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A próféta kortes-úton.
(K.) A szolgaság prófétája, Tisza 

István gróf kortes-utjában nálunk is 
kiszállott, hogy hirdesse a lemondás 
politikáját, amely ismét hosszú időre 
el fogja tüntetni a bécsi látóhatárról 
azokat a vészterhes felhőket, amelyek 
a n iuzeii ellenállás, a szabadság és 
függetlenség iránt való törekvések 
vil'ámait rejtik magukban.

Bámulva állottunk meg mind a 
két helyen, Nagysal'óban és Arauyos- 
maróiou, hogy ez a Tisza, akit egy 
Ízben leszorított a nemzet dicstelen 
pályafutásáról s aki öt év óta csep- 
periként gyűjtögette a gyűlöletet mind
azok ellen, kik a nemzeti ellenállásban 
résztvettek, most mint valami köz
vádló, a hazugságok fegyverével vá
dolja a nemtetet, hogy a függetlenségi 
törekvések mellé stegödött, amelyet pedig 
a bécsi udvar nem szeret. Vádolja a 
nemzetet, hogy önálló bankot akar, 
amikor ezt az osztrákok ellenzik, hogy 
önálló vámsorompóról merészel álmo
dozni osztrák hozzájárulás nélkül. Vá
dolja a magyarságot, hogy magyar 
nemzeti hadsereget akar, amitől ábaudó 
harmadnapon hideglelés törné Ausz
triát, ezt a v£u, kiaszott múmiát. És 
még jobban bámulunk, hogy akad 
Magyarországon ember, aki ehhez a 
dicstelen muzsikához tapsol. Valahol 
egy darabont volt ebben a vármegyé
ben, az mind ott kontrázott neki a 
megrendelt és drága pénzen előkészített 
lakomán.

Pünkösdi tüzes láng volt az ő 
beszéde, de anuak ereje nélkül. Az öt 
esztendő alatt összegyűjtött keserűsé
get egyszerre mind kiöntötte, de sze
rencsére senki fel sem vette, meg sem 
ijedt tőle. A G.ram völgyének józan, 
derék, becsületes népe fel nem ült, 
legfeljebb kinevette. Pál apostolnak 
képzelte magát, de mivel a szolgasá
got hirdette a tőle megszokott gőggel 
és elbizakodottsággal, épp az ellenkező 
eredményt érte el.

A nemzet itélőtzéke elé szólította az 
országot, hát a nemzet Ítélni is fog. 
Nem egyenlő fegyverekkel küzdünk 
ugyan, de kardunk rövidségét majd 
megtoldjuk egy lépessel. Ö a vádlott, 
sőt az elitéit es száműzött delikvens, 
vádlónak csap fal és Koriolán szerepét 
játszva, a magyar nemzeti önállóság 
ellen, mint nagy közkatona, harcba 
viszi az erőszakot, a vesztegetést, az 
etetés-itatás fegyvereit, mert Bécsben 
kiadták a jelszót, hogy többséget kell 
teremteni mindenáron. Ezirt üvölti bele 
a puskaporos választási levegőbe 
Khuennel, a morvából magyarrá ved

lett két balkezíí kormányelnökkel, hogy 
ha kell, kétszer, sőt háromszor is válasz
tanak,

Hirdeti a felekezeti békét s mint 
a barsi református egyházmegye fő
gondnoka, Nagyeallóban ebben a mi
nőségében tüntet a koncra leső munka
párt mellett, mig Aranyo»maróton hir
deti, hogy a néppárt programmja nem 
ellentétes a munkapárt elveivel, amire 
tanúként gróf Zichy Jánost idézi, ki 
néppárti elvei mellett a kormány so
rában foglal helyet s figyelmeztet jó- 
akaratulag mindenkit, hogy a kormány 
támogatásával mindenki hamarább meg
találja vágyainak kielégítését, mint a 
céltalan ellenzékieskedéssel. Rágalmazza, 
szidja a függetlenségi pártot, hogy fel
borította az országot, hogy perbe szállott 
az uralkodóval. És szinte gúnyosan 
vágja oda, bogy hová lett a koalíció 
rciidithetetleunek vélt uralma ?

Egyszer Tisza Kálmán Léván volt 
a dunántúli ref. egyházkerület közgyű
lésén. Akkor a tiszteletére rendezett 
ebéden azzal kezdte beszédét, hogy 
aki sárral dobál, annak piszkos a keze. 
Nos, hát ez a Tisza István nem is 
dobál, hanem m.rokra hányja a sarat. 
Hogy milyen lesz a keze, arról be
szélni sem kell

A választópolgárok meghallgatok 
és tovább álltak. Goudolkozt ának is 
felette, de az ő elveit magyar ember 
gyomra ntm veszi be; Lga'ább mig 
azt a díszes társaságot látjuk, amely 
őt környezi, nem tudunlc hinni a be
szédében, sőt azt is kétségbe vonjuk, hogy 
ő maga hiszi, amit mond.

A nemzet majd ítélni fog a köz
tünk folyó harcban. Bár ő és pártja a 
becstelen eszközöknek minden appará
tusát a harcba viszi és a bécsi pénz, 
a mi válssztókeiületüokben is ránehe
zedik a meggyőződés mérlegtr.-, mind- 
azá'tal erős a hitünk, hogy az a nép, 
amely öt év előtt oly elkeseredéssel ve
tett véget ép az ő uralmának, nem fogja 
most újra talpraállítani olyan cégér 
mellett, amely cégér az sröszak, gyű
lölet és ravaszság foga'mával egyenlő.

A pünkösdi prédikáció nem sike
rült. Kortes-utjában nem lelkesít, de 
lemondást hirdet. Épp ezért nem ér 
célt. Hátravan még az u’olsó f-gyvere, 
az erőszak. Csakhogy már annyira 
változtak a viszonyok, hogy ettől ntm 
fél többé senki. És ha Ti za ebben 
bizakodik, akkor nagyon is csalódni fog,

A ntmzet többé nem preparálható 
és rabigába rém hajtható.

A nagy hűhóval megalakult mun
kapártot úgy szét fogja kergetni, hogy 
soha többé ntm fog feliám tdásra gon
dolni. Meit a nemzet dolgozni, munkál

kodni akar, de csak magának és gyer
mekeinek. Szeretjük mi a liberalizmust 
is, de nem a bécsi libériába bújtatottat, 
amely egymás ellen us itja a feleke- 
zeteket és a nemzetiségeket, s amikor 
tehátő emlegeti a li reralizmutt, eszünkbe 

1 jut, hogy a volt szabadelvű párt 30 
éves uralma alatt, ép ez a most nevet 
cserélt munkapárt tette tönkre és gyű
löletessé a m 'gyár nép szemében a 
liberalizmus nevet, hogy míg a mun
kapárt, ez a talpnyaló bécsi banda 
sem merte felvenni társaságának cí
meréül.

A szociális pedagógia.
Folytatás.

Az állam intézményeihez szorosan kap- 
cso'ódcak, il eszkednek az egyleti társulatok, 
melyek a szociológiai álláspontról tekintve, 
ideiglenesek, mulékonyak.

Vannak emberbaráti, humánus, hazafias, 
művelődő, társulati és különféle egyletek.

Az egyesületek jogával jelenleg minden 
müveit állam rendelkezik, még pedig a saját 
érdekében, m irt minél élénkebb az egyleti 
élet, annál jobb a szociális nevelés.

Az egyletek tűzhelyek, melyekben a nép
rétegek gondolatai és kívánságai, melyeket 
az á lamíérfuk napirendre tűznek, krista- 
hzá,ódnak, jegecesednek.

Az egy'eti élettel megujhodik a társa
dalom és a közuapiasság porából emelkedik 
az önfegyelem magaslatáras ezáltal a ssabad 
élet képességéhez. Az egyletekben az ész, 
érzelem, akarat, jeliem élesittetiz, as együ- 
vétartozás érzete fejleeztetik, a hata'mi erő 
öregbitteti., ami mind a stociá ie neveiéi 
igen nagy tényezője.

Nagy kár és sajnos, hogy minálunk a 
tanítói egyletek csak éiösködnek, tuberku
lózisban szenvednek s azért nagyon kis, 
jelentéktelen, silány eredményt produkálnak. 
Pad g az egyesülésben vau az erő, mit a 
tanítóság, saját kárára éa vesztére, belátni 
nem akar.

A szociális nevelés nagyon fontos té
nyezői : az írók, meg as irodalom.

Az irók a bilit segítségével a széles 
néprétegeket nevelik. Ehhez még a lapszer
kesztőség, zsurnalisztika sorakozik. Mind a 
két tényező ú'y mozgatja a társadalmat, 
mint a vetést a szél és úgy bánik a közvé
leménnyel, mint huszár a lóval.

A zsurnalisztika és irodalom hatalma 
nigy, mert a n-p, még mostanáig, jósban 
hisz a nyomtatott betűiek, mint a szent- 
irásnak.

