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előfizetési föltételek.
Vidéken és Léván házhoz küldve :

Egy évre ... 10 kor. — fin. 
Hat hóra ... 5 kor. — fin. 
Hárem hóra . . 2 kor. 50 fill.

u.i pénzek pó.tnul.lránynynl küldhetők, 
ggy ci* számok 20 nílérért kaphatók 

i kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
BARS. hirdetések

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

Belyegdij minden egyes beiktatásér tO fillér.
Hivatalos hirdetmények

100 szóig 2 kor. 60 fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérben:

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

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A kéziratok a szerkesztőséghez • (Zöldkert-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 eiadőJA : NYITRAI és TÁRSA.

B• yata 1 os közlemény.
i.

5204 1906 szám.

Árlejtési Hirdetmény !
l.,va városnál a reánk jövő télen fel- 

h»sz. .ii»ndó fütö-anyag szállítására ezennel 
kr!?: st hirdetek, — a szükséglet 65 mé
terül kemény tűzi fa, 50 mm. koszén, 25 
mm pirezén, — mindez a szükséglethez 
képeit a városházhoz szállítandó.

Ajánlatok október 8 d. e. 1 1-óráig a 
tanácsi iktató hivatalban adandók be.

Léva, 1906. szept. 28.
Eóa.og-lx Lajos 

polgármester.

II.
5906,1909 szám.

Hirdetmény !
Közhírré tétetik, hogy Léva város köz- ' 

munka összeírása 1907 évre vonatkozólag 1 
elkészülvén, a városi számvevő hivatalos 
helyiségében folyó évi október hó 8-tól 
kezdődő 15 napon át közszemlére kitétetik, 
mely idő alatt az érdekeltség az összeírásba 
betekinthet és ugyanakkor észrevételét és 
felszólamlását is megteheti.

Léva, 1906. október 6
Bód.cg'ix Zjajca 

polgármester.

Tornacsarnok.
Most hogy az őszi, esős idők el

következtek, a tanulóifjúság a szabad
ban tornagyakorlatokat nem végezhet, 
ismét előtérbe tolul a uiego'da dó 
városi kérdések között a tornacsarnok 
ügye, a melynek általános jellegűnek 
vagyis olyannak kell lenni, hogy azt 
a városi iskolák összes növendékei 
használhassák, sőt a követelményekhez 
képest azt a nem iskolás gyermekek, 
de a sportkedvelő férfiak is igénybe 
vehessék.

A testgyakorlat általánosítását köve
teli a kultuszminiszter és igen helye
sen. Sajnos, hogy Magyarország csak 
az újabb időben tesz valamit a test
gyakorlás érdekében. De még ma is 
sok, sok intelligens ember mondja 

Magyarországon, hogy mire való volna 
az 1 A parasztgyerek fákra mászik, 
cigánykereket hány, birkózik, versenyt 
fut; mindez és sok egyéb testgyakor
latnak elegendő. Feledik, hogy a testi 
erők harmonikus kifejlesztésével nem
csak maga a test nyer rendkívül sokat, 
hanem a lélek is.

Elvégre a görögök nem osztály és 
rang szerint tornáztak, hanem részt- 
vett a testgyakorlatokban a nép egész 
tömege. A nép vérévé, második termé- 

j szetévé vált a szórakozás e neme, 
i melynek paedagógiai értékét ösztön- 

szerüleg kiérezte. Milyen hatalmas esz
köze volt a demokrata szellemnek, 
az együvé tartozás érzetének a palaestra!

így kellene annak mindenütt len
nie, mert bizony még a nyugati nagy 
nemzeteknél sincs igy, e téren is sok
kal előbbre vannak, mint mi. Rendez
nek mindenféle, cifra versenyeket, még 
az olympiai versenyeket is föleleveni- 
tették; de ez mind csak a felsőbb, 
helyesebben vagyonosabb, intelligen
sebb osztályok mulatsága, melyhez a 
százezreknek és millióknak semmi kö
zük sincsen.

Hogy a népet a testgyakorlathoz, 
a testedző játékhoz hozzá szoktassuk, 
azokat vele megkedveltessük, meg kell 
kezdeni a dolgot az elemi iskolában. 
A tanító dobszó mellett vezesse ki 
katonás rendben a tanulóifjúságot a 
határba s végeztessen vele szabadgya 
korlatokat ; rendezhet versenyfutást és 
birkózást is; de az úgynevezett kato
nai gyakorlatok kevésbbé fontosak,

Rendhez, fegyelemhez szoktatott 
ifjúság hamar belétanul a fegyverfor
gatásba is. Kevesebb irka-firka, gram
matika s jut elég idő az „ilyenre'1 is. 
S milyen nagy örömük volna benne 
a szülőknek, az annyira lebecsült 
parasztságnak. Szép, szabályos test 
mozgás bizony tetszik a paraszt ember
nek is. De meg igy kedvet kapnak a 
legények is az ilyen mulatsághoz, s 
maguk is be fognak állni a sorba. 

Mennyire csiszolja, fegyelmezi, ügye- 
siti a faragatlan, nyers anyagot a 
rendszeres testgyakorlat, az mondanunk 
sem kell. Mennyire simábbá, Hiedelmet 
és kötelességet tudóbbá, törvényt és 
hatóságot tisztelőbbé tenné a népet, 
sz ntén nyilvánvaló.

A tanfelügyeletnek különös gondját 
kell, hogy képezze a testgyakorlat. A 
községek jutalmakkal, gyakorló terek
kel, fölszereléssel rendkivül előmozdít
hatnák e fontos ügyet. A vármegyei 
hatóságok egy kis érdeklődéssel, jó
akarattal igen sokat tehetnek e téreD. 
Vegye kezébe a dolgot a tanfelügye
lettel karöltve a vármegyei egészség
ügyi tanács. Kardalokkal, gyermek
előadásokkal egybekötni az ilyen torna
ünnepélyeket nagyban emeli a szép és 
nemes iránt va'ó érzéket nemcsak a 
működő, hanem a szemlélő és hallgató 
elemben is.

Az elemi iskolával végezni a test
gyakorlatot azonban nem elegendő; 
ez csak félmunka volna. Folytatni kell 
az ismétlő iskolában ugv, hogy vasár - 
naponkint a délelőtti szellemi foglal
koztatást, délután a testgyakorlat kö
vesse és váltsa fel.

Ez még mind nem elég! Meg kell 
alakítani mindenütt az ifjúsági egye
sületeket s ezekkel tovább folytatni a 
tt st-szépités és erősítés áldásos munkáját,

Tovább kell nemesíteni a fajt egé
sze a a katonasorig. Ám gyakorolják 
itt már a céllövést is; de ez nem 
olyan tontos mint maguk a gyakor
latok. A kinek teste hajlékony, keze 
ügyes, szeme gyakorlott, izma, ideg
zete ép, erős, — az könnyen kiképző
dik jó céllövőnek, fegyverforgatónak 
a katonaságnál is. A szabadgyakorla
toknak olyan szerepük van a katonai 
nevelésnél, mint a slöjd- vagyis kéz
ügyességi oktatásnak az iparnál. Meg
munkálja a talajt, mely aztán köny- 
nyen megnöveszti a beléje vetett, 
jó magot.

A torna-, labda- s egyéb játékokkal 

elvonatik az ifjúság a korcsmától s 
egyéb káros időtöltéstől. — Erkölcsi 
haszna a testgyakorlatnak általában 
megmérhetetlen.

Össze lehet kapcsolni e korban a 
testgyakorlatot a tűzoltói intézménynyel 
is, melynek amaz a legjobb iskolája. 
Fegyelmezett, rendszerető, törvénytisz
telő, jó erkölcsű polgárokat nevelhet 
a rendszeres testgyakorlat. Kell azon
ban, hogy a tanítót e fontos akcióban 
a hatóságok nemcsak erkölcsileg, ha
nem anyagilag is támogassák. Arány
lag csekély eszközökkel igen sokat 
lehet elérni.

Ép ezért immár a legsürgősebb teendőnk 
nekünk a városi tornacsarnok felállítása. 
A főgimnázium épületét úgy is ki kell 
bővítenünk, miután a felállított pár
huzamos osztályok immár el sem 
helyezhetők ebben az egy épületben. 
Megoldhatjuk egyszerre mindkét kér
dést, ha a gimnázium épületét akként 
bővítjük ki, hogy az uj épületben a 
tornacsarnoknak is helyet adunk. Oly 
dolog ez, a mely már a városi képvi
selőtestület előtt is gyakran megfordult 
és elvben el is lett határozva, de tény
leg soha megvalósitva nem lett egy 
másodrangu kérdés előtérbe vonása 
által, t. i. hogy a sétateret is hozzá
vegyük a főgimnázium telkéhez vagy 
sem. Azonban most már, hogy a 
növendékek egyre szaporodnak s mert 
utóvégre tanintézetek tornacsarnok nél
kül nem is ekzisztálhatnak, követeljük 
— a város bármelyik részén is — 
de mielőbb a városi tornacsarnok fel
állítását.

