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ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK.

Vidéken és Léván házhoz küldve :
Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fin. 
Három hóra . . 2 kor. 50 fill.

pénzek pó.i.utalványny.l küldhetők.
Kcyea Hzámok seo fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

hirdetések
líéffyhasábos petit-sor egyszeri közléséért 14 fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Belyegdij minden egyes beiktatásér tü fillér-
HivataloM hirdetmények

100 szóig 2 kor. 6 > fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyilttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

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

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer 

► vasárnap reggel.
A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácziókat a kiadóhivatalba 

(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 
A LAP KIADÓJA: NYITRAI és TÁRSA.

Hivatalos közlemény.
2'181 19C6 szám.

Hirdetmény !
Léva város képviselőtestülete f. évi 

..rilis hó 25-én tartott közgyűlésében hozott 
2373 számú intézkedésével a Steiner Hen- 
rik’cl megszerzendő laktanya-utcai 36 négy- 
Pí g na éter terü'etnek a felajánlott 5C0 kor. 
vételárban leendő megvétele föiött a tárgya
lást és hatá'ozat hozatalt, valamint a név
szerinti szavazás megej ését figyelemmel az 
1886 évi XXII. t. c. 110 §-a r. ndelkezt 'sere 
folyó május 26-ának délutáni 4 órájára tűzte 
ki, mely intézkedésről s a képviselőtestületi 
közgjü ésnek a kitűzött határidőben leendő 
msgtarsásáró! a képviselő testület tagjait 
ezen hirdetmény kiadása utján értesítem.

Léva, 1906. május hó 7-ér>.
Bóicg-h. Lajos 

polgármester.

Amerika felé.
Ila valaki gazdasági munkást fogad

ni több ízben megfordul a lévai piacon, 
arra a tapasztalatra jut, hogy a napszám 
már most — május közepén — hihe
tetlen magasra emelkedett Sokan annak 
tulajdonítják, hogy az élelmi szerek, 
ruházat drágább lett s igy ennek ará
nyában emelkedtek a napszámok is. 
Azonban a ki mélyebben és bthatóbban 
foglalkozik ezzel a tünemé >ynyel, csak
hamar látja, hogy ez még nem oka az 
igazi drágaságnak. Mert utóvégre még 
a magasabb napszámot sem sajnálja a 
munkaadó, ha elegendő és értelmes 
munkást alkalmazhat s igy gazdasági 
teendőjét ideje korán elvégezheti.

Azonban mit látunk ? Azt, hogy 
kevés a munkás kéz. Alig van már 
annyi napszámos, hogy velük a szük
séges és Léván, különösen a szőlők 
felújítása tolytán szaporodó — gazda
sági munkát jól és tökéletesen elvégez
tessük. És régi megszokott munkása
inkat hiába keressük. Amerikába mentek, 
felelnek, ha utánuk kérdezősködünk. 
Ez az oka a gazdasági munkás drága

ságának, a munkás hiány. Amerika 
felé vitorlázik a dolgos, hasznavehető 
munkás, mig ide haza parlagon marad 
a földje, a melyet családja alig bir 
művelni.

Alig néhány éve, hogy felmerült 
az amerikai kivándorlás veszedelme 
s ma ott tartunk, hogy valóságos 
nemzeti szerencsétlenséggé nőtte ki 
magát a kivándorlás. Nincs az a jár
vány, amely annyira megtizedelné 
népünket, mint az az olcsó, de biztos 
utazás Amerikába, amelyet újabban a 
kormány is támogatott.

Tíz év előtt alig tizenötezerre rúgott 
az Amerikába kivándorló magyarok 
száma. Tavaly kétszáznyolcvanezer em- 

: bér hagyta el ezt a hazát, bogy a 
; tengeren tulon jobb megélhetést bizto

sítson . magának. II* az eddigiekhez 
hasonló arányban fog növekedni a 
kivándorlás, harminc esztendő múlva a 
fél ország Amerikában lesz,

Kétszáznyolcvanezer kivándorló egy 
esztendőben ! Iszonytató szán?. Eddig 
már több mint kétmillió magyar ember 
él Amerikában. A? odakünn lévő ma
gyarok már bízvást megalapíthatnák 
az amerikai Magyarországot, Oroszor
szágból, a forradalom, a kancsuka és a 
nyomorúság hazájából, a háború és 
Ínség által sanyarga'ott Oroszországból, 
melynek 120 millió lakosa van, nem 
vándorol ki annyi ember, mint Magyar
országból, A mi hazánk az ő 19 millió 
lakosával vezet a kivándorlás tekinte
tében. Vannak ötszörié népesebb álla
mok Európában, de egy sincs, amely 
annyi polgárát üldözné a rideg ide
genbe, mint a mienk I

É'zik is már nálunk a kivándorlás 
hatását minden téren. Első sorban a 
népszámlálás eredményében. Három 
négy év előtt, dacára a már akkor is 
erősen érezhető kivándorlásnak, Magyar
ország első helyen állott a szaporodó 
európai államok között Ma —az utolsók 

között van a legutóbbi statisztikai kimu
tatás szerint Pedig sem a halálozási 
arány nem lehet nagyobb, sem a szü
letési arány nem lett kisebb. Csak a 
kivándorlók száma növekedett százötven 
százalékkal.

Erezhető a kivándorlás a férfi mun
kások számának csökkenésén is. Mert 
hiszen sem gyermekek, sem asszonyok 
nem képezik a kivándorlók zömét, ha
nem 18—40 év közötti erőteljes mun
kabíró férfiak, akik meg tuduak küz
deni az amerikai munka hatalmas 
versenyével.

Kik fognak nálunk ezután a gyá
rakban, műhelyekben dolgozni, kik 
fognak katonáskodni, ha munkabiró, 
fiatal férfiúink kivándorolnak ? Sem 
Cunard Line hajózási társaság által 
az államnak juttatott nyereségi része
sedés, sem a kivándorlási felügyelők 
nem fogják tudni az országot e nagy 
károkért kárpótolni tudni. Szép, ha az 
állam a kivándorló magyaroknak olcsó 
és kényelmes utazást biztosit, de felér-e 
azzal a megbecsülhetetlen anyagi és 
erkölcsi kárral, melyet a kivándorlás 
az országnak okoz ?

Bizony kétségbeejtő a perspektíva, 
amelyet az évről-évre rohamosan gya
rapodó kivándorlás tár s szemünk elé. 
A neinzetpusztulásnak az elzüllésuek 
prespektivája ez.

Mit csináljunk ? Miként segitsünk 
e bajon ? Olyan kérdés ez, a melynek 
helyes megoldása minden fáradságot és 
áldozatot megér. Meg kell akadályozni 
az országot romboló kivándorlást, nem 
pedig hatóságilag elmozdítani.

Sajnos, már ami vármegyénkben is 
aktuálissá kezd válói a kivándorlás 
kérdése. Mindig többen és többen 
veszik útjukat a tenger felé. Eleinte 
csak a megye felső részéből, de már 
most a lévai járásból is sokan hagyják 
itt az édes haza földjét, mely nem 
terem elég kenyeret fiai számára.

Jó lesz tehát a baj okait intéző 
köreinknek figyelemmel kisérni s a 
lehetőség szerint elhárítani. Szóval 
többet kell foglalkozni a néppel, a 
népet érdeklő társadalmi és gazdasági 
problémákkal s akkor a kezdődő beteg
séget, mely ma még nem súlyos ter
mészetű, játszva orvosolhatjuk.

Szociális reformokra, nagy közmun
kákra, munkásjóléti intézményekre és 
helyes közgazdasági politikára kifelé 
úgy. mint befelé, — erre van szükség, 
ezekkel tudjuk rábírni a munkásnépet, 
hogy ne hagyja el hazáját.

Ezzel erősítjük a nemzet organiz
musát, melyet az örököd politikai izgal
mak jócskán megviseltek.

Különösen sokat várunk e tekitetben 
a hazai ipar fellendülésétől. Ha a tuli
pán mozgalom nem lesz szalma láng, 
ha következeten és szilárdan kitartunk 
a magyar ipar mellett, majd látni födjük, 
hogy nemsokára keletkeznek itt gyárak 
oly ipari termékek előállítására, melye
ket eddig kizárólag külföldről impor- 
náltak hozzánk, keletkeznek oly válla
latok, a melyek temérdek munkás 
kezet fognak foglalkoztatni. Akkor 
bizonyára nem kell egy munkásnak 
sem Amerika felé vitorlázni, mert biztos 
megélhetést talál majd az édes hazai 
földön is.

A szellem' fogyatékos gyermekeknek 
az épeszUeketöl eltérő lelki sajátságai.

Folytatás.
Ai intolligentia második működése a 

képzetek megtartása. Tudnivaló pedig, 
hogy a hü’yéknek nagyon gyarló az emlé 
kezötehetségük, mert figyelni nem tudnak, 
tehát a szerzett képzeteket sem tudják oly 
jól fix'rozni, rögzíteni, mint az épeizüek. 
A nevelés során tehát oda kell törekednünk, 
hogy ügyesüket fejlesszük. A figyelem 
fejlődésével észievesszük, hagy neveltjeink 
egyes dolgokra visszaemlékeznek, s hogy 
emlékezetükben biz.nyos intelligentia van.

