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„BARS“
XXVIII, évfolyamának II felé ere.

apunk -jelen számával kezdi 
n;■ .? ‘pályafutása XXVIII-ik évének 
II ik felét. — A ki ismeri a vidéki 
hírlap irodalom nehézségeit és 
szinte l^küzdhetetlennek látszó 
akadályait, igazat fog adni nekünk, 
hí önérzettel tekintünk vissza ed 
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első sorban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun 
katársaink és a nagy közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind
azon által gondosan kerülve annak 
lehetőségét, hogy lapunk magan 
avagy párt érdek szolgájává fajul 
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun 
kát továbbra is a nagy érdemű 
közönség szives jó indulatába A 
múltban elért eredmény leend a 
jövő reménye, mely ezután is la
punk változatlan irányát jelenti

Előfizetési é r ”
Egész evre 10 kor. — fill.
Félévre 5 kor — fill.

Negyedéve- . 2 kor. 50 fill.

A tanév vége.
A ruai nappal hivatalosan is be

zárul az iskolai esztendő. A népoktatás 
esztendejének végén talán nem lesz 
érdektelen egy kis elszámolás télét 
megejteni. A tanév egyik legérdeke
sebb újdonsága az ingyenes népoktatás, 
a melyről megemlékeztünk, mivel 
azonban ez csak az elemi iskolákban 
fog és pedig az államiakban 1909 évi 
szept mber 1-én, a felekezetek által 
fentartottakban 1910- évi szeptember 
hó 1. napján életbe lépni, bizonyos, 
hogy nem fog megszűnni az ének a 
felsőbb iskolai diákok nyomoráról, a 
mely oka annak, bogy a szocializmus 
üszke már a diákság lelkületét is 
nyújtogatja.

A diákság ma már nem a szoros 
értelemben vett tanulóifjúság, mert az 
iskola padjain kivül helyet kér ma
gának a társadalomban is. Természe
tesen a társadalom legtöbb ferdesége 
rsgad is rájuk s noha egyáltalán nem 
célunk a tauuló ifjúság törekvése és 
szorgalma felett pálcát törni, minda 
mellett lehetetlen megjegyzés nélkül 
megállatiunk azon tünetet, hogy a ta 
Dúló ifjúság egy része nem a jövendő 
óletért, de pusztán a kalkulusáért ta- 
Dul s az ambicio, melyet, a tudásvágy 
sarkalt, buzdított, rohamosait csökke
nőben van.

Nem vonjuk azért kétségbe a 
mostani diák nemzedék jövendő hiva

tásának betöltésére való rátermettségét 
és alkalmas voltát. Nem, azt egy pil
lanatra sem akarom állítani s másokkal 
elhitetni még kevésbbé.

A jóféle márvány még mostan is 
megvan s nem kell Phidiászokuak len
nünk, hogy abból maradandó értékű 
alkotást faragjuuk A gyermekszívek 
fogékonysága még ma is alkalmas ta
laja annak a nemes munkának, amely 
bennük felnövessze az élethivatásnak 
lelkes törekvésre buzdító tudatát.

S hogy mégis számtalan esetben 
azt tapasztaljuk, mintha hiáiiyzanék 
ennek a mostani generátiónak a lei
kéből a magával számotvetésnek az a [ 
m*gva,  amely komoly reflexiókat te
rem már a gondolkodó gyermeki el- I 
tűében is, mintha a tanu'ósereg nagy I 
részében hiá yoznék az a lohadni nem [ 
tudó lelkesedés, az a b-c-ületes tö
rekvés, amelyet egy ideális fényben 
elénk tündöklő életpálya na^y célja 
inspirál : ennek az okát talán abban 
kereshetjük, uogy részint a kor szel- | 
leme, részint környezet- nek nemtörő
dömsége, r-szint, tanulmányainak irá
nyítása vágj- útját annak, hogy 
gyermek szivében ébredő álmok komoly 
életcél után való förekvéssé is váljanak I

Vagy nem szolgaltat-e bizonyságot 
a tapasztalás ? Ha megfigyeljük a , 
gyermekek él-tét, összevetjük szavaikat, 
amelyekben gondolkozásuk, érzésük 
világa megnyilatkozik, megtaláljuk-e 
azokban azt a rajongó szeretetét a , 
munkának és jövendő életpályának, 
amely biztosítéka lehetne annak, hogy 
él bennük a tudatos törekvés vágya 
az igazi boldogulás után ? Nem épen 
gyermekekről, hanem serdülő ifjúkról | 
akarom érteni ezeket a megjegyzéseimet. 
Vannak bizony köztük ige > sokan, 
akik még ebben a korban sem tudnak 
számot adni maguknak a célról, amely I 
felé törekedniük kellene.

Tanulnak. mert rákényszerítik 
őket a tanulásra. A másik részük meg, 
amely léhább oldalról fogja fél az j 
életet, kitépi könyvéből azokat a lapo- 1 
kát. melyekre a feladott lecke van j 
nyomtatva, kabátja belső zsebébe elrejti, [ 
hogy ne nézze őt senki diáknak. Mert 
hát ő már gavallér, aki mindennap 
friss virágot tűzve a gomblyukáb*,  j 
elegánsul hanyag mozdulatokkal megy 
végig az utczán ; szemmel tartja, el , 
is kiséri a hölgyeket s minden áron arra ; 
törekszik, hogy érdeket legyen. Min
denben jártas, ami a felnőttek sikkes | 
szórakozásaihoz tartozik s unatkozó > 
ásitással felel, ha tanulmányai felől 
meri kérdezni valaki.

Nagyon érthető tehát, ha ilyen 
utón baladva, nem ér rá elmélyedni a 

fiatat elme azokba a gondolatokba, 
amelyek hivatásának szeretettre ösz
tönöznék őt.

Ma már nem mindig lehet megő
rizni a tanuló szivében azt az ideális 
világot, amely tisztaságával olyan ha
talmas palládiumává tud lenni neki az 
életben. A mostani generátió sokat 
tud olyasmit, ami ennek útját állja. A 
11 —12 éves gyerkőcz még jóformán 
küszöbére sem lépett a középiskolának, 
már is el bizakodott rátartisággal jár, 
kel az utcán. Tanárait kritizálja, sok
szor kiguuyoija. Apját, ha emlegeti, 
csak per „örege>nu beszél róla. Pajtá
saival, hogyha meg nem tud egyezni 
valamiben, akkor kész a lovagias 
eli'.t.-zése ügyüknek s létre jön a 
béka-egérhare, akarom mondám a — 
párbaj.

A zsurozó diák. «ki estélyekre jár, 
uzsonnákon udvarolgat. sőt olykor 
táncmulatságokba is eljut, ma már 
nem is megy fehérholló számba. O tőle 
békén maradhatnak azután a könyvek, 
lelkének mélyén bátran szunnyadozhat 
a hamleti kérdés: lenni, vagy nem lenni ? 
Illetőleg a „mivé lenni'1 kérdésének 
nagy problémája.

Egy cseppet sem csodálkozhatunk 
tehát a felett, ha a mai diákgenerátió 
ebből a specieséből kivesz lassacskán a 
komoly élethivatásra törekvő vágy 
szeretete s eunek folytán a társada
lomban majd ritkábbak lesznek azok 
a karakterek, akik a becsületes mun
kálkodás dicsőségét legtöbbre becsülik 
a világon.

Nincs szabály kivétel nélkül — 
tartja a közmondás. Erről mi is meg va
gyunk győződve s épen ezért nem is 
vonatkoztathatjuk ezeket a megfigyelé
seket a gyermek és ifjú világ nagy 
összegére.

Nem, mert bizony szomorú lenne 
a jövendőre való kilátás, ha ezt a 
megfigyelésünket általánosítani lehetne. 
Ismerjük, látjuk mi a józan okos di
áksereget, a mit az értesítők is bizo
nyítanak, amely szilárd akarat erővel 
és kitartással készül arra, hogy majdan 
a jövendő Magyarországnak hasznos 
polgára, a társadalomnak becsületes 
tagja legyen.

A tanév végén azzal zárjuk be 
elszámolásunkat, hogy alapján nem 
rossz a diákság s ha vannak is egyes 
kinövései, azok nem az egésznek hi
bájából származnak, mert ha jó vezető 
kezek közé kerül, talpig ember lesz 
belőle s akként formálható, alakítható, 
hogy az élet viharában nem egy 
hamaradja fel áléiért való küzdelmet.
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Szemkórház Léván.
Karatiáth M. tb. megyei főorvostól.

J.
Túr óc-vár megy étöl az 1907. év II. felé

nek adatai állanak csak rendelkezésemre, 
de azokból is csak azt lehet levonni, hogy 
mint a többi trachomás vármegyében, Turóc 
vármegyében is megszaporodtak a trachoma 
betegek. A belügyi kormány kimutatása 
szerint 1903. évben 316 trachomái volt a 
vármegyében; az 1907. év I. feléről a 11 
félévre maradt 572, utóbbiban felfedeztetett 
99, összesen volt tehát 651. Gyógyulás és 
távozás címén törültek 89-t s igy maradt 
1908. évre 562.

Liptó vármegyében 1895-ben még csak 
egy köz-'.^gbeo ta’fc’tV' ö'szison 7 ír.-cho- 
más beteg í; 1897 boa már 24 Községben 
302-t 1907 b?u pedig mi" 1031 beteg szere 
pnlt a nyb vá.i tar' ásó □. Ezen 931 beteA közül 
az 1906-ívbő vétetett á* * 768, a szipo”ii at 
tehat 263 vö t. Miu’án a? 1907 évben az 
apadás 151 .ol, m ir-d a*  1908 évre 880 
beteg, vagyis 112”! több, min' a hány 
az 1906 évről lett átvéve.

Árva vármegyéből rém 8 került az 1907 
évi trachomab^t'. forgalom adatait meg 
kapni és igy ciak az 1906 évi belügyi mi- 
nisteri közegészségi jelentésből meríthet
tem a szükséges adatot. Eszerint 1906 év
ben x vármegye területén maradt az 1907 
évre 235 trachomán.

Trencsén vármegyéből csak annak leg
északibb részé a csaczai, zsoinai, kisucauj- 
helyi és nagybiccsei járás vehető számí
tásba, mert azokat -- amint alább kimuta 
lom — Lévával rövidebb vasútvonal köt1 
össze, min1 Pozsonnyal, hol nagy szemosztály- 
iyal biró állam köz .órhÁz van, vagy Kas- 
sávul, ahová tudomáso i szerint uj szemkor- | 
házat tervezne*,  ami azonban még messze i 
van a megvalósulástól.

Tfencsénvármegye ezen része jelenté
keny trachomás betegauyagot szolgáltatna 
a lévai szemkórhaznak, mert a zsolnai já
rásban egymagában 2047 frachomás be
teget mu‘attak ki 1907-ben, melyből az 
190b évre maradt 1814 beteg. A biccsei 
járásban 124 trachomast mutattak ki 1907- 
ben, m‘Ív böí a folyó évié maradt 117. A 
csaczai és kisuca-újhelyi járás adatait isme-

T A B C A.
Kelet költészetéből.*)

Japán dalok **)
8z>bad fordításban közli Zombory Gyula

(Női dalok.)
I,

Harmatos a fa levele,
Ráhullott a felhő könnye — 
Ráhullatta keservében, 
Bú áshatott a szivében — —

Bánat nélkül nincsen könnyű
S köm.jü nélkül jaj de szörnyű ! .

