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LÉVA, 1907 évi október hó 20
előfizetési föltételek.

Vidéken és Léván házhoz küldve: 
ggy évre • tO kor. — fill.
Hat hóra ... 5 kor. — fill. 
H4rom hóra . . 2 kor. 50 fill.

p* *«. ‘ Hiak.Uk.
ggye. «® kilóéért ka»hMék

* kiadóhivatalban.
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HIRDETÉSEK
Kiryhuábo.p.ll^K,, ISlIfaUrt 14 in. 
kímeriért 11 111., tSbbuSrlérl 10 111.

B.iyegdiJ Bi.dt. wn b.tkUUUr W Illír 
Hivatal.. hirdetmények

100 sióig t kor. 00 111., uo.nl .itln uó f 
fillérjével aríaittatlk.

~ A ayllttérbea:
mladeo Déryhuéboi fornond-eor ólja M Illír. 
Valink Mn.Hu.t4.b.n leró Mré.tó-lredék, .14- 
fiwtiiak, vagy a gyakori hirdetik ieUataa glL 

k.4r.ialayb.n rluMlln.k.

közművelődési és társadalmi hetilap; egyszersmind barsvármegye hivatalos közlönye.

* kéziratét a szerkesztőséghez: (Zöldkert-utcza 83. az.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKBSZTÖ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

■>- ■» vasárnap reggel,
A hirdetéseket, előfizetéseket a a reklamáeziókat a kiadóhivatalba 

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

Hintilos közlemény.
'i.

U4Í/I967 «Um.
Haszonbérleti hirdetmény!

Léva r. t. város közönsége tulajdonát 
képező vadalmáéi dülőbeli 27 magyar ho'd 
éi 924 négyaaögöl területű szántóföld egy- 
tagbar, — esetleg válklkosó hiányában 2-2 
réis'etben és a „káposztáéi felsőrétek" dűlő
beli 26 magyar holdnyi rétföldnek 2 holdas 
részletekben a folyó 1907 évi október hó 
l-iő napjától ssámitandó 5-10 évre, nyilvá- 
dói árverésen beszerzendő ajánlatok alapján 
baisonbérbe adatnak.

Az árverés Léva város tanácstermében 
(vároehás I. emelet 15 ssám) as 1907 évi 
október hó 25-ik napján délelőtt 10 órakor 
fog megtartatni.

Bánatpéns a rétekre holdanként 20-, a 
izántóföldekre holdanként 10 korona, mely 
kénpénsben az árverés kesdete előtt a 
kiküldöttnél leteendő s akkor az árverési 
feltételek is aláirandók.

Léva, 1907. évi október hó 19.
IBóeLog-Jx Xj«,joa 

polgármester.
II.

6059/1907 szám.
Hirdetmény1 ,

A lévai kerületi munkáabiztoaitó (befog- 
legélysö) pédktár közgyűlési kiküldöttei az 
1907. évi XIX. t.-c. életbe lépte folytán 
kielégítést igényelnek úgy a munkaadók, I 
mint a biztosított alkalmazottak csoportjában. '

A kiegészítés választások utján történik, 
melynek megejtésére határidőül a lévai kerü
leti munkásbiatositó pénztár területén levő 
valamennyi iparhatóság székhelyére folyó 
évi október hó 21-ik napján reggeli 9 órája 
tűzetett ki.

Válasatandó Újbánya r. t. városban 
munkaadókból 16, as alkalmazottak közül 
22, Léva r. t. városban 30 munkaadó, 22 
alkalmazott, — a lévai járásban 31 munka
adó, 34 alkalmazott, — aa aranyosmaróthi 
járásban 26 munkaadó, 29 alkalmazott, — 
a verebélyi járásban 18 munkaadó és 24 
alkalmasott.

A válasstás aa iparhatóságok helyisé
geiben ejtetik meg, külön a munkaadók 
éi külön as alkalmazottak csoportjában 
isavazatlapok utján, melyek délután négy 
óráig nyújthatók be.

A szavazati lapokon csak annyi név 

lehet, amennyi kiküldött választandó. — 
Választók és választhatók as illető iparha
tóság területén levő mindazon iparosok, 
kereskedők, kik biztosításra köteleseket fog
lalkoztatnak vagy ha alkalmasottaik nincse
nek, as esetre, ha a pénztárnak önként 
biztosított tagjai. — Továbbá as aíkalma- 
sottak csoportjában a tanoncokat kivéve as 
illető iparhatósági területen tartózkodó 
bistositásra köteles alkalmazottak. — A sza
vasáéra való jogosultság pénztári tagkönyv- 
ve', munkakönyvvel, a munkaadók részéről, 
— alkalmazottaik munkakönyvével — ta- 
noncsserződéssel vagy ha bistositva van a 
munkaadó, pénztári tagkönyvecskével iga
zolható. — A választás bármily kis számú 
választó jelentkezése esetén is megejtetik.

Kelt Léva város tanácsának 1907. évi 
október hó 14-én tartott üléséből.

Sailsiaay Sé^xclox, 
főjegyző.

Restaurálás és rostálás.
Országszerte megindult a készülődés 

a küszöbön álló megyei választásokra. 
Tegnap tartotta e tárgyban értekez
letét a megyei párt is.

A hangulat, nem csak nálunk, de 
mindenütt az országban erősen izzó. A 
választók akarata abban az óhajban 
csúcsosodik ki, hogy a megyei res
tauráció legyen igazi rostája az alkotmá
nyos érzületnek s kitartó munkásságnak.

El fog következni az idő, hogy a 
régi korrupt rendszer hivei ismét fel- 
kinálkoznak a törvényhatóságokban. 
Régi személyes és családi összekötte
téseik révén újra a felszínre vergődni 
akarnak. A restaurációnak azonban 
igazi rostának kell lenni. Hadd hulljon 
a férgese, pusztuljon a banda. A miként 
a tűz megpróbálja az aranyat, a nehéz 
idők ép úgy megpróbálták minden 
magyar ember önérzetét, hazafiasságát, 
becsületét. A ki a sötét, szomorú na
pokban nem tartott velünk, nem kell 
az nekünk most sem.

Látjuk, hogy mily könnyű meg
téveszteni az embereket. Különösen 
most, a mikor nem csekély önmegta
gadás és kötelességtudás kell ahhoz, 

hogy a régi rendszer romjait eltakarít
suk az útból s rajta a jövendő Magyar
országot felépíthessük.

Méltatlan és súlyos gyanúsításokkal 
telve az újságok nagy része a kormány 
ellen. Nehéz munkája elé gátakat akar
nak vetni, szándékait/ tetteit félre 
magyarázzák. Szándékosan elferdítve 
adják elő az elért eredményeket, hogy 
bizalmatlanságot keltsenek iránta. Es 
csak a vak nem látja, hogy itt a bécsi 
kéz bujtogat és hogy itt a letört rend
szer zsoldosai, a kik anyagi előnyökért 
mindig készek voltak a uemzet nagy 
érdekeit föláldozni, a talajt elveszítve 
lábuk alól aknamunkával igyekeznek a 
kormány eredményes működése elé 
nehézségeket gördíteni. A haladók, a 
nemzetközi szocialisták, a nemzetiségek 
és a volt szabadelvüpártíak mintegy 
szövetséget kötöttek a sötétben, hogy 
meggátolják a kormányt és az őt támo
gató koalíciót nagy és üdvös reform
terveiknek végrehajtásában.

A haladók és a nemzetközi szocia
listák szövetkezése egészen nyilt dolog. 
Lábbal tipornak minden hazafias érzést 
és vakmerőén lázitanak a legszentebb 
fogalom, a haza fogalma ellen, hogy 
az egész társadalmi rend felforgatására 
birják megtévesztett híveiket. Működé
sűk határozottan visszaélés a gyüle
kezés és a szólásszabadság jogával. 
Munkájukkal szoros vonatkozásban áll 
a nemzetiségiek mozgolódása. A peri
fériákon a nemzetiségi izgatók a szo
cialisták hamis jelszavait vegyitik a 
maguk külön államellenes teóriájába és 
aknamunkájukat a külföldről is támo
gatják a pánszlávok, pangermánok és 
dákorománok.