T ARC Z A
Emlékek a katona-életből.

A lévai kaszinó május 5-iki esLélyén felolvasta 
Karafiát/i Márius.

Ha vissza emlékszik az ember szakra 
a boldog és bohó évekre, melyeknek élmé
nyeit annak idején ifjú e’méjével máskép 
mérlegelte m'nt később érett észszel és 
bővebb élettapasztalattal, akkor az lemondás 
fájó érzetével szeretné azokat a élményeket 
mind visszavarázsolni, ha másképen nem, 
legalább az emlékezetben.

Dr sajnos, akkoriban másként néztünk 
mindent. Egyik dolognak nagyobb jelentő
séget tulajdonítottunk mint a milyen azt 
megillette, másikat semmibe sem vettünk.

Nap'ót nem vezettünk mint hajdanában 
öreg szü'eink de mág szüléink is, az emlé
kezetbe sem verődött minden elég mélyen 
• igy sok anyag veszett el, melyet egyéni
ségünk elfogultsága alól felszabadulva most 
már tárgyilagosan nézhetnénk s mely ko
moly vagy tréfás voltával a vígra és szomo
rúra egyaránt hangolt lelkünket kellemes 
viízhangra kelthetné.

E'merengve régi idők változatos emlé
kein többek között katonakorom nehány 
fénypontja csillant fel emlékezetemben, 
®elynek komikumja ma jobban hat reám, 
^int annak idején b mely nem egyszer azokat 
i» mulattatta, a kiknek kedélyes együttlétben 
pipaszó mellett e'meséltem, ami arra bátor?, 
hügy egynéhányat közülük a mai estély 
•Ikaltnával igen tisztelt hallgatóim kegyes 
elnézésére és türelmére bízzam.

Régen volt innen-ornan már 30 éve. 
S.ép idők vol'ak, mert ifjak voltunk és — 
díszes, egyéves önkéntes orvos je'öítek az.z 
„Fraibiligos élévé urak."

B zony ur volt még akkor az egyéves 
önkéntes orvosnövendék, mert abban a 
diszes ruhában szolgálhatta elejétől végig 
az egyévet, melyen csak az arany csi'lag, 
arany kardrojt és arany sipkazsinór hiány
zott a tiszti ruhához.

Az a sárga selyem zsinór a sapkán pedig 
ha megfakult, olyan volt mint a kopott 
arany, s nem epyszer dördült el előttünk a 
„■szakasz jobbra nézk." vezényszó a köpő 
nyeges élévé urat tisztnek néző altiszt aja- 
káról, a mi nagy örömünkre s ha tévedését 
észrevette — az ő nagy bosszúságára.

Nem egyszer vakmerő módon provo
káltuk is ezt, a hiúságunknak hízelgő össze- 
tévesztést, ámbár néha alaposan megjártuk 
vele ha valamely nemes káplár a csalafin
taságot észrevéve az utcsi közönség szerae- 
láttára megállított és megszalutáltatott és 
úgy lepiezkolt bennünket, hogy a fülünk is 
lekonyult mint a leforrázott uszkáré.

Egy alkalommal ez a hiúságunk kevés 
hijja egy sikerült budaujlaki easinótánc 
estélyünkbe került. Nigy hófúvás miatt a 
lóvasut elakadt volt s igy gyalog törtettünk 
Bazső Tivivel estefelé át Budaujlakra. A 
főúton levő élelmezési raktár kapujában 
egy vén őrmester állott és pipázgatva nézte 
a hófergeteget. Nekünk sehogy sem tetszett 
a köpeny zsebekbe mélyesztett kezünket 
tisztelgésre előrántani, s miután nyakunkat 

eltakarta a köpeny gallér, kardunk pedig 
szinte el volt rejtve, ügyei sem vetve rá 
az őrmester mellett elhaladtunk.

De a vén i okát nem lehetett rászedni 1 
0 yan fiatal arcú tiszt uracskák mint mi 
voltuuk nem szokták az alantasnak a nem 
tisztelgést szó nélkül elnézni, s mivel mi a 
mozdulatlanul álló őrmestert rögtön le nem 
hurrogtuk, ez ránkösmert, azonnal vissza 
téritett bennünket és minthogy nevünket 
nem akartuk bemondani, az őrszobára kísér
tetett. Negyed óra, félóra is elmúlt, égett a 
talpunk alatt a föld (ugyanis nem volt hova 
leülni) de a mi őrmesterünk a fülehegyét 
sem mozgatta. Újra lepergett egy negyed 
óra, da hiába és mi reménytelenségünkben 
végkép lemondhattunk az újlaki es'.éiy 
gyönyöreiről.

Végre bajtáraam a tárcájában véletlenül 
két nem katona collegánk névjegyére bukkan. 
Ez a lelet uj életkedvet töltött belé, mert 
azonnal meg érlelte benne a hadiosiny 
tervét.

Az őrmester ur elé kéredzkedtünk 
hajlandóknak nyilatkozván nevünket, beval
lani, ha azonnal szabadon bocsáttatunk.

Az őrmester erre rá állott s mi be- 
mondtuk a jegyeken levő neveket bizony 
ságul a két idegen névjegyet is átadván, s 
azután mint a kalitkából kiszabadult madár 
röppentünk egy órai késéssel Budaujlakra.

Itt már megkezdődött a tánc. Gyorsan 
kicseré tűk átázott cipőnket a zsebben 
elhozott lakkal és beálltunk a táncterembe.

Amint nézzük a lejtő párokat, valaki a 
vállamat veregetve megszóllit budai dia
lektussal.

„Szervusz Kirafiátb, schén tusa á ta 
szán I csak tessék oda jönni hozzánk majd 
bemutatom feleségemtek és a sógornőmnek." 

Hát ki volt ?
Firer ur Pillaner volt, a műit évi „abrich- 

terüuL" a 32-eseknél, jelenleg pedig jó módú 
többszörös bérkocsi tuajdo.ios, budavári 
„fiakker meister" és ugylátszik tekintélyes 
budaujlaki kaszinótag is,

A feleség igen csinos ífiasszony volt, 
a sógornő nem kevésbbó tetszös „fesd," 
derék egy hajadon kiből a 18 éves életkedv 
majd ki csattant, mi ketten pedig, „élévé 
urak" voltunk s igy képze hető, hogy az uj 
ismeretség csak növelte az estély kellemeit.

Meg is táncoltattuk Pillaner ur két 
pártfogofiját, amúgy becsületesen és Ügyes
kedtünk körülöttük hajnal hasadtáig, amely 
február hóban meglehetős későn áll be.

Pdlaner ur pedig, mint illemtudó és 
kvázi háziúr több rendbeli krigli sörrel és 
frankfurtival hálálta meg hölgyei irányában 
tanúsított udvariaskodásunsat, a mi ellen 
éppenséggel sem tehettünk semmit, ha csak 
ében-szomjan nem akartunk maradai, mert 
a pincéreknek meg volt mondva, hogy a két 
„doktor ui“ az ő vendége.

Ily féle tréfák manapság már csak mese 
világba tartoznak mint maguk az elév 
urak is.

Igen, U ak voltunk 1 Ds azért mégis, 
néha néha akaratunkon kivül is nem urakhoz 
való társaságba kerültünk.

Szegény Roller Károly — ki később 
mint honvéd főorvos a jászberényi robba
násnál elpusztult — egy szép tavaszi napon



— Aki a képzeteket megtartja, az azokat 
társítani is tudja. S hogy ez csakugyan úgy 
van, tanúbizonyság erre az értelmiség lega
lacsonyabb fokán álló hülye is, mert nála 
is az éhség érzete a kielégítési ösztönnel 
van összekötve. Igaz, hogy az effajta kép
zettársítások csakis érzékiek, de azon leg
kevésbé sem csodálkozhatunk, ha elgondol
juk, hogy a hülyék első sorban érzéki 
teremtmények. A képzetek associátiójának 
másik megnyilatkozása, mely a következte
tésen és az ítéleten alapszik, már nem a 
hülyék tulajdona. ítélnek, következtetnek 
ök is, azonban mivelhogy jól tudjuk, hogy 
helyesen Ítélni és következtetni csakis .az 
tud, akinek szellemi képességei épek és 
egészségesek : nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a hülyék Ítéletei hiányosak, határo
zatlanok és bizonytalanok. Azon kivül a 
képzetek ezen társítása náluk Jélekölö 
lassúsággal történik, holott tudjuk, hogy az 
épeszüek ítéletét és következtelését többek 
között a gyorsaság is jellemzi.

Minthogy a hülyék a beszédet nem 
igen értik meg, ennélfogva a képzetek 
produktiója náluk felettébb csekély. A 
hülyék intelligentiája — érzéki lények lévén
— inkább felfogó, mint teremtő. Képzelőte
hetségük tehát nagyon gyatra.

