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POLITIKAI 1TETILA.T’.

HIRDETÉSEK

□ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak.
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Megjelen vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS: Dl. KER SÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ŐS TÁRSA T. t.

ítélet előtt.
Pár nap választ el bennünket az 

ütközettől, melyet hazánk alkotmányá
nak védelmében, a kormány akarata 
folytán megvívni kötelességünk.

Junius 1-én kezdődnek a válasz
tások, szerdán választunk mi is kép
viselőt. A nemzet ítélni fog abban a 
harcban, amelyet önállóságáért, füg
getlenségéért folytat.

A király meg akarja kérdezni a 
nemzettől, hogy mit akar ? A gazda
sági közösség fentartását, avagy az 
önállóságot ? Kötelességünk, hogy 
mindenre őszintén feleljünk. S nem 
kételkedünk, hogy az egész ország, 
hacsak akaratát etetés, itatás s más 
korteseszközökkel meg nem vesztegetik, 
nyíltan, becsületesen az önállóságért 
küzdők mellé áll a választási harcban.

Miután pedig a nemzeti mun
kapárt a rendelkezésére álló minden 
eszközzel bevonult a harcba, egyesí
tenünk kell erőinket valamennyiünk
nek, hogy megakadályozzuk a népaka
rat hamisítását.

Tömörüljünk, míndvalamennyien. 
akik hazánk, nemzetünk megerősödését, 
felvirágzását azoknak az elveknek, 
jelszavaknak ténnyé válásától remél
jük és várjuk, amely- jelszavaknak 
ténnyé, valósággá, törvénnyé váltását 
az uralkodó ellenállásán kivül a nem
zet törpe kisebbségének tiltakozása 
akadályozza meg.

Gyűljünk egy táborba mind, akik 
a gazdasági függetlenséget, önálló ma
gyar hadsereget, általános választói 
jogot akarjuk s győzzük meg a még 
velünk nem tartó ingadozókat, habo- 
zókat, hogy az általános választói jog 
juttatja jogokhoz, képviselethez, az or
szág sorsára gyakorlandó befolyáshoz 
a kisiparost, kiskereskedőt, kisgazdát, 
tehát társadalmunknak éppen azon 
rétegeit, amelyeknek sorsára elhatáro
zásunk döntő, áldásos befolyást gyako
rolna a magyar pénzpiacnak és ma
gyar vállalkozásnak az osztrák tökétől 
való függetlenitése.

Magyarázzuk meg nekik, hogy a 
gazdasági közösség fenntartása esetén 
a magyar kereskedelem sohasem lesz 
önálló, a magyar ipar sohasem lendül 
fel, a magyar gazda nem látja igazi 
hasznát munkájának ! Fejtetik ki az 
összes közelebbről, vagy távolabbról 
érdekeltek előtt, hogy addig, mig az 
önálló magyar hadsereg kérdését meg 
nem oldották, addig nincs megoldva a 
hadseregszükségleti szállítások kérdése 
sem, addig mi csak katonát szállítunk, 
ami pénzbe kerül, de nem szállítunk i 

ruhát és felszerelést, amiért pénzt tói 
kapnánk.

Mind e Kérdések megoldását a 
választói jog általánossá tétele készíti 
elő, amely szóhoz, joghoz juttatja mind
azokat, akik mm dúsgazdag apák 
örökéből, de becsületes munkával tart
ják magukat és családjukat s akiknek 
épp ezért mindenekelőtt munka kell. Az 
igazi munkát megadni, a jól végzett 
muukát tisztességesen megfizetni pedig 
csak akkor tudja a kereskedő, a gazda, 
az iparos, hogy ha saját létfönntartása 
biztosítva van.

A kereskedőnek, iparosnak, gaz
dának pedig a gazdasági függetlenség 
százszor erősebben biztosítja megélhe
tését, sőt. megerősödését, mint a gazda
sági közösség meghosszabbítása, azért 
kereskedőnek, iparosnak, gazdának s 
mindazoknak, akik közvetve tőlük élnek, 
egyesülniük kell az ország gazdasági 
függetlenségének s az azt. előkészítő 
ákaláuos választói jognak kivívására.

Óit legyen a választás napján 
minden magyar ember ».öggetlenségi 
táborban. Ha lelkesedésünk nem csök
ken, ha a nemzet jövőjében vetett 
bizalmunk nem lankad, akkor nyu
godtan várhatjuk a nép döntését. Akkor 
előszedheti a korín íny a voit szabad- 
elvíípárt által használt fegyvereket mind, 
hazaszeretetünk paizsán meg fog törni 
minden ereje.

Magyarok nagy Istene, nyújts erőt, 
hogy alkotmányunk védelmi harcát 
sikerrel vívhassuk meg !

A feltalálás és az iskola.

Hz a múlt idők vívmányait bizonyos 
szempontok szerint vizsga juk, többek között 
oiy tényeket fedezünk fel, melyek bizony
ságai annak, bogy a letűnt századok felta- 
Iá ásai úgy meuuyiség, valamint a minemü ég 
tekinteteben jóval alantabb fokon állottak, 
mint a folyó századé. A XX ik század tehát 
teljesen méltó ahhoz, hogy a „feltalálás 
a?ázada“ névvel il eszük. E század feltaláló 
elmii többé-kevésbé legyőzték azokat a ter
mészeti erőket, melyekkel az emberiség 
évezredeken At folyton viaskodott, hogy 
éietérdekeit kedvezőbb lörülmények kere
teibe behelyezhesse. Az, ami valamikor az 
egyéni elme tudatlanságának, imádás, rette
gés, o oda, stb. tárgya volt, ma már jóformán 
mind a természettudományok érvényesülése 
áital az egyéni ész parancsaink engedel
meskedik, hogy i'yeotén h sznositható, érté- 
kesi'hetö legyen. Azonban sok ezer évi 
f.j ődér szükséges volt ahhoz, hogy a mo
dern korban értekesülö mesterséges tényezők 
az egyén elméjében mint „fehalálások" 
megfogamzanak s kü sö megjelenésükben 
állandósuljanak, 1

A felta á'ás fejlődése kezdetben csak 
igeu lassú tempóban haladt előre. E lassú 
haladás okát sok körülményben keli keres
nünk. Azonban a fejlődés törvényszerűségéből 
vont következtetések arról győznek meg, 
hogy az okok legnagyobbika minden két
séget kizárólag az egyén tudatlanságában, 
továbbá a különböző külső akadékokban, 
mint pld. az emberiség harcaiban, vérengzé
seiben, barbarizmusában, vallásában stb. 
mrlyek a meglévő kultúrát többé-kovésbé, 
vagy teljesen megsemmisítették, fejlődésében 
megakasztották, gyökerezik. Tagadhatatlan 
ugyan, hogy maga a háború is tetemesen 
hozzájárult a feltalálás kezdeményezéséhez, 
mely kezdeményezés főleg a harci-eszközök 
feltalálá-á-a irányult, ámde e felta'álás csak 
egyoldalú jelleggel birt. Azért a békés, 
nyi godt idő sokkal jobban kedvezett a fal
ta á ásóknak, különösen pedig a mindenolda ú 
feltalk á oknak, mint a harcokkal fűszerezett 
idő. A feltalálás lassúságát és tökéletlen 
voltát még az is tetézte, hogy az egyéni 
elme ténykedése jó hosszú ideig jobbára 
csak az integrálódott körben mozgott, ellen
ben a differenciálódott és a sneciálizáhidott 
köröket mellőzte. Mar pedig számos élettani 
tapasztalat amellett tanúskodik, hogy a fel
találások kezdeményezőjét leginkább s min
deneke őtt a differenciálódott, speciálizálódott 
elme ténykedésében kell keresnüak. Ebből 
magyarázható a modern kor feltalálásainak 
gyors menetű haladása, mely haladás a 
kultúra éltetője és tökélesitöje. Joggal állít
hatjuk, kogy a kultúra anyagi tényezőjének 
legfoutossabbikát a feltalálás kepezi. Látjuk, 
észleljük, hogy azokban a társadalmakban, 
melyekben a feltalálás tényezői gyakorta fel
színre kerülnek, ott a természet anyagai, 
nyerserői, melyek ily jellegükben az egyénre 
nézve hasznavehetetlenek, mindinkább az 
u. n. „mesterségesség* hatalmába kerülnek, 
hogy a kultúra haladását kedvezőbbé, töké
letesebbé tegyék. Tény, hogy a különböző 
feltalálásokból sarjadzó mesterséges tényezők 
nélkül a mindjobban szaporodó társadalmi 
elemek nem tudnámk életszükségleteinek 
kellő érvényt szerezni. Nem tudnának azok 
nélkül megélni Azonban a modern feltalá
lások nemcsak arra céloznak, hogy az egyén 
életszükségletei, életigényei bizonyos mérvű 
kielégülést nyerjenek, hanem egyúttal arra 
is, hogy az egyén élettevékenységét köny- 
nyebbé, helyesebbé és kedvesebbé tegyék. 
A faltalálások által az egyéni elme többé- 
kevésbé legyőzte az itommunka érvényesü
lését s maga lépett az életküzdelmek meze
jére. Az éazakarat diadalt aratott az ösztön
akarat fe'ett, hogy a feltalálások tökéletes 
haladásának útját egyengethesse.