Az olvasás fokozatossága.
Hogy az olvasás mai módszere némileg 

hátránnyal van a gyermeki beszéd helyes és 
időszerű fej'ödésére, kívánom azt az alábbi
akban lega'ább nagyobb körvonalakban 
kimutatni,

A gyermek beszédfejlődésének legfőbb 
■ őrei a család és az iskola.

Valamint a cea'ádban, azonképen az

TARCZA

Október 6-ikán.
A föld puszta, az ég sötét, — 
Arad fölött legfeketébb.
Rom, illat, vész, gyász; itt in,ot* is, 
Sir az é’ö s a halott is.

Ameddig a szem elláthat : 
Lomha ködként ül a bánat, 
Kunyhót, kastélyt elborítva 
S szól a szélhez szörnyű titka.

A hazában a hazátlan, 
Utat veszt a bujdosásban.
Kincse már csak csonka szablya 
8 tépett zászló egy darabja.. • 

Zsoldos hadtól nyög a tájik, 
Osztja másét, mint magáét. 
Ha már többet nem bír : éget, 
8 a zsivány ül birószéket.

Hős hűsége hitvány bűn lett, 
Hitszegéssé a becsület.
8 a jog és hon bujdosója 
Megérett már a bitóra I

• . . Ács dolgozik tizenhárom, 
Ujdonfajta alkotmányon . . . , 
Tompa dobszó — és közelgnek, 
*íiket az áimány megejtett . •.

. . . De az ég zötét kárpitja, 
lm’, megnyit*, szemet vakítva, 
A köd elszáll s glóriába’ 
Hagyog a nap fénysugara.

8 a bitót — szen/jét lemosva — 
Dicsfájává aranyozza ;
A kiontott szent martir-vér 
Még dicsőbb jövendőt ígér !

És az ígéret beválik — 
Ők a hívek, mind halálig, 
Szent, hatalmas törvényt tőnek 
Valamennyi uj öltőnek.

S a magyar, bár hány száz múlva, 
Mind Arad terén tanulja .* 
Hogy kell — mint a végzet rá mért 
Él íi-balni a házért I

Frank Aladár.

Az aradi tizenhárom.
Harminckilenc esztendővel ezelőtt fá- 

tyolt vetett a magyar nemzet az 1849-ik 
esz'endő sötét napjaira. Keresztényi ön
megtagadással győzte le a nehéz sebek fáj
dalmát. Felejteni, gyászolni és megbocsájtani 

í kívánt, hogy legyen enyhülés, béke és 
szeretet. . . •

A gyász sötét fátyola alól tizenhárom 
sugárzó arc világit felém. Oly fönségesen 
tiszták és sugárzók ezek az arcok, hogy 
azok láttán felemelkedik és megtisztul a 
lelkem, imára kulcsolódik a kezem . . .
Gondolataim tisztán, magasan szárnyalnak. 

■ Hős tábornokaink szomorú ba'ála, megváltása 
a magyar nemzetnek — megdicsőülése és 
szent vértanusága a tizenhárom bősnek.

Emlékezzünk az aradi tizenháromról. 
Az ö szent vértanuságuk tanítson, erősítsen 
és lelkesítsen minket. Tőlük tanuljuk meg, 
mi a hazaszeretet, milyen a nagy, a derék, 
az igazi magyar.

Mikor Görgey 1849 augusztus hó 13-án 
lerakta a fegyvert az osztrákoktól segiségül

hívott kétszázezer orosz előtt s mikor később 
Komárom is megadta magát, megkezdődött 
a kamatilla bosszúja,

Egy osztrák bárót küldtek Magyar
országra. Ez a hitvány zsoldos 1849 ápri
lisban, a szabadságért küldő olaszok földén 
„bresciai h’éoa" nevet szerzett azzal, hogy 
Bresciában nőket, gyermekeket és aggas
tyánokat halálra korbéooltatott. Rettenetes, 
szörnyűséges hóhérmunkát végzett rajtunk a 
hassen-kasseli választófejedelem eme törvény
telen fia. Sok ezer magyart csukatott bör
tönbe, még többet soroltatott katonának 
és hurco t kútfődre rabnak. Nem kímélte a 
nőket, aggó at és ifjakat sem. Nemzetünk 
legjobbjait főbe lövette és fölakasztatta. így 
tett Aulich Lajos, Damjanich Jáuos, Desewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, gróf Vécsey Károly, 
gróf Leininger Károly, Nagy Sándor József, 
Lázár Vilmos, Török Ignác, Libner György, 
Sohwdidel József, Knézich Károly, Pölten- 
berg Ernő honvédtábornokokkal is, akiket 
akasztófára Ítéltetett. Kiss Ernőt és Scbwai- 
del Józsefet golyó általi halálra Ítélte. 
Később Dessewffyt és Lázárt is erre ke-

Ezeket a halálos ítéleteket 1819 október
6-dikán  hajtották végre Aradon. E öbb 
korán hajnalban a négy golyóra Ítéltet lőtték 
agyon az aradi vár egyik árkába*), mely az 
úgynevezett hatos kapu mellett fekszik. A 
többi kilencet a váron kivül, a szántóföldek 
között akasztották fel. Az utolsó ezek között 
Vécs»y Károly gróf volt, Ást a szomorú

helyet, ahol ez a rettenetes bűntény elkö
vettetett, vesztőhelynek és emlékoszloppal 
jelölték meg. Arad városában pedig szép 
szobrot emelt emlékezetüknek a magyar 
nemzet hálája és kegyelete. így lett Arad a 
magyar Golgotha.

A kegyelet és a hála vezet engem a 
mikor ezeket Írom, hogy emlékébe idézzem 
véreimnek az aradi tizenhárom hős vértanú 
d'cső életét és nagyszerű halá'át.

Aulich Lajos 1792 ben született Pozsony
ban. A szabadságharcban mid alezredes 
előbb a lázadó rácok e'len küzdött. Később 
Felső-Magyarországra került és itt, hogy 
ezredét megmentse, a hóval és jéggel fedett 
Szkalka nyergén vezette át Körmöcbányáról 
Besztercebányára. Es 1849 január hó 14-én 
volt. Résztvett a kápolnai osatában. Március
7-én  tábornoknak nevezték ki és mint a Il-ik 
hadtest parancsnoka ö szerezte meg az 
isaszeghi győzelmet azáltal, hogy parancs 
nélkül, csupán az ágyuszó után indulva friss 
erővel jelent meg a harctéren. Részt vett 
Buda ostromában és elfoglalásában is. Nem
csak vitézsége és katonai tudománya, hanem 
nagy lelki tulajdonságai, férfias bátorsága és 
nemes szive szereztek neki kiváló tekintélyt 
és tiszteletet. A harctérről betegen kellett 
megválnia. Ekkor mint hadügyminiszter 
szolgálta hazája és nemzete ügyét. Hősies
sége a halál előtt sem hagyta el, nyugodtan 
és méltóságosan lépett hóhérja elé.

Damjanich, a magyar szabadságharc 
legvitézebb katonája, a bánsági Stára köz-



iskolában is sok akadékra talál a gyermeki 
beszédfejlődés.

Mikor a gyermek iskolába lép, beszéd
fejlődése még nincs befejezve. Itt már a 
pedagógusra háramlik a feladat, hogy a 
gyermek beszédjére kellőleg ügyeljen.

Csakhogy legtöbb esetben maguk a 
pedagógusok gáncsot vetnek a gyermek 
beszédjének időszerű fejlődésére.

Ma már majdnem minden pedagógus 
törekvése oda irányul, hogy a zsenge gyer
mek minél előbb tudjon s tanuljon olvasni. 
Az olvasás tanulása valóban gőzerővel halad 
az iskolában. De azzal senki sem vet számot, 
hogy az ilyeténképeni haladás hasznára, 
avagy ártalmára van-e a gyermeknek.

Manapság gombamódra szaporodnak a 
tankönyvek. Boldog-boldogtalan, hozzáértő 
avagy nem értő egyén ir tankönyveket.

No de nem célom a tankönyvekről álta
lános kritikát mondani, e sorokban csak az 
olvasás fokozatosságáról kívánok szólni.

Minden egyes tankönyv szerkesztésénél 
szigorúan ragaszkodnunk kell a gyermek 
egyéniségéhez. Aki a tankönyv szerkeszté
sénél a gyermek egyéniségét mellőzi, homok
ra épit.

De vájjon megtaiáljuk-e a tankönyvekben 
mindazon számottevő tényezőket, amelyeket 
a gyermek fiziológia és pszichológia szigo
rúan megkövetel ?

Sajnos — legtöbb esetben nem. Mert 
csak nagyon kevés paedagógus foglalkozik a 
jelzettekkel s igy csak a maga nézetét 
vallja és csak a maga lelkületével és néze
tével foglalkozik, a gyermekével nem.

Pedig világos mint a nap, hogy a fel
nőtt egyén szervezeti és lelki világa nagyban 
elüt a gyermekétől

Minduntalan tapasztaljuk, hogy mennyire 
küzködik az olvasni tanuló gyermek az 
egyes nyakatekert szavaknál.