Minden szellemi, lelki funkciónak, tevé
kenységnek centruma az agy. Az pedig a 
hülyénél meg van sérülve. Világos tehát, 
hogy a hülyék gyenge akaratereje is ebben 
leli magyarázatát. Körülbelül bátran kimond
hatjuk, hogy egyedül a táplálék utáni ösztön 
az, mely a hüiyék roncs akaratát imigy 
amúgy kifejezi. És jóllehet ez az ösztön, 
mely a normális embereket munkára ser
kenti és dologba hajtja, a hülyénél már 
nem nyilatkozik meg ilyen szellemben : ök 
a táplálékukat nem munka árán szerzik 
meg, hanem ha éheznek, legfeljebb nyögnek 
vagy utánna nyúlnak az ételnek.

Összegezve a mondottakat, kimondhat
juk, hogy a hülyék a társadalomban hasz
navehetetlen lények, mert hisz az öntudatuk 
sem normális, s tetteikért ezek szerint fe
lelőségre egyáltalában nem vonhatók, tehát 
betegeknek kellőket tekintenünk, akik a 
mi ápolásunkra, a mi védelmünkre szorulnak.

2. Az imbecillek lelki sajátságai.
A szellemi fogyatékosok közt a gyen- 

geelméjüek azok, kik a normális gyermekek 
szellemei képességeit olykor-olykor megkö
zelítik. Legfeltűnőbb lelki sajátságaih közé 
tartozik az, hogy a szellemi képességeik 
között nincs meg a kellő összhang, s innen 
van a az jelenség, mely szüleiket szellemi 
képességeik elbírálásával oly gyakran téve
désbe ejti, hogy t, i. egyes dolgokban, lelki 
megnyilatkozásokban a normális egyéneket 
is felülmúlják. A velük foglalkozó szakem-

valami sejtelem szerű ösztöntől vezetve fel
fedezett az összekötő vasúti hid pesti hídfője 
mellett egy halász kunyhót, melyben minden 
kedden és pénteken finom halpaprikást és jó 
budai sillert lehetett kapni.

Hát többen ki-ki rándultu nk keddi és 
pénteki napokon este felé a halász kuny
hóhoz, hol mindannyiszor egy előrehaladott 
korú tisztességes külsejű cilinderes úrral 
találkoztunk.

Ott ült mindég az akácfa alatti asztal
nál és nagy arany óraláncával játszva egy 
brittanika kéklő füstje mellett gyönyörködött 
a jó siller tiszta tükrében és az átellenes 
budai hegyek ormait bearanyozó alkonypir 
költészetében, valami költői hajlamú ferenc
városi jó módú házi ur lehetett, ki látszólag 
élvezettel hallgatta a jó kedvű fickók élce
lődéseit s néha-néha bele is szólt a társa
ságba mit .uram bátyám “-tói nem vettünk 
sohsem rossz néven.

Egyszer azonban nem találtuk ott „uram 
bátyám“-at. Szinte kiányzott nekünk, annyira 
megszoktuk volt már a jó „burger*-t.

„Hol az öreg ur ?“
„A Kozárek ?“ kérdi viszont a halász, 
„Miféle Kozárek ?“ — mondja egyikünk 

— azt a cilinderes öreg urat kérdezzük, a 
ki itt szokott velünk az asztalnál ülni 
pénteki napon.

„Hát igen — mondja rta halász — a 
Kozárek. Talán tegnap előtt utazott le 
valahova Szlavóniába akasztani 1“

A falat majd fennakadt a torkunkon, 
nagy hamar elfogyasztottuk borunkat, fizet
tünk és — mindenkorra buosut mondottunk 
ennek a halász kunyhónak mart ez volt 
Kozáreknek, Magyarország akkori bakójának 
* nyári törzs korcsmája.

Ezentúl ouk a makheteshez és Boros 

berek az imbecillitást erkölcsi fogyatkozásnak 
moudják. Az épeszüekétől eltérő lelki 
sajátságaikat tárgyalván, hangsúlyoznunk 
kell első sorban, hogy az imbecillek, kiknek 
a maguk énje legbecsesebb a világon, 
antiszociális lények, kik semmiféleképen 
sem tudnak beilleszkedni a társadalom jogi 
és erkölcsi körébe, kiken a tanítás úgyszólván 
egyáltalában nem fog, s kik az esetleges 
javulást csak szimulálják, de tulajdouképen 
soha sem javulnak meg, mert ők a bennük 
dúló szenvedélyek és indulatok rabjai, s 
meglevő értelmi képességüket nagyon ritkán 
engedik érvényesülni. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy a gyengeelméjüek öntudata nincs 
megzavarva, azonban a figyelő és az emlé
kezőtehetség fogyatékossága fofyton képte
lenek a dolgok tisztán látására : s ez okozza 
az ö különös lelki sajátságaikat. A? imbecillek 
sokat hazudoznak, rakoncátlanok, veszekedő 
természetűek s állatkínzásra és kegyetlen
kedésre hajlandók. A gyengeelméjüek rend
szeres munkára sem igen alkalmasak, mert 
bár egyes dolgokat el is végeznek, de a 
kellő figyelem hiánya miatt, mely egyik 
tárgyról a másikra szökell, állandó felügye
letet igényeinek s munkájukban nincs is 
sok köszönet.

Ha munkába fogják őket, többet árta
nak, mint amennyit használnak, s ők azok, 
akik mindenkinek tanácscsal szolgálnak s 
mások dolgát bírálat tárgyává toszik, de ők 
maguk egy szalmaszálat sem mozdítanak, 
hanem édes semmittevésben töltik napjaikat. 
Lusták és henyék, akiket méltán a munka
kerülőkhöz lehet osztályozni. Az imbecillnél 
ebből a szempontból még a hülye is többet 
ér, mert az — bár nagynehezen — de mégis 
rászoktatható egyes dolgot elvégzésére, az 
imbecill azonban, mert figyelmét nehéz egy 
tárgyra lekötni, egyáltalában nem.

Az imbecill önfenntartási ösztönét 
illetőleg, kimondhatjuk, hogy szereti a hasát 
s a veszélyt is kikerüli, mert féiti az ö 
drága bőrét. Megtörténik azouban az is, 
hogy szembe száll a veszéJylyel, de csak 
akkor, ha mérhetetlen önzésében a veszélyt 
legyőzendőnek véli.

Mint már említettem a gyengaeiméjü- 
eknél egyes lelki sajátságok különösen ki 
vannak fejlődve, azonban ezek egyoldalúak 
s nem is annyira intellektuálisak, mint 
ösztönszerüek. Az úgynevezett csodagyer
mekek is, kik számolásban, zenélésben stb. 
ben kitűnőek, majdnem kivétel nélkül mind 
imbecillek.

A gyengeelméjüek nevelése a legna
gyobb nevelési tapintatot és óvatosságot 
igényli, minthogy ők nagyon gorombák, 
arcátlanok, amellett ravaszok is. Magavise- 
letüket jellemzi az is, hogy szemben meg
hunyászkodnak, hát mögött azonban minden 

bácsihoz jártunk, az ősz-utcába. Utóbbinál 
volt a debreceniék konyhája.

Ezek nagyon összetartottak és nem 
igen vettek be bárkit a bizalmas körükbe.

Jóban voltunk velük, de ők a bizalmas
kodást csak bizonyos határon belül engedték 
meg a „uem civis“-nek. Rendszerint „gályá" 
nak szólították ogymást a mi valami gyön
géd, kedélyes bensöség jellegével biró 
megrövidítése volt a ,gáiyarab“-nak.

Egyszer a hatvani utcai kis kapuban
— ahol akkor a klinikák elhelyezve voltak
— áll Horváth Adi önkéntes társunk s 
contemplative fújja karikára az átellene i 
Rattig bácsi trafikjából Bzíirmazó verginia 
füstjét.

Jön Sch. Miska barátunk, most jó nevű 
orvosi szakíró és egyetemi docens a odaszól 
Adinak : „jó napot gálya bácsi 1“

„Gálya, akinek gálya, de magának nem 
gálya 1* —tvolt^az ép oly rövid mint velős 
válasz, melylyel visszautasítván a bizalmas
kodást, legjobban jellemezte a debreceniek 
kaszt-szellemét,

A kit azonban befogadtak a társaságba, 
az aztán minden tekintetben gyakorolhatta 
és igényelhette a „gálya" jogokat és szaba
dalmakat.

így testi lelki cimboraság fejlődött ki 
szegény Papp Jóska és Nagy Lajcsi között, 
habár utóbbi csak kisújszállási vagy tán 
püspökladányi gyökér volt.

Együtt laktak, egy helyen kosztoltak, 
együtt mentek előadásra, együtt mulattak 
és tértek haza vacsora után Boros bácsitól.

Ei a jó egyetértés és oktatás csak 
akkor szenvedett némi lazulást, mikor P. 
Jóskának a katona mundért kellett magára 
öltenie.

(Folyt, köv.) 

rosszra képesek s kigunyolják azokat, akik 
őket valami hibájuk miatt megfenyítették.