Ahol az irodalom és zsurnalisztika 
erkölc ősén, tisztességesen, igazán műve
lődve mű .ödik, ott a nép is művelődik, 
nemesedik ; ahol azonban a nyerseség, 
erkö'citeleuség, erőszakosság, jogtalanság.
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lelkiismeretlenség dicsöittetik, ott a társa
dalom erkölcsileg deprimálódik.

Nevezetesen a regények, novellák és 
mesék irodalmának a lelkiismerete nagyon 
meg van terhelve, mert az legtöbbnyire nem 
nevel, hanem rombol.

A serdültebb fiatalság a szénáiciós, 
pikáns termékek után bomlik, ahol a dem- 
mondék, éjjeli pillangók és sseparék fősze
repet játszanak ; ahol a nagy város orgiái 
fényesen és részletesen ecseteltetnek ; vagy 
pedig olyan lapok után kapkod, amelyekben 
az érdemes személyiségek karikaturástatnak 
és a pornografikus képeket, meg a nők 
dekoltátióját nagy mohósággal nézi.

A korban, mikor a fiatalságnál bizonyos 
ösztönök felkeltetnek, nem lehet károsabb 
olvasmány, ingerlékenyebb tárgy ezeknél.

Nevezetesen Francia- és Németországnak 
ez irányban igen szomorú érdemei vannak.

Sajnos, hogy minálunk is nagyban 
divik a „Nanák", „Dekameronok* és ,Sza- 
ninok* átültetése, miáltal a társadalom ide
álok helyett posványokba vezettetik.

A szociális nevelés két hivatott ténye
zője a papi és a tanítói rend.

A papi rend mélyebben és igy ered
ményesebben hathat az emberi társadalom 
saellemi fejlődésére, mint a tanítói.

A templom és a szószék: iskola és 
tanszék a felnőttek számára.

A szószékkel, ahonnan közvetlenül a 
népre lehet hatni, a tanítóság nem rendel
kezik, miért is a papi rend felelőssége, a 
társadalom erkö csössége, vagy erkölcstelen
sége tekintetében nagyobb, mint a tanítóé.

Azért a buta, vagy savófejü hitetlen 
csúfolódók háladatlansága és gúnyja annál 
inkább kell, hogy erősítse a prédikáló lelké
szeket az emberi társadalom érdekében 
vívott harcban.

Hiába 1 Akárki mit mond, de m !g 
mostanáig nincs hathatósabb, céluvűbb estköt, 
mely az emberiség vetítésére, kormányozására 
alkalmasabb, at ő szellemi világának megfele
lőbb volna, mint a vallás intézménye.

TÁRCA.

Hozzá.
Mikor május hónap enyhe, langy fuvalma 
Almafavirágot hint homlokodra
S mosolyogva szépülsz szelíd szellőcsókra, 
Mint tavaszi éjben az orgona bokra : 
Csendül-e szivedben egy sejtelmes szózat, 
Hogy csak egy virágzás a pünkösdi hónap, 
S ha az ifjú étek mosolygva letűnnek, 
Se tavasz, se május újra nem derülnek . . ? 
S jut-é eszedbe, hogy vége van a nyárnak. 
Ha az őszi árnyak suhanva leszállnak . . ?

* Tavaszi örömek virágzó szakában 
Félve ne kérdd, az ősz hogy mit hoz magával i 
Melegüsd a lelked most, a verő fényben, 
Hogy a lelked lángja a télben is égjen !
S kicsiny, puha fészkén illatos tavasznak 
Ragyogó emléki ha körülrajongnak : 
Legyen az életed csendes, lassú ének, 
Melyben nem tombolnak szilaj szenvedélyek; 
Csak a szived zengjen s csak a szívhez szóljon 
Lágyan, szeretettel, andalító hangon !

S mikor múlt emlékek szelíd raja rebben . 
Újra kivirul majd mindig a szivedben 
A gyümölcsös őszre, a kalászos nyárra 
Mosolygó tavasznak mosolygó virága.

Sebök János.

A két testvér.
Irta: Kántor litván.

Porlepett Lehel-huszártiszt fáradtan ér- 
keaik a Kunvári grófok récsei kastélyába. 
Az elősiető öreg, német komornyik ör
vendve kiált fel :

— Ab, végre a méltóságos gróf ia 
meglátogat minket I

Mintái a vallás az emberiség erkölcsös
ségének főtámasza, nyilvánvaló, hogy a vallás 
intézményének, az úgynevezett szent insti
túciók között a legelső helye van és igy 
igazán csak a szeleskedö bolond dicsőítheti 
az atheizmust és ind ffsrentismust, mint az 
emberiség egyedüli üdvösségé*.

Míg az okos fők közül senki sem állí
totta, hogy a va'lás intézménye az emberi
ség kárára volna. Évezr dek, még azoknak 
viharai, melyeket a történelem első hajnal
hasadásától napjaikig átélnie kellett, nem 
voltak képesek helyéből kimozdítani, meg
semmisíteni és he'yé'ie más, célsze'űtb, 
alkalmasabb intézményt fölfedezni és életbe 
léptetni. Életrevalóságát, üdvös vo.tát ez 
eléggé bizonyítja.

Fannebb mondtam, hogy a néptanítónak 
a szociális nevelésre, nincsen olyan befed., ása, 
mint a papnak. Itt speciálisan az iskolán 
kívüli működésére gondolok.

Igaz ugyan, hogy alkalma van süiün 
érintkezni a néppel ; hanem ennek az érint
kezésnek különös je'lege van. Neki nem a 
szembeöl tő, kézzelfogható, ráerőszakolt taní
tással, hanem kedves, mulattató módon kell 
hatnia a népre ; ő neki az alkalmas időt, 
hogy úgy mondjam, ki kell lesnie és aztán 
körültekintőleg, művészileg fö használnia.

A tanítóságnak igen hathatós eszköze 
van a népre hatni a tanulságos előadások, 
fölolvasások szervezésével és tartásával, még 
pedig a nevelés köréből vett témával.

Iyen pedagógiai előadások a műveltebb 
országokban a tanítóság részéről igen gyak
ran, sőt rendszeresen, köaségröl-községre 
tartatnak s velük igen üdvös eredményt 
érnek el, úgy a közönség, valamint a taní
tóság javára.

Minálunk, ilyen ped. előadásokról 
nagyon ritkán és keveset lehet hallani ; 
mert a tanitó ágot ilyen előadások üdvössége, 
haszna m :g át nem hatotta, mert a hatóságok 
ilyen előadások tartását mindenütt kedvező 
szemmel sem nézik és ha ez mind a kettő 
meg is volna, megint a tanítóságnak nincsen

— Csitt, Hanz, nem szükséges, hogy 
ittlétemről mindenki tudjon. Jelentsd be 
uradnak, hogy egy huszártiszt óhajt vele 
beszélni.

A komornyik besiet a könyvtárszobába, 
ahoi Kunvári L'pót gróf éppen olvasgat.

— Méhóságos uram, egy husaártisst 
óhajtja tiszteletét tenni, — jelenti.

A gróf meglepetten, csodálkozó arccal 
fordul a ezo'ga felé.

— Huszártiszt ? Mit keres az itt ? 
Mondd, hogy nem fogadhatom.

A komo nyia azonban nem mozdul.
— Nem hallottad parancsomat ? I — 

szólt rá ingerü'ten ura.
— Méltóságos uram, ez a huszártiszt 

el nem utasítható, — felelt kérlelő hangon 
a szolga.

— Nem-n ? És vájjon miért ?
— Azétt, mert a tiszt ur méltóságod 

öocse.
Gúnyos mosoly jelenik meg a gróf 

ajkain, midőn újra rendelkezve mondja :
— Bocsásd be 1
Aa ifjú huszártisat, Kunvári M hály 

gróf bizonyos ünnepi komolysággal lép be 
és foglal hely t. Lipót bátyja fagyos, kimért 
hangon kezdi meg a beszédet:

— Minek köszönhetem e reám megtisz
telő, de őszintén megvallva mem várt 
látogatásod ?

— Bocsáss meg, bátyám, hogy hábor- 

módja, hogy gyakrabban a községeket meg
látogassa és ott az állam, egyház és egész 
társadalom érdekében apostolkodjék.

Legcilszet übb volna erre az állam részé
ről pedagógiai vándortanitókat alkalmazni.

Hisz ha vannak méhészeti, hásinyúlte- 
nyésztési, gyümölcsfaiskolái, állattenyésztési, 
földmive'ési, len-, kendertermesztésí, szatócs, 
kosárfonó, kefekötö tanitók, pardón 1 tanárok, 
miért nem lehetnének ember-nevelési, peda
gógiai tanitók is ? I

Vagy az állat, kender, kefe, kosár érté
kesebb holmi az embernél ?

Hisz legnagyobb tőkét az államban 
mégis az ember képvise'i, azért, kü'önösen 
ami a nevelését illeti, legnagyobb gondot 
érdemel.