Valóban esetük- botlik bennük, mint a 
járni tanuló gyermek a neki nem szabott 
lábbeliben. Mert az olvasásnál az agyérzék- 
szervek és a tüdő roppant nagy horderejű 
munkát végez, illetőleg végeznek. Eme 
munka a gyermeknél sokkal fárasztóbb és 
nehezebb, mint a már olvasni tudó egyénnél.

Hogy a dolog lényegét világosabban és 
tisztábban láthassuk, vizsgáljuk meg beha
tóan az olvasás mikéntjét. Nézzük meg, 
hogy az olvasásnál minő munkát végeznek 
az érzékszervek, az agy, a tüdő és a be
szélő szervek. Vegyük cgyenkénta jelzetteket.

Az írott vagy nyomatott szöveg alakját 
a szem recehártyája fogja fel. De azt is 
tudjuk, hogy valamely tárgyat, vagy annak 
képét csak úgy látjuk teljesen tisztán, hogy
ha az ideghártya sárga foltjára esik s ennek

Bégben született. A szabadságharcban a 
harmadik zászlóalj őrnagyává nevezték ki. 
Az alibunári és lageudorii győzelmek jutal
mául ezredessé neveztetvén, gyorsan haladt 
előre; 1849 március elején már mint tábornok 
es a Ill-ik hadtest parancsnoka semmisítette 
meg Szolnoknál Karger osztrák hadvezér 
dandárát. Nagy része volt a honti, hatvani, 
isaszeghi, váci, nagysallói véres győzelmek
ben. A komáromi várnál lába bokában eltö
rött. Meg teljesen ki sem épült, félig bénán 
került osztrák fogságba és igy végezték ki 
őt is Aradon.

Dessewffy Arisztid Csákányban, Abauj 
vármegyében született. A szabadságharcz 
kitörésekor őrnagy, majd ezredes és végül 
tábornok lett. A taicali győzelmes csata 
után a felső-magyarországi hadak vezere 
lett és vitézül harcolt ; z oroszok ellen. Riszt 
vett a szebeni csatában, valamint a delma- 
gyarországi összes ütközetben. Hősiességéért 
és a haza in.nti hűségéért háláira ítélték és 
az aradi vársancban lőttek agyon.

Kiss Ernő 1800-ban született Temesvárt. 
Az 1848-iki mozgalmak kitörése alkalmával a 
kikindavidéki rác lázadás elnyomásában mint 
parancsnok vett vészt. Iunen a római sán
cokhoz, majd a csajkás-kerületi rácok meg
fékezésére vezényelték. Egész 1849 januárig 
folyton a rácok ellen küzdött. Parancsnoka 
volt a felsö-tiszavonali hadtestnek. Férfias 
bátorsága, hűsége és katonai erényeiért altá- 
bornagygyá lön amint ilyen halt vértanúhalált 
ő is as aradi Golgothán.

Nagy Sándor József 1804-ben született 
Nagyváradon. Kezdetben ő is a rácok ellen 
harcolt Kiss Ernővel. Késztvett a szolnoki 
és váci csatában és hősiességéért tábornokká 
lett. Ott volt Nagysallónál, Komáromnál, 
Isaszegnél, Budavár elfoglalásánál és minde
nütt kitüntette magát férfias bátorsága által* 

Vécsey Károly gróf Pesten született 

minden egye3 idegcsapocskáját egyformán 
izgatja ; különben a tárgy vagy a kép, 
melyet látunk, homályos. S mimtől nagyobb 
a tárgy vagy a kép, annál nagyobb munkát 
kell végezni a szemizmoknak, hogy a 
tárgy képe a szem megfelelő helyére essék.

E'iböl kifolyólag, mentői hosszabb a 
szó, annál nagyobb a szemizmok munkája is.

Természetes, as olvasni tanuló gyermek 
szemizmai nem annyira gyakorlottak, mint 
az olvasni tudó egyénnél s emiatt nem is 
képes egy bizonyos hosszúságú szót oly 
gyorsan átpillantani, mint az olvasni tudó.

Mert ahhoz, hogy bárminő hosszúságú 
szót átpiilanthassuna s ennek megtörténte 
után elolvashassuk, a szemizmoknak nagy
fokú mozgékonysági ügyességre van szüksé
gük. Az ilyen fokú mozgékonyság! ügyessé
get hiába várunk a gyermek gyenge szemiz
maitól. Emiatt a gyermek hosszabb szavak 
olvasásánál gyakorta optikailag csalódik ; 
néha egy és ugyanazon szót kétszer-három- 
szor pillantja át, hogy annak tiszta és vilá
gos képét nyerhesse.

Mindezekből kiviláglik, hogy a kezdet 
kezdetén mindig csak rövidebb, az kevesebb 
szótagból álló szavakat olvastassunk a gyer
mekkel s hová-tovább átmehessünk a hosz- 
szabbakra is.

Ezen lassú és fokozatos átmenetek által 
az agykéreg falközi barázda alsó középső 
részén levő szemizmok központja is nagyob
bodik s igy a szemizmok munkaköre nagyobb 
terjedelművé válik. Ezek után nézzük, hogy 
miben áll az agy munkája az olvasásnál.

A szem ideghártya sárgafoltjára eső 
Írott vagy nyomtatott szöveg alakjának a 
képét, mint ingert, a látóideg e.vezeti az 
agykéreg nyakszirtlebeny „elöékében“ levő 
látóközpontba, ahol a bevezetett inger átvál
tozik látóerzetté. Innen azonban a felső 
halántóki barázda szöglet tekervénye mellett 
levő az u, n. olvasás központjába jut. Eme 
központ az olvasás által hatványozódik ; s 
amely az analfabétáknál azonban teljesen 
hiányzik.

Hogyha az olvasott szót ki is akarjuk 
mondani, az esetben a jelzett ideginger az 
asszociációs idegrostokon átmegy a homlok
lebeny harmadik tekervényében levő beszéd
mozgató központba.

Ezzel a központtal vannak kapcsolatban az 
agykéregnek mindazon részéi, melyek a be- 
széléiben résztvevő testrészeket mozgatják 
és működésűket szabályozzák. Eme központ
nak mindegyike össze van kötve a maga 
beszélő szervével, melyet mozgásba hoz.

Hogyha ezen központok közül valamelyik 
megsérül avagy elpusztul, akkor a vele 
összekötő szerv is elsorvad s munkaképte- 

1809-ben. R ssztveit a délvidéken vi. ott har
cokban és ott tábornokságig emelkedett* 
Mint ilyen foglalta el az osztrákoktól az 
aradi várat. Temesvár ostroma alatt érte a 
világosi fegyverletétel, mely után ő is megadta 
magát és hős társaival a vertanuságban 
osztozott.

Török Ignác Gödöllőn szü'etett. Kitűnt 
mint Komárom várparancsnoka a vár meg
erősítésénél, valamint Budavár bevételénél. 
Lázár Vilmos 1815-ben Nagybecskereáen 
szü'etett. Rlsztvett Észak—Magyarország 
védelmében és kitűnt a temesvári csatában. 
Gróf Leiningen Károly a komaromi és váci 
csatában vett részt, mely utóbbiban az oro
szokat késő estig feltartóztatta. Lahner 
György Besztercebányán született és mint a 
hadsereg felszerelési felügyelője szerzett 
kiváló érdemeket. Schweiael József Zombor- 
ban született. Rrsztvett a pákozdi, schwu- 
cháti ütközetben és Világosnál került az 
oroszok utján az osztrákok közébe.

Knézich Károly a horvát határőrvidéken 
született. Risztvett Damjanichcsal a szerbek 
elleni küzdelemben. Később mint ezredes, 
parancsáoka volt annak a dandárnak, mely 
a Tápió hidját iszonyú golyózápor között 
foglalta el. Pöltenberg Ernő legkiválóbb 
szerepe a kápolnai ütközetben volt, hol a 
legválságosabb pillanatban mentette meg 
huszárjaival a magyar ágyukat és Verpelétig 
üldözte az ellenséges vasasokat. Rssztvett 
az isaszeghi csatában és Kéméndnél meg
verte az osztrákokat. Miskolcnál pedig az 
oroszokon aratott győzelmet. Hősiességéért 
és vitézségéért akasztófara ítélték az osztrák 
kamarilla zsoldosai. Meg akarták gyalázni a 
hősöket, de nem sikerült, mert az aradi 
tizenhárom vértanú emléke örökké él a 
magyar nemzet és minden szabadságszerető 
ember szivében.

- 'Z’ótJa.váxa.ai ZSexxxis Sivxxxóx. 

lenné válik. De ahhoz, hogy az elolvasott 
szót vagy mondatot meg is érthessük, szük
séges a halántéklebeny felső tekervényében 
levő beszédmegértő központ is. Amely központ 
szintén összeköttetésben van a mozgató 
központtal. Látjuk tehát, hogy az olvasásnál 
támadt inger egyik állomásról a másikra 
megy. Az utak, melyeken keresztül haladnia 
kell, nem egyenesek, hunom szövevényesek 
es bonyolultak. Eme utak a gyermeknél 
még nem annyira könnyén járhatók, mint 
már az olvasni tudó egyénnél. Eme utakat 
az olvasásnál keletkezett ingerek fokozato
san egyengetik—simítják s végül teljesen 
könnyen járhatókká teszik.