Környezetüket sem nem szeretik, sem 
nem ragaszkodnak ahhoz. Bajaikat nagy 
mértékben túlozzák, s ha környezetük abban 
a nyomban nem tesz eleget képtelen óhaja- 
jaiknak, dübösködnek s gorombáskodnak, 
ami azt’ mutatja, hogy előttük nem annyira 
a személy, hanem az azoktól vett jótétemény 
a fő. Szánakozni azonban ők is tudnak s a 
látott szenvedésen, megilletödnek. Nevelés 
szempontjából nagyon jó tudni, hogy az 
imbecill fal a büntetéstől s ezt olykor-oly- 
kortapintattal bár — de mégis fel kell 
használni. Evvel nagyon sok rossztól vissza
tarthatjuk őket, igy többek között a lopástól 
is. Mert lopni nagyon szeretnek, és pedig 
minden meggondolás és terv nélkül, úgy 
hogy ez ösztönük nagyon gyakran klepto- 
mániára is kifejlődik. Azonban rossz indu
latból is lopnak, s ebben a tekintetben ép 
oly bűnösek, mint az épeszű tolvajok.

Minthogy a saját énjüket nagyon sze
retik, nagymérvben önzők és hiúk : nagyon 
jól esik nekik, ha megdicsérik őket, azon
ban a rájuk rótt büntetést rendesen olyan
nak veszik, illetőleg tekintik, melyet legtá
volabbról sem érdemeltek meg s ez váltja 
ki bennük a bosszuáilás érzelmeit, miért is 
a fegyelmezés legbeváltabb eszközeire van 
szükségünk, hogy eredményt érjünk el véiük. 
A vallásosság érzelme az ö lelkűkben is 
termékeny talajra talál, ami onnan ered, 
hogy a szó legszorosabb értelmében hiszé
kenyek, kiváitképen pedig akkor, ha evvel 
is hiúságuknak hizelgtink.

Az imbecill intelligentiája általában véve 
elég közel áll az épeszüekéhez. Képzetszer
zése is jobb a hülyénél. Azonban emlékező
tehetsége nagyon egyoldalú, s egyes beem- 
iézett dolgokat csak olyan sorrendben tudja 
e produkálni, amilyenben megtanulta s a 
legcsekélyebb változtatásnál is mindjárt 
megakad. Meglehetősen gyorsan tanul, de 
ép oly gyorsan felejt is. Iskoiázhatatlan 
képzelőtehetsége hihetetlen hazudozásra 
ragadja öt, a legképtelenebb mosókkal tras- 
tálja környezetét, s ez által is kárára akar 
lenni azoknak, akik között él. As imbecill 
nevelése a legnagyobb szigort követeli, s 
nagyon eltévesztette a dolgát az, aki gyen
gédséggel, vagy pláne engedékenységgel 
akarná őket nevelni. A javító házak növen
dékeinek nagyrésze imbecill.

3. A gyengetehetségüek lelki saját
ságai.

Gyengetehetségüeknek azokat a gyer
mekeket mondjuk, kik sem nem hülyék, 
sem nem imbtc.iiek, hanem akik általánosan 
használt nevelési, illetőleg képzési eszközök 
felhasználása mellett a népiskola növendé
keivel nem tudnak lépést tartani. A gyeuge- 
tebetségüek fö jellemvonása az, hogy bizonyos 
ideig még tanulnak s szellemileg fejlődnek 
is úgy ahogy, do azután stagnálnak, s 
szellemi nívójuk nem igen múlja felül a8-9 
éves épeszű gyermekik tudását.

Szellemi működésűk elégtelensége pedig 
onnan ered, hogy az ö érzékszerveiknek 
nincsen meg az a fogékonysága, izga ható
sága, mely az épeszűiket a tárgyak és 
dolgok oly gyors fülfogására népesíti. Az 
érzékeikhez ható ingerek c?ak igen gyenge 
benyomásokat keltenek az agyban, tehát 
náluk a képzet és fogalomizerzés folyamata 
nagyon lassú. Ez a lassú folyamat okozza 
azt, hogy szellemileg az épeszüektöl nagyon 
visszamaradnak, azokkal egy lépést tartani 
nem tudnak.

Az épeszűik és a gyengetehetségüek 
közt levő küiömbség akkor tűnik fel iegjobban 
mikor az iskolába lepnek. A gyengeelméjű 
nem keresi a társaságot, hanem szomorúan 
ül a helyén, hiába az érdekes előadás, a 
figyelmet lekötő szemléltetés, az érdekkeltő 
tananyag, az ö figyelmét az mind nem tudja 
lekötni, s ha le is köti, az csak néhány 
pillanatig tart, mert figyelmét a legcsekélyebb 
inger is eltereli a tanítástól. Ha felelni kell, 
zavarba jön, kipked-kapkod a szó után, 
feielete összefüggéstelen és sokszor téves is. 
Emlékező tehetsége is ilyen fogyatékos. 
Azonban a gyenget.hetségü gyermek lelki
világa oly megkapó szellemiséggel nyilvánul 
néha, hogy környezetét gyakran tévedésbe 
ejti képességei felől.

A gyengetehetségüeknél gyenge az 
emlékező tehetség, gyenge a figyelem, de 
gyenge az akarat is. A gyengetehetségüek 
szellemi fejlődése nem egyenletes, s a tanult 
ismereteket sem tudják e gyakorlatba át
vinni és azokat helyesen használni. A gyen

getehetségüek az úgynevezett „kisegítő 
iskolákban tantitatnak.

Ezek volnának a szellemi fogyatékosok, 
vagyis a hülyék, az imbecillet és a gyen- 
getehetségüek dióhéjban vázolt lelki saját- 
eágai. Mindenesetre, hogy a lelki folyam, t 
az emberi élet hosszú során át külömböz- - 
képen nyilvánulhat, s ezen lelki sajátságok 
leírásánál nem is magát a felnőtt ember-, 
hanem a tanköteles korban levő gyermek t 
tekintettük, s mint ilyent alapul vettük.

A paradicsomban a tudásfájának gy 
mölcse, illetőleg annak élvezése tiltva vo 
s a tilalom átszagöi a paradicsomból kiűzi
tek. Manapság megfordítva áll a dolog. Az 
emberek mind kivétel nélkül a tudáefájához 
sereglenek, gyümölcsével lelkűket táplálja 
s igy rálépnek arra az ösvényre, mely 
tuiajdonképeni paradicsomhoz vezet.

A szellemi fogyatékosok tanítása és 
nevelése nagyon nemes munka, ha boldog 
volt az, aki a 99 juh elhagyásával az élt - 
velyedett századikat aklába íerelhette, ann 1 
boldogabb lehet az, aki a szellemi fogyat - 
kosokat oktatván, azokat a munkáikon 
társadalom egyenrangú tagjaivá tehette.

Adamcsik István.

Különfélék.
— Rendkívüli közgyűlés. Barsv 

megye törvényhatósági bizottsága, a várme
gye főispánjának az 1886. évi XXI. t. < 
46. §-át>an gyökerező rendelkezésénél fogv 
1906. évi május hó 17-én, délelőtt 10 órakor 
Aranyo^maróthon a székház nagy termibe 
Rendkívüli közgyűlést tart, a melynek tárgy
sorozata a következő fontosabb pontok 
lesznek : 1. Wekerle Sándor kormanyelnös 
leirata az uj kormány kiaevezésírő', s ezre 
kapcsolatban az uj kormánynak üdvözlése. 
2. Jekelfalusi Lajos honvédelmi, Darányi 
Ignác fólnnvelébügyi és Kossuth Farét 
kereskedelmi miniszterek értesítése a veze
tésükre bízott tárcák átvételéről. 3. A 
betügyi kormány leirata a f’öispáni helyise

, geknek Sényi Kálmán kinevezett főlap. u 
' áltál történt erőszakos elfoglalása mia- 
I indított bünfenyitö ügyben, s azzal kapcso 

latban teendő intézkedés. 4. Rendelkezés a 
föispáni helyiségeknek Kazy János főispán 
részére leendő átengedése iránt. 5. Előter
jesztés a vihnye-szklenói fürdőbiztosi tiszt
ségnek betöltése iránt. 6. Dr. Benkő Lajos 
tiszti főorvos és Ordódi Endre főszolgabíró 
bejelentései nyugdíjaztatásuk iránt benyújtót 
kérvényeiknek visszavonásáról. 7. Toóth 
Ziigmond szoigabiró és Szabó Lajos aljegyző 
kérvényei szabadságidő engedess iránt. 8. 
Az arauyosmaróthi es lévai közkórház 1907. 
évi köitségvetese. 9. A közúti költség
vetésen túlmenő kiadásokhoz a közgyű
lés határozatának kieszközlése. 10. A 
vármegyei ebadó-alap 1906. jövedelmének 
felhasználása iránti határozata. 11. A vár
megyei utbiztosok pótléka. 12. Újbánya és 
Léva városok 1906, évi költségvetései. 13. 
Schubert Ede fellebbezése Körmöcbánya 
varosnak a városi alkalmazottak részére 
drágulási segélyt megszavazó határozata 
ellen. 14. Léva városnak Czibul/ca Rezső 
lévai lakossal kötött idásvevesi szerződése, 
15. Léva varos határozata a házi pénztár 
részére a vámut alapból előleg vétele tár 
gyaban. 16. Léva varos határozata a koz 
vágóhíd céljaira szükséges telek megvétele 
tárgyában. 17. Léva városnak néb. Tonhauser 
József örököseivel kötött csereszerződése. 
18. Csíf.r község határozata ingyenes nép 
könyvtár feuaiitaaa tárgyában. 19. Lév 
város határozata keramit burkolat vonalának 
meghosszabbítása iráut. 20. Előterjesztés az 
üresedésbe jutott bizottsági tagságok választás 
utján leendő betöltése iránt. Az alkotmány 
védő százas bizottság jelentése stb.