Pokoll.nguál jobbau éget, 
Elég tőle egész ‘'let . . .

II.
Iczi pici selyem bogár
Kinyitotta száját
8 eregette szivárványos
Ezüst színű szálát.

Elvettem a szálat tőle, 
Megfontam bilincsnek, 
8 rákötöttem lábára a 
Legszebbik legénynek.

De a legény hamis, csalfa,
Kiszokott belőle.
Hogy megtudtam, beteg lettem.
Majd meghaltam tőle.

lei pici selyem bogár,
Lesz még neked szálad, 

tolt megkereséseim dacára sem lehettem 
szerencsés megszerezhetni. Zsolnán van 
ugyan egy állami traebomakórház, az azou- 
ban kisebb szerű, csak 16 ággyal bir és 
nem áll szakember vezetése alatt. Ezen 
kórházat a nagyobb lévai szemkórház fel
emésztené, ez tehát nem gátolhatná utóbbi 
létesülését, sőt feleslegessé válván, beszün
tetése és költségeinek a lévai szemkórház 
céljaira való átutalás indokolttá válnék.

A lévai szemkórház eszerint oly tracho
más beíeganyaghoz igényt tarthatna mely
ből Barsvármegyére jut 2936, Zólyomvár- 
megyere jut 583, Turócvármegyére jut 
651, Liptóvármegyére jut 1031, Árvavár
megyére jut 235, Trencsénvármegyére jut 
2171, összesen 7607.

Szakember, aki a trachoma természe
tét, szövődményt és következményi bajai 
szamát és jelentőségét ismeri, köveseim 
fogja, hogy ezen beteganyag 3% át veszem 
csaK számításba, mint kórházi kezelést 
igénylőt. Minthogy azonban szándékom a 
Léván iétesiteodö szemkórház létfeltételeit 
mennél reálisabb alapra fektetni, azt hiszem 
biztosabban éret célt, ha itt ezen kórház 
számba vehető leg<>sebb betegforgalmát tün
tetem fel. így is számíthatunk arra, hogy a kór
háznak lesz annyi évi ápolási napja, mint a 
jelenlegi megyei közkórháznak, akkor pedig 
a szemkórház vagy ragyobb szemosátáiy 
felá litását célzö törekvésűnk iudokolt és 
nem illusion alapuló.

A lévai szemkórház v. szemészeti osz- 
tá y számíthat rehát évi 228 trachoma be
tegre. A lévai közkórházban eddig ápolt tra
chomás betegek ápolási napjai száma a 7 évi 
átlag szerint: 33. E szamot kicsiny lem, de 
asert mégis ezt veszem számításom másik 
alapján1. Kapunk tehát évi 228 be*eg  után 
33 napjavai évi 7524 oetegapoiási napot 
csakis trachomás betegek után.

Minthogy azonban a kérdéses kórház 
vagy osatálv nem trachoma, de szemkórhá,z 
ihevve osztály icuae, még a nem trachomás 
szombetegek után remé'he ő apó asi napok 
számára is ke l tekintettel lennünk. Erre 
nézve is a legszerényebb számadatot ve
szem ig El ia.ek attól, hogy egy
szakember veze-ése alatt álló lévai ssemkor- 
ház teritoriumja a közvetlen szomszédos

De engem, a rózsám után, 
Eleineszt a bánat.

(A gésák dalából.)
i.

Huj baja ho, még egy táncot I 
Kacagjuk ki a világot,
Úgy sem ád az semmi szépet, 
Se üdvöt, se békességei.

Huj baja ho, vígan járjuk I
Úgy is majd a végét várjuk . .
A ki sírva száll a sírba, 
Ki lesz a fájára írva . . .

Rajtam ue nevessen seuki, 
Ha majd elfognak temetni — 
Fittyet hányok búra, bajra, 
Hadd szóljon hát a muzsikai . .

Azt sem tudom, honnan lettem, 
Mi volt az én eredetem ? , .
Jobb is talán, hogy nem tudom, 
Annyival is kisebb gondom.

Csillag szül>e ? . . virág-e fán ? 
Termettem-e a riku fán ? . .
Vagy a folyó medre hozott ? . .
Vagy valaki kiátkozott ? . .

Mi' bánom én, nem keresem, 
E fölött biz nem kesergem .
Bolond a ki bátra négget.
Mikor előre is .léshet —-

vármegyéken túl fog terjedni, azon adatokra 
szorítkozom csak, melyeket a lévai közkor- 
hAzöan va'ó működésem utolsó éveiből me
nthetünk. lyÜŐ-beu, midőn felmentésem öi 
július hó közepéig helyettes képen vezet
tem még a kórházat 1059, az 1904. évben 
839, az 1903. évben 995 volt a nem tra
chomáé szembetegek évi ápolási napjai 
száma, vagyis átlagban 964 nap.

Ezen, a minimális ezámiiást alapul vevő 
kombináció szerint bátrau számíthatunk 
összesen 8'9000 ápolá i napra, mely annak 
a külön szemkórház vagy ezemosztáiy lét
jogosultságát biztosítaná.

Számításom alapjául nem a belügyi 
kormány évi jelentései adatait vettem, me
lyek az évi betegforgalom végeredményét 
tüntetie fel, hanem a tényleges évi beteg
forgalmat, melynek adatait legilleté később 
forrásból szereztem meg. Ezen adatok, amint 
már fentebb is jeleztem, a valót csak meg
közelítik; trachomás több van, mint a ra ív
nyiről tudunk.

A raeboma konok és makacs baj. 
Többé kevésbbé súlyos, elébb-utóbb műtétét 
igénylő következmény1 szembajok kifejlő
dése nélkül járó, teljes gyógyulását csak 
rendszeres, szakszerű Kezelés mellett vár
hatjuk. Eunek legnagyobb akadálya azon
ban a nép foglalkozása, életmódja és az a 
megelheiesí feltétéi, hogy néha heteket, hó
napokat kénytelen otthonától távol tölteni. 
Attó a gyógykezeléstől tehát, mely ez oknál 
fogva és körorvosi rendszerünk mostoha viszo
nyai mellett csak rapsodikus lehet, igaz sikert 
nem várhatunk. A gyógyultaknak mo dot- 
tak legnagyobb része csak látszólag az. 
Por, szél, tűző napsugár, dohos lakás at 
állítólag gyógyult trachomáét újra a nyilván
tartási lajs -omba ju tatja. Étért ke" az 
ilyen gyógyult truchomásokat törlésük után 
is szemmel tartan: és ezert én sem hagy
hattam azokat számíiásomuái figyelmen kí
vül.

Többet, azt hiszem, szükségtelen szá
mításom reális volta medett érvelnem.

N.ixüi mos., vájjon ezen betegauyag 
j Lévának biztosit ható-e ?

Az általam fentebb felsorolt trach.más 
vármegyék beteg anyagát legfeljebb a po- 

Titok jegyében születtem . .
Elég az, bogy Gésa lettem; 
Gésa lettem, Gésa vagyok, 
Igaz csókért csókot adok . . .
•) Közöljük abból az alkalomból bogy Z. (fy 

vándor tanár keletutazó ur előadást tartott keletázsiai 
ntjairól. Szerk.

••) A japán dal költés külformákban sehogy 
tart lépést a kultur népek dalköltészetével. Dalaikban 
sem metrum, sem ritmus, de még kadencia ouű» 
Hosszabb, rövidebb sorokra osztott próza náluk i da. 
melyet csupa reminiszcenciákból álló monoton ninzs 
kájuk mellett énekelgetnek el. Az itt magyar versfor
mában visszaadott daloknak csupán értelme az 
egyéb semmi. Vegyük pld. mintául a „Női dalok 
másodikét, mely japánosa*>  körülbelö1 igy 11 

„Ereszti selyembogár
Ereszti a fényes selymet
8 a hogy száján kiereszti
Én elhozom tőle
8 megkötözöm rózsám lábát 
Megkötöm a selyem szállal, 
De ö elszakajtja, 
Dd ö összetépi
8 ott maradok legéuy nélkül,
A kis bogár selyem nélkül. 
Sírhatunk is mind a kelten 
Selyem bogár vigasztalódj, 
Lesz még neked selvemszálad, 
De én hűtlen szeretőmet 
8ose látom többet.
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lí0.á ami, v*uy  «gy K«asáu mág csak 
^le„ iidö stemkórház 'ouhatna ni a Lévai 
Bseai órbásfól. De a vasúti összeköttetés a 
k-u v«télytársp»l szemben is Léva mellett 
DVom a latban.

Lptó vármegye legnagyobb része 
u-,a:i Kassának jutna, de hí a felvidéki 
.... i-órbázat L<vt kapj*,  a. or Liptó vár- 
me ,_v • is feltétlenül a lévai sze aV.órhá er- 
rjt„ i imába esik.

♦) Árvavármegye legészakibb vasúti állomása. 
♦») Árvavármegye legdélibb vasúti állomása.

L “/világos ibban bi ouyit * ml e c az
áb ázat

Léva Pozsony Kassa
Bullától 153 Kin. 224 Kin. 229 Km
Zsolnától 173 w 204 , 249
Csaczától 204 „ 235 B 280
jí.-Bi-dűsétöl 191 r, 186 w 267
Szucbabora ♦) 243 B 314 , 281
Kraiován ♦♦) 172 „ 243 „ 210

Lipóvárnaggyá Kasához legközelebb e;ö 
íÓomása Vágtáivá is c^ak 3 zónával van 
távo *bb  Lóvátó’, mint Kassá ói.

Zóiyomvármegye kizárólag Léva érdek
körébe esik. Rimaszombaton van ugyan 
nagyobb közkórház, melyben szemész sz«.k- 
cl r működik, de Zólyomvámegye zon 
rés > en, mely közelebb esn.é--: (: — . brez- 
tóbá'iya tistoici vonalon át. :) Rima zom 
hathoz szót sem érdemlő a rrachomásak 
8?san> . A vármegye tr>chomásain '< zöme 
&e ilsö járá okban tar ható. Eiekbö a Lé- 
váho. öze ebb fék vő Zólyom állomástól', 
L va 80; R'maszombat, Biezuóbanyán át 
137 és Fülek-Feieden at 106 kiiómé- 
terre esik 5 a Lávától legtávolibbta 1 
Gyávától: L^v*  100; Rmw.om'-at
le, • >.bbi füloki vonVo 86 m.-re. A ne 
C>e -ő/.,pén ievő sz riiie v, B -s-tnrcebanya 
L hó 101; R m ^zombát o , a kö> * • >«
bre- óbányai u o ‘Ion 116 óóqi er .y.re 
van.

Ha mind e űjrü mrnyt. ;n-:v jelenté
keny tényezőként szer p • . beievoujuk szá- 
mitásu kbi; ba tekintetbe vesztik i t, hogy 
egy szakképzett szemész v •• r. e - e ;■. i a 11 á ■' <■ 
sz.fukórház, melyi:*k  fe.ise.reU e •- h :eg- 
for • m • ezen bzakemher ambíciójút ielé- 
gitb s fiinak itt marad--nt biztosija a 
fdsorő t vármegyéd ha árán túl is fogja 
iid• ős hatását ér«v ttni és a, cór)t« b teg- 
forga mát a fentebb jelzett szil kerete i tú 

növelni, akkor bátran mondhatjuk, hogy 
ily ^zemkóihaz a létfel'»‘.tAiei>. Léván meg
találja. —

Folyt, köv.

