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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A I.AP KIADÓJA - NYITRAI és TÁRSA.

Tisztviselői házépítések.
Igen érdekes és kihatásaiban nagy

fontosságú kérdést tárgyal a Magyar 
Tisztviselők lapjában Quirtni Gusztáv, 
műszaki tanácsos, a tisztviselők taka
rékpénztárának igazgatósági tagja. A 
tisztviselői házépítésekről szól, hogy 
elkerülhetők lennének azok a lakástui- 
zériák, melyek a tisztviselőket csak
nem minden városban kísérik.

Köztudomású dolog, hogy nálunk, 
vidéki városokban, a lakbérosztályok 
helytelen sorozása következtében a 
tisztviselők mindig ráfizetnek lakpén
zükre, de, ba esetleg kapnak is lakást, 
az viszont nem áll arányban a drága 
lakbérrel. Igen természetes, mivel az 
újabb építkezések elég tekintélyes 
összegbe kerülnek, a tulajdonosok a 
befektetett pénzáldozatoknak gyümöl
cseit is akarják látni, ennélfogva a 
modern lakások olcsón nem kaphatók.

A tisztviselői körökben felmerült 
az eszme, hogy miként lehetne a tiszt
viselők részére alkalmas lakásokról 
gondoskodni akként, hogy ezen laká
sok a modern házak minden kényel
mével bírjanak és minda ellett a tiszt
viselőnek sem kellessen ráfizetnie a 
lakbérére.

Mivel ez a kérdés a lévai tisztvi
selők egyesületében is megfordult, s 
nálunk is spontán módon nyilatkozott 
meg annak idején a kedv a tisztviselői 
lakások építése mellett, időszerűnek 
tartjuk e kérdés tárgyalását.

A tisztviselők takarékpénztára rész
vénytársulat célját is főleg ez képezi, 
hogy a tisztviselőnek családi otthona 
létesítésére irányult törekvéseiben se
gítségére legyen. Ezt főként a tisztvi
selői házak építése által véli elérhetni. 
Miután az uj végrehatási törvény 
szerint a házépítés céljára felvett köl
csön a tisztviselő lakbérére előjegyez
hető, sehol az országban nem ütközik 
nagyobb nehézségbe az, hogy a tiszt
viselő saját magának megfelelő, kényel- 
mes, modern beosztású családi házat 
építhessen, mert a tisztviselő lakbére 
elegendő ahhoz, hogy aktív szolgálati 
ideje alatt a ház felépítésére szükséges 
kölcsönt — beleértve a telek vételárát 
18 — amortizálja úgy, hogy amidőn 
a tisztviselő nyugalomba vonul, egy 
tehermentes háznak lép birtokába.

A tisztviselők takarékpénztára ezen 
cél kivitelére alakult, s mivel a taka
rékpénztár károsodása ki van zárva, 
* következő feltételek szerint véli leg
könnyebben megvalósítani a családi 
otthonok létesítését:

1. Az a köztisztviselő, ki magának 
háztelket vásárol s ennek tehermentes
ségét telekkönyvi kivonattal igazolja, 
folyamodhatok építési kölcsönért a 
,Tisztviselők Takarékpénztárához1, mely 
a kerületi választmány, esetleg bizalmi 
férfia utján az építési kölcsön nagysá
gát az építési tervek és költségvetés 
alapján megállapítja s az építés ará
nyában folyósítja.

2. A családi otthon az építéstől 
kezdve egészébeu az illető tisztviselő
nek a tulajdona lesz, de a takarék
pénztár bekebelezi azt a telekkönyvi 
korlátozást, hogy, míg az építési köl
csön teljesen kifizetve nincs, a ház 
(családi otthon) a takarékpénztár bele
egyezése nélkül meg nem terhelhető. 
(Ez elsősorban a háztulajdonos tisztvi
selő érdeke, mert családi otthonához 
hitelező hozzá nem férhet, s abban 
semmiféle tartozás fejében senki nem 
háborgathatja.)

3. A háztulajdonos tisztviselő az ‘ 
építési kölcsön biztosítására leköti lak- | 
bérét midaddig, míg az építési kölcsön
s ennek kamatai kiegyenlítve nincse
nek. Minthogy azonban a tisztviselő 
lakbére előbb is megszüuhetik, (nyug
díjazás, elbocsátás, felmentés stb. foly
tán) a takarékpénztár követelésének 
biztosítása céljából az építési kölcsön 
az ingatlanra telekkönyviig is beke- 
beleztetik.

4. Az építési kölcsön a lakbér le
kötése és a telekkönyvi bekebelezés 
által teljes biztosítékot nyújtván a ta
karékpénztárnak, kezesek nem szüksé 
gesek. H*  azonban az illető tisztviselő 
a telek megszerzéséhez vagy teher
mentesítéséhez szükséges összeggel sem 
rendelkezik, akkor ezen összeg mint 
személyhitel, két jó kezes mellett ké
relmezendő.

5. Az építési kölcsönnek a szoká
sos életbiztosítással való kapcsolatát 
lehetőleg mellőzni óhajtjuk, amennyi- ! 
ben ez lényegesen emelné a családi | 
otthon tulajdonosának fizetési kötele
zettségét. Fakultatív módon azonban , 
ez is behozható. Vagyis aki azt óhajtja, | 
hogy halála esetére a családi otthon 
tehermentesen szálljon át jogutódjaira
s e cél érdekében a biztosítási dijat 
á’dozni hajlandó, a kölcsönügylet ily 
alapon is létrejöhet.

** *
Mint említettük a lévai tisztviselők 

körében felmerült ez eszme. Holló 
Sándor, az egyesület elnöke, a lévai 
takarék pénztár igazgatója, szintén kö
rülbelül ezen irányban fejtette ki az 
építkezés feltételeit.

Nézetüuk szerint sokkal fontosabb 

ezen kérdés, minthogy egyszerűen na
pirendre térjünk felette, mert hiszen a 
tisztviselőnek mindenütt legnagyobb 
baja az, hogy pénzért nem tud kapni 
jó és megfelelő lakást. Ezért a tiszt
viselők takarékpénztára által most 
felvetett tervet a legmelegebben kell 
üdvözölnünk. S mivel ezen intézet 
egyik nagyobb részvényese a lévai 
pénzintézetek egyik vezérférfia is, bír
juk az ígéretét arra nézve, hogy ben
nünket, mint akik között legelőbb 
kelt életre ezen idea, a kivitel összes 
módozatairól tüzetesen tájékoztatni fog.

Léva rohamosan fejlődő város. A 
háztulajdonosok lassanként önmaguk 
foglalják el eddig bérlet utján haszno
sított házaikat; a bérlet számára alig 
épül uj ház, ez is legnagyobb részt 
bolt és üzlethelyiségekből áll, s igy 
tisztviselőink bizonyára csak örömmel 
fogják fogadni, ha a tisztviselői ház
építésről legilletékesebb helyről rész
letesen tájékozást kapnak s alkalom 
és mód nyujtatik nekik a szó szoros 
értelmében saját családi tűzhely léte
sítésére. g

Kisiparosaink érdeke
Pusztulunk, veszünk I Ez a kisiparosok 

sóhajtása. Az élet a tanújuk, hogy igazuk 
van. Még sokkal nagyobb a bajuk, mint 
amekkora a panaszuk. Nem engedi a régi 
jó időkből megmaradt önérzetük, büszke
ségük, hogy teljes beismerésben legyenek. 
Adják a régi bankot, fújják a régi nótát, 
mintha nem is éreznék, hogy megneheze
dett fejük födött az idők járása. Ennek a 
körülménynek nem kis része van abban, 
hogy a kisiparosok ügyével évtizedeken át 
alig foglalkozott valaki érdemlegesen.

A kisipar pusztulása nyilvánvaló. Na
gyon sokan emlékezhetnek még arra, hogy 
nálunk, Liván, több olyan iparág virágzott, 
melynek ma már legfeljebb csak a hire 
van meg. Hol vannak a saü szabóink ? Hol 
a vargáink ? Szücsünk összesen egy van. 
Csizmadiáink szívesen szegődnek be vasúti, 
vagy egyéb tisztességes szolgálatba. A többi 
iparágat űzök sorsa sem irigylendő. A baj 
általános. Fel kell tárnunk az okokat és 
sürgőseu segítségére kell sietnünk a kisi
parnak.

Elvégre is két millió ember érdekéről 
van szó.

A? utolsó népszámlálás alkalmával 
610,923 önálló kisiparos volt,'akinek 920,004 
eltartott — családtag kenyéréről kellett 
gondoskodnia. Ez a szám a népszámlálás 
Óta lefolyt nyolc év alatt kétségtelenül je
lentékenyen gyarapodott és ma már bizo
nyára megközelíti az önálló iparosok s as 
általuk eltartottak siáma a két millió lelket, 
hazáuk népességének jó egytiiedét.
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Mik hát * kisipar pusztulásának az 
okai ? Az egyik a gyáripar minderösobb 
versenye ; a másik a munkásosztály folyton 
napirenden levő bérkövetelése ; a harmadik 
a kisiparos igényeinek a folytonos növeke
dése. Ez a három veszedelem üldözi, sor
vasztja, emészti állandóan a kisipart.’

A nagyiparos tömegesen, tehát olcsób
ban szerzi be nyersanyagát, komplikált gé
pek és egyéb termelőeszközök segítségével 
produkál, ami üzemi kiadásait aránytalanul 
olcsóbbá teszi, ezenfelül tömegáruit olcsób
ban juttathatja a fogyasztók kezeibe s igy 
halálos versenyt támaszt a kisiparnak.

Ezzel szemben a kisiparos minden 
anyagot drágábban kénytelen beszerezni és 
munkásait is nagyobb bérrel kell fizetnie. 
20—öO°lo-al emelkedett a munkabér csak a 
legutóbbi időben is.

A kisiparosnak magának is többe ke
rül az élete. A korral igényei folyton nö
vekednek. Élelme, lakása, ruházata, szóra
kozása aránytalanul többe kerül ma, mint 
került a régi, jó időkben.

Ezek a bajok forrásai. Mik legyenek 
rá a gyógyszerek ? A kort vissza nem vi
hetjük, a fejlődést meg mm akadályozhat
juk. Ennek természetes következménye, 
hogy nagyobbak az igényei a kisiparosnak 
is, meg a munkásainak is. A kisipar pusz
tulásának második és harmadik okát eitá- 
voiitani tehát nem ál! módunkban. Mátra 
marad a» első. A nagyiparral számolnunk I 
kell.

Törvéuybeu kell biztosítani, hogy az 
iparszabadság ne mehessen a féktelenségig. I 
Ki kell mondani, hogy ciak iparos űzhet 
ipart nagyban is, épúgy mint kicsinyben. 
Sértiem az iparra, hogy mir.den szakkép
zettség nélkül lehet valaki c pögyáros, ki- ' 
lapgyáro-, szappangyáros és még egy tucat 
gyáros egy személyben csak legyen meg
felelő tőkéje. Eszei int az elv szer.nt a töke 
az iparos és az ip.ros az eszköz. A pénz
nek mingig csak eszközkép szabad szere
pelni'.

