
XXX. évfolyam. 23. szám. Léva, 1910. junius hó 5.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.

Egy évre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Három hóra . 2 K. 50 f.
Egyes számok ára 20 fillér. BARS
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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. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Választás után.
(K.) Hosszan, hetek óta tartó izga- j 

totfság után a választási küzdelem a 
lévai választókerületben a 48 as füg
getlenségi párt zászlajának diadalával 
ért véget. A választási harc meggyőz
hetett minden elfogulatlan embert arról. 
hogy ez a kerület színtiszta függetlenségi 
e hogy ez a képe semmiféle eszközök
kel meg nem hamisítható. Minden kí
sérlet megtörik ebben a kerületben a 
választó polgárságnak a függetlenségi 
eszmékhez való ragaszkodásán, mert 
láttuk, hogy a függetlenségi pártok a 
veszély pillanatában mily önzetlenség
gel és lelkesedéssel egyesítették erejü
ket a veszélyeztetett függetlenségi 
zászló megvédelmezésére. A sziveket és 
lelkeket minden alacsonyabb és seké- 
1) esebb érzelemtől menten a legszebb 
és legnemesebb indulatok vezérelték, 
mert hiszen ez nem is lehetett máskép, 
mivel nem az ellenfél köztiszteletben 
álló személyével, hanem a pártjának 
elveivel folytattunk harcot.

De most, midőn nagy é* fáradt
ságos munkáját a függetlenségi pár
toknak az óhajtott diadal koszoruzta, 
nem akarok rekriminációkba bocsát
kozni mert úgy van czéltében-hosszá- 
ban, hogy a küzdelem hevében a fel
izgatott hadakozó felek nem igen 
szokták az eszközöket válogatni; csupán 
azon közóhajt akarom nyilvánosságra 
hozni, bogy a választás eredményének 
kihirdetésével véget kell, hogy érjen kö
zöttünk minden harc, a városunk, vár
megyénk és hazánk javán