Carnegie Muzeum.
Pennsylvania fővárosának, ittsburgh- 

nak délkeleti részén, óriási pázsifos térség 
terű' el ; a Sch^n'ey park.

E nevet néhai tulajdonosa átólmr. 
Schenley mi Hornos po jártó' nyerte, ki 
végrendeletébe fejőd irn hagyatékát P.tts- 
burgh városának hagyomá*  ózta.

E - üde zö d r -sége’, it.t«oV !omb,o« 
fíi-bok r-c-mport rarhitp, m'vég-it vaahid 
Ívelj át sz-les, fehér utak "'resz*ez;k.

A szemnek jól eső, friss, zöld termé
szetes szőnyeget, villák, felhökarczolók és 
ó-angól stilü épületek határolják.

Ejazaki részén, dombos oldalon a Schen- 
ey hotel tizenhat emeletes felhökarczolój a 
emelkedik, melynek erkélyéről letekintve, 
szemközt, a távolban, ködösen rajzolódik 
az égre a got stilü szent Pál székesegy
ház kettős tornya m'g balra a presbiter- 
.ernplom csonka toronya sötétlik.

Déli oldalon emelkedik a világ egyik 
leggazdagabb múzeumának épülete, a Cár 
negie Library, melynek nagyságát t s gaz
dagságát ral u c->ak a lendoni British Mu
zeum múlja felül.

E nagy kiterjed,- ü óriási négyszög 
épület, caéjának megfelelőig egy emeletes; 
mind a négy oldalra zól ó, iszögeilö hom
lokzatokkal, miket a görög klasszikusok 
szobrai valamint a muzsác bajos csoportjai 
ékítenek.

A épület maga a müéph szét remeke 
óriási csarnokokkal é*  termekkel, pazar 
márvány burkolatokkal, oszlopokkal ?s :ép- 
csőházza .

K• r. frmc’a mű'pitész * ko ása e ko
losszális épület, m 'ívnek pazar kivitelét ' 
legjobban jellemzi a rendelkezésükre bocaáj- 
tott összegnek azon nagysága, hogy az pü- 
let befejeztével az épsze- a mi Homo o c 
sorába emelkedtek.

M re a jámbor Amer kais.k f •e*  mé t^k 
« a milliók f<» becslését megejtették, a ke ' 
— R roxg is páratlan — müép r.ész, honába 
tért vissza s élvezi hasznos fáradságának 
dúsan termet." gyümölcsei .

A' o opo.t lépcsöház. özépső csarno- 
kábö egv maga*-  templomaze ü nagy terem 
be jövünk, ahol a regi görög építészet, 
dombor müvek s az o!dd termekben a , 
szobrok vannak e helyezve.

Nyom o t ka'alo.ua vásárlásával a 
lá’og ó nincs megtelhetve Minden egyes 
tárgyon j’gyzék van, mely mutatja, mit áh

rázol, me y kői bo v< ó és k n a **:  kopása
Megtaá*j*  o’.t -* ember u*t.d  >n nem- 

3'?tuek a kiváló mű •> ■ etes égéit.
És ha egyes műrész’ p oduc um, v.*gy  

régiség erededije m»*u  rém sz • t. he'ő, úgy 
oft iátja az pmber annak Ökéíetes, I ü má
solatát eredeti nagyságba s a rajt. evő 
jegyzék tuda'js, hói van >’nuk eredetije. 
A amerikai igen pra tikos, u azási Költség 
és fáradság nélkül láthatja Európa csodás 
műalkotásai' é-» régiségéi1.

A' okori - p *ke<ések  : de fü fogadalmi 
i coryii’huzi o zlopo 365 »bői Kr. e.

K -rzAt az » h ni a-ropo iszró. kxriMtidakkal 
az ödö’ik bzáctd’- < > Kr. •
H- ikarrass’.uszi os op 345. bő' Kr. o.

Perzsa dóm >ot mü ü oro x.an, sziues 
kövekből 444. évből Kr. e. Asszír dombor- 
müvek 885 évből Kr. e.

Khephreu egyiptomi fáraó szobra 3000 
évvel Kr. e. stb. stb.

A bordeauxi szekesegyház 14. század
ból való gót stilü porral ja, egész eredeti 
nagyságban s hü másolatban látható. gy 
szintén Flórenc?, Sie> a, P »dnu o'aez váro
sok régi müépjtészetü templomainak egyes 
tézz'etei : portálék. szószék és keresztelő 
kút stb.
A mellék termekben gyönyörű szobor cso- 
poitozatok. SopbocJesz és Ae ebi e; szobrai 
350. évből Kr. e. Belvederi Apolló, Veuus 
szobrai Athéné szobrai külömhöaő mesterek 
föl stb.

Az epuészeii osztály után megteki- - 
te’tük i brouzmüveket, az ásványtani, ái- 
ia-tani és p aleontologiai gyűjteményeket, 
mely utóbbicak termeiben az óriási nagy-, 
ságú ősrégi állátok megköve .edett csontvá 
zai kötötték le ügye mem«.t. D plodacus 
Mastodon G yp odop, csodás óriási szörnye 
togeicuík csontvázai.

A*  ásváuyo •.< ékkövek ezrei s azok 
f' dolgozá-ai. Reiif térképek

Az egész földgömbön éiö és a már ki
vesző madár fajok gyönyörű csoportjai, 
azok tojásai és kikelt tíóyái.

A kígyók, békák tömege, halak pre
parálva és spiritusebar. s’b.

A végeién hosszú term’kber. heteken 
élvesetet nyújtana azok -anu:mányozása,

A képtár f ö világ t-ú hosszú termei 
rengeteg sok fes méaynye , legnagyobb 
részt az európai müv szék '..Koiás.it mu
latja be Túl yornó számban ; holland fes
tők szerepelnek, míg -jí fe^tőmüvésze- 
’ünket nagy Mu- Rácsini. Agy fe tménye 
képviseli.

Köuytára egy m.iliu kötetnél többet 
szárn ál s o!v» u termei angol kéu^ elemmel 
vann > < bere ider.ve. A könyvtárból bárki 
dijtalai uí kaphat o vamiányokat, csak nevét

A nagy nyelvi! asszony.
— Japán mese- —

Hallóinál! után közli; Zombory Gyula

Aoyama asszony vol*  a egnyeivesebb 
asszony egész Josinóban, pedig hat a ja
pán nőket sok minden más egyébbel meg 
lehe’ vádolni, csak a nagynyelvüséggel 

mert önm?gadók, a'ázatosak, ismerik 
táraada'mi pozíciójukat, tudj ik ők jól, hogy 
oáiuk az asszony alárendelt pária, eszköz 
csupán, melyet tetszése szerint használhat 
fel a férj, a parancsoló erre is, arra is.

De hát Aoyama asszonynak mégis 
^nyelvei* 4* melléknevet adtak a josinóiak, 
^ert szókimondó volt s mindig arra 
törekedett, hogy övé legyen az utolsó szó. 
Sok baja is akadt e miatt, küönösen az

' létében, a ki nagvnyelvüségét azzal 
szokta megbüntetni, hogy éjjelre bezárta a 
juhok, kecskék közé. Mikor aztán a férj 
na,“ halt, a szomszédokkal felenelt Aoyama 
asszony, a kik azonban nem zárhatták őt a 
Hók közé, hanem más módot eszeltek ki 
8 azt igen ügyesen keresztül is vitték.

olt a pzoms%éd falubau Hijbujban egy 
kuruzsló, a ki ostoba babonáskodással gy^’ 
^yito^ta a népet. Ez*  felbérelték a josinóiak, 

hogy ereszkedjék szóba Aoyaroávai, a kiről 
tudva volt az is, hogy hiú volt egykori 
szép'égére s szívesen eiős gitoné bájait ma ' 
is, ha lehetne.

A kuruzsíót megvették, adta< i eki 
egy ‘ál mézet, egy nagy korró frissen fejt 
kecske tejet s egy zsákocska rizslisztet, j 
hogy tegyen valamit ésszeí-móddal, hogy 1 
végre vaiahára megszabaduljanak a nyelves 
szomszédtól.

A kuruzsló rövidesen felkereste Ao- 
yámát otthonában, elment hozzá kére
getés ürügye alatt s szóbeszéd közben rá
tértek pgyébbre is; rátérült a herzéd a 
szépségre.

Aoyama sohajto'va fejezte ki, hogy 
áldozatokra is kész lenne, ha ifjúkori színe 
visszatérne.

Mi «incs annál könnyobb, mondta a 
kuruzsló, csak egy kis fáradságba kerül, 
mert gyalogolni kell jó darabot, hogy a 
sególy eszközt elérni lehessen. El kell menni, 
úgymond, fel a hideg J"ss;öbe s ott éppen 
n téli bon éjszakáján a Visnu ist-n szobra 
előtt a kőlépcső harmadik fokára arccal le- I 
borulva ki kel) » nyelvet nyújtani, hogy az 
a követ érje s addig kell ott tartani, mig

a kő m »g nem szó al, hogy elég . . . Az 
eredményt aztán n*eg  íozja 'átüi ;t*hon  a 
tükörben

Aoyama megfogadta a tanácsot, a 
miut a teli ben (a téli ujesztendö) elérkezett 
kitoiíban elvándorolt Jesszőbe s követte 
mindetb n, a mit a kuruzsló neki mondott 
A csikorgó fagyos éjszakában rányujiotta 
nyelvét a jeges, havas épcsöre s ott tar
totta soká, soká, várva a titkos intőimet, az 
„elégu szót a dermedten fekvő lépcsö- 
zettöl. Az intelem azonban igen sokáig ké
sett, hogy Aoyamánuk már a nyelve is le
fagyott s vegre a uagy kintól nem ma
radhatott tovább, hát magától szépen haza 
ment.

Alig várta, hogy itthon a tükörbe néz
hessen. Bele is nézeti, sőt még a nyelvét is 
ki akarta nyújtani, hogy azt is lássa, hát — 
uramfia, nyelv helyett egy kis rövid hús 
darab izgett-mozgoti a szájában s mikor 
beszelni akart, egyebet sem tudott mondani, 
mint: la la, la la. Ezt anyirá szégyenlétte 
a riokbeszédü asszony, ho^y soha egy szót 
sem váltott senkivel, nehogy megtudják, 
mennyire csúfolt járt Jesazőhen. Ettől 
fogV3 nyűgöd »n étek a Rzomnzldok. — 

alo.ua
Koi%25c3%25a1s.it


JB _A_ írt S 1908 juuiua 28
4

a lakAiát jelenti be. L>« h» pontos idftb-n 
elmulisrtja aun k vs-t-a adáséi- >z. Huny 
pénzbírság!! 1 nuj'a*»  .

A épft «t nyugati homlokzata díszt *r-  
nj'‘h<-f foglal magába , hol minden jÓ*é-  
konv C'lu előadások, hant; vers• »»'. »*•  •**
felolvasztok, minden d’j nél-ül ergedelyez- 
tetn-k.

Mi d ezen előnyöd s kényelem dácsá
ra a könyvtárakat kevesen látogatja .

Az eső e ál t. a veröf’ny minket is a 
szabadba csábit s a K«nnywood mu’a ó 
hely — mely a pitiaburghiak városligete — 
oly kedemes *zór-ko  ’ nyújt.

deszeri Bobok Maria.