A kisiparra rászabad.tott nagytőkét 
nemcsak nem szorították korlátos közi; 
hanem dédelgették. A többszörös milliomos 

gyáros ingyen telket kap, szubvenciót húz 
az államtól, adóelengedésben és szállítási 
kedvezményekben részesül. A szegény kis
iparos, akire nagyon ráférne a közhatalmi 
támogatás, mindettől elesik. A kisiparnak 
pod g nagyobb joga van az állami segítség
hez, mint a nagyiparnak.

Az állami támogatás sem tud egyedül 
a kisipar helyzetén javítani, ki kell ezt 
egészíteni a kisiparosok gazda-ági szervez
kedésével. Ez pedig nem lehet más, mint 
a kisiparosok tömörülése szövetkezetekbe, 
így egyesült erővel könnyen kivédhetik a 
gazdasági elszigeteltség hátrányait. Kül
földön a kisiparosok szövetk-zése évtizedek 
óta áldásosán működik. Hazánkban is meg
van a 3zabóiparosok hitel- és termelőszö
vetkezete, mely máris impozáns fejlődést 
mutat fel és duzzadó vitorlákkal halad a 
kitűzött cél felé.

Egyesült erővel beszerezhetik a gépeket 
is, az anyagot is, a munkaerőt is olcsóbban 
és felvehetik a versenyt a nagyiparral. 
Ebben az esetben az állami segély sem 
marad el. Darányi Ignác, földmivelési mi
niszter, a múlt héten adott Bilke, Honca, 
Hátszeg és Tőkésf-du kosárfonó háziipari 
szövetkezeteinek egyeukint 2200, összesen 
8800 1 orona segitséget. Ugyanerre számít
hatnak a kisipari szövetkezetek is.

Alapítsunk kisipari szövetkezeteket az 
ország minden részében és a szétszórt szö
vetkezetek áruién maguk is egyesüljenek 
országos szövetkezetté, erőteljes konoentrá- 
oióval és körültekintő működésié , a nagy, 
országos szervezet könnyen építhető fel s 
megteremti a fővárosban, az ország ipari 
és kereskedelmi centrumában a maga ak
cióképes hatalmas központját, am ly azután 
a köz- és katonai szállításokat vállalja és 
a ködökéhez tartozó szövetkezetek között 
elosztja, mint ahogy példának okáért jelen
leg a szeszkoatingens elosztása történik.

Ez a nagyarányú s minden térou ki
épített szervezete a kisiparnak az egyik 
oldalon talpra állítaná a kisipart és két 
millió közvetlenül érdekelt ember sorsát 
biztosítaná, a másik oldalon pedig szinte 
beláthatatlan mértéiben emelné — Magvar-

ország ipari termelőképességét és 
egyúttal friss vért öntene kezeskedő mií't 
életébe is. '*

Nem is szólunk arról a mérhetetlen 
haszonról, amely hazánkra társads’mi és 
politikai szempontból hárulna, ha a pusztuló 
kisipar életerős államfenntartó réteggé 
kulna.

Jóindulatú tanács utcáink pormente- 
sitésére.

A hatóság nagyot hall és nem lát, vagy 
nem akar hallani és látni. A közönség ér
zéke eltompult, vagy reményét v Bztve 
megadja magát. S a város lovai . . .? A jó 
Isten látja mi bokros teendőjük van, de annyi 
szent-igaz, hogy az a hallani és látni nemadrás 
és az a reménytelen rezignáció j vukra 
van, mert legalább nem kellett ezen a 
hosszú száraz nyáron át, julius hava elejé
től fogva öutözö lajtot vonszolniok a poros 
utcákon.

Hányszor szellőztettük az öntözés és 
utcátrkaritis kérdését a nyilvánossá-' élőit- 
hányszor botránkozott meg a közönség 
„finyásabb'*  része a butó.ág nemi á-.ou.sága 
felett, mellyel az az utcáinkon tapasztalható 
viszásságokat e hosszú nyáron megallandó- 
sulni engedte ; hiába 1

Utcáink e nyáron nem láttak vizet, ha 
c ak azt nem, melyet augusztusban egy 
ideig és a múlt hóban egy-két úben aa eg 
kegyelme hullatott rájuk. A por feiha mo 
zódott, főleg a uakadsmos utcákon annyira 
hogy hellyel közzel bokáig éri Azt az ut- 
kaparót, aki sz országúton ennyi port tűrne 
elcsapnák.

Az utcákon, küönöacn a m&’sadauioa 
utcákon járó kocsi, szekér, ma ha, a rajta 
végig futó szél oly porié Jegeket karar fel, 
hogy lehetetlen a iakásokat az utca I öl 
szellőztetni; a csukott ablak restin át is 
csupa szeméttel telik meg a lakú,.

Fa.uhelyeu az ember i yosmit fel sera 
vesz, de ha oly városban lapaszta ja, mely 
megy őszek hellyé akar rmnlkedu-, akkor 
méltán csudálkozik a közönség és hatóság 
béke ürésén és nemtörődömségén.

T A R C A.
Tavasz volt . . .

Tavasz volt — emlékszel ?
Kis ibolyát küldtem
8 az a kicsiny virág 
Elvitte szerelmem . . ,

Hogy ne lássa senki, 
Csókot ejtek rája ; 
Vele szállt a lelkem 
Reménysége, álma , . .

Tavasz volt, emlékszel ?
Megújúlt az élet.
Kikelés virága 
Álmából felébredt.

Úgy csengett, kongott a
Templomuak harangja,
Szivünk dobogása 
Hangját visszaadta.

Ládd, azóta két év
Elsuhant fölöttünk 1
8 mindég csak hivebb lett
A mi nagy szerelmünk . . .

Jöhet majd »g tfsz is,
Nap-nap után szállhat
Éti ápolom mindég
Kicsi ibolyánkat . . .

M. Rutkay Emma.

Hull az eső ■ . .
Hull az eső ; kinn őszi határon
Z?rd dalolá<sal dúdol a szél ,
Hajtja szüntelen durva kezével 
Őszi barátját gyorsan a tél.

Enyhe kis otthou lágy melegéuél
— Jöjj kicsi férjem, abbahagyom _
Csókra a csókot hü öleléssel, 
Hö szerelemmel kérem, adom.

Nem dalolok most őszi világról ■ 
Néma borongást hajtsa a szél . . . 
Jöjj kicsi férjem, abbahagyom most , . , 
Itt a tavasz vau 1 — zúgjou a tél I

M. R. E.

Mikor a levelek hullanak,
Irts; Kriatian Winterhjelm.

Mikor a ievelok hullanak I Az égnek 
hideg, acélkék a fénye, a nap mosolyog, 
dejnem melegit, a fák között fujdogál á 
Bzél b szállong a fehér köd, mint egy mér- 
het en, köunyü fátyol, amelynek tulajdonosa 
ismeretlen.

És a levelek hullanak egymásután 
zöldek, sárgák, vörösek. Ssép színes takaró 
készül belőlük lenn a főidőn.

Két fiatal teremtés sétált a fák között 
a zörgő avaron ; egymáshoz simultak, hogy’ 
ne érezzék anny ira a hervadás hideg leheljeiét*

— Nem csodálatos dolog as, hogy ni 

kettou ősszol találkoztunk egymással, a 
szomorú iovéihuiiás idején, amikor az egész 
természet a múlandóságról beszél ? Ez a 
hideg szél a halálról sir fájdalmas éneket, 
a zörgő levelek, ame.yek a földre hu lanak, 
a hervadóinak bánatos jelképei, a hideg 
napfény pedig a$t mondja, hogy a legfor
róbb, legizsóbb áng is kihűl, hideg fénnyé 
válik, amely csak sovány maradéka az egy
kori hévnek. Vájjon a szerelem is ilyen? 
Az is csak olyan láng, mint a nap ?

Ezeket mondotta a fiatalember.
Te ragyon is szomorúnak találod as 

őszt, pedig énnekem kedves, nagyon kedve?*  
Hogyan is vádolhatod azt az évszakot, a- 
mely bennünket összevezetett. Soha azelőtt 
nem láttalak és el sem tudtam gondolo*,  
hogy találkozni fogok valamikor egy fi ital
emberrel, aki négyheti ismeretség után meg
kéri a kezem *t  s akinek én Örvendező szív
vel fogok igent mondani. N ‘gy héttel ezelőtt, 
amikor először találkoztunk r Lagynén*  m 
nál, már egészen őszies volt az idő. Etnkh- 
szel, a kis kertber, a lapodon, ciupa őszi
rózsa között éltünk. F. h r, lila, rÓMMzirű, 
piros ötzirórsák voltak a milyen lúian bó- 
lintgattak a fejükkel, amikor a szél meg
rázta ök<t dur.án. Az első virág, ame'yet 
tőlem kaptál, egy fehér őszirózsa volt.
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Hát nincsen-e városunk illetékes ''öze- 
ei között senki, aki ily állapotok viszás- 

ai felismerni képes és a megszüntetésükre 
vt|ó törekvést kötelességének tudja ? Avagy 

„ nem rendelkezik a város az utcák 
tisztántartási költségei fedezésére szükséges 
eszközökkel ?

Senki sem hiszi el, hogy ott, ahol kö- 
>el télmilliós palotát akarnak létesíteni, ne 
rende kezzék ugyanazon város egy pár ko
rona fölött a polgárok egészsége megvé
désére. S ha ez igy van, mi következik 
bolőle egyéb, mint hogy a fenti dilemma első 
részében kell utcáink szomorú állapotának 
0Zát keresnünk.

A városnak vannak lovai, szekerei, 
földjeit azonban bérbe adta ; a város nem 
épít anyagot nem hordát ; a város tudtom
mal nem szállított a nyáron lovaival utca
kavicsot ; az utcaszemét eltávolítása nem 
történik sokkal tüzetesebben, mint máskor; 
a városnak nincsenek szóiéi: hát miféle 
munka foglalkoztatta a város lovait oly 
mértékben.e hosszú nyár folyamán és most 
is, bogy az utcák öntözése a kánikula de
rekán abbanmaradt?

Tudom jól, hogy e kérdésre fe'eletet 
nem kapok, nem is vagyok rá kiváncsi. 
Csak polgártársaim ügyeimét akarnám a 
dologra irányítani, ők talán megtalálják a 
magyarázó feleletet.