— Kaszinó estély. A kaszinó vigalmi 
bizottsága most, t. hó 5-én pótolta ki a 
farsang-végi estélyt, mely a&kor a nem
zeti gyász miatt elmaradt. Igen szép társa- 
aag BJült össze ; urak és hölgyek tulipán 
jelvénnyel. 9 órakor kezdődött a műsor 
első voit Karafiath, Márius dr. humoros 
fe.olvasása az elev-korból, mely szellem 
ötletektől sziporkázó teloivasast a szerző 
szívességéből egész terjedelmében közöljük 
lapunk taicarovatában. Ezután Mercáder Jenő 
játszott zongorán, pompás, jó magyar nótákat, 
igazi magyaros orzóssej, Kitűnő technikává \ 
miKor megujrázta a közönség, meg megtol 
dotta a Kossuth-nótával. Majd Stosius Emu 
k. a. szavalta f aradi Antal „Regi könyv“ 
című remek költeményét. Maga aköltemeuy 
is rendkívül hatásos, fenséges gondolatokkal 
te jei, és azon a tereu mozog, a meiyeu 
mindig meg lehet rikatni a magyar emberi. 
De a szép tartalom kifejezőbbe, erőtelje
sebbé vait a teljesen áterzett es a közön
séget átható szavalás által. Amilyen kitűnően 
volt a költemény megválasztva, oly remek 
volt annak előadása is. Általában volt valami 
az estély hangulatában, ami azt az eddigi 
estélyek fölé emelte. A műsor után hamarosan 
tánc kezdődött, ropogósán folyt is virradtig. 
A jeien volt ho.gyea névsora ; asszonyok : 
Balogh Jenő drné, Belesük Lászlóné, Berki 
Istvánné, Brunsvick Lajosné, Vsekey Vilmosáé, 
özv, Czirok Jánosné, özv. farkas Lajosné. 



Faragó Samuné, özv. Fischer Sámuelné, From
mer Ignác drné, özv. Menyei Elekné, llonec 
Józsefné.Hetzer Adolfné, K. BraumúUer Klára, 
Kab ina Ervinné, Katona Jánot, drné, Med
véd^ Sándorné, Mercader Alajosné, Novotny 
lmrené, Suhajda Jánosné, özv. Skvór Ferencné 
fiegner Gézáné, Szilassi Dezsöné, Szilassy 
S,. . törné. L-inyok : Bobok Mariska. Csekey 
ih jda, Farkas Kamilla, Fischer Ilonka és 
F 'li, Gyapay Mariska, Honec Jolán és Margit 
il sy Jolán. Pólya Giziké, Skvór Irén. Sto

Erna, Szakmári Margit, IVieber Gabri- 
A vendégek sorában volt ifj. Madarász 

Jé: ej képviselőnk is.
— Ipartestület Léván. A jövő hi

te az iparhatóság az 1889. XVII. t. ez. 
ér ueben meg fogja alakítani városunkban 
gv irtest dletet, melynek tagjai lesznek az
0: ;es képesítéshez kötött ipart űző iparo- 
ac-. és melynek ezéija az iparosok és segé- 
d< ; közti rendet és egyetértést tentartani, 
*z parhatóságot támogatni és az iparosok 
ér aeit elömozditani. Nem tévesztendő ez 

az ipartársulattal, mely egyes iparágat 
ür i szabad társulása, mig az ipartestületbe 
be pés kötelező, és m iga az intézmény 
ha. ag jellegével vau ielruházva.

— Bakák búcsúja. A múlt héten 
az.. dúltak ki a 903-beli honvédbakák a 
ba rnyából. Ámbátor a törvény nélkül 
va . lapot következtében tovább szolgáltak, 
m elődeik, azért mégsem lehet mondani, 
h . el lettek vo na keseredve. Sőt nehez 
szí. vei váltak meg a lévai kaszárnyától — 
nir hát jó dolguk vo t és megbecsülték 
fik* amint magyar embereket szokás. A 
A ikásos hivatalos eljárás befejezte után 
a > ák jelentkeztek Bcunswick Lajos őrnagy 
zas; alj parancsnoknál eg.iáük szívből 
j zép beszéddé köszöate meg parancs
nő ik jóságá*, s kifejezte társai nevében, 
hu-: mindig büszkék lesznek arra a zász
lói a, melyben szolgáltak, és a mely mindig 
csak dicséretet és d esős éget aratott. Ráda- 
sul még szép karban el io harsogtatták a 
vig nótát:

rnagy uram, őrnagy uram, minden jót kívánok, 
már többé, én mar többé vigyázzba nem állok ; 

Ítészem a kis kalapom, nem is szalutálok, 
laüaza várnak engem kökényszemü lányok.

— Áthelyezés. Onyaky Miklós tű kir. 
he ed-századoa és Szilágyi István főhadnagy 
Nyitrára helyeztettem at.

— A megyei ellenőrző százas bi
zottság folyó hó 15-én L -van a városháza 
gyu.et-termében délelőtt 10 órakor ülést 
tart, melynek tanácskozási tárgyai 1 az 
ügyvezető aleitök elszámolása ; 2. jelentés 
a megyei tisztviselők magatartására vonat- 
kozolag.

— Áthelyezés Moldoványi Bé.a kir. 
mérnököt, az aranyosmaróti áiLmepitészeti 
hivatal főnökét a m. kir. keresáedeimügyi 
miniszter a közszolgálat érdekeben L ptó- 
szen m klósra helyezte át. Helyét Bodor 
Károly kir. mérnök váltja fel Esztergombó1.

— Magyar gazdák magyar gépet 
Vegyenek ! Most van az ideje a gazdasági 
gspek beszerzésének. Erről a thémáról ipái- 
par’.u asi szempontból megemlékezni azért 
érdemes, mivel tálán egyetlenegy iparágban 
sem követnek el ’öob visszaélést a magyar 
ipar rovására, mint éppen ebben a szakmában. 
Itt vau legelső sorban az amerikai és angol 
géped állító agos eladásával fo ytatott üzér
kedés, A magyar gazdaközönségben rend
szeresen taplá ják az angol és amerikai gépek 
iránt erzett előítéletet, hogy neki aztán 
angoi s amerikai vignetta alatt — osztrák 
árat sózzanak a nyakába. I t van például 
» '- ajtón és Shut'k wjrth cég, melyet az a 
nimbusz vesz körű , hogy angol gépeket ad 
el a magyar közönségnek. VaanaK egyébb 
céges melyek az amerikai csillagos lobogó 
alatt iferálják — az osztrák gyártmányt. 
Ideje, hogy a magyar közönség végre meg
tudja, hogy úgyszólván egy darab gözcséplö 
sem n be Angliából és Amerikából hazáikba. 
A műit esztendőben összesen 900 darab 
götcseplö készlet jött be hazánkba, ebből 
összesen 20 darab a vámküiföldrő), a többi 
B80 mind Ausztriából került be hozzánk. 
Minthi gy az angol gyárként szereplő C ayton 
és Seuttleworth cég egyedül 100—150 drb. 
garnitúrát ad el, könnyen elképzelhető, hogy

a. tó.agos angol gyártmányt honnan 
liferai a. A magyar ipar iránt érleklödö 
köz ,...g tájékoztatására felsoroljuk e helyen 
a tisztán hazánkban gyártott gazdasági gé
peket előállító cégeket. Ezek : Magyar kir. 
ahamvaautzk gépgyár* (képviseli a Magyar 
aeresí, részvénytárs), Osztrák-magy. állarnv. 
es N cholson (képviseli az Agrána magyar 
gepforgaimi r.—t. mely alapszabályszerűen 
kötelezte magát arra, hogy kizárólag hazai 
gyáittnányt közvetít), Első magyar gazda- 
aaS! ' Pgyár, Kühne-féle gyár Moson, Maier 
télé g-pgyár r.—t. Szombathely, Pohl-féle 
gépgyár Szombathely, Ganz és tsa (daráló
gépeit), Zíkmund és tsa Újvidék.