Valamikor a feltalálás többnyire a vé
letlen müve volt, jelenleg az északírét és 
sz előrelátás szükségszerűségén épül. Az 
ész kárát és az előre átás megnyilatkozásából 
fakadó feltalálás mindent javít, tökéletesít. 
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ami az egyén életszükségleteinek, életigé
nyeinek hódol. A régi, kevéabbé észszerű 
tényezőket kiküszöböli s olyanokat áilit 
előtérbe, melyekből bizonyos praktikusság, 
munka-megtakaritás stb. sugárzik ki. A mo
dern teobnika minden számottevő eszközével 
kutatja, fürkészi a természet rejtett titkait, 
bogy az egyén szolgálatába szegödtesse. 
Egyszóval mindennek keresi a hasznosság á*, 
értékét. Megjegyzendő azonban, hogy a fal
találó elme ténykedésének a minemüsége 
lépést tart a természettudományok és a 
technika haladásával. Minél fejlettebb a ter
mészettudomány ée a technika, s minél ke
vesebb a metafizikai elem, annál könnyebb 
bepillantani a természet műhelyébe a snnál 
könnyebb kiaknázni az ott rejtett nyers 
anyagokat és erőket. Igaz ugyan, hogy az 
egyén energiája a nagy természet ösener- 
giájáhos képest csak parányi ; igy tehát 
ebből a szempontból véve maga as egyén 
képtelen volna arra, hogy a természet erőit 
megfékezze és kiaknázza. Azonban korántsem 
as egyén energiájának, hanem pusztán az 
ész ténykedésének köszönhető, hogy a ter
mészet bizonyos erői as egyén szolgálatában 
állanak. Mihelyst megértettük a természetet, 
megismertük fennálló törvényszerűségét, 
könnyen irányíthatjuk s szükségleteink, igé
nyeink céljaira felhasználhatjuk.

A modern feltalálás as egyén valamelyes 
képességének a szüleménye. Azonban, mint 
bármelyes helyes képességét az egyénnek, 
azonképpen a feltalálóképességét is ideje
korán kell fejlesztenünk b irányítanunk, bogy 
kellőleg érvényesülhessen. Épp ezért a ké
pesség fejlesztésének s irányításának leghi- 
vatottabb tényezője: as iskola. Sajnos, de 
való, hogy hazánk iskolái a képességek fej
lesztésére s irányitására ezidősserint sokkal 
kevesebb gondot forditanak, mint a müveit 
nyugott iskolái. Ennek bisonysága azon 
siralmas gyámoltalanságunk, ügyefogyottsá- 
gunk, melyet a feltalálások terén iépten- 
nyomon észlelhetünk. Ebben egyúttal meg
lelhetjük azt aa okot is, mely iparunkat, 
kereskede'münket, egyszóval egész kulturális 
mivoitunkat a művelt nyűgöt egyes á'lamaival 

nemben bittérbe szorítja. Világos, hogy 
ebből eredőleg anyagi helyzetünk sem lehet 
oly kecsegtető, mint a feltalálások államaiban. 
Péniünk javarésze külföldre vándorol, bogy 
a kulturális fejlesztésünket célzó tényezőket 
onnan beszerezhessük. Hogy azonban a ma
gyar elme ia fogékony feltalálásokra, hogy 
a feltalálásokra irányuló képesség a magyar 
elmében is található, megmutatta a múlt, 
de mutatja legújabban az aviatika terén észlelt 
feltalálás is. Jóllehet, hogy a magyar elmé
ben sokkal előbb fogamzr t meg a repülőgép 
feltalálásának eszméje, mint esetleg egyebütt, 
de, mert nem volt alkalma arra, hogy ez- 
irányú képességét fejlessze s teljesen érvé
nyesíthesse, mások, idegenek vitték s viszik 
el as e téren kivívott diadalok babérját. 
Akkor ocsúdunk fel, amikor már késő. C ak 
ilyenkor látjuk, bogy mennyire ügyetlenek, 
gyámoltalanok, elemiek vagyunk a technika 
és természettudományok mezejé'*. Az ok, 
melyet már szóba hoztunk, iskoláinkban 
keresendő. Ha bepillantunk iskoláink tény
kedésének mélyére, szembeszökővé vá ik, 
bogy az anyag, melyet a tanuló e’méjének 
isméi etssersés céljából nyújtanak, jobbára 
száraz, elvont s az életben kevéssé haszná
landó adatokból ál). A megüllepedett ósdi- 
ságok gyötrik iskoláink széliemét. így 
többek között p’d. évek botszú sor.'n bíbe
lődnek a klasszikus nyelvek megtanításával, 
ahelyett, hogy a modern nyelvek valamelyi
kének alapos megtanítását tűznék napirendre. 
Az ily körülmények közepette a tanuló-e'me 
ténykedésének javát a száraz nyelvtanulás 
foglalja le a maga számára, mi velejében 
szülőoka a mancprág annyira elharapódzó 
szeliemi kimerülésnek s idegességnek. Es 
által as elme elveszti azt a frisseséget, 
rugalmasságot, elevenséget, mely a találé
konyságnak, a' feltalálásnak a kezdeménye
zőjét képezi.

A tanuló veleszületett képességeit leg
kevésbé sem tudja kellően érvényesíteni 1 
hatánk iskoláiban. A mostami rendszer a 
tanuló képességeit ienyügösi éa béklyóba 
veri. A körűim myek jóformán csak az u. n. , 
„elvont* eim.'uek kedveznek, ellenben a 

konkrét e'me képességei elcsenevésaednek, 
vagy elfajulnak. A természettudományok és 
technikai ügyesség, mely a feltaláloképesség 
legfőbb forrása, a többi tanítási tárggyal 
szemben csak másod, harmadrendű szerepet 
játszik. így a tanuló a tanulási időtartam 
alatt tokát sajátit el, de annak csak egy 
kis részét, mintegy 10, 20%-kát tudja ké
sőbbi életéveiben úgy egyéni, mint pedig 
szociális szükségletei számára értékesíteni. 
A tulajdonképeni iskola és at u. n. életiskola 
között nincs meg a megkívántaié összhang. 
Pedig az iskola csak akkor felelhet meg a 
körébe rótt követelményeknek, ha arra tö
rekszik, hogy mindazt, amit a tanuló az 
iskola kebelén szerzett, később az életben 
a maga helyén értékesíthesse. Ebben rejlik 
a modern ember nevelése, oktatásának szük
ségszerű feltétele.

Bámuljuk a RosseveUek világnézetének 
átlátszódását, szellemének praktikus mag
nyilatkozását anélkül, hogy eBzünkbe jutna, 
hogy mindest korántsem az öreg Európa 
konzervstiv iskolája, hanem a fejlődés tör
vényszerűségén épült amerikai iskola szülte.

Tanuljunk tehát az Egyesült Államok 
modern isko'áitól, mert van mit tanulnunk, 
de ne utánozzuk azokat, mert a szolgai után
zás elébe vág az e'me önállóságának s ezzel 
együtt feltalálóképességének is. A magyar 
iskolák teljesen vessek le a régi idomtalan, 
s a modern életben már kevéssé érvénye
sülő ruházatot s újabbal, praktikusabbal 
öltözködjenek. Mart bizonyos, hogy az a 
miliő, mely a ruházatnak valamikor ked
vezett, már a múltak homáyában veszett 
el s helyét a kor szelleméhez >1 eizkedö 
foglalta el.

Egyik nyomós hibánk abban rejlik, 
hogy mi csak darabonként vesszük isko
láink ruházatát s emellett engedjük, hogy 
a modern ruhadarabok mellett a „divatját 
muita“ ruhadarabok is érvényesüljenek. 
Természetes, hogy az ily öltözködés hely
telen és nevetséges is.

összevetve az előadottakat, láthatjuk, 
hogy a feltaláló képesség heyei fejleszté
sének a nyitja egyes-egyedül csak a min-
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A puttonban elhordott domb.
Irta: Jaross Fereno.

Néhány év előtt azt kérdezte valaki 
egy úri embertől, aki — mellesleg legyen 
mondva — a szolgálóját vette el feleségül, 
hogy : milyen as uj menyecske ?

Amire aa illető est felelte :
— Hát kérem: se szép, se csúnya ; de 

nagyon kedves 1
No, arról az asszonyról, akiről es a 

rövid história szél, én még ezt sem merem 
állítani ; mert — erősen túljárván a me
nyecske-koron, — már kedves sem le
hetett.

A természet nem adott neki amazoni 
termetet. Öreges, alacsony és gyönge teBtü 
volt; a soványsága pedig vetekedett egy 
rosszul táplálkozott heringével. És dacára 
eme fogyatkozásainak, mégis elhordta azt a 
bizonyos dombot. A hátán hordta el — 
puttonban.

A mi utcánk nevezetes alakjai közé 
tartozott egykor ö is. As ura után, aki 
tisztességes földmives volt, — KupcsAnénak 
hivták, Kuposóék ott laktak a mostani 
Hagya'ja legvégén; a hegy oldalában. As ö 

házuk után már usak két ház következett 
azon ut mentér, amely az izraelita temitö 
mellett a Kereszthegyre vezet.