Igaz, több Ízben láttam, hogy egyes 
lakásokból a város szekerein vittek el a 
szemetet. Bár csak úgy volna, bogy a sze- 
métkibordást véglegesen a város venné ái, 
a mint azt négy évvel ezelőtt a Harsban 
hangoztattam. De, ha a váios egyesek ké
nyeimének a közérdek rovására kedvez, 
meg akaor is ha e kedvezésben ép úgy 
részesíti Pétert mint Patt, nem jár el he
lyesen. 11a a város nem tehet elegot köte
lességének ott, a hol polgáraival az utca 
szemetes porát nyeieti, ha nem tehet eleget 
kötelességének, mert lovait a magánbazak 
szemetének kihordásánál alkalmazza, akkor 
mulasztást követ el a közérdekkel szemben, 
melyet elkövetnie nem szabad, meiyet a 
törvény tilt.

— Most is örsöm még egyik kedves 
könyvemben.

No lásd, János, szerelmünknek minden 
emléke az őszhöz fűződik s te mégis harag
szol reá, mert mélabúra, tüuödésre csábit. 
Oh, hát azt hiszed, hogy igazi boldogság 
az, tmelyen nem reszket által egy bús 
sejtelem, egy fájdalmas vagy, egy kielégít
hetetlen sóvárgás. Aki nem tud szimoru 
lenni, az nem érezhet igazi örömet sem. Én 
sseretem nézni a levelek hutását, hallgatni 
azt az édes-bús melódiát, ahogy lehullanak 
a nedves földre, Szeretem a szelet, atn-ly, 
mini ha csak a mesék honából jött volna, 
csodás dolgokat auttog a fülembe. Szeretem 
est a tiszta napfényt, amely nem fojt és 
nem izzaszt, mint nyáron, hanem szelíden 
simogatja arcomat. Szeretőm ezt a dióm 
ködöt, amelyen keresztül uj alakot ölt a 
vidék. U yan álomszerű, olyon meseszerü 
mindez. Úgy illik ahhoz a hangulathoz, a- 
melyben már napok óta élek, amióta csak 
* menyasszonyod vsgyok.

— Ábrándozó vagy Hilda, de szeretem, 
kegy Ilyen vagy. Tőled várom azt, ami ed
dig hiányzott aa életemből : a verőfényt, a 
költészetet. Lásd, én eddig csak a munka 
embere voltam. Dolgoztam reggeltől nap- 
Mt*g>  tanulmányoztam a nagy foliánaokat,

De, ha az épen említett körülményt 
hoznák is fel mentségül arra, hogy az ut
cákat nyáron át nem öntöziették, nem le
hetne azt már csak azért sem elfogadni, 
mert a magánházaknál eszközölt szemétki
hordást nem végzik a város igái oly rend
szeresen, hogy emellett ne jusson idejük az 
uicaöotözésre.

És ha már nem is öntöztetik is az ut
cákat Léván, legalább íz utcaseprest vé
geztetnék oly időben és o.y módon, hogy 
az a közönséget ne terhelje, hogy az ne 
kepezzen merényietet a közönség egész
sége ellen.

Akárhányszor láttam, hogy délelőtt 11 
órakor buzgótkodlak az utcaseprők a Szé- 
chenyi-utcában, vagy délutáni 4 és 5 óra 
óra között szórakoztak a Petöh-utcán végig 
felfelé a ptactéri keri.miton.

Abban a délelőtti órában jön ki a ta- 
nuió ifjúság nagy része az iskolákból es 
halad végig a Széchenyi-utci n. Dé.'uiáu pe
dig ugyanakkor kezd mozogni a sétáló 
közönség a keramitou kilété a varostól.

A Koasuih-utcában még megjárja, ott 
csak a csatorna bűzös vizét söprik szel és 
a hullott falómból takarítják össze rakásra. 
Itt nem zavarják fel az úttesten fekvő port 
seprővel; megteszik azt a szekerek, a te
henek és a szel s nagyobb viharok után 
egy-két napig tűrhető az állapot.

Van egy utcaseprőnk, az öreg Pa vei, 
aki nappal sem lat jól. Ez a rokkául ren
desen hajnal előtti 2 órakor, hiányos vil
lanyvilágítás mellett söpö’-get. A por es 
szemétnek több miut fele ott marad, ahol 
volt, de az illetékes hatósági közegek leg
alább azt mondhatják, bogy ök amennyire 
Csak lehetséges, olyankor söpörletik az ut
cákat, amikor azon nincs közönség.

Énben a dologban tehát semmifele 
haladast nem tapasztalunk Lévau. A B^rs 
1895. évi 23-ik számúban egy cikk jelent 
meg városunk közegeszsegi viszonyairól 
melyben ezt is olvashatjuk: „Nálunk, ahe
lyett, hogy oly időben és oly módon távo- 
litauók el ezi a kártékony, utalaios utca
port, amelyben és amikor senkinek sem

magam is Írtam egypár kötet könyvet, amely 
elég dícaös get hozott, de mégis olyan sivár 
volt ez az élet, olyan rideg, hogy vágyód
tam valami megújhodás, valami megfrissülés 
után. Kezdetben szamot sem tudtam adni 
mag-muak arról, hogy voltaképen mi után 
kívánkozom. Dj az első percben, hogy 
meg atlaiak, vi Lóiként támadt agyamb.n 
az a goidoiat, hogy megtaláltam, amit ke
restem . . .

— Te nagyon jó vagy J mos és én meg 
tud ak becsülni.

— L'gy mindig olyan, miut most, 
mondta a fiatalember s megszorította a le
ány kezét.

A kert végéhez értek, a korhadó desz
kakerítéshez, melyen túl rétek húzódnak 
tova fakó szinben.

A nap már majdnem p íreméhez ért a 
szembatárnak a izzó volt az arca. Ünnepire 
csöndben szunnyadóit a kert, a szél is el
ült, nem rázta a fákat, mintha csak nem 
akarta volna zavarni a napot Unnepies bú- 
csuzásában.

De azért egy-egy kiszáradt levél levált 
az ágiói s odahullott a társai közé, balkan, 
alig osörögve.

A fiatal pár visszafordult a széles, kerti 
utón s szótlanul, megha'.ottan ment föl a házba. 

alkalmatlankodnának vei-, eszközük a por 
úgynevezett eltakarítását akkor, mikor a 
legtöbb ember jár-kel az utcán és akként, 
hogy azt az egész városra porfelleg képé
ben terjesztik ei.“

„Néhány év előtt (még néhai Mácsai 
L. polgármester idején) minden hetivásár 
után, vagy ünnepnap előtt, kora hajnalban 
söpörték az utcákat és a piacot. Egyidöben, 
ha estefelé történt a seprés, még öntözték 
is előzetesen az utcát. Habár ez az utca
öntözés nem volt ideális, mégis jóakaratról 
tanúskodott ; megtörtént, ami megtörtén
hetett a város szegényes anyagi viszonyai 
mellett. .. .“

„Most a birkák többé nem verik fel a 
port Léva város utcáin, nem is akarnók 
elhinni, hogy ez valamikor megtörtént volua, 
de azért azok a porfellegek ismét vissza
tértek és mi nyeljük azokat, ama birkák
tól örökbe kapott türelemmel.“

Az utca tisztasága tehát ugyanaz Léván 
ma, mint volt 13 évvel ezelőtt. Kevesebb 
ugyan a sár, de puaok, szemet, por van 
ugyanannyi mint hajdanában és ennek el
takarításában épúgy járnak el ma, mint 
közel másfél évtized előtt 1

Az u'cacsatornákon pangó szenyvizeket 
épúgy k<.nik széjjel ma, a bűzt épúgy ka
varják fel ma, mint közel másfél évtized 
előtt és a közönség époly birkatürelemmel 
nézi és szenvedi el a botrányos állapotokat 
ma, mint másfel évtized előtti

Akkor legalább láttunk egy kis jóaka
ratot, igyekezetei, ma még azt sem tapasz
taljuk a botrányos állapotok megszüntetésére.

Másutt a közönség nyilvános lamenta- 
ciói nyílt fülekre akadnak, nálunk elhang
zanak azok, mint a pusztai szó a semmiben.

Es ennek dacára mégis felszólalok és 
újabb kísérletet teszek és felvetem az ut-

, testek pormentesitése kérdését.
Nem hiszem, bogy a város költségve 

lése el ne bírja, egyelőre legalább a nagyobb . 
^orgalmu makadamos utcák olajjal való por- 
meutesitese köitsegeit.

Esztergomban nyár derekán láttam ily 
olajozott utcát, melyen egy maréknyi port 
sem lehetett volna összekaparni. Esztergom 
ninc messze ide, ne sajnálja a hatóság azt 
a kis útiköltségét szakközegétől is küldje 
el oda, hadd szerezzen közvetlen meggyő
ződést az ottani tapasztalatokról ; tegyen 
az olt nyert információk alapján kisérletet 
egy utcával s ha a dolog itt is beválik, 
alkalmazza a porkötés e módszerét valamennyi 
makadamos utcánkon.

Aa az adózó városi polgárság, mely 
nem záraozott el a tisztviselők hsetéae mél
tányos felemelésétől, mely nem riad vissza 
a pótadó emelkedéstől, ba a város érdekei
ről vau szó, mely a lévai vár megvételére 
és átalakitására egy évi állami adóját aján
lotta fel, megerdeu.e né, hogy hatósága ily 
fontos kérdésben maga ragadja meg a kez- 
deményesest s ha nem, legalább hallgasson 
a jóakaratu tanácsra és buzgóikodjék e ta
nács tárgyilagos elbírálásában, tegyen leg
alább kísér etet a baj orvoslására, mutasson 
Igyekezetét. Karafiath M. dr.

Hogyan lehet a gyermek pöszebeszédü.?
Folytatás.

A beszédtanulás felette nehéz művelet. 
Sokkal nehezebb s több időt igénylő, mint 
pld. a jái ni tanulás.

Tapasztaljuk, hogy egyik gyermek ko
rábban, másik későbben tanul beszélni. Aa, 
bogy mikor tanul a gyermek besaélni, fe
lette sok körülménytől függ.
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Siámos élettani adat biaonyitja, hogy 
bizonyoafoku beszédhibába rendszerint azok 
a gyermekek esnek, akik gyenge, petyhüdt 
szervezettel s ezzel egyetemben azonos mi
nőségű beszélöszervezettei rendelkeznek.

A pelyhüdt beszélőszervekkel biró 
gyermek nem tud megbirkózni a beszéd 
folyamán felszínre kerülő akadályokkal s 
ilyentén .ép hibásbeszédü lesz.

Mert tudvalevő, hogy minden egyes 
hangnak megvan a ni *ga  képzési helye 
(szótagolási hely), melyen bölcsőjét leli. Ua 
azonban bizonyos akadályok következtében 
nem a maga helyén, a képzésének megfe
lelő beszélöszervekkel, a beszélöszervek ki- 
vánt részeivel képezzük az illető hangot, 
akkor a hang nem lesz normális, hanem 
pösze.

