
apáczák templomában (Plébánia utcza.; A 
misét dr. Batthyány Vilmos gróf fölszerelt 

| püspök, nyitrai segédpüspök mondja, b. e 
I 11. órakor a F. M. K. E. XXV-ik és 
t jubiláris közgyűlése a Vármegyeház nagytér- 
. mében. D. u. ’/2 2 órakor társaseb l a 
, Sörkert-ben (Egy teríték ára 6 korona,;

— Tanítók esküje. E. hó 3 án tették 
le a lévai izr. elem: iskola tanítói az ö 
törvény által megkívánt esküt Dr Jlá/nos 
Péter air. tanfelügyelő előtt. Az ünnep jivea 
aktusnál jelen volt az iskolaszék t 
számban. A kir tanfelügyelő igeu szén 
beszédben emelte ki, hogy az esküre megje- 
lent tanítók eddig is a hivatás szeretet és 
kötelesség-teljesítés magaslatán állotta*  s 
méltók arra, hogy a törvény szereto’ttel 
karolja fel a nemzeti nevelés apostolait 
Steiner lgnácz igazgató-tanitó megnöszÖQte 
az elismerő szavakat és karrárdai nevében 
kijelentette, hogy úgy mint eddig, tokozott 
mértékben fogják teljesíteni hazafias uiis- 
siójukat.

— Gyászrovat. Jánoss Ede pénzügyi 
számtanácsos f. hó 5-én Aranyos-maróton 
váratlanul elhunyt. A megboldogult uriemoer 
mégnem régen általánosan kedvelt tisztelet
ben álló alakja volt városunk társadalmának 
annál megdöbbentőbb korai halálának hire’ 
Gyászba borult özvegyén kívül négy árvája 
siratja, A gyászjelentés igy szól : özv. 
Jánoss Edéné szül. Bieber Hajnalka mint 
neje, Jenő, I.ona, íóoltán es László mint 
gyermekei, Jánoss Mária, Jánoss Izabella 
férj. Donoval Gyuiáné és Jánoss János mint 
testvérei úgy a maguk valamint a többi 
rokonok nevében is fájdalomtói megtört 
szívvel tudatja*  draga férje, szeretett edes- 
atyjuk, illetve testvérük Jánoss Ede m. kir, 
pénzügyi számtanácsos folyó évi szeptember 
hó 5-en regge.i 4 órakor elete 52., boldog 
házassága 24. évében hirtelen bekövetkezett 
gyászos elhunytét. A megboldogult hült 
tetemei folyó hó 7-én délelőtt 11 órakor 
fognak az aranyosmaróti sirketben a róm. 
kath. egyház szertartásai szerint örök nyu
galomra helyeztetni. Az engesztelő szent 
miseáldozat folyó hó 9-én reggeli 9 óra*or  
fogaz aranyosmaróti róm. kath. templomban 
az Urnák bemutattatni. Aranycsmarót, 1907. 
évi szeptember hó 5 én, Baké lengjen dráca 
porai felett 1

— Zászlóaljak a nópiskolában.Faze- 
kas Ágoston, pestmegyei alispán rendeletet 
intézett a vármegye polgármestereihez, 
főszolgabíróihoz és községi elüljáróságaihoz, 
a végből, hogy a saját hatáskörükben igye-

ki lehet venni a lábdobogást is. Aztán 
szétválnak a bokrok s egy hatalmas szarvas 
iramlik le a völgybe. Egy pillanatra megái, 
figyel — de az erdő nesztelen, — akkor aztán 
lejön a forráshoz inni egyet.

A vadász fölugrik, fölkapja fegyverét. 
Néhány lépést tesz előre és szeméhez emeli 
a gyilkost eszközt . . .

Abban a pillanatban mellette áll az 
asszony is. Vállára teszi a kezét és elörehajol, 
hogy as arcába nézzen. Selymes fekete haja 
megsimitja a férfi barna arcát ; úgy néz föl 
rá komolyan, kérve, szinte fájdalmasan.

— Ó uram, ne .... Ne tedd. Hátha 
párja van. Mi lesz avval ? Hagyd édes, ne . .

A vadász leereszti fegyverét. Eszébe 
jut, hogy mit tenne ő, ha valami kegyetlen 
kéz elvenné tőle ezt a göndör fejecskét . . . 
Inkább magához vonja hát és letámasztja a- 
fegyvert.

Átölelve egymást, mozdulatlanul nézik, 
mint ereszkedik le a völgybe a himszarvas 
is, hatalmas agancskoronás fejét magasra 
emelve. S leérve, mint iszik a hideg forrás 
vízből, a párjával együtt.