Fiatal korában a házaspár elég takaré
kosan gazdálkodott; volt házuk, 3—4 darab 
földecskéjük, szőlőjük a Kurtahegyen és 
két lovuk. Da később — a házat kivéve 
— mindent elittak. A pálinka pusztította 
el összes vagyonukat. És valóban sajátságos, 
hogy a pusztításban nem a férfi, hanem az 
asszony járt síül. Tudom, mert lOttssor 
magam is hallottam éa láttam, amikor a 
Magykutusba mentünk Japtázni, — hogy a 
férli sokat pöröit a részegeskedésnek in
dult asszonnyal ée gyakran as ütlegeket 
sem kímélte tőle, hogy jobb útra térítse, 
üe hasztalan volt minden törekvése. A 
végeredmény az lett, hogy bujában ö is 
nekiadta magát a pálinkának és versenyt 
ivott a felesigével, aki azonban jobban 
győzte, mint az ura, mert ez évekkel előbb 
pusztult bele.

Gimnazisták oromban, a hatvanas évek
ben, amikor még a torna és a játék nem 
volt hivatalosan felvéve aa iskolák órarend
jében, — Léván a diákság a követkeiö 
helyeket használta já'saótereknek ; A nagy
fogadón túl lakó diákok többnyire a major 
alatt szoktak játszani. Mi, hegyaljai fiuk és 
a hozzánk közel lakők pedig a mostani 

Kohári- és Hegyalja-utcák között levő 6<f. 
nyában, ahol a 70-es években honvédségünk
nek első lövöldéje volt, — vagy a Kis- 
és Nsgy-kuuaban ütöttük a laptát kora 
tavasztól késő őszig. Nagykuiusnak nevez
tük az utcánk vegén, a hegy aljában, a 
jelenlegi kőbánya éa kocsiút közt elterülő, 
hosszú és tágas teret ; a Kiskutus nevet as 
izraelita tem itő előtt jobra fekvő, lankás, 
dombos, hely viselte. Legkedvesebb játékunk 
a nagyméta volt, amelyben — két pártra 
oszolva — néha 30-40 diák is résstvett. 
A nagymétának a szereplői voltak : a 2—3 
métáé, a liberátor és az adogató. A nagy
metán kivül kedvelt laptajátékaiuk voltak 
még : a kisméta, kerék méta, a nyitrai dup
lex, a voco-voco, aa iskola stb.

Est a kis vargabetűé kitérést ssért 
ékeltem Boraim köré, hogy felelevenítsem a 
Kutus nevet, amely a fiatalabb nemzedék 
előtt ma teljesen ismeretlen.

Amikor Kupcsóéknak már csak a há
zuk maradt meg, egy ideig napszámba 
jártak.

Férje halála után az asszony egy alka
lommal jól szemügyre vevén a háza tájé
kát, arra a nsgy felfedezésre jutott, hogy 
as udvarán levő domb tapasatásra használ
ható sárga agyagot tarUlmaa. Ezt értéke
síteni keli 1 — gondo'á magában.
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den oldalú öntevékenységben gyökerezik. 
Engedjünk tehát teret * tanuló öntevékeny
ségének. Képesítsük a tanulót arrs, hogy 
mindannak, amit ériékei, hasznosságát, értékét 
keresse. E szerint tisztában legyen úgy a 
tények, valamint as értékek világával.

Avassuk bele a természet törvényszerű
ségének a titkaiba, amit a terméssettudomá 
nyoknak as eddiginél ssélesebb alapon való 
tanitása átal érhetünk el. Fordítsunk gon
dot a tanuló technikai ügyességének fokozá
sára s nemesbítésére. Ezek kapcsán nem sza
bad figyelmen kivül helyeznünk a technika 
legújabb vívmányainak megismertetését sem. 
Mert ha a tanuló már as iskolában megis
merkedik a modern technika vívmányaival, 
akkor a későobi életében sokkal kizáróla
gosakban boldogul, mint ellenkezőleg.

Záradékul meg kell jegyeznünk, hogy 
as iskolának korántsem lehet feladata, hegy 
minden egyes tanulóból feltalálót neveljen, 
mert ehhez sem ideje, Bem pedig eszköze 
nincs. Amit a cél érdekében tehet, legfel
jebb az lehet, hogy a tanuló minden helyes 
képességét, igy tehát fedalálózépességét is, 
mindjárt a Kezdet kezdetétől fogva fejlessze 
s irányítsa, hogy a képesség későbben kel
lőleg érvényesülhessen.

Szobolovszky István.

Külön félék.
— A király nyitja meg a parla

mentet. A király legújabb hírek szerint 
június hó 18.-án íövidenb tartózkodásra umet 
Budapestre jön, bogy a |ún. 21. en összeülő 
parlamentet trőnbeszéddel megnyissa.

— A községek beosztása a válasz
tásnál. A juuius hó 1-eu megejtendő orsz. 
Képviselőválasztás alkalmából a választóke
rülethez tartozó községek a három szava- 
z.tszfcdö bizottság közölt így vannak fel
osztva : Léva. Nemesoroszi. Baravörösvar. 
Ujpetend. Éoy. Fajzürr. Malas. Szódó. Tild. 
Nagysáró. Kissaro. Barseudred. Alsóvárad. 
Felsövárad. Bajka. Garamszentgyörgy. Ga- 
rsmapati. Marostaiva. Toré. Nagyod. Aisó- 
azecse. Felsöszecse. — A II. szavazatszedö 
küldöttség elölt szavaznak : Csata. Oros'zaa. 
Garamdamasd. GsramvezeKeny. Barsbesse.

Lekér. Garammikola. Barsbaracska. Csiffár. 
Mohi. Kissalló. Hölvény. Kiskoazmály. Ga- 
ramlök, Z’emlér. Csejzö. G-ramujfalu. Kia- 
óvár. Ujbars. Kiskálna. Nagykálua. Óbars.
— .i III. Bzavazatszedö bizottiág elölt 
szavasnak : Cseke. Fakóveietény. Agó. 
Z.eiiz. Nemcséiy. Nyír. Töhöl. Alsópél. 
Felsöpél. Nagys-nó. Garamsolymos. Garam- 
Kovácsi, Alsógyöröd. Fe sögyőröd. Kisgyé- 
kenyee. Garamtolmács. Garamszölös. Nagy- 
koszmály. Garauikessi. Beiezaija. Várvos- 
ladány. Gtramkelecsény.

— A közegészségügyi bizottság 
megalakulása. B*ra\á megye törvényha
tósági bizottsága jóváhagyván a város áltál 

[ a törvény rendeiáezése alapján elkészített 
I kösegénzsegügyi szabályrendeletet, ennek 

erteimeben a Képviselő estüiet már előzőleg 
megválasztotta a közegészségügyi bizottság 
tagjait, akik e hó 27-én tartottak meg ala
kuló gyűlésükét, amelyen a bizottság egy
hangúlag dr. Frommer Ignácot választotta 
eluöáéve.

— Szakfelügyelői látogatás. Dö
mötör Pa>, iparostauoucisco.ai azakfolügye.ö 
e ho 23-an látogatta meg varosunk iparos- 
tanoncisko újat. Minden osztáyban hosszabb 
időt töltve, végighallgatta a tanítást és a 
tanulók feleleteit. Az osztályok látogatása 
után az iskola tantestületével értekezletet 
tartott, amelyen a szeizett tapasztalatok 
alapján őszinte örömének és teljes megele- 
geüesének adván kifejezést, — Kijelentette, 
hogy ezen iskolánk biztos és jó nyomon 
halad s a tantestület ügy buzgó működésé
vel megtalálta az utat es módot az isko
lának helyes irányú vezetésere. A szak
felügyelő örömmel vette tudomásul, hogy a 
felügyelő bízót ság az iskola 25 éves fenn
állásinak emlékére a jövő tauev elején a 
tauo^cok munkaiból kiállítást rendez. Há'ás 
kösiöuetet nyilvánította a casinónak azon 
nagyle kü határozatáért, bogy az egyesület 
50 eves jubileuma alkalmából létesített
- etezer koronás alapítvány kamataiból évrö.- 
evre az isaolanav égy-egy kiváló tanu.óját 
is részesítem fogja.

— Tíz millió iskolákra. Budapest 
népességének gyarapodásával lépest kell 
tartama az isko á t szaporr árának. Es a 
tövároi e tekintetben meg is hozza a szük
séges anyagi áldozatot, amit legjobban bizo
nyít azon körülmény, hogy legközelebb több 
uj iskola epnéset kezdik meg, amelyek tíz 
millió koronába fognak kerülni.

