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előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve:
Egy évre ... 10 kor. — fill. 
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.
Előfizetési pénzek póstautalvinynyal küldhetik. 
Egye* * Hsámok 20 fillérért kaphatók 

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

Bélyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér*
Hivatalon hirdetmények

100 szóig 2 kor. Sü fill., azontúl minden sző S 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

vasárnap reggel,

A hirdetéseket, előfizetéseket 3 a reklamácziókat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
pő8 szám. 1907

Hivatalos-Hirdetmény I
Ezennel közhírré tétetik, hogy az 1907 

évre szerkesztett orsz. beteg ápolási pót- 
r, okivetési lajtstrom megállapítva a lévai 
m kir. pénzügyigazgatóságtól leérkezett ; 
ni rt is adózó közönség értesittetik, hogy 
e^on lajstrom Léva varos adóhivatalánál 
1907 évi szeptember hó 22-től 1907 évi 
szeptember hó 30-ig bezárólag 8 napi köz
szemlére lesz kitéve és az érdekeltek által 
hivatalos órák alatt megtekinthető. Továbbá, 
bogy az adó kivetése ellen a), azon adózók, 
kik a kivetési lajstromban tárgyalt adónem
mel már a múlt évben is megróva voltak a 
l»|strom közzétételét követő 15 nap alatt, 
b). azon adózók pádig kik a kivetési lajst
romban megállapított adóval ez évben első 
Ízben rovattak meg, adótartozásuknak az 
adóköny vedkébe történt bejegyzését követő 
13 nap alatt netáni felebbezéseiket a városi 
adóhivatalnál a lévai m. kir. pénzügyigaz
gatóságnál benyujhatják.

Léván 1907 évi szeptember hó 19-én. 
Városi-adóhivatal.

KczxazsiJs: Xjajcs 
adóhiv. fenök.

Tudományok népszerűsítése.
A lévai főgimnázium tanári kara az 

elmúlt tél folyamán a valláa- éa közok
tatásügyi miniszter felhívására több 
népazerü előadást tartott a tudományok 
köréből. Ezek az előadások azt a re
ménységet keltették fel bennünk, hogy 
a jövendőben a szabad liceumok min
tájára egész tudományos estélyekké 
fejlődnek ki, s társadalmunk valamennyi 
rétege előtt kedveltté és könnyebben 
hozzáférhetővé teszik a tudományoknak 
eddig csak .szakférfiak által művelt 
ágazatait.

Nemsokára ismét elérkezik ezen 
előadások ideje 8 mi szeretnők ezt a 
reménységet készpénzre váltva látni. 
Szeretnők, ha a lévai társadalom összes 
rétege élvezhetné ezen előadásokat s 
meríthetne belőle tanulságot, mert 
bizony a gyakorlati életben ma még 
kevesen tudják alkalmazni a tudomá-
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nyokban megállapított igazságokat, 
mert erre őket semmiféle iskolákban 
nem tanították. A tudósok megfeled
keztek azoknak a gyakorlatban érvényt 
szerezni. Iskoláinknak még ma is öreg 
hibája, hogy a régi scolasztikán nem 
tudnak felülemelkedni, az elvont isme
reteknek a kelleténél nagyobb terök 
van, a gyakorlati életre előkészítő tudo
mányok felett.

A huszadik században az emberiség 
többet haladt, mint az előző három év
században együttvéve. Nem történtek 
oly óriási felfedezések, melyek gyöke
rében felforgatták volna a világrendet, 
mint pl. a gőz, vagy a puskapor, 
csupán a búvárkodásnak eddigi ered
ményeit használták fel ügyesen, prak
tikusan az életre alkalmazva. Lassan
ként nyilvánvaló lett, hogy a szobatu- 
dóskodásnak bankóit aprópénzre lehet 
váltani — a közboldogulásra. Amit a 
nagy számitó elmék papiroson kikal
kuláltak, a gyakorlatba ültették át az 
életrevalók.

Marconi a drótnélküli távíróval, 
Santos Dumond a kormányozható lég
hajóval, sőt a Currie-ek sem tettek 
egyebet, mint a meglevő elméleteket 
átvitték a gyakorlatba.

Amerika sohasem lehetett volna azzá, 
amivé fejlődhetett ily rövid idő alatt, 
ha a közmondássá vált célszerűségnek 
és a gyakorlatiasságnak nem hódol.

A magyar társadalmat jellemzi a 
rideg konzervativizmus. Tanulni nem 
akar senkitől, csak a maga kárán. A 
paraszt ha beteg, nem kell neki orvos, 
mert hát ha a pióca nem segít, meg 
a javas asszony, az orvosság csak 
sietteti a véget, az csak az urnák való. 
A munkás ember nem is ismeri a mes
terségéhez tartozó tökéletesebb szer
számokat, iparműveket; részben nincs 
alkalma azokat megismerni, mert nincs 
aki megismertesse vele, másrészt pedig 
azt tartja, hogy az apjának jó volt, jó 
lesz neki is a régi, A művelt elem, 
vagy a modern triviáliákat olvasgatja. 

mert hát eleget kínozták őt tudomá
nyokkal, vagy egyáltalán nem néz 
könyvbe, amely csak felujitja benne a 
diákköri keserűségeket.

Megindult nálunk is egy egészséges 
áramlat, hogy a tudományokat az is
kolán kivül is terjessze élvezhető for
mában, meghonosították a Szabad 
Liceumok intézményét. Nehány eszten
deje, hogy létezik s olyan sikereket 
értei el vele, hogy bámulatos. Az 
ország fővárosában vasárnaponként tódul 
a közönség az előadásokra, boldog aki 
állva hallgathatja végig a modern tu
dományok eredményeit. Hány embert 
mentenek meg az ilyen tanítások a 
könnyelműségtől, a zülléstől, mert ahe
lyett, hogy a mérges alkoholt szednék 
magukba, azon idő alatt megtanulják 
annak romboló hatását megismerni, 
Valóságos missziót teljesítenek az elő
adók, Nem terhelik az agyat fölösleges 
észgimnasztikával, csupán olyan dol
gokat visznek a hallgatók elé, melyeket 
a mindennapi életben lépten-nyomon 
felhasználhatnak.

A magyar ember már természeténél 
fogva roppant tanulékony, még a túl
zásokból is letudja szűrni a valóságot, 
az értékeset és nincs is hálásabb, mint 
a mi józan népünkkel foglalkozni. Szent 
kötelessége mindenkinek, akinek a tu
dásból jutott valami, hogy polgáraink 
szellemi képességeit olyan irányban 
fejlessze, agyát olyan ismeretekkel 
töltL. meg, amelyeket úgy a foglalko
zásnál, valamint mindennapi ügyes-bajos 
dolgainál hasznosan tud alkalmazni.

Meg kell értetnünk földmivelőinkkel, 
hogy a pörlekedés, az egymással való 
civakodás ma már nem erény, ősi vir
tus, mert ha egy kis mesgyén össze- 
vész szomszédjával, mire igazságot kap, 
a vitás terület már harmadik kézre 
kerül, munkásainknak alkalmat kell 
adnunk, hogy megismerjék az alkohol 
irtózatos hatását, hogy nem igaz, mi
szerint az meleget ad a fáradságos 
munka után, csak érzéketlenné teszi 

az idegeket; ismerjék meg a magyar 
haza minden szépségeit, a honpolgári 
jogokat s a vele járó kötelességeket, 
épüljenek a történelem magasztos pél
dáin és hevüljenek a büszke elődök 
fényes cselekedetein. Ha módot adunk 
mindenre és türelemmel fogunk a ki
tűzött cél felé haladni, nem kell félnünk 
a lelketlen üzérek kufárkodásaitól, akik 
tőkét kovácsolnak a hiszékeny és min
denkit becsületesnek tartó nép gyönge- 
ségeiből, akinek arató gép helyett 
Yoszt Írógépet szállítanak, sem a nagy 
mértékben terjedő nemzetközi szociá- 
lizmus polipkarjaitól, mely hazát, vallást 
és nemzetséget feledni tanít, nem a 
kivándorlástól, mely mint második 
tatárjárás pusztává t«tt virágzó falvakat, 
sem pedig az erkölcsök sülyedésétől, 
mely a példás magyar családi életet 
pokollá sülyesztette.

Különösen itt a felvidéken jut hálás 
szerep mindazoknak, kik hivatva van
nak a nemzetet nevelő és összeforrasztó 
munkálatokból kivenni részöket. Sora
kozzunk egymás mellé, fogjunk szoro
san össze, mutassuk és értessük meg, 
hogy itt e hazában lehet boldogulni 
anélkül, hogy le kellene mondani vala
kinek nyelvéről, nemzetiségéről, tanítsuk 
meg polgárainkat, hogy csak akkor fog 
tudni boldogulni e hazában, ha szoro
san alkalmazkodik a törvényekhez.