Épp ezért a beszélni tanuló gyermeknél 
kivált ügyelnünk kell arra, hogy a kiejtett 
hangok, szavak teljesen helyesek, azaz ter
mészetes jellegűek legyenek. Igaz ugyan, 
hogy az. elhangzott állítást nem hajthatjuk 
végre bármikor a saját tetszésünk szerint, 
mert pld. helytelenség s meddő volna annak 
időelőtti alkalmazása.

E helyütt azonban a félreértés eikeiü- 
lése végett meg kell jegyeznünk, hogy a 
helytelen, hibás beszédet korántsem szabad 
összetévesztenünk a gye mek magt-alkolta 
beszédjével. Minden normá is gyermek al
kot megának egy-egy bizonyos beszédet, 
melyet kiváló előszeretettel használ ; amely 
röi azonban később minden helytelen utó
követ icsmény nélkül teljesen leszokik,

így többek között, a kezét — kacsó
nak, az ételt — papinak, a kalácsot — 
kácsinak, a szépet — csecsének, stb. — 
mondja.

Az előadottak >ól röviden láthatjuk, 
hogy a beszédpéldány, vagyis helyesebben 
szólva, a beszelni tanuló gyermekkel fogla
latoskodó egyének, de főleg a gyermek 
anyja, avagy dajkája teljesen szabályos besté- 
düek legyenek. Ne ferdítsék az egyes han
gokat, szavakat, hanem eitsak ki azokat a 
maguk teimészetes volta iz-rint. Ha eset
leg hibásbeszédü van a c aládban ; zárják 
ki a gyermek társalgási köréből. így a 
gyermek csak a jó példát utánozhatja.

Az előbbiekben jeleztük, hogy a han
gos beszéd egyik legjellegzetesebb feltétele 
a rendes beszélŐBzervezet. Mert, ba a be- 
ssélŐBZ-’rvezet egyik-másik része bármily 
fokú rendellenességben leledzik, akkor a 
folyó beszéd sem lehet rendes.

így tehát a szervi-pöszebeszéd szülőokát 
a beszelöszervezet rendellenességében kell 
keresnünk. A szervi-pöszebeszed okai lehet
nek vagy veleszületettek, vagy szerzettek.

A szervi elváltozás többnyire csak 
egyik-másik b. szervre szorítkozik, de ki
terjedhet az valamennyi beszélőszervre. Ily 
elváltozások lehetnek : a kemény, vagy a 
lágyszájpadlás hiánya, iú ságos magassága, 
hasadása (farkos torok), az iny vitorla httdéae, 
hiánya, a nyelvcsap hüdé.e, hiánya, a tú - 
vékony, túlhosszú, túlrövid, tú vastag nyelv, 
nyeivhüdés, odanőtt nyelvhegy, foghiány, 
felesfog, a veleszületett nyulaja, ajakhűdes, 
arc-ídeg-liüdése, stb.

Ezek egyenként, vagy együttvéve 
okozhatnak kisebb-nagyobbfoku pöszebe- 
siédet.

Hasonlókép az agykéreg és a fül báu- 
talmai szintén okozói lehetnek valamelyes 
pössebeszédnek.

Záradékul szóvá kell tennünk, hogy a 
pöszebeszéd a hangok minemüsege szerint: 
részint magánhangzói, részint pedig mással
hangzói.

A magánhangzói pöszebeszéd inkább 
tájezólás a nem is helytelen. Ilyenek az 
alma helyett — óma, kakas helyett, 
kokas, stb.

De ezenkívül gyakori a magánhangzók 
orrhangu (nasalis) ejtese s egymással való 
felcseréléséből eredő pöszebeszéd is.

Azonban a legtöbb rendellenesség a 
mássalhangzók képzésénél s alkalmazásánál 
történik.

Vegyük pld. az „sz*  betűt s Ifssulr, 
hogy miben nyilvánulhat annak helytelen 
ejtése.

As „si“ túlságosan hallható, éles kiej
tése : sziszegés; fogköati selypités (sigma- 

tismus inlerdentalis), melynél a nyelv a két 
fogsor közé kerül. Ez oly gyermekeknél 
fordul elő, akik hiányzó roetBzöfosukkal 
tanulták az „sz“-et kiejteni. Oldal selypítés 
(sigmatirmus laterális). Ennél a nyelv hegye 
a felső fogsor mögé, avagy oldalt, a fogso
rok közé kerül ; a levegő nem a nyelv 
közepén, hanem a nyelv két o'dalán áram
lik. Az „sz*-neK  orrhangu ejtése (sigmatis- 
mus raealis), melynél a levegő az orron s 
nem a szájüregen át áramlik ki. l’arasig- 
matismus ; ennél az „sz“ hsngot más hang 
helyettesíti,

Nemcsak az naz“-nél, hanem más han
goknál is találunk rendellenességeket.

Ha tehát a szülő, avagy a nevelő azt 
tapasztalja, hogy a gyermek egyik-másik 
hangja nem helyes, termószetszei ü, avagy 
pedig a kívánt hangot mással cseréli föl, 
az esetben mielőbb kutasson a hibát előidéző 
ok után, nehogy a feunálló hiba maradandó 
nyomot hagyjon a gyermek beszédében. 
Igyekezzék az okot eltüntetni. Jegyezze 
meg magának, bogv a kellő óvóintézkedés 
(profilaktikus) a legföob követe mái y.

Valamelyes szervi hiba eliüntetese vé
get' pld. az adenoid vegetatiö, farkos torok, 
stb. forduljon valamelyik speciális orvoshoz, 
egyéb esetben pedig a gyógypedagógushoz.

A fennálló hiba eseten Késnie semmi 
esetre sem szabad, mert említettük, hogy 
az állandósult beszédhibát nehéz, avagy 
egyáltalán meddő orvosolni.

Szoboiovszky István.
Vége.

A gyermekcsere.
Hol emiit, hol amott veti föl egy-egy 

lelkes ember a gyermekcsere kérdését. 
Ilyenkor ideig-ériig van ró.a szóbeszéd, 
azután elalszik megint a do og és nem lesz 
belőle soha semmi. A mindennapi partpoli- 
tika apró-cseprő Kérdéséi, mint Kerek e 
világon mindent: úgy ezt is leszorítják a 
napirendről. Komolyait és igazán nem fog
lalkoznak vele az úgynevezett illetékesek, 
mivelhogy nem tudmk a fenekére látni s 
így nem >s tudj ik, hogy ami ennek a fe
nekén csillog, az a művelődés szinaranya 
és a magyar nye v terjedésének gyémánt
kristálya.

Nem akaiom a Iclkemro venni, hogy 
ezek folytán a kérdés tanulmányozására 
szakembert küldjenek ki illetékes helyről 
tanulmányi ösztöndíjjal, utazási átalánnyal 
és személyi pótlékkal. Tekintve a szomorú 
közgazdasági viszonyokat, megtakarítom az 
államnak ezeket a költségeket és hogy mi 
az a gyermekcsere : elmondom ösztöndíj 
nelsül, ingyen. li ika tudtmáuy; nagyon 
kevesen tudjuk, akik odavalók vagyunk 
a Telecskai dombok tövébe, amelynek a 
végén ott fekszik Verbász öt toronnyal s 
tizenkétezer svábbal és egy pártfogóiági 
a gimnáz ummal.

Mivelhogy a gyermeketerét már csak 
Verbászon ismerik. Nem dolgozik benne 
semmiféle közvetítő iroda, sem egyesület ; 
maguk csináljak a jó emberei*  száz esztendő 
óta. A mint padláson vau a termes, júliusban, 
augusztusban : befogják a két tüdős', ko
ca derékba ülteti*  a kis német polgárt és 
mennek ki Hegyesre, Topolyára, Mobo yra, 
Adára csoregyerekeket keresni. Az pedig 
akad bőven. Fertályom gazdák, becsületes 
mesteremberek szívesen Küldik fiaidat a 
latin iskolába, ha nagy költséggel nem jár. 
Négy osztályt ki lehat igy taníttatni a fiú
val csekély á dozattal, azután álljon meg a 
maga lábán a tudomauyával. Hzmar megvau 
a megállapodás, irás uem kell róla. Megné
zik egymás házatájat; tisztáé, reudes-s, es 
ezen megáll a csereszerződés. Szeptember 
elsején Hegyesen is túltesznek egy kis lá
dát a kocsira, Verbászon is, pnyereg a 
gyerek, törölgoti a szemét egy magyar asz- 
szony, meg egy német asszony es attól 
kezdve uj hazája van a kis magyarnak, 
meg a kis németnek.

Mi haszna mindebből a kis Jancsinak 
arról ne is beszeljünk. Négy latin iskolát 
végezhet, amelyet különben soha sem vé
gezhetett volna. Megtanul a nemet nyelvből 
annyit, hogy nem Kell egész életében tűket- 

némának lennie, ha rásiorul a némát sióra 
Hetvenöt millió embernek a nyelvét s.jj 
titja el akaratlanul és a szó szóró.- értelmében 
játszva megnyílik előtte egy r ugeteg ku|. 
túra roppant birodalma, amelyből Őröltre 
ki lett volna zárva egy európai nyelv tu
dása nélkjii. Eleiotén üizony nehezen megy 
a német szó Százszor megtanulja, százszor 
elfelejti, mi a neve nénié'ü a kenyérnek 
víznek, húsnak, mi egyébnek, üe száz- 
egyedszer mégis megmarad a nyelven. 
Egy két szó, kéBÖbb néhány mondat, végül 
már el is lehet beszélgetni a sváb gyere
kekkel. Karácsonyra pedig, mikor hazafe é 
csörtet a szánkó, már fölveri a téli csöndot 
a vidám énekkel :

Horch cmól ir sióké : 
leh vész e space nett, 
l)i junye szind yeflóe, 
l)ie c,lte hoke fest. 
Gé Filip száj szó gut, 
Hébsz szí unsz mit deinem kút, 
Hansz vasz szast tu daca i1 
llájt kécz lustich cu 1

így a Jancsii Di még ennél nagyobb 
dicsöub és foutosabo, ami Juliánnál töru- 
uik. A Johannoól magyar gyerek lesz es 
az is marad egész eleiere. O.t szereti meg 
a magyar uopet, a ma ;yar lelke', ahol 
legkedvesebb és legigazaOb : a fóidrnivelő 
magyar erntier csalad|áiau. A Jancsi csak 
rossz sváb nyelvet tanul meg, de o igazi 
zamdos magyart. A J.ncsi neszé hét össze
vissza hetet-havat, csak eppen annyit iud- 
jou kinyögni, hogy megértsek a kívánságát : 
továbu nem törőduek a német tudományává!. 
De a magyar ember kényes füle meg nem 
tűri, hogy a Johauu csuuyáu ej se ki a 
magyar bzoi. Addig tauitgatja, javi'gatja, 
csúfolja, amíg tisztán nem beszel, igaz 
magyarsággal. N :gy esztendő muitau ueui 
marad a kis svábon egyeb idegen, c.ak 
épen a ruhája. Gondolkozása, nye,ve, lelke 
magyarra vauk. Eteu többé uem fog sem
miféle izgitas, ezt nem tántorítja semmdele 
Schulvereiu ; amíg él anyámnak hívja azt a 
jó magyar ueuit, a-i gondját .viselte es 
apámnak a tauitgatójat. A Jaucunak őrösre 
les.vere marad es tartja az atyafiiagot az 
egész famíliával.