Semmi se mozdul, csak az asszony 
hajtja szép fejét az ura széles vállára, mikor 
a himszarvas büszke fejét odadörzsöli a 
párja karcsú nyakához.

Halkan csörgedez a forrás, ritmikusan 
himbálóznak a széles párfánylevelek ....

•

Mintha a természet minden szépségét 
ebben a kis, szűk völgyben akarná össze
halmozni, oly rendkívüli szép, fenséges a 
vidék.

Egyenes, széditöen magas sziklafal 
nyúlik föl. Egészen kopár. Csak a tetején 
nyílik egy néhány satnya virág, vagy fűszál.

De az oldalán lerakodó harmatcseppek 
megcsillannak a napsugárban s szinte tün
döklővé varázsolják, kápráztatós szinvegyü- 
lettel vonva be pz.egész oldalt. Mintha

: megannyi tündérkér, pompás, szivárványból 
’ szőtt fátyolt terített volna oda.

Alatta keskeny völgy, keskeny ut. Oly
• szűk, hogy kocsi alig járhat rajta keresztül.

Azonban itt még nem sima a víztükör. 
- A felülete habzik, tajtékot vet, amint zúgva 
■ rohan le a hegyekről s odacsapódik a medréből 
> kiálló sziklakövek mohos, kivájt oldalához. 

Aztán ujult erővel száguld tovább, mig 
zúgva, tombolva magas vízesést alkot.

Még fut, böszülten, habozva egy darabig, 
majd meglassítja futását, mind csendesebbé, 
mind szelidebbé válik. A kanyarulatnál már 
sima a tükre s oly tiszta, hogy a kavicsok 
a legapróbbig láthatóvá lesznek medrében.

Ott már a méter magas páfrányokat 
sem sodorja magával, csak lassú himbálással 
mozgatja föl s le. A nagy, bolyhos, lilaszinü 
harangvirágok is mind sűrűbben pompáznak 
a parton s csodálatosnál-csodálatosabb szinü 
lepkéknek tárják föl a harmatos kelyhüket.

Az arany és ezüst szárnyú szitakötők 
fényes vonalakat rajzolnak a levegőben, 
amint a napfény reájuk verődik.

Csodálatosan elbűvölő hely ez. Mintha 
az ember közelebb állna az Istenhez is . . 
Mélyebb, igazabb csodálat és hála tölti el a 
szivet az Alkotó iránt.
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Lehetetlen le nem borulni hatalma előtt, 
lehetetlen nem hinni létezésében, lehetetlen 
itt nem imádkozni I

Mintha a rettentő fal, a zúgó viz, valami 
kolosszális orgona volna, mely szakadatlanul 
hirdeti Isten dicsőségét, tulharsogva minden 
nyomorult kételkedést; hirdeti zúgva, hirdeti 
mormolva :

„Él as Isten, él I Jöjjetek nyomorult 
kételkedők, jöjjetek megátalkodott gonoszok, 
jöjjetek és hinni fogtok Istenben, jöjjetek 
és leborulva fogjátok öt imádni I Mert él, 
öröktől fogva él az Ur és a természet minden 
atomja az ö hatalmát, az Ö dicsőségét 
hirdeti I

í
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Pilleszárnyak.

Egy sétauton kotten mentek együtt; 
egy öreges ur asztmás, elhízott termetű és 
egy ifjú hölgy, kinek szépsége makulátlan 
volt, de ezzel szemben erénye annál jogo
sabb kifogás alá eshetett. Mentek együtt, 
az ur némileg szuszogva, a hölgy pedig ked
vetlenül. Nem beszélteit egymással, mert egy 
kis diiferenczia volt köztük egy túlságosan 
borsosáru brilliáns butóanak miatta.

Közvetlenül előttük az utón pedig 
mindig tovább majd újra tovább röppent egy 
pillangó. Pár lépésre bevárta őket, azután 
ismét előreszállt, mintha az irányt mutatná 
nekik. Különösen fejlett szép példány volt. 
Mikor szárnyát széttárva megpihent, a szi
várvány minden szinében ragyogott. Mikor 
pedig fölrepült, hasonlatos volt egy leve
gőben libegő drágakőhöz.

A leáoy nem tudta levenni szemét a 
röpkedö csodáról. A borsos áru brilliáns 
butonnak miatta nagyon haragos volt, igy 
hát ártani akart valaminek s a mikor a pil
lét már-már beérték, utána lépett, hogy 
eltapossa.

Ne ! ne bántsa 1 kérte a szujzogós 
ember.