Ép ezért oly irányban szeretnők 
látni a nemsokára megtartandó tudo
mányos előadásokat, hogy ezen a tár
sadalom minden osztálya részt vehetne 
s ott láthatná és ismerhetné meg a 
tudományok befolyását és hasznát saját 
szakmájára nézve.

Hogyan őrizzük meg gyermekeink 
egészségét ?

Irta : dr. Grósz Gyula.
A csecsemő legcélszerűbb tápláléka az 

anyatej. Minden anyának legfőbb kötelessége, 
hogy gyermekét maga szoptassa. Az az anya, 
a ki gyermekét nem szoptatja, a mikor arra 

* képes, lelketlen és az intelligencia alacsony

T A R C Z A.
Az orvvadász.

A Fekevág partján félszáz tót atyafi 
siirijg 3 forog. Vörös, a kincstári főerdőör 
dirigálja őket-

A parton fölhullámzott szálfákat lehen- 
geritik a vizbe. A rasztokai tóból szabadon 
ereztett hóviz árja magával ragadja a guruló 
rönköket s a fatörzseket fenyökoszoruzta 
nagy hegyek között zugó robajjal leveszi 
az újvári zsilipig.

A főerdőör a parti gátról oiztogatja 
szét parancsait.

Van a munkások között néhány juhász 
is, kik egyéb munka hijján most ibolya 
tiru -tkor beálltak fausztatóknak, mert fönt 
* havasokon még élethalálharcát vívja az 
Üreg télapó az életerőtől duzzadó fiatal 
tavasszal.

Vörös ezekkel veszekszik s nagyokat 
kiált, ha nem hajtják végre parancsait. 
Szavait sokszor elnyeli * legördülő fatörzsek 
dübörgő zaja, a nyüzsgő emberek szabálytalan 
lármája. A hangzavarból csak néha-néha 
hallatszik ki egy erősebb kiáltása, az is * 
rusnya legényeket buzdítja nagyobb szor
galomra.

Most egy pillanatra megakad a munka 
l»ja. Minden szem az öreg ur felé fordul, 
*ki tz erdészlakból kilépett.

A fatörzsek egyszerre hangos dübörgés
től ismét gurulni kezdenek, a fenyves erdők 
fisszeres visszuanggal visszaverik a zúgó 
Ujt.

Az öreg ur fölsiet a parti gátra s onnan 
nézi a munka folyását. Azután odafordul a 
főerdőörhöz ;

— A fenséges úr eljön. Hallgasson ki a 
közelben pár siketfajdkakast.

— Meg lesz föerdész ur, — válaszolja 
Vörös fölcsillanó szemekkel.

A Feketevág partján serényen tovább 
folyik a munka. Félszáz tót atyafi élénk 
sürgés forgás között lehengeriti a parton 
felhalmozott szálfákat. A tompa dübörgéssel 
leguruló rönköket magúval ragadja az ár s 
viszi le az újvári zsilipig.

A többit elvégzi a gőzfürész.
*

Sötét van.
A muranszkói szerpentin ösvényen 

magányos alak kapaszkodik fel a meredek 
hegylejtőn.

Vörös az, a kincstári főerdőör.
Kimért lépésekkel könnyeden egyre 

följebb baktat ; pihenőt sem tart, mert 
megszokta a nagy hegyek közötti járási
kelést.

A Királyhegy felől hűvös szél ereszkedik 
le a szaggatott mély völgyekbe, amely 
megrázza a fenyöóriások koronáik A gályák 
b a tÜ'evelek százezreinek egyenletes moz
gásából zsongó susogás kél az erdő fái 
között.

Az erdőőr egy pillanatra megáll.
Valahányszor a fák között bús panasszal 

végig sóhajtott a fenyők leheletszerű halk 
suttogása, mindannyiszor eltűnődött ő is a 
néma, a fenséges erdő beszédén. Természet

imádó volt, mint minden szabadságot szerető 
ember. Imádta a napot veröfényeért, szerette 
az éjszakát összes rejtelmeivel s misztikus 
bús hangulatával, m>ly sokszor fölszivódott 
a leikébe. Akkor volt a legboldogabb, ha 
órahosszat elbolyongott az erdő szivében.

A lágy susogás egyre halkabban zsong 
a fenyők sudarai között. Egyszerre megszűnik 
az is s a csönd és nyugalom ismét édes 
álomba ringatja az erdőt.

Vörös most letér az ösvényről. A vágás 
utján keresztül egyenesen nekivág a havas 
véderdöjének.

Mig a girbe-görbe utat végigméri, sok 
mindenfélén eltűnődik, mert a magányosan 
járó ember saját gondolataira van utalva.

Tehát a fenséges ur eljön I
Tavaly is itt járt fajddürgéskor.
Fönt a Javorinkán ugyanakkor vasban 

megfogódzott az a hatalmas medve is, mely 
nyáron keresztül megtizedelte a havasi 
pásztorok nyáját.

A fenséges ur, a főerdész s nehány 
erdöör kivonult a havasra. A hatalmas fenevad 
a sziklásgerincz alatti erdőben húzódott meg, 
ott ümmögött, morgott, mikor támadói hozzá 
érkeztek.

A fenséges ur lőtt —- s eltörte a mackó 
lábát.

Több sem kellett a medvének 1
A kiállott óriási fájdalmak úgyis felbő

szítették a hatalmas bestiát. Az uj sebesülés 
most már meg is.'vadította. A hátsó lábaira 
pattant s a mázsányi vasat magával vonszolva, 
a fenséges ur felé rohant, aki újból lőtt — 
s hibázott,

A medve pár ugrással előtte termett s 
mikor sujtásra készen felemelte a hatalmas 
vasat, eldördült a föerdész életmentő ex- 
presse.

A fenevad, fején találva, a fenséges ur 
lábai elé zuhant. Vége volt.............

Vörös a véderdő szélén megáll s kö
rültekint.

A keleti messzeségben, az ég alján, 
már kiveri magát a hajnalnak halvány de
rengése.

Most pirkad.
Az erdőőr a gerincz mentén nesztelen 

léptekkel s óvatosan behatol t> fenyvesbe. 
Olykor-olykor megáll s hallgatódzik.

Mi volt ez ?
Mintha valahol messze, nagyon messze 

földre esett volna egy barmatcsepp. Most 
meg a másik. . . Majd a harmadik is . , .

Ezt leste az erdőőr I
Most már minden rendben van, dürrög 

a nagy kakas.
Lassan, közbe szüneteket tartva, meg

kezdi szerelmi dalait : klap . . . kalap . . , 
kalakalakalakiokk . , . . Vörös minden 
kösBÖrülésnél kettőt ugrik, azután mereven, 
mozdulatlanul megáll, mint a szobor.

Valahányszor szárnyas Don Jüanokat 
ballgatott ki, mindannyiszor érezte a dürgés 
gyönyörének lázát is, mely megremegtette 
összes idegeit. Végighallgatta a nagy madár 
szerelmi dalát, a fa alatt mozdulatlanul állva, 
végignézte összes mozdulatait : a szép állat 
most löki fel zománcos fényű nyakát . . . 
szárnyait levágja , . . farkát legyezőszerüen 
szétteríti a valóságos mámorban iedürrögi 
egyszerű s mégis oly izgató nászdalát,



fokán áll, bármilyen műveltnek mondják. 
Egészen másképpen áll a dolog, a midőn 
az anya szoptatni nem képes, a midőn emlője 
fejletlen, teje alig van, vagy a midőn beteg. 
Azt azonban, hogy az anya nem szoptathat, 
mindenkor orvos áliapitsa meg. Ha az anya 
gyermekét nem szoptathatja, felmerül az a 
fon'os kérdés, bogy már most hogyan táp
lálja a csecsemőt '? A magam részéről az 
eddig divó szokások ellenére ilyenkor az 
ésszerűen keresztülvihető mesterséges táplá
lást szoktam ajánlani, még pedig a legszor
gosabb tisztaság mellett előállított sterilizált 
tejet vagy a náluak nagyon kedvelt és 
számtalan esetben fényesen bevált Székely 
féie gyermektejet. Nagyon elterjedt a 
Nestlé-fé'e gyermektápliszt. Minden egyes 
esetben azonban szükséges, hogy orvos Írja 
elő pontosan, . hogy miként történjék a 
mestersége) táplálás : hogy a sterilizált tejet 
hogyan készítsék, hogy a tejet hogyan 
vegyítsék, hogyan főzzék, a hozzá való 
üvegeket hogyan tisztítsák, mennyi cukrot 
tegyenek a tejhez stb. Számtalan kérdés 
merül fel a mesterséges táplálásnál, a melyre 
megfelelni ezen cikk Keretén bőiül szinte 
lehetetlen. Annyi tény, hogy a szabályosan 
keresztülvitt mesterséges táplálással célt 
lehet érni, csakhogy azt mindenkor orvos 
ellenőrizze. A mesterséges táplálást legfő
képpen a jómódunknál alkalmazzuk, a hol 
a higiénikus viszonyok tökéletesebbek, a hol 
a tisztaság, a rend kifogástalan.