Érdé mes-e e fölött gOLiioikozLÍ mind- 
azoknak, al i& tzivüiön v.aenk a magyar 
nyelv es a magyar lelek terjedései ? Aki 
azt hiszi, hogy uem, az nézze meg a fő vá
ros kö'uyekeu levő sváb fziu&at es nezze 
mjg a bácskai németjeinket. Amannak a 
nepe nap nap után itt jar-kel reggeltől estig 
oboen a magyar varosban, még som tanul 
mug egy kukkot magyarul es ami több, 
nem tud bennünket megszeretni soh*.  Oda
lent pedig néhány kis magyar község mtg- 
magy árusította II. Jozsei császár egess 
nemet világát miudeu erőszakoskodás neifeüi, 
szépen, atyatisagosau : a gyermekeivel.

Nos, hát ez az a gyermekcsere. *)
•) A mag) arositámak ezt a módját tótközz igei ük

ben ie leiietue alkalmazni. — 8zerk.

Különfélék.
— A király ne ven apja Vasárnap 

d. e. 1U ora&or díszes papi segedloitei 
Báthy László, prepodí-piebanos, végezte a 
szeműméi. Evangélium u*áu  a leies szouuk 
a temploinbúcsú aikaimaboi *>.z  idtenhazanaá 
meituoagar'n, a király ne ve napja alkalmából 
pedig az uralkodók natMimauuk isteni ere
detéről tartott hatásos szeutbeszedet. A 
tomp umi eneket Tokody István, kantorta- 
nitó, vezetesd medeit vegyeskar szolga*tatta  
rendkívüli Ügye reggel. Az isienniszteieien 
reszt vetlek m katonai es polgári hatósagoa ie«

— Az aradi tízennároinért A vér 
ineg Lem szikkad. fe», szív un & sebe nem 
hegedt be, söunyeiua árj z uem apzdt ki. 
Tizenhárom hoz a neuizer hatottja. Tóric- 
ne uiuuA e sötét ioitjat űjui fedi no az 
a feledd*  iatyoikvai. A nemzeti vértanúk 
évrÖl-8vre nagyuub tény ben diOsöüinea meg, 
s a Lüu, mely megölte Ökot, rniudig ördö
gibb lesz. — A lovai róm. kath. pl<>- 
bania tempiombau okt. 6-an Báthy Last’
lő, prepozt-pitbabos, múlana bo a szent*  
miseaidoaaiot a nemzeti vértanúk l«l*  
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liüdvoért. A gyásslaentisr'nleteu Jónás 
Imre, ».-le‘kéiz é" Dokupil Ágoston, i ö .- 

'segédkeztek. A hősö’ ért bnmu'a’ott 
Jljjjitou a hivatalos hatóságok nem vettek 
rés»t; de ott volt az ifjúság apraja-nagyja. 
_ yint értesülünk, a «•«/., ev., és izr. v»l- 
i7sti po'gártársaink is kegye ettel rótták le 

hősök iránt tartozó adójukat. Iskolai ün
nepélyeit k közül kiemelkedtek a AtaHi. 
yiindzíum és a Icir. állami tanítóképző 
ifjúságának inagss színvonalon álió ünnepé-

_  A Tanitók Háza érdekében a
Barsmegyei Á't, Tanitóegyosiilet f. hó 10-én 
d ,.. tartott választmányi gyű ésén o y szép 
szavak hangzottak el, melyek a tettek foly
tonos érlelésiről tanúskodtak. Ezekből kö
vetkeztetve a legnagyobb ölömmel tesszük 
közzé, bogy Barsvártnegye területén a ta 
nitók között testvéries egyetért is jhono1. 
Erős a hitünk, ho^y igenis létesülni fog a 
Tanítók Háza, melyben „valláserkölcsiu ne- 
Tfliés mellett minden felekezet részére „a 
tezttöséyben méltányos pozicióku fognak biz
tosíttatni- — Az ülésen az elnök és a helyi 
bizottság vezetője számoltak- be időközi 
működésükről é3 az eddig elért eredmé
nyekről. Megállapították, hogy ezidoig 5000 
korona állandó és biztos évi bevétellel ren
delkezik a Ház. Legszebb reményekkel 
indul az építkezés előkészítése is. Elnök 
lelkesedés közt hozta tudomásul, hogy a 
a Városi Tanácstól a telekadomanyozás 
dolgában a legszebb biztatást kapta. Java
solni fogják a városi közgyűlésnek, hogy a 
tanítóképző telekrészletéül megvásárolt ura
dalmi szőlőterületből felmaradott szalag
földet vásárolják meg a humánus intézmény 
reszere történendő ajándékozás céijáoól. 
Hegy az intéző bizottmány ennek megva
lósulását a maga részéről is előkészíteni 
segitse, a helyi bizottság ma délelőtt tisz
telegni fog az uradalomnak itthon időző 
társtulajdonosánál, Schoeller Gusztáv levág 
úrnál, s az uradalom jószagigazgatójáuai, 
Leiden/rótt Tódor urnái. Nagy örömet kel
tett a válasz:manyban annak híre, hogy ezen 
illetékes helyeken is nemes idealizmussal 
gondolkoznak a csirazó intézmény felől.

— Lőttek a csendőrök. Börzsöny 
kö: seg haiaraban az erdők ta|anaa elszállí
tására magán-lóvasut van épülőfélben. Ok
tóber 1-en a deli órákban miulegy 40 lakos 
vonult ki botokkal és dorongokkal a vasút
építés megakadályozására. Az erőszak ellen 
Urát Dezső, esendőről mester, vámosmikolai 
őrsparancsnok, vonult ki hariuadmagaval. 
á cseudörörs felhívta a lázongó lakosságot 
a távozásra. Engedelmesség helyett a fel
bőszült tömeg neki ment a fogy vei es erőnek. 
Ütlegelni akai ták a csendőröket. Az egyik
nek szuronyát is megragadlak es iparkodtak 
a fegyvert hatalmukba keríteni. Az ellen- 
izegüies következtében a csendőrök kilenc 
lövést tettek. Lehoczky György, 30 év-.-s, 
két gyermek atyja es Menyei András, 33 
éves, iiárom gyermek atyja nyomban halva 
terültei el. tichneider György és Menyei 
György súlyosan megsebesültek. Az eiöbuit 
ka Ipolysági kórházban, az uiouhit csaladja 
körűben ápolják. A vizsgálat fogja kiderí
teni, jogos vo.t-s a csendőrök fegyverhasz
nálata.

— A lóval áll. tanitóképzöintézet 
terveinek sürgős eikeszitescvsl es a műve
zetéssel Földes Ede budapesti osl. építészt 
buta meg a vallás- és közoktatásügyi mi- 
nuzter. — Az építkezést tavasszal meg
kezdik.

— Kinevezés. A vármegye főispánja 
Spenylir Jenő dr. lévai lakost díjtalan söz- 
■gaigatasi gyakornokká és Dómján Lajos dr. 
lévai körorvost tiszteletben járási orvossá 
nevezte ki.

— A besiteroebányai kereskedelmi és Iparka- 
■trs közgyűlésé. A liesatercebauyal kereskvdalaii éa 
Ipuksumra •zapumber bó SO-áu tartus a Moká.oa 
syari szilijét utáu első rendes közgyűlését, khttuer 
Károly elnök jeleutést tett a nyári saűiiet alatt biaott*  
’ágilag és elnökileg eliutézett fontosabb ügyekről, 

lek kiixül kiemelendő, bogy a júniusi közgyűlés óta 
12 iparvállalat részesült államsegélyben vagy rnuuka- 
Cspeábcu, s megfelelő véleménnyel lö újabb kérvény 
"ÓMlU-ett fel a mluisaterbez. — A gyógynövények 
Wujléséuek és értékesítésének ügyébeu, ugyszioleu 
ovlyotu-inegye osipkeveréseuek fejlesztése erdukebeu 
'•'tyalasok folyuttattsk, A rendes ipari allami jutái- 
■Mon kívül K0üeio, István éa Otyepks Antal mun

kások allami jutalommal a elismerő oklevéllel illetet
te: tok ki- — A sólyomllpcsei késesek termelőszövet
kezete a szövetkezeti műhelyt felépítette, a brrotiduzked :s 
most vau folyamaiban, úgy, hogy az üzem november 
havában megkezdődhetik. — Örvendetes tudomásul 
vétetett a kereskedelmi miniszter leirata, bogy az 
uzsoratőrvéuyjavaslatra a kamara által tett észrevéte
leket az igazságügymiuisztvruek figyelmébe ajánlotta, 
ugysziutdn, hogy a gazdasági érdekű tőzvéuyiavaslatok 
a kamarákkal idején kőzvetittetui fognak. — Az ipar- 
törvi-nyterv. zet beli 2-2 értekezleten a helyi érdekelt
séggel letárgyaltatott. — A napirendre tűzött tárgyak 
közül felemiilendők : A gabouaasákok kölcsönzésével 
foglalkozó üzleteknek iptrfelűgyelői ellenőrzés alá való 
helyezését s a nagy telepeknek megfelelő egészségügyi 
berendezéssel való ellátását tartja szüaségesuek a 
közgyűlés. — Tárgyaltatott az uj vasúti üzletszabály
zat tervezete s az érdekeltség által tett észrevételek 
alapján kidolgozott biz ittsagi előterjesztéshez a köz
gyűlés hozzájárult. — A vasárnapi munkaszünetre 
vouatkozó törvénytervezeten a kamara a kővetkező 
lényegesebb módosításokat óhajtja : Behozandó a tel
jes vasárnapi muukaszüuet; a megszakítást nem tűrő 
üzemekben alkalmazottaknak kártalanítása a munka
adó s munkás között szabad egyezkedés tárgyát 
képezze; v. pálinkamérések, úgyszintén a páliukamé- 
réssel kapcsolatos bor- és sörmórések vasárnap egész 
nap zárva tartatidok: a nyilvántartó jegyzékek elej- 
teudök; végül azon községekben, hol a heti vagy or
szágsa vásár hétfői napra esik, az élelmezési iparokra 
nézve kivétel állapítandó meg. — A korouaérték szá
mításnak kőtelező behozatalát s a forintszámitás eltil
tását helyesli a közgyűlés s enuek elrendelése iránt 
felterjesztést tesz. — A karácsony előtti vasárnapon a 
muukaszünetnek állandó felfüggesztése iránt szintén 
felterjesztést intéz a miniszterhez. — A soproni társka
marának a nViuea“ borértékesitö részv. társ, segélye
zése tárgyában hozott határozata értelmében a segély
unigadásat ellenzi a közgyűlés. — Tudomásul vétetett 
a miskolci kamarának a kamarai szakirodalmi alap 
ujbóá létesítése tárgyában intézett átirata és a 
marosvásárbelyi társkamarának egy országos iparos 
és kereskedői nyugdíjpénztár létesítése tárgyában kö
zlőt felterjesztése. — Szót .bőséggel elleueztetett 
Balassagyarmat részére a kövezelvámszedési jog meg
adása, ellenben Losonc város husvizsgálatí dijainak 
fölemelésére vonatkozó mezőgazdasági bizottsági Ha
tározatot a közgyűlés az érdekeltség hozzájárulása 
folytán nem ellenzi. — Több segély iránti kérvény 
elintézése után a közgyűlés véget ért.