A népiskolának legfelsőbb tagozata, az 
ismétlő isko'a, mostanáig sehogysem felelt 
meg a szociális nevelés követelményeinek. 
Pedig a serdültebb, feslö korban lévő fiatal
ság nagyobb, figyelmesebb gondozóiban, 
intenzivebb tanításban, gondosabb lelki veze
tésben kell, hogy részesüljön, mint a kisebb 
gyes mekek.

Ta'án a legújabb rendeletek ba'áia alatt 
jobb eredményhez jutunk.

Nem ártana, sőt nagyon ia kívánatos, 
bogy az ismétlő iskolában as erkölcs és 
illemtanra rendes tanóra fordittatnék. Gon
dolom, bogy az tetemes szellemi kamatot 
hozna.

Most még az a kérdés merül föl, vájjon 
a népiskola a további neveléshez jó anyagot 
szállít, szo'gáltat e az államnak és az ö 
intézményeinek ?

Erre határozott feleletet adni nagyon 
bajos, mert ami, még kifejletlen és csak 
kezdő korát élő népiskolaügyünk nem bo
csátja el, mert nem teheti, as iskolát elhagyó 
fiatalságot olyan képzőfokban, aminő meg- 
kivántatnék ; de reményünk van, hogy az 
a népiskolaügy fejődése ós fejlesztése követ
keztében, az iskola elhagyása után, magasabb 
műveltségi fokon fog állani, mint most. 
Azonban jelenleg is as iskolából kilépő
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gatlak, — felel a tiszt. — Tudom, hogy e 
találkozás egyikünkre sem kellemes. Azért 
látogatásom lehetőleg rövid lesz. Nemcsak 
a magam, de a családunk nevében is egy 
kéréssel 'fordulok hozzád. Neveltetésed és 
hajlamod habár kizárj) k az*, hegy velünk 
érezr, ne feledd egy pillanatra se magyar 
siármaiáiod. Szeplőtlen nevünk foltot nem 
tűr; te eddigi tetteiddel sem emelted 
nevünk fényét, a jövőben meg homályt 
készülsz rá borítani. Azt nem kívánjuk, bár 
Isten és emberek előtt szent kötelességed 
ar, hogy közénk állj. Csupán arra kér ünk : 
térj ki az eeeméryek útjából és mig eldől 
a ha-c végleg, menj a küllő dre és utazzál.

At őszinte szav tkra a fslgerjedt harag 
pírja önti el Kanvári L'pót gróf arcát egy 
pillanatra, de már a másik pillanatbao sápadt 
arocal felemelkedik helyéről és szenvedés
től remegő hangon feleli ;

— Öcsém, végig hallgattam az üzenetet 
és vedd tudomá-ul és add küldőidnek is 
tudtára, hogy én tetteimnek ura vagyok és 
értök felelek. Családunknak fajé ez idő 
szerint én volnék és as én jogom első 
sorban megítélni azt, hogy a Kunvári névre 
mi hős dicsösséget vagy gyalázatot. Te 
eljöttél megmutatni magad, hogy jól áll 
neked a hussárdolmány ; én viszont meg
mutatom neked, hogy a császári ulánusok 
egyenruhája meg rám illik. Szavamat adom : 
szüntelen keresni fogom as alkalmat, hogy 
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fiatalság nagyobb részbon erkölcsije, nini 
megvetendő tudással bír és a további 
önművelődésre alkalmas.

Hanem a világ gonoszságának sokksru 
polypja úgy megöleli, körülszövi őt, hogy 
gyakran a legerkö'csösebb és legtehetsége
sebb tanulók szellf nf'eg tejesen elpusztulnak, 
eldurvulnak és az iskola igyekezetének szé
gyenére válnak.

A mi iskolánk kerékkötője, rákfenéje 
az, hogy nem a nevelés haladására, minősé
gére és mennyiségére, hanem csak a tudás 
eredményére tekintünk.

Ha a tanulók nem tudják p'd. hány 
foga van a sündisznónak, a félmnlt igerago
zását, a közönséges törtek négy műveletét, 
aztán mi az apály és dagály, meg részleteién 
mi a telefon és bacillus, a szakfelügyelet 
részéről nem éppen kedvező kritikában, 
elbánásban réaresü ünk.

És mégis a népiskola múl', jelen és 
jövő föcé ja : a ti nulóságot vallás-erkölcsösen 
nevelni, nem pedig az értéknélküli, haszon
talan szóőzön elharadása.

Mi most isk o'áinkban, az egész vonalon, 
az úgynevezett didaktikai materializmust 
hajszo'juk, a nevelésre pedig nagyon kevés 
súlyt fektetünk és jelentéktelen időt fordí
tunk. Három >záz év előtt a verbális realiz
mus dívott, jött a nsgy ÍBkola-refo>mátor, 
Komenszky és az értelem nélküli ballasztot 
kiűzte az iskolábó1. Ha megint jönni fog 
valami Il-ik Komenszky, a didaktikai maté
ria izmusnak is beharangoznak.

Látjuk, bogy a középisko!ák és maga
sabb tanintézetek tananyagát redukál ás és 
még redukil ti akarók ; jönnie kell az időnek, 
mikor a népisko ák ól is a haszonta an, 
értéknélküli szajkóikat is kiküszöbölik éa a 
legszükségesebbre redukálják.

Ha a szociális pedagógát az elmúlt 
korokkal összehasonlítjuk, a szel emi s igy 
az irkö csi fejlődés tekintetében is, roppant 
nagy haladást tapasztalunk.

Ha a kultúra áradata valami katasz*- 
rófa által föl is tartóztattato t, a viszonyok 

jobbrafordulása után annál hatalmasabban 
lobbant fö1.

Az időleges katasztrófák meghomá'yo- 
sitják a kultúra fényét, rövid időre, ideig
lenesen.

így van az az erkölcsösséggel is.
A történeti fejlődés előtt hunyja be a 

szemét az, au állítja, hogy a múlt idők 
erkö csössége nagyobb vals, mint a mos
tanié. Egye, kirívó esetekre ne tekintiünk. 
Minél nagyobb a fény, snnál szembeszököbb 
az árny ; minél finomabb s fehérebb az 
atlaszruha, annál észrevehetőbb a folt,

Ugyau a legrégibb korban erkölcsös 
volt-e az, hogy embereket á doztak az 
Istennek; kínoz át, keresztre feszítették, el
égették őket, erkölcsös volt-e a rab
szolgaság és az embereknek kasztokba való 
sorozása; erkölcsös volt-e a boszorkányok 
égetése, a vallásü.dözés, a gondolkodófők 
kiirtása, a jobbágyság és hü téresség ? I

És milyen volt az egyén személyi sza
badsága ?

Az orgyilkosok, tolvajok egész serege 
az erdőkben és pusztákon tanyázott s onnét 
a nyugodt embereket támadták, rabolták, 
gyilkolták.

A prostitúció és más erkö'cstelenség 
annyi volt, mint eső után a gomba.

Gondoljunk csak arra, mi volt a várbe'i 
és más nagy uraknak a szegény ember és 
csinos hajadon a termekben . . . ?

Es mígis a középkor erkölcsösebb volt 
az ókornál, bár a szociális nevelés csak a 
csecenö korát élte.

Tehát az erkölcsösség gyarapodott, mert 
az Istenbe ve’e t hit is gyarapodott.

Aai azt állítja, hogy az erkölcsösség 
általában sülyedt, a kultúra történetét nem 
hmari. Az emberiség jeleutéktelen részére, 
vagy egy néhány elzüllött, erkölcsileg 
tönkre jutott figurájára kritikailag tekinteni 
nem eiet,

A fellegek, ahogy könnyen képződnek 
és jönnek, könnye í el is surrannak és megint 
világosság, fény árad a kultúra fáklyája körül.

A"iljuk, hogy a művelt, intelligens 
neimet sokkal hu'góbban, bensőségesebben, 
forróbban képes és tudja az Istent imádni, 
mint a müvelet'en, bár ez bizonyot gondo 
latok és érzelmek által fanatizáltatik.

A mVy érzelem, mely az intelligens 
embrr lelkében horgonyozik, a vsl ás-srköl- 
csös ideákat ho'yesen fogja föl. Aki tehát 
valóságban fő. világosodott és miveit, az 
erkölcös is.

L)j a aü"élt, tinultem>er, igazi erköl
csösség nélkül szörnyeteg és az emberiség 
igen veszede mes tagja.

A jelenlegi szociális pedagógiát igy 
futólagosén áttekintvén, arra a meggyőző
déire jutunk, hogy az eszmék, ideálok 
elérésétől még nagyon messse vagyunk.

£ ég nekünk az a megnyugtató és 
bodogi'ó tudatunk, hogy azokhoz állandóan, 
lassan bár, de biztos lépessel közeledünk és 
hogy a szociális pedagógia triumfá'ir szeke
rébe a népiskolai tanítóság is be van fogva.