Úgy a természetes, mint a mesterséges 
táplálásnál igen fontos, hogy a csecsemő 
táplálás bizonyos rend szerint történjék. 
3—4 óránként tápláltassék a csecsemő rendes 
körülmények között. Ha nyugtalan a cse
csemő, ha emésztési zavarokban szenved, 
akkor még ritkábban kell a csecsemőt 
táplálni.

A midőn az anya nem szoptathat, mert 
beteg és a mesterséges táplálás sem vihető 
keresztül a szülök csekély intelligentiájával 
és a tisztaságánál fogva, akkor kénytelenek 
vagyunk dajkát ajánlani. Hogy milyen legyen 
a jó dajka, azt itt tárgyalni természetesen 
lehetetlen ; azt ajánljuk, hogy minden esetben 
orvos vizsgálja meg a dajkát és gyermekét, 
mielőtt felfogadják.

Vájjon a csecsemő táplálása megfele'ö-e, 
azt legjobban megmutatja a fejlődése, súly 
szaporodása. A csecsemő súlyát minden 
héten pontosan, megbízható mérlegen le kell 
mérni ; ez az egyedüli módja annak a 
megitélésére, vájjon a csecsemő táplálása 
jó-e ? megfelelő-e ? A csecsemő súlygyara
podását illetőleg az orvosok számos mérések
ből bizonyos átlagos adatokat nyertek, a 
mely adatokból kitűnt, hogy a csecsemő 
súlya, az első életév végén kezdő súlyának 
körülbelül háromszorosa. Az érett,jól kifejlett 
egészséges újszülött súlya átlagosan 3‘/4 

Aztán — aztán !
Ejöttek a nagy urak s lelőtték a 

szerelmi lázban önmagukról megfeledkezett 
kakasokat . . .

A kakas ismét dürrög.
Vörös előugrik, de ebben a pillanatban 

úgy magrázkódik, mintha delejes áram érin
tette volna,

ÁL volt ez ?
A gerincz alatt álló száraz fenyő irá

nyában, ahol a kakas dürrög, eldördült egy 
lövés.

A Királyhegy alatti havasok élesen 
visszabugják a dörrenést. A nagy hegyóriások 
még sokáig morognak, dohognak, mert a 
lövés megzavarta hajnali álmukat.

Vörös lekapja fegyverét, itt orvvadászok 
járnak 1

Izgalomtól csillogó szemekkel, előre 
hajolt testtel nesztelenül a száraz fenyő felé 
lopakodik.

A hiuz is igy közeliti meg zsákmányát I 
Az erdöör hirtelen megáll. Valamit 

megneszelt. Tátott szájjal haligatózik, hogy 
a legkisebb zaj se kerülje el figyelmét.

Egyenletes kopogás távolodik a hegy
oldalon fölfelé.

Valaki nagy zajjal arrafelé megy.
Vörös, mint a suhanó árny, csöndesen 

előre iramodik, egy kis behorpadáson átha
ladva, a gerinc ösvényen a távozó puskás 
férfi elé kerül, aki semmit sem sejtve zavar
talanul bandukol a sötétségben. Egyszerre 
csak azt érzi, hogy valaki hátulról acélkézzel 
Ízfogja a karjait s hogy a földre zuhan. 
Kényelmetlen helyzetéből szabadulni akar, 
Vörös azonban ráripakodik ;

— Ne mozdulj, mert agyonlőlek I
(Folyt, köv.)

kgr.-t tesz ki. A súlygyarapodást illetőleg 
a következő számadatokat állították fel .* 
az egészséges csecsemő az első negyedévben 
naponta átlag 25 gr.-t hízik, a második 
negyedévben naponta 18 */,  gr.-t ; a harmadik 
negyedévben naponta 13 gr.-t és a negyedik 
negyedévbon naponta 8 gr.-t Amint emlitem, 
ezek csak átlagos számok és a gyermeke 
jólétéért aggódó anya azért ne ijjedjen meg, 
ha a mérleg nem mutat annyit, a mennyit 
ő a számítása alapján várt volna. Ha a 
gyermeket nem mérjük le, sohasem tudjuk, 

, vájjon a gyermek elegendő táplálékot kap-e, 
vájjon a nyújtott táplálékot jól kihasznáija-e ? 
Ha a gyermek súlyát rendesen lemérjük és 
azt tapasztaljuk, hogy súlygyarapodása nem 
megfelelő, akkor igyekezzünk a baj okát 
kideríteni és azon segíteni. Ha azt találjuk, 
bogy a gyermek 2 héten át nem gyarapszik, 
akkor a táp'á'ását okvetlenül változtatnunk 
kell. Ha csak lehetséges, szopjék a gyermek 
az első három hónapon át kizárólag ; ezen 
időn túl, a midőn a sulyszaporodás nem 
megfelelő, as op tat ásón kívül még sterilizált 
tejet adhatunk a csecsemőnek. A csecsemőnek 
ilyen módon való vegyes táplálása sokszor 
türelemmel és gonddal egészen jól keresztül 
vihető. A csecsemő súlyának lemérése azt 
is mutatja, hogy mikor válasszuk el. Álta
lános szabályként azt mondhatjuk, hogy az 
elválasztás ideje akkor következik be, a 
midőn a gyermek sem a szoptatás, sem a 
fönt említett vegyes táplálás mellett nem 
gyarapszik. Tehát nem mondhatjuk azt 
bizonyossággal, hogy a gyermek 6, 7, vagy 
8 hónapig vagy még tovább szopjon, hanem 
csakis addig, a meddig a súlygyarapodása 
megfelelő. Amidőn az anyának vagy a 
dajkának bőségesen van teje és a csecsemő 
jól gyarapszik, szopjon a csecsemő 8—9 
hónapig ; ilyenkor nincsen ok a gyermeket 
korábban elválasztani. Egészen másképpen 
áll a dolog, a midőn azt vesszük észre, hogy 
az anyának vagy a dajkának teje kevesbedik, 
a midőn a gyermek csak keveset vagy semmit 
sem gyarapszik. Ilyenkor kezdjük a sterilizált 
tejjel való táplálást. A csecsemő elválasztáiát 
lassan fokozatosan szokás végezni. Az elvá
lasztás idejét és módját, minden egyes 
esetben orvos határozza meg. Ugyancsak 
lelkűkre kötöm az anyáknak, hogy ha 
csecsemőjük táplálása körül a legcsekélyebb 
zavarokat veszik észre, ne hanyagolják el 
azokat, hanem forduljanak azonnal orvoshoz 
és ne hallgassanak a bábaasszonyra, vagy 
más laikusra.

Igen fontosnak tartom azt, hogy az 
elválasztás utáni időben miként táplálják a 
szülök gyermekeiket ? Tudjuk azt, hogy az 
elválasztás után a gyermekek gyomorbélhuza- 
ma rendkívül érzékeny, ilyenkor nagyon 
könnyen fejlődnek emésztési zavarok. Aján
latos tehát az elválasztás után néhány 
hónapon keresztül a következő étrendre 
ügyelni. A fötáplálék legyen a tej. A tejet 
lehet azután vegyiteni makk-kávéval, vagy 
maláta-kávéval, vagy cacao-félékkel, hogy 
a tej izét ezáltal javítsuk. Kaphat továbbá 
a gyermek húslevest, tejes ételeket, zsemlét, 
kétszeroüitet, könnyű tésztaféléket (felfújt 
Koch-félét). A húst és tojást általában a 
második életév közepétől kezdve szoktam 
ajánlani. Lyenkor az étrend a következő 
legyeD. Reggeli ’/*  liter tej (esetleg kevés 
makk-kávéval vagy czcsóval vegyítve) és 
egy zsemle ; ozsonua: egy vajaBzsemle 
va?y egy tojás ; ebéd : leves, a melyben 
esetleg dara, rizs szagó stb. lehet befőzve, 
azután 4—5 deka sült hús főzelékkel (paraj, 
sárga répa, zöld borsó vagy bab, stb). A 
főzelékek eleinte inkább purée alakjában 
nyújtandók ; igy a gyermekek könnyebben 
emésztik.

Dsiutánni ozsonna : ismét tej vagy 
kávé vagy kakaó 1 zsemlével. Vacsora : 
eves vagy tejes étel. A második életév 
végéig elegendő, ha a gyermek csak egyszer 
napjában kap húst. Nyers gyümölcsöt szintén 
ne adjunk a második életév végéig, hanem 
csak főtt gyümölcsöt. A harmadik életévtől 
kezdve a gyermek már a felnőttekéhez 
hasonló étrendet kaphat, csakhogy az erősen 
fűszerezett, paprikázott ételek kerülendők. 
A gyermekek táplálásánál általában azt 
tartsuk szem előtt, hogy ne azt adjuk, a 
mit a gyermek kíván : édességeket, cukor 
féléket, nyalánkságot stb. különösen az 
étkezési időn kivül, hanem csak olyan táp
anyagokat nyújtsunk, a melyek a gyermek 
testének felépítéséhez szükségesek, tehát 
a gyermeknek elsősorban tejet vagy tejfé
léket, vajat, húst, tojást, tojásos ételeket, 
főseléket s erre különösen súlyt fektetnék, 

továbbá könnyű tészta féléket. Szóval arra 
tekintsünk, hogy a gyermek a harmadik 
életévtől kezdve vegyes étrendet kapjon és 
semmi esetre sem fektessünk súlyt a hús 
táplálásra. Vaunak szülők, akik ezzel nagyon 
visszaélnek, 3-4-szer napjában adnak gyer
mekeiknek húst ; ez határozottan ártalmas.