De ezzel a kéréssel csak azt érte el, 
hogy a nő most már igazán meg akarta ke
ríteni a lepkét. Jött a legközelebbi alkalom. I 
A pille fürge szárnnyal újra kimenekült az 
apró láb halálos nyomása alól, de a leány 
egy ügyes kézmozdulattal a levegőben 
elkapta. Ott vergődött szegény az ékszeres 
keskeny kacsók közt. A leány végigdör
zsölte a szárnyait. A durva fogás alatt 
egyezerre eltűnt azokról a káprázatos 
ragyogás. Azután megfogta az egyik szárnyát, 
nyugodt biztos mozdulattal letépte. A pille 
megmaradt szárnyával kétségbesetten ver
desett. A leány pedig hirtelen letépte ezt 
a szárnyat is. A gyönyöiü repülő csodából ' 
mi maradt ? Egy kicsi utálatos pondró, mely 1 

kinjában jobbra-balra görbült a leány fehér 
tenyerén.

— Milyen kegyetlen maga Olgái — 
mondta öszszeborzadva a kövérkés asztmás 
ember. Nem sajnálja?

Olga válasz helyett eldobta magától a 
kicsi férget, agyontaposta. Csak azután felelt.

1 i talán sajnáltok bennünket, mikor 
miattatok elpocsékoljuk ifjúságunkat,szegény- 
Bégünket.

8JÜ ölettel, undorral nézett a szuszogó 
emberkére, a ki asztmás mellét kidüllesztve 
szaporán szedte a lábait, hogy a szép ifjú 
hölgy mellett ö is, ha nem is szépnek, de 
legalább aránylag ifjúnak láttassák.

Nehezteléssel váltak el. A nő közvet
lenül az ur orra előtt csapta be az ajtót, 
A szobaleányt kiküldte a szobából.

— Egyedül akarok lenni.
A szobaleány gúnyosan vigyorgott. Már 

jól ismerte ezeket a hangulatokat, melyek 
rendszerint az átmeneti válságok jelzői voluk.

Úgy látszik, szakítottunk a keres
kedelmi tanácsos úrral — vélte a kis kövér 
és asztmás emberre gondolva.

Diga pedig odabenn saját képmásat 
nézte a földigérö nagy tükörben. Úgy vélte, 
ma különösen mély és sötét a szeme alatt 
levő félkörü karika, — S ráncokat is fede
zett föl, ráncokat, az ö 25 éves szépséges 
szép arczán. Az apró ijesztő redöh a szem
szögletbe futottak össze, keskeny finom 
redözések voltak. Cseppet sem föltűnök, 
de Olga ma olyan hangulatban volt, hogy 
különösen félelmeseknek látta őket.

— Töredeznek, töredeznek a pille szár
nyak 1 — mondotta csöndesen. És nagy 
keserűséggel telt meg a szive. Futni, mene
külni szeretett volna innen messze, ahol 
nincsenek ászt más kereskedelmi tanácsosok, 
akik nem akarják megvenni a borsos áru 
brilliáns butont.

— Volt egy arczkép az Olga szekré
nyének legrejtettebb részében. Fürge kalapos 



kezzenek elösegiteni a népiskolákban az 
úgynevezett gyermek-zászlóaljak megala
kítását. A kis fiuk katonai nevelése test
gyakorlásban és céllövésben való kiképzése 
emberi és hazafias szempontból egyaránt 
fontos s mivel az iskola mai keretében 
csekély költséggel ás jelentősebb fáradság 
nélkül a dolog megvalósítható, Pestvármegye 
alispánja elrendelte, hogy az iskolai zászló
aljakat már a most következő iskolai évben 
megalkossák az arra illetékes tényezők.

° — Eljegyzés. Török Ernő alsótárnoki 
tanitó eljegyezte Smirala Stefiké barskisfaludi 
tanítónőt Nagyszombatból.

— Helyettesítés. A lévai izr. elemi 
iskola érdemekben megöszült igazgató-tani- 
t< ta, Steiner Ignácz huzamosabb szabadság 
jdöt kapott az iskolaszéktől. Helyettesítésére 
Xlein Ármin oki. tanítót választották meg. 
Az uj tanerő barsmegyei nagy-kálnai illetőségű 
fiatalember.