— Mikor lesz a sorozás ? A május 
19-ére egybehívott országgyűlés munkarend- 

egsürgösebb feladata kétségkívül az 
190 >. évi költségvetés és ujoncjutalék letár- 
gy*lasa lesz. Május 19 étöl 25-éig tart a 
uaz megalakulása, a trónbeszéd, üzenetváltás 
e’ 'gy a költségvetés és ujoncjutalék meg- 
,l*vazásauak tárgyalására igen rövid idő 
al‘ 4 parlament rendelkezésére. Amíg a 
^rvenyeket a főrendiház is elfogadja és a 
°rona szentesíti, ismét eltelik néhány nap, 

*87 tehát az ujoncozás és adószedőé csak 
lutuu, hó eliö felében kezdődhetik meg.
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Szerelmi dráma. Kortsek József I került színre. A darab sajátos keveréke a ti aviilnf Áaii — í I I .   1 f 1 ’ , • . . I I
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pesti sziietésü villamos színházi segéd 
miskolezi lakos, már egy év ó'a szerelmi 
viszonyt fo ytatott Kovács Eszter kovácsi 
születésű hajadon cseléddel. Nevezett cseléd 
a műit tél folyamán szolgálat nélkül lévén 
Kőrisek öt a legszükségesebbel ellátta. — 
Kovács Eszter ez év tavaszán kedvesét el
hagyta és Kovácsiba lakó szüleihez mén*. 
Kortse : több levélben felkérte, hogy térjen 
vissza, de a leány hajthatatlan maradt; 
ezért K ir'sek bosszút forralt a hűtlen leány 
ellen, egy ószerestől forgópisztolyt vásárol
ván a leányt e hó 9-én Kovácsiba felke
reste, s minthogy az akkor sem volt haj 
landó vissza menni, ekkor Kortsek József a 
forgópisztollyal a leányt fejbelőtte. As eset 
színhelyéről haldokolva vitték a leányt szü
lei házához, hol azon nap éjjel 11 órakor 
kiszenvedett. A gyilkost a kovácsi határban 
Syiredy Géza lévai és Grüntcald Mór ottani 
lakosok elfogták s a lévai rendőrségre ki
sérték, hol azonnal jegyzőkönyvileg k hall
gattatván, másnap az ar.-maróti kir. 
ügyészséghez kísértetett.

— A nyitramegyei gazdasági egye 
sülét az érsekujván XXIV. nemzetközi 
luxus lóvásárt ez évben május hó 6. és 7. 
napján tartotta meg. — A vásár előtt egy 
héttel már minden istálló le volt foglalva, 
amiből már előre lehetett követkozietni a 
vásár nagy látogatottságára s nagyszámú 
felhajtásra. — A felhaj iái nagyságával és 
az eladásra hozott anyag kiváló minőségével 
a vásár sikere biztosítva lett. — A vásár 
nagy forgalmát és keresettségét a veröfényos 
idő Dagyban előmozdította. — Mint az előző 
években, úgy most is legtöbb lovat a kül
földi kereskedők vásároltak. — Nagy kere
sete volt főleg a magas, nagy lovaknak. — 
Legtöbbet vásároltak: Lövy L Jós (Pihen) 
J Kurlander (Bresk u) Augelsbergez (Salzburg) 
Bánd A on (Oavicsm) Sztránszky R.chard 
(Dsutschbród) stb. — Feihajtatott 1050 drb. 
eladatott 400 darab, összes forgalom voit 
200,000 kor. átlagár 500 kor. legmagasabb 
ar 1500 koronát tett ki. — E vásárt főieg 
Bars, Nyitra, Komárom és Pozsony várme
gyek legnevesebb tenyésztői látogatják. — 
A felhajtott anyag minősége az eddigi vá
sárokét messze főiül haladta.

— Emberölés. Klicsimunka János 
mezökissallói lakos, megyoi utkaparó f. hó 
9-én d. u 1 óra tájban kapával kétezer 
fejbe ütötötte szomszédját Juhász András , 
kivel hosszabb idő óta haragban volt. Az 
ütések folytan Juhász András f. hó 10-én 
reggel 9 órakor meghalt. Klicsiminkának 
7 kis gyermeke maradt.

— Vadászok figyelmébe. A kultúra 
foly' on szükebb térre szorítja a vad ülományt. 
Mindég több lesz a vadorzó, kevesebb a 
vad és drágább a vadászterü et. A vadász 
tehát Kisebb és drágább területre szorul. 
Hogy ezen kisebb te. ületnek akkora hasznát 
vehesse, mint az eddig nagyobb és o eldobnak, 
előtérbe jő, hogy a vadászat gyakorlatához 
is bizonyos szakismeretet kell elsajátítani. 
Díszesen ilusztrálva és gazdag tartalommal 
szolgálja a vadászati ügyet az Országos 
Vadász-Szövetség hivatalos lapja : a „ Vadá
szat és Állatvilág*. Ezen k.tünö éa olcsó 
szaklapot Parthay Géza szerkeszti. Megjelenik 
havonként kétszer. Előfizetési ára félévre 
4 korona. Mutatványszámot díjtalanul küld 
a ’ap kiadóh.vataia Budapest, Rjttenbilier 
u'ca 3. szám.
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Közönség köréből.
Köszönet-nyilvánítás.

Az örök szeretet nevében mondunk 
hálás kös önetat Barkccy Barnabás p, ü. 
titkár ur és neje úrasszony Önagyságának 
ama kegyes ténykedésükért, hogy alu irt 
titkárunknál tett buc.ulá'ogatás alkalmával 
50 azaz ötven korona'’ adományoztak Stefá
nia árvabázunk céljaira.

Amidőn ez összeg kézhezvételét nyilvá
nosan is van szerencsénk nyilvánítani,fogadják 
a nemeslelkü emberbarátok 40 Kis árváink 
nevében újból is legmélyebb köszönetüuket.

Léva, 1906. május hó 1-én.
Leidenfrost Todorne Faragó Sámuel 

nöegyl. elnök nöegyl. titkár
i

II
\
I
I

Színház.
A múlt hét első felében a már eddig 

adott darabokat i.-metélték. így szombaton 
f. hó 5-én a népizerü Mádi Zsidó kerü't 
srinre, vasárnap délután zóna előadásban 
Giil-Baba, este Leányka ; hétfőn a közkedvelt- 
ségü Smólen Tóni, Gulyás szerepét H Jgye isy 
adta elég sikerültén.

Kedden Zoltán Ilonka juta'omjátéka 
gyanánt a Tavasz című operettet adták. 
Zoltán I onkának aránylag kicsi szerepe 
volt, (Margi') de azért bőven volt része 
tapsokban, sőt tisztelői még emléktárggyal 
is kedveskedtek neki. Nsgyon jó szerepet 
kapott Ráthonyi S efi (szobaleány), ügyesen 
is játszotta és nagy tetszést aratott. Kitűnő 
volt Gu'yás alakítása (spós), Katona Smdor 
ideges pinezér szerepében sokszor megne
vettette a közönséget. Arno'd (irodavezető) 
és Telekén (ügyvéd) szintén ügyesen alakí
tottak. A darabban egyébiránt sok a sikam
lós vicc; ezeket helyesebb elmosni, mint 
kidomborítani, legalább a mi köiöaségünk 
nem igen kap az ilyenek után.

Szerdán szintén újdonság, dr. Fényes 
Samu Pereszlényi juss oimü énekes játéka 
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'örténeti motívumoknak holmi opere’.tszerü 
fogásokkal. A két főszerepet (Máté és Judit) 
Arcold Antal és Győry Maríld já szották. 
Mmdakát szerep, különösen a második fel
vonásban, elég tehéz és fárasztó, annál 
nagyobb érdemük, hogy jól oldották meg. 
Különösen Győry Mati'.d e szerepében mint 
igen megbízható, jó erő mutatkozott be. 
Jó aiak vo t Gulyás (várnagy) valamint 
Hegyessy (Ali), a kinek feleségeivel való 
je eaete és megkeresztelked.-se igen mulat
ságos ötlet. Kőtömbén ez is az uj darabok 
sorsára jutott ; kevesen nézték m’g.

Csütörtökön Erdössy Káro'y felléptével 
C.epreghy népszínművét, a Sárga csikó-t 
mutatták be, A magyar népélot e klasszikus 
rajza különösen kedves a tanuló ifjúság 
előtt; meg is jelent a diákság szép számmal 
és viharos tapsolással jutalmazott minden 
sikerültebb jelenetet. Itt mutatkozott be 
elősször Erdössy Csorba Márton szerepétea 
aki minden ese re rutinirozott színész, ko
molyan és gonddal játszotta szerepét, ámbár 
úgy látszik hangja és magatartása nem 
annyira a nép színműhöz, mint inkább a 
drámai szerepekhez szokott. Rithonyi Stefi 
Esztike szerepében igen helyes volt, szépen, 
ügyesen játszott és kedvesen da'olt. Hozzá
való szerepe volt Amoldnak is (Laci) ; 
hangja érces, de kis színpadhoz túlságosan 
erős, a szöveg érthetőségének rovása a. 
Sok tapsot aratott Gulyás mint pusztabiró.

Pénteken G ildfaden szép zenéjü, saját
ságos keleti morá t fe tüntető operája, a 
Szulamith került színre. Kitűnő szerepe 
volt Zoitsn I onkának (Szulamith,) művészi 
tehetsegét és csengő szép hangját itt kellő
képen érvényesi-hette. Ugyanezt mondhatjuk 
Győry’ Mstildröl (Abigail), aki nagy ambi- 
czióval, érzéssel játszott. Az előadás sikerét 
emeltek a férfi szereplők is, különösen 
Pápay (Monaoch), Erdössy (Belizár.)

Tegnsp, szombaton szép számú közön
ség nézte meg a Gyöngyélet cimü mulattató 
bohózatot, mi pedig búcsúzóul két előadást 
tartanak : délután felhelyárakka! Smólen Tóni 
este rendes helyárakkai Tóth Ede örök 
szépségű népszínműve- a Falu rossza kerül 
szinre. Eszel Mezey Kálmán szin’.ársulata 
befejezi lévai szereplését; innét a társulat 
Zólyomba megy, ahol lelkesebb és kevesebb 
igényű szinpártoló közönséget remél.