Italul a gyermekek csakis ivóvizet 
kapjanak. Ná unk Budapesten az ivóvíz 
teljesen kifogástalan. Járványos időben, vagy 
ha a gyermekek vidéken nyaralóban tar
tózkodnak, a hol kutviz van, ott ajánlatos 
& vizet felforralni és azután elzárt üvegekben 
jégen tartani. Szükség etetén könynyü 
ásványvizeket adhatunk. (Mohay, Bzldóczy, 
Kristály).

Szeszes italok bármilyen alakban nyuj- 
va, a gyermeki szervezetre kártékonyak. 
Nagyon messzire vezetne, ha e helyütt a 
szeszes italnak a gyermeki szervezetre való 
kártékony hatását bizonyítgatni akarnám. 
Még műveltebb körökben sincsenek tisztában 
ezzel a kérdéssel, sőt vannak orvosok is, 
akik szeszes italokat gyógyszerként, mint 
erősítő szereket rendelnek. Pontos észletek 
és tudományos kísérletek kétségtelenül 
bebizonyították, hogy a szeszes italoknak 
sem tápláló, sem erősítő, sem gyógyító 
értékük nincsenek. A szeszes italokat a 
felnőttek mértékletesen használhatják, mint 
élvezeti szereket, de gyermekeknek szeszes 
italt, sem higitva, sem töményen, sem 
egészséges, sem beteges gyermeknek semmi 
körülmények között adni nem szabad.

Mindig előbbre!
Barsendréden az utóbbi évek alatt a 

tankötelesek száma igen szaporodott. A kath. 
hitközség által föntartott elemi népiskolának 
kü.önben is célszerűtlen terme zsúfolva volt, 
a mi az oktatásnak nagy hátrányára szolgált. 
A közigazgatási bizottság a kir. tanfelügye- 
löség utján már ezelőtt két évvel fölhívta 
az iskolaföntartó hitközséget, hogy egy má
sodik tantermet épitsen és másodtanitói állást 
szervezzen. — Azonban a kath. hitkösség 
teljesen vagyontalan, tagjai pedig szegény 
adófizető polgárok, s igy a vezetőségnek 
fölötte nagy gondot okozott az iskola fej
lesztése, de minden módot s alkalmat meg
ragadott, hogy nagy horderejű ügyét mielőbb 
dűlőre vihesse. — Munkájában fényes ered
ményt ért el: nagy célja végrehajtására 
egyesítette a népoktatás érdekében főegyház
megyei hatóságot, az államot, a polgári 
községet és a hitközséget. A polgári község 
képviselőtestülete határozatot hozott arra 
nézve, hogy a község pénztárából az épít
kezésre 6000 koronát, a másodtanitói fize
tésbe pedig évi 100 korona községi segélyt 
ad ; a főegyházmegyei hatóság az építkezés
hez 2000 koronával járult hozzá; a másod- 
tanitó fizetését évi 700 koronával egészíti 
ki az állam; a hitközség pedig az építkezés 
és a fölszerelés többi költségeit fedezte. — 
E négy tényező közös munkája létesítette 
Barsendréden az uj két tantermet, s csak 
igy volt lehetséges a másod tanitói állás 
szervezése.

Az uj iskolaépületet folyó hó 8-án szen
telte tel Fába íimon róm. kath. plébános. 
A fölavato ünnepély a szent mise után volt, 
melyre valláskülömbság nélkül megjelent a 
község lakóinak nagy része. — Az ünnepély 
bevezetéséül Juhász Katalin iszolás leányka 
fö köszöntötte dr. Hámos Péter kir. tanfel
ügyelőt társai nevében pedig virágcsokrot 
nyújtott át neki. —- Ezután az iskolás gyer
mekek kara énekelt. — Az ének végeztével 
Faba Simon róm. kath. p ebános az iskola
szék egyházi elnöke nagyhatású beszédet 
mondott. Kiemelte ezen iskola létesítésében 
az egyház, az állam, a község érdemeit, 
üdvözölte az állam képviselőjét: dr. Hámos 
Peter kir. tanfelügyelőt, valamint a község 
elöljáróit, biztatván őket, hogy ezen iskola 
szellemeben az ááam és község érdekeit ép 
úgy szem előtt fogja tartani, amiként az 
egyház érdekeit, s végül az Isten áldását 
kerte az uj épületre. — A beszéd után 
, Kérjük szent fölséged" éneket énekelték 
as iskolás gyermekek, utána dr. Hámos 
Páter kir. tanfelügyelő emelkedett szólásra. 
Ezen kultur intézet létesítéséért köszönetét 
mondott az iskolaszéknek, fözépen az iskola
szék egyházi elnökének. Kimutatta, hogy 
az állam kiváló gondot fordít ma már a 
népokta’ás ügyére, nagy áldozatokat hozás 
oitarara, főcélul tüsven ki a valláserkölcsi 
nevelés mellett a hasznos ismeretek terjesz
tését a gyakorlati életre s az erős magyar 
nemzeti saellem fejlesztését. Figyelmentette 
a tanerőket, hogy ezen külsőleg oly szép 
iskolának adják meg a belső értékét, tartal
mát; végül az iskolás gyermekeket mun
kásságra buzdította. — A szép beszéd 
végeztével a „Hymuua*  hangzott el, melynek 
elénekléae után Bombay Vilmos nyugalmzzott 
alispán, az iskolaszék világi elnö te beszélt. 
Üdvözölte a kir. tanfelügyelőt, és hangoz
tatta, hogy Barsvármegye népoktatásának 
fejlesztése és előrehaladása az ő nevéhez 
fűződik, az ő érdeme. — Örömét fejezte ki 
a fölött, hogy Barsendréd községe sohasem 
maradt el a kor haladásában; ezen állítását 
bizonyítja a múlt története —s ennek tanú
jele »» uj iskola. — Befejezésül az iskolás 
gyermekek a „Őzózat^-ot énekelték.

A kir. tanfelügyelő az iskolatermekkel 
és azok fölszereléseivel igen meg volt elé- 
gedve. — Nagy elismeréssel adózott úgy a 
kir. tanfelügyelő, mint a község az iskolaszék 
fáradhatatlan gondnokának ; Bakó Kálmán 
barsendrédi birtokosnak, a ki önzetlenül 
nagy szorgalommal és szakértelemmel u„y’ 
szólván egyedül intézte az építkezés ügye;t 
s önfeláldozó nagy munkájával az egész 
község háláját kiérdemelte.

Az ünnepély után Fába Simon plebá009 
vendégszerető házánál közös ebéd »0|t 
melyen a házigazda véndégeit főképeo Jr’ 
Hámos Péter kir. tanfelügyelőt és Bikó 
Kálmán gondnokot, a kir. tanfelügyelő icdig 
a házigazdát és Dombav Vilmosné ö.ugy. 
ságát éltette.

Ilyen egyetértő szellemet adjon I-tan 
népoktatásunk javára, fogjon kezet atwak 
szent érdekében minden tényező !

B.