— Gyászlllr. Mercáder Alajost, a Lévai 
Takarékpenziarnak megboldogult buzgó fő

könyvelőjét, akinek haláláról lapunk előző 
számában már megemlékeztünk, — e bó
23. -án, délután 5 órakor temették el nagy 
részvét mellett. Elhunytéról a mély gyászba 
borult családon kivül a Takarékpénztár is 
adott ki gyászjelentést. A család gyászje
lentése igy szói: „Mercáder Aiajosné, szül, 
dezseri Bobok Bertílla és gyermekei : Editb, 
férjezett szentgyörgyi Szégner Gézáné, Jenő ; 
valamint veje, szentgyörgyi Szégner Gésa, 
unokái, testvérei és as egész rokonság ne
vében megtört szívvel jelenti, hogy a felejt- 
hetetlén férj, a legjobb édes atya, nagyapa, 
testvér és rokon, Meroáder A'ajos, öröz 
nyugalomra tért 1910. évi május hó 21.-én. 
A megboldogult hült teteme folyó hó 23.-án 
délután 5 órakor fog örök nyugalomra he
lyeztetni. Az engesztelő szentmise folyó hó
24. -én délelőtt fe nyolc órakor fog a róm. 
kath. plébánia-templomban az Úrnak bemu- 
tatta’ni, Léva, 1910. május hó 22. Az örök 
világosság fényeskedjek neki 1“ A Takarék
pénztár elhunyt főkönyvelőjének a következő 
gyászjelentésben adózik hálás elismerésével: 
„A Lévai Takarékpénztár Részvénytársulat, 
annak igazgatósága, felügyelő-bizottsága és 
tisztviselőinek nevében áterzett mély fájda
lommal tudatom Mercáder Alajos úrnak, az 
intézet harminc éven át ügyszeretettel és 
buzgalommal működő tiszt viselőjének, fő
könyvelőjének május hó 21.-én, életének 
57 .ik éveben rövid szenvedés után történt 
elhunytét. A részvénytársulat hálás elisme
rése mellett, igaz kegyelettel őrizzük emlé
kezetét. Léva, 1910. május bó 23. Béke 
lengjen porai feletti — Holló Sándor, a Lé
vai takarékpénztár igazgatóságának elnöke.*

— A vigadó bokréta-ünnepélye. 
A vigadónál a munkálatok mar annyira ha
ladtak, hogy az épület emeleti részének 
falai is jóreszben készén állanak. Ezen al
kalomból az épités vállalkozói, Szauer Izidor 
és Mór, teguap délután, a nemzeti zászlókkal 
és zöld galyaakai gazdagon feldíszített 
épületen bokréta-ünnepélyt rendeztek, amely 
után a város megajándékozta a munkásokat. 
Este 8 óra után szükebbkörü társasvacsora 
volt a Schmidt-féle vendéglőben.

— A kir. József-műegyetem meg
nyitása. A Budapesten épült uj József- 
müegyetem hatalmas palotájában fényes ün
nepség keretében szerdán délelőtt tette meg 
a sirály az építés befejezését jelző három 
kalapácsütést s ezzel a fJunaparton emel
kedő impozáns középületet ünnepélyesen 
is átadták tudományos rendeltetésének. Az 
ünnepélyes megnyitás alkalmából a müegye-

És nyomban meg is kezdte a dombnak 
eihordását.

Szerzett egy puttont és abban télen- 
nyáron hordta be a városba az agyagot. 
Naponkint házról házra járt puttonával és 
kinalgatta a tartalmát. Sokszor bizony egeaz 
házsort végig kellett kilincselnie, míg ve
vőre talált. De ez nem riasztotta öt vissza 
a házalástól; mert mégis csak akadt, aki 
szükségből, — esetleg jószívűségből 4—5 
krajcárt adott neki as agyagért s így volt 
pénze pálinkára. A keresetből nagy ritkán 
vitt h aa valamit. Az első boltban vagy 
kői cérnában, amely útjába eiett, elköltötte.

Eveken át folytatta ezt a terhes mun
kát, amely később valósággal meggörnyesz- 
tette amúgy iz vézna és gyönge termetét 
s hogy a puttón alja ne nyomja derekának 
alsó részét, arra egy tál nagyságú, ron
gyokból össaecsavart, vastag, kerek ván- 
kusfélét kötött. Est a védőt az utcabe lek 
elnevezték lopatának. Ez volt a piros posztó, 
itney a gyeiekaket Kupcsóné ellen va
dította.

Amint meglátták az utcán, egyszerre 
tiz oldalról is kiabál) ák utána :

__ Kupctovál Na zatku lopata l (Kup
csóné I Hátul a lapát.)

Ha délelőtt incselkedtek vele, nem 
igen hallgatott rájuk, mert még jósán volt.

Iiyenkor megelégedett azzal, hogy tótul 
összeszidta őket, az apjukat, meg as any
jukat és az egész famíliájukat.

De ha estefelé bosszantották, letette a 
puttont as utca közepére és iszonyú zajt 
csapva köveket hajigáit a csúfolódók felé.

Ez azonban csak olaj volt a tűzre ; 
mert amíg az egyik csapatot üldözte, azalatt 
a másik telerakta puttónál kövekkel s 
amikor fel akarta emelni — nem vevén 
észre a benne levő köveket — sokszor 
rogyott össze puttona mellé, amin a durva
lelkű gyerekek nagyokat nevettek.

Aa évenkint eszközölt tankötelesek 
összeírása azt bizonyítja, hogy Léván a 
Kálnai- és Kohári-utcákban van a legtöbb 
gyerek, aminek az az egyszerű magyarázata, 
hogy ezen utcák a város legnagyobb utcái 
közé tartoznak és hogy azokban lakik a 
legtöbb szegény ember. Ezek nem hívei 
az egyke rendszernek. A szegény embernek 
ha kevés is a kenyere, de sok a gyereke 
s ezeket még akkor sem sokalja, ha annyi 
termett belőlük mint a lencse.

Ha a nevezett két utcában a véletlen 
csupa címeres és nagy urakká változtatná 
a lakókat b ezek megmaradnának gyermek
szerető jó szokásuk mellett, — vajmi ritkán 
kellene a címert befelé fordítani; ami tud- 

valevöleg ait jelenti, hogy a család férfi
ága kihalt.

A gyerekek számát tekintve 40—50 év 
előtt is ilyen állapotok voltak Hegyalatt, 
mint ma. A különbség csupán annyi, hogy 
akkor a sok gyerek Kupcsóné miatt két 
pártra — tótra és magyarra — oszlott. 
A tótok osúfolói, a magyarok védelmezői 
voltak a szegény asszonynak. A két párt 
ezen véleményeltérése következtében sok
szor került bírókra, ami rendszerint a tótok 
vereségével nyert befejezést.

Kupcsóné olyan hosszú ideig járogatott 
be a városba puttonával, hogy csakugyan 
el is hordta azt a dombot. Száz meg száz 
szekérre való agyagot cipelt ki udvarából. 
Halála után alig maradt egy jóravaló ház
nak betapasztására elegendő agyag a 
domb helyén.

A sors éppen akkor szakította el élete 
fonalát, amikor már felfedezését egészen 
kihasználta.

Egy őszi délután meggyűlt benne a 
pálinka. Az utca közepén esett össze. Nem 
halt meg azonnal. De többet nem vehette 
hátára puttonát. Két hétig tartó kínlódás 
után kimúlt.

Az ölte meg őt, amit legjobban 
szeretett.
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tem segélysgy'ete fordul hozzánk gyüjtö- 
ivvel. Felhívásában figyeimeatet arra, hogy 
a műegyetemi hallgatóságnak igen nagy 
száraléka éhesen, fáradtan ödöng a most 
megnyílt uj mü gyetemi palota fényes folyo
sóin, csarnokában. A szeretet hangja szól 
felénk e felhívásból, ame'ynek cé’ja a 
„Műegyetemi D ákotthon* építésének bizto
sítása. A törekvés nemes, feiebaráti mély 
szeretőiről tanúskodó és tekintettel arra, 
hogy a aegélyegylet elnöksége a legcseké
lyebb adományt is köszöhvttel fogadja : 
hissaük és reméljük, hogy lapunk olvasói 
is tömegesen fognak adakozni a szép célra. 
A műegyetemi hallgatók táplálkozását már 
lehetővé teizi a D ákasztal ; de sok-sok 
hallgatónak szobára, lakásra sem telik. E'.en 
a nagy bajon akar segíteni a segélyegylet, 
amely már ig'n c inos tervvel is rendelkezik. 
Ssállodasaerü tágas szobák fürdőszobákkal, 
jó levegővel, világossággal és kényelemmel. 
A aegélyegylet, amely mindenkor a szeretet 
szigete volt a technikusok ridegségének 
tengerében, most sem tagadja meg rendel
tetését a nemes hivatását és szeretettel hívja 
hajlékába a szegényeket. Kérve kérjük 
lapunk olvasóit, hogy ezen hajléknak felé
pítését ők is segítsek elő.

— A HaUey-üstököst s zerda óta, 
derült időié"’, naponkint nálunk is lehet 
látni. A nyugati égbolton ette 8 óra tájban 
szokott megjelenni és 10 óra után tüoik el. 
A csóvája azonban — hihetőleg a hold 
fénye miatt — csak igen rövidnek vagy 
egyátalán nem is látszik. Lehet, hogy a 
csóva is jobban feltűnik, amikor majd a 
hold lenyugvása után teljes sötétben jön 
fel as üstökös.