A vontatási jutalmat azonban, — úgy 
látszik, — csakis az örökkévalóság küszöbe 
mögött kapja meg I

Bielek Károly.

Különfélék.
— Barsvármegyében a képviselő

választások junius hó 1.-én történnek. A 
lévai választókerületben a választási elnök dr. 
J’ersuy F runc tis-ú főügyész, hilyettes el
nök Kmoskó Béla dr., jegyző Szilárd Samu dr. 
— Lévan három szavazatszedö küldöttség 
n>ü<ödik ; az első küldöttség elnöke Persay 
Ferenc, helyettese Kaszaniczky Kálmán dr., 
jegyzője Szilárd Samu dr., helyettese Tóth 
Sá idor dr.; a második küldöttség elnöke 
Kmoskó B la dr., helyettese Mocsy Lajos, 
jegyzője Kersék János dr, helyettese Kraj- 
csik Jenő; a harmadik küldöttség elnöke 
ííedveczky Sándor, he yettese Frommer Ig
nác dr., jegyzője Jdocsy Aba, he yettese 
Komzsik Lajos. — Az aranyos-maróthi-berü- 
letben választási-elnök Sottka Győző köz
jegyző, heyettese Ardó Sándor dr. — Az 
ujbinyai vábsz' ó területben választási elnök

neked ily minőségben bemutató ózhassam, 
nem ugyan a szaloubar, de a ciatamezÖD. 
Tehát : a viszontlátásra, öcsém !

Így vált el a két testvér, hogy talál
kozzék ott, hol a halál rémes kedvteléssel 
engedi át a borzasztó jogát az embernek : 
gyilkolja, pusztitja ő egymást. Fö'sége'en 
remek, de bűneiddel rettenetes teremtménye 
vagy te az Urnák, oh ember I Erényeid 
felemelhetnek Alkotódhoz, bűneid tengernyi 
mélysége pedig méihe'etlen. Egy dicső eszme 
szolgálatában képes vagy legnagyobb kin
csedet, az egy életedet feláldozni ; de hibás 
neveltetésed okozta szenvedé'ytöl elvakitva 
önvéredet is legyilkolni. P<.dig az élet mily 
szép, de nagyonnagyon is rövid, M ért 
törekszel embertársadnak bánatot, bajt, szo
morú, ágot, szenvrdéat okozni, mikor ugyan
azzal az igyekezettel kellemessé is tehetned 
embertársad életét. Oh ember, d'cső, de 
iszonyatos is vagy I

Az öreg Kunvári Mihály gróf ufg élt, 
állandóan Becsben lako’t. Magyarországi 
nagy birtokait legfeljebb kirándulóhelynek 
tekinté, ahová német származású nejével 
csak nagyritkán tévedt be. Három gyer
meke is ott született, kik közül a legidő
sebb, a leánya egy, a felvidéken Ikó hsz - 
fiai főurboz ment feleségűi. Két fia közül 
az idősebb Lipót teljesen német nevelésben 
részesült s as ifjabb Mihály gyermekéveit 

is német friiileinok iparkodtak megkeserí
teni. Azonban egy v. gzetes szerencsétlen
ség nagy változást idézett elő a két gyér
nek életében. Az öreg gióf szenvedélyesen 
kedvelte a lovas-sportot és midőn egy alka
lommal nejével koesizott volna, lovai meg
vadultak és őrüit vágtatásszl neki rohantak 
e^y hidosz'opnak. Az izzé-porrá tört fogat 
roncsai alól ho'tan húzták ki mindkettőjü
ket. Ekkor Lipót gróf már 18, az ifjú 
M hály meg alig 10 eves, kinek tovább 
neveltetését ez időtől sógora irányító.

Bár a két testvér többször és huza
mosabb időt töltött együtt, a különböző 
í evelés okozta ellentét mindinkább nagyobb 
űrt ásott közéjük, melynek á hidalása lehe
tetlen. Lelkűk egyre továbbodott egymás
tól ; a vér vonzódása, a testvéri szeretet az 
évek múltával io'yton gyem ült, utoljára 
már mint két idegen és ellenkező fölfogásu 
és hajlamú férfi állt egymással szemköat és 
kerülte egymást.

Hogyisne. Hiszen az egy kalászon ter
mett két buzatzem más-más talajba ültetve 
és különböző művelés és ápolás mellett 
egyforma gyümölcsöt nem terem. Mindkettő 
buzaszemet terem ugyan, de az egyik azt 
rejti magában, amiért buzgón fohászkodunk 
Istenhez, a mindennapi kenyeret, a másik 
a silány, csak korpát.

Megkezdődött Görgey dicsőséggel 
teljes felmentő hadjárata, melynél a világ
történelem sem jegyzett fel különbet. A 
dicsőség cserkoszoruja övezi a honvéd 
hóm okát, nevét a félvilág csodálattal ve
gyes t sztelettel emlegeti. És alig néhány 
hónap múltán, a nyers erőtől hatalomra 
jutott is rnokság, durva kézzel letépi azt 
és a mártírok töviskoronáját tűzi helyébe.

Apri is 21.-én Görgey felmenti az ellen
ségtől ostromolt Komárom várát és elűzi a 
vá-a ól. Amegfutottellent kisebb esi tározások 
közben egész Pozsonyig üldözik, elül szá- 
gudozuak, mint felhőszakadás előtt a pusz
tító orkán, a Lehelhuszárok ; nyomukban 
jár a gyalogság és tüzérség.

Souiorja körül utolérik az ellenség 
visszavonulását fedező lovasságot. Rmss 
lovas-hat c fejlődik ki. As öreg anyaföld 
fülsiketítő dübörgéssel megrázkódik, mintha 
haragjában leszórni akarná a végtelen űrbe 
méltatlan szülöttét, az emberi fajzatot. Egy 
iszoryu roppanás és megtörtént az össze
üt özéé, melyet a kardok csattogása éa ha- 
lálordi.á< követ és tölti be a levegőt.

Itt nincs irgalom. Az egyik szárnyon 
egy huszárhsdnagy, az ifjú Kunvári Mihály 
gróf, mint sz oroszlán küzd, hatalmas csa
pásai alatt hull az ellen a porba. Aa ellen
séges lovasig rorsibó' is kitűnik egy ret
tenthetetlen bátorsággal küzdő ulánus-kapi- 
tánv, aki mintha keresne valakit, majd itt
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Dombay Vilmos nyug, alispán, helyettese 
Rischanek Bél* dr, — A mai kötés egész 
Barsmegyébeo, Körmöcbányát is ide bzs- 
mitva, heves lesz s az eredmény teljesen 
bizonytalan. Léván Polónyi Géza pártonki- 
vüli függ tlenségivel etemben Báthy László 
munkapárti, Ar.-Maróthon karácsonyi Sándor 
néppártival szemben Kelts Gyula munkapárti, 
Körmöcbányán Vity Ferenc 48-as független
ségivel szemben Lukács László munkapárti 
vette fel a harcot; Újbányán Zelenyák János dr. 
néppártinak komoly ellenfele nem igen lesz, 
az ö megválasztása bizonyosnak tekinthető.
— Mint értesülünk — oly visszaélések, er
kölcstelen eljárások vannak itt-ott fo y«- 
matban, melyek alapul szolgálnak már is a 
választás megsemmisítésére.

— Kirándulás Fiúméba. A Bireme- 
gyei Gazdasági Egyesület junius hó folyamán 
tanulmányi kirándulást rendez Fiúméba. A 
kiránduláson első sorban azon kisgazdák 
vehetnek részt, akik tagjai az egyesületnek. 
Nem tagok csak akkor jönnek számításba, 
ha a létszám •— körü'belül 60—80 — a 
ttgokból nem kerülne ki. A kirándulás pro- 
grammja röviden a kővetkező .* Junius 13.-án 
hajnalban indu'ás Léváról Budapestre ; itt a 
kirándul k megnézik a repülögépversenyt. 
Budapestről este Kaposvárra utaznak, ahol 
másnap megtekintik a kaposvári uradalmat. 
Este indulnak el Kaposvárról és 15-én 
érkeznek Fiúméba, ahonnan hajón kirándu
lásokat tesznek a közelben levő szigetekre.
— A kirándulás költsége személyenkint 
35—40 korona.