Különfélék.
— Gyászrovat. A múlt béteu )aiaét 

városunknak egy széles körben ismert, :ép. 
szerű polgára költözött el az élők sorából 
Kabina József folyó hó 17-én éjjel elhunyt. 
Az öreg ur magas kora dacára a leguóbbi 
időkig igen jól birta magát, csak egy-két 
hete, hogy ágynak esett ; erős szervezete 
még igy is hatalmas tusát vi.t a nehéz kór
ral. Ifjú és férfi korát szorgalmas, nehéz 
munkában töltötte, amellett mindig józan 
mértékletes és takarékos életet óit, bizto
sítván ezáltal gyermekei jólétét, kiket ö 
iparos ember létére úri sorsba emelt. Koráb
ban elhunyt nejét, gyermekeit nagyon 
szerette; családi élete mintaszei ii volt. 
Nyugalomba vonulása után — özvegy korában 
— felcsapott a művészet jókedvű Maece- 
nasának, s Thalia megszorult papjai és papnői 
sokszor vették igénybe áldozatkészségét. 
Eközben szeretettel korholgatta a mai haszon
talan és dologtalan fiatalságot. Mint iparos, 
a ma szépen virágzó szappangyár jó hírének 
megalapítója ; ugyancsak tevékeny részt vett 
a Lévai Takarék- és Hitelintézet szervezé
sében is. Családjának gyászjelentése igy szól; 
A ulirottak úgy maguk, valamint a többi 
rokonok nevében fájdalomtelt szívvel jelentik 
felejthetetlen édes atyjuk, illetve apósuk és 
nagyatyjuk Kabina József ú nak f. hó 17-én, 
közhasznú tevékenységben töltött életének 
74-ik évében, rövid szenvedés és a halotti 
szentséges ájtatos felvétele után történt 
gyászos elhunytét. A boldogulnak hült 
tetemei folyó hó 19-én, csütörtökön délután 
4 órakor fognak a róm. kath. anyaazentegyház 
szertartásai zzerint beszenteltetni és a családi 
sirbo'tban örök nyugalomra elhelyeztetni. 
Az engesztelő szeat mise áldozatot pedig f, 
hó 20-án reggel 7l/j órakor fogjuk az Egek 
Urának bemutatni. Léván, 1907. szeptember 
18-án. A'dás emlékére I Özv. Padstiiber 
Antalné szül. Kabina Modesta, Kabina Ervin, 
Koczab Frigyesne szü1. Kabina Camiila, 
Kabina Vilmos gyermekei, Koczab Frigyes 
veje. Kabina Ervinné szül. Alacher Ida és 
Kabina Vilmosné szül. Réthy Sarolta menyei. 
Padstiiber Antal, Padstiiber Czmil, Koczab 
Frigyes, Koczab Hilda, KoczabLásxló Kabina 
Adalberta unokái. A Lévai Takarék-es 
Hitelintézet, mely neki köszönheti jó részben 
felvirágoztatását, a következő gyászjelentést 
adta ki ; A Lévai Takarék-és Hitelintézet 
részvényfársulat igazgatósága, a felügyelő 
bizottság éa tisztikar nevében is, fajdalomtól 
mélyen lesújtva tudatja, hogy a részvény
társulat igazgatóságának évtieedeken at 
oszlopos, az intézet felvirágoztatása körül 
hervadbatlan érdemeket szerzett tagja, 
Kabina József ur, folyó 1907 évi szeptember 
hó 17.-én elhunyt. Kelt Léván, 1908. évi 
szeptember hó 18-án.

— Törvényhatósági közgyuls. 
Barsvát megye törvényhatósági bizottsiga 
foiyó évi szeptember hó 26-án délelőtt 10 
órakor Aranyosmaróton óvnegyedee közgyű
lést tart. A tárgysorozat 87 pontot tartalmai 
a közigazgatási ügyek köréből.

— A Lévai Tisztviselők Egyesü
letének választmánya foiyó hó 20-án gyi sí 
tartott Kriek Jenő alelnök vezetésével. A 
gyűles tárgya volt a szegedi országos tia-t- 
viselő-kongresszuson való részvétel s az tt 
előadandó tárgyak megvitatása. A vála-t- 
mány hozzájárult a központ javaslataihoz, 
egyben a kongresszusra — mely folyó hó 
22—23 napjain tartatik meg Szegeden — 
Kritk Jenő alelnőköt küldte ki a lévai 
tisztviselők képviseletére.

— Halálozás. Kosztolányi Aurél kir. 
tanácsos, ügyvéd, a törvényhatósági b;> ’t- 
®kg tagja folyó hó 17-én 59 éves korában 
Aranyosmaróton hosszú betegség uián 
elhunyt. A boldogult kiváló alaaja volt 
Aranyosmarót társadalmának, a közéleti n, 
különösen a törvényhatóság gyűlésein állan
dóan előkelő szerepet vitt. A vitatkozásokban 
sem hagyta el soha disztingvált modorát ; 
finom e.lenfél volt, aki az ékesszólás fegy
verét bizonyos eleganciával kezelte. lfju 
korában is, mint ügyes, szeretetremeltó 
gavallér soaat beszéltetett magáról. Családja 
a következő gyászjelentést adta ki: Alul
írottak úgy magnk, valamint a többi rokonok 
nevében fajdalomtelt szívvel jelentik felejt
hetetlen testvérük, illetve nagybátyjuk 
nemesáosztolányi, alsó- és feisökemeneci 
Kosztolányi Aurél kir. tanácsos, földbirtokos, 
ügyved, Barsvármegye törvényhatóság' 
bizottsági tagjának Aranyosmaróton, 1901- 
évi szeptember hó 15 én, közhasznú tévé*  



kenys^K^en töltött 59 ik évében hosszú 
azonvedés után történt gyászos elhunytét. 
A boldogulnak hült tetemei folyó hó 18-án 
fognak délután 4 órakor Aranyosmaróton 
beszenteltetni és 19-én délután 3 órakor a 
neuioskosztolányi ág. ev. sirkertben levő 
sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. 
Ai anyosmarót, 1907. évi szeptember 15 én. 
Áldás és béke poraira! péterhófi Stuller 
Gyuláné szül Kosztolányi Mária. Kosztolányi 
Emília, Kosztolányi Alajos mint testvérek, 
péterhóti Stuller Gyula mint sógor. Koszto
lányi Alajosné szül, kohanóci Kohanovszky 
Hedvig mint sógornő. Stuller Irén, Turner 
Adolíné szül. Stuller Aranka, Stuller Jan'-a, 
Kosztolányi I-én Kosztolányi Etus unokahugai’

— Polgármesterek kongresszusai 
Folyó hó 15—16 napjain gyüléeeztek a r. t. 
városok polgármesterei Esztergomban, szám- 
gzerint 68-an. A gj ü ősén résztvett városunk 

. viseletében Bódogh Lajos polgármester is. 
lóén városi díszközgyűlés tartatott Eszter
gomban, mely alkalommal a hős kurucz 
g, . rális, az esztergomi származású Bottyán 
ja .os arcképét leplezték le, mely alkalommal 
a olgármesterek — Esztergom közönsé
gé: •.< K kellemes meglepetésére — pompás 
koszorúval tisztelték meg a hős emlékét, 
lő an volt a nagygyűlés, melyből egy feli
ratot terjesztettek a kormányhoz a r. t. 
városok helyzetének immár égetően szüksé
gessé vált javítása céljából. A városok az 
állami, közigazgatási és kulturális teendők 
nagy részét saját erejükkel viselik a közönség 
nagy mérvű megadóztatásával, s ezért az 
államtól semminemű rekompenzációban nem 
részesülnek; tisztviselőik nyomorúságosán 
vannak fizetve, (egy megyei Írnoknak nagyobb 
fizetése van, mint sok városi főjegyzőnek) 
emellett még a megye gyámkodása alá 
helyezték a városokat, melyek igy szabad 
fej ődésükben akadályozva vannak. A felirat 
mindezen igazságtalanságok sürgős orvoslását 
kéri. A polgármestereket Esztergom városa 
gavallérom vendégszeretettel fogadta és látta 
el a kongresszus folyamán.

— A közös konyha eszméje min
dinkább tért hódit az országban. Nem egyéb 
ez. mint szükségezei ű védekezés az élelmiszer 
uzsora és a cseléd-mizeriák ellen. A meg
élhetés folyton fokozódó nehézségei már 
csak a társulás erejével küzdhetők le. Meg
kezdték a közös konyhát az A föld nagyobb 
városai, és ma már a felvidéki városok 
közönsége egymás után szervezi és lépteti 
életbe ezt a modern intézményt, amelynek 
ókori mintája azonban már a görög köztár
saságokban, éd az öskereszténységben is 
föltalálható. Újabban Pozsonyban, Beszter
cebányán, Iglón, Miskolczon, Balassagyarma
ton, Kassán stb. szervezik a közös konyhát. 
Sőt a napokban a lévai úri családok körében 
is mozgalom indult meg a közös konyha 
létesítése iránt. Több helyt a városi hatódág 
indította meg a dolgot ; helyes volna, ha 
nálunk is kezebe venne valaki az ügyet és 
szervezkedésre hívná föl azon családokat, 
meiyek az eszme iránt érdeklődnek. 
Lapunk szerény hasábjai szivemen állanak 
rendelkezésül a megindítandó mozgalom 
céljaira ; kérjük is a tapasztalt és érdeklődő 
személyek, első Borban a hölgyek véleményét 
és óhajtásait, hogy így az ügy több oldalról 
világittassék meg. Az eszmecsere mindene
setre elő fogja segíteni a mai háztartási 
nehézségek elhárítását.

— Rabbi Választás. Az arany járná- 
réti kongresszusi izraelita hitközség rabbijává 
a pályázók sóikból próbaszónoklásra felhívott 
négy jelölt közül egyhangúlag dr. Sillerjeid 
Jaaab nyíregyházai rabbi választatott meg.