— Kinevezés. Reif Imre nagysallói 
állatorvos Bátos (Kolozs m.) község székhely
ivel köráilatorvossá neveztetett ki,

— Beiratások eredményei. Váro
sunk iskoláiban már megtörténtek a beira
tások, s a holnapi naptól kezdve megkezdik 
a rendes tanítást. Á k. r. főgimnáziumba 
beiratkozott összesen 302- tanuló és pedig 
az I. a osztályba 37, az I. b-be 38., a II-ikba 
64 a Ill-ikba 43, IV-ikbe 42, V-ikbe 26, 
Vl’-ikba 26, VH-ikbe 18, VIH-ikba 8. Az 
állami tanítóképzőbe eddig felvétett 97 növen
dék. Az irgalmas nővérek polgári leányiskolá
jába 173 tanuló, (tízzel több, mint a múlt 
évben). Az elemi leányiskolába 326 tanulót 
írtak be, az óvodába 212 gyermeket. A r. 
k. elemi fiúiskolába eddig beírtak 263 tanulót. 
Az izr. elemi iskolába 174, az ev. ref. iskolába 
126, a Képz. int. kapcsolatos gyak. iskolába 
56 az ág. ev. elemi iskolába 22 tanulót 
Írták be. Természetes, hogy a föntebbi 
számok, különösen az elemi iskolákná* 1, még 
növekedni fognak.

— Milyen lesz szeptember ? A 
Meteor írja : Szeptember hónap bár elég 
kedvezőnek Ígérkezik a bolygók részéről, 
de a nyári meleget még sem lesz képes 
pótolni. A szeptember 7-iki csomópontkor 
igen ellentétes hatások érvényesülnek, de 
meleg jelleggel, amit követöleg állandóbb 
idő érvényesül egészen majdnsss a 18-iki 
csomópont hatásköréig, mely szeptember 
hónapnak a legkellemetlenebb része lesz. 
A 18-ik csomópont már csapadékos jellegű, 
a 21-ki pedig lehűlést, esetleg éiénkebb 
szeleket, sőt vihart is hozhat, melyet 
követöleg ismét türhetöbb időt kapunk, 
kisebb változásokkal. Egészben véve szep
tember hónap elég kedvezőnek ígérkezik a 
gazdasági terményekre nézve, eltekintve 
attól hogy egy-két vihar bekövetkezése 
nincs kizárva.

— Pozsonyi sörárpavásár. A nyu
gatmagyarországi vármegyék gazdasági 
egyesületei által rendezett II. sörárpavásárt 
augusztás hó 25 én "délelőtt 10 órakor 
nyitotta meg Bartal Aurél, a pozsonyme- 
gyei gazdasági egyesület alelnöke a Belle- 
vue nagytermében a földmivelésügyi minisz- 

I 
»

vihart is hozhat, melyet

I

ifju ember kipedert bajusszal, rosszul sza
bott szaión kabátban.

A szeszélyes hölgy valahányszor a 
maihoz hasonló kedélybangulatban volt, ezt
a képet szokta elővenni s órák hosszáig 
elmélázott az örökre otthagyott polgár élet
ről, az elveszett tisztességről.

— A rosszul szabott szalonkabátba 
öltözött ifjú segédtelekönyvvezetö Karánse- 
beseD. Egykor vőlegénye volt Olgának, de 
0 ga közvetlenül az esküvő előtt szökött 
meg mellőle egy urra), akinek pénze is volt 
s szalon kabátjait is jobb szabónál csináltatta.

— Olga nézte, nézte a képet. A derék 
nyáiepolgári alak mellé oda képzelte magát, 
mint tiszteségben viruló piros pozsgás nyárs
polgári alakot.

L'gy tűnt föl neki az álom, mint elve, 
szett éden, leküzdhetetlen sóvárgást érzett 
a segédtelekkönyvvezetö után.

A szivébe nyilait egy kérdés :
— Hátba Írnék neki ?
A kérdés nem hagyta nyugodni. Pár 

perez múlva az író asztal előtt üit és irt. 
Mert Olga a gyors elhatározás barátja volt, 
aminek már akkor is bizonyságát adta, 
mikor nagy hirtelen és bucsuzás aélkü. ott 
hagyta a rossz szalonkabátot a jó szalon
kabát kedvéért.

Kedves Ferencz 1
Undorodom ettől az élettől és ha 

nemes szívvel még meg tudnál nekem bocsá
tani, kérem, könyörgök. I

Ennyi készült el a levélből. Azután 
Olga az asztalnak támasztva a tollat fogó 1 
kezét, elmélázott fölötte, 
b , Csengettek. Jött a szobalány :

— A kereskedelmi tanácsos ur.
— Menjen a pokolba. Mondd, hogy 

fáj a fejem.
A leány eltűnt, de visszajött egy név- 

íeggyel. A névjegyre ez volt irva :
— Drágám, rabszolgája vagyok ! Hozom 

*2 ékszert,
- Ah ! - tört ki O gából * hiúság 

Ötömé — Bocsásd be.