És ez mind készülődés a megyei 
restaurációra. Most kell tehát a szemét 
kinyitni minden magyar embernek. 
Most kell a vármegye bástyafokára 
álkni, hogy municipiumainkba, mely 
ezeréves fennállásunk legerősebb táma
sza volt a múltban, valahogy be ne
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* csempésztessenek azok, a kik kimutat- 
J ták a foguk fehérit akkor, a mikor a 
I törvénytelen korszak zsoldosainak tér- 

det-fejet hajtogattak.
Nálunk is meg fogják környékezni 

a sátánok a törvényhatósági bizottsági 
tagokat. Hozzánk is eljönnek a kisértők, 
hogy felhasználják a mostani nehéz 
időket, melylyel a nemzeti kormánynak 
küzdeni kell. Hamis jelszavakkal ipar
kodnak bizalmatlanságot kelteni a 
vezetők ellen. De reméljük, hogy nem 
fog felülni nekik senki. Hosszú idők 
alatt tisztába jöhettünk, mit ér az ő 
hazafiasságuk, mit várhatunk tőlük ? 
Sok-sok esztendőn keresztül valameny- 
nyit ott láttuk a húsos-fazék körül, a 
szegre akasztott elvek alatt őrült has
táncot lejteni. Valamennyit ott láttuk 
a darabantok előtt földig hajolva s 
alázatosan kezet csókolva.

Le ne kösse szavát ezeknek egyet
len megyei bizottsági tag.

A megyei párt minden vezető állás
ban mellőzte a törvénytelen kormány 
csatlósait Felállította jelöltjeit, akiknek 
megválasztása a párt-tagjainak erkölcsi 
kötelességében áll.

Legyünk erősek akaratunk érvé
nyesítésében !!

I

I

Mozognak az ellenség táborában. 
Résen legyen tehát mindenki. Mert ha 
tért engedünk az ellenségnek, hosszú 
időre elveszítjük lábunk alól a talajt. 
Összetartás, szolidaritás minden irán^-, . 
bán. Hiszen eddig is csak az volt oka 
annak, hogy a kisebbség akarata diri
gált a vármegyén, hogy nem tartot
tunk össze, rést engedtünk ütni terve
inken, kicsinyes, érthetetlen indokokból 
saját magunk érdeke ellen küzdöttünk.

Barsvármegye, a mely egy század 
előtt a vármegyék vezére volt, nem 
tagadhatja meg önmagát. A Balogh 
Jánosok vármegyéjét csak érdemes, 
kipróbált hazafiaságu, szilárd alkotmá
nyos érzületű s kötelességtudó hazafi
akra szabad csak bízni.

T A R C Z A.
Hangulat

Én megharagudtam, — és ö nevetett 
Kivontam kezéből mindkét kezemet 
Szemem könybebornlt, s valami fájdalom 
Szorongatta, tépte fájó telkemet.
Moat meg ő haragszik, — és én nevetek 
Kacéran kinyújtom mindkét kezemet 
S mikor mohón megragadja, — 
Visszavonom tőle..................
De hogy elsötétül arca
Megint az én szemem könnyes
És kérlelő gyöngédséggel 
Háborútok jegyesem keblére.

Hitvallás.
Egy arcképet nézek. Egy leány arcképe 
Es reáemlékszem a borús mesére 
M kor ez a leány azt mondotta: uem I 
Dacos pogánysággal tagadta a bitet 
Hogy : van szerelem I . . .
Ez az esztelen leány én magam valók 
A tagadásomat visszavontam rég
Áhítattal vallom: hiszek ! . . . szeretlek 1. ■ .
Mert csak amióta téged ismerlek 
Érzem, hirdetem
Hogy ; van szerelem !

Zalay Masa.

Éjtszaka.
Bent a szobában sötét volt. A fényesre 

’érfllt faasztalon egy ürea pintesüveg meg 
régi sótartó szomorkodott aa ablakon 

Behulló holdfényen.
A Papodról alárobanó jegea szél össae- 

T#rt® az erdő didergő vásait a meg-meg zör- 
'•ntette a uiváfvL>,oa «.blakot.

A konyhában valami ernyőtlen petró
leum lámpa állt a tűzhely párkányán és 
lobogva küzködött a fekete éjszakával. 
Nyomorúságos világánál két saomoru, elcsi
gázott ember nézte bágyadtan a falon Baka
toló ócska órát. A férfi az ágy szélén ült 
mozdulatlanul, as asszony az asatal mellett 
állt és nagyokat sóhajtott.

Es a fáradt, csüggedt emberpár ma 
ülte as ezüstíakodalmát.

Asért voltak még ébren és várták, hogy 
as óra elüsse a tiret.

... A ssél sikoltosásán és as óra fáradt 
zörgésén kivül nem kelt hang sehol. Sűrű, 

! nehéa csönd ült mindenfelé.
Egy vagy két perc hiánysott még a 

. tisbő).
Akkor as ablakon koppanás hallatszott. 

Egy, astán újra egy.
j A két fáradt ember egymásra nézett. 
‘ Az asszony fakó arca megrándult, de nem 
1 nézett as ablakra, hanem a férjére. As 

ember pedig nésett vissza rá mozdulatlanul, 
merőn.

Az üveg újra megsörrent.
Arra az ember felkelt, néhány lépést 

tett az ablak felé és halkan azt mondta:
— Valaki van ott kinti
Belenézett merőn az éjssaka korom

sötét szemébe és halkan megszólalt újra:
— Valaki á>l az ablaknál . . .
Megint kopogtak. Háromszor, négyszer, 

ötször ...
As asssony is kinézett.
— Nyisd ki sz ajtót — mondta csen

desen.

Uriforma fiatalember lépett be.
As asssony magasra tsrtotta a lámpát 

és belenézett a jövevény arcába. Látta, hogy 
bajusza meg a szakálla csonttá fagyott.

— Messziről jön az Ur ? . . . — kér
dezte az ember gyanakodva.

— Messziről . . . Zircröl. Eltévedtem. 
. . feleit a jövevény és körülnézett. Tekin- 

I tétével az asszony arcát kereste fürkészve, 
de hiába, mert a lámpa bádog ellenzője 

I árnyékot vetett rá.
J — Hová tart az Úr ? Merre ? — kér- 
l dezte tovább ai ember.

— Tovább, le Veszprémig I — mondta 
í mosolyogva az, aki belépett. Hajnalig itt 
‘ maradok, ha szabad ... ott kint megfagy- 
I nék reggelig . . . Majd hálás leszek érte . 
‘ . Vagy talán akár mindjárt! — tette hozzá.
1 Kigombolta a kabátját, fagyos kezével kino-

* san, nehezen elővette az erszényét és két 
szép, uj ezüst forintost tett az asztalra.

— Uh, oh, tessék beljebb kerülni I — 
. monlta az asszony és letette a lámpát. Az 
' ember pedig beroteszelte az ajtót és a fali

szekrényhez lépett. Mielőtt kinyitotta az 
ajtajat, feleségére tekintett, de as asszony 
megelőzte és nyájasan ast mondta a jöve- 

’ vénynek:
I — Akad ennivaló is, ha az Ur . . . 
i Azzal kivett a szekrényből valami mara- 
i dékot, durva kezével letörölte a port és 
, a tányért oda tette a jövevény elé.

Az idegen leült és eleinte csűrte — 
1 csavarta a dolgot, de aztán evett, gyorsan, 

éhesen, amig a maradékban tartott.

A lámpa vörös világa oda hullott az 
arcára.

A fáradt, elernyedt emberpár pedig, 
amelyik ma ülte az ezüst lakodalmát, ott állt 
az asztal mellett és hallgatott.

Az asszony a jövevényt nézte. Az em
ber meg az asszonyát. Ottkiut nagyokat si- 
koltott a szél.

Dankáék megint ottkint ültek a kony
hában. Az ember ott ült újra az ágyon, az 
asztal mellett állt. De most nem az órát 
nézték, hanem a szennyes, kitaposott padlót.

A jövevény ottj bent aludt a szobában, 
amelybe akkor is behullott a hold sugára.

... A Dömöséknek már kertjök is van. 
Magad is láttad. Nekünk meg itt es a pisz
kos viskó. Nézd ott a falat! Az eső befo
lyik 1 As ember hétssám sem lát másik em
bert ! Hiszen, ha tudtam volna, mi vár rám 
veled I ... De már későn! Mit nézed a 
földet ? Hanem hiszen élhetetlen ember vol
tál, az is maradsz !

Az elcsigázott, vén óra akkor nyöszö
rögte el a tizenegyet.

A férfi csak néste a földet, as asssony 
pedig tovább beszélt.

— A Barta Péter a maga ökreivel szántja 
a maga földjét. Hát a te földed hol van? 
Ast hiszed te mamlasz, hogy azok igas utón 
szereskedtek ? Úgy éltesse őket az Isten ! 
A lányuk Kaposváron szolgál valami gróf
nál I No hát 1 . . . Mindegy! Derék leány ! 
Megsegíti a szüleit I Mi a gyerekünkkel is 
jót vártunk, biz Isten I Vitted be a sok os-
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A lecketanulásról.
Az élet hullámzó tengerén való boldo

gulásnak egyik legfőbb alspföltétele : a 
műveltség.