— A vármegye mezőgazdasági 
bizottsága folyó no 23-án délelőtt 10 
órakor Aranyosmaróton a vármegye székhá
zának üléstermében ülést fog tartam, melynek 
tárgysorozata következő ; 1. A barsmegyei 
gazdasági egyesület véleménye a lepfane és 
sertesoroáncz elleni kötelező védoltás tár
gyában. 2. Az országos magyar gazdasági 
egyesület felhívása alapitó tagság ügyében. 
3.1 ildmivelésügyi minister leirata a hadsereg 
számára való terményszállitás ügyében. 4. 
Fölömivelésügyi minister leirata a legelő 
ren artások mikénti megalkotása tárgyában.
5. Berekalja község hegyközségi rendtartása,
6. Dr. Fromm Géza raczkevei lakos kérvé
nye a hasznos madarak védelme tárgyában. 
1. Időközben beérkezett ügyek és esetleges 
indítványok.

— Védekezés a szén- és fauzsora 
•lián. Kecskemét és Győr városok jó pél
dává; szolgálnak arra, hogyan kell a polgár
ságot megvédeni a drágítással való kifosztás 
illet, Kecskemét városának közgyűlése 
tlbar. j.ruziu hatósági fa- és szénüzlet felállítását, 
továbbá hatósági mészárszékeket is állítottak 
iel, hogy a közönség aránylag olcsón jó 
húshoz juthasson. Ugyancsak Győr varos 
30,0í>0 métermázsa szenet vásárolt és leg
közelebb megkezdi a szén árusítását.

— Megjutalmazott tanító. AF. M. 
k. L. közgyűlése a magyar nyelv Bikeres 
okt-’.asáért a lévai képzőben végzett Csorba 
Odöu bankai (Se<mec) tanítónak 200 korona 
Jutalmat szavazott meg.

— Áthelyezés. A vallás- és közokta- 
tásügy i tmmster/fopeller Mária kunosvágásai 
volt anam iskolai tanítónőt a czegiédberczeli 
kilanai iskolához áthelyezte és helyére Vajdits 
Eleonórát kinevezte.

— Általános drágulás, Ebben a 
Csúnya világban, mikor mindennek az ára 

rohamosan emelkedik, nem kell csodál- 
k°* Q1v ha a gyufaárak emelkedéséről is 

niradással vagyunk. A gyárosok ugyanis a 
fa árának növekedése miatt a gyufa árát is 
100 perczenttel akarják felemelni. Ezentúl 
tehát már nem kapunk gyújtót 2 fillérért, 
hanem 4 fillért fog kelleni ezért is kiadni, 
bpórolnunk kell tehát már ezzel is, vagy 
visszatérünk a kova és taplóhoz.

— Kinevezés. Porubecz Győző ga- 
ramhovácsii állami iskolai igazgató-tanítónak 
a feketeardói állami iskolához történt áthe
lyezése folytán megüresedett állásra a minister 
Pap Sándor oki. tanítót kinevezte.

— Tűz Zsarnóczán. A m. kir erdő
hivatal tulajdonát képező s Glezinger czég 
által béreit zsarnóczai göszfürész szept. hó 
20—21 közti éjjel 12 órakor eddiga lé még 
ki nem derített okból kigyuládt s leégett.

— Nyugdíjazás. Major Róza vihnye 
peszerényi allami iskolai tanítónőt a vallás 
és közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta.

— Baleset Virág Edvard 7 éves 
czigánygyereket szüiei Virág Julis és Balázs 
Béla egyedül hagyták a kunyhóban f. hó 
17-én este a parazsnál, ahol úgy megégette 
magát, hogy másnap az égési sebeibe belehalt. 
Érdekes, hogy ezen gyermeket Dr. Elek Mór 
volt vizsgálóbíró 1906. évben az országos 
gyermekmenhelybe el akarta helyeztetni, a mit 
már sikerült is kieszközölnie, azonban az 
anya gyermekét nem akarta átadni.

— Tanítónő kinevezése. A vallás 
és közoktatásügyi minister az újonnan 
szervezett szelezsényi állami iskolához Szabó 
Anna oki. tanítónőt kinevezte.

— Öngyilkosság, lóth Júiob (saróka) 
40 éves nagysallói lakos f. hó 20-án anyjával 
és öcscsével a ház megosztás miatt viszály- 
kodott és kijelentette, hogy ha az anyja 
kedvét meg nem teszi, fölakasztja magát s 
ezt meg is kísérelte, de megakadályozták. 
Este 6 órakor betekintettek a kamrába és 
látták, hogy kötélen lóg. Az ajtót belülről 
bereteszelte, erre ki's fiát az ablakon ke
resztül bedugták, ki igy az ajtót kinyitotta. 
Midőn a kötélről levették, még meleg volt, 
de már nem lehetett megmenteni.

— Halálos esés, lllóska József óbarsi 
földmives e hó 18-án diót vert a szőlejében. 
A diófán azonban oly szerencsétlenül lépett 
felre, hogy a magasból a földre esett s oly 
súlyos zuzódásokat szenvedett, hogy nyomban 
meghalt.

— Vasárnap nincs pálinka 1 A 
pénzügyminisztériumban memorandumot dol
goztak ki a pálinkaméresek vasárnap és 
ünnepnapon való nyitvatartasának korlátozá
sára. A kereskedelemügyi minisztérium, 
mint a melynek hatáskörébe tartozik a 
munkaszünetelés elrendelése, ezt a memo
randumot mar megkapta és valószínű, hogy 
a maga részéről is hozzájárul a tervezett 
megszorításhoz. A pénzügyminiszter ugyanis 
hajlandó beleegyezni abba, hogy az egetett 
szesz kimérése vasárnap és nagyobb ünnepnap 
első és második napján délelőtt tiz órától 
kezdve egésznapra eltiltassék, a közönséges 
pálinka kimérésé pedig ezeken a uapoaon 
teljesen szüne.eljen. A pénzügyminiszter 
abba is készséggel beleegyezik, hogy az 
italmérési engedetem kiadásában ezentúl az 
eddiginél nagyobb szigorúsággal járjanak el, 
és hogy azoktól, akik kihágást követnek 
el az italmérési törvény ellen, az engedelem 
megvonassek.

Festőművészek Léván. Fischer La
jos és Kanizsai József aaad. festők Lóvara 
érkeztek, hol a Központi szállóban beren
dezett műtermükben művészi kivitelű arc
képeket o.csó áron készítenek. Érdeklődőknek 
bármi .tor rendelkezésükre állnak.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Mindazon barátaink és jó ismerőseink, a 
kik felejthetetlen jó atyánk, nagyatyánk 
illetve apósunk elhunyta alkalmából részvé- 
tükkkel fajdalmunkat enyhíteni zziveBék 
voltak, fogadják ez utón is hálás köszö- 
netünket*

Léva, 1907. szeptember hó 21.
Kabiua család.

Léva város közönségéhez.
A magyar kormány az elhagyott gyer

mekek védelmében — amint azt az Egyetértés 
múlt vasárnapi számában olvashattuk — 
rövid idő alatt igen szép sikert ért el. A 
budapestié kívül már 17 gyermekmenhely 
van az országban és 33000 ^hagyott gyer
meknek jut állami felügyelet mellett gon
dozás magánosoknál.

De ez még nem elég, mert még mindég 
óriási azon elhagyott gyermekek szama, a 
kiknek nincs, a hol elhelyeztessenek.

A rimaszombati állami gyermekmenhely 
Léván is akar telepet létesíteni, azaz állami 
gondozás alatt levő gyermekeket magáno
soknál elhelyezni.

A telep létesítésével megbíztak ugyan 
engem, de eddig nem igen sikerült Léván 
kéz alatt kedvet kelteni az ügy iránt. Az 
aránylag csekélynek látszó díj fejében nem 
akarják a gyermektartással jaró gondot és 
fáradságot magukra vállalni, szemben az 
egyre drágábbá váló megélhetési viszo
nyokkal.

Pedig ez indokolás nem elég alapos. 
Két felnőtt mellett, vagy kettőnél több tagú 
családban egy, illetve két kis gyermek élel
mezése nem emeli a kiadást, elhelyezése

épen sem, ruházása és beteg lég esetén orvo- 
soltatása pedig ingyen van és mindezen 
felül az a csekélynek látszó tartási dij fejen
ként és egy egész évre kiszámítva mégis 
csak valami a szerény háztartásban. H*  pl. 
valamely szegényebb sorsú iparos három,
2—7 éves gyermek gondozására vállalkozik, 
az évente 288 koronát hoz, ebből a lakbérét 
födözheti, és még marad is valami belőle.

Bizonyítja ezt az, hogy azon két család, 
melynél két-kót gyermeket eddig már elhe
lyeztem, hajlandónak nyilatkozott még 
kettőt-kettőt elfogadni, mert bizony a tartási 
d>j ingyen lakáshoz juttatja őket.

Hogy az ügyön lendítsek, felhívom rá 
a város közönsége figyelmét; nem csak 
azokhoz szólok, a kik gyermektartásra vál
lalkoznának, hanem azok is, akik személyes 
befolyásukat azon polgártársaiknál érvénye
síthetnék, kiket arra alkalmasaknak találnak, 
hogy kis gyermek gondozását rájuk bizni 
lehessen és kiknek a tartási dij — a mai 
drága megélhetés mellett — némi anyagi 
könnyebbséget is szerezhetne.