Mivelhogy a gyengetehetség és gyenge- 
elméjüieg az idigreudster beteges-hiányos 
működésén alapszik, ennélfogva a jelzett 
utak csak nehezen és lassan csiszolódnak, 
sőt ami több, néha egyáltalán nem, avagy 
kevésbbé járhatókká lesznek.

Vannak gyergetehetségü vagy gyenge
elméjű gyermekek, akik bizonyos szavakat 
elolvasnak, de nem értik meg és viszont. 
Mindennek lényeges oka aa egyes közpon
tokat Összekötő utak rendellenessége.

Mindezekből kiviláglik, hogy mindenko
ron a gyeimeai psaichológia által megköve
telt szavakat, moudatokat olvastassuk a 
gyermekkel, vagyis haladnunk kell a köny- 
nyebben érthetőről a nehezebbre.

Ezek után áttérhetünk a tüdő szerepére 
az olvasásnál.

A tüdő főföladata, hogy a légzés által 
a vért ssénsav'artaimától megtisztítsa s az 
csak másodrendű szereplése, hogy a hang
képzés számára levegőt hajtson a gégébe.

A tüdőben levő levegő felhasználása 
beszéd vagy olvasás közben nem történik 
egyformán minden embernél. A felhasznált 
levegő mennyisége függ elsősorban a tüdő 
lélegző képességétől (tüdő kapacitás) ; más
részről a beszélő vagy olvasó állapotától. 
Például a fáradt tüdő több levegőt bocsát 
ki egy-egy szótag ejtéskor, mint a pihent 
tüdő s igy gyorsabban kell lélegzeni, ami a 
beizéd vagy olvasás folyékony menetét gá
tolja. Ezen kivül a tüdő lé egzösepesoégere 
befo.yással van : a levegő minősége, időjárás, 
a nap szaka, muuka, életkor, testmagassagv 
stb. stb. stb.

Beszédközben ugyanis a hangképzésre 
szolgáló kueneit levegő nem megy ki a 
tüdőből egyenletesen, hanem kis tömegek
ben hagyja el a szajüreget.

S minden ilyen kis levegőm moynéget 
egy-egy saóiag képzősére használunk fel.

Énből levonhatjuk a következtetcst : 
meutől több szó-agu a szó, vagy meo-öl 
hosszabb a mondat, meiyet o.vasuna, annál 
több levegőt fozyasziuuk el. A gyermek 
tüdejének » leiegzök. p issége ( . apacitá-a) 
kisebb, mint a fe.nött embere, ennélfogva 
gyorsabban ürül a legiartaima is. Emiatt 
gyakran megesik, hogy hosszabb szavaknál, 
mondatoknál m-ig-megá‘l, ho.y ujaob léleg
zetet vehessen ; mi term-bze'esen szaggatói ca 
teszi az oivasast. Hogy ez meg ne tőrien- 
bessék, előbb egy-ket szotagból adó szavakat, 
kisebb körű mondatokat keil o vustatouiik a 
gyermekkel.

At olvasásnál tesintetiel kell lennünk a 
szüamedü gyermekekre is, a kiknek a tüdeje 
kisebb kapacitással b.r, m nt. a normálisan 
fejlettedé. A', ilyen gyermekkel Ctlszerü 
kisebb-uagyóbb fokú ielegzesi gyakorlatokat 
végeztetni, t. i. olvasás előtt.

A beszelőszervek munkája :
A beszélőszervek : a gege, a szájür s a 

benne levő í ,yvitorla uvuiaval, a nyelv és 
két ajak. A beszedszervek között vannak 
olyanok, melyek he yüket nem valtoztajak ; 
tehát a hangok képzésében aktív szerepük 
nincs, s vannak olyanok, melyek helyüket 
változtatva, sokfelekép hatnak az egyes 
beszédhangok létrehozására.

Amig az ember hallgat, a szervek min
degyik része bizonyos pihenő helyzetet foglal 
ei. Ebből a nyugalmi helyzetből indul ki 
minden egyes hang képzési módja. Ha tehát 
bármely hangot képezni akarunk, az egész 
beszélő szervezetet ki kell mozditanunk 
nyuga.mi helyzetéből s az illető hang kép
zésének megfelelő helyzetbe kell hoznunk ; 
ennek megtörténte után, ismét vissza kell 
helyeznünk beszélő szerveinket nyugalmi 
helyzetükbe.

A beszélőszervek ödsses munkakörére nem 
terjeszkedem ki, .csak röviden megjegyzem, 
hpgy a beszélőszerveknek roppant nagy moz
gékonyságra és fürgeségre van szükségük, 
hogy a beszédben előforduló hangokat s azok 
kapcsolatait képezni tudja. Vaunak oly 

hangok, szavak, mondatok, melyektél kiiny 
nyebb s vannak, melyeknél nehezebb-fárasz- 
tóbb munkát végeznek a beszélőszervek.

Az olvasni tanuló gyermek beszélőszervei 
még nem annyira mozgékonyak, fürgék mint 
a már olvasni tudó egyébnél. Evésből 
elején köunyebben képezhető hangokat, 
szavakat, mondatokat kell o'vaetatnui k, 
hogyha szt akarjuk elérni, hogy a gyermek 
könnyebben s minden szembetüuő fino • 
nehézség nélkül tanuljon olvasni.

Az előadottakból látható, hogy az o. vá
gásnál legszigorúbban ragaszkodjunk a g;. r. 
mek fiziológia és pszichológiájához.

Körmöcbánya, 1906. szept. 18.
Szobolóvszky Istváu

Különtélék.
— Október 6. Tegnap volt az aradi 

gyásznap évfordulója. Ötvenhat észtéi uij 
műit el azóta, de az a nemtelen kegyet 
Bég mindig gyűlöletese b, a falakasz ott 
hősök alakja evröl-évre dicsőbb és nagy ,u. 
I'az, hogy nem mindenütt v. n ez igy. 
mártírok emlekezete Léván nem gyöti a 
houfikebieket, itt csak az iskolás kis g< r- 
mekek es a diákok kebiét tölti el kom , y 
áhítattal a magyar kálváriára való em 
kezes. — A r. kath. plébánia templomban 
reggel */,8 órakor volt az ünnepélyes gyanz- 
rni.e, melyet Báthy László prépost-plébános 
mondott Kaveggia es Jónás káplánod segéd
letével. A templomban 7—800 isko ás gyer
mek es tanuló szive buzdult hazafias ímár .. 
A főgimnázium templomában rendes időben 
volt az istentisztelet, az ev. reformátusoknál 
8 órakor. 9 órakor az állami tanítóképző 
intézetében az ifjúsági önképzőkör gyász
ünnepet tartott a következő rendben : 1. 
Gályarabok eneke. Énekelte az önkepzökön 
éneakar. 2. U-inepi beszedet mondott Dosztler 
G. IV. éves. 3. Szabadsagharci dalokat 
euekeít Bem A. IV. eves, zongorán kiserte 
Kánszky L. IV. eves. 4. Az apa fiaihoz. 
Pósa Lajostól, szavalta Práger K. IV. éves.
5. B.han kesergője. Vonós negyes. Előadtak 
Kánszky L , Irmler R, Siklós I., Fehér Gy.
6. Mikor az akasztót faragtak. Túih Kál
mántól. Szavalta Gadó Gyula IV. éves. 7. 
Hymnusz. Éuekelte az ifjúság orgouakise- 
rettei. Tanítás e napon nem volt. — A k. 
r. főgimnáziumban d. e. 10 órakor tartottat 
isko.ai ünnepélyt.

— Uj Takarékpénztár. „Báthvidéki 
Takarékpénztár részvény társaság*1 címmé 
Batboau uj takarékpenztar alakult 120.009 
korona alaptőke *ei mely 1200 darab 200 
koronás részvénnyel jegyeztetett. Az alakúm 
kőzgyüie, műn. hu 30-au tartatott meg, mely 
aljasommal Holló Sándor elnökölt, a jegy 
zököuyv vezetésűvel dr. Laufer A-thur bíza
tott meg, a jegyzokőuyv hite.esitői ped g 
Kiszely János es Zsilkay Lajos vonás. Igaz- 
gavosagi tagoaaa neveztettek meg az alapí
tok közűi a Lévai Taaaréupenz.ar képvise
letében Schubert Pai a lévai taasreapenztar 
i^aZgatOoagi tagja, Kadory Pai toszoigaoiro 
B *th, dr. Bosenjeld ói 9moad tb, megyei >s 
ja a.1 fouivos Batu, Zsilüay Lajos gyógysze
rész Baih, llajdu L.jus ev, e kés Bath, 
Fábián \joudoi. u>. o Bt.h, Aíszeíy János 
aoije0yze Ba o, dr. Kolpaszky Dániel t 
járasorvus Batu, dr. bztankay Aiu gyo6,- 
szercsz. Batb, Stibló Ágoston p.euános Ba , 
Horn Ármin aereeaudo A.-A más, Jaku. . : 
J .nos birtokos Batu. Tuvaooa megva aszta 
lak tu.ugye.o bizottsági tagoaaa : Szila--y 
Dezső Léva, Brestyenszky Alajos Hout-B 
sunyod, dr. Ghimessy ^sigmond Huni-Be 
nyud, ur. liózsa Asigmoud Huni-Magyar 
Pischl S«mu Ztemuer, Bernát Sándor D. - 
Zoouyr, Adamovics Samu Jb, Z,.m er. Vcg.e 
a Va asztmauy tagjaivu : Holécg Zngmond 
I e se B -ka, Kompa Samu Batu, Pityer 
János Eieotalu, Plachki Marion E.oof.,1, 
Fityerka Pai Batb, Hohcki Pai Ba.b, Z. 
radnik Pai F. Z emoer, Kiszely Pai Bai , 
Kevicky János Baib, Hóra Pai Honl-Bess- 
oyo, II eme/ Henrik Hunt-Bagonya, Tu i 
Kornél B Kovács Pai ÉlustaiU, Deák Já
nos Batb, dr. Unyár Kaimau Se.meCbanys, 
Pázsitka Jáuos Dór,.senye, Hojfmann Ferenc 
Lova, t zlezsik Mai.ou Jb\ Baka, ifjú l^ozá/ < 
Mihaiy Batb, Hebedils Karo.y K. Baka.