— A választási küzdelmek egyre 
izgatottabbá teszik a népet a legtöbb kerü
letben. Még 10 nap választja el az országot 
attól, hogy megkezdődik a szavazás minden
felé, de a szenvedelmek már is annyira 
lobognak s akkora az izgalom, mint máskor 
a választás napján sem. A kő, a sár, a záp
tojás és véres verekedés került a politikai 
érvek sorába s egyes vidékeken valóságos 
háborúság folyik a szemközt álló pártok 
között. Talán soha, mióta választás utján 
küldi a nép képviselőit az országgyűlésre, 
nem voit ilyen kiméletlen a pártok küzdése, 
mint most. Ha a pártoskodás heve a még 
hátralevő rapok alatt igy fokozódik, a ma
gyarok istene a megmondhatója annak, hová 
juturk a küzdelem utolBÓ napjaiban, mire 
a felzaklatott választók végre az urna elé 
állhatnak. — Nálunk eddig még kellő ko- 

majd ott bukkanik fel az öldöklő harcban. 
Végre megpillantja azt, akit oly mohón 
keresett. Jobbra-balra hata'mss csapásokat 
mérve tört előre kiszemelt áldozata fe é. 
Az is észreveszi öt és iparkodik ki
térni előle.

— Gróf Kunvári M hály gyáva, szökik 
előlem I — harsogja túl a csatazajt az ulá- 
nus-kapitány ajkáról e kiáltás.

Végzetük beteljesedett : a két testvér 
összeütközik. Síikrát hány a két acélpenge 
a hatalmas csapásoktól, de a két vívó egy
mást legyőzni képtelen. Újra és újra össze
kapnak. Öldöklő szenvedélyük átragad a 
két paripára is, mely tajtékzó szájjal marja 
és rúgja egymást. Ée bár testvérütötte seb
ből mindkettő vére foly, a rettenetes test
vérharcot csak tovább fo'ytatják. Nagy 
Ia'en, hogy nézheted ezt I

A harci zajba egyszerre belevegyül 
az ágyuk bömbölése is, mely eldönti a lo
vas-csatát. As ellenség futva keres szaba
dulást, csak a két testvér élet-halál fugája 
nem szűnik. Majd a közelből egy hatalmas 
dördüléa rázkódtatja meg a levegőt és egy 
célttévesstett kartács lecsap a küzdők közé. 
Látod a bosszuló Isten nagy haragját ? I 
A testvérgyilkosságot nem nézhette.

Mindegyre távolodik a harci zaj, helyét 
a halotti csend váltja fel. Leszáll az a’kony 
és kigyulnak as égen a csillagok milli- 
árdjai, hogy a ravataloz gyertyák helyét 
pótolják a halottak fölött.

molysággsl és higgadtsággal viseltetnek a i 
pártok egymás iránt, de óhajtandó is, hogy 
a két partnak vezetői, a város békés nyu
galmának megóvása szempontjából, a szen
vedelmek tu csapongó fel'obbanását m nd«n 
tőlük kitelhető is-közzel a legerélyesebben 
megakadályozzák.

— Halálozáb Lapunk zártakor kap
tuk a leverő és msgdöobentö hirt, hogy 
Mercader Alajos, a Lév i 'akarákpénzfárnak 
főkönyvelője, aki 30 év < állott a rémvény- 
társaság szolgálatában, — tegnap este 6 
órakor, 56 éves és tejben munkabíró ko
rában, néliá y nap. szel odes után várat
lanul mngha't. A takarékpénz ár igen so
káig fogja érezni buzgó és kiváló szorgalmú 
hivatalnokának elveszlet, aki hosszú idő óta 
tagja volt a róm. kath. iskolaszéknek és 
ennek ügykörében szintén buzgó tevékeny
séget fejtett ki. Mélyen sújtott családjának 
nagy fajdalmában ösrintén osztoznak mind
azok, akik tanúi voltak a boldogult pe dás 
csa'ádi életénnk és kitartó munkásságának. 
— A dás és béke porain I

— Tanfelügyelői látogatás. 7om- 
csányi Jáioa, Bárévá? m gye kir. tanfe ügye
lője, a múlt héten kei napot töltött vámo
sunkban, amely idő alatt 20 án a reformálus, 
21 én pedig a róm. kath. elemi fiúiskola 
osztályait Já ogatta meg.

— GyAszb.tr. Ö«zinte részvéttel vettük 
a szomorú hirt, hogy Podhragyay Pál, Sel
mecbányái prépost, aki hosszabb ideig mint 
garamszölösi plébános busgólkodoct körünk
ben, — e hó 19-én S macbányán meghalt. 
A megboldogult 18 évig volt Selmecbányá
nak prépost-plébánosa. Temetése a rá os 
lakosságúnak ragy részvéte me lett e hó 
21.-én ment végbe.

— A hivatalos órák megváltoz
tatása. Az aranyo ma-óti m. k-r. péntügy
igazgatóságtól hozzánk küldő t értesités sze
rint június hó elsejétől szeptember hó 15.-ig 
bezárólag úgy a pénzügyigazgatóság, mnt a 
vármegyénk teiü'etén levő m. kir. adóhiva
taloknak lrvatalos órái hétköznapokon réggé1 
7 órától délután 1 óráig, — vasár- és ünnep
napokon pedig 9 órától 11.-ig lesznek 
megtartva.

— Tanárok kedvezményes vasúti 
jegye. L.puuk előző számiban jeleztük, 
hogy a kereskedelemügyi minisztérium úgy 
a községi, mint a felekezeti tanitóknak saját 
személyükre megadja az 50%-os vasúti 
kedvezményt. Most arról értesülünk, bogy 
a községi és felekezeti tanároknak a vasúti 
kedvezményes jegy iránt beadott kérvé
nyére az érdekelt miuiszter azon Ígéretet 
tette, hogy a kérvényt a legiövidebb idő 
alatt kedvezően fogja elintézni.

— A Jegyzők szabadsága. A köz
ségi és körjegyzők ssaoadságideje tárgyá
ban eddig egyálta'án nem, vagy csak nagy in 
felü'e'esen intézkedtek a szabályrende e ek. 
Most a belü. ymln szter egyöntetűét akaija 
ezt az ügyet az egétz orsiá’ban rendezni 
a ezért rend -letet adott ki minden vár
megye törvényhatóságához, hogy a j-gyzök 
szabadságügyét sz általa meghatározott 
minta szerint rendessé'’. A jegyzőknek 
ugyanis évenként 4 le i ezabsd'á;idö jár, 
melyet csak akkor tagadhatnak meg, ha a 
helyet eütésre alkalmas ok eveles segéd
jegyző nem < olna vagy pedig, ba a hivatal 
mulaszt hatatlan érdekei azt nem engedik 
n eg. A szabadságon levő jegyzőt minden
kor a közeli körjegyző Vagy okleveles 
segédjegyzö helyetteaiti, akit erie as idő
tartamra bizonyos dijak illetnek ne;. Az 
olyan he'yeben, ahol a segéd jegyző okleveles 
s a segédjogyzöi á' át rendszeresítve van, 
a helyettesítést a segédjegyzö teljesíti h.va- 
talból. A te ’édjegyzöket sz'ntén megilleti 
a szabadságidő, azonban őket nem kell 
helyettesíteni.

,— A nők választási joga. K riit- 
tiániából azt az érdekes hirt jelentik, hogy 
a norvég otor hing választási reformbizott
sága 71 szóval 10 ellenében e határozta, 
hogy a községi választásoknál a nőknek is 
megadja az általános választói jogot. Az uj 
törvény szerint szavazati jogával élhet min
den 25 éven felüli nő, aki po'gári jogainak 
birtoklbtn van és legalább öt év óta lakik 
as orsságban.

— Eljegyzés. Pokorny József e na
pokban váltott jegyet Csóka Juliskával 
Lutillán.

— Államvasutl kedvezmény a re- 
pülőversenyre. A magy. kir. al amvasntak 
igazgatósága a junius 5.-én kezdődő nem
zetközi repülőversenyekre kedvezményes 
u'atási jegyeket engedélyezett. A vasúti 
jegyeket az igazgatóság a belépőjegyekkel 
kombinálta olyformán, hogy a vasuti-jegy 
egyszersmind belépőjegy a nemzetközi re- 
pülöverseny bármelyik napjára. Másodosztá
lyú jeggvel I. kocsiosztályban, III. oszt, 
jeggyel II. kocsioszlá y bán és kétharmad
III. oszt, jeggyel a harmadik kocsiosztályon 
utazhatik oda és vissza a repülöversanyekre 
febáiduló közönség. At I. és II. osztályon 
kiszolgáltatott menetjegy a repülőveree- 
nyeken fentartott helyre szól, de 6 korona 
ráfizetéssel a rendezőség központi irodájá
ban (Budapest, Vigadó-épület) 10 koronás 
első helyre átcserélhető, 16 korona ráfize
téssel pedig 20 koronás starthelyre cserél
hető át. A III. osz'ályoa kiszolgáltatott 
jegy a 2 koronás elsőrangú állóhelyre szól, 
amely 4 korona ráfizetéssel fantartott helyre 
cserélhető át. A helyszínén váltott jegyek 
20°/o-al drágábbak. Kedvezményes jegyeket 
minden olyan állomáson lehet váltani, amaly 
Budapesttől legalább 50 ki'ométernyi távol
ságra fekszik.