Különfélék
Lapunk jelen számával uj előfizet 

nyitunk a „Bors- XA 1'11Lik évfolyama ll ik 
félévére. '1 isztelettel kérjük ez alkalommá elő 
fizetőinket, hogy előfizetések megújítása iránt 
e hét folyamán intézkedni szíveskedjenek, 
nehotji/ — késedelem miatt a lap szétküldésében 
akadáluok merül jenek fel.

Helyben az elő fizetések eszközlésével e 
la/> kihordója b Zolik meg; vidéki előfizetőink 
részére pedig posta utalványt mellékeltünk.

— Himeuhirek E héten ün epnapjai 
jeszne*  H mennek, három nevezete*  ifjú 
párt fog az éle’re egybekötni a ha a-«sag 
szent i-öelóke. Holnap, h •tföu esküszik 
Svarba Endre tanító örök hűséget arájának, 
Ghimessy Erzsiké kisasszonynak, Ghimessy 
József polgártársunk kedves Bányának 
Holnapután Bazár Zoltán képzöintézeu tanár 
tartja esküvőjét a menyasszony szülnek 
lakóhelyén Batta-tzéken ; szombítou pedig, 
d. e. f •! 11 órakor dr ifj. Ordódy Vilmos, 
várm^uyci el-ő aljegyző ve**  • oltárhoz Mjla 
són bájo^ monya-fazon vá , Motesi.zky Saroltát. 
Az ég á dá^a !-gyen a <z »p Köcés-i<eu!

— Dl’ Szabó Gyula k r. törvény
széki b ró az •r..: yo m*róii  törvény*  -ék’Öl 
a pozsonyi kir. i’eiőtá’* áho< táblai elnöki 
fitxárnak neveztetett ki. E ki üntetÖ m»'g- 
bizkté« fényesen illusztrálja * ki á!ó fia’al 
bíró tehetsegeit énrendkiviii inunkatni-Asái. 
Szizböl gratuáiiink ezep m^gbuatnahoz, 
me'v mtgtetMbb f iatokhoz vezet és óhajt
juk, hogy rövideseit keriiljöo vissz-*  hozzána, 
hozzá méltó hatáskörrel!

— Előléptetés. Dr. H mos Peter, 
B^rsvárm 'gye kir. tsufeiügye öje a VI1. 
fizetést osztA*yba  lepett elő.

— Megbízatás. Bencze Imrét, a lévai 
tanítóképzőhöz beosztod gA/.disági szakta
nárt a fö dmi velétügyi miiiszter a gazdaság 
ismétlő iskolai tanítok kiképz sé^e szerve
zett — Rmuszombatban tartandó— szün
idei tanfolyam veee'esevei bizta meg.

— Kinevezés A vallás es közokta
tásügyi miniszter Dr. Katona János lévai 
tanítóképző in'ézet*  t nárt a knkunfe egy
házai áll. tauiió&épzö lut'zec igazgatójává 
nevezte k>.

— Záró ünu p a zárdában A 
lévai irgalmas nővérek ítéaete e hó 25-en 
záró-ünnepséggel végezte az 1907—1908. 
tanevet. Az ünnepségen a szülők és az ér
deklődök oly nagy számit jelentek meg, 
hogy a jelenvoltak egy része nem is fért a 
terembe, A műsor minden számát élvezettel 
hallgatta a közönség s az egyes számok 
után szívesen honorálta a megérdemlőit 
tapsokkal éa tetszésének nyilvánításával a 
szereplők t. A zongorajátékban kiválóan 
kitűntek : Mészáros O ga, Rohonyi C*e*a,  
Grapka O ga, Patay Etelka, Teszák Erzsé
bet, Fekete Vilma, Csekey Adrienné, Hecbt 
Elza, Mácsánszky Lujza es Iloaa. — Állaga 
Cimbaiomkoncercjét Kern Margit h.rmonium 
kísérete mellett Guggenbcrger Mária játszotta, 
aki azt a kedves, nehez darabot ritka 
ügyességgel adta elő. — Frecska Aranka, 
Farkasnak Tanulni kell ! cmü monológját 
— Farkas Olga Váradynak Szivárvány c mű 
költeményét, — Izsóf Ilona Stepesy-D unény- 
nek Szent Ezsebet melodrámáját és Mácsánszky 
Lujza A rányi Emilnek Tizenhárom című 
költeményét szavalta el. — A közönség 
mind a négy számot elvezettel hallgatta, 

mert a szereplőknek meleg’rzésü előadása 
bán minden egyes költemény a legszebben | 
érv nyosü t. — A műsor eddig fehoro — 
szamainak kiváló sikere a nővéreknek fit 
nőm illését es hazafias ér elmét dicséri — 
A r rnekü e őadott énekszámokért — 
Papar a regéje, N-pdalo’-*,  Téli dal nyáron 
és Rákóczi indu ó — ame yet a növendékek 
bárom s?ó amban • neke t -k, — a közönség 
ön/íme éli méréssel adózott a különösen fe- 
^ye mezeit enekkarna*  es lokody l«tvan- 
7.. , aki ez /balommal i*  megmutatta, 
bog) a- ének anila-, »«*k  és • övezetesnek 
• geo je ' s mestere, *mi  leginkább kíiü it a 
Rákóczi induónak pr*cu  vöidi >áb*  >. 
A műsor b- fejezte u án a jelenvoitak az 
óvod*  udvar menjek, hogy végignézek a 
po gari leányiskola növendőkeinek élénk 
dalok- és játékokká tűs erezett torna-ün
nepségét. A tornát vezető nővér a. osztá
lyoké egyen^int vonulta ta fel. A nő en- 
d ke< sz élvezetes látványosság szamba f 
menő gyekor atoaat és játékokat a legna- ; 
gyobb ügyess'gge oldot'ak meg. A torná
szát’ Koszo n- es vi-'játék és uleses magyar 
je mezbe öltözött kilenc növendék a<tal 
gyönyörűen ejtett magyar szóló fejezte be. 
Végűi azon intézet igazgatója, Bóthy László 
pr^post-p e »án záró és búcsúbeszédst inté
zett a növendékedhez, amelyben jövő e is 
kérve a szülőknek az intézet iránt eddig 
tanúsított biza inat es érdeklődését, — 
meleg szavakkal mondott hálá' köszöuetet 
az. intézet tantesfü elének a tanév alatt, ki
fejteit buzgó mü-k■ délért. A növendékeket 
p-dig v4*  iaBos'.gra es a hazauak szeretet- ra 
serkentvén, érzéke yen búcsúzott el a IV.-14 
ősz álynak a szivekhez szó't beszédtől a 
kényekig megható ' növendékeitől, akiícu-'k 
.. családi iü he y megbecsülését, a munica- 
szeretetec es ie kük tisztaságának megrt ze 
aet kötötte szivükre. — A közönség egy 
kellemes cm! -kk 'l gazdagod a azon biztos 
tudatban hagyt*  .-I a za:da tálait, hogy azok 
közö t a legUpin ttosabb iga gaias párosulva 
a lövend'kek önaet en fáradságával csak 1 
jó es hasznos gyümö csőt teremthet.

— Lévai ískolatársak találkozója 
Ma, vasárnap gyú<u<*á  óss/e va osunaixu 
azou is'-colatársak, akia 10 evvel ezelőtt 
tettek Léván ereuségi vizsgálatot A<kori 
tanárai*  kö ű itt vannak: Iliid idi Géza, 
Deák Miklós, Sinkovits Ferenc A ’aií vamo 
közűi ket«ec laxn k Levau : tíerkó István 
főhadnagy é*  dr. Steiner Oszkár ügy ved. 
A találkozást kedvessé teszi a/, hogy a ki
nek van, családos'ó jelenik mega a aikoz >n.

— Helyettesítés Az esztergom--«gy- 
házmegy 'i főhatóság a gyöngélkedő Lulicsek 
Izidor verebélyi e *p p ebsuos he yeue- 
sitésevel megbízta Cservense Ká mán ottani 
segéd e!készr, a ki a kétszeri misézés jogát 
is megkapta ezen időre.

— A barsmegyei gazdasági egye 
SÜlet foiyo ho 28-au vasárnapon, d. e. 10 
ora«or Léván, a városház tanácstermében 
rendes közgyű ést tart, melynek tárgysoro
zata a következő : 1. Jelentés az egyesület 
múlt évi működéséről. 2. A számvizsgáló 
bizottság 2 tagja által megvizsgált és he
lyesnek talált 1907. évi zárszámadás meg 
állapítása és a felmentvény megadása. 3. 
A pozsonyi nemzetközi sörárpa-vásar ren
dezése és anyagi ho&zájáruiás. 4. Jégvert 
községeink jég eileu nem b ztositott gazdái 
részére ingyenes vetőmag iránti gondosko
dás az állami inség-alapoól és a jégbiztosí
tás kiterjesztése olcsóbb dijakkal. 5. Folyó 
ügyek éa indítványok.

— Letört virág Dr. Koipaszky Dá- 
uiel báli örvöse es családját súlyos csapás 
érte, Lenke nevű 8 éves leánykája f. bó 
21-én hosszú szeavedéa után elhunyt. A kis 
halottról szerettei a következő gyászjelentést 
adták ki: Dr. Koipaszky Dáni-1 és neje 
szül. Koritsánszky Vilma, úgy szintén fiaik 
Jenő és Tibor, valamint nagyapja Korit
sánszky József és az összes rokouság nevé
ben, fájda más szívvel jelentik hőn szeretett 
felejthetetlen leányuk, illetve testvérüknek 
és unokájának; Lenkének junius hó 21-én 
este 10 órakor, életének 8-ik évében hosz- 
szaa szenvedés után történt gyászos elhuny
ták A kedves halott földi maradványai 
junius hó 23-án, d. u. 5 órakor fognak a 

háti evangélikus sirkertben örök nyuga uíu a 
helyeztetni. Báf, 1908. junius hó 12 
Hunvai felett virras*/.on  a béka angyala!

— A barsmegyei ref tanítóeg 
SÜlet f. hó 18 n tar.o’t*  te lévai ref. 
lomban évi Rö<«yülés t. A tárgysorozai 
a kővetkezőket o.n'ítjü. : Végh István 
mer-ette a Barsmegyei Tanítók Háza l- 
méjónek eddigi elörehdadásá A már 
gvü t alap ós a megígért ’á uoza'ás leh 
’e -zi, hogy s Toki ók Háza m ír 1909 
szép'emberei) w megnyílt)*',  — Ifj. Tóth 
István, "rgenyei aní ó *1  igyon h* p, kö 
erejű be z'-det mondo t féi ükorahan 
hunyt niödjé ö , Galambos Jánosról —Kis< 
Imre zselizi ts uxó hadat ü<ent a nép 

■ zosásos búcsúztatóknak, mo y - két — o c . 
p»n r — szók megrendít ni az ős 
rokonok, 8zom.,zídok megóneklésér j s »tn 
versesetek épen nem válna*  a magyar 1 j. 
dxlon disiéie ízléstelened is, meg Ke ó- , 
nem honorá ’*gy  munkává terhe , * 
kántort. — Ezu áu migejf sitik a ti-^ti) - 
fást; lóth Lajos elnök emondajávV. e : ö 
választató t Táth István lévai kantort 
a e nők -’ett Soós Géza, p-*uztáros  Salga En re, 
főjegyző Székely Géza.