— Merkáder Kamii temetése L 
fenyes payaiu.asu, kora veget ért hazánkfi
ának, Merkáder Kami.nak holttestét hazahoz
ták AmerikauOi ; tetemeit ma d. u. heiyezia 
örök nyugalomra Nyitran a családi sírbolt
ban. Nyugodjék beaeben a hazai főidben !

.. — Masodvirágsás. Folyó hó 4-sn 
Poros Lajos Orosztan szállodái volt kis foga
dós mutatott be nekünk egy ag friss nyuasu 
teljes illatú orgona virágot, mely az ö udva
rán most másodszor virágzik.

— Gyaszrovat. Csernyánszky Jósáét 
kis-koszmaiyi intéző csaiadjat ujaooan ismét 
suiyos csapas erte; leányuk íren, Földvári 
Saudorne hunyt el eietenek tavaszan, 23 ur 
eveben. A meiyen sújtott szülők fajdalma 
annál nagyobb, mert rövid idő alatt mind 
a két kedves gyermeküket elvesztettek, « 
így most ar vau maradtak felejihetet.en 
bánatukkal. A gyászjeientes igy szói: A.ui- 
iro.tak fájda.omtOl megtört saivvel jelenni, 
felejthetetlen gyermekük, anya és feleseg 
höidvari Sándorné szül. Gseruyanszay íren 
eieteuua 23 la es boldog házasság 4-ik eve- 
ben, foiyo evi o&tóoer ho 3-an délután Ó 



órakor boBsías szenvedés útin történt Kyá- 
szos elhunytét. A kedves halott drága földi 
maradványai folyó hó 5-én délután 4 órakor 
fognak a róna. kath. egyház szertartásai 
BZerint beszenteltetni, s a kis-kosztnályi sír
kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az 
engesztelő szentmise áldozat folyó évi októ
ber hó 6-An reggel 7 órakor fog az uj barsi 
róni kath. egyházban bemutat tatni. Kis- 
Koszmály, 1906. évi október hó 4 én. Az 
ádas és beke angyala virass on síri álmai 
felett! Földvári Sándor térje. CiernyáuBzky 
József és neje szül. Hyross Otília szülei, 
földvári Gaborka gyermeke.

— Vasúti baleset. Folyó hó 3-án a 
lévai vasúti állomáson szerencsétlenség tör
tént. Ugyanis a 12 órai vonat ind tása köz
ben a másik sínpáron teherkocsikat tolattak; 
az egyik teherkocsi visszaütödvén, a váltónál 
gz épen arra haladó felső vonat végébe 
utkö-ött, még pedig oly erővel, hogy egy 
sz mély kocsit keresztbe fordított a síneken, 
má- két személy a öcsi is erősen megrongá
lódott. Az elfordított kocsiból Bucska András 
ku ;si illetőségű parasztember kizuhant és 
mi ókét iába eltörött, egyebütt is súlyos 
suzódáeokat szenvedvén. Ezenkívül még 
vág. 7 utas szenvedett* kisebb-nagyobb sé
rül.-eket; egy garam-szőllösi asszony arca 
zu» ott össze. A szerencsétlenség hírére 
azo al kimentek a hivatalos tényezők ; 
Bu ka Andrást a kórházba szállították és 
rém i y vaD, hogy súlyos sérülései dacára is 
sikerül öt megmenteni. A bajt az okozta, 
ho_y a tolatásnál nagyobb erőt alkalmaztak, 
mint kellett volna, és nem várták be a 
személy vonat indulását. Ezt különben a hi
vat* os vizsgálat fogja kideríteni.

— Áthelyezések. Nagy Tavadar ar.- 
maroti m. kir. portás. tiszt Budapestre he
lyeztetett át, helyébe Okányi Ferenc posta
tiszt jött Déváról.

— Dobálódző cirkuszos-legény. A 
tutit heten az itt időző cirkusz körül ját
szadozó és kíváncsiskodó gyermekeket rio
gatta egy cirkuszos suhanc, nagyobb hatás 
ukáért kődarabokkal. Egy darab téglával 
Amstetter Imre Géza nevű 7 éves kis hát 
fején találta oly szerei csétlenül, hogy a kis 
fiúnak bezúzta a koponyáját. Az orvos taná
csara azonnal a fővárosba szá'ditották a 
sérült gyermeket, mert operáció vált szük
ségessé. A fiúcska azonban nem tokba vette 
a dolgot, mert megugrott a kórházból és < 
egy re-.dört arra kért, hogy vezesse öt a ' 
bácsijához, mert neki sürgősen haza kell 
utaznia L'vára szüretre. így került aztán I 
vissza a kórházba, ahol sikerrel megoperál- : 
ták és ma már túl van a veszélyen. A 
goromba suhanc ellen meginditották az ; 
eljárást.

— A beszterczebányai kereske
delmi és iparkamara közgyűlése. A 
kamara a szokásos nyári szünet után f. évi 
szeptember hó 20-án tartotta Flittner Karoly 
elnöklete alatt eisö közgyűlését. A munkás 
betegsegélyezés es baleset biztosítás tárgyá
ban keszü t töt vényjavaslat tárgyáoan meg 
tartott ankéten a munkások képviselői az 
5000-néi kevesebb taglétszámmal biró válla
lati betegsege.yzö p-iiztárak megszünteteset 
kivánvár, a kamara szükségesnek találta, 
hogy ezen törekvés ellen áfást foglaljon s 
feli erjesztést intézzen a kereskedelemügyi 
kormányhoz kérve az 5 ev óta fennálló a 
kifogástalanul n.ü\ödö va lalati pénztárak 
fentartasa'. Egyúttal kifejezte a közgyü és 
azon aggályai, hogy a javaslat oly terhet 
ró gyenge iparunkra, melyet az alig fog el- 
vise hetui. A köztárhazi szövetkezetekről 
szóló törvényjava-latban a kaimra a keres
kedelemellenes irányzatnak újabb megnyil- 
váuu ását Iá ja, miért is az ellen határozott 
áliast foglalt. Ellenezte a közgyűlés a feny- 
kepnagyitás és kré:arajzokra vonatkozó 
megrendelésgyüjtés eltiltását. A könyvkeres
kedők orsz. egyesületének koromé folytán 
elhatározta a közgyűlés, hogy a tanköny
veknek a tanári szeme yzet által való ela- 
rusitaeának eltiltása érdekében, valamint 
egyes tanintézetek könyvszüksegletéiek ár
lejtés utján va ó beszerzése e len felterjesz
tést intéz a miniszter úrhoz. A kerüet 
ker< skede mi- és íparostanOLcisko ai részére 
Bsszftcen 2150 K. segély szavaztatott meg. 
Végit a kassai társkamara meghívása fo y- 
tfcn a közgyűlés az ottani ipansmertetö 
kia más megtekintésére és tanulmányozására 
— hasonló kiállítás recdezhetéBe céljából — 

elnökséget és a két titkárt kiküldte.
- Állomásfőnök változás. Nagy 

Zoitán, ki N <gysurany bán vo't eddig vasúti 
tisztviselő, szülővárosába Verebélyre álló- ■ 
ma nőkké neveztetett ki. A verebélyi volt ! 
föntköt Szilassy Elemért pedig a m. kir. ; 
•liamvasutak igazgatóságához Budapestre 
helyezték át.

— Eljegyzés. Bors Kálmán kereskedő 
Esztergomból múlt vasárnap jo^yezte el 
Qndrejkovits testvérek mészárosok kedves 
nővérét Mariskát.

— Műkedvelői szinelőadás A Ve- 
rebélyi Katholisus Kör folyó hó 14 én, búcsú 
n»pjan saját pénztára javára műkedvelői 
•löadassal egybekötött táncmulatságot ren
dez, mely a'kaiommal a „Tolonc*1 című 3 
feivonásos kitűnő népszínmű kerül színre.