Ámde kétségtelen, hogy a műveltség 
kezdeményzöje, veaetője, hatványozója a 
őre: a tanulás.

Maga a tanulás megvértes, megacéloz 
bennünket a létért való küzdelem forgata
gaiban ; kiemel bennünket a tudatlanság sö
tét és nyomott légköréből s a tudomány 
világitó fáklyája felé veset. Ennek fénye 
világosságot fakasst elménk szövevényes 
utjain, s egyúttal kalauzként szolgál egyéni 
életünk pályafutásán.

A tanulás forrásait vizsgálva : arra az 
általános meggyőződésre jutunk, hogy a 
tanulásnak számtalan és külömböző irányú 
forrása lehet. De végeredménykép megálla
píthatjuk, hogy a tanulás forrássinak leg
nagyobbika: az iskola,

E sorokban nem szorítkozom az összes 
számottevő források tárgyalására ; jelen al
kalommal egyes-egyedttl a lecketanu'ásról, 
mint az iskola kereteibe tartozó tényezőről 
kívánok egyet-mást közölni.

Köztudomású, hogy a külömböző fokú 
és rendű iskolák tananyaga nagyon is széles 
mederben mozog. Énből k folyólag a tanu
lók teljesen képtelenek az előirt anyagot, 
benn az iskolában (tanítás, előadás alatt) 
elsajátítani; helyesebben szólva : megemész
teni; minek rendszeres eredménye: a lec
ketanulás érvényesülése s ennek egyik szo
morú következménye: a szellemi túleről- 
tetés °/0-nak emelkedése.

Tehát a szellemi túlerőltetés legfőbb 
s;ülöokát a lecketanulás rendszertelenségé
ben kell keresnünk. Miért ? Egyrészt azért, 
mert a tanulók nap-nap után egész sereg 
leckét kapnak fel ; ami kétségtelenül a szel
lemi higiénia minden következményével tel
jesen ellenkezik; másrészt, mert a tanulók 
zöme nem ismeri a lecketanulás helyes 
módját s igy szellemi energiáját szétforgá
csolja anélkül, hogy valamelyes elfogadható 
eredményre vergődött volna. A lecketanu
lás, lélektanilag véve, nem éppen könnyű 
munka; a tanulóra nézve valóságos művé
szet, melynek titkos, de kifürkészhető kul
csai vannak. Épp ezért felette kívánatos, 
sőt szükségképpeni, hogy az iskola, lega
lább a tanév elején, a rendes tanításon 
kívül, a lecketanulás -módjainak megismer
tetésével is kellőleg foglalkozzék. Azaz: a 
tanulót meg kell tanítani arra, hogy mikép 
és hogyan kell legkomolyabban s legbiztos- 
sabban tanulni.

Mindezek előre bocsátása után azon 
kérdés tisztázódására utalunk, hogy mi a 
tanulás ? Minderre rövidesen csak azt felel
hetjük, hogy a tanulás nem egyéb, mint 
bizonyos szellemi gyakorlatnak ismétlések 
utján való elsajátítása; illet e megterem- 

kolapénst Veszprémbe, aztán egyszer csak 
a Jani nincs sehol . . . Hogy ő megunta a 
sok bolondságot, neki pénz kell, ö elmegy 
pénz u’án. Biz Isten, ha nem ősmerném 
úgy magamat, rosszat gondolnék 1 Mert annak 
vzn esze, több is, mint dukál, neked meg 
nincs 1 Mit törődjék ilyen gyámoitalan em
berekkel ? . . . Nohát!

— Halgass, Eszter, haigass ! Feküdjél 
le, aludjál I — mondta halkan as ember.

De az asszony közelebb lépett hozzá, 
megtompitotta a hangját és újra beszélt:

— Ha'gassak ? . , . Hát a Pá ffy hall
gatott, amikor a Schwartz hazavitte a tehe
nek árát. Ott a rétje meg két bérese, a 
lányának meg Veszprémben várják a stafi- 
rungot. Az is jól jár, aki elmegy érte I . .. 
Hallod-e ? Miér nézed a földet ? Nem láttad 
a gyűrűt az ujján ? Nem hallottad, hogy zör- 
gött a zsebje, amikor belenyúlt.

Az óra már az éjfélt is elütötte, de az 
asszony még mindig beszélt. Egyre halkab
ban és egyre szilaj abbu>. Ki — kinézett aa 
ablakon meg visszament, odaállt as ura elé 
és beszélt, sziszegett. Utóbb elhallgatott és 
csak nagysokára, nagyon halkan mondta újra :

— Édes jó szülém, miért is kötöttél 
ehhez a nyomorult emberhez ?

Akkor az ember felkelt az ágyról, nagyot, 
nehezet aóhajtott és halkan kinyitotta a Közép
ső ajtót. Az asszony utána ment, mint a vám
pír a mocsárban járó után, de as ember a 
mellének fessitette a kezét és visszatolta.

De hiába. Ott álltak a külsőszoba kö
zepén az asztal mellett. A holdéugár berez- 
gett as ablakon és feneketlen fehér falat 
festett .a padlóra. A jövevény elé feküdt

lése. De hogyan teremtjük meg eme gyakor
latot, vagyis a tanulást ? Eme gyakorlatot, 
mely a tanulás fogalmában nyeri kifeje
zését : szellemi energiánk működése, mun
kálkodása által teremtjük meg.

Nevezetesen szellemi energiánk megin
dítja s vezeti a tanulás menetét; miáltal 
ingerületek keletkeznek, melyek az ideg
rendszer szövevényes utjain kaladva, azokon 
bizonyos változásokat, illetve nyomokat 
hagynak hátra.

Az igy keletkezett nyomok simábbá, 
csiszoltabbá, csóvál járhatóbbá teszik az 
utakat; úgyhogy a később fellépő és as 
előbbihez hasonló terméssé*  ü ingerület már 
kevesebb erélíyei, tehát könnyebben s gyor
sabban haladhat a pályán, mint as előbbi. 
Ebből világossá válik, hogy tanulásunk kez
detén több szellemi energiát fogyasztunk el 
kevés eredménnyel, mert as esélynek java
része az utak egyenget és éré, csiszolására : 
azaz as útban levő akadályok elhárítására 
esik; később pedig, kellő számú ismétlés 
után, a szellemi energia fogyasztása mindin
kább csökker, az eredmény pedig foko
zódik. Ezek szerint az ingerület utjai azo- 
noeok valamelyes töretlen ösvénnyel, mely 
annál iukább egyenesebbé, járhatóbbá válik, 
minél többször tapossák ; azaz: járják; 
azonkép a sokszor egymásután következő s 
egymást kölcsönösen felidéző képzetek is 
mindkönnyebben felidézik egymást. Ha tehát 
a szerzett képze'ek közül valamelyik felu- 
jul, az esetben a fe'ujult képzet törekvése 
oda irányul, hogy a többit, a vele össze
függésben levő képzetet, képzetláncolatot 
is új életre kelthesse s cselekvésre bírhassa. 
Azonban minél frissebb, tokozódottabb a 
szellemi energia köre, annál erősebb és töké
letesebb a felujulás is.

Egyebekben tudnunk kell még azt is, 
hogy tanulásunk folyamata által számtalan 
benyomás éri az agykéregben levő szellemi 
középpontokat, mely benyomások minde
gyike a jelzett helyeken bizonyos kémiai v. 
fizikai bomlást idéz elő. Hogyha az igy lét
rejött bomlások száma nagyobb mértékben 
összehalmozódik, lassítja és gyengíti a szel
lemi energia működését, minek rendszeres 
eredménye, könnyebb esetben: a szellemi 
kifáradás; súlyosabb esetben pedig: a szel
lemi kimerülés nyilvánuláss. E helyütt meg 
kell jegyeznünk, hogy a szellemi kifáradás 
még normális állapot, mig ellenben a szellemi 
kimerülés már beteges jellegű. A szellemi 
kimerülés számos s eléggé súlyos kimenetelű 
tünetet hozhat felszínre ; ilyenek : kábultság, 
gyakori fejfájás, szívdobogás, nagyfokú in
gerlékenység és érzékenység, idegesség, 
fülzugás, álmatlanság, étvágytalanság, stb. 
Mindezek kezdet kezdetén csak múló jel
legűek lehetnek, de később, különösen elha
nyagolásuk esetén, maradandó nyomokat is 
hagyhatnak hátra.

behunyt szemmel, nyugodt, halavány arccal. 
És a szoba mioden sarkát betöltötte a mély
séges csönd.