— A nép. liy címen Kövtskuti Jenő, 
a lévai taniioxépóö igazgatójának k> 
tollából ’íz remei, rajz jelent meg, m • y 
rajzok a magyar nép életviszonyainak it 
tárják elénk, színes költői képekbet , d-. 
megdöbbentő erővel és iga&sággal. így t 
uemcsak költői alkotás ez, de iránytűd is, 
amilyenek a n*gy  Eötvös regenyei, R jgi 
Viktor Elnémult harangot, cmü regény A 
raj okna-. élénk előadása, kifejő ö e jti 
sti iisa azt a benyomást teszi, mintha a 
szerző ott a helyse nén vet: voln*  róluk 
fényképét, de olyat, me yen a színe is 
látszanak, az slakoa p-dig szólnak es cie- 
iekeduek. Mnideuikoői pedig érzik a .0- 
ciaiis bajokat meleg reszvéit I néző ein ír
barát, aki bizony itt-ott szembe is mondja 
a közönyös társadalomnak : j‘ uccu se! — 
A.6 tzieses kötet fara másfet koiona.

A vasúthoz vezető gyalogjáró 
Semmi nem t r hat öröate, így & gya og" 
táró út sem, ezen is nagyon meg atsz»naic 
az idő es használat nyomai. A< apró fedő
anyag iedopot: róla, csak a nagyobb fajta 

avicsok allauak éllel fölfe é, ezért aóuian 
a jámbor utazó inkább a k éra mi tón b ag, 
amikor a jármű/eaiöi iehe . Ajanhuk ezt a 
városi tanács **zive8  figyelmébe.

— Törvéuyszüuet A lévai kir. ja- 
rasuirosagnfai < törvényaeze*  augusztus hó 
1-étől 20 ig szünetelni fog. Ezen időre tár
gyalások nem 'űzetnek ai, csak a hala< ist 
nem tűrő ügyeket intézik el.

— Katonák szabadságolása az 
aratasra A honvédelmi miuisztoi az ubZ- 
szed törvény hatóságokhoz rendeletét küldött, 
amely je:enti, hogy az idén az aratasra 
három hétre szauadiagoini fogják a köóös 
hadsereg legénységének jelen'eaeuy részét. 
A 4., 5., 7. és 13. hadtesiparancsnokságboz 
tartozó legénységét e öreláthajólag julius 
elejétö' kezdve, a 6. és J2. hadcestparabcs- 
nokaághoz tartozó legénységet pedig nagy ’b- 
bára julius második felétől kezdve fogi<-k 
szabadságolni. A rende et fóob mtéí'ed ei 
ezek: első sorban azo< a katonák szab*d-  
ságomudók, akiinsk szülei s*já*  birto*u<oQ  
gazdálkodnak. Esek után ások a katonák 
reszesitendök a jelzett kedveséiben, a 
mezőgazdasági birtoknak tulajdonosai vagy 
bérlői, vagy pedig ily oirtokosokna*  vagy 
bérlőknek fiai, eseken kivü míg birtoko
soknak vagy béllöknek távolabbi hozzatar 
tozói is, ha a szabadságolta ni kert egyé*  
nek katonai szolgálatukat megelőzőleg kö
zös háztartásbáu eltek velük. Az igényjo*  
gosultság sorrendjére nézve a birtok nagy*  
aága irányadó. Első sorban a minituálid 
birtokok tulajdonosai illetőleg ilyenek ti* 1 
részesülnek kedvezményben.

— 39 eser elhagyott. Ki hinné, 
hogy magysrordiA^on •> nlhagyott gyi-rof- 
kék Bzáma mily óriási ? A gyermekvéá^lnis 
még nincs az egész vonalon kifejleszt'0 e> 
mégis ma már 39.000 gyermek van 0lh«- 
lyeave • menedék helyeken. Egész kis !»•““ 
sereg ei, kiket a nyomortól, az elsüliéstől, 
emel ki az embersserotet, a gyermakvéd'-le®.
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Fürdési szabályok Egy égést- 
fle y. köz eményb-n olvastuk a köve-.közö 
fij. . -i szabályokat : 1, Sohase fürödjél éh- 
gyomorra1 vagy mindjárt nagyobb étkezés 
ut 2. Mielőtt lehűtenéd magad, gondos 
kopjál mindig arról, hogy tested meeg lé
gy , történjék az bar a levegőnek vagy 
vi ek mesterséges fe’m ‘legi'.éa*,  vagy 
bepóiyázás vagy erősebb mozgás által. 3. 
A *st  lehűtése arányban álljon a felnnle- 
g(. 1 és ügyelje arra, hogy az egész
te t egyenletesen befolyásolja. 4. á t-alá*  
ha oh *»e  fürödjél 18 C® vagy 14 f/j R° 
a]i i l‘ómérsé<letü v zbeu, h*  c ik azt az 
oi > os határozottan e n**ru  rendelte. Küö- 
nö n idősebb egyéne-c és gyermekek óvs- 
koujwa*  az em itetuiel hideg öb vi'ben 
fii; ieui, legjobb, ha ezek lanyha mosdással 
k dik. 5. A test falszárítása egyenletes és 
tö iletes legyen. 6. Sohase á Ij meg für- 
d után hűvös levegőben, han^m mmd'g 
t ‘gy 6gy kis ideig tartó mozgást utána. —

— Az ezüstfcrintok alkonya Auszt
ria un Komolyan foglalkoznak azzal a terv- 
vt , hogy az ezüstfo ifitosokat a forgalom 
bó vég'eg kivonják és a koronaértékkel 
való számítás általánosítása végett három
koronások -t és ötveijfilüreseket is hoznának 
forgalomba. Az ötfillérest mar a koronaér- 
ték behozatdával akarták forgA ómba hozni, 
de akkor e á Itak ettől a szándéktól, mert 
attól félték, hogy emiatt neme y éle'miszer 
megdrágult volna. Természetes, hogy mind 
ez csak a magyar kormány hoz ájáru ása 
után történhet k meg.

Mi az oka a gyermekok has
menésének? Amíg a hűvösem; evszaKok 
idején a gyermekek bányásos hasmenése 
aránylag ritkább es vt sz *iycelenrbb  megbe
tegedés, addig a nyár középén már gyako
ribb, sőt a legm-l-’ge; b hónapokban nagyon 
sűrűén előforduló, gyors és veszélyes 'efo- 
lyásu, eíannyira, hogy ez idö.->z«kban a 
gyermek halandóság ijes'tő mértékben foko
zódik. Ennek a s<om>ru dolognak, mely 
bár legfeltűnőbbe*!  a nagyvárosokban lát
ható, de a meiy a falusi gyermekeket is 
észrevehetően tizedeli, két nagy ie entÖségü 
dolog adja meg a magyalázatai : a nagy 
hőségtől okozott csökkenése a kicsinyek 
ellenál.óképeaségene?, másrészt a tehéntej 
hakteriumtai tuim'inak rohamo? m gszapo- 
rodasa és a tej vegyi bőm áaa.

Az utóbbi ártalmaktól könnyen megóv
hatja az anya gyermekét, ha annak táplá
lására, csupán a Nea lé ^yermekiisztj »t hasz- 
i álja me ynea kiválóságát mAr csaknem 
fe'százados múltja igazolja, s amely mindig 
készén all a használatra, jói táp.'ai, nem sa- 
vanyodia es nem hóm ik soha és e tulajdon 
ságai révén az emésztőszerveket u mind'g 
rendben tartja.

Közönség köréből.
Köszönetnilvanitas

Mindazon testületek, jóburátok és isme
rősök, kik a felrj n férjem, atyánk, 
nagyatyánk illetve a, toknak, Krizaányi 
Ksro'ynak elhunyta al’- .mából resavetüske' 
fájdalmunkat enyhíteni szíveskedtek, fogad
ják ez utón há'ás köszönt t mket.

Léva, 1908. junius hó.
Krizsáuyi család

Köszönetnyilvánítás.
A lévai kath. legény egyesület 

által junius 18-ín és 21-én rendezett szín- 
eloadás alk. Imával f’ölülfizottek a kővetke
zők ; Nagyságos Báthy László 9 kor., Ft. 
Cserhely. Sándor 5 kor., Csernák Izidor, 
lványi András, Nyi.-edy Gyula, Kónya 
József, Balogh Lsjoa 2-2 kor., Ghimessy 
Mihály, Demjén Jenő, Nagy Antal, Gimes- 
János, Ertinger József, Kovács József, ifj. 
Bartos István, Terencst Géza, Gu'ia János, 
Wolf Mihály, Frasch József, Bella Aotai, 
Lhrik János, Kováciik Márk, Smiedberger 
Jáuosné, N. N„ Beodagna Gésa, Szcndrö 
Miksa 1—1 kör., Csuvara Mihály 50 fii'. 
Szabó Istvánná, Uhrik Sándor, Kostyek 
József, 40—40 fill,, Kratyina József 20 fill..

Kiéin Ot ó 60 fillért. Mindezeknek az egy- 
let nevében hálás köszönetét mond az el
nökség. A két estén b-foyt összesen: 310 
kor. Kiadas v<» t : 220 kor.

Köszönetnyilvánítás
Oroszkán, pünkösd vasármp és hétfőn, 

közkívánatra pedig utána kövekezö szom
baton, jótékony czélu müsedveö sz’nielőad-s 
tartatott, a helybeli róm. ka’h, olvasókör 
könyvtára javára. — Mind n kezdet nehéz. 
Körünknek, moly az ívben alakult, nincs 
oly anyagi ereje, hogy minden s/üksegeseg 
be bírna szerezni. Adott a jó Ls-en, oly 
nemes szivü embert, ki Au.il m^gsegitlet- 
tíink Lovag Üreyseho/ Sándor ur. cukor
gyári igazgató, a Kór részére szives volt 
átengedni a azinptdo', kulisszákat és s 
függönyt, ez alkalomra — Lovag Dreyschok 
báudor cukorgyár) igazga'ó és Schoen G-*za  
főkönyve ő 10—10 koronával járultak a 
jótékony cél eieréaehoz. — Fe üitizet'ek : 
Ronger Guaz’áv c. gy mtéző 3 ko>'., Balos 
Nándorne 4 kor. (E. D&násd), R.z Vencel, 
Reohts Miksa, Stein Vik'or (B^ny) 1—1 
kor., Laudes/. József (Budapest 2 kor., 
Fimtzer István 80 fill., Laska Imre 20 fi 1. 
Ez utón is fogadja*  kötízöne>ünket szives 
’amogatásuker , Kik célunk elérésében segí
tettek. Tisztelettel : róm kath olvasó 
kör Oroszka

Tanügy.
Beírás a helybeli főgimnáziumban az 

1908 —9 tanévre
A b írás a főgimnázium összes osztá

lyaira nézve julius hó 1. 2. és 3. napján 
délelőtt 9 —11 óráig lesz a főgimnáziumi 
épületben.

A tanulók szülei*  v gy azok helyet
tesei kíséretében je.ennek meg az igazgató
ságnál Magúkkal hozzak legutolsó isko ai 
bizonyítványukat, az intézetbe előtör he- 
i pók a bizonyítványon kívül kötelesek 
m *g  bemuta ui kereszt -velüket (anyakönvi 
kivonatot) és ha 12 evesek, az ujraotfási 
bizonylatot is.

Az I. osztályra 9 évesnél fiatalabb 
tanuló nem veheiŐ fel.