— Irodalmi ünnep Zólyomban. A 
Szabolcs Ferenc szerkts<.tesébeu Zólyomban 
megjelenő „Zólyomvármegyei Hírlap* című 
politikai hetilap a folyó évben lép a 25.-ik 
évfolyamába. E nem mindennapi évforduló 
közeledtére a lap szerkesztősége folyó hó 
21.-én nagy szabásé irodalmi estélyt rende
zett, amelyen ismert nevű fővárosi Írók és 
kritikusok vettek részt felolvasásaikkal. így 
Halasi Andor, Kosztolányi Dezső, Kárpáti 
Aurél, Márkus Lés sió, Kovács J >nö. Szabadó!’, 
Sebők Mihály, Várady István, Ferenczy Ödön 
és Szlrakoniesky Karoly. Az előadásokat a 
szépszámú éa vá'ogatott közönség nagy 
tetszéssel fogadta s a szereplcket meleg 
ovációkban részesítette. Utána tánc követ
kezett. Aa estélylyel kapcsolatban Gulácsy 
L-jos, kiváló festőművész néhány gyönyörű 
képéből kiállítást rendezett. Örvendetes 
jelenség, hogy a Zóiyomvármegyei Hírlap 
nemcsak a hasábjain igyekszik terjeszteni 
a míg var kultúrát, hanem ily fényes sikeiü 
iroda,mi ttot epek rendezésével is terjeszti a 
magyar irodalom és művészet szeretető'. Bár 
sok követőre találna az ő szép példája, — 
különösen itt a Felvidéken.

— A sebes hajtás áldozata. Balassa 
Lajos lévai kocsis folyó hu 25.-en este 7—8 
óra között a piactérről deszkákat szállított 
kocsiján a Szauer-féle fatelepre. Amint a 
Kákai-utra sebesen vágtatva befordult, a 
szembejövő kocsi mellett haladó Kranmer 
János nevű 13 éves fiút a kocsi túdja le
ütötte éa a lovak a terhes kocsival keresztül 
gázoltak rajta, aminek következtében — 
mint ezt a megejtett boncolás konstatálta — 
koponyája megrepedt és több bordája öis- 
szetörött. A súlyosan sérült fiút azonnal a 
kórházba tzállnotíák, ahol 20—30 perc 
múlva meghalt. A go idatlan kocsist a rend
őrség letartóztat!a és a kir. járásbíróságnak 
adta át.

— A budapesti nemzetközi repü
lőversenyekre utaaó vidéki sösoniag al- 
azáiikbOlasaról a repüiőveraenyek irodájábin 
működő elszál átolási iroda gondoskodik. 
Csinosan butorosott és kényelmes utoai vagy 
udvari szobák és lakosztályok, kiszolgálással, 
úgy napokra, mint a verseny egész tartamára 
mérsékelt áron rendelkezésre állanak. — 
Felhívjuk a közönség figyelmé', hogy sz 
ilyenkor szokásos esetleges kizsákmányolások 
elkerülése végett as elszállásolási iroda utján 
gondoskodjék elszállásolásról. M ndennemű 
levélbeli vagy aürgöryi megkeresésére kész
séggel válaszol aa elsaál'ásoiási iroda, mely 
a nemzetközi repülöversenyek irodájával 
együttesen a fővárosi vigadó épületében van.

— Tolvaj háziszolga. Rendek Tamás 
magasmarti illetőkéi ü Cseled, aki a múlt 
évben a Láng féle kávébálban mint házi- 
szo'ga volt alkalmazva, folyó bó 24.-én haj
nali 3 óra tájban a sá-oshás udvaráról as 
ablakon át a kávéházba osont, bogy ott a 
szekrényből pénzt lopjon. E t ai ónban esz- 
revevén a kávés cselédje, hamarosan figyel
meztette erről a várorh z kapusát, Szabii 
Jánost és gazdáját, akik azutár a rejtőzködő 
tolvajt a félreeső helyen megtaáiván 
elfogták. A jó madár a rendőrség előtt 
beismerte, hogy a miilt és folyó évben 
mintegy ötször hatolt n ár be éjjel a kávé
házba s onnan pénzt, arany gyűrűt és igen 
sok finomabb pálinkát lopott. A léprekeiiit 
tolvaj a kir. járásbíróságnál várja m’gér- 
demlett büntetését,

— Felvétel tanitónöképző-inté 
zetbe A pápai irgalmas növerea 110 nö
vendék szamára benlakástal egybekötött 
nötanitóképző-intézete I. osztályába az 
1910/11. tanévre a felvétel folyó évi junius 
1-töl szept. hóig történik. E látási-díj 440 
korona, tandíj 52 korona. Kivánatra pros
pektus és felvilágos tás a felszólamlásra 
bármiko-, a nagy szünidőben is, bárkinek 
adatik.

— A dohánygyártmányok árá
nak felemelése. A dohánygyártmányon 
fogyasztói nebáty hét óta mindinkább ész
lelik, hogy a gyártmányok, kü önöaen a szi
varok, rendkívül rosszak, rossz dohányból, 
tökéletlenül vannak előállítva és nedvesek. 
E«, mint értesüünk, a dohánygyártmányok 
árának felemeieset készíti e ö. A dohány
gyárak ugyanis rendeletet kaptak, hogy 
egyelőre a raktáron levő rosszabb minős, gü 
dohányt dolgozzak fel a ezeket a gyártmá
nyokat hozzák forgalomba. Ezzel a dohány
jövedék keaelösége azt akarja elérni, bogy 
az árfalemeiéa u'án jobb dohányból készült 
és gondosabban előállított gyártmányokat 
boahasion forgalomba s ezzel az árfelemelés 
m att zúgolódó fo/yasziókat kiengesztelje. Az 
egyes gyártmányok árfolemelése tekintetében 
végleges megállapodás még nem jött létre ; 
átlag az árimelés a mai áraknak mintegy 
20 százalékát fövik kitenni.

— Borgazdasági tanfolyamok lel
készek és néptanítók részére. B >rász»ti 
ez- mpontbói kiváló fontossággal bíró községek 
lelkészei és néptanítói részére ez év nyarán 
két borkezeleri tanfolyimot fognak tartani 
a budafoki mvgyar királyi pite mesteri tan
folyam helyis g i.ben. Az első tanfolyam 
ju ius 18 -tól 30.->g, a második augusztus
l.-töl  13.-ig lesz. Egy egy tanfo yarnon busz- 
husz balgató vehet reszt. E tanfolyamok 
célja az, hogy a résztvevők az okszerű 
boraizelésre vonatko.ó ism Teleket elsajátít
sák és e téren gyakorlati jartas.á'ot is sze
rezzenek, bogy az okszoiü borkezelés ter
jesztése érdedében magút is közremütöd- 
jenek. A tanfoly.mia felvett egyenek 70 
korona átalányban részesülnek. A felvételre 
pályázók kötelesek fel.Uutetni éietkoiuvat, 
nyelvismeretüket, alkaim zásukat, a szőlő 
és borgazdaság terén kifejtett eddigi műkö
désükét, esetleg azt, hogy a szőlő- és bor
gazdasági tanfo yamon résatvettek. Lelkészek 
folyamodvány-ivat közvetlenül, a néptanítók 
pedig aa illetékes királyi tanfelügyelő utján 
legkésőbb ez év junius 1 g ahhoz a szülő 
szeli és borászati felügyelöbör, i lelő eg 
vincelkr-isko ai igazgatóhoz nyújtsak be, 
akinek kerületében működnek.

— UJ Ügyvéd. Rohonyi Gyula dr. f. 
bó 25-én tette le )ó sikerrel a budapesti 
egyetemen az ügyvédi vizsga atot a mint 
értesülünk, á andó gyakorlattá Léván fog 
letelepedni.

— Elhalasztott sorsjegyhuzás. A 
József főherceg szanatórium egyesülete közli, 
hogy aa Auguszta-sz.naió ium sorsjátékénak 
hurálát a képviseiöválasziási mozgalmak 
miatt október bó 8-ikára halasztotta.

— A elmek megadóztatása. Az 
ango ok uj adóson törik a fejüket, hogy az 
á lam jövedelmet szaporítsak. Egy k> pviselő 
a u pókban azt ajau.olta a angol parla
mentben, hogy vessenek ki adót a cimekre. 
Ea az adó Spanyolország >an már régóta 
megvan es a hercegek például 24 ezer 
koronát fizetnek a kileucágu koronájukért. 
A trauciak 1900 bán hozták be a oimadót 

ée az idén már közel egy millió frank jöve
delmük lesz belőle. Az uj adónem rá'unk 
is jól beválna. Ha már uj cimeket keresnek 
az adók kivetésére, hát kezdjék — a 
címeken.