Az ember sovárán, vágyakozva vissza
nézett a belsőszobába, de az asszony a fü
lébe súgta :

— Menj !
A jövevény halavány orcájáre halálos 

riadalom ült ki, mikor az ember öt ujja 
össaekapcsolódottt a torka körül. Egy pilla
natra felnyitotta a szemét, a miből a rette
gés ezer ördöge bámult elé, majd lecsukta 
ujrs. As ajkára sötétbibor, forró vércsöpp 
ült ki.

Akkor az ember eleresztette és re
megve nézett as asszonyra. De az asszony 
nem törődött vele, hanem bevájta a kezét 
az idegen ruháiba. Nem talált semmit. Akkor 
a párna alá nyúlt és elővette az idegen 
erszényét.

Ahogy szétnyitotta, egy csomó bankjegy 
tűnt a szemébe. Sovány, qzáraz ujjaival ki
rántotta őket, de velük együtt egy régi, 
megfakult kép is kisiklott és leesett a földre, 
a holdsugár febér tavába. At ember leha
jolt érte és megnézte.

As asszony is odahajolt és elejtette a 
pénzt. Káprázat nehezedett a szemére ; ahogy 
a képre nézett, a saját halavány arca nézett 
vissza rá.

A jövevény ott feküdt mozdulatlanul ; 
félig nyitott, üveges szemével szomorúan 
nézte a két embert.

A hold elé felhő siklott, sötét ’ett.
Dankáék ezüst lakodalma belényult as 

örökös fekete éjszakába.

Köstapasstalat bizonyítja, hogy a szel
lemi kimerülés leginkább a gyengetehetségű 
vagy a gyengeidegsetü tanulóknál észlelhető, 
mert tudvalevő, hogy azok sokkal kevesebb 
szellemi eréllyel rendelkeznek, mint a nor
mális tanulók. Minthogy tehát a szellemi ki
merülés abnormis állapot, ennélfogva minden 
egyes szülőnek, pedagógusnak oda kell töre
kednie, hogy a szellemi kimerülésre irá
nyuló okokat már csirájukban elfojthassa a 
végleg eltüntesse.

A szellemi erők össshangzatos műkö
désének bomlását; azaz összhangtalan műkö
désének eredményét, a tanulás, által elfo
gyasztott energia idézi elő. Azért felette 
szükséges, hogy az elfogyasztott szellemi 
energia pótlásáról még idejekorán gondos
kodjunk. Abbeli törekvésünket a végzett 
munkát (tanulást) meg-meg szakitó szüne
tek (pihenő időszakok) által érhetjük el.

De közbevetőleg megjegyzem, hogy az 
ekkép alkalmazott szünet, a munka tarta
mához képest, se túlhossrú, se pedig 
tulrövid ne legyen.

Mert, ha a szünet a munka tartamához 
és minőségéhez irányítva, tulhosszu, az eset
ben nemcsak a kifáradást szünteti meg, de 
egyúttal a tanulás által létrejött lendületet 
is visszafejleszti ; s elvész a tanulás; ha 
pedig a szünet tulrövid; nem szünteti meg 
teljesen a munka által ejtett kifáradást, 
minek következtében a kivánt eredmény sem 
lesz teljesen kielégítő.

Azéit az alkalmazott szünet, időpontját 
és terjedelmét illetőleg oly legyen, hogy meg
szüntesse a kifáradás káros állapotát, de ne 
csorbítsa, érintse egyúttal a tanulás által 
beállott lendületet. így pld. egy órai szel
lemi munka után 5 esetleg 10 percnyi szünet 
teljesen elégséges, két órai tanulás után 
már 15 20 percnyi szünetet kell tartanunk. 
A tdjes szünet alkalmazkodjék először, a 
már lefolyt munka minemüségéhez; másod
szor pedig a munka tartamához.

A helyesen alkalmazott szünet után sok
kal könnyebben s gyorsabban tanulunk, mint 
a szünet előtt.

Ezek után térjünk át tárgyunk tulaj
donképpeni oldalára : a lecketanulásra ; il
letve annak egyes módjaira.

Hogyha a tanu'ók lecketaaulását szoros 
megfigyelésünk tárgyává tesszük ; meggyő
ződést szerezünk arról, hogy a tanulók lec
ketanulási módja korántsem oly egyöntetű, 
mint a milyennek gondolnék. Lássuk tehát 
sorba azokat a módokat, melyek segélyével 
a tanulók legkönnyebben s legsikerültebben 
tanulják leckéjüket.

Vannak tanulók, akik kizárólag a lá
tásra támaszkodva tanulják a. leckéjüket, 

azaz: a könyvben, füzetben levő sza
vak, mondatok helyét rögzítik meg s fele
léskor, vagy bármikori elmondáskor maguk 
elé képzelik azokat. E körbe tartozó tanu
lók tanulását zaj-lárma nem háborgatja, mert 
tanulásuk súlypontja, vagyis a figyelem ereje 
a látásra esik. Ismét oly tanulókkal is talál
kozhatunk, akik tisztán a hallásra támasz
kodva tanulják a leckéjüket; tehát magya
rázat, elmondás nyomán.Tanulásuk alkalmá
val leginkább csendes-nyugodt helyen tar
tózkodnak, hogy ilyenténkép mindennemű 
lármától-zajtól teljesen mentve legyenek. A 
hallásra támaszkodó tanulók felette könnyen 
s eléggé gyorsan tanulják a leckéjüket, mert 
már az iskolában, tanítás-előadás alatt, meg
tanulták leckéjük javát. Viszont vannak 
tanulók, akik a lecketanulásuk alkalmával 
főleg kiejtésükre, a kiejtett szavakra ügyel
nek s azokat ilyenténkép rögzítik meg. A 
Bzóban forgó körbe tartoznak az u. n. ma- 
golók is, akik a lecketanulásuk közben tel
jesen kimerülnek, mintha keményen robo
tolnának. Mindezeken kívül a tanu'ók egyik 
része részint a hallásra, részint a látásra 
támaszkodva tanulja leckéjét. Végül vannak 
az u. n. bizonytalanok, akiknél semmiféle 
tanulási módot nem lehet felfedezni.

összegezve a fennálló tanulási módokat; 
vannak tisztán : a látási, a hallási, a kiejtési, 
vagyis a mozgási tanulótipusok; továbbá : 
a hallás-látás, a látási-mozgási, a mozgás
hallási és a bizonytalan tanulótipusok.

A sióban forgó tanulótipusok közül 
különösen a hallási, a hallási-látási tanuló
típus az, mely a legmegbízhatóbb s a leg
kedvezőbb eredményre vezet.

Ezea után as a kérdés merül föl, hogy 
a tanulók a kiszabott leckéjüket egész ter
jedelmében, vagy pedig részeire, szakaszaira 
bontva tanulják-e ?

Lélektani buvárlaton alapu'ó tény bizo
nyítja, hogy a megtanulandó leckét sohse 

ssabad nagyon felaprózni, azaz felette Sok 
szakaszra bontva tanulni. Miért? Azért 
mert minél több részre, szakaszra bontjuk 
anyagot, annál több, nagyobb számú le8z a 
szellemi kapcsolat is. A felaprózott anyagnak 
ismételtem össsetevése sokkal nagyobb mérv- 
ben szétforgácsolja a szellemi erélyeket, mjat 
a bontatlan anyag. Ez pedig msgától érte- 
tödik, hogy a szétdarabolt anyagot, tanulj, 
sunk közben, ismét össze kell raknunk, fOr. 
rasztanuuk, ami bizonyos szellemi kapcsok, 
kai, horgokkal történik, s igy ennek révén 
a szellemi energia forrásai is jobban, gyOr. 
sabben kiapadnak, mint ellenkező esetben 
Továbbá a felaprózott anyagnak együvé való 
társítása zavarólag hat a gondolat sima ]ef0. 
lyására s ilyenténkép gáncioskodik a tanú- 
lás menetében is.

Ennélfogva a leghelyessebbnek bizonyult 
az alábbi tanulási eljárás.

Mindenekelőtt a megtanulandó leckét 
terjedelméhez mérten, középnagyságú része
ire bontjuk s ennek megtörténte után hozzá 
foghatunk a tanuláshoz. Ezen tanulási mű
velet pedig oly módon ‘örténik, hogy értel
mesen átolvassuk az első szakasz tartalmát, 
végeztével rövid szünetet tartva, áttérünk a 
következő szakaszra.

E szakaszt, valamint az utána követ
kező szakaszokat épp oly elbánási módban 
részesítjük, mint a legelső szakaszt; azaz a 
jelzett fokozatot folytatjuk addig, mig tel
jesen végére érünk az anyagnak; amikor 
ismét visszatérhetünk kiindulási pontunkra: 
az első szakaszra, most már két, esetleg több 
szakaszt egybefoglalva folytatjuk a tanulást. 
Ilyenkép összekapcsolhatjuk a szétdarabolt 
anyagot ané'kül, hogy ezen művelet fogana
tosítása által, szellemi erélyűok nagyobb 
mérvben kifáradna avagy tetemesen elfogyna, 

Minél azonban terjedelmesebb és mé
lyebb medrü a szellemi erély munkája; 
annál határozottabb, eredményesebb a tanu
lás is.