A. II. osztályra az e ső napon, azaz 
julius 1.-én, csak olyan tanulót vesznek 
fel, aa» »z I. osztály hely nett végezte A 
má-od k és h.rmadik napon ilyen korláto
zás nincs. Tanácsos, hogy az I. osztályba 
a haiyo**n  végzett tanu'óa uiár most Írassa
nak be, hogy a tanév elején a II. osztayt 
va Ószi; Ü z-futolisága mia’t ki ne marad
janak.

A beírásnál fizetendő 4 korona felvé
teli, 2 korona értesítői es 1 korona fj. 
könyvtári díj, összesen 7 korona.

A beírás alkalmával tanácsos a gimná
ziumi segélyzö-egyeaüietbe is beira’kozm. A 
tagsági-díj három évi kötelezettséggel éven 
kint 4 korona.

Az egyes osztály-fŐuökökuél csak 
azept. hó 1.-én, 2.-án és 3.-án lehet beirat
kozni.

Léva, 1908. junius hó 25

Cserhelyi Sándor
fögirnu. igazgató.

Lévai piaciárak.
Kovalvesetö : Kiíuy. Jóm.’ r«ndörl» .p lány

Buaa m.-máísánként 22 kor. 40 fill. 23 
kor. 60 fill. — Kétszeres 18 kor. 80 fill. 19 
kor. 20 fill. — Rozs 18 kor. 90 fill. 19 ko- 
40 fill. — Árp» 13 kor. 60 fill. 13 kor. — 
fi!l. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 80 fill
— Kukorica 14 <ror. 10 fill 14 kor. 40 fill
— Lencse 24 kor. 40 fill. 24 kor. 80 fill. — 
Bai> 10 kor 80 fill. 11 kor. 20 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természettől aránkamentes 200 - 210 
Vörös lóhere, kis aránkás 200—170 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150-155 Luczerna, 
természettől arankamentcs 175—180 Lu- 
czerna világos szemű aránkás 160—170 
Luczerna, barnás szemű 150—155 Biborhere 
36__40 Baltacain 74—76 Muharmag 16—17 

Hivatalos í ó 11 e in e d y.
3657*1900  szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 

1908 évi julius hó 13-án tartott rendkívüli 
közgyűlésében 3657/1908 az. határozatával 
a.várost kőbánya kibővítése coljából Dal
nok y Ka mat.né és Dalnoky Janosné óvari 
lakosok t i ajdonát képező es a lévai 813 
számú tjkvben 1739/n hrsz, közép óiéval 
szőÜÖ és a raj a epü t hajléknak megvéte
lére vonatkozó adasveteh jogü'y ötnek tár- 
gyalá >it a jelen volt tagok ciekély száma 
miatt 1809 évi j bús hó 14 ik napjának 
d. u. 4 órájára tűzte ki, meiy határnapra 
Léva r. t. varos képviselőtestületének tag- 
jai jelen hirdetmény utján is meghivatnak.

L^va, 1908. évi junius hó 13-án.
Eod.og'ii ZLajoa, 

polgármester.
34<>8|1907 szmid.

Hirdetmény !
Ezennel közhírré teszem, hogy Léva 

r. t. varos képviselőtestülete 1808 évi ju
nius hó 13-án 3656/1908 szám alatt hozott 
hatáiozatával a Magyar Jelzálog hitelbank
nál levő 575000 koronás 50 évi törleszté
se s kölcsöne hátralévő részenek convertá- 
íáeát, illetve a tör esztési határozatot ezen
nel közhírré teszem s a város hirdető táb
lájára kifüggesztettem a a kisdóhiva:.*  bán 
(: városház I-sö emelet 12 az. :) a hivatalos 
órák alatt (: d. e. 9 12 óra közben :) bárki 
aital megtekinthető s az 1886 évi XXII. t 
ez. 25 § a érteimében e lene 15 napon be. 
lül felebbezés nyújtható be.

Léva 1908 évi ju lás hó 26-án.
Sóo.og'ix X_i0bjo*  

polgármester,

■)661 1908 8%ám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város kepvi^elötestülete

1908 évi junius 13-án tartott rendkívüli
özgyülésében a kü so vásártér kibővítése 

iránti ügyének érdemleges tárgyalását az 
előkészítő muhkáia’okai beszerzése végett 
1908 évi jufitirt hó 14 ik napjának d. u 
4 órájára tűzte ki. mely határnapra Léva
város Jcépviselótes ií etenek tagjai jelen 
hirdetmény utján is meghivatnak azzal, 
hogy ezeu közgyűlésen a kü.sö vásártér 
kibővítéséhez szükséges terület megrzerzese 
tárgyában kötendő csereszerzödes es a fi
zetendő vételár fedezésére igenyelt 36000 
korona kölcsön megszavazása tárgyában a 
tagok szamara való tekintet nélkül érdem
leges határozat fog meghoiatni

Léva, 1908. évi junius hó 13-án,
Ecciogh. TLa-jos 

I uigarmesie

37|19Oo E. szám.
Meghívó !

Lóra r. t. város képviselőtestülete 1998. 
évi junius hó 30-ik napján d. u. 4 órakor 
a városi szekháa nagytermében évnegyede*  
rendes közgyűlést tart, melyre a képviselő
testület összes tagjait tisztelettel meghívom.

Keit Léváu, 1908. évi ju ius hó 26 án.
Sáctogrlx Xj&Joa 

polgármester

365b 190b szatu.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 1908. 

évi junius hó 13-án tartott közgyűlésében 
özv. Kosztolányi Zngmondné szül. Kaizer 
Ottilia tulajdonát képező és a lévai 3053 
sz, tjkvben A 1 sor és 3061 hrsz. alatt 
fölvett báli utczai pinezének vétel esetleg 
kisajátítási eljárás útjáu való megszerzésé
nek ügyében a tárgyalást a jelen volt ta
gok csekély száma miatt 1908 évi julius 
hó 14-ik napjának d. u. 4 órájára tűzte ki, 
mely határnapra a képviselőtestület tagjai 
jelen hirdetmény útján is meghivatnak.

Léva, 1908. évi junius hó 13,án
Sóctugrls. ZJeijao 

olgárniestsr
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Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1908 -v junius hó 14-tÖl 1908 évi junius hó 21 óig

Születés.

’ 70l0\ Ü6tf
"v

< t =
A gyermek

neve

Ürge János Sabik Erzsébet . • íny Kata1 in

Pásztor Lajos Hallama Ilona fiú halva szült.

Horváth Istváu Koczman M. fiú István

Goman József Balog Eszter faanv Gizella

Ifj. Zilay István Kosa Jolán leány Jolán

Zom Antal Németh Eszter fiU Lajos

Stukovszky Ferencz A. M. fiú Lajos

Hazass g.

Völegenv es menyasszony neve Vallása

Ozv. Jan.sek M. Özv. Erdőfi G-né r. katb.

Csérny Karolin

Ozv. Geller J. Kovács Zsuzsanna r. kath. ág. h. ev.

Lutovszky Károly Kis Mária r. kath. ref.

Halálozás.

*7 (jlhljpi! Ah”-! » •

Berger Henrik i jak és bélrák

Misáik 8 tudor 3 hónap vei. szi'i, gyen^.

Koota János 66 éves Májzsugorodáa

Szerkesztői üzenet.
BÚCSÚZÓ*  Léva. Köszönettel vettük . Közre is adjuki 

r csak akkor ha mar aktuális lesz. Ráismerni a ré
gebbi nótára !

Ny i Ittér.*'
Nyilatkozat a szamtiszt könyveié 

választáshoz.
A „L va öi < 'ó“ f. hó 26-> a-án> 

bán Kovács József joghaPgrató ur Tokody 
IatvA ur szereplés' • ttöi kérdőt intéz 
hozó; noA.ybo jo osufatlanul engeru i« beie von. 
— Tokody István úrnak a BBarsu juniua 
21 ik számában közzétett nyilatjcoaatát — 
szűkösednek látom a kővetkezőkkel kiegé
szíteni :

Tokody Istyán u*-  junius 2-án a vá
rosházán bent járt Sz. S. főjegyző úrnál, 
itt kvíiit zóbi at üresedésben levő állások 
betöltése ; innét átkisért hivatalos helyisé
gembe s akkor intézte hoz/ám azt a 
kérdést, hogy Farkas Tivadar és Kovács 
József pályázók képességére vonatkozólag 
mi a véleményem; azt vá‘aszoitaro, hogy 
K J személyes képességeit nem ismerem, 
de F. T mar >olt néhány hónapig dijnok 
a váro-ná1 « ezen minőségében használható 
és ügyes volt. Ugyanezen kijelentést tettem 
F. T-ra vonafko7ÓHg az olöér'ckez’^ton 
is 40-50 ember előtt, amikor — működé
sére voDhtko ólag kérdés; intézték hozzám.

Ami K. J. urnán i/.on állítását illati, 
hogy én Ő előtte F. T-ró! bármiképnn 
birálólag nyilatkoztam vona. teljesen '
tévea / iiiias, m rt én az illc'.ő úrral coha 
aemmif-’ie ilyen be z rctést nem folytattam.

Amikor hivat*  ómban bemutatta m-gát 
K. J. úr — tudomásul vettem az adásra 
való pá'yásá^át — e*  mmifé'n nyilitko-

* Ezeu rovat alatt köilöttekért uom vadai feieiőssé- 
get a sterk. 

autót eJŐHe nem to’t m a hozzám 
8-*mm ’féle kérdést nem intézett — így hat 
nem is k 'í'ett semmire v.'.hazoiro'n.

A „Őr ló — prk-s ő’ » ia megtn’dja 
K. J. Ú » • ’ átkozvté mfc r razrr’ é «• ével 
a t íűhtj >, hopy ,a po'gá m-’ster ezt is 
mo-dti : A már még ía soh<»gy mindent 
C'ak Tokody <*k  ír • erea fii1 vmri lu Erre 
nézve ia kíje'erP U) ho?y ez z n • n téves 
ál itá--. — u/.t én ti< m mondójára.

Ho?v tehát a h d'g .tfcsbó' va ki v.’ ne 
köveik--z’Ps-te, m’kép az ^örá ló bt) sze
rű y*  mr • vonatkozólag »*iő  «dot■ <k hói v«l?- 
mit e!i rnjrn* ’k, a Te'je^ i hí ’•£ megvilá- 
g'iátia v- rett sző égésink ri-'oiüm — a 
közönségre való te-in > tt->i — «».-•••. két el
mond .o i.

L va. 1908 junius 27-^n.
Eódcph. Tua-jos 

Uolgámiester.