— Uj kanonokok. Az üresedésben 
ievö esztergomi kanODöki atalluiuokra, mint 
értesülünk, a király Hübner János hidas
kürti, Kopernicky Ferenc nagyölvedi espe- 
res-plebáuosokat és dr. llott Nándort, a 
w.eni Aui,usztineum igazgatóját, nevezte ki.

— Az adófelazolaiulási bizottság 
szerdán fejezte be működését. Elintéztek 
400 drb. felszólalást Jiáthy László, lévai 
prepost-p obanos, elnök, a bizottság tagjai 
részéről a legnagyobb elismerésben részesült.

— Belyegrnentes. Egy érdekelt ke
reskedő azzal a pauasszai él, hogy tő b 
esetben meg lett le etrzve a poitai megbí
záshoz csatolt kézhezvétel! elismervénye [ 
után, holott ez, mint nem birói vagy egyéb 
hivatalos használatra, hanem kereskedők 
magánhasználatára szánt levél, a bély. és 
illeték; törv. 59. tétel 4 pontja szerint bé 
lyegmentes. — A leletben előirt illeték 1 
feitolyamodás következteben le lett írva, 
de miután ez lönbször ismétlődött és ezen , 
viszás helyzet másutt is elő fog fordulni, 
a kamara közbenjárását kéri a kereskede
lemügyi és ennek utján a pénzügyminiszter 
urnái az iránt, hogy a pénzügyi közegek 
ezen zaklató eljárásukkal hagyjanak tol.

— Uj Villamos-lámpak Lova város 
közgyűlése meg a műit ősz végén elhatá
rozta, hogy a város hiányos világítását uj 
lámpák felállításával tökéletesíti. A megsza
vazott lámpákat most áilitjak fel. A munka 
két hét mu.va befejezést nyer.

— Nagy idők tanul. A fák so nő
het ek az égig. Egy szazadon at fejlődtek, 
ádcak szilárd*u,  mrgküzdöltek széllel, vi
harral, az Isten haragjával „ Uszodáu-tis ha- > 
taimas topolyfái. Három-négy emberöltő 
ivadékát láttaz a Perec vizében fürödni. ; 
Mennyi megenokelt boyárszemü, yyónyysor- i 
Joyú, róisásarcú, hókeldii, lenge nádtermetű 
szépségét néztek Vígig. . .rnyékukkal fedték • 
be a pongyolájukat. Vége a gyönyöröknek ! 
A vénhedt fákra rájuk lehelt a h.lal. Szá- j 
radui keztek. S inoit a teknöcsináló, hosz- j 
sz ifüriü nomád-faj tette fejszéjét a ták | 
tövére. Teknő késiül majd belőlük, amely- , 
ben bű dog anyák füröistik meg apró 
szépségeiket. Ti vén fáz, mégis ciaK a 
múlandóságot hirdetitek. At elvezetek nem 
tarthatnak örökké, a kandalló lesz igy is 
a vegetek.

— Gyászhlrek. Hanyyássy Janót,, a 
„Barsmegyei Népbank* 1 tökönyvelője, oleie j 
ÖU-ik, boldog házasságának lb-ik évében , 
Arauyosmaróton, 1908, évi október hó ö-en, 

hosszas szenvedés után jobb létre szenderült, 
— Nádosy Ferenc, a „Zóly omvármegyei 
11 rlapu szerkesztő kiadója és nyomdatulaj- 
doi.os 29 éves korában és bo'dog házassá
gának 2 ik évében rövid szenvedés Után 
fo yó hó 2-án éjjel 1 órakor megboldogult.

— Tanulmányi kirándulás Nem 
volt meg; de meg kellett volna lennie. 
Cserhelyi 8 tudor, a lévai főgimnázium ér
demre igazgatója, tanítványainak meg akarta 
mutatni a nagy állami költséggel fenntartott 
szandriki ezastyyárat- N-m kis meg'epeté- 
süukre a gyer igazgatósága nem engedte 
meg, hogy az ifjúság a gyárat megláthassa. 
Sem bámulatunknak, sem rosszallásunknak 
nem tudunk eléggé kifejezést adni.

— Állatkínzás. Nincs állatvédő egye
sületünk ; de annyira finom, müveit lelkü
letűnk van, hogy szó nélkül nem nézhetjük 
azt az állatkínzást, amit mészárosaink egyes 
alkalmazottjai űrnek. Ép azokon az utcákon 
és tereken, ahol az iskolából haza
térő gyermeksereg elhalad, annyi ke 
gyet'enséggel ütik-verik, Bzúrják-i úgják a 
levágásra szánt jószágot, hogy annaü lá'ása 
feltétlenül durvaságra, szívtelenségre szok
tatja a minden iránt fogékony, finom gyer- 
mek-lelkeket. Elvárjuk mészárosainktól, 
hogy alkalmazottjaikat ezirányban ellen
őrizni el nem mulasztják.

— Gyászhlr. Köztiszteletben álló 
uriasszonyt ragadott ki közülünk a halál. 
A család a következő gyászjelentést adta 
ki. — Alulírottak az összes rokonság ne- 
vébeu fajdalomtól megtört szívvel jelentik 
a legjobb anya, testvér és sógórnő, özv. 
Loserth Miháiyné szül. Hsgyárossy Ilona f. 
évi október hó 9-én, hajnali 2 és fél órakor, 
életének 65-ik évében, rövid szenvedés után 
történt gyászos elhunytét. A megboldogult 
hűit tetemei f. évi október hó 11-én, d. u. 
4 órakor fognak a lévai róm. kath. teme
tőben az anyaföldnek átadatni. Az engesz
telő szent-mise á.dozat f. évi október hó 
12-en, reggeli 7 és féi órakor fog a lévai 
róm. kath. templomban a Mindenhatónak 
bemuiattatni. Léva, 1908. október hó 9-én. 
Hamvai felett virasszon a béke angyala I 
Loserth József, Loserth Dezső, gyermekei. 
Hayyárossy Laura, Hayyárossy Gyula, Ha 
yyirossy Lajos, testvérei. Özv. dr. Vietorisz 
Sandorné, özv. Hayyárossy Sándorné, Ha
yyárossy Gyuláné, Hayyárossy Lsjosné só
gornői.

— Tüzek. Ólé rákon ifj. Lócsai Lajos 
szölőhajtoka égett le okt. 4.-én. A tűz oka 
gyújtogatás. — Kisuyrócon két ház hamvadt 
el okt. 3-án. A kár 2000 korona. — Zt.- 
kenéten okt. 6-án három ház és sok takar
mány lett a tűs martaléka. — Mátyásfalván 
oki. 3-an öt ház és sok takarmány pusztult 
el. — F'a’yóasán a múlt hé 29 én 31 épü
let és nagymennyiségű takarmány esett 
áldozatul. A kár meghaladja a 30,000 ko
ronát.

— Ki találta Illeg ? lelkiismerete 
bizonyára nem visz rá senkit, hogy egy 
szegény ember pénzét megtartsa. Az ijjed- 
seg is é ég lecke a könnyelműségért. 1390 
koronáról vau szó, amit Üzenesi Ká'mán, 
lévai borkimérő, veszített el a hegyaljai 
lakásától az üzletéig vezető rövid utón. A 
szerencsétlenség úgy esett meg, hogy rossz 
volt a zsebe, meg a kabátja bélése is.

— Fáradtság ellőni szérum. Egy 
uémet folyóiratban olvassuk, mi a fáradtság ? 
Valószínű,ug, úgy a szellemi, mint a testi 
muukáná1 vegyi termékek képződnek, ame
lyek, mint mii dm más méreg, a szerveset 
normális roünodését akadályozzák. Erre 
bizonyítékot képeznek Weichard tanárnak 
a bsrliui phyBiológiai társulat ülésén véglett 
kísérletei. O.y melegvérüsk izomplazmájából, 
amelyet: fáradtság vagy kimerültség folytán 
pusa.uitak el, kivonatot készített, azt na
gyobb dórisosban egy más állat ereibe 
fecskendezte, ami ezeknél az állatoknál 
tipikus faradsági tüneteket okozott. Aa 
izomplazmában ugyauis egy toxin nevű 
vegyü et volt. Hz a ki'érteti állatok ereibe 
előbb antitoxiot, a tox n ellenmérgét fecs
kendezték be, úgy az ekkép beoltott álla
tok iú élték a texiut. Az antitox nt aa 
emberi gyomor is beveszi. Artalm>tlan, de 
hatásáról eddig még ninos poaitiv eredmény, 
úgy láttáik azonban, hogy aa emberi tnat 



6 BARS 1908 október H

ellentálló képességét fokosa*.  Jövőben * 
katonát bábom előtt, • jelöltet vizsga előtt 
antitoxinnsl beoltják és ezáltal a fáradtság
nak más tüneteit is lehetetlenné teszik. 
Feltéve, hogy W.ichsrdt tanár állításai 
igazak.

RÖVID HÍREK. — Boszniában és Herce
govinában október 7.-én hirdettek ki a 
végleges birtokba vételt. As annektált tar
tományok császári és kiiálvi beytartójs 
Zichy János gróf lesz. — Bulgária fü'get- 
lenségét Tirnovóban október 5-en kiki >ltO'- 
ták. Ferdinand fejedelem felvette a .Bul
gária cárja" címét. — Kréta október 7-én 
Görögországhoz csatlakozott. — A delegá
ciók ülései október 8.-án megkezdődtek. — 
A harmadik egyetemért Sseged küldöttségé 
október 4.-én járt a királyné . A király 
átvette a memorandumot és tanulmányozza 
az egyetem ügyét.■>

A természet óriási szolgálatokat tesz 
az emberiségnek, amennyiben sok betegség 
ellen szolgáltatja a segitőssereket. Egyike a 
tenger által nyújtott legtöbb szereknek a 
csukamájolaj, melynek hátránya azonban az 
hogy nagyon visszatetsző i-.e van. A „Scot- 
féle Emulzió* 1 formájában azonban a csuka
májolaj is jó ii ü és könnyen emészthető, 
akár csak a tejfel: a csukamájolaj összes 
gyógyerejü tulajdonságai a „Scott féle Emui- 
siou-bán nemcsak, hogy megvannak, hárem 
még sokkal hatásosabbak is. Egy házban 
eem szalad hiányoznia a „tíeott-féle Emulsió* 1- 
nak. Kapható a gyógyszertárakban.