Ennek lényegéből kifolyólag megsziv- 
ölendő a megértésen s a kellő figyelmen 
alapuló tanulás, mert azokban rejik a sike
res tanulás éltető eleme.

Végezetül kérdezhetjük, hogy miben nyil
vánulnak a lecketanulás sikerének legfőbb 
követelményei, s mik lehetnek a lecketanu
lás esetleges akadályai.

Mindenekelőtt a Ieckelauuíás sikerének 
legfőbb követelménye: a testi; de kiválta 
szellemi világ őaszhangzatos működésében 
gyökerezik. Ennek lényegét, azt hiszem, 
fölösleges bővebben magyaráznom.

Eszerint áttérhetünk a lecketanulás egy 
másik, szinte felette fontos követelményére : 
a lecketanulás időpontjára.

Amennyiben kívánatos, hogy a tanulók 
a kiszabott leckéjüket, a lélektani követel
ményeknek megfelelöLg, lehetőleg mindig 
nappal, esetleg este, vacsora előtt tanulják 
meg s ne a vacsora utáni, vagy pedig kizárólag 
a reggeli órákban.

Annyi azonban bizonyos s kétségtelen, 
hogy a reggeli órákban sokkal gyorsabban 
s könnyebben tanulunk, mint a nap bármely 
más szakában, de a tanulás alapja, illetve, 
a rögzités eredménye nem lesz eléggé szi
lárd és biztos. Nyilvánvaló, hogy a reggeli 
órákban az idegrendszer sokkal pihentebb 
s frissebb, mint pld. máskor s emiatt gyor
sabban és könnyebben is működik, de 
viszont a kivívott eredmény felette'tüné
keny s megbizhathn.

A tanulásnál tekintetbe kell vennünk 
a figyelem erejét is, vagyis azt az időpontot, 
melyben a figyelem energiája legnagyobb- 
foku tevékenységét fejtheti ki. Többek 
között tudnunk kel), hogy a figyelem erélye 
d. e. 8 órától 11 óráig, d. u. 2 őrá'ól 4 óráig, 
esetleg 5 óráig emelkedik ; azontu1 pedig 
egyre Bülyed.

Továbbá a lecketanulásnál ügyelnünk 
keli a tanulás tempójára, valamint a válto
zatosság fokozataira is. Az előttünk eléggé 
ismert anyagot célszerűbb gyorsabb tempó
ban tanulni mintsem lassan. Ilyanténképp 
egyrészt az ismétléseket gyorsabban és 
könnyebben halmozhatjuk, másrészt pedig a 
figyelem energiáját jobban, azaz szilárdab
ban leköthetjük ; mint a lassú tanulásuk . A 
lassú ütemben vaió tanulás által időt enge
dünk a figyelemnek arra, hogy az ismert 
tárgyról egy más, érdekkeltöbb tárgyra elka
landozzék s ezáltal gáncsoskodjék a tanulás 
sima lefolyásában is. A változatosság fogai®*  
magában zárja ama közismert szabályt, 
mely szerint nem szabad egy és ugyanazon 
leckével huzamos időn át folyton foglalkoz
nunk, mert ezáltal a szellemi erő, de kivált 



a figyelem rögzítő ereje gyorsabban fogy, 
mint abban az esetben, hogyha a végzett 
nunkát, tehát a tanulást, bizonyos idő után, 
rgy másfajta munkával váltanék fel. Ebből 
látjuk, hogy a változatosság által a szellemi 

rők forrásai kicserélődnek, mi enyhitőleg 
l at az összes szellemi középpontok műkö
désére.

Ami pedig a lecketanulás akadályait 
illeti; azok száma felette nagy; épp ezért 
csakis a legfőbb akadályok kimutatására utal- , 
hatunk. E körbe sorozhatjuk az összes szel
lemi hibákat és rendellenességeket. Külö
nösen pedig : a gyengetehetséget és a gyen
geelméjűséget ; a figyelem és az akarat 
hiányát, a szorgalom hiányát, a nagymérvű 
szórakozottságot, a rendetlen alvást, az ál
matlanságot, a nembánomságot, stb. Hason
lókép kü-ömböző akadályok eredhetnek az 
érzelmi élet bárminnemü zavarából is. Ilyenek: 
izgalom, félénkség, ijedség, elfogultság, stb.

A testi kifáradás, kimerülés a szellemi 
működéseket nagy mértékben zavarja; épp 
ezért felette fontos, hogy a lecketanulas 
mindig előzze meg a játékot vagy a tornát.

Befolyással lehet az idegrendszerre s 
ez:e' egyetemben a lecketanulásra: a lég 
kör összetétele, hőmérséklete; időjárás; 
továbbá a testi szükségletek hiányos-fogya
tékos kielégítése; az agykéreg vérszegény
sége, vérbősége, vértorlódáss, az alkohol 
és a nikotin élvezete, stb.

Káros hatásmi lehet a nagymérvű isko
lai foglalkoztatás is. E cikk legelején említet
tem, hogy a tanulók nap-nap után egész 
sereg leckét kapnak fel, mellyel éppen nem, 
vagy csak nagy erőmegfeszitéssel tudnak 
megbirkózni. A sok lecke megfeszíti a ta
nuló idegeit, kiszipolyozza szellemi erejének 
összes készletét s szüli a szellemi tuleröl- 
tetést. Ezen indok miatt a tanulók a kisza
bott leckéjüket nem kedvvel, hanem csak 
kényszeredetten tanulják,

Az előadatokból rövidesen láttuk, hogy 
a szellemi tuleröltetés legfőbb szüiőoka : a 
rendszertelen lecketanulásban gyökerezik.

Ennélfogva minden egyes paedsgógus- 
nak keresnie kell azokat a módokat s esz
közöket, melyek segítségével teljesen meg
könnyíti a tanuló nehéz munkáját. Ne hal
mozza el őt külömbözö házi vagy egyéb 
dolgozatokkal, mert tudnia kell, hogy a- 
tanítás utáií idő kizárólag az idegrendszer 
pihentetésére s az elfogyasztott szellemi 
erők gyűjtésére való. Egyébként ennek lénye
géről még más alkalommal szólok.

Körmöcbánya, 1907. évi október hó 8.

Szobolóvszky István.

Különfélék.
— A Barsmegyei Párt közgyűlése. 

Tegnap, f. hó 19-én d. e. 9 órakor tartotta 
a Barsmegyei Párt közgyűlését a lévai vá
rosháza nagytermében IIolló Sándor elnök
lete a'att. A közgyűlés rendkivül látogatott 
volt; a garami járásnak közel 80 megye
bizottsági tagja jelent meg. A közgyűlés 
tárgya volt a decemberi tisztujitásnak elő
készítése, vagyis a jelölés megállapitása. A 
közgyűlés mindjárt kezdetben határozattá 
emelte, hogy az esetleg keletkezendő vitás 
kérdések folyamán a kisebbség teljesen alá
rendeli magát a többség akaratának, és a 
közös határozatot nemcsak hogy mindenki 
magára {nézve kötelezőnek ismeri e>, de 
annak érvényre emelését tőle lehetőleg elő 
is segíti. A tagok száma és a megjelentek 
erkölcsi súlya mindenesetre biztosítékot 
nyújtottak arra, hogy a pártnak a közügy 
érdekében kifejtett tevékenységét siker 
fogja koronázni. Hosszabb, minden Oldalról 
megfontolt, komoly eszmecsere után a köz
gyűlés a közetkező jelölésben állapodott meg: 
Alispán : Afattóf/t István, főjegyző : Bodó 
János, I. aljegyző ifj. Ordódy Vilmos dr., 
II. aljegyző Rajczy Géza, III. *!j«gynő 
Szabó Lajos. — Tiszti főügyész Levatich 
Gusztáv, árvaszéki elnök Dr. Kiss Mihály, 
árvaszéki ülnökök: Illyés Béla, Kosztolányi 
László, Dr. Kraft Dezső ; árvaszéki jegyző 
Lüley György. — Főszolgabirák : ar-maróti 
járásban Dr. Gyapay Ede, a lévai Járásban 
Ordódy Endre, a gr. szt. keresztiben Finka 
Sándor, a verebélyiben Nedeczky Vincéé, 
az oszlányiban Ponoczky István. — I. oszt, 
szolgabirák: Berctelly Miklós, Truszka Antal, 
lleidner István, Benkovich Guidó, Técsey 
hlemér, II. oszt, szolgabirák : Bolemann 
Vilmos, Latesz Sándor, ifj. Csekey Vilmos, 
Hoffmann Pál.