27/1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir járásbriMg in'nt telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Dr. Kergék János ügjvéd ál 
tál képviselt Kemptér Izidor és csatlakozottuak ki- j 
mondott Ollik János vegrebajtatónsk Sebó János lat- I 
váróv végrehajtást szenvedő elieui 15U korona illetve 
400 korona tőkekövetlés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében ;i lévai kir járásbíróság területén levő Bere
kalja községhatárában fekvő a berekaljai 48 számú 
tjkvben. A 111 sor 55 híozámn egész ngatlanra 93 
korouw, kiktáltási árban mág pedig a C 38 tétel alatt 
Sebó Márk javára bekelezett haszonélvezeti jog fen- 
tartáaával az esetben ha ezen ingatlanért a fenti jog
gal terh<- ten az - zen szolgálni j 'got megelőző tartozá
sok fedezésére szolgáló 4020 k> róna meg ig^rt.-tiék, 
ellenkező esetben ezen ingatlan ezeu jogra való te- 
kéngnélkül becsatkatik azonnal árverés alá 8 bó Jínos 
stvánóvnak a berekaljai 252 s?tjkvben. A 1 2 sor 9-2 
hrszám alatt felvett egész ingatlanára 480 korona 

gyanennek a berek- Íjai i78 sztjkvb n. A I 2 sor 144 
hrszám alatt felvett egész ingatlanára és a< el iiez 
tartozó 1/4 telek utáuni legelő illetőségére 736 korona, j 
ngyanenii- k a berekaljai 605 számú tjkvben. A I 2 sor ' 
1 hrsz'm elatt foglalt beltekek és azon épült 77 >. 
számú házban való 3)4 réei illetmény, re 702 korona 
kikiáltási árban még pedig a C és 2 alatt S -bő Mi
hály István*  v és neje szü'. Harmadi Anna javáig beke
belezett lakási szolgálni jog fentartnsával a <>■■■. s. tben 
na ezen ingatlan illetményért ezen - olgá*ni  joggal ter
helten az ez. n szolgálni jogo’ megelőző ' rt<»zás*  k f - 
dtzésere szo'.'á'ó 4020 korona in gigert-t k ellénk*-  ö

I esetben ezm ingatlan a szolgálni jogra való tekint r né - ; 
1 ül bocsáttatik azonnal áw rés ;• á, v ;gül Sebó János i 
l ván vn.k . a mujfa'usi 144 száma tjkvben- A 1 
1 sor 465 hrszám alatt foglalt szöüő ingaJan ra 9 - ko- i

i lona kikiáltási árban az árverést ♦.Ir-miette hogy j 
a fentebb ni--gj lóit ingatlanok az 1908 évi jullttS hó 
24 napján délelőtt 9 orakor Berekalján, iUe v a 
ryaramnjfi u« 144 számú tjkvben felvett inga i- 
ietői-g ugyanezen naoou délután 2 rakor Garamujfaiun 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul 1 
is • I fognak adatni.

Árverezni sz ndékozék tartoznak az ingatlanok 
b.-csárán k 10v/0 át készpénzben vagy az :881 évi LX 
t. ez. 4? §*ában  jel. *t  .-’rfolyammal zánr o’t és az 
1881 évi december hó l en 3333 szám alatt kelt I. M. 
rendelet 8 g-ábai; krjelölt. ovadékképs értékpapírban a 1 
kiküldött kezéhez letenni vagy az 1881 évi LX t. ez 
170 § a érteimében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént előlegen elhelyezéséről kiállított szabály szerű elis
mervény át szolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi áprilrs hó 6 napján.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

Táncziskola megnyitás!
Léva vAro? es vidéke n. é. közönsé- ' 

gének szives tudomására adom, hogy Jul. 
l én az OrOHzlén na^yterm hnn 

táneztanfolyamot nyitok 
B«i'Áthozta: Június 22 töl a teremben.

Qv«*rm ’k tarfolyam !
Feiuöttekuek esti curaus ! 
Boston! KüÖnótáh !

Léva környékén különórákat és csoportok 
tanítását elfogadom I

<S’’ves pórifo<»Akór
Kreutz Gyula

főv. oki. táneztanitó.
A párisi Táncamüvészéti akadémia 

tiszteletbeli tagja.

Benzin-cséplő motor
erejű Pro z» : i Kovorik gy r n>any hal&(. 
es. ■ miatt |>. Ari Áron k leckodíó iú fze- 
té.i f»lt.<t»le‘; mellett eladó. B .v..bt> érte- 
hí éat ad. Léván ; ö»v. Juhiísz L e7,né 
S-eposy ntca 2 Ipolyságon : Julnixt Z Itén 
vaskereskedü.

' CslszárfürdöBpesten.
gilAyuheli/, I nugyar Irgalmas-rend tulajdona 
E sftr.nen fcéttes hivvit nyigyfürdü ; m .1..,.,.' 
t .rendezésű gazfürdíi, 1 1 t ye'01 s inzapfürdük 
uxtodák- török- kő- és márvány fürdők; h 
lég-, szénsav'is-es villamos vízfürdők [vó-kura 
200 kenve me" akó./o a. S o (1 ke 
j't'Anyos ár.k. Pro-pektust. i-..vn. 
mentve köd az igazgatóság.

HIRDETMÉNY.
Van Szerencsért a nngyérdemíí kö

zönség szives tudomására hozn , ho^y 
Szkleuófürdíín (BarsmJ a 

fürdövendeglöt 
bérbe vettem s azt a mai kor igé
nyeinek megfelelőiig rendeztem be s 
alakítottam át.

Vendéglőmet a legkitűnőbb ma
gyar és franczia konyhával láttam el, 
mely személyes vezetésem alatt áll, 
ezenkivül kitűnő italokat Villány és 
Balaton mellékéről szereztem be.

Amidőn a mélyen tisztelt közön
ség pártfogásába ajánlom magamat, 
megjegyzem, hoyy pontos kiszolgálás, 
szolid és mérsékelt áraimmal megelé
ged’e leendenek.

Vagyok kiváló tisz' t-ttel 
Szklenófürdő. 1908, junius'1.

Neme<ts Jenő
' eudéglŐH

Bérkocsi.
Tisztelettel a i azerenc cm a n. ♦». kö

zönség b. udomápára hozni, hotry béikoc.- 
üzletemet ei. y ele ális fogattal kibőví
tettem. és így azon h -lyzetbeu vagyok, hogy 
4 t. utazó közönt !tr ■ minden tekintetben 
■cíelégifhetem. A n. é. Közönség b. pártfo
gását kórve

Te tisztele te1 Ertler Henrik

Haggenmacher sör
Van szerencsénk a n. é- közönség 

szives tudomására hozni, hogy folyó 
1908 évi márci'is hő 1-től a „Haqtjetl 
máclier1 köbánvai és budafoki sör 
gyárak közkedvehségtiea örvendő söre 
inek raktárát Léva és vidéke részére 
átvettük.

Rendeléseket pontosan eszközlünk 
és a sört bármikor házhoz szállítjuk, 

Braun József és fia.
570/1908 tlkvi a.-ám.

Árverési hirdetmény!
A lévai kir. járásbíróság m:nf telekköuyí hatóság 

közhírré teszi, hogy Zábrédi Mártonué szül. Burányi 
Júlia végrehajtatnak Motyvay József végrehajtás’ 
szenve lő elem végrehajtói ügyében benyújtott árve
rési kérvényt folytán a i.evezett végrehajtató javára 
80 korona tőke é< járulékaiból álló és a még felmerü 
leendő költségeknek kielégítése őégeti az 1&81 évi 
LX. t. ez. 144 §-a alapján a végrehajtási árverést á» 
a végrehajtást szevvedő Mo'yvay Józsefnek a lévai 
Kir. járásbíróság területen Ágó község haíárábaua fek
vő és az ágói 44 s’.tjkvben. A I 1 sor 18 hrszám 
alatt felvett ingatlan és áron épült ö. i. számú házban 
való 2|20 rész tulajdoni illetményére az erre C ő. és 
7. tételek alátt Mótyvai János és neje Burán i Johan
na javára bekebelezett lakás! szolgálni jog fentartásá- 
val 162 korona kikiáltási árban, ugyanennek az o'tani 
1J8 sztjkvhe. A I 16 aar 2 l|d. 250|l 299a. 401’»
479. 585. hrazámok ala’t felvett ingatlanára 1068 ko
rona ,kikiáltási árban és végül ngyaneunek az o’tani 
114 sztjkvbeu. A I 1-14 sorszámok a*a»t  faláéit közös 
legelő illetőségben B.181 tétel szerint való 4a|9720 rész 
illetményére 5 korona kikiáltási# árbau az árverést el
rendelte ób hogy a fentebb megjelölt irg.,-.lanok az 
1908 évi julius hó 17-nspján délután 2 órakor Ágo 
község házánál megtartandó nyilvános árverés n a k - 
kiáltási áron alul is <1 fognak ada’ni.

Árverezni ssándékoz.ók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy az <881 
évi LX. t. ez. 42 Q-ábnn jelz ’t árfolyammal számított 
és az 1881 évi 8338 számú 1. M. R 8 § <<hVi kijelöl*  
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881 évi LX. t. ez, 170 § a erte*mél»en  a ha
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nim-k k biróníguál rörtéí.t előirts elhelyezéséről 
ki,Hiiolt szabályszerű elismervényt átazolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóságnál 1908 évi április hó 12-éu.

Hoffmann Árpád
kir. albiró.

683,1908 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény !
A lévai kir. jbiróság mint tlkvi hatóság közhírré ' 

teszi hogy Mucska Mihály végrehajtónak Tóth JÓz8Óf 
és neje végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási 
ügyében a nevezett végrehajtatnak 200 korona tőke 
és járulékaiból álló követelése kielégítése végett az 
1881 évi LX. t. 14 § a alapján a végrehajtási ár
verést a végrehajtási szenvedő Tóth Józsefnek a lévai 
kir. járás bíróság területéu Agó község határában fek
vő es az ágói 12 számú tjkviben. All sor 5 hrszám 
alatt felvett ingattan és az ezen épült 6. ö. i. számú 
házban való 3j*5  rész tulajdoni illetményére 320 ko
rona k.jiáltási árban, Tóth József és neje szül. Szi
tás Eszternek az ágói öő sztjkvben. A I 1-5 sor 198/b 
247 b 319/b 356.414 |b hrszámok alatt felvet egész
ingatlanukra 2680 korona kikiáltási árban, ugyanezék- 
nek az ottani 114 sztjkvben. A 1 1-14 sorszám alatt 
feiv ’t közös legelőben B 44 215 216. tételek szereinti 
12') 9720 rerz tub-jdvm illetményükre 18 korona ki
kiáltási árban az árverést elrendelt és hógy a fentebb 
megjelölt ingatlanok az 1908 évi julius hó 17 napján 
délelőtti 9 órakor Agó község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el fognak 
adatni.

Árverezni szándékolok tartoznak az ingatlan 
ki.uáitasi arának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1«81 évi LX t. c. 42 §-ában jelzet*  árfolyammal 
számított és az 1881 évi december hó 1-én 3333 szám 
a'utt kelt 1. M. rendelet 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 

é882 évi LX. t. c. 170 §.a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál történt elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi
• aguái 1908 -vi áprüis hó 12 napján.

Hoffmauu Árpád
kir. albiro.

331/1908 végh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alul rt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir jbiróság 1908 évi V. 40/i sz. 
végzése folytan Mocsy Lajos ügyvéd álta» képviselt 
Oásparik Ferenc felperes részére Mészáros Jónás al
peres ellen 110 kor. — üli. követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehaj’ás folytán alperestől le
foglalt és 700 kor. tiilérre becsült ingóságokra a 
lévai kir. jbiróság 1908 V. 40[2 számú végzésével az 
árvetés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felfül- 
toglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, Nyír községben le
endő megtartása határidőül 1908 évi junius hó 30 és 
következő napján délután 3 órája kitüzetik, a mikor 
a biióilag lefoglalt két ló és egy szék r s egyéb ingó
ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becs non alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg. 
előző kielégít tetőshez jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábbau eszközöltetett j volna és ez

a jegyzőkönyvből ki uem tűnik, elsőbb- :
® "6Je*e“^®e*ket  ,as árvetés megkezdésig alulirt ki
küldöttnél írásban vagy ped:g szóval bejelenteni el ue 
mulasszak.