— Tűz. Múlt hó 26-án déli fél 1 óra
kor Ahán tűz ütött ki. Tüstént segítségre 
mentek a verebélyi tűzoltók is főparancsno
kuk vezetése alatt, de a tüzet csak nagy 
Nehezen lehetett lokalizálni, a nagy szél 
következtében csakhamar terjedt a tűz úgy, 
hoitf 16 ház, 4 pajta, 8 k»»»i • több h4,‘" 

állat lett martaléka. A kár körülbelül 16 
ezer koronára rúg, melynek nagyobb része 
biztosítás révén fog megtérülni. A tűz álli- 
tólag gyújtogatásból eredt, a mit a crendőr
ség van hivatva kideríteni.

1 Mesterséges bor. A szüret ittlé
tévei a nyiiraiue^yoi gazdasági egyesület 
felhívja a kö.önseg ügye met a mesterséges 
borok forgalomba való hozata áuak tilalmáról 
intézkedő 1893. évi XXIII törvénycikk és 
a keresked dmi miniszter 53850 számú vég- 
rehajtá.íi rendeletének i eudeikjzeseire melyek 
szerint ugyanis a mustba vagy a borba, 
ugyintén a már kész, kiterjedi törkölyborba 
vizet keverni, bármi csekély mennyiségben 
is, feltétlenül ti.os, továbbá tilcs a termé
szetes bornak törkölyborral vagy gyümölcs
borral való összekeverése is. Víz használata 
csak a törköly bor készítésénél van megen
gedve. de o t is csak az idézett végrehaj
tási rendeletben körülirt korlátozással. To
vábbá figyelmeztetjük az érdekelteket arra 
is, hogy a ki a tiltott módin készített vagy 
kezeit bort forga'omba hozza vagy eladja, 
az a már fennebb idézett törvény rendelke
zései értelmében 600 azaz hatszáz koronáig 
terjedő pénzbüntetéssel büntettetik. Asi 
pedig a bort maga vizezi, vagy más tiltott 
anyaggal keveri, vagy a természetes bort 
törköly borral, vagy gyümölcsborral összeke
veri. az mint mesterséges bor készítője a 
mellett, hogy a mesterségesen készített vagy 
kezelt bor elkoboztatik, 2 hónapig terjedő 
elzárással és ezen felül 600 koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel lesz sújtva.

— Asztalos tanoncok kerestetnek. 
Kisebb magyar városból egy asztalosmes'er 
két erős tót fiút keres tanoncnak. A mester 
a tanoncot a tanuló idő alatt mindennel 
ellátja és összes költségeit a sajátjából 
fedezi. Felvilágosításokkal szívesen szolgál a 
F. M K. E. elnöksége Nyitrán.

— írni nem tudók 6s a posta. 
Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter ren
deletet bocsátott ki a m. kir. pósta és táviró 
hivatalokhoz, a melyben utasitotta azokat, 
hogy Írni, olvasni nem tudó egyének köny
velt posta küldemények átvételére meg nem 
hatalmazhatók s oly egyének részére kiállí
tott meghatalmazásokat a m. kir. posta és 
távíró hivatalok el nem fogadhatnak.

— A tüdővész pusztítása hazánk
ban. A belügyminiszter jelentőse szerint
1905 ben Magyarországban tüdő vészben 
elhalt 77.923 egyén. Bpest székesfővárosban
1906 áprms havaban tüdögümökórban elhalt 
337 egyén. A magyar birodalomban 1906 
ápnl. havában gümö tórban elhalt 8331 egyén. 
E ég bő aratasa volt a halálnak.

— Elvi fontosságú határozatok. 
Aki látja, hogy másnak zsebéből a pénztárca 
kiesik es eunek eltávozása után a tárcát 
feive.zi és a pénzt eltulajdonítja, lopást 
követ el (Kúria 5179/906.) — ldeqen névre 
való vadászati jegyen az érvényességi tartam 
kiigaziia a aözoairathamisitast képez (Kúria 
5352/905.) — Idegen uradalom területén
szarvasagancs talalasa es elsajátítása jogtaian 
eisajatitast kepez (Kúria 2334/906.) — Rá
galmazás csak akkor állapítható meg, ha az 
aili as meghatározott személyre, vagy testü
letre vouats ozik. Ragaimazashoz külön 
szándék nem kívántatik (Kúria 6153/906) 
— Egyházközség gondnoksága teendőinek ei.á- 
ta»av«l megbízott álgondunk nem közmeg
bízásban jár el (Kuru 617/906 ) — Kereskedő 
cégébe csak oiy toldásokat vehet fői, megyek 
a tényleges üzleti viszonyoknak megteie nek. 
_  Temetkezési seyélyegyletek szövetkezeti 
aiapun csak a keresk. törvény 453 § áuak 
ügye embe vételevei a'akuihatnaa. — Cég 
valódiság elvébe ütközik az Olyan cég, mely
nek nyomán a közönség nagyobb töket s 
több erao,esi erőt teteiez föl a kereskedőnél, 
mint amennyivel az tény eg rendelkezik.

Kossuth rumnak nincsen párja, m gyár 
issza, magyar gyárija. Eredeti egy literes 
»/ es */. literes paiackokoan kizárólag kap 
ható : Engel József urnái Léván.

Roosevelt elnök ajandéka a Ja
pán császárnénak. Mim a „Timesnek** 
BÜrgönyzia Nv.wyorkból a Singer varrógép
gyár epen most készítette el alegremekebb 
varrógépét, melyet csak valaha e gyár elö- 
á'liihatott. A megrendelés Roosevelt elnöktől 
származott, ki ezen varrógépet a japán csá
szárnénak készítette köszöneté jeleül azon 
sziveB fogadtatásáért melyben leányát Roose
velt ALcet részesítette. Egy mulatozás közben 
említette a császárné Roosevelt kisasszony
nak, hogy szeretne egy amerikai varrógépet 
_  és utóbbi nem mulasztotta el ezen 
kívánságról édesatyját rögtön értesíteni. A 
gépnek ösezes részei, kivéve azokat, melyek
nek súrlódást kell szenvednie, aranynyal 
vannak bevonva 1 A varrógép egyik oldalán, 
az arannyal bevont szerkezetben Amerika 
s Japán jelvényei vannak bevésve. — A 
varrógép állványa mahagónijából készült 
selyemmel és piüichel bélelve a legszebb 
japán színekben. Ezen eredeti Smger var
rógép — Roosevelt egyik küldönce által 
lesz a császárnénak átadva.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető t Kónya Jóaset rendőrkapitány.

Búza m.-mázsánként 12 kor. 80 fiH. 13 
kor. 20 fill. — Kétszeres 12 kor. 20 fill. 12 
kor. 40 fill. — Rozs 11 kor. 20 fii- 11 kor. 
60 fill. — Á"pa 13 kor. 20 fill. 13 kor. 60 
fill. — Zab 12 kor. — fill. 12 kor. 80 fill.

— Kukorica 9 kor. 80 fill. 10 kor. 80 fill.
— Lencse 20 kor. 60 fill. 21 kor. 40 fill. — 
Bab 17 kor. 20 fill. 18 kor. - fill. — Kö
les 9 kor. 29 fill. 9 kor. 80 fill.

Vetőmagvak 100 kilónként Budapesten 
Lóhere 96—110 kor. — Lucerna 114— 
120 kor. —Mustármag 38 —40 kor. — Mu
har -------- kor. Biborhermag 28 — 30 kor.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1906 évi szeptember hó 30-tól október hó 7-ig. 

Születés.

A szülői neye
©
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A gyermek
neve

Gombik Jáuos Pintér Irén 

ifjú Rác János Dohány E. 

Tóth Mihály Valkó Mária 

Sándor Károly Richter G. 

S/.ücs Vilmos Trencsánszki M. 

ifj. Matusek Gy. Turpinszky E. 

Zsdánszki Ilona

fiú 

leány 

fiú 

leány 

leány 

fiú 

fiú

Mihály János

Rozália

Sarolta Mária 
Gábriella

Erzsébet

Mihály

Béla

Halálozás

Az elinnyt nere Kora A halál oka

ifjú Györgyi Lajos 2 hónapos szivbénulás

Nyilttér.
3457—1903. tkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy a magy. takarékpénztárak központi 
jelzálogbankja végrehajtatónak Ozsvild János, OzSVald 
Pál, Ozsvald Lídia, Ozsvald Eszter végrehajtást szen
vedőd elieui 854 korona 02 fillér töke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a végrehajtási 
árveres végrehajtást szenvedőknek és pedig Ozsvald 
János és Ozsvald Pálnak a nemes-oroszi 21 számú 
tjkvben A -f- 1 sorszám 23 hrszám alatt foglalt bel 
telekben az ezen épült 23 összeirási számú házban 
való i/i részbeni tulajdoni jutalékára és haszonélvezeti 
jogára 538 korona kikiáltási árban továbbá az összes 
végrehajtást szenvedetteknek az u. o. 116. bz. sz. tjkv
ben A I. 1—7. sorszám a. foglalt ingatlanaira 1854 

Í korona kikiáltási árbau, — végül az u, o. 187 számú 
í tjkvben A I. 1. sorszám alatt foglalt közös legelőben 
! B. 193—203. A alatt irt illetményükre 307 koroua ki- 
» kiáltási árban elrendelteett s annak megtartására 
j határidőül 1906. évi október hó 23. napjának d. e.