I

Szerkesztői üzenetek.
K. Körmöcbánya. Lelkűnkből merített aranyigaz

ságok, osztjuk és elfogadjuk szóról — szóra. Lipuuk 
azonban politikai nem lévén, nem közölhetjük — szives 
iidvözle'tel. — Szerk.

I

a hazai 
faiskolák 
a folyó

Tanügy.
Pályázati hirdetmény.

A Magyar Földhitelintézet 
gyümölcsfa tenyésztésnek községi 
utján való előmozdítása céljából 
évben kivételesen 1 darab 600 koronás 2 
darab 400 koronás 21 darab 200 koronás 
dijat tűz ki, oly tan tók jutalmazására, kik 
faiskolát kezelnek és a tenyésztés terén 
szembetűnő s kert képesek felmutatni.

Ezen dijakra pályázhat minden magyar
országi faiskolát kezelő néptanító valamint 
oly községi kertész is, ha a faiskola keze
lésén kivül a népiskolákban a gyümöle fa
tenyésztést hivatásszerűen tanítja és tanítá
sának eredményeként községében és vidékén 
a nemes gyümölcs terme és terén látható 
sikere képes faantirtani.

A pályázati kérvények megbirálásánál 
kiváló súly lesz fektstva a) minél kevas >bb 
és ’eginkább keresett gyümölcs fajta nagyban 
való szaporítására, b) a faiskola rendszeres 
kezelésére, c) a faiskola kerítésének minő
ségére, d) az oltás módjára, végű e) a magas 
és félmagas törzsű fák helyes neveléséra.

A pályázati kérvények a magyar kir. 
földmivelésügyi miaisztar úrhoz cimazva ez 
évi junius hó 1-ig adandók hozzám be.

A pályázó faiskola kezelő tani'ók egy 
koronás bélyeggel ellátott pá yázati kérvé
nyeikhez faiskolájuk váz’atos rajzát, részletes 
leírását, az abban található c.emeték és 
oltványokhoz, nem és faj szerinti kimutatását 
mellékelni tartoznak.

A bíráló bizottság Által a pályadijban 
való részesítésre érdemes pályázóknak oda
ítélt jutalmakat a minisztérium adományozza 
elismerő oklevél kíséretében.

Kik már egyszer j itaimat nyertek, újabb 
jutalomra csakis két év múlva, és azon 
esetben pályázó itnak ismét, ha kész oltvány
állományuk legalább kétszer akkora mint 
első utalma-ájkor volt.

Aranyosmarót, 1906. május hó 1 én.
Dr. Hámos Péter 

kir. tanfelügyelő.
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Lévai piaciárak.
Rovatvezető : Kónya József rendőrkapitány.

Busa m.-mázsánként 14 kor. 20 üli. 14 
kor. 40 fi'l. — Kétszeres 13 kor. 20 fill. 13 
kor. 60 fill. — Rizs 12 kor. 40 fii 12 kor. 
80 fi 1. — A-pa 13 kor. 60 üli. 14 kor. 40 
fii). — Ztb 16 kor. — fill. 16 kor. 80 fi'l.
— Kukorica 14 kor. — fid. 14 kor. 40 fill.
— Lencse 26 kor. — fill. 27 kor. — fill. — 
Bsb 21 kor. — fi 1. 22 kor. — fill. — Kö
les 9 kor. — fill. 10 kor. — fi 1.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten. 
Vöröahere 100—110 kor. — Lucerna 110 — 
120 kor. — Bükköny 14—16 kor. — Mu
har 20—22 kor. — Baitacim 26—30 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1906 évi május hö 6-‘ól Május hó 13-ig.

Születés.

A szülői neve 3 A gyermek

>» a neve
he

Ifj. Szabó Dániel Dokupil P. leány Margit

Ungár Adolf Diamant Margit leány Valéria

Közép Galambos I. Szűcs J. fiú Béla

Rác Julianna laány Julianna

Cservenák Mihály Kotrsz J. leány Rozália

1 Halálozás________________

íz elknnyt neie Kora A halál oka

Pálenyik Mária

Nagy István

4 éves tüdőgyulladás

8* n tüdőgümokór

Nyilttér.
Csödtömegeladasl hirdetmény.

Vb. Singer Ármin. araLyosmaiőti kávés csődtöme
géhez tartozó s a csödleltár 1—205 sorszám alatt 
telyetc kávéházi es lakasi bútorok es italok, továbbá 
teljes acetylen berendezés zárt ajánlati verseny 
utján egy egy tömegben eladatnak.

1. Áz első tömegbe tartoznak a csődleltár 1—55,
57—136, 150—205 sorszám alatt felvett bútorok és
italok 2213 korona 50 fillér becsértékban es 4910 
korona 7 > iiilér beszerzési értékben.

2. A másik tömegbe tartozik egy teljei acetylen 
világítási berendezés 305 korona becsértékben és 1200 
korona beszerzési árban.

Ajánlatok a fenti tételekre együttesen és külön 
tehetők s azok a becserték 10" 0-át kitevő, vagyis 
221 korona 35 fillér és illetve 30 koioua 50 fillér 
bánatpénzzel együtt folyó évi május hó 17 napjának 
d. e. 12 órájára alulirt tömeggondnokhoz nyújtan
dók be.

Később érkező, valamint bánatpénz nélkül benyújtót 
ajánlatok ügyeletbe nem vétetnek.

A cbödválasztmáuy a beérkezett ajánlatok felett 
saj ít belátása- szerint határoz s szükség esetén nyilvá
nos szóbeii árverést is tart.

Vevő köteles a vételárat, valamint a veteli illetéket 
ajánlatának e.fogadását közlő értesítés vételétől szá
mított 3 nap alatt alulirt tömeggondnoknál kifizetni és 
a megvett tárgyakat elszállítani.

A fent megjelölt tárgyak a helyszínen, a csődieltár 
• pedig alulirt tömeggondnoknál a délutáni hivatalos 
’ órákban megtekiuthelok.

Aranyosmarőton, 1906. évi május hő 10-én.

Ur. Weisz Zsigmond
csődtómeggoudnok.

N ev elő nő
kitűnő bizonyitványokkal, állast keres 
úri családnál, hol mint családtag tekin
tetnék, Nem annyira fizetésre, inkább 
jó bánásmódra reflectái.

Cim a kiadóhivatalban..

I

Gyöngy virág- x:
jobb, teljasau ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill , 

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Esőn melyekben
czimeren Singer

isiié etesek

raktároka

gépek 

áruitatnak.

Singer Cj varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.
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A háziasszony gondos
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogsága!

Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Kathrelner előállítási módszere révén 
kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez által a legmegbecsülhetetlenebb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

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



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj menetrend 1906. május 1-tSl^

Gr.-Berzencze iud.
Jálna • • •
Saskö-Váralja 
Gr.-Szt.-Kcreszt 
Geletnek-Szkleuó 
Szénásfalu-Vichnye 
Zsarnócza 
Zsaruócza-Fürészm. 
Garamrév 
Kudnó
Újbánya • .
Bars Berzeuce 6. őrb. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi • •
Nagy-Koszmály

. (érk.
Ler* • ■ (ind.

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

» ... iud.
Bény . . .
Kéméud . 1

Kőhíd- Gyarmatik
Párkány Nána érk.

Budapest felé . iud.
«

» • • • érk.
fi w •

Bécs felé . . iud.

w ... érk.

545 1230 600 |
501 1233 6öS

*6oo 12 <9 619
607 1 06 641 |
621 1 26 7ol|
630 1S4 7 Lő
6« 2 05 147 j

*654 *2*o *7-2 |
700 2*7 7*9 |
7 w 222 8“
7 16 240 8“
724 252 853
745 3*3 *916
755 324 927
804 337 943
819 354 1Q0O

930 4 08 &05 12 «
*940 *4*9 5*7 12”

948 425 523 1 03

10*0
1O33

447
5 08

546
608

125
146

10*5 520 620 1 07
1055 530 631 207

1102
11 *3

537
557

638
656

2“
222

11 »* 6*4 709 235

1142 629 720 246

1155 6-46 733 259

12*2 7<S 749 3 16

1237gy 825gy 827gy- 339.42.

344 sz. 8-*°sz.
1 wgy _9l5gy 945éy«

50542.
QŐÖ sz. 1130 az. KJOOsz.

259 gy 12"9sz. 83«*y. 
Q40SZ.

70Ogy. (j 32sz 1205gy. ! 7«2gy

1 5*^3 sz.

Budapest . . ind. 2*5sz. '

Bécs . iud. 940 sz.
Párkány-Naua iud. 4 18
Kőhid-Gyarmath 43ö
Kéméud • . 450
Béuy .... 5 02
Csata . . . érk. 515
Csata . . . iud. 538
Oroszka . . 546
Garam-Damásd 5 56
Zseliz . • • 608
Nagy-Salló 636
Alsó Várad . . 653
Nagy-Sztcse . * 6~
Léva .... érk. 7“
Léva .... iud. 7”
Nagy-Koszmály 749
Kovácsi . . . 751)
Gr.-SzL-Benedek 8Í9
Bars-Berzeuce 6 őrb. *8“
Ujbáuya 1
Rudnó . . • 9Ö5
Garamrév . . 917
Zsarnócza-Fürészm. 926
Zsarnócza . í 954
Szénásfalu-Vihuye 1012
Geletnck-Szklenó 1033
Garain-Szt.-Kereszt 1108
Saskő-Váralja 11*«
Jálna . . . 1129
Gr.-Berzeoczr . 1137

l()30sz. 720gy. öjsgy-

1055sz.
535 850 8*o
552 9” 827
6 °7 9 22 842
6*9
631

9 31
946

856
9Ő?