tér kiküldötteinek s nagyszámú termelő és 
vásárló közönség jelenlétében- A vásár, 
melynek célja az árpa kedvező értékesíté
sének biztosítása, az első Érsekújvárt tar
tott sörárpavásárnál minden tekintetben 
jobban sikerült, jóllehet a rendezés nem 
kis akadályokba ütközött, mert a sörárpa 
abnormis magas árai arra csábították a 
gazdákat, hogy terményeiket már a meg
nyitás előtt értékesítsék. Bars, Hont, Nóg- 
rád, Nyitra, Komárom, és Pozsony várme
gyék gazdái több mint 1500 waggon árpát 
mintáztak, illetőleg jelentettek be. Az árpák 
minősép eg kivá’óaknak mondhatók. A ren
dező bizottság nagy gondot fordított a kül
földön való propagandára, négy megbízottja 
heteken át járta Ausztriát és Németorszá
got, azonkívül úgy az osztrák, mint a 
német iparkamarák elősegítették a vásár 
reklámozását. Ezért a külföldi sörgyárosok 
és exportőrök nagy számban je'entek meg, 
hogy a termelőkkel közvetlen összeköttetést 
keressenek. Eszaknyugatmagyarország leg
nagyobb termelői részt vettek a vásárban 
és jellemző, hogy nagyrészt tömegárukkal 
jelentek meg s nem ritka az olyan termelő, 
aki 100 — 350 'kocsirakománnyal volt kép
viselve. A sörárpavásár este hat órakor ért 
véget és az eredmény rendkívül kielégítő. 
Bejelentetett 740 waggon árpa eladása s 
ha az utón történt kötéseket is beszámítjuk, 
75 százalék kelt el. A legalacsonyabb ár 
métermázsánként 17 korona, a legmagasabb 
20 korona 60 fillér volt. A legkiválóbb 
árpanemekböl egy kollekciót küldenek a 
Mezőgazdasági Múzeumnak.

szá-

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Vonatkozással a „Bars“ legutóbbi 
mában megjelent „Tú'sapásu czimü czikkre
kinyilatkoztatom, hogy azon állítás, mintha 
az orvos szövetség itteni fiókja két orvos 
számára monopóliumot akart volna teremteni, 
egyszerűen légből kapott mese.

Ha czikkiró illetékes helyen tudakozó
dott volna, megtudhatta vo’na, hogy a 
szövetségi határozat érte mében pénztári 
orvosi állásra pályázhat expressis verbis 
minden orvos, tehát városi tiszti orvos, já
rási tiszti orvos, körorvos, vasúti orvos, és 
bárki magánorvos, és hogy a korlátozás 
csak a kórházi orvosokra contempláltatott, 
mint a kik napról napra, tehát állandóan 
egész délelőtt a kórházban vannak lekötve 
és a betegpénztári tagoknak tényleg nem 
állhatnak mindig rendelkezésre.

Tisztességünkre és becsületünkre pedig 
már csak maguük vigyázunk, e tekintetben 
senkinek a gyámkodására rá nem szorulunk, 
elhatározásainkban magunkat senki által 
korlátozni nem ergedjük.

Midőn kérem, miszerint ezen kijelen
tésnek becses lapja legközelebbi számában 
helyet adni szíveskednék, vagyok kiváló 
tisztelettel

Dr. Frommer Ignácz. 
az országos orvos szövetség barsmegyei 

tiókjáuak elnöke.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Vonatkozással a „Birs11 legutóbbi szá

mában megjelent „Tú’kapás11 czimü czikre 
kijelentem, hogy f. évi Augusztus 6 án 
az egyleti elnök távollétében, az én elnök
letem alatt tartott orsz. orvosi szövetség 
barsmegyei fiókjának rendkívüli közgyűlé
sén, a betegsegélyző pénztári orvosokra 
vonatkozólag a szabad orvosi választást, 
beleértve az elfoglaltságuk miatt eddig kiha
gyott kórházi orvosokat is, Dr. Priszner 
Gyula kartársam indítványozta.

Kérem tekintetes szerkesztő urat, hogy 
ezen soraimnak becses lapja legközelebbi 
számában helyet engedni szíveskedjék. 
Szívességét előre is megköszönve maradok 

kiváló tisztelettel
Dr. Medveczky Károly, 

az orsz, orv. sz. barssmegvei 
fiókjának alelnöke.

Nyilatkozat
Priszner Gy. dr. úrtól a barsm. f. orvos 

szövetségnek a betegs. ptári orvos szabad 
választásáról szóló határozatára vonatkozólag 
azt az írott felvilágosítást nyertem — a mit 
szerinte a f. o. sz. elnöke a „Bars^-nak 
beküldendő nyilatkozatban is igazol — hogy 
a f. sz. csak a kórházi orvosokat vonta Ki 
a szabad orvos választás alól, s hogy azt 
az aug. 6-i ülésen épen ö akarta ezekre 
is kiterjesz'eni.