— Kinevezések. A lévai kir. járás- 
bíróságnál megüresedett két albirói állásra 
• király Hofmann Árpád trencséni kir, tör
vényszéki jegyzőt, Hofmann Ferenc lévai 
“rád. főerdész fiát, és Tóth Gésa pozsonyi 
bir. ítélőtáblái jegyzőt nevezte ki. Dr. 
7aá«cs Sándor aranyosmaróti bir. törvény
széki jegyző az alsóvereckei kir. járásbiró- 
•ághoz aibiróvá neveztetett ki.

— Megnyitási ünnepély. A Garam- 
szentbenedeki Róm. Kath. Olvasókör 1907, 
évi október hó 20-án az uj szövetkezeti 
ház felszentelésével egyidejűleg uj helyisé
geiben tánccal egybekötött megnyitási ün
nepélyt tart. A házszentelés d. e. 11 óra
kor kezdődik; a megnyitási ünnepély kez
dete este 8 órakor ; személyjegy 1 kor. 
családjegy (3 személyre) 2 kor. Az esti 
ünnepély műsora: 1, E‘j őseink hazája.
Schumantól, énekli a vegyeskar. 2. A vola- 
pütt, monológ tartja ; Steklács József, 3. 
Gyönge violának, kurucdal, énekli a vegyes
kar. 4. Kukliprédikáció, előadják: Valézy 
Anna és Kácsér Mihály. 5. Dalegyveleg, 
énekli a vegyeskar. 6. Dr. Kerekes, bohó
zat 1 felvonásban, előadják: Stoszel László, 
Kácsér Mihály, Valachy Viktor, Steklács 
János. 7. Rákóczi induló, előadja a vegyes
kar. Utána tombola; világposta.

— Az újbányái tüzkárosultak ja
vára a lévai állatni tanitóképzö inzézet 
ifjúsága f. évi november hó elején műked
velő (házi) szinielöadást rendez. Az előa
dást az ifjúság a saját segítő egyesülete 
javára tervezte, de a múlt héten tartott 
önképzököri gyűlésen — egyelőre mellőzvén 
saját szükségleteinek kielégítését — a bis 
dat, qui cito dat elvét követve e határozta, 
hogy az előadás egész jövedelmét az újbá
nyái ínségeseknek ajánlja fel. Városunk 
nemesszivti közönsége bizonyára pártolni 
fogja a derék ifjaknak humánus tevékeny 
ségét.

— Kézimunka-kiállítás a város 
házán. Már jeleztük, hogy f. hó 24 én a 
évavidéki r. katb. néptanitók gyűlésén az 

újabban kötelező kézimunka-oktatás is egyik 
tárgyul szerepel. Az előadó, hogy a tani 
tóknak necsak elméletet nyújtson, de a gya
korlati kivitelt is szemléltesse, a népisko
lában készíthető papír-, karton-, agyag- és 
famunkákból egy természetes minta sorozatot 
(kollekció) állított össze, és ez a gyűlés napján 
a városháza kis tanácstermében megtekint
hető. De nemcsak a tanítókat érdekli a dolog, 
hanem a szülök is helj esen teszik, ha megné
zik a kiállítást és ezáltal fogalmat szereznek 
maguknak arról, hogy a gyermekeket hogyan 
lehet hasznosan foglalkoztatni.

— Megnyílt a telefon. A helybeli 
m. kir. posta és távirda hivatalnál beren
dezett közhasználatú távbeszélő hivatal folyó 
hó 17-én megnyílt; a posta hivatalban bérén 
dezett „nyilvános állomás" reggel 8-tól 
este 9-ig a közönség rendelkezésére áll. 
Beszélgetési dijak : A helyközi forgalomban 
(: Beleértve egész Magyarország, Ausztria 
egyelőre nem: ) 3 percnyi egyszerű beszél
getés dija 2 kor. 3 percnyi sürgős beszél
getés dija 6 kor. Értesítés dija 1 kor. A 
megyei forgalomban (: beleértve egész vár
megye:) 5 percnyi egyszerű beszélgetés 
dija 60 fii). Értesítés dija 30 fii). A helyi 
forgalomban (; beleértve a város területe:) 
5 percnyi beszélgetés dija 20 fii),

— Terjed a trachoma. A lévai 
kerület községeiben újabban vesaedelmesen 
terjed a trachoma, legutóbb 40 esetet kons
tatáltak. A járvány barsmegyei főfészkéböl, 
a szentkereszti járásból terjed el hozzánk ; 
az uradalmaknál szokott tömeges munkás
fogadás a közvetítő eszköze. Nagy baj az, 
hogy a veszedelmes szembetegség igen gon
dos és hosszanta'tó ápolást igényel, ehhez 
pedig a falusi népnek sem kellő intelligen
ciája, sem akarata nincsen ; az elszigetelő 
intézkedéseket sem veszi komolyan. A do
log mindenesetre m gérdemli úgy a ható
ságok, mint minden egyes ember figyelmét.

— Uj csendőrőrs Kiabálna köszégben 
folyó hó 5-én öt főnyi legérységgel uj 
csendőrére állíttatott fe), mely e hó 7-ikével 
működését megkezdte, ennek következtében 
a lévai járás csendőrörseinek beosztása kö
vetkező módon változott: a lévai őrshöz 
Léva, Garamkelecsény, Garamtolmács, Csaj
kő, Garamapáti, Garamujfalu, Garamszőllös, 
Garamkeszi, Berekalja, Giramsolymos, Kisó, 
vár, Grramszentgyörgy és Vámosladány, 
a zselizi őrshöz : Zieliz, Lekér, Garamda- 
másd, Garam vezekény, Oroszka, Csata, 
Szódó, Nsgysáró, Nemesoroszi és Garammi- 
koia, a nagysaliói őrshöz : Nagysalló, Höl- 
vény, Kissalló, Málas, Agó, Nyír, Barsend- 
réd, Tőre és Kissáró ; a kiskálnai őrshöz: 
Kiskálna, Nagvkálna, Garamlök, Kiskosz- 
mály, Óbars, Újbars, -Marosfaiva, Feleösze- 
cse, Alsószecse, Nagy koszmály, Nagyod, 
Zsem'ér, Alsóvárad, Felsövárad, és Bajka 
községek tartoznak.

— Féláru vasúti jegyek. A? állami 
és törvényhatósági tisztvise ők és nyugdíja
sok részére fé.áru vasu'jegy váltására jogo
sító arcképes évi igazolványokat a jövö 
évre október 15-ikétöl kezdve állítják ki. 
A jelenlegi igazolványokba kapcsolt arcké
pek az uj igazolványok kiállításánál nem 
használhatók, mihez képeit minden egyes 
igényjogosultnak uj arcképet kell beküldenie. 
Az arckép az előlap alsó szélén (magán a 
fényképed az arcképen ábrázolt egyén ál
tal névaláírásával ellátandó. Az igazolványok 
kiállítására egyedül a Magyar A> lám vasutak 
igazgatósága illetékes, miért is a kezelési 
illeték fejében igazolványonkint fizetendő 
egy korona postautalvánnyal a Magyar 
AHamvasutak főpénztára címére (Budapest, 
VII., Andrássy-ut 75.) küldendő. A posta
utalvány szelvényén az összeg pontosan meg
jelölendő.

— Villamos favágó. Hogy erősen 
haladunk mi is a modern világ vívmányai 
felé, tanú rá a villamos favágó. Az a boldog 

halandó, aki egyszerre két öl fát vehet, 
könnyen megszabadul a favágás gondjától. 
Megrendeli a villamossági telepen a fűré
szelő gépet, azt elhozzák, bekapcsolják a 
házi vagy utcai vezetékbe, s egy óra alatt 
fel van aprítva a két öl fa. Ennek minden
esetre meg van az az előaye, hogy nem 
kell kérvényt intézni a favágó urakhoz, hogy 
jöjjenek mar e', mert nincs egy szál vágott 
fa sem, azután nem piszmognak vele napo 
kon át, s ami födolog : olcsóbb. Az igaz, 
hogy a gép csak feiíürészeli a hasábokat, 

| nem hasogatja össze ; ez azonban már olyan 
< könnyű dolog, hogy bárme'yik kényelemhez 
(szokott úriember is megteheti egészséges 

testmozgás és szórakozás céjából i«, kü'ö- 
nösen a mai cucilistás időkben.