Hivatalos közlemény.
5860/1908 szám.

Hirdetmény!
Léva r. t város k< pviaelötestülete 

1908. évi szeptember hó 30-án tartott 
evnegyedes rendes közgyűlésében Tóth Jó
nás lévai lakosnak lenti számú azon aján
latának tárgyalását, melyben a Schoe ler- 
utczai 30-ik sí. hat t utc.nyitási czelra 
Léva váróé közönség nek megveteire kínálja 
1908 évi október ho 30 ik napjának d. u. 
4 órájára összehívandó közgyűlés napirend
jére tűzte ki, midőn ezt közhírré teszem a 
városi képviselötestü et tagjait jelen hir
detmény útján azon közgyűlésre ez utón 
is meghivom.

Kelt Léván, 1908. évi szept. bó 30.
Bótiogh XiaijOB 

polgárin es tor.

2249/1908. szám.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy özv. 

Schmidtberger Jánosné által beterjesztett 
kéményseprési díj-hátralékok beszedését, 
valamint a dij hátralékotok ellen tartozásaik 
erejég a köztgazg tási végrehajtást a város 
po garmestere folyó évi október hó 3 én 
5947. szám alatt crendelte, — minél fogva 
felbivatnak a hátra ékosok, hogy ebbel: 
tartozásaikat 8 nap alatt különbeni aálogo- 
lás terhe alatt Léva város letéti pénztárá
nál okvetlen lefiaessék.

Léva, 1908. évi október hó 8-án.
Komzsik Lajoa 

v. péuztárnok.

2264/1908. szám.

Hivatalos-hirdetmény.
Ezennel felhivatnak mindazok, akik * 

mai napig esedékessé vált kösadók éa sz 
azok módjára beszedendő tartozásaikat (.dó, 
városi éa megyei póladó, illetek, hadmen- 
tesaégi díj, kereskedelmi és iparkamarai il
leték stb.) be nem illették, hogy est most 
már 8 nap alatt annál is inkább űzessék 
ki, mert elleneseiben aa 1883. évi XL1V. 
t. c. 53. §-*  értelmében végrehajtás utján 
fognak behajtatni.

Városi adóhivatal Léván, 1908. évi 
október hó 6-án.

Koaztik Lajct 
aáóUv. főnők.

Lévai piaci árak.
Rovatvezető : Kónya JóW rendőrt »p;tány

Busa m.-mázsánként 20 kor. 40 üli. 21 
kor. 20 HU. — Kétszeres 18 kor. 20 üli. 18 
kor. 40 fill. — Rozs 18 kor. — fill. 18 kor 
60 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 16 ko-. 20 
fill. — Zab 16 kor. — fill. 16 kor. 40 ti1
— Kukorica 15 kor. — fill 15 kor. —fii*
— Lencse 22 kor. 40 fill. 22 kor. 60 fill. — 
Bab 12 kor 60 fill. 13 kor. 20 fill — Kö-

9 kor. 20 fill. 9 kor 60 fill.
Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló

here term-szettől aránkamentes 120 — 130 
Vörös óhere, kis aránkeá 200—[70 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150 — 155 Luczerna*  
természettől arankamentes 175—180 Lu- 
czerna, világos szemű aránká-*  160—170 
Luc'erua, barnás szemű 150—155 Siborhere 
.‘ 8—40 Baltacím 40—42 Muharmag 16 — 17

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1908 évi okt. 4-'8l 1908 évi. okt. béliéig

Születés.

& szőlői ne?e
JA ®

< í í A gyermek
ueve

M>

Csűri István üíkay Anna leány Gizell. Aránk.

Hlóska Samu Lencsi Kalalii leány Katalin

Kassás Mária leán} Erzsébet

Bóna János Horváth Anua fin Imre Bé'a

Gubó Gáspár Sabik Mária leány Erzsébet

Halálozás.

az elinni! neve Kút a A b«lél ofe»

Horváth Mái ia 1 hón. Hang érgörcs

Szabó Ilona 5 Hév. bélburut

Ed»*r  Anna 4 • Tüdőgyulladás

özv. Losert M hályné 
Hagyárotsy Ilona 65 éves Szivbéoulás

Svolik Vince 59 • Húr. tüdögyull.

Gubó Erzsébet 5 nap. Velesz. gyeng.

Nyilttér-

Koraszülött gyermekeket

* SCOTT-féle Emlusió az elsatnyuiástól 
megmenti és rendes erőhöz és vidámsághoz 
segíti őket.

Aggódó

Az Emulsio vásár- 
sárlasnal a SCOTT- 
féle módszer véd
jegyét — a halaszt 
—-leérjük figyelembe 

venni

e 9 fi 1 A1? e,rei néBték O Ú U X U J& elragadtatva 
gyermekük egéssségének ro
hamos javulását. Még akkor 
is, ha * gyermek a tejet 
visszautasítja, a 

SCOTT-féle Emulsiót 
szívesen fogadja és könnyen 
eméssti meg.

Egy eredeti üveg in 2 K. 50 fillér 
Kapható miudou gyógytérbau.

Zsákkölcsönzö Léván X,. 
zsákokat úgy helyben mint vidékre, vala
mint uj ponyvákat és ssákokat is jutányos 
áron elad ühydr Adolf Léva Kohón utcoa

Euyh», oldó bázis ser mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következni 
uyeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll
készítményeit.

r MOLL-FELE I
SÓS -BORSZES2

bedörzsölés,
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
szaggatás és hülésből származó 

miudeunemü betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára Ieox, 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában.

Föszétküldási hely MOLL A. gyógyszerest 
és kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuchla iben 9.

855 1908 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Aluhrt kiküldött bír. v 'gr hajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a lévai kir. jara.-b róság 1906. V. 7öl 1 es 
1907 évi V. 736/1 számú v gzése folyUn a köxahpit- 
váuyi kir. ügy igazgatóság áltál képviselt a .Magyar 
Vallás alap*  felperes részére alperesek elleu 305 kor*  
87 fill, és 190 kor. 38 íi.i. kövstelés s jár. érdjéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás íolytán alp- résektől 
lefoglalt és 3263 kor. becsült ingóságokra a lévai kir. 
jbirós g 1907 V. 438/4 és 79ö|3 számú végzéseivel az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy fJüiiug. 
laitatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, Csatán leendő megtar
tása határidőül 1908 évi október ho 14 es következő 
napjan délután 7,3 orajára kitüzetik, a m-kor a biró- 
ilag lefoglalt egy újjitott vizi malom teljes felszere
léssel s egyébb ingóságok a legtöbbet igérőuek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsárou alul is el 
toguak adatni.

Felbivatnak mindazok, kik az elárverezendő íl- 
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg- 
előző kielégittetésbez jogot tartanak, amennyiben ré
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
a végrehajt.isi jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdésig alulirt ki
küldöttnél irásbau vagy pedig szóval bejeleu eui el ne 
mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján történt kifüggesztését kővető naptól srá 1 it
ta tik.

Kelt Léván 19j8. évi szeptember hó 30. napján.

Karácsonyi Pál
kir. bírósági végrehajtó.

Must eladás.
Gróf Breuuuer Ágoston örökösei 

garameallói urad, piuczészete eladja 
folyó évi must termését Heclofiterenkéut, 
40 hektoliteren felüli vételnél 32 K. 
40 hektoliteren aluli vételnél 40 ko
ronáért. A must a vevő hordójában 
azonnal átveendő.

Bővebb fölvilágositással a nagype- 
szeki intézőség u. p. Tergenye szolgál.

Téli elrakásra “i,"
t*zölö  kapható főig cj-feie nKákái*  szölöbeo, 
ugyanott jó zarnmú fehér es vörös U- es uj 
bor 50 l'tértől feljebb kaphaó. Tisste eltel 
Forgács Mihály.

Bnr THYiro A b4,i u on 8>y bor 
■^WX ^XXXvUe pince és magtár bérte 
kia ó.

Értekezni lehet özv. Duben Józsefa^val
- Kouutb-utca 19. is. a.
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Császáríílrdö Bpesten. Kí 
gyógyhely, i*  magyar Irgalmas rend tulajdona. 
E förangu kénes hévviz yógyfürdő ; modern 
berendezésű gőzfilrő, kenye'm , iszapfürdők, | 
uszodák-, török-, kő- és márvány fürdők; hö 
lég , szénsavas-es villamos vízfürdők Ivó kúra. 
2ÓU kényelmes lakószoba. S^o id kezelés, 
jutányos árak. Prospektust ingyen és bér
mentve küld az igazgatóság.

TTX+íj vei ítA L'rPcsft> kcC'akö eirker-t 
XXUldzX w&Us és bárminemű szakmámba 
vágómunkát es bármily n gy megrendelést 
is , legjutányosabb árban elvállalok — 
JJ<gybecsü megrendeléseket pontosan teljesít. 
Bukovics István kőfaragó m. Famos-Ladúny.

Saját temésü^íSí’S* 1 
1901 évből literje 2 kor. Négy 1 literes 
üveg egy postacsomagk— E y 136 literes 
hordó 240 korona. — Pénz előzetes bekü- 
dese vagy utánvétel mellett «zállit dr. Haas 
Bertalan ügyvéd Sátoralja ujhely.

Superphosphat
ajánlom a .egolcsőuo versenyárakban kis- és 
oagy mennyiségben ese’log hoc irekom. - 
nyuuaént. Werbofszky Joachlm Léva, Be.. 
niegye.

(?”€^"€3>-00,00€3€>€>0.000.0 €><Q
* ■ Q

0 0 0 0 0 0 
í 
c 0

Varrógépek és Műhímzés 
íülódi első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-íéle uj Siűger gépsk 

-I minden hozzávaóvaigeii csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mohit
Árak részleuttzetésre: korona

. J-íg
72-tói 80-íg 
78-tól 8b-tg 
76-tól 80-ig 
86-tói 96-ig 
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig 

120 koroua 
lőO koroua 
44 koroua

korona.

E.m. monopol-, Dürkopp éa Oaaaer uj Siugar -rarr-irop 66-tól 76-i< 
Uj öinger médium iparoagép állváuynyal
IiU.aa uj uagy 8inger 4-es iparos var ógép .
Nagy llowo iparos varrógép .
Vaódi szabadnim. Adria családi varrógép

.. » . ■ n láb es kézi hajtásra
Korhajós csaiadi (Riugschíff) g. p

n iparos (Kiugsehiff) gép
Valódi üürkopp •— központorsó — gép

Uj öiugor családi varrógép kézihaj:

- luhiuizósi készülők ára 4

ZF’őx-alctá.x-:

KERN TESTVE

családi 
iparos

R EKN ÉL, Léván
Legjobb gép tűk. részek és hajók olcsón.