— Adjunk munkát a vakoknak. A 
eorssuj o i világtalanok megmentésére ir- 
nyuló társadalmi mozgalom, áthidalni törek
szik e szereicsétleneknek azon utat, mely 
jövő bo dogulásukat és mindennapi életfenn
tartásukat biztosítja. Ezen kitűzött célt, 
megvalósítja a temesvári vakok intézete 
olyképen, hogy a világtalanokat szakszerű 
képzésben részesíti, a képzés után állandó 
munkát ad, hogy ipari jártasságukat ügyei 
szorgalommal érvényesíthesse v. A szeren
csétlen világtalanok ipari munkássága főként 
a kosárfonó és kefekötő iparra terjed ki, 
melyeknél vakságu* dacára oiy ügyességet 
sajátitanak el, bogy kései: m ínyeik semmivel 
tem különböznek a látó iparosok készítmé
nyeitől, sőt alapos és tar os kivitelben igen 
sokszor túl is haladják. A teaesvári vakok 
foglalkoztató intézete most felhívja a közön
ség figyelmét a vakok által készített igen 
szép, tar ós ezenkívül olcsó árucikkekre. 
Raktáron tartanak : utazó kosarakat, kerti 
bútorokat, női minkákosarakat, virágállvá
nyokat, papír- es m nienfajta egyéb kosa
rakat ; a kefenemüeaoöl: ruha- es cipöke- 
fél e , falporlót, szubAseprőt, haj- és kalap
kefét s minden más kefeárút. Támogassuk 
a bum nus intézet nemes céljait azá ta1, 
hogy munkát adunk a szerencsétlen vakok
nak és az á táluk előállított ipari cikkeket 
előny en reszesitjü , a külfö.dről behozott 
igen sokszor silány árukkal szemben, mert 
szerencsétlen vak ember ársaiokon segítünk, 
jótékonyságot gyakorolunk és pá toljuk hasai 
iparunkat is. A vakok temesvári fogla koa- 
tató intéze e készséggel kü d ingyen és 
bérmentve képes á jegyzéket és az áruren- 
de éseket megbízható pontossággal te jesiti.

— A legrégibb bor. Bordeaux kör
nyékén a napoaoau egy ókori sirleletre 
bukkantak ásatások közben. A kiemelt uagy- 
Bzeiü szarkofág fenekén a csontok melleit 
egy teljesen ép, nagy üvegedényt is talál
tak, amely jól el vo.t dugaszo.va. Aa üveg 
fenekén valami beszáradt, sötét massza volt, 
amiről a vegyi v.ssgá at kétségtelenül meg- 
áhapitotta, hogy vörös bor volt. Es lehet 
tehat a legrégibb berdeaux', mert a sír 
felírása azt bizonyitja, bogy Krisztus idejé
ben szüretelték.

— VéisAr. Léván ez évi május hó 
23.-án megtartott országos állatvásárra fel
hajtatott szarvasmarha 2019 drb; ló: 2113 
drb; juh: 1800 drb; sertés: 203 dro ; 
kecske : 9 drb ; szamár : 4 drb ; összesen 
6148 drb. Ezekből eladatott szarvasmarha 
876 drb; ló: 379 drb; juh: 187 drb; 
sértés : 85 drb ; szamár : 2 drb ; kecske : 6 
drb ; össz-s-n 1535 drb.

— Védekezés a tüdő vész ellen. 
Amerikában .gén erdekes modou prótá ják 
a közönséget a tüdövész ell n vaió véde
kezésre kioktatni. A tuberkulózis leküzdé
sere alakult nemzeti biiottság az össaes 
pályaudvaronon éa nyilvános beiyeken mű
vészi kivitelű plakátokat fog kifüggeszteni, 
amelyek a tub rkuiózis boraasztó pusztítá
sait szemléltetik. Több, mint egy millió pla
kátot kü.deuek szét, maiyek miudegyike
2 75 méter széles es 2'15 m. magas. Ez 
előreláthatólag hathatósabb óvszer lesz, mint 
a mi szána.mas aivite ü p apátjaink, melyek 
többuyire a községházak legelrejtettebb 
zugában vannak felragasztva. * 3 

Savoy Nagyszal.oda Budapest, VIII. 
József-körut 16. a N.mieti Színház közvet
len közelében. A főváros legszebb és leg
modernebb szállodája, 120 szoba éa szaloo. 
Központi gőalütés, villanyvilágítás. Lift". 
Hideg es meleg víz minden szobában. Szobák
3 kor-tói feljebb. Elsőrangú étterem.

Az idegesség korszakát éljük i, ln,, midőn a 
gyors cselekvés lóiúg.js a haladásnak, mindenkineZ 
tolni* kell, gyors tempóban kell célja felé iramodnia. 
Idegesen szaladunk, elfáradunk és gyakran elfelejtjük, 
hogy a gyors elfáradásnak mily agyaiért! módon tud
nánk gatat vetni. Tudjuk, hogy a ssiiárd, kemény 
anyagú tárgyon való menetelés rázkódást okos és aa 
idegeket tamadji. Amikor kocsin megyünk, ezért ke
ressük a g.mmikereküt és szerencsére itt v u már as 
az idő, amikor a gyalogjáró is élvezheti a gummianyag 
kiváló tulajdonságának, a rugalmasságnak óriási síd-
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nyeit. Est azonban csak oly módon érhetjük a), ha 
nam járunk el felületesen, mert miként mindenben, 
ebben is megteremtette kifejlődött forgalmunk a látszó
lagosan azonos, de tényleg csak hiányosan pótló olcsóbb 
anyagokat. A cipősarok csak akkor felelhet meg hiva
tásának, ha alapanyaga a valódi nyers kaucsuk, amely 
szívóssága következtében szinte korlátlan tartóssága 
bistosit, bámulatos rugalmassága által pedig igazan 
nyújtja is a várt előnyöket. Nem szabad bármi hang- 
ratos nevű, külföldi eredetnek látszatát keltő terméket 
elfogadnunk, hanem véssük emlékezetünkbe a „Pálma" 
szót és követeljük lábbehszáBitónktól, hogy csakis 
esen fölirással ellátott valódi kaucsuk cipösarkot adjon.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

JuháfZ jenő óvári ref. tanitó ur 10 kor. 
éa Német János ur óvári lakos 2 koronát, 
mint egy bűnügyben mjgáll.pitott tanudijat, 
a Léván épitendö „Tan tók Haza" javára 
adományozták.

Fogadják a nemes adakozók az egye
sület hálás köstönetét.

Végit István, Deák Adolf,
a barsm. ált. tanitóegye- a barsm. ált. tanitóegye- 

sülét elnöke. sülét főpéuztárosa.

Híy11a 1 os kőzleméiiy.
67/1910. szám.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviaelőtestü e'.e 1910. 

évi május hó 31-ik napján d. u. 4 óra or 
részleges tisztujitó-szeket és rendkivülr köz
gyűlést tart, melyre a képviselőtestület összes 
tagjait tisztetetrel meghívom.

Léva, 1910. május hó 27-én.

polgármester.

Tárgysorozat:
1. Barsvármegye Alispánjának a választás kitűzé

sére és a tisztujitoszékeu való elnökléssel a Polgármes
ternek adott megbízásra vonatkozó leirata, — a városi 
két szülésznői állásra özv. Gapel Jánosné, Mordinyi 
Fotykó Mária, özv. Miklósy Józsefné, D?uisch Sámuelné, 
Béres Józsefné és Elek Istvánná bábák paiyazati kér
vénye és a Közegészségügyi Bizottság kijelölő javaslata, 
— a választás foganatositaso.

— Előadó a polgármester. —
2. Polgármesteri jelentések.
3. Bogdány és Társa budapesti cég értesítése s 

Léva i. t. város közönsége és Szauer Izidor és Mór 
cég ellen k664 korona értjéig indított rendes keresetének 
bemutatása s a Tanács 2332/1910. számú intézkedésének 
bejelentése.

4. XV-ös Bizottságnak a városi bérházban lövő 
Holzman-féle üzlet pinceraktár helyiségere vonatkozó 
javaslata, Holzman Bódog és nejével 200 koroua bér
többlet iránt kötendő pótszerződés.

6. Pénzügyi szakosztály javaslata a Csekey Vilmos 
által tervbe vett önkéutes tűzoltó-egylet reszere adandó 
5000 koiona évi városi segélynek feltételesen kilátásba 
helyezése tárgyában.

6. A gazd. munkásházak fö építése ügyének előbbre 
vitele s a versenytárgyalási hirdetmény újbóli kitűzése 
iránt intézkedés.

7. A XV-ös Bizottságnak a szálloda építési ügyből 
kifolyó intézkedéseinek es javaslatainak beterjesztése.

8. Az rj tanitóképezdehez vivő Part-utca kinyitása 
s uj út létesítése ügyének érdemleges tárgyalása és a 
kisajátítás elhatározása. — (2 ik határidő.^

— Előadó az I-ső tanácsnok. —
9. Holló Bándorné udvartelek vételi ügyében l-sö 

tárgyalás.
10. Sztolár Mihály és neje udvartelek vételi ügyé

ben 1-sö tárgyalás,
11. Barsvármegye Th. Bizottságának II. f. jóvá

hagyó határozata a Máugorló-utca kinyitása ügyeben.
12. A közegészség! Bizottság tagjainak megneve

zésére vonatkozó 878/1910. számú határozatból téve
désből kihagyott tagokra vonatkozó pótiutézkedés.