— A nyitramegyei gazdasági egye 
Sülét igazgató választmánya okt. 17-én 
megtartott népes ülésén általános helyes'és- 
sel hagyta jóvá ügyvezetö-alelnök nsk 
azon eljárását, hogy az egyesületnek folyó 
évi junius hóban hozott határozataira támasz
kodva táviratilag felterjesztést intézett a föld- 
mivilésügyi kormányhoz az iránt, hogy Szer
biával megejtendő szerződéses tárgyalások 
alkalmával a szerb élő állat behozatal ellen 
határozott állást foglaljon, az újabb szerb 
marha csempészet ellen pedig sürgős és erélyes 
intézkedéseket tegyen.

— Nagykörös forgalma. Nagykő
rös vasúti kiviteléről a következő érdekes 
számok tanúskodnak: A f. év első nyo’c 
hónapjában elszállítottak a vasúton : 522,000 
mm. gabonát, 522 000 mm. káposztát, gyü
mölcsöt és burgonyát, 34 600 mm, bort. 22, 
500 mm. friss sertéshúst, 5 200 mm. vágott 
baromfit, 50,800 mm. élő baromfit, 59,500 
drb. élő árut, 112,500 mm. egyéb árút, 
9,300 mm. babot, 6,500 mm csert, 48,500 
mm. salátát, 629,300 mm. ugorkát, 174,200 
mm. dinnyét, összesen 2.197,100 métermá
zsát. Megjegyzendő, hogy a szeptemberi 
kivitel, amely a kimutatásban nem szerepel, 
szintén igen tekintélyes. Elgondolta' jut, 
hogy hány 100, meg 100000 kor. vettek be a 
dolgos körösiek, kü önösen az asszonyok 
fáradságos munkájáért. A*ig  van néhány 
városa hazánknak, amelynek lakossága megái- 
laná a versenyt a szorgalmas és fáradha
tatlan nagykőrösi néppel.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Dr. Rudnyánszky Titusz aranyosmaróti 
főszolgabíró ur 20 korona azaz busz korona 
készpénzt, dr. Karafiáth Máriusné úrasszony 
pedig ruhácskákat vo’t szives Stefánia árva- 
bázunk céljaira beküldeni.

Amidőn ezen kegyes adományok kéz
hez vételét nyilvánosan is van szerencsénk 
igazolni, fogadják a nemeslelkü emberbará
tok jótéteményükért leghálásabb köszö- 
netünket.

Léva, 1907. évi október hó 14.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuol 

nöegyl. tb. elnök nöegyl. titkár.

Parsvármegye t közönségéhez.
Folyó hó 9-én végig száguldott a tűz

vész városunkon.
Nagy volt pusztító aratása.
Több mint 30 úgy is szegény családot 

tett földönfutó koldussá.
Nagy itten, nagy itt a nyomor.
A többnyire fából épült bányász, faze

kas és más szegény iparosok viskói porig 
hamvadnak.

Bent égett mindenük, — télire keser
vesen beszerzett élelmük, munkájuk, szer
számuk : menteni nem lehetett semmit, csak 
nyomorult életüket szabadították meg sok 
égett sebbel. — A porrá váit vagyon körül 
most ott álldogál könyezve a — család, — 
tanácstalanul, a tél küszöbén, — lehorgasz- 
tott fejjel nézve tán egy egész élet keserves 
munkájának hamuját, vagy egy boldogsággal 
kecsegtető jövő füstbe szállt reményét.

Segítsetek I segítsetek I oszlaesátck el 
némileg a könnyeket.

Az újbányái polgárság értelmi osztálya 
összefogódzott és „jóléti bizottság“-gá ala
kulva, Bocsek Károly járásbiró ur elnöklete 
alatt, a városi hatóság támogatásával ipar
kodik a nyomort némileg enyhíteni. — A 
pénz adomány gyűjtés megindult és 
folyik, az ügyhöz méltó lelkesedéssel, de 
hát Istenem ! az itteni szerény anyagi viszo
nyokhoz képest, szerény eredménnyel.

Mindenki megtesz a mit csak megtehet és 
le a kalappal uraim, mert itt a felebaráti 
szeretet isteni erénye hatja át a sziveket.

Ur, iparos, parasztember egy célt szolgál: 
segíteni a leégetteken.

A gyűjtő társak megható eseteket be
szélnek el beszámolójuk alkalmával. Többek 
között az egyik ur a következő esetet emHti:

„Városunk legszegényebb tizedében 
favágó gunyhójába tértem, előadtam az 
öregnek, mi járatban vagyok, — Elbicegett. 
— Odahozta dolmányát, abból nagy vörös 
zsebkendőjét kotorta elő és a csücskéből 4 
koronát bontott ki, — ta'án egy heti keser
ves keresményét. — Hizt a 4 koronát meg
felezte és 2 koronát markomba nyomott :

— Adja oda a tekin’etes ur a Bzegény 
leégetteknek.

— Isten fizesse meg százszorosán.
Torkom össoeszorult, könny szökött a 

szemembe és nem tudom miért, megszégye
nülve, léptem ki. a szegény ember küszöbén."

De hát mi ez m:nd e nagy nyomorhoz 
képest 11

Több mint 30 család a szabad ég alatt 
az éhínség előtt áll, a sok neveletlen gyer
mek meg kenyeret kér.

Vármegyénk bájos hölgyei I nemes urai 
és polgárai :

Hozzátok emelem könyörgő szavam a 
könnyező családok nevében ! — adakozzatok 
a könyörületesség oltárán a szerencsétlenek 
fölsegitésére.

Szállja meg sziveteket a fslebaráti sze
retet azon nemes érzése, me'y áthatotta 
azt az egyszerű újbányái favágót, midőn 
felszólították a legszebb emberi cselekedetre.

A? adományokat kérem az „újbányái 
jóléti bizottság" elnökének Bocsek Károly 
j irásbiró ur ciméra küldeni.

Újbánya, 1907. évi október hó 18.
Kiváló tisztelettel 

királyfalvy ifj. Kraft Károly, 
festőművész, a „jóléti bizottság" jegyzője.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései. 
1907 év’ október 13-átó1 1907 évi október hó 20-ig. 

Születés.

A szőlői neve
® a ®1 ! A gyermek

neve

Bálik Lajos Dokupil Mária leány Ilona

R.bár Anna fia József

Tóth Ferencz Holló Erzsébet fiú Károly Sáudo.

Jenei Bertalan Szabó Anna fiú Jenő

Házasság

Völeaenv es menyasszony neve Vallása

özv. Bozóki István Tomasovics K ev. ref. r. k.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető : Kónya Józset rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 fill. — Kétszeres 17 kor. 60 fill. 18 
kor. 20 fill. — Rozs 16 kor. 40 fill. 16 kor 
80 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 15 kor. 20 

1 fill. — Zib 16 kor. 20 fill. 16 kor. 40 fill 
' — Kukorica 9 kor. 40 fill. 10 kor. 60 fill 
' —Lencse 24 .kor. 60 fill. 25 kor. 20 fill. —
■ Bab 13 kor 60 fill, 14 kor. 40 fiil — Kö- 
; les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak. 100 kilókként : Bidapesteu 
1 Lóheremag, természettől arankamentes 
| 150—160 korona aprszcmü arankát tartal-t 
! mazó 136 — 140 kor. nagyszemü aranká, 
i tartalmazó 125—135 kor. Luczernamag
■ természettől arankamentes 116—124 kor. 

arankas 106—112 kor. Biborhere 42—46 
kor. Baltaczin 30—32 kor. Őrzi borsó 17—18 
kor. Ősz bükköny 22— 24 kor. Szüszöa 
büxköny 36—40 kor.

Nyilttér.
Bútorozott szobát.

Elegánsan bútorozott szobát keresek 
november hó elsejére. — Ajánlatok 
„Garzon" jeligére a kiadóhivatalba 
kéretnek.

Kákák alatt!
2414 □ ölből álló körülkerített kert 

szabadkézből eladó, esetleg kibérelhető. 
Megtudható; Léva hidegpince 
korcsmában.

Eladó urasági fogat!
egy pár ló 800 koronáért, egy jókar
ban levő fekete hintó 400 koronáért 
és két lóra való szerszám 100 koronáért. 
Nyáry kastély Hont-Varsány.

Irlandböl importált 
ZSparipa = 

"V alsixxxixxt

Angol giffi (Üopl), 
I egy és két lóval használható, — 

' egyes szerszámmal esetleg együtt 

! eladó!
’ Schumacher Ágoston.

Alsó-Arma, u. p. Nagy-Salló.
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5 szobás lakás 3=5
villamvilagitás, fürdőszoba, ]7ínrln 

vízvezetékkel ellátott Kiöli
5 szobás módéra úri lakás lillLUUi
Knapp Dávid

Báró Limitza
I

i
i

Enyhe hashajtó.

a.z
Erzsehet-Sosfürdö,

Í6foxxá.sa.