I

I

ALiniment Capsici comp, 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osűznál < meghűlé
seknél, bedörzsölósképpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a ,.Horgony“ 
v<*djegygyel  és a Richter cégj» gyz< s.- I ellá
tott dobazba van csomagolva. Ara üvgekben 
K .80. K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
" Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz'.

Prágában, Elisabethstrasse ”> neu. < 
I gj Mindennapi szétküldés jj^"

I
I
j

I OL RiCu
GAZDASÁGI CIKKEK

TI íx G is, A M - P O itt
“ egyedim .ser, mely az összes rovarokat gyorsan és aaposan
kiputltitja; ü egbeu —.30, —.60, 1.— es 2,— koronáért kapható

TIRGRAM TlNKTURA
csuk a Poloskák ei;. U ü e .,.,on -.40, —.80, 1.20, 2.60 és ö.— koro- 
nértt kspbaló minden jobb dro iriéban, fűszer és festék kire ekedéiben, 
aho Ir^mP u.y jduk a .TXBGBAK*
névre. Gyár: Budapest, IV. kér, Károly utcza 1.
Kapható Lévén . Kiéin Benő Silbinger Zsigmond, IFi/ieim Gizella, Blum R., 

Kertész Lajos Knapp Ignácz.

Meghívók
díszes kivitelben készíttetnek : 

Nyitrai és íarsánál Léván.

►V
Ms
3

gabonazsákok, gepszijak, vízmentes 
ponyvák stb. stb. gyári áron.

Knapp Dávid,
mezőgazda ígi la varrógépek nagy raktára Léván.

Portiam] és románcement, stukatőruád, kátrány, c;.rbn it.um, carbit, bénáin 
£*®olinr carbolpor, clormész. carbolsav, naitalin, kék- és ?.J<1 gálic, kékpor és 
wnpor, gyauta, íaftíahámo petróleum, repceolaj, gépolaj, tovofaasir. tiggyu, 
e“darT kőc, gummi es aszbeaztárú, kocsikenő mashaaó, cocusa növeuyzsir 

wlórépamag^stb*
_ Ecsetek, rocszelök, linóleum, lakk festékek,

«i—1 "***Árjfa.,minden színben-
Húsvágók, darálók, zoinánc-

•• nikkel főzőedény, mérleg; és súlyok, fágy

i ‘ - nagy kiterjedésű gépraktárom céljára
— ujonoau épflit hazamban nagy választékú

áiíaáidó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdeklődő közön
séget — vétel köte.ezettség nélkül is — mindenkor szívesen 
látom és szakszerű magy alázatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek

Xwekrdnyek, fiirjjjkiiaU, „írgnréz- é« vMflvyak. mn»dAk. bilpt 
l,k'l ..«■( Kjpelt és kellékek, torjuk, wletek, lislássborgok, vlilinyowng# ke»i- 
e ®tb. .agyvalasztékban Jcaplxatólc

u. m. HOFixEBB és SCHRANTZ féle gőzcséplő 
készletek, GANZ féle motorok minden nagyságban 
valamint mind-U e szakba vágó gepek és géprészek.

kern testvéreknél Léván.
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KÖNYVKEKESKEDESÜNKBEN
tanuló felvétetik

Csakis néhány gimnáziumi osztályt 
végzett ifjú vétetik fel,

NYITRAI és TÁRSA LÉVA.

Bars- ée Hont xx3.e@ryól£et érd-elclö

vasúti uj menetrend. 1908. október hó 1-től.

u‘

El.

Szőlő-oltvány
és vesszőről nagy képes árjegyzékemet 
ingyen és bérmentve k(i diim meg, a ki 

címei tudatja.
Ezeu könyvet még az is kérje, aki rendelni uem 

akar, mert sok hasznos tudnivalót tartalmaz. 
Gyökeres oltványokból, amerikai és európai sima 
es gyökeres vesszőből, a ■viláerla.lrü. Dela- 
•vstxe-bö 1 */»  tu'llió késztet. Olcsó ár és pontos 

kiszolgá’ás. Cuu :
SZŰCS SÁNDOR, FIA

sző őtelepe, Bihardioszeg. -□

Görcs csillapító szélhajtó
Hodony csöppek

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

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

Beszerezhető :
Bittner Gyula gyógyszertarában 

Glogguita (Alsó-Austria.)

I

t.f

GYERMEKBSZTJE 
csecsemők lábbadozók 
gyomorbajosok részére 

A LEGJOBB ALPESI TEJET TARTALMAZZA 
fgy doboz áralkorBOhllkaplwlo rrindari ®rcgyszertán)8n 

és drogériában, ugyanott ismertető iratok ingyen.

Tüitasíga 30.000 koronával 
izavatoltatik.

A konyhában és házban 
■dadeal, ami egyáltalábaa awahaM 4. 
UUaM, eaakla

schicht izanasszappanával 
ttazüimak. ■ Mappaa ővtisedsken át folytatott 
babaié éa lelkiismeretes tanulmányosáanak 
eredménye. Monóaraja randkivOli, szavatolt 
tiszta éa ment minden káros keveréktől. Gond 
Bélktl baaanálható tekét minden tisztítási 
•álra, még ott is, hol közönséges szappan 
felmeméUaa azolgálatot vagy kölönös gondosság 

ssftkségeltstik.
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Páriány-Nána-Csata-LeTa Lera—Gr.-Ber
Budapest . . ind. 2>o 1000 700

Bécs . ind. 915 1055
Párkány-Nana ind. 4 18 535 850
Kőhid-Gyarmath 435 □62 907
Kéménd • 450 6Ö7 922
Béuy .... 5 02 619 934
Csat. . . . érk. 5 14 631 946
Ciata . . . ind. 538 639 1001
Oroszka . . 546 6« 1009
Garam-Damásd 556 657 10'9
Zseliz . • • 608 703 1032
Nagy-Salló 636 733 1100
Alsó Várad . . 6ő3 758 11 17
Nagy-Szecse . »6o» •753 • 11 22 1
Léva .... érk. 710 810 1134

725 8a> 12K
Nagy-Koszmály 7*9 838 1J31 |
Kovácsi . . . 7 52 846 12‘i
Gr.-SzL-Beuedek 815 904 102
Bars-B trzeuce 6. Őrh. *8ai *9** ♦11B
Ujbáuya . . s~ 925 l82
Rudnó . . . 905 930 l89
Garamrév . . Vu 9<i pl
Zsarnócza-Fürészm. 9" 9* ’ 15.1
Zsarnócza . 1 9~ lOoo 2“
Szénásfal’t-Vihnye 10.2 1013 2»3
Geletuek-Szklenó 10.M 1019 2«o
Garatn-Szt.-Kereszt 1108 1087 306
Saskő-Váralja 1118 10“ 3*5
Jálna . . . 1120 1058 325

Gr.-Berzencz« . 1137 1100 38b

B.-Gyarmat—Parkany-Nana es vissza.

Gr.-Berzencze 
Jálna « • .
Saskő-Váralja 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletuek-Szklenó 
Szénásfalu- Vichuye 
Zsarnócza 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó
Újbánya .
Bars Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi , 
Nagy-Koszinál) 
Lóv. . . ,J*J-

(ind.
Nagy-Szecse
Alsó-Várad . 
Nagy-Salló . 
Zeliz . . .
Garam-Damásd 
Oroszka . 
Csata

Bény 
Kéménd 
Kőhid-Gyarmath 
Párkány Nana 

Budapest felé .

Bécs felé . .

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

Vissza
Párkány-Nána 
Csata 
Csata 
Zaiaba 
Ipoly-Pásztó 
Bél . . 
Szakállos 
Visk . 
Ipolyság 
Ipolyság 
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze . 
Dejtár , . ,
B.-Gyarmat

esti 6 órától reggeli * óráig terjedő időt matatják.

ind. 315 821 227 Érsekújvár . . iud. 440 9>7 440 8*6
3*3 8** 252 "Báukeszi 3 sz. őrh. 453 9»o 452 ♦857

*359 ♦900 *3ua N.-Sarány . . érk. 500 938 500 9'16
415 915 323 Nagy-Surány ind. 5o» 953 502

érk. 433 933 3*2 Zsitva-Fődémos 522 l()07 5** 92?
ind. 4t5 9*0 3“o Kis-Máuya . . 581 101’ •965

Ő09 lOoi 4i'l Mánya . • 53 > 1028 5»» 9*1
□28 10>9 432 *SzL Mibályúr 5*7 1088 5»’ ♦9“

*5»8 1030 445 Vajk .... 5ö7 10* ’ 5»e 958
Ő62 10*9 502 Verebély . . 62Ő 111« 608 lOiő
608 ll»o 519 Zsitva Újfalu . 6 35 1129 6Í» 1075

érk. 690 H13 532 *B etek iuts 6 44 1(39 62’ ♦ 1037
iud. 656 11>8 557 Taszár . . . 654 11*» 6~ 10*6

735 12>2 655 Aranyos-Maróth 7 09 12>2 6*» 1156
Kis-Tapolcsány 720 122* 6&Ö llőő

iud. 900 423 5*5 Vissza.
érk. 951 520 6~ Kis-Tapolcsány 510 836 402 833
iud. 10’2 5*3 650 Arany os-Maró th 520 8M 412 861

102® 567 704 Taszár . . . 5*2 910 42* 9"
10*7 615 724 'Betekints őrh. 5” 913 * 430 •9"
1058 ♦6ÍJ 

6*2
♦734 Zsitva-Ujfalu . 5*7 92« 438 934

111« 760 Verebély . . 6” 95* 501 1009
1132 6^2 808 Vajk .... 6i» 10°’ 5“ 10-'6

érk. 116* 716 8»O *Szt. Miúál nr 63’ 10* ’ .519 1038
ind. 1200 720 8*1 Mánya . . 6»5 103* 5’8 10óő

1222 739 913 Kis-Mánya . . 6*0 10*0 *5’9 1155
1233* *701 *920 Zsitva Fődé in es 6* ’ 10M 5*2 1120
1257 809 9*9 Nagy-Surány . érk. 700 1109 5«3 11"

1 20 833 1007 » a ind. 710 U15 558 11*2
*B ínkesai őrh. 7 18 1123 »60» ♦ 1 l&o
Érsekújvár . . érk. 7»o 1135 61» 12"

A fekete
■y = gyorsvonat; • = személyvonat, 
jelzettek feltételes megállás.

vonallal alAbnsott számok az 
gyorsvonat; •

TTt/m TI t*3  t*Ó “ le£uíabb vasúti menetrend

Nyitrai és Társa
könyv-, papír- éa leneműkereakedéaéban Lévan.

▼ --------------------- -Nyomatott Nyitrai '^a Tá^aa gyomajtóján Lévén.