639 100‘ 9“
6” 1009 92.)
657 1019 9“
709 10 32 9“
736
7 53

lio«
1117

10“
10“

» 7 58 • ll22 1035
8*0 ll34 10”
820 12*f
838 12 31
846 12”
904 402

♦914 *1 *5
925 J32

930 | 39

9« 151

9 47* ,59

1000 2 14
1013 233
10 *9 2*0

1037 306
1Q44* 315
1053 3 25
lioo 333

Ipoly Vecze 
Drégely-Paláuk 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Visk .... 
Szakállos . .
Bél . . . . 
Ipoly-Pásztó 
Zaiaba . . .
Csata • .
Csata . . •

érk. 
ind.

érk. 
ind.

*4Üo
4*6
435
4“
5*2 

I 5*2 
*542

Ő 7
6“
627
656
7 49

824

8« 
*900

915
9 33
<140 

100* 
10*9 
1030 
1043 
noo 
1113 
1118 
1212

19. szám.

Vissza.
Párkány-Nána

Párkáuy-Nána ind.
Csata • . . érk.
Csata . . . iud.
Zaiaba . .
Ipoly-Pásztó .
Bél ... .
Szakállos . .
Visk ....
Ipolyság . . érk.
Ipolyság . . ind.
Drégely-Paláuk
Ipoly-Vecze
Dejtár . • .
B.-Gyarmat

8 55
951

1008
1023
10*7
1059
11*8
H38
1295
12"
1236
1251*

115
145

4 18
5 20
543
557

615 
*6»f

612
6Í2
716
720
739 

*751
8Őá
S33

227
252 

*303
323
342
350

i 412
' 432
I 445

ő«2
519
532
&Ó7
705

535
6“
6&o
704
724

*734
I 7&o
I 8U» 

83«
g51
913

*925
943

10"7

örh. 
érk. 
ind.

•Bánkosai 3 sz. 
N.-Sarány . . 
Nagy-Surány 
Zsitva-Födéines 
Máuya . • •
♦Szt Mibályúr 
Vajk .... 
Verebély . -
Zsitva-Ujfaiu . 
•Betekints 
Taszár . . .
Aranyos-Maróth 
Kis-Tapolcsány

-Vissza..

Kis-Tapolcsány 
Aranyos-Maró th 
Taszár . . .
•Betekints örh. 
Zsitva-Ujfaiu . 
Verebély 
Vajk .... 
•Őzt. Mihály úr 
Máuya . . .
Zsitva Födémen 
Nagy-Surány . érk.

. . >“ú.
•Báukeszi örh. 
Érsekújvár . érk.

440 9301 5üu
453 943 5*’
501 951 525
5u9 956 5 27
522 10*° 5 39
538 1028 554
547 1033 602

5i7 1049 611
628 H*6 633
635 1129 644
6*4 ll38 652
654 ll5* 700
7 09 12*2 7*3
720 12« 7S

510 836 427

520
532

854 437

9*0 443

53a 9*8 455

547 928 504
6Ö9 954 52G1 0
6*9 10°7 5 36
627 ÍO*7 544
635 1034 5 53
6 <9 1O54 6*-7
700 1109 6*8
710 ll*5 621
7 18 1 l23 6-9
7 30 ll39 bil

9 lő
9 20 
yü
9“ 
9“

10- 
1024 
104. 
1042 
lOe
110
11“

10*
11“
llí
11“ 
nő
11“
125

A fekete vonallal aláhúzott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják. 
iy gyorsvonat; 8 személyvonat.
•jelzettek feltételes megállás.

1906. május 11.I

Kapható
Arastetter Imre utóda
Engel József
Heksch Illés
Kern Testvérek
Medveczky Sándor gyógysz.
Pollák Kálmán,

Léván;
Bóth K.
Wilheim Béla.

Ipolyságon :
Berceller. M,

Bolner Pál
Dombo Károly
Reimanu Lajosné

Újbányán:
Cservinkn M. gyógyszerész 
Heiurich Ede fodrász.

Verebélyen:
C/.irok István
Erdei Jóx?ef
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Weichberg Izidor

.fwr—-"W-v

^MAGYAR GÉPEK =
A tisztelt gazda közönség szives tudomására hozom, hogy 
a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok 
w GANZ-féle MOTOROKAT 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzemben 
láthatók.

Egyben

iAw
ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HŐITEK és SCHKANTZ

K elismert elsőrendű, gépgyár összes gyártmányaikat, kü- 
II Ionosén gőzcséplökészletek, járgányos cséplőgépek
A VICTOKIA DRILL vetögépek
M ekék, 8zecskavágők stb. stb.n í
I

ÁLLANDÓ DÚS RAKTÁRT TARTOK

Mc. Cormick —..
világhírű arató és fűkaszáló gépekből a legjobb gyártmányú 
varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP HAVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

AVA
AHAW
s

74 
kitüntetés, 

6 
állami érem 1

Drezdai motorgyár r t. 
(Azelőtt Hille) fióktelep-; 

GELLERT IGNÁCZ és TÁRSA 
Budapest VI., Teréz-körut 41. sz 

Telefon I2-9I.
Benzininotórok, légazeHzinotőrok, nyers, 
oinjniotóruk, mz«*mz- (NpiritUMZ) niofórok- 
arctyieu-ino túrok, Be nzin-loko mobil ok 

cgéplésrc

10 000 
motor a lég 
teljesebb meg 

elegi desre 
szállítva.

é» mi idén tekintetbeu kifogástaiau minőségű 
szöilcoltványokat szállít.

volt az egyedüli az egész országban, mely olt- 
ványa t óriási mennyiségű, naponta 5 millió 
"liternyi Viz;el öntözte s ennek folytán az egye-

SzivÓgáz (generátorom) motorok a legmo- 
der.»ebb és legt kéletesebb, beigazohan a legol
csóbb üzemet nyújtó erőgepek.

Árirfi7íbi mntnr világszerte elism rten a 
UlUÁUul lllUlUL legkitűnőbb gyártmány.

Kipróbált tökéletes szerkezet. Válogató t legjobb 
anyagból a Jegxzolidabban és legpontosabban 
készitve.
TopfÁcj J Sok évi használat után sem s orul 
1 dl LUu ■ reperaturákra. Felté*lenii tíze 1 biztos. 
Kezelése rendkívül egyszerű Az üzemköltségek 
a legelőnyösebbek.

Drezdai motorok S2, “StSi 
és uradamak gazdasági üzemeinél : malmokban, 
téglagyárakban, famegmunkálásnál, faaprltáa- 
nál, vlzemelö (szivattyú) telepeken, gaidiságl 
takarmány-kamarákban tejgazdaságokban,csép 
léénél stb s'b-

Te jes üzembe eodezések (malmok, gazda
sági üzemek, közlömü szerkezetek stb.) szak
szerit szállítása.

Felvilágosítások s költségtervezetek készséggel adatnak. 
Legmesszebb menő jótállás I Kedvező fizetési feltételek I

Védjegy: „Horgonyt

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain- Expelier pótléka 

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvenynel, 
csűznál és meghűléseknél bedörzsöiés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk eL, a mely a 
„Horgony*4 védjegygyei es a Richter ezég- 
jegyzéssol ellátott dobozba van csomagolvx 
Ára üvegekben 80 6!Icr, 1 kor. 40 f. és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török 
József gyógyszerésznél, Budapesten.

Richter gyógyszertára 
az „Arany oroszlánhoz*’, Prágában. 
L'ádabethstrusee 6 neu, Mindennapi szótkűldól.

B H.

Küküllőmenti 
Slső Swlooltvinytelap 

(Tulajdonos: Caspari Frigyes 
| Medgyes. 114 N.-Küküllőmegye.) 
t 

t dűli szöllöe'ep, amely ez évbeu is valóban szép 

T és mi idén tekintetbeu kifogástalan mmlUni 

í Képes árjegyzék számos elismerő levéllel Ingyen és iérmenóie

Névjegyek, meghívók és

legdíszesebb
készittettnek

eljegyzési-kártyák

kivitelben

Nyitrai és Társánál Lévár..

Vermorel és Atüla-ftle legjobb!
^’elTjLlzxi-u.llxa.tla.ax,

a. siker kétségtelen.
A szölövesszö (venyige) leveleinek betegségei ellen 

va amint a fák és komlókacsoknak rovarok, levelesek 
pondrok es mehharmat stb.-töl való megtisztítására.

Vertuorel-féla 10 írt, Attüa 12 frt.

Attila Phjlozera-fecskendö 23 frt. Kénporfaiók 2 frt- ÖO kr.
Kapható:

Kern Testvéreknél Léván.

Nyomatott Nyitrai da Tóm könyvnyomdájában L4v4n.