Eladó ház.
Jó helyen fekvő sarokház a Teleky 

atczában szabad kézből eladó.
Bővebbet Pollák Adolfnenál Léván.

Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell Önnek a >Kath 
reiner< nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak 
az eshetőségnek teszi 
ki magát, hogy kétes 
értékű utánzatot kap, 
mely a • Katkreiner*-t  
kitüntető,mindenelőnyt 

nélkülöz.

Csakis ■
Kathreiner-féle Kneipp- 

maláta kávé 
biria, különleges előállítási 
módszere révén, a gyar
matkávé izét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jól emlékezetébe vésni, 
hogv a valódi -Kathreiner. csakis 
zárt eredeti csomagokban kap- 
ható »Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávé. felirattal és 
Kneipp páter arcképével, mint

1907 évi 3436 szám

Alulírott — tisztelettel értesítem a | 
n. é. közönséget, hogy mindennemű 

Mosás és vasalást 
Árok-utca 5 sz. (Schill-féleházban) laká
somon elvállalok a legolcsóbb árakban. 
NŐI FEHÉRNEMŰ, ÁGYNEMŰ va
lamint szobafüggönyök és mindennemű 
mosá8 8 vasalá8 munkát legjutányosabb 
árban teljesítek.

Schüssler Henrikné
XXXOSÓXXÖ.

q A Liniment. Capsici comp., 
W a Horgony-Pain-Expeller ÜLI pótléka
55 egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
VJ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 

bizonyult köszvénynél, osúznál és meghiilé- 
[[ seknél, bedörzsölésképpen használva.
p Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 

miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
|! olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony1* 
ly/ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- 

tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 

rvn den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
jLV Török József gyógyszerésznél, Budapest 

D[ Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz".
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

»

Tölgyfa eladási hirdetmény
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (Barsmegye) tanácstermében az 1907 

évi november hó 18 napján délelőtt 10 és fel órakor nyilvános írásbeli 
verseny tárgyalás utjáD, eladásra kerül tövön az erdőben a Selmecbányái m. 
kir. erdőgondnokságnak.

1„ a “D„ gazd. osztály II. vágássorozat 10 tag 23 erdőrészletében 3360 
drb, tölgyfa 671 drb, cserfa és 913 drb. bükkfa és gyertyánfa — 28059 korona 
10 fillér kikiáltási árral.

2., az UA„ gazd. osztály I. vágássorozat 1 tag 8/b erdőrészletében 320 
drb. tölgyfa és 17 drb. bükkfa és gyertyánfa 15489 korona 90 fillér kikiál
tási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és egy koro
nás bélyeggel ellátott val-mint a kikiáltási ár 10%-nak megfelelő bánatpénzzel 
felszerelt zárt Írásbeli ajánlataikat melyek a versenyző tetszése szerint 
akár a jelen mind 2 (kettő) létére külön-külön, vagy pedig együttesen illetve 
egybefoglalva is tehetők, borítékban zárva és a borítékon annak megjelölése 
mellett, hogy az ajánlat mire vonatkozik legkésőbben a versenytárgyalásra 
kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák be az alulírott m. kir. erdőhivatalhoz, 
mert a későbben beérkező ajánlatok, valamint általában távirati vagy utóaján
latok figyelembe nem vétetnek és telbon atlanul visszautasitatnak.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezenkívül ajánlattevő azon határozott 
kijelentését is, hogy az általános és részletes árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s ezeknek magát feltétlenül aláveti.

A feltételek az erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
Kelt Zsarnócán, 1907, évi október hóban.

M. kir. erdőhivatal.
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A Lévai Kereskedelmi Bank 
részvénytársaság 

igazgatósága ügyfeleinek tudomására hozza, hogy folyó 
évi november hó elsejétől kezdó'dőleg úgy a már 
eddig ott elhelyezett valamint ezután elhelyezendő 
állandó jellegű

betéteket 5°o-al kamatoztatja.
Léva. 1907. évi október hó 15.

Az igazgatóság.

Meghívó.
Az 1907. évi ,XIX- t. c. valamint a ni. kir. állami munkásbiztositó hivatal 

1383. sz. felhívása folytán a lévai kér. munkásbiztositó pénztár 1907. évi 
október hó 24-én reggeli 1O órakor tartja a lévai kér. munkásbiztositó 
pénztár helyiségében

ndes közgyűlését,
megválasztott közgyűlési kiküldöttek tisztelettel meghivatnak.

......... . ...................................

r e
melyre a

A

.A. közgyűlés tárgyai :
A munkaadók csoportjából 3 igazgatósági rendes és 1 póttag választása. 
A munkaadók csoportjából 2 felügyelő bizottsági tag választása.
Az orsz. pénztár közgyűlési kiküldöttek választása és pedig : a mun

kaadók csoportjából 1 rendes és 3 póttag ; a biztosítottak csoportjából 1 ren
des és 3 póttag választása.

4. A választott birósági ülnökök választása és pedig: a munkaadók 
csoportjából 10 rendes és 5 helyettes ; a biztosítottak csoportjából 10 rendes 
és 5 helyettes ülnök választása.

5. Az 1907. évi junius hó 30-ig gyűjtött vagyon mikénti felhasználása 
iránti intézkedés és határozat hozatal.

Figyelmeztetés : A közgyűlés határozatképes, tekintet nélkül arra, 
hogy azon a munkaadó és az alkalmazott kiküldöttek egyenlő arányban vesz
nek e részt, avagy sem. Úgyszintén határozatképes a közgyűlés a megjelentek 
számára való tekintet nélkül is.

Kelt Léván, 1907. évi október hó 9-én.

A lévai kér. munkáspénztár igazgatósága.

1.
2.
3.

2268 szám kig. 1907.

Árverési hirdetmény.
Újbánya r. t. város tanácsa ezennel közhírré teszi, 

hogy a város tulajdonát képező
„Felső-fogadó", „Alsó-fogadó“
- = és „sörkorcsma“
folyó évi november hó 4-én délelőtt 10 órakor a 
városház tanácstermében megtartandó nyilvános árveré
sen, 1908 évi január hó 1-én kezdó'dó' három évre haszon
bérbe adatni fognak.

Árverési feltételek a jegyzó'i hivatalban megte
kinthetők.

Újbánya, 1907. évi október hó 7.
Stand,

főjegyző.

Az elismert 1 e gj o
Agricola vetögépek, acél ekék 1,2,3 és 4

Toaiázclás-ixalc,

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

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

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

bogyómorzsolók.
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő.

bb és legkitűnőbb
Cséplőgépek

szabad, uj kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakká, 
kézi-, járgány és gözhajtásra.

JÁRGÁNYOK 1*16 vonoállat befogására. 
Legújabb ga onatisztitó rosták. 

Trieurekés kukorica morzsolők, szecs 
kavágók, daralók répavágők. 
szállíthatók valamint minden más fajta

első magyar szab. Adria-, Dürkopp- és Gasse-féie uj Singer gépek 
csinos kiállítassa! 5 évi jótállás mellett .minden hozzávalóval 

árak részletfizetésre: korona
E.m. monopol-, Dürkopp ós Gaaaer aj Siager 'varrógép 56-tól 76-ig
Uj Singer médiám iparosgép állványnyal . -----
Titauia íj nagy Singer 4-ea iparos var? ógép .
Nagy Howe iparos varrógép . . .
Vaódi szabadalm. Adria családi varrógép

» „ „ láb és kézi hajtásra
Körhajós családi (Ringschiff; gép

„ iparos (Ringscbiff) gép .
Valódi Dürkopp — központorsó — gép

» » n
Uj Singer családi varrógép kézihajtásra

Mfihímzésl készülék

családi 
iparos

72-től 80-ig
78-tól 88-ig 
76 tói 80-ig 
86-tól 96-ig 
96-tól 100-ig 

100-tól 120-ig 
130-tól 150-ig

120 koroua 
150 koroua

44 korona

ára 4 korona.

Főraktár:
KERN TESTVÉREKNÉL, Léván

Legjobb géptük, részek ős hajók olcsón.
XXXXXXXXXXX3I

Tormács ős vértetü pusztításra.
Sz állít ixa/tó ta.lca,xelc t\ízlxely ©Isz.
Széna ős szalmaprések nyugvók és ________ _____
„gazdasági gépeket41 legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :SMF*  MAYFARTH PH. és Társa
cs. és k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Alapítva 1872. Bécs, Ilii Taborstrasse 71. 1000 munkás.
Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz érőmmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Rászlstea Axjeg-yzélx éa szduxxxos ellaxnaró levél lxxe-yexj.. oeee K-apixatók:: KNAPP úrnál LéváT

Nyomatott Nyitrai és Társa könyvnyomdájában Léván.
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