9 órája Nemes Oroszi község házához tűzetik ki azzal, 
hogy a 2335/ lö97. számú végzéssel a nemes-oroszi 

j 116. és 187. számú tjkvben özv. Ozsvald Jánosné sz. 
| Sípos Erzsébet javára bekebelezett életfogytig tartó 
! kizárólagos haszonélvezeti jog ezen árverés által nem 

érintetik s továbbra is fenmarad. Minthogy azonban 
ezen szolgalom bekebelezését megelőző követelések 
vannak ezen elárverezendő ingatlanokra bekebelezve, 
mely követeléseknek teljes kielégítésére 2460 korona 
mutatkozik szükségesnek minélfogva elrendeltetik, hogy 
amennyiben a nemes or szi 116 és 187 sz. tjkvekbeli 
ingatlanok a fent köiül-'rt szolgalmi jog fentartásával 
1460 koronán aluli ötszegben adatnának el, az árve* 
rés hatálytalanná válik és a fentebbi ingatlanok a 
fent körülírt szolgalmi jog feutartása nélkül a kitűzött 
határnapon újabban el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsáranak 10%át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi 3333 számú I. M. R. 8 §-ában kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881 évi LX t. ez. 170 §-a értelmében a bánat pénz* 
nek a bíróságnál történt eiöleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi október hó 2 napján-

Pogány
kir. járásbiró

578—1906. vhtó szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.*cz. Iu2. §-a értelmében ezennel közhirrj teszi, hogy 
az ar.-marótbi kir. járásbíróságnak 1901. évi V 260/3 
számú végzésé következtében De. Kaszaniczky Kálmán 
ügyved által képviselt Eisö magyar ált. bizt. társaság 
javara Dr. Persay Ferencz ellen 553 K. 35 f. s jár. 
erejéig 1901. évi d ez. hó 6-án foganatosított kielé
gítést végrehajtás utján le- és feiü foglalt és 882 K.-ra 
becsűit kővetkező ingóságok, u. m. bútorok, könyvek, 
Yostgép stb. nytlváuos árverésen eladatnak.

Mely árveresnek a feuti kir. járásbíróság 1901. 
évi V. 260/16 számú végzése folytán 53 kor. 35 till. 
tőkekövetelés és eddig összesen 19 kor. 10 fillérben 
bírói 1-ig már megállapított költségek erejéig, Aranyos- 
Marothon a helyszínén leendő erzközlésére 1906. évi 
októb.r hó 13 ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és atinoz a venui szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett iugó- 
sagok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fogaak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881, évi LX. t. ez. 
120. §. értőimében ezek javára is elrendeltetik,

Kelt Ar.-Marőth, 1906 évi szept. 29.

bagotai Lengyel Aurél 
kir. bir. végrehajt5.

3073—1906. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Kersék János dgyvéd 
által képviselt Nyéki szili. Kelemen Julianna végre
hajtatónak Kelamen János és Gergely síül Kelemen 
Julianna végrehajtást szenvedők elleni 695 korona 
59 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a lévai kir. járdsbiróság területén levő Lekér 
községben fekvő A lekéri 283. számú tjkvben A I. 1.
, 3. sorszámú ingatlanokból végrehajtást szenvedőket 

illető % részre 1263 korona 60 fillér és ugyanazon 
tjkvben -f- 1 so ssámu ingatlanból ugyanazokat illető 
% réaare 1430 kozoua kikiáltási árban aa árverést 

elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1906. évi október hó 31-ik napján délelőtt 8 órakor 
a lekéri község biró házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áioa alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ábau jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt 1. M. 
R, 8 § ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX t. ez. 
170 §.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént eiöleges elhelyezéséről k állított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi augusztus hó 17 napján.

Pogány Virgil 
kir. járásbiró.

3183—1906. tlkvi szám.

Árverési hirdetményi kivonat !
A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy Neumann Bernát zselizi lakos 
végrehajtatónak Ozsvald János és Ozsvald Pál nemes- 
oroszi lakosok végrehajtást szenvedők elleni ó7 korona 
28 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a lévai kir. járásbíróság területén levő és végre
hajtást szenvedőknek a nemes oroszi 23. sz. tjkvben 
A 1 sorsa. 28 hrsz, a. foglalt beltelekben és azon 
épült 23 Ő. i. számú házbau való % rész tulajdoni 
jutalékára és haszonélvezeti jogára 469 korona kikiál
tási árban, továbbá ugyanazoknak a nemes-oroszi 
116 sz. tjkvben A I. 17. sorszám alatt foglalt ingat
lanban való % rész illetményére 542 koroua kikiáltási 
árban, — végül ugyanazoknak a nemes-oroszi 187 sz. 
tikvben A 1. 1. sorsz* a. foglalt közös legelőben való 
B. 200. 203* tételek alatti 770 % / 137436 rész illet
ményére 61 korona 'kikiáltási árban azzal hogy a 
2335/1897. sz. végzéssel a nemes-oroszi 23. 116, 187, 
sz. tjkvekben C 16. 5. k77. t. a. özv. Ozsvald János
né szül: Sípos Erzsébet javára bekebelezett életfogytig 
tartó kizáró '<ros haszonélvezeti jog ezen árverés által 
nem érintetik s továbbra is épségben fenmarad, az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1906. évi október hó 15-ik napján délelőtt 
10 oraker Nemes Orosz! községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is el fog
nak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°ft-át készpénzben vagy az 1881 évi LX 
t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 3333 szám alatt kelt I. M. 
R. 8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881 évi LX. t. ez. 
170 § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tör
tént eiöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1906 évi juiius hó 26 napján.

Dr. Elek
kir. aljárásbiró.

- , Budapesten. Nyári és téli gyógy
uSdSZárillrdO he|y> a magy" irgalmas rend tulaj

dona. Elsőrangú kénes hévvlzii 
gyógyfürdő ; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, uszodák-, török-, kő es márváryfürdök ; 
höieg , szénsavas- és villamosviz-fürdők. Ivó és hölég- 

1 zési kúra 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, 
• jutányos árak.

Prospektust ingyen és bérmentve küld.

Az igazgatóság.

Gyöngyvirág-
jobb, teljesen ártalmatlan szer.
1 tégely ára I korona. — Szappan 80 fill.

BOLEMAN gyógyszertárban Léván.

Blúz selyemf'iB;:
? elvám-ig. Legutolsó újdonságok. Bírmentve és már 
j elvámolva. lxá.zlxcz szállítva. Gazdag mintaválasz

ték postaiord illával.
HENNERBEG selyem gyár. Zürich.

Singer Co varrógép r. t.
LÉVA Kazinczi u. 2.
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A háziasszony gondot- 
kodásán múlik a csa
lád üdve, boldogságai

Y \ r
A Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávé

Ksthrelner eltilliUsl módstere révén 
kellemes Iző, *» egészséget előmozdító és 
oksó, ez Által a legmegbecsülhetetlenekb 
előnyöket nyújtja minden héztartésnakl

Minden visérlisnál hangsúlyoz
zuk kifejezetten a Kathrelner 
nevet és csak eredeti csomagokat

} kérjünk Knelpp páter védjegygyel^^



Bars- és Hont megyéket érdeklő vasúti uj
menetrend 1906. ok-éter 1-tol.

G--Berzencze Léva. Léva- Csata—Parkany-Nana- Parkanv-Nana Csata—Léva. Léva Gr.-Berzencze. B.-Gyarmat -Parltany-Nana es vissza.
Gr.-Berzencze ind. 
Jálna . . .
Saskő-Váralj a 
Gr.-Szt.-Kereszt 
Geletnek-Szklenó 
Szénásfal u-Vichnye 
Zsarnócza . 
Zsarnócza-Fürészm. 
Garamrév 
Rudnó 
Újbánya • 
Bars Berzence 6. őrh. 
Gr.-Szt.-Benedek 
Kovácsi . .
Nagy-Koszmály 

lérk.
* "(ind.

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

Léva

érk. 
ind.

Bény . . .
Kéménd .
Kőhid-Gyarmath
Párkány Nána érk.

54ő

5£1 
*6uu

6O7
624
630
649 

*654
700
710
7 16
724
745
755
804
81’
930 

*9 «o
948 

lOio 
1033 
1045 
1055 
1102 
1118 
1131 
1142 
1155 
1212

1230
12-38
1249

1 06
1 26
134
205

*210
217
222
240
252
3’3
3 24
337
354
4 08

*4 19
425
447
5 08
520
530
537
557
614
629
646
7~

6Oo
Bős

6ÍÖ
641
704
715
747 

*7”

7ft9
820
843
8ő3 

*916
9“
9“

5*7
523
546
6”
620
631
638
656
709
720
733
749

Budapest felé . ind.
w

érk.