— Előadó a rendőrkapitány. —
18. Bedrus Mihály illetékességi ügye.
14. Rohács Gyula illetékességi ügye.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya Jóase* rendőrkap:tány

Buba vo.-mázsánként 19 kor. 20 fill. — 
19 kor. 80 Kétszeres 16 kor. 40 fill. 16 
kos 60 fill. — Rozs 17 kor. 20 fill. 17 kor. 
40 fill. — Árpa 12 ko>. 40 fill. 12 kor. 
80 fill. Zab 13 kot. 40 fill. 14 kor. 20 fill. 
*— Kukorica 13 <or. 60 fill 13 kor. 80 fii. 
*— Lencse 18 kor. 80 fill. 19 kor. 20 fill. — 
Bib 17 k«r 40 üli. 18 kor. — fill — Kó
la* 13 kor, — fill. 14 kor. — fill.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi máju. hó 22-t»l 1910 évi május hó 29-ig.

Születés.

A szülök neve
———

Styevkó Aud’ás Polák K. 
Kis István Lócsai Julianna 
Kis László Janovák Mária
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fiú István
fiú Gyula

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve
ifj Lapis István Mile Rozália 
özv, Hécz Pál Piss Gizella

Vallása

ref. 
r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt aeye Kora A halál oka

Mercader Alajos 57 éves Tüdőgyulladás
Koponyics János 68 . Bélrák
Styevko 3 óra Kora szül tés
Krámjr János 13 éves Baleset
Berger Izsákné

Neubauer Mária 60 . Gyomorrák

Nyilttér*)

M O LL- F ÉLE
US El DLITZ-PORaJ
Enyh**, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^íoll
készítményeit.

I1M OLL-FELE J
SÓS -B0RSZES2

F^T."Xpl’ bedörzsölés,
elismert, regi jóhirnevű háziszer 
8Zaggatás és hülésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
«««9 é. drogériában. 0009
Föezetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész.

Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

MAGYAR

nyugdíjbiztosító
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Központi igazgatóság:

Budapest, VII., Erzsébet körút 24. szám.
•

Biztosit bárkinek orvosi vizsgálat nélkül .* 
-A.g'g'lEOxi nyugdijat, rokkantsági járadékot, öz- 
•vegryl nyugdijat, végkieiegitest, teljesen árva
ságra jutott gyermekeinek neveltetési járadékot. 
Nemkülönben: eiet-haláleseti, gyermek-kiházasitási 
biztosításokat, tekintet nélkül a logiaikozásra nézve 
— Továbbá : Csoport nyugdíjbiztosítások heti 1 ko- 
ronankénti beuzetessei iparosok és kereskedők ré
szére. — Ije&nyvyermekek ferjhezmene- 
telük és fiúgyermekek tanulmányaik befej ezlietése 
esetere tetszés szerinti és bizonyos számú éveken 
át esedékes évjáradék (apanage) biztosítása.

Mérsékelt díjtételek es a legeouiánsabb felté
telek mellett.

Bővebb feh iiágositással és díjtáblázatokkal 
készséggel szó gál a lévai Vezérképviselőség :

FUCHS IZIDOR
Léva, Eötvöautcza 9. szám.

valamint a Társaság jelenleg itt időző központi szer
vező tisztviselője, Oroszt Pál úr

rbIavw °8- kir- “dvan siallitó 
4 mSZwQIjT virágkereakedése, Buda
pest, Vili., K*kócsy-uc 3. Képes árjegyaé- 
ket kívánatra díjtalanul küld.

Üzlethelyiség
Steiner Sándor óra.

a Főtéren novem
ber hó 1-töl kiadó 

és ékszerésznél.

Eladó ház. Balassa utca 8 szám
4 szobából és mellék-

Helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

2191/1910 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. iárásbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, bogy ifj. Buba János végrehajtásnak 
Magyari Jónás iszapi és neje Zubák Julianna végre
hajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében benyujiott 
utósjáulati árverési kérvény folytén a nevezett végre
hajtató javára 104 Kor. töke, ennek 1908. évi augusz
tus hó 1 napjától járó 6% kamatai, 74 kor 65 fill. 
eddigi per -s végrehatási és 23 kor. és 20 fillérben 
megállapított árverés kereti, valamint a még felmerü
lendő további költségeknek kielégítése úgyszintén az 
1881. évi LX, t. ez. 167 §. alapján csatlakozódnak 
kimondott végrehajtási zálogjoggá! bíró hitelezők, 
nevezetesen Mészáros József gr.-szeatgyurgyi lakos 100 
kor. töke, 39 kor. 85 fillér költség és jár. álló köve
telésének és Bagócsi Lajos gr.-szeutgyőrgyi lakos 110 
kor. töke, 51 kor. 20 fillér költség és járulékaiból álló 
követelébéuek kielégítése végett az 1881. évi LX. t. 
ez. 144. §. és Vhn. alapján a végrehajtási utóajánlati 
árverést a, végrehajtást szenvedő Magyart Jónásué issapi 
szül. Zubák Juliannának, a lévai kir. járásbíróság 
területén Kissáró község határában fekvő és a Kissárói 
334 számú tjkv-ben All sor, 523/b/a 2 hr. számú 
egész szántójára, még pedig az erie Zubák István 
javara C 3 t. alatt bekebelezett életj xradék fenntartása 
nélkül 1017 kor. fill. kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, még pedig akkéut, hogy ezeu határnapon 
az ingatlan a megállapított kikiáltási árnál alacsonyabb 
áiou eladatni uem fog és ha ennél magasabb ígéret 
nem tétetnek az utóajánlatot tett Paakusz Mór 
gr. szentgyörgyi lakos fog vevöuek nyilváníttatni, még 
akkor is, ha ezen utóajáulati árverésen meg nem 
jelenne.

Eze*i nyilvános birói árverés 1910- évi junius hó 
23. napján délutáni 2 órakor Kisaaro község házánál 
esz megtartva.

Árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási áráuak 10v/0-át készpénzben vagy aa 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. g-ábau jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám alatt kelt I. M. rendelet 8, 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt elő
leg e» elhelyezéséről kiállított szabályaiéi ű elismervényt 
átszolgaitatni, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
§ abau megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelö. ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ar százaléka szeiiut megállapí
tott báuatpéuzt az altala ígért ár ugyauauuyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezeu kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete ügyeimen kivül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt uem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbíróság mint telekkönyv 
hatóságnál 1910. évi május hó 11. napján. Hoifmanu 
sk. kir. a'biró.

A kiadmány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvezető.

Gazdák figyelmébe. & 
Chyiy Salpeter, szántott marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, to/ábbá prima porosz kőszén, koksz- 
éa kovácsaién. — Korpa és roáa erőtakar
mány, — príma kéve kötél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, L'.az ó utc/a 2.

Jég kapható
Braun József és fia 

sörrakt árában 
LÉVA HON VÉD-UTCZ A.

Dili IMIHiD'Dyersola^otorot
DUhllWEIl-nyersolajloIoniobilot

csak

Szabó Emil és Társa cégnél
Budapest V., Ferenc-Józset tér 6. sz.

(Greaham palota, a iánchlddal nemben) kaphatók.

Sürgönyeim

Szabóek

Bpest

Telefon

76-48.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malomberendezések. 
MM Arjegyték Ingyen ée bérmeatve.



A ü S 1910. május 20.

Orvosi műszerek, ""S‘.p,k
Koasnth-utcsa 17 ik szám

430. szám.

HIRDETMÉNY.
Kiadó lakás. SVf
bán, bárom rsoba, e'Csaoh* és mellékhelyi
ségekből álló lakás augusztus hó l-töl kiadó. 
Bővebb értesítés Csekey Vilmos ügyvéd 
úrnál ott * házban.

Magasmart község elöljárósága kftz- 
birré teszi, bogy Barsvármegyei Hiv. 
Lap 19. és 20. és a Bars 21 számában 
hirdetett

vadászterület PA LM A KAUCSUK

Q pattanás, kiütés
VI stb. a fiatalságnál mlnd- 
nl kőt nemnél, különösen 
U a kifej ődés idöko ában

fordul elő s az arcz rut 
=1 kinőzésőt okozzák.

Falusi nézetek szerint a javulás a többszöri vér- 
tisztitő teanedvc < élvezése á tál válható, amely 
azonban a reményeknél többet nem i oz Vert 
éppen fiatal szolid egyéneknél a vér rossz beteg
séggel jcsztő anyagokat alig tartalmazhat addig, 
míg itt egy valóságos betegségről van szó. mely
nek kezelése természetesen az orvos közremű
ködése amúgy is szükséges. Tisztán kozmetikai 
szépség ápolásnál főleg arra kell ügyelni, a meg
levő zsii adékfelesle t t esiénkint a zsit pót usokon 
át eltávolítani Rámán egy mosakodás szükséges, 

lehetőleg meleg vízben a

Zucker féle szzb. gyógyszappannai
a használati utasítás szerint. Ha a bőr lehám- 
lani kezd, a kor a szappan használatával egy 
ideig fel kell hagyni s csak Zuck"-'i- szappan és 
Zuck'■•'.krém Használatával egyetemben alkal
mazunk mindaddig, mig a bőr sima lett, amely 
után a Zucker-féle szabad, gyógyszappan 
használatát ismételni kell. Ezen eljará. betartása 
nagyszerű eredménynyel jár: Mltesser, bőizsir, 
pattanás, ba-na folt stb rövid időn belül eltűnik, 
a bőr sima, tiszta, puha, gyöngéd, egészséges és 
feszes lesz. Hoey a baj vissza ne jöijön, a 
Zucker-féle szabad, gyógyszappan, a Zuck 
króm és a Zuck -‘ -szappan állandó használata 

igen ajánlatos.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. 35°/0-OS gyógyszappanja a leg- 
hathitősabb és legnagyobb. Darabja 2 50 kor. 
Zucker szabad. 150'0-os gyógyszappanja hatásá
ban és mennyiségében gyengébb Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck'-krém (zsirtal .nitó) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2.50 kor., kis 

tubus 1.25 kor.