Ezen adatok nyomán természetesen 
szívesen teszek P-dr. úr kívánságának eleget 
és kijelentem, hogy az ö állásfoglalása e , 
kérdésben volt a leghelyesebb. így tehát 
elesik mindaz, • hozzám jutatott f.
sz.-i határozatnak e kérdésre vonatkozó 
fatális pontjának nyomtatott betűiből kénytelen 
az ember kimagyarázni ; elesik mind az, 
amit az ominosus látszat után feltételezett 
alakban belőle következtetni kellett.

Esek után a letárgyalt „szabad orvos 
választásra11 vonatkozó véleményem, habár 
megváltozott, még sem lőhet kedvező, mert 
az különösen a kórházi alorvos érdekeit 
csorbítja nagy mértékben Midőn a f. o. sz. 
a kórházi orvosokat a b. s. p. tán tagok 
irányában kifejtett felebaráti szeretett lobo- ' 
gója alatt kizárja, igazságtalanságot követ 
el egyik kartájunkon. A kórházi alorvos 
mindenkor fiatalabb éa új kolléga lesz, akit,

mert támogatásra van szüksége, hogy lábát 
Léván megvethesse, inkább támogatnuk kell, I 
mintsem tőle, azon eszközöket megvonni,
melyek tisztes megélhetésére szolgálnak.
Abból a 800 kor. fizetésből nem lehet
megélni, a kórházi gyakorlat pedig nem
jövedelmez. Erre a fiatal ko légára nagyon 
is ráfér a b. s. p. tárból eredő jövedelem, 
jobbaD, mint ránk többire, kik már a saját 
fedelünk alatt meghúzhatjuk magunkat. Hogy 
rá ér-e és mikor ér rá magán gyakorlatot 
űzni, azt bízzuk ö rá. Én egy év tizednél 
tovább magam végeztem a kórház ügyeit, 
soha hivatalos teendőimet nem hanyagoltam 
el és a városijbetegeimhez, de még 13 közei 
és távol fekvő majorba is képes voltam 
ellátogatni.

A munka a kórházban azóta nem két
szereződött meg, a munka erő igen. Az 
orvosi — időhöz kö'ött—tendök nem vesznek 
igénybe egy félnapot, legfeljebb 1-2 órát ; 
az irodai teendők nincsenek órához kötve, 
azokat két orvos elvégezheti a nap bármely 
órájában ; a hoszabb időt igénybe vevő 
műtétek nem mindennapiak, mondhatni 
inkább ritkák. Nem egy lévai orvos idejét 
többször és hoszabb ideig veszi igénybe a 
vidéki praxis—mely egyúttal jövedelemmel 
jár — úgy, bogy megeshetik, hogy ezt a b. s. 
p. tári tagok gyakrabban fogják igénybe nem 
vehetni, mint a kórházi fő-vagy alorvost.

Ezekről cikkem megírása előtt informá
ciót azért nem szereztem, mert nem sejtettem, 
hogy valamely nyomtatványban megjelent 
testületi határozat, mely érett, értelmes 
egyének szellemi retorikáján megy keresztül, 
mást tartalmazzon, mint amit mondania kell. 
S ha tekintetbe veszem a hosszú időközt, 
mely cikkem megjelenéséta határozathozaial 
napjától elválasztja, s hogy ez alatt illetékes 
helyről nem történt meg a szüksége helyes
bítés, másnak nem tekinthettem akörözvényt, 
mint hitelesnek, mely magyarázatot nem 
igénye).

Léva 1907 szept. 7,

Dr. Karafiath NI.
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi szeptember 1-tól 1907 évi szept. hó 8-ig.

Születés.

Házasság.

A szülök neve S g
&5a

A gyermek
neve

ifj. Szabó Dávid Dokupil P. fiú Ernő

K rammer József Stefánek R. le áüy Ilona

Kronk Sándor Zatykó Ilona fiú József

Baadzi János Geruzsényi Anna leány Erzsébet

iI

íölegény és menyasszony neye Vallása

Augusitin János Jánosy Margit róm. kath.

Halálozás.

Az elkinyt neye Kora A halál oka

Varga Mária 11 hónap Bélhurut

Krouk József 1 nap Veleszül. gyeDg.

Szaka Julianna 10 „ Bélhurut

Szlezák Józsefné 28 éves Giimösbélgyull.