Budapest . ind.

ind. 
iud.

2t5sz. 103Osz. 720gy.

Bécs felé . iud.1

1237gy
344 sz.
140 gy

555 sz.
259 gy.

érk. 70Ogy.

40. szám

825gy

94őgy
H3o”z. 
12Ö9sz.

6 32sz.

82’gy-
8-Wsz.
945gy. 

1000 sz.
838gy. 

1140sz. 
1205gy.
545 sz.

339dz.

555az.

7O2gy.

Becs 
Párkány-Nana 
Kőhid-Gyarmath 
Kéménd . .
Bény .... 
Csata . . .
Csata . . .
Oroszka . .
Garam-Damásd 
Zseliz . • •
Nagy-Salló 
Alsó Várad . .
Nagy-Szecse . 
Léva .... 
Léva .... 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . •
Gr.-Szt.-Benedek 
Bars-Berzence 6. Őrb. 
Újbánya . .
Rudnó . . .
Garamrév . .
Zsarnócza-Fürészm. 
Zsarnócza . I 
Szénásfalu-Vihnye 
Geletnek-Szklenó 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő-Váralja 
Jálna • . . 
Gr.-Berzencze .

érk. 
ind.

érk. 
iud.

9<o sz.
418
435
450
5 02
515
538
546
556

622
636
6^5

* 6"
710
725
749
759
815 

♦8"
854
9Ö5
917
935
954 

1012 
IO33 
1108

111»
1129
1137

1055sz.
53ó
5ő2

61®
631
639
647
657 
7 09
736
7 53

♦ 758
810
820
838
846
904 

*9 14
925
930
941 
947* 

lOoo 
1013 
1019 
1037 
1044* 
1053 
1100

850
9 07 
022

93‘ 
0 46

1001
10«9
10”
1Q32
lioo
11” 

* ll22
ll3*
12”
12 31
1241

102
*115 

j 32
1 39
151 
J 59
214
2 33 
2*0
3 06
315
3 25
333

8>o
827
842
8”
9~
915
923
9“
9“

10”
10“
1O35 
10“

iud.

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

Vissza.
Párkáuy-Nána 
Csata . . .
Csata . . •
Zalaba . .
Ipoly-Pásztó . 
Bél ... . 
Szakállos . . 
Visk .... 
Ipolyság . .
Ipolyság . .
Drégely-Palánk 
Ipoly-Vecze 
Dejtár . . .
B.-Gyarmat •

érk. 
ind.

315 b-’o 227 Érsekújvár . . ind-
344 8 252 •Bánkeszi 3 sz. örh.

*400 *900 *309 N.-Suráuy . . érk.
I4Í6 9*6 323 Nagy-Surány iud.

435 933 342 Zsitva-Födómes
4*7 940 350 Máuya . • •
5“ 100’ 412 •Szt. Mibályúr
532 10>9 432 Vajk ....

*542 1030 445 Verebély . .
5” 10«3 502 Zsitva-Újfalu .
6” 11 00 519 •Betekints
627 11 13 532 Taszár . . .
6 56 11*8 557 Aranyos-Maróth
749 12*2 705 Kis-Tapolcsány

855 4 18 535 "Vissza..
951 520 631

1008 543 660 Kis-Tapolcsáuy

1023 567 704 Aranyos-Maró th

10‘7 615 724 Taszár . . .

1059 *6^i ♦734 •Betekints őrh.

1118 6*2 750 Zsitva-Ujfalu .

ll33 6^ 808 Verebély
1205 yi6 830 Vajk ....
1211 720 861 •Szt. Mihályúr
1236 739 913 Mánya • . •
1261* *701 *925 Zsitva Fődémes

1 16 b09 943 Nagy-Surány . érk.
145 b33 10°’ . » ind-

•B lukeszi őrh.
rsekujvár . érk.

számok az esti 6 érától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják.

440 9*> rjUO $50
453 g-3 547 9(”
501 951 525 91"
509 9-6 52’ 9“
5” 1010 539 9“
538 1023 551

547 1033 602 954
5-57
6“

1049
1116

611
633

10“ 
1023

635 1129 644 10-.
644 ll23 6” 10ü
654 1151 7 GO 10“
7 09 1212 713 11
7 20 1224 723 11“

510 836 4 27 84ú
52Ö 854 437 9“
5 4-2 910 449 9“
538 9’8 4 w 9E
547 928 504 9“
6” 964 52G 10“
6i» 1007 536 10“
627 10‘7 544 1043

636 1034 553 11“
649 1054 607 11”
700 1109 6Í8 11“
710 ll*5 621 1147
7 18 H"3 6-’9 1105
7 30 ll35 64Í 12“

A fekete vonallal aláhúzott
gy ----  gyorsvonat; 8 —? személy vonat,
•jelzettek feltételes megállás.
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Gabonatisztitó-rosták. Darálók. Morzsoló. Tizedes merlegek.

f.
i .
V. ■

Mezőgazdasági gépgyárosok raktára:

Kern Testvéreknél
X-ié-sréLzx- 

Árjegyzékek kívánatra Ingyen és
bérmantve küldetnek. S ackTGÜllSZCrÜ B2y6tBHlfiS

és mélyítő aczel bIlbL^

Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság es 
Szeszfinomitogyar Kecskeméten. Ajánlja : 

Barack-palinka
arackcognac 
arack-creme
Tulipán likőr
Jéglikőr 

Port-Artimrles. 
Porth-Royl rum 
Kecském vidít

| TTecskemeti keserű 
K ecskeméti gyomorkes.

| JAecskemeti gyogykeierü 
Tulipán cognac 
48-as likőr 

Influenza elleni likőr 
Cake Walke likőr 
Malakoff és Mogador

^vilüxxleg-esség-eit.

Kapható :
Kertész Lajosnál Léván.

I

I
I
I
I

Védjegy: „Horgonyt

a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

egy régiónak bizonyait háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 
bizonyult köszve'.ynél, csúznál ós meghiilések- 
....... nél, bedörzsölés képpen használva. ........ 
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" véd- 
jegygvcl és a Richter Megjegyzéssel ellátott do
bozba van csomagolva. Ára üvegekben K —.80, 
K 1.40 és K 2.— és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
D[ Richter gyógyszeriára az „Arany őre szí áh hoz", 

Prágában. 
Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

I 
I
I
I

J Varrógépek és Műhímzés 
0 valódi első magyar szab. Adria-, Diirkopp- és Gasse-féle nj Singer gépek
V igen csinos kiállítassa! 5 évi jótállásV Árak részletfizetésre:

Elsőmagyar monopol-, Dürkopp és Gasser uj Singer varrógép
♦ •
• •

80 0
&

mellett minden hozzávalóval 

korona
68-től
72-181
78-től
76-tól
86-tól
96-tól 

. 100-tól 

. 130-tól 
■ 120 korona
. 160 korona
. 44 korona

korona.

Főraktár: Kern Testvéreknél
Legjobb géptűk, részek és osónak olosón.

Uj Singer médium iparoggép állványnyal 
Titauia uj nagy Singer 4-ea iparos varrógép . 
Nagy Howe iparos varrógép . . ,
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép .

• » „ láb éa kézi hajtásra
Körhajóa családi (Ringschiff) gép , ,

n iparos (Ringachiff) gép . . ,
Valódi Dürkopp — központorsó — gép családi 

. a. * # i» n iparoa
Uj Singer caaládi varrógép kézihajtásra .

Mfihúnzési készülék ára 4

Bars- és Hontmegyerészére 
érczkoporsó főraktár Kern Testvéreknél Léván. 

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

dalmazott érczkoporsó gyárából-
Ezen szabadalm. 

érez koporsók Eu
rópában majd 

^minden egészség- 
3 ügyi hatóságok 

által nemcsak a 
hullák szállításá
hoz, leginkább

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

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

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

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

Kaphatók KERÍT TESTVÉREKNÉL Léván.

MAGYAR GÉPEK
H A tisztelt gazda közönség szive8 tudomására hozom, hogy 
h---'—--------------- ----- - ............................a sokoldalú érdeklődésnek megfelelve raktáromon tartok

GANZ-féle MOTOROKAT 
minden nagyságban, melyek nálam állandóan üzsmhsn 
láthatók.

Egyben ajánlom a t. vásárlók figyelmébe
HOJTER és SCHRA1TTZ

S?ÍÍ8íGert x18Őrfni<l?’ ?éPSyár összes gyártmányaikat, kü.- 
gözcséplőkészletek, járgányos cséplőgépek

" VICTOKIA DRILL vetőgépek
ekék, szecskavágők stb, stb. ö *

ÁLLANDÓ DÜS BAKTÁRT TARTOK

Mc. Cormick —■ =
fraíÓ é®fii,5asziló gépekből a legjobb gyártmányú 

varrógépek; legelőnyösebb bevásárlási forrása.

KNAPP DÁVID
gépraktára Léva Mártonffy-utcza.

Léván

76-ig
80-if
88-ig
80-ig
96-ig 

100-ig 
190-ig 
150-ig <

A
íí s j

J
.Nyomatott Nyitom éa Társ* könyvnyomdájában Láván.