— A lévai kerületi munkásbiz- 
tosltó pénztárban a hivatalos órák a folyó 
évi junius hó l.-töl augusztus hó végéig 
délutái 3 óráiéi 5 óráig, szeptember hó
l.-töl  junius hó 1.-ig pedig délutáni 5—7 
órág I sznek megtartva.

— Iskolatársak találkozása. Svarba 
József és Jaross Farén ez felkérik voit isko- 
latársaikat, akik 1870.-ben veiül együtt 
tettek kép-sitö- az esztergomi tanítóképző
ben, hogy a 40 éves találkozó előkészítése 

-végett hoziájuk Lévára küldjék be pontos 
címüket.

— A cipőszögelés eredete. A ci
pők varrása helyett aro szegeiéset éppen 
sráz évi e' ezelőtt, tehát 1810-ben, fedezte 
fe az ame-ikai Burnett. E'e'nte a szögeket 
vasból és résből készítették szögfej nélkül. 
Ciak 1839.-ben kezdték a faszegek alkal
mi áiát. Et valószínűié’egy drezdai Krautz 
nevű embernek az érdeme. 1844.-ben 
a szögek készítésére Párisbsn már gépek 
is voltak.

— Verebélyi takarékpénztár ala
kúiéi ára voaatkoró s mai szamunkban kö
zölt „rés’.vényaláirási felhívás" — hirdet
ményét ajánljuk t. olvasóink figyelmébe.

— A bor mint baclUusölő szer. 
A bor nemcsak a bánatot és a gondot űzi 
el, htnsm megöli a baktériumokat is, cme
lyek az emésztő csatornákban vannak. A 
rossz ivóvizet is meg lehet jaaitani bor 
hozzátöltése á'tal, mert a folyadékok keve
redése után 2—3 óra mu va már a bakté
riumok 95 százaléka elpusztul. A fehér bor 
hatása valamivel gyorsabb, mint a vörös 
toré. Egészségügyi szempontból tehát nagyon 
is ajánlatos as ivóvízbe kevés bort önteni.

— A betegápolási pótadó nem 
számit. A közigazgatási bíróság legköze
lebb a következő elvi jelentőségű ha'árosa- 
tot hozta: A legtöbb adót fizetők névjegy
zékének megállapitásá iái as országos beteg- 
ápolási pótadó számításon kívül mtrad.

— Gyógynövények gyűjtése. A 
kolozsvári gazdasági akadémián lelki s-.ek 
és tinitóit számára ez évi ju'ius hó 31 töl 
kezdődöleg nyolc napos tanfolysm lesz o y 
célból, hogy azok a twfolysmon a hazánk
ban radon termő gyógynövényekkel, ezek 
gyűjtésének, szárításának, c-omigo áiánat 
és értékesítésének különböző módjsival 
m gismerkedrén, állandó lakhelyükön a 
gyógynövények rendszeres gyűjtését és ér
tékesítését szervezhessék. A résztvevők a 
kolozsvári gazdasági akadémián ingyen la 
kást és ezenkívül 64 korona átalányt kap
nak. A felvétel iránti kérelmek a földmive- 
lésügyi miniszterhez cimezve, az akadémia 
Igazgatóságához, esetleg a hegyvidéki, az 
erdélyrészi vagy a felvidéki miniszteri ki
rendeltséghez nyújtandók be. A ot a folya
modók, akik az említett kirendeltségek te-
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rületén működnek, vabnrnt akik gyójy- 
BŐvéoyszedéssei már fo»lslk óztak, a felvé
telnél előnyben részei ülnek, ez tehát a kér
vényben lehetőleg igazolandó. Akik a 
segé yöiszegre igéry ntm tartanak, azok a 
megát.apitott létezem betelte után íb föl
vehetők.

Savoy Nagyszállódé Budapest, Vili. 
Jótsef-körut 16. a Ncmteti Színház közvet
len közelében. A főváros legszebb és leg
modernebb szállodája, 120 szoba és szalon. 
Központi gőzfűtés, villanyvilág táe. Lift. 
Hideg és me'eg víz minden szobában. Szobák 
3 kor-tói feljebb. E söraugu étterem.

Városban és falun mindenütt nél
külözhetetlenné vált a ,Fritzelaok“ mert 
az azzal festett padlók kellemessé teszik a 
szobát s könnyen tiuztántarlhatók s igy a 
„Fritzelack* a legolcsóbb is. Kaphaló min
den drogériában és festékkereskedéBekben.

Hivatalos közlemény.
3065/1910 sí ám.

Hirdetmény.
Miután az országgyűlési képviselővá

lasztás Lét án a folyó évi jumus hó l.-sö 
napján letz megtartva, ezért az ugyanerei 
időre eső szerdai hetivá ár nem tartható 
meg, — miért ezennel közhírré teszt m, 
hogy junius 1.-én szerdán a szokásos lévai 
hetivásár a választás miatt nem leiz meg
tartva.

Ke't Lét áo, 1910. évi május hó 21.-én. 
SódLogrlx Lajos, 

polgármester.

2723/1910. Bz/m.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestüfete 1910. 

évi április hó 30-án 2515. sz. a. hozott 
határozatival a Part-utca és az uj tanitó- 
kéapezdéhez vivő ut kinyitásának s egye
sek báztelke megvételének ügyét az 1910. 
évi május hó 31.-ik napjának d. u. 4 órá
jára összehívandó közgyűlés napirendjére 
tűzte ki, — második úbeni — érdemleges 
tárgyalás végett, — m dön ezt közhírré 
teszi m, — a képvi e ötestület összes tagjait 
azon közgyükére e hirdetmény úján is 
meghívom.

Láva, 1910. évi május bó 16.-án. 
Eód-cg-lx Lajos 

polgármester.

2940/1910 szám.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a kereskedelem

ügyi miniszter urnák 87. 085/1909 számú 
rendelete alapján a besztercebai yai keres
kedelmi éa ipar amara 7 e^yenkiut 1(0—100 
koronás ál ami ip r: munzái juta'omra és 
eliimerő oklevélre pályázatot hirdet.

A jutalomra való igény előfeltételei :
1. magyar állampolgárság.
2. tényleges ipari munkabin való ál

landó alkalmaztatás (művezetők, munkave
zetők, pallérok, éli munkások csak kivételes, 
méitany ást érdem ő esetekben vétetnek 
figyelembe), kapus, kocss, sio'ga stb. a 
jutalomra igényt n m tarthat.

3. legalább 15 évi m gi-zakitás nélküli 
működés az ipari munka körében.

4. a rendes munkabér évi 2000 koro
nát meg nem haladba .

A felsorolt fe tételeket igazoló okmá- 
tyokkal (munkai öuyvvei) felszerelt bejelen
tések, melyeknek a munkás családi (nős, 
nőtlen, gyermekek sz m ) vagyoni és kere
seti viszonyait (napibér, tizetet) is fel kell 
tüntetniük, f. évi junius hó 10-ig a kisipa
rosok részéről az iparteslület, ahol ilyen 
nincs, as iparba óság útját, a gyárak részéről 
közvetlenül a kamarához térj esztendők be.

Később érkező bejelentések figyelembe 
nem vetetnek.

Léva, 1910. évi május hó 19-én.
SédLogrla. Lajos 

polgármester.

3063/1910. sz/m.

Hirdetmény

A Lé<án folyó évi ju'ius 1 én t.rtandó 
kópvíse'ővélasBtápra von tkozóhg B rrvm. 
Al spánjáhos 4572/1910. sr. rende e o fo'ytán 
még » kö.etkevökei teíren aöahirré.

A válass'óx szállítására vonatkozó tör
vény és megyei szál á yrendelet értelmében 
a választás zíkhelyén „Ló- áu“ lakó válasz
tóknak, valamint a Lévától 5 kilimter 
távo'ságon be ül lakó O rtm'relfc-ény kösség-
heli vál»8ztókn.k fuv rdjit adni ti’o'.

5 kilométeren felül 10 kiu.-ig a fuvar legfelj. 3 kor.
10 n n 15 n n „ 4 n
15 n • 20 n n » & n
20 » n 25 n n » 6
25 n n 30 n n n 7 n30 n n 35 n n „ 8 n
35 n n 40 n n n 9 n
40 n n 45 n n n W n
45 n » tovább pedig 11 n
fuvarosá i d íj fizethető.

E'V fuvaron a kocsison kivül legs ább 
három (3) választó szál i ardó. — H< a fu
varos 3 választónál többet szálli , randin 
további választó u áa részére 50 fillér jár, 
— ha pedig kevesebbet szá lit, a fuvardíjból 
minden kevesebb választó után 50 ti lérrel 
kevesebb fizethető.

Ha a választók számítása vasúton tör
ténik, a fenti fuvardíjak nem fizethetők ki.

A vámok, kompdijak, hídpénzek és min 
haton ó illetmé iyek a fuvardíjakban nem 
foglalatnak benne, az külön megtéríthető.

A fenti fuvardíjakon fo ül adott nagyobb 
összeget a törvény vesztegetésnek tekinti.