I 
i

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 20 fill. 20 
kor. 80 fill. — Kétszeres 17 kor. 40 fill. 18 
kor. 49 fill. — Rozs 17 kor. 20 fill. 17 kor 
80 fill. — Árpa 14 kor. 80 fill. 1 6 kor. 60 
fill. — Zab 15 kor. 20 fill. 15 kor. 80 fill
— Kukorica 15 kor. 20 fill. 16 kor. 40 fill
— Lencse 29 kor. 20 fill. 29 kor. 60 fill. — 
Bab 16 kor 40 fill. 16 kor. 80 fill — Ko
ca 9 kor. 60 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak. 100 kilónként : Budapesten 
Lóheremag, természettől arankamentes 
132—140 korona aprdsz mü arankát tartal
mazó 120 — 130 kor. nagyszemü arankát 
tartalmazó 110—115 kor. Luczernamag, 
természettől arankamentes 116—120 kor. 
arankas 100—108 kor. Biborhere 40—42 
kor. Baltaczin 28—30 kor. Öizi borsó 17—18 
kor. Öizi bükköny 22- 24 kor. Szüszcs 
bükköny 36—40 kor.

I
i

Nyilttér.
Kovács 
műhely

Báti-utcza 2. sz. alatt levő házamban
a kovács műhely és hozzá való lakás
f. évi november l-töl kiadó. ■■

Bővebbet ott a háztulajdonosnál.

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

utcza) és azonnal ott szép lakás kiadó .
Továbbá nagyon szép fekvésű

szöllő és hajlék pincével.
A szőllő termése tövön eladó !
Bővebbet Singer Izidor fűszer és 

teavaj üzletében Léván.

5 szólás látás
villamvilágitás, fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid

z Újonnan épült 
házamban f. 

| évi nov. l-től
r

■
g-éRxa.lE'tá.xcs
X. É -V Á. XT

Tanoncz.
Egy jő házból való fiú ta- 

noncnak felvétetik
KLEIN SÁNDOR 

órás- és ékszer üzletében 
LÉVÁN.

Eladó háztelek.
Nagy-Sallóban 284 a-öl belterü

let a patak mentén eladó. Bővebbet 
Beschoff Antal Bpest I.—111. kér. 
járásbiróság.

Eladó ház-
Jó helyen fekvő sarokház a Teieky 

utczában szabad kézből eladó.
Bővebbet Pollák Adofnénál Léván.
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'Cd 4-3

Védjegy: „ Horgonyi*

iltafém
résiére./ / találmanv

Ldj Á Lirihneiit. Capsici cüiií|j 

a Horgony-Pam-Expeller 
pótlék.

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvér.ynél, csúznál és meghűlések 
....... nél, bedörzsölés képpen használva. ........ 
Figyelmeztetés.^Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richter czégjegyzéssel ellátott do- 
bozbavan csomagolva. Ara üvegekben K —.80, 
II.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár; Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DrRichter gyógyszertára az „Arany oroszlán oz‘

Prágában.
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.
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36. szám.
1907. szeptember hó 8.

[ 1907 évi 2852 esám

Tölgyfa eladási hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdöhivatal ( Bvremegye ) tanácstermében az 1907 

évi október hó 14 napján délelőtti 10 és fel órakor nyilvános írásbeli 
versenytárgyalás utján, eladásra kerül tövön az erdőben a eelmeczbány*!  m. 
kir. erdőgondnokságnak. r

1., a „D“ gazdasági osztály I. vágássorozat 5 tag 33, 34, 35, és o8 vala-
mint 39, 39 a, és 40 erdőrészletében, 663 drb. tölgyfa és 23 drb. cserfa,
illetve 397 drb. tölgyfa és 1 drb. cserfa mindössze 1060 drb. tölgyfa és 24 
drb. cserfa 22881 korona 21 fillér kikiáltási árral :

2., a „D“ gazd. osztály I. vágássorozat 6 tag 60 erdőrészében 256. drb. 
tölgyfa’ 6434 korona 36 fillér kikiáltási árral :

3, a, „D“ gazd. osztály II. vágássorozat 10. tag 23 erdőrészletében 3360 
drb, tölgyfa 671. drb. cserfa, és 913 drb. bükkta gyertyánfa — 28059
korona 10 fillér kikiáltási árral.

4., a „D4 gazd. osztály II. vágássorozat 12 tag 36/a 36/b, valamint 40 
erdőrészletben 294 drb, tölgyfa, 1 drb. cserfa, 4 drb. kőris és juharfa, és 17 
drb. bükk és gyertyánfa 12313 korona 56 fillér kikiáltási árral.