. . A törvényes határidő « hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését kővető naptól szám t- 
tatik.

Kelt Léván 1908. évi junius hó 18* napján,

Karácsonyi Fái
kir. bírósági végrehajtó.

M O LL- F ÉLE
L.S E I D Ll TZtPOR^I 
Enyh°, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban es az ülő életmód egyébb következni^. 
- yeibeu szenvtduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük fjQF' Zv£©ll 
készítményeit.

OLL-FE LE~1
SÓS - BORSZESZ

TW bedörzsölés. 
elismert, régi jóhirnevtt bázigzer 
szaggatás és hűtésből származó 

mindennemű bet.gségek ellen.
Eredeti üveg ára kői, 1.90 
Kapható minden gyógyszertárban 

ás drogériában. <'■" a

Főszétxüldasi hely MOLL A. gyógyszerész
■ li d ■ szállító, B.;e., 1. I ucbla il. i. 9

KÖNYVKERESKEDESÜNKBEN
tanuló felvetetik

Csakis nehány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA
LÉVA.

Cimbalom Hegedű 'X4
kezdő résrére tanitó kerestetik.

Cím e lap k adóh vadjában.

Tanoncznak felvétetik.
Egv jó hóiból való fiú asztalos tanodé

nak felvétetik. Csákányi Stndor a—t*;osna ! 
Léván.

I a Jutakévekotél. ?« 
Dobrovit*  László gyárában Kapható Lévé 
is síirgönvc'im Dobrovits Pozsony-Li»e*fa!«i.

Superphosphat őssi szállításra, 
ajánlom a egolcsóob versenyarakban kis -és 
nagy mennyid eben esetleg kocsirakomá- 
nyonként. Werbofszky Joachxm Léva, Bars- 
megye.

T a Ivá m a Á Kohári-utca 4. számJjlKáS KiaCLO. Cserei féle ház bár 
mely napon kiadó.

Zsákkölcsönzö Léván kölcsön 
zsákokat úgy tv- yben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és zsákokat is jutányos 
áron előd Unyár Adolf Léva Kok ári utcza

Birtok kerestetik «X£::. 
r t ii ; c " S 1 *td »-opo • kii'dj k ajanla- 
taiaxt „Jó f«hdei“ jeugere e ap Ri.idohi- 
vata'ába.

T?* á^va1»a4ía egiobb príma áru ezrenÍXCVOJLOtÖ ként 11 koronáért bér
mentve bárm-'ly vasúti á< omásra. Kapható 
Werbofszky Joachimnál Léván

Mótorvevők figyelmébe
Herkules mótorvállalat.

B-d.d-a.pest, "V., Váczi-ut 30.
Aján'ja úgy cséplési mint malom

üzemre kitünően alkalmas, legegysze
rűbb benzlnlokcmobiljait, melyek V. kér. 
Váci ut 30 szám alatti gyárban barmikor 

üzemben megtekinthetők.

Teljes 
jótállást 
KifoaastalaB 
üzemért

Üzemzavarok kizárva
Bámulatos egyszerű szerkezet! 

Rendkívül csekély benzinfogyasztás I ! 
13- 14 éves fiú is kezelheti !

Árjegyzék ingyen I Olcsó órak részletfizetésreI 

200 drb, elismerő leiéi i Magyarországon üzemben lévő móiotolrél

L

f Névjegyek, meghívók | 
a legdíszesebb kivitelben készíttet- $ 

nek Nyitrai és Társánál Léván.

Lininiiift.Capsiciconip., 
irgony-Pain-Expejler 

pótléka
. ak bizonyult háziszer. mely n i 

ta legjobb Midulorr -sillspító szőrnek 
: köszvrnynel, osuznál us meqhulé-

■ .‘dörztöb-kóppeu l.a máivá.
! in e r t c t és. ■ l»«-y h»' itványok 
....rti-L f óvatosrtk legyünk és csak

el, mely a ..Horgony' 
el és a Richter cégjegyzéssel ellá- 
bn van tgolva Ara hvegekben 

b I 40 '-s K 2.— és úgyszólván min- 
., t tárban kapható. — Köraktiír: 

,llet r sznei Budapest.
■ r lyosrszcrtdri ai „Arany oroszlánhoz .

xnbiiu, Eiirtabefh.sir;ts«e 6 oeu.
Mindennapi Rzétbiídéa.

106/1908. h gy. Hzám.

Árverési hirdetmény.
Az 1908. évi szeptember 15-én Léván elhalt 

Styaszny Antal hagyetéka ügyében Léván 1908 
szept. 19-én fölvett leltár 7. és 8. tételei, az 1900 
március 12 én fölvett pótleltár 6--7. 9 —18. 21. 
23. 26. 27. tételei alatt összeirt sorsjegyeket.

az 1908 jun, 18-án Léván elhalt özv. Styaszny 
Autalné szül. Czaizel Franciska hagyatéka ügyé
ben 1908 junius 19 és 20-án fölvett leltár 7. tétele 
alatt beirt lévai takarékpénztár 4. számú 
részvényt 43 — 50. számú szelvényekkel,

U. e leltár 11—411. tételei alal összeírt ék 
szereket ezüstnemüeket, bútorokat, ágy és 
ruhanemüeket, fehérnemüeket, házi eszkö
zöket, konyhafelszerelést, fütőanyagkész 
letet, Léván, 1908. évi julius hó 2. és 3 ik 
napjain délelőtt 8—12. és délután 3—5 
óráig tartó időszakban,

néhai özvegy Styaszny Antakié Czaizel Fran
ciska utolsó lakásán, Sséchényi utcza 12. szám 
alatt, a lévai kir jáásbiróság 1908 Ö. 164|2. sz. 
alatt kelt végzé<e folytán tartandó nyilvános ár
verésen a legtöbbet Ígérő vevőnek készpénzfizetés 
mellett eladom.

Kelt Léván, 1908. junius 25 én.
Belcsák László

kir k"»Je?yz’<
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Olcsó áraim feltűnést keltenek!
Egy elektro-goldin hor 
gony Rement-Zsebóra 3 
std Roskopp szabadalom. 
Elektrolánccal 1 frt 95. 
3 drb egyszerre véve 5 
frt. 50, 6 drb. 10 frt.

IGNATZ CYPRES.
Krakau Florianersgiwse 49.

0
5

Varrógépek és Mühímzés 0

Görcscsillapitó szélhajtó 
Hodonycsöppek 

1844 óta használatban levő étvágy. | 
gerjesztő, emésztést elősegítő háziszer- | 

Egy üveg ara I k.
Két üvegnél kevesebb (2 K. 50 f után- I 
vét mellett) postán nem küldetik.

Beszerezhető .’
Bittner Gyula gyógyszertárában

Gloggnitz (Alsó-Auatria.)

0i
0
$
0 í

valódi első magyar szab, Adria-, Díirkopp- és Gasse-íéie uj Sínger gép31
igen csinos kiállítassál 5 évi jótállás melle t minden hozzávalóval

Arak részle tüzetesre
E.id. tnouopol-, Díirkopp «h OaMer uj 8i ig.-tr
(Ji Siuger m-dium iparoügép állványuyal
T'i.'i 'a ij nagy Singer 4-ch ip ;;<>■« v
N. gy How páros varrógép
Vadát txabadaim. Adna családi varrt

, , . , e» 8 /t
K ithajős családi (Kingscbiff g*  i

„ iparos (Riuirsctiiff) gép
Valódi Díirkopp küzpor. »<>••« > - .

Korona
• arrrtjfep 56 tél 76-i 

80-1 g ' 
88-1;
80-ik’
96-;<

tfép

Uj S . . CŐHlátil k -'MH

Műliímzési készülék

. ádi 
iparos

72-»Ö
78-től
76 tél

1 ón-’;/
100-től 120 ip 
130-t • 150-

■■-'0 koron-
• 0 koron-.
14 k. ro.

ara 4 korona.

A

Főraktár :
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván.

Legjobb geptÜK részek és hajók olcsón

fe €>-€>€B*O  í_. OO-OíM’

Knapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára Léván

Piactértn — nagy kiltrjedésü gépraktárom célján
— újonnan épüt házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő 
közönséget - vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom es szakszerű magyarázatokkal készséggel 
szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u m. HOFíiERR és SCHRANTZ féle gőzcseplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
va’amint mind n •-*  szakba vágó gépek és géprészek.

CL1MAX * ECL1P8E
NYERSOLAJ -Motorok cs L0K0M0BIL0K
Lejobb és legolcsóbb hajtóerő mezőgazdasági és ipari célokra.

Nincs cobbanasi veszély 
se énzügyöri ellenőrzés

ELSŐRANGÚ REFERENCIÁK.
BAC11RICII ÉS TÁRSA

Budapest, Hainbure, Becs 
MOTORGYÁR 

Masvarorszaci raktar es iroda 
Budapest, Szabaüsaa-ter Tőzsde-palota

-A.Z elismert legjobb és legkcit-tlnóbb

Vetögepek
ACiRir^r^l Aff uíonnan javított tolo 

■1 V./VZ l—rA kerekrendszer szerint

Acél ekék. Boronák. Hengerek. 
„Arató-gépek fűnek, herének, 

Szenaforditók. Szénagyüjtök 
es arató gerebhék. 

Szénasajtók. Szalmasajtók, 
Bor- és gyümölcs sajtók: 

Hydraulikus sajtók 
Szőlő-züzók. Szőlő bogyózók 

Gyümölcs zúzok, S2ÖIÖ es 
növény permetezők 

Aszaló- és szárító készülékek 
gyümölcs s főzeléknek, 

legújabb szerkezetben

Cséplőgépek 
szabad uj kenögyürüvel ellátott görgís 
csapagyakkal kézi- járgány es mpiorhajtasi a.

Járgányok vonóállatok befogására
Legujabh gaboBa-tísztító ristak, Trieurck és hin- 
rica morzsolok- SZECSKAVAGÓK darálók répavagok- 
Szálllth tó takaék tíizhelyikéshkarmany- 
fiilleSZtí k fordul atA -i - ,• v«,t, ú< »• v,.
lamint t ,in Ion mis faj.a gaz.'asagi gepeket

készítenek és szállítanak

A mosás akár a táncz.
Fáradságba nem kerül,
Schicht szappant ha használ <z.
Még szived is ürül.

MAYPARTH PH és Társa
gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor

Alapítva 1872. BECS. II1 Taborstrassi 71 1050 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz 

éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Kaphatók: ÜLNőA. B J? nD-Á.’VTUD lirr?á.1 Léiran.

•X>SX> Keszletes é.xj^g'yzéls: és «zé.rxxos ollsxxxexö levél ing-yea

Schicht szarvassz^ppana 
csodálatos, hathatós tisztítóerejét 
saját szerű előállításának és a leg
jobb nyersanyagok leggondosabb 
kivála>zt ásának köszöni.

Schicut szarvasszappana 
kíméli a kezeket és a fehérneműt! 
Meg’ ikarit fáradságot és vesződséget 
kíméli ennélfogva az egész-ó ? t ! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát!

- Tisztasága 30.000 koronával 
szavatoltatik.

Nyomatott Nyitrai én Társa gvornnajtóján Léván.