Léván, 1910. május 21.-ik napján.
Eód-Og-ll. Lajos, 

polgármester.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Józse’ rendőr kap'táuy

Búza ro.-mázsánként 20 kor. 60 fill. — 
21 kor. — Kétszeres 17 kor. — fill. 18
kor. — fill. — Rozs 16 kor. — fii). 17 ko-.
— fill. — Árpa 12 ko>. — fill. 13 ko-.
— fill. Zab 13 kot. 50 fill. 14 ko 50 fill.
— Kukorica 13 tror, 40 fill 13 kor, 80 fii.
— Lencse 20 kor. — fül. 22 sor. — fill. — 
Bab 18 kor — fii). 19 kor. — fii) — Kö
les 13 kor. — fill. 14 kor — 611.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here termeszétől aranKamentes 160-170 
Vörös lóhere, kis aránkás 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 130 — 135 Luczerna 
természettől araukamentes 170—180 Lu- 
ezorua, világos szemű aránkás 140—144 
Luczerua, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi május hó 16-től 1910 évi május bó 22-ig.

Születés.
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Ferenczi János Chren Ilona fiú János László
Béres Benedek Balogh Maria leány Margit Mária
Miklósy V. Kacsmányi G. leány Irén Gizella
Balogh A. Korsamer J. fiú Pál Péter
B1bu~S. Schweiger G. fiú Sándor

Hazassag.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Agg Bálint Graeza Jolán ref.
Tóth Jónás Szabó Julianna ref.

Halálozás

Az elüunyl neve Kora A halál oka

Jiagy József Ü7 éves Tüdő, mellű, gy.

Nyilttér*)

LSEI D LITZ-PORl!
Enyh**, oldó há'ÁNZrr mindazoknak, kik emésztési 
i»’ árokban és az illő életmód ugyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ZbvColl
k szí tmenyeit.

SÓS -BORSZE
OLL-FÉ LE

F »'■ bedörzsölés, , 
elismert, régi jóhirnevű házis/.et / I . 
szaggatás és hülésböl származó I-I t 

unuduiniomü betegs-'gek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában AT •"

Fnszaiküldus hely MOLL A gyógyszerész.
Oh. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

Kapható :

KNAPP IGNACZ drogériájában Léván.

tclenül vls/kctegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi letét 
veszélyezteti, az sajnálatra- 
niélto. Ámbár ez csak bor
inge: lésre mutat, mégsem 
létezett czidcig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sót hónapo
kon at ezen bajban szen
vedők lét; égbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tái- 
saságban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez

a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vaka ó 
ujjat önkivületlcnül magihoz készteti Ez rendesen 
a kezdete s rosszabb >dő viszkelégségre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jelcinek tekinthető, 
«£y minden ilyen esetben amúgy is az orvosi 
tanácsra kell ha lgatni. Sok orvos S viszketeg- 
betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker féle 
szab: 4. gyógyszappan kedvező s gyors hatá át. 
A vastag te <.i hab ezen szappan 'által e.őitás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, úgy, hogy 
légre teljesen elmúlik. Ezen idegbántő borbajt a 
Zucker féle szabad, gyógyszappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb reménynyel el lehet 

távolitan:.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. S5" ,-os gyógyszappanja a leg- 
liathitősab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fill. 
Zucker szabad. 15 r«s gyógyszappanja. ha
tásában smennyiségében gyengébb. Darabjaikor. 
Ehhez való Zuckooh’krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kor. 50 fi'.L, 

kis tubus 125 kor.

628,1910 tlkvi. sz. érk. március bó 4-éo.

Árverési hirdetmény.
Az rjbányai kir. jbiróság, mint tlkvi. hatóság 

közairré teszi, bogy Zsüiucsan József vé _■ reh aj tatón xk 
Lup’.ák János végrehajtást szenvedő ellent 85 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
az aranyoznia'óti kir. törvényszék, (az újbányái kir. 
jbiróság) terül étén lévő az újbányái 513 sz. tjkvben 
A, I, 1, sor, 37. hrsz. (rét) 140 kor. btcsértékü, — A. 
r. 2. hor. 38 hr«z. (szántó) 895 kor. becsértékü, — A, 
1, 3, sor, 89. hisz. (lét) 56. kor. becsértékü, — A, I, 
4, sor, 40 hrsz (rét) 139 kor. becsértékü, — A, I, 5 
sor, 971/a. hrsz. (beltelek házzal) 1200 kor. becsértékü, 
— A, I, 6, sor, 970/a. hrsz. (veteméayes kert a hál 
mellet) 71 kor. be«s:rtekü ii gatlauokra az árverést 
elrendelte és hogy a fenn-bb megjelölt ingattatok az 
1910. évi junius ho Il ik napján délelőtti II orakor a 
tlkvi. hatoaag helyiségében megtartandó nyilván os 
árvetésen a megállapított kikiáltási ar 2/3. részén alul 
eadatm ntm fognak.

A vere/ni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bcCsÁriiiak 20%-át készpénzben, vagy az 1881. évi 
6J t. c. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november bó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság* 
üxymiuisteri rendelet 8. |*ában k ieiö’t óvadékképes 
ér’ékpap>rbm a kiküldött kézihez letenni, avagy az 
1881. 60. t. c. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a 
bir.'ságual elő eges e helyezés ről kiá.litott szabályszerű 
elismervényt átázó Igái tatul.

Újbányán 1010. évi március hó 16-án.

A kir- jbiróság, mint tlkvi hatóság.

Fátkay s. k.,
kir. jhiré.

H kiadvány hiteléül :

Kovácsik József,
kir. tkkvezető.



CS. ós kir. udvari srállitó
X filSZLQIj' virágkereakedése, Buda
pest, Vili., R4kócsy-ut 3. Kópes árjegysé- 
kst kívánatra díjtalanul küld.

Orvosi műszerek, ,aSíp,k
Kossnth-ntcga 17 ik szám.___________

Üzlethelyiség
Steiner Sándor órás és éksseréssnél.

TM-ÍÁ Váh Léván Kálnaiutca 
JeJSLCLO HftZa 22 SZ hás, mely á'l 
több lakásból tágas udvarral és kerttel, 
ssabad késből eladó. Bővebben értekesni 
lehet ugyanott a hásnál.

SAROK

__________ B A S

.Já Vén BsIssbs utca 8 ssám 
JmjI^CLO XlwZa 4 szobából és mellék- 
aelyiségekbŐl álló hág osabadkégböl eladó.

Kiadó lakás.
baD, három sióba, előszoba és mellékhelyi
ségekből álló lakás augusztus hó l-töl kiadó. 
Bővebb értesítés Csekey Vilmos ügyvéd 
úrnál ott a házban.

Gazdák figyelmébe. &.T,' 
Chyly Salpeter, sH.r.toti marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz
áé kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — prima kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohim Léván, Lász'ó u*cza 2.

Árverési hirdetmény.
Msgasmart község képviselőtestü

lete f. é. 14, sz. határozata szerint 
Magasmarton (u. p Újbánya) 2084 k. 
holdon gyakorolható vadászati jog1 
1910 aug. I töl 1916 jul. 31-ig terjedő 
6 évre f. é. junius hó l-én d. e. 10 
órakor Magasmarton, a községi biró 
házánál tartandó nyilvános árverésen 
haszonbérbe adatik.

A kikiáltási ár 300 kor. 10% 
bánatpénz.

Az árverési feltételek Magasmarton 
a körjegyzői irodában megtekinthetők.

Magasmart, 1910. május 4
Községi elöljáróság.

_______ 1910. május 22.

Feltűnést keltő találmány l A fogápolási 
részben felelnek mag 
hivatásuknak. Az illa
tos szájvíz a togkőle- 
rakodás* mag nem 
akadályozza a togpor 
hosszas hassoál&'a pe
dig a fog zománcát 
koptatja el Esen hi
ányokon segít egy ki
tűnő uj találmány, a 
fogszappan maly erős 
fogva a szájüreget hi- 

ta'maean deeinf.c álja, a fogakat fehéríti a a 
romiéitól megóvja. Beszerezhető gyógytárak- 
ban, drogériákban egy • oronáért. 3 drbt. 3 
koronáért bérmentve küdSstraka gyógy
szerész Mohok — K^phitó „Fekete Sasu 
gyógyszertárban Lóvén.

Kátránytetölemez,
facement- és valódi aaz- 
faltlem z-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a iegmtS’-zebbmenö sza

vatossággá1. 
Minden szak Lavágó 

kátránytermék gyártáHa 
Minden fajta tető- és 
elszigetelő lemezeknek 

készítése.
Költsége őirányzat és 

műszaki felvi'ágositások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

nedves falak
ellen. A jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
legolcsóbb elszigetelő esiköze. — Védászköz istáUó- 
gőz ellen. Számtalan elismerölevél. Prospektus ingyen.