5., az „A“ gazd. osztály I. vágássorozat 1 tag 8/ b, erdőrészletében 320 
drb. tölgyfa, és 17 drb. bükkfa és gyertyánfa 15489 korona 90 fillér kikiál
tási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított, és 1 koronás 
bélyeggel ellátotott valamint a kikiáltási ár 10 o/o-nak megfelelő bánatpénzzel 

i felszerelt zárt Írásbeli ajánlataikat, melyek a jelen hirdetmény minden egyes 
‘ tételére külön külön borítékba zárva, és kivül mindenikének boritékán az érté

kesítési tárgy, melyre az ajánlat vonatkozik, megjelölendő, legkésőbben a ver- 
1 senytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák be az alulírott w. 
‘ kir. erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező ajánlatok, valamint általában 
, távirati vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek, és felbontatlanul 
’ visszautasitatnak.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezenkívül ajánlattevő azon határozott ki
jelentését is, hogy az általános és részletes árverési és szerződési féltételeket 

i ismeri, s ezeknek magát feltétlenül aláveti.
A feltételek az erdőhivatalnál ez évi szeptember hó 8 tói kezdőleg a hiva

talos órák alatt megtekinthetők*
Zsarnóczán 1907 évi augusztus hóban

M. kir. erdőhivatal.
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TIRGRAM-POR
az egyedüli szer, mely az összes rovarokat gyorsan és alaposan 
kipusztitja; üregben —.30, —.60, 1.— és 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TINKTURA
csakis Poloskák ellen üvegekben —.40, 
nértt kapható minden jobb drogériában, c. .oo.™
ahol Tireram P.ak&tok ki vannak függesztve. Ügyeljünk a ,TIB>GB>A.M“ 
névre. Gyár : Budapest, IV. kér., Károly utcza 1.
Kapható Léván : Kiéin Benő, Silbinger Zsigmond, Wiheim Gizella, Blum fí., 

Kertész Lajos, Knapp Ignácz.
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—.80, 1 20, 2.60 és 5.— koro- 
füsstnr- éa festék kereskedésben,

Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

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

dal mázott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészséer- 
—p ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
i hullák szállitásá- 
b* 3 hOZ, leginkább 

légmentességük miatt, mi által az légártalmas szesz (hullaméreg) kigő
zölgését akadályozzák, a legjobban ajánltatnak.

Szép kiállítása, gazdag díszítése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivívták minden mü
veit országban a legnagyobb elterjedést, ára 8 írttól 100 írtig.

Fakoporsók gyermekek részére 3 forinttól, felnőtteknek 
8 forinttól 15 frtig.

Úgyszintén síremlékek, vaskerítések, keresztek, szemíedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

A világhírű Mc 
CORMIK féle

választékban

I

II

Tolmács! komp eladó.
i Az Esztergomi Fökáptalan tulajdonát képező tol inácsi 
komp örök áron eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál 
a garamkovácsii uradalmi intézőség

KNAPP Dlí WTTYh gépraktárában i
AV1U LÉVÁN.—

(Ifin PüktOPt ÍQPtnk ■ GANZ-féle motorok-, Hoffer 
ULlu ldKldll idilull, és Schrantz bpestí gépgyár 
összes gyártmányaiból, valamint a legjobb gyártmányú

- varrógépekből. =

Az elismert legjobb és legkitűnőbb

Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
*ba,rá.zci.á.s-uLa^,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK,
gyűrűs ős sima acél lemez, földi heng.

Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyüjtők és arató gereblyék. Szénaforditók

Szabad.-aszaló készülékek, gyümölcs 
és főzelékeknek. Bor sajtók, gyümölcs 
sajtók. Gyümölcs ős szőlő zuzók és 

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

„S TT K O N*  I -A..“

Tormács és vértetű pusztításra.
Szá.llitlxa.’tó talzazélc t-izixelyelz.
Széna ős szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket1' legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágjakka. 

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

Ili •
|j!/ A 1 ™

II 1 1 <őSa 1 l'Ei

II i H Tiilal

JaRGANYOK 1-16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga ona tisztító rosták. 

Trleurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, darálók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajta

MT MAYFARTH PH.” és" Társa™
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Aiapitva l872- Bécs, U)1 Taborstrasse 71. <ooo munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüstös bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Részlete. árjeg-yzélc és számos elismerő levél izi^yen. MM
Kaphatók; KNAPP DÁVID ürnal Lév^

S NYITRAI és TÁRSA St
könyvkereskedése és könyvnyomdája

Petőfi utcza 4. szám alatt
WEI8Z SAMU és FIA házában van.

Nyomatott Nyitrai 4a Tárna könyvnyomdájában Láván.