Tájékozásul jelzem, hogy csak feddhe
tetlen és józan életű, rendszerető, egész
séges nevelő szülök kapnak elhagyott gyer
meket eltartásra. A tartási dijat a m. kir, 
belügyminiszter ez idő szerint 1 éves gyer
mek után havi 14 koronában, 1—2 éves 
után havi 10, 2—7 éves után 8, 7—15 éves 
után havi 10 koronában állapította meg, 
melyet évnegyedenként folyósítanak. Ruhá
zatot tavasszal és ősszel küld a gyermek
menhely.

Egyebekre nézve szívesen nyújtok bár
kinek is felvilágositást és felkérem azokat, 
akik gyermektartást elvállalni akarnak, hogy 
lakásomon délelőtt 8-10 óra között előjegyzés 

jelentkezzenek.
Dr. Karafiáth M.
tb. megyei főorvos.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi szeptember 15-tói 1907 évi szept. hó 22-ig.

Születés.

A szülői neve
<u a ®

B
A gyermek

neve

Kováos Mihály Novák Mária fiú Lajos

Pollák Jáuos Szerencsés M. fiú János

Kacziáu István Kis Júlia leány (Margit

Mihál István Bakai Eleonóra leány Eleonóra

Béres Benedek Balogh Mária fiú János Károly

Házasság.

íólegény es menyasszony neye Vallása

özv. Böszörményi F. Lendvay K, 

Ledéuyi Pál Mészáros Julianna 

özv. Jfiskóczi A, Schnier M.

özv. Bdlányi J. Karkulina Zs.

Halálozás.

ev. ref. r, k. 

r. k. ev. ref. 

ág. hitv. r. k.

róm. kath.

Az elhunyt neie Kora A halál oka

Laehki Auua

özv. Kabiua József

5 hónapos

73 éves

Gyomorbélhurut

Tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 iiil. 20 
kor. 80 üli. — Kétszeres 17 kor. 40 fill. 17 
kor. 89 fill. — Rozs 17 kor. 20 fill. 17 kor 
60 fill. — Árpa 14 kor. 50 fill. 1 6 kor. 40 
fill. — Zab 16 kor. — fii. 16 kor. 20 fill
— Kukorica 11 kor. 80 fid. 12 Kor. 40 üli
— Lancse 20 kor. 80 fill. 2J kor. 80 fill. — 
Bab 16 kor 40 fill. 16 kor. 80 fill — Kö
les 9 Kor. 20 fill. 9 kor. 60 fid.

Vetőmagvak. 100 Kilónként: Budapesten 
Lóheremag, termaszettől arankamented 
134—142 Korona apriiazemü arankái tartal
mazó 124—132 Kor. n.gyszemü arankát 
tartalmazó 110—120 kor. Luczernamag, 
természettől arankamentes 116—122 kor. 
arankas 100—108 Kor. B.boriiéra 40—42 
Kor. Baltacím 28—30 kor. Qjzi borsó 17—18 
Kor. Gizi bü&aöay 22—24 Kor. Szüszös 
bükköny 36—40 Kor.

í Nyilttér.
L 812 ős 813 végrh. az, 1907.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jbsag 1906' évi V. 423/, és 
V. 485/2 sz. végzése folytan Dr. Veisz Lipót ügyvéd 
által Képviselt Veisz Salamon és Eisler Lipót felperesek 
részére Qzsvald János N. oroszi lakos s neje alperesek 
ellen 8ő kor. és 31) kor. követelés s jár. erejéig elrendelt 
biztosítási végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt es 
felül toglalt és 1000 kor, becsült ingóságokra a kir. 
jbirság 1907 V. 466/2 és 467/2 számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, auuaK a korábbi vagy lelül- 
piglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok

! törvényes zálogjogot nyertek volna, Nemes Orosziban 
leendő megtartása határidőül 1907 évi szeptember hó 
26 és következő napján délután 3 órája kltüzetik, a 
mikor a biróilag lefoglalt lovak és szekér s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsárou alul is el fognak adatni. 

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

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

Kelt Léván, 1907. évi szeptember hó 12.-napjáu. 

Karácsonyi Pál 
! kir. bír. végrehajtó.

i y Elegáns szoba bútor V 
H eladó! Petőfi-utca8. g

Tanoncz.
Egy jó házból való fiú ta- 

noncnak felvétetik
KDEIN SÁNDOR 

órás- és ékszer üzletében 
X-. ±2 -V -Á- XT.

Eladó ház.
Damjanich, utca 18-ik számú ház 

szabad kézből eladó. Bővebbet Dóka Sán
dornál ott a házban.

SCOTT-féle Emulsió
és erősiti a tüdőt.

makacs és hosszadalmas

rendkívül erősítő hatással van az egész szer
vezetre, gyógyiij j

Köhögést és meghűlést
bármily

£ is legyen az, a SCOTT-féle Emul
sió gyorsan megszüntet. Még a 
sorvadásod betegeknek is köny- 
nyebbülést szerez a SCOTT-féle 
Emulsió, feltéve, hogy idejekorán 
használják, mely esetben áilandó, 
tartós gyógyulást eredményez.

Az Emulsió

Egy eredeti üvea ara 2 K. 50 f.
mődszdr véd-

a gyögy02ertárakban.

Eladó ház.
Jó helyen fekvő sarokház a Teleky 

utczában szabad kézből eladó.
Bővebbet Pollák Ado.fnenal Léván.

Hentes üzlet!
Nagy Kálnari fiz év óta fenálló 

hentes üzlet eladó, esetleg bérbeadó. 
— Bővebbet: Komzsik Józsefnél 
Nagy-Kálnán.

Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. l-től
villamvilágitás. fürdőszoba, 

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid ggiylfS

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 főszer és 

teavaj üzletében Léván.

Védjegy: „Horgony!*
-1 0
A Lininient. Capsici comp.,

I
I
I
I

a Horgony-Paiu-Expeller
pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomosillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghülések- 
........ nél, bedörzsölés képpen használva. •■•••••• 
Figyelmeztetés.•Silány hamisítványok mistt 
bevásárláakortóvatosak legyünk és osak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd
jegygyei és a Richtor czégjegyzéssel ellátott do
bosba van csomagolva. Ara üvegekben K—.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy- 
saertárban kapható. — Főraktár: Tőrök József 

gyógyszerésznél, Budapest
DLRlchterayógyszertira íz „Arany oroszlánhoz'1,

Prágában.
Elisabethstrasse 5 nett.

Mindennapi szét küld és.
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* Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1907. oktőber 1-től.

G-Berzencze -Léva. Léva- Csata-Pa rteuy-N ana •
Gr.-Berzeucze ind. 545 12-*o 6Oo
Jálna . . . 551 123« 608
Saskö-Váralja *600 1249 619
Gr.-Szt.-Kereszt 607 1 06 641
Geletnek-Szklenó 624 126 704
Szénásfal u-Vichnye 630 134 715
Zsarnócza 649 205 747
Zsarnócza-Fürészm. *634 *21« *7u2
Garainrév 700 217 7 59
Rudnó 710 222 820
Újbánya . 716 240 843
B írs Berzeiice 6. örh. 724 252 853
Gr.-Szt. -Benedek 7 45 313 *916
Kovácsi , 755 324 9"
N agy-Kosz.mály 804 337 943
t x (érk.Léva . . ,gmd.

819
930

35*
4 08

10'2.0
505

Nagy-Szecse *9 <0 *4’9 hii
Alsó-Várad . 948 425 5-3
Nagy-Salló . 1010 447 *34 o |
Zeliz . . . 1033 5 «8 608
Garain-Damásd 1045 520 6'30
Oroszka 1035 530 631
Csata . . . érk. 1102 537 638

. ... ind. 11 18 557 656
Bény . . . 11 31 614 709
Kéménd . 1142 629 720
Köhid-Gyarmath 1155 646 733
Párkány Nána érk. 1212 705 749

Budapest fele’ . ind. 123‘ gy 825gy 827gy-
344 sz. 840»z.

.... érk. 1 40 gy 945gy 943«y-
» w » 555 sz. 1130 sz. IQOOsz.

Bécs felé . . ind. 259 gy. 12Ö9sz. 83«gy.
1 I^OSZ.

n ... érk. 700gy. 6 32sz. 12°°ify.
5dÖSZ. |

12*5
1257

103
1 25
146
1 57
207
2**
222
235
2*6
259
316

555áz«

702gy.

any-Nana -Csata—Léva. Léva—Gr.-Berzeucze.
6^Budapest . . ind. 2>5sz. 1030 ss. 720gy.