M E N Z E L K. c. Pozsony.
Fiók: Szombathely.

Loserth Dezső 
fűszer-, csemege-, bor- és ásv.-viz kereskedése. 

LÉ V A, Kossuth Lajos-tér I. szám-

Naponta friss felvágott. Teljesen friss ami. Prágai sódar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkái. — Friss Mautbner-fele manak.

Jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálás |

HANGVERSENY GRAMOFON.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván.

Az itt ábrázolt beszélőgép 
23—22 cm. széles és 13 cm. 
magas tokban, kitűnő hang
dobozzal, játszás közben for
gatható színes virágtölcsérrel 
minden nagyságú lemezhez 
alkalmas, 2 darab 19 cm. át
mérőjű mindkét oldalon be
játszott lemezzel együtt

W 16 forintért
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás díjmentes.

Kiéin Sándor, órás és ékszerész Léván.

Cl

mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. ■■■■

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
újonnan épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek 

u. m. HOFHERR és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

■ - gépek és géprészek. -

ö.

______________________

!! Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem 
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.
— ► 4



1910 május 22. 7

kaphatók.

J

SOrgönycltn

Szabóék

Bpest.

Telefon

76-48.

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6. sz.
iGresham palota, a iánchlddal

Pályázat.
Nagyméltóságú Kazy János úr 

Garam-Veszelei gazdaságába cséplési 
felügyelő kerestetik.

Javadalmazás havi 60 korona és 
ellátás.

Folyamodványok a Gazdasági 
Intézöség czimére: Garam-yeszele, 
u. p. Nagy-Sáró ; küldendők.

szemben)

B A M S

Vásárolják „csak üvegekben".

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
ÍIV Árjegyzék Ingyen es bérmemve.

Erdei József
Poil&k Ziigmond

Zsamóczán :
Fiiszek Győző
Feichherz Izidor

Léván: K_ a. p ható
Engel József és fia 
Heksch Illés Ipolyságon : Újbányán:
Kern Testvérek Barc'seller M. Cservinka M.
Kertész Lajos Bolner Pál Heinricb Ede
Knapp Ignácz Cióia József Verebély en:Lose’-th Dezső Dómba Károly utóda
Tollák Ká'rnán Brack I^dAcz Ccirok István

Legjobb sütemények 2ÍnÍP7lfV
kaphatók Ul|Jlu£llJ

czukrászdában
LÉVA.

Főtér Fried.man.n-iiéz.)
fe8 rs

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

| Kern Testvérek
|| fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Szives megkeresésre készséggel szolgaiunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajankt.

valamint állandóan friss CSemege- 
8ajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat 
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak I
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gumiul- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-hános, min 

dennemtl íestékáru,
portland és románczemont 
állandó magy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor áruda. 
DISZKOSZORUK, 

fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

5 é-vi jótállásra.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel. alumí
nium, email, öntött és lemez

kony haedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt, lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsiő olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogOB- és kőmives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások, olajozok, keuőszelenczék, gép- 
szijak, szivattyúk, keudertömlők, törnitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, Üllők, 
kereskedő Imi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczéhzerübb többször csavart horg drótfonat- 
kerités és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.
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Részvényaláirási felhívás a

Barsv/rmegyének nyuga'i részén, a Zsitva-völgy nagy termő vidékének központján, a fejlődésre hivatott 
Verebély város közönségének rendelkezése alatt nem áll pénzintézet A legcsekélyebb péuzügyi hitelművelet, vagy 
gyümölcsöző tőkeelhelyezés céljából reá nézve többé-kevé.bbé idegen pénzintézekhez kénytelen fordulat, ami hitel
igényének csak bizonytalan és drága kielégítését vonhatja maga után. Nem kényelmi szempontból tehát, hanem a 
környékbeli közönség boldogulásának szempontjából kívánatos, hogy egy saját céljuknak megfelelő részvenytarsa- 
sági alapon szervezett oly pénzintézet létesüljön, mely, míg egyrészt a bitelkeresőt viszonyainak alapos ismerete 
mellett azok kielégítésére alkalmas, addig másrészt a tőkések bizalmát is bírva, a felesleges tőkék hasznos gyümöl- 
csöztetése által a takarékosság emelésére buzditólag hat a gyors, o'c ó hitelszerzésre alkalmat nyújt.

Ezen viszonyok és körülmények indítanak bennünket, alapítókat arra, hogy a 
nagy közönséghez forduljunk azon bizalomteljes kéréssel, hogy felhívásunkat kellő 
figyelemre méltatni és az alábbi tervezetben megjelölt célú és tárgyú részvénytársa
ság részvényeinek jegyzése által a társaság megalakulását lehetővé tenni szíveskedjék.

A megalakulandó „Verebélyi Takarékpénztár Részvény társaság “ tervezetét a következőkben ismertetjük :
1. A társaság célja : Takarékpénztári üzlet folytatása által Verebély és vidéke tőkegyüjtő és hiteligénylő 

közönsége gazdasági érdekeinek előmozdítását és saját részvénytőkéje hasznosítását képezi.
2. A társaság határozatlan időtartamra alakittatik meg.
3 A társaság alagtőkéje 200 OOO korona, mely 2000 drb. egyenkint 100 korona névértékű 

névre szóló teljesen befizetett részvényből áll.
4. A részvények aláírási határideje 1910. évi junius hó 30 ika.
5. A részvénytőke túljegyzése esetén alulirt alapítók fentartják maguk részére a redukció mikénti gyakorlása 

tekintetében a szabad rendelkezési jogot.
6. A részvények jegyzésével egyidejűleg a jegy tett részvények névértékének 30% a készpénzben befizetendő. 

A részvények névértékének további 40% a az 1910. október hó l ig s a további 30% psdig december hó 1 ig, az 
alapitási költségek cimén elszámolandó, részvényenkint megállapított 3 koronával együtt fizetendő be. Az első részlet 
befizetését az alapítók, ivtarlók is jogosítva vannak közvetítés végett elfogadni, de szivességből a „Lévai Takarék
pénztár r. t.“ Léván és a „Privigyei Népbank r. t.“ Privigyén i, elfogadja a befizetéseket, a további részletek azon
ban már a megalakult „Verebélyi Takarékpénztár r. t.* pénztáránál fizetendők le.

7. Alulirt alapítók fentartják magukuak a tisztviselő-kar szervezését és az első igazgatóság megválasztásának 
jogát 3 évre kiterjedő működési jogosultsággal,

8. Az aláírási zárhatáridőtől számítandó 2 hónapon belül az alakuló közgyűlés összehívandó, mely közgyű
lésre a társaság részvényesei a Verebélyen, Léván. Nyitrán és Privigyén megjelenő egy-egy hírlapban közzéteendő 
hirdetmény által fognak összehivatni.

Verebély, 1910. április 30-án.

Az alapítók:
Lévai Takarékpénztár Részvénytársulat:

Holló Sándor s. k.
igazgató elnök.

Sohubert Pál s. k.
igazg. tag.

Privigyei Népbank Részvénytársaság:
Báró Sternberg s. k., Dr. Szkiosák s. k.

Nécsey József s k.
földbirt., m.kir. postamester, Verebét yen.

Singer Sándor s. k.
nagykereskedő, Privigyén.

Dr. Kovács Gyula s. k. 
ügyvéd, Verebélyen.

Schmiedt Imre b. k. 
bankigazgató Privigyén.

Jezsó János s. k.
plébános, Melleken.

Nagy Sándor s. k.
ev ref. Jelkész Mohiban.

Cservenka Kálmán s. k. 
s. lelkész Vorebélyen.

Book Simon s. k. 
nagybérlő, Nagymányán

Rosenzweig Géza s. k. 
kereskedő, Verebélyen.

Matuska Imre s. k,
kisbirtokos Verebélyen. j

Matuska Albert s.^k.
kisbirtokos Verebélyen.

CsászárftLrdö tél/* gyógyhely, a 
magyar irgalmasrend tulajdona. E aörzngu 
kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren- 
dezé.ü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hö'gvet és 
urak részére. Török-, kő és márványfür
dők ; hőlég-, szénsavas- és v llamosviz- 
fürdok. A fürdők kitűnő eredménnyel baas- 
néitatnak fő'eg cuzos bántalmaknál és 
idegbajok ellen. Ivó kúra és légtől <rvek 
burutos eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. Oyógy és zenedíj nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

f

FISCHER JÁNOS
V., Nádor-utca 35. szám.

Cséplókészletek 
mtinKTELL 

eredeti svéd 
nyersolajmotorés 
lokomobilok 
BENZIN- és 
szivógáa telepek 

mérnök, lualomépitéuet, Budapest' « 
Sürgönyeim: TURI11NA.

Z:>o«ta.t>,lga,x^lgpé3a.ztábrl szá,rxxla, : 224OS.

Nyomatott Nyitrai éa Tárea r. t. (yormjtóján Léván.