Kapható ;

KNAPF IGNÁCZ drogériájában Léván.

a képviselőválus ások miatt folyó évi 
junius hó 8.-án délelőtt 10 órakor 
a közzétett feltételek mellett adatik 
haszonbérbe.

Magasmart, ldlO. május 21.
A község elöljárósága

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nsgyrabecsült 

közönségének tudomására adom, hogy 1910. 
julíus 1-én a református Iskola ter
mében (Galamb u) 

tá ne kurzust 
nyitok.

Deák csoport! Felnőttek csoportja! 
Boston tanítás! Különórák!
Léva közelében csoportok tanítását 

elvállalom.
Beiratkozások junius 27.-étül kezdve 

a fent nevezett helyiségben.
Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula.
a bpeati cs. kir. had apród iskola tánctanára. 

Fővárosi tanintézet: VIII. Kemény Zsigmond u. 12 I. e.

5AR0K
VAN CIPŐJÉN

JUT~ Védjegy: ..Horgonyt1

A Liniment Capsici comp., 
a H orgon y-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bodörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, oeúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ée 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a ..Horgony44 védj egy gyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 ée 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL Richter lyftiyszertira u „Amy maliikor, 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.
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Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásókból beszerzett

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

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek I
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak l
Gépolaj, gápkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min 

dennemtl festékáru,
portland és románozemont 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó és lőpor-áruda.
DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron!

I
I

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljak továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedény ékből, 
egyensuly-, táblás é» tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aciél répavilla és rép tkiem ílő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fiirész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozók, keuőszelei.czék, gép
szíjak. szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, Üllők, 
kereskedő Imi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczéhzerübb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Varrógépek
|5 jötállásxr a. Szíves megkeresésre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánl t.

1-
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Feltűnést keltő találmány 1 A fogápolásra 
hsssuált Merek csak részben felelnek meg

bacillusöiö hatásánál

hivatásuknak. Az illa
tos szájvíz a iogköle- 
rakodást meg nem 
akadályozza a togpor 
hosszas használata pe
dig a fog zománcát 
koptatja el. Esen hi
ányokon segit egy ki
tűnő uj találmány, a 
fogszappan mely erős 
fogva a szájú1eget ha

talmasan desinf.c álja, a fogakat fehéríti s a 
romlástól megóvja. Beszerezhető gyógy tárak
ban, drogériákban egy i oronáért. 3 drbt. 3 
koronáért bérmentve küld Sstraka gyógy
szerész Mohoi. — Kapható „Fekete Sas“ 
gyógyszertárban Léván.

nedves falak
ellen. A jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
legolcsóbb elszigetelő eszköze. — Védászköz istá'ló- 
gőz ellen. Számtalan elismerőlevél. Prospektus ingyen.

M E N Z E L K. C- Pozsony.
Fiók: Szombathely.

Kátránytetölemez, 
facement- és valódi asz
faltlem.z-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a legmesszebbmenő sza

vatossággá’.
Minden szakbavágó 

kátránytermék gyártása 
Minden fajta tető- és 
elszigetelő lemezeknek 

készítése.
Költsége öirányiat és 

műszaki felvi'ágositások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

B A. K B 7

K. a. pLéván:
Engel József és fia 
Hakech Illés
Kern Testvérek 
Kertész Lajos 

Í Knapp Ignácz
Lose-th D ízsö
1 ollák Ká'mán

[ Ipolyságon:

Ll a t ó

Újbányán:
Bérc zeller M.
Bolner Pál
Csó^a József
Dómba Károly utóda 
Brack Ignácz

Czervinka M.
Heinrich Ede

Ver eb élyen
Czirok István

|Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán:
Füszek Győző
Feichherz Izidor

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, noiszer-nt a Garammikolai volt urb. 

Gazdaközönség tulajdonát képezd vendéglő, italmérési 
joggal együtt Junius 15 -én a községházát) árverés 
utján 3 évre bérbe fog adatni.

Feltételek a bírónál betekinthetek.
A Júui 1-re hirdetett árverés a képviselőválasztás 

miatt nem lesz megtartva.
Kelt Garammikolán, 1910. május 24.

Urb. Gazdaközönség.

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

LÉVA, Kossuth Lajos-tér J. szám.

Nauonta friss felvágott. Teljesen friss árui. Pracai sóiar. 
Naponta friss teavaj. Gsászárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkák. — Friss Mautiiner-fele magvak

jutányos ári Gyors és pontos kiszolgálási

HANGVERSENY GRAMOFON.
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

BW 16 forintért “WN 
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.

□
ö :ö >z<

■z-

!! Üzlet átkelezésü
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át,

s kérem a n. é. közön»éget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a legmodernebb, mint a legol
csóbb berendezések Í8 választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.

*000000000000000*

o Knapp Dávid,

kZ-f

éa varrógépek 
L É V A N. =

I
 mezőgazdasági

■" ~ nagy raktára

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

O
u. m. HOFHEBB és SOHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

z gépek és géprészek. -
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Részvényaláirási felhívás a

Barsv^rmegyének nyugati részén, a Zsitva-völgy nagy termő vidékének központján, a fejlődésre hivatott 
Verebély város közönségének rendelkezése alatt nem áll pénzintézet A legcsekélyebb pénzügyi hitelművelet, vagy 
gyümölcsöző tőkeelhelyezés céljából reá nézve többé-kevé.bbe idegen pénzintézethez kénytelen fordulni, 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 részvénytársa
sági alapon szervezett oly pénzintézet htesüljöD, mely, mig 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 s gyors, o'c«ó hitelszerzésre alkalmat nyújt.

Ezen viszonyok és körülmények indítanak bennünket, alapítókat arra, hogy a 
nagyközönséghez forduljunk azon bizalomleljes 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 társaság4 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 200.000 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 részvény tőke túljegyzése esetén alulirt alapitót fentartják unguk részére a redukció mikénti gyakorlása 

tekintetében a szabad rendelkezési jogot.
6. A részvények jegyzésével egyidejűleg a jegysett részvények névértékének 30°/o a készpénzben befizetendő. 

A részvények névértékének további 4O°/o a az 1910. október hó 1-ig s a további 3O°/o pedig december hó 1-ig, az 
alapítási költségek címén elszámolandó, részvényeukiut megállapított 3 koronával együtt fizetendő be. Az első részlet 
befizetését az alapítók, ivtariók is jogosítva vaunak közvetítés végett elfogadni, de szívességből a „Lévai Takarék
pénztár r. t.“ Léván és a „Privigyei Népbank r. t.“ Privigyén is elfogadja a befizetéseket, a további részletek azon
ban már a megalakult „Verebélyi Takarékpénztár r. t. “ pénztáránál fizetendők le.

7. Alulirt alapítók fentartják maguknak 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. Nyitran és Privigyén megjelenő egy-egy hírlapban közzéteendő 
hirdetmény által fognak összehivatui.

Verebély, 1910. április 30-án.

Az alapítók:
Lévai Takarékpénztár llészvénytársulat:

Holló Sándor s. k.
igazgató elnök.

Sohubert Pál s. k.
igáig. tag.

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

Néosey József s. k. 
földbirt., m.kir. postamester, Verebélyen.

Singer Sándor s. k.
nagykereskedő, Pnvigyén.

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

Schmiedt Imre s. k. 
bankigazgató Privigyén.

Jezsó János s. k. 
plébános, Melleken,

Nagy Sándor s. k. 
ev ref. lelkész Mihiban.

Cservenka Kálmán s. k.
8. lelkész Vorebélyen.

Book Simon s. k. 
nagybérlő, Nagymányán

Rosenzweig Géza s.Jk. 
kereskedő, Verebélyen.

Matuska Imrejs. k.
kisbirtokos Verebélyen.]

Matuska Albert s.jjk.
kisbirtokos Verebélyen.

Pályázat.
Nagyméltóságú Kazy ' János úr 

Garam-Veszelei gazdaságába i csépi.si 
felügyelő kerestetik.

Javadalmazás havi 60 korona és 
ellátás.

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

TANONCZ 
kerestetik NYITRAI 6a TÁRSA R T. 

könyvkereskedésében Léván.
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FISCHER JÁNOS mérnök, malomépilénet, Budapest
V., Nádor-utca 35. szám. Sürgönyeim: TURBINA.

Cséplőkészletek 

mtinKTELL
eredeti svéd 
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Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorMajtóján Léván.