Becs . ind. 940 8Z. 1055 sz.
Párkány-Nana ind. 4 18 535 850
Köhid-Gyarmath 435 502 9*7
Kéinénd 450 6“ 922
Bény .... 502 6i» 934
Csata . . . érk. 5 631 948
Csata . . . ind. 538 639 1001
Oroszka . . 546 647 1009
Garam-Damásd 5 58 657 10’9
Zseliz . . . 6 «8 7 09 1032
Nagy-Salló 636 736 1100
Alsó Várad . . ÖÜ3 7 53 11 17
Nagy-Szecse * 658 * 7 58 ‘ 11 22
Léva .... érk. 7*o 8>o 11 34
Léva .... ind. 725 820 12“
Nagy-Koszmály 749 838 12 31
Kovácsi . . 7 59 848 124’
Gr.-Szt.-Benedck 8“ 904 1 02
Bars-Bjrzence 6. Örh. *857 *914 ♦ ] 15
Újbánya 804 925 J 32
Rudnó 905 930 J39
Garaiurév . 9“ 9« 131
Zsarnócza-Fürészm. 926 9 47* 1 59

Zsarnócza . I 954 10«o 214
Széuásfalu-Vilinye 1012 1013 2 33
Geletnek-Szkienó 1033 10>9 240
Garam-Szt.-Kereszt 1108 1037 308
Saskö-Váralja 1118 1044* 315
Jálna . . . 1129 1033 325
Gr.-Berzeucze • 1137 U«o S33

1
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Szélakuai m. kir. báuyahivatal Hegybányán. 1907 évi 2562 szám

Támfa szállítási hirdetés.
A szélaknai m. kir. bíriyahivatal (u. p. Hegybánya, Hontmegye) az 1908 

évre az alábbi kimutatásban megközelítőleg részletezett tölgy- és fenyőtámfa 
szükségletét versenytárgyalás u’ján kívánja beszerezni és bedig :
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1 Miksaakna észa
ki része

cl a t a

Szállítási hely: Miksaaknabányatelep500

2 Istenáldás tárói 1600 100 1000

3

4

Erzsébet-Zsig-
mondakna 2000 2500 1000 500 1000 Szállítási hely: Erzsébetakna és rész

ben Zsigmondakna
Ferenc József- 
akna 3000 3000 5000 1000 Szállítási hely: Ferencakna és rész

ben Máriaakna

5 Finsterorttáról 1100 Hodrusbányán fekszik

6 Schöpfertáról 1800 n n n »

Összesen : 5000 5500 10500 1609 2500

Ajánlat tehető külön a tölgy- és külön a fenyőtámfa szükséglet szállítására ; 
esetleg kisebb ebbeli mennyiségekre is; egyenlő árak mellett előnyben azonban 
az az ajánlattevő részesül, ki az egész támfa szükséglet szállítására vállalkozik.

A támfa ára darab szerint tüntetendő ki az ajánlatban ; ebben a darab 
szerinti árban benfoglaitatik a fának tő ára, a támfa levágása kérgének lehá- 
mozása és előállításának, valamint a bányaműhöz való szállításának dija is.

A szállítandó támfa vékonyabb végén 12 c/m-nél kisebb átmérőjű nem 
lehet -s valamennyi támfa egyenes, lehetőleg görcs nélküli és teljesen ép kell, 
hogy legyen.

Az ivenkint egy koronás bélyeggel felszerelt írásbeli zárt ajánlatokban 
világosan és határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás alapját 
képező általános és részletes feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül 
aláveti.

A megajánlott egységárak valamint az összár az ajánlatban számjegyekkel 
és betűkkel világosan kiirandók, és az ajánlathoz a felajánlott támfa mennyi
ség értékének 5° 0 bánatpénzül akár készpénzben, akár elfogadható értékpapí
rokban csatolandó.

Az ajánlatok folyó évi október hó 30-ig rAjánlat támfa szállítására4 
felírással és ajánlattevő nevével ée lakásának jelzésével ellátott zárt borítékban 
az aluiirt m. kir. bányahivatalhoz nyújtandók be.

Az általános és részletes szállítási feltételek a szélakoai kir. bányahivatal 
helyiségében, a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánságra 
egyes vállalkozóknak ki is adhatók.

Hegybánya, 1907. évi szeptember hó 10-én.

___ _  Szélaknai m. kir. bányahivatal.
Névjegyek, meghívók és eljegyzési-kártyák

legdíszesebb kivitelben *a*
készittettnek
............................  Nyitrai és Társánál Léván.

B.-Gvarinat—
B.-Gyarmat 
Dejtár . . .
Ipoly Vecze 
Drégely-Palánk 
Ipolyság 
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos
Bél .... 
Ipoly-Pásztó 
Zalaba .
Csata 
Csata 
Párkány-Nána

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata
Csata . . .
Zalaba 
Ipoly-Pásztó 
Bél ... . 
Szakállos . . 
Visk .... 
Ipolyság . 
Ipolyság 
Drégely-Paláuk 
Ipoly-Veeze 
Dejtár . . ,
B.-Gyarmat

ind.

ind.

érk. 
ind.

számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják

uy-Nana es vissza. ÉrseKujvar—Kis-TaDolcsany es vissza.
316 S-’o | 227 Érsekújvár . . ind. 440 5 “3 8«F
341 8 44 252 •Bánkosai 3 sz. örh. 45d 940 517 902

*4<x> *900 ♦309 N.-Surány . . érk. 5*H 948 52a 910
9’5 I323 Nagy-Surány ind. 522 10»3 527 ■J2Ő

435 933 342 Zsitva-Födóines 522 1017 5 39 9*2
4“ 1940 350 Kis-Mánya . . 531 1027 547 ’j"
5“ 10°’ 412 Máuya . • . 538 1038 554 946
032 1019 432 •Szt. Mihályúr 547 104S 602 954

*542 
ő"?

1030
1043

445
502

Vajk .... 
Verebély . .

557
•6“

1039
1126

611
6»3

10Ő3
1023

6" 1100 519 Zsitva Újfalu . 6 35 1 139 6*4 ÍOH
627 1113 Ö32 •Betekints 644 1149 652 1042

r6&6 1118 557 Taszár . . . 634 1159 7 GO 105Ő
7 49 1212 705 Aranyos-Maróth 709 1222 713 1103

Kis-Tapolcsány 7 20 1234 723 1113

855 4 18 536 Vissza.
836951 520 6“ Kis-Tapolcsány 512 427 838

1008 543 650 Aranyos-Maró th 520 854 437 85?
1023 5 57 704 Taszár . 5*2 910 449 916
1047 615 724 •Betekints örh. 538 918 4 55 926
1059 *6 24 *734 Zsitva-Ujfnlu . 547 928 5 939
1118 6*2 750 Verebély . . 609 9°4 520 1014
H38 6Í2 808 Vajk .... 619 10°7 536 ■ 1 4
12»5 | 716 830 •Szt. Mihály úr 627 1017 544 10"
12'i ■ 720 851 Mánya . . . 6 35 1034 ö33 1 108
1236 739 913 Kis-Mánya . . 640 104" 553 Hő?
1251* *701 *925 Zaitva Fődé ua es 649 1054 607 Ili?

115 809 943 Nagy-8uráuy . érk. 7 00 1109 618 1142
145 833 10°7 . n ind. 710 11‘3 6-’i 1147

*B iukeszi örh. 7 18 ll23 629 1155
Érsekújvár . . érk. 730 1133 641 12"

A fekete vonallal aláhúzott 
gy - gyorsvonat; s —~ személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

1907. szeptember hó 22
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Bars- és Hontmegyerészére

érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván.

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

dalmazott érczkoporsó gyárából
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

minden egészség
ügyi hatóságok 
által nemcsak a 

hullák szállításá
hoz, leginkább

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

Szép kiállítása, gazdag diszitése, olcsósága, tartóssága, sir- és sír
boltokban használhatósága ezen gyártmányoknak kivivták 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, szemfedelek, pár
nák, koszorúk, szalagcsokrok Stb. nagy választékban jutányos áron. 

Kaphatók KERN TESTVÉREKNÉL Léván.

Az elismert legjo

Agricola letögépek, acél ekék 1,2,3 és 4
"b a.rázd.ásia.a2z,

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

„Arató-gépek" fűnek, herének, 
Szénagyüjtök és arató gereblyék- Szénaforditók 

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő. 

ns T F H C rr I

Tormács és vőrtetü pusztításra. 
Szá,lllttLa.tó ta-^a-réls t-ilzlielyelK. 
Széna és szalmaprősek nyugvók és 
„i ' ’

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká,

kézi-, járgány és gőzhajtásra.

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

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, darálók répavágók, 
szállíthatók valamint minden más fajt*

<a a^ffÍlíPekaV* eÓT a ®z^e?etben készítenek és szállítanak :

W*  MAYFARTH PH. és Társa
cs. és k. kiz. szab gazdasági gépgyárak, vasöntödék ős vashám ormtlvek

Iapi va Béos, 111 Taborstrasse 71. 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüstös bronzéremmé, az összes nagyobb kiállításokon, 

elismerő lev '. iziryea. MMK.a.ph.a.tólc: ZKLIXTAZPíP DÁVID tirxxAl
Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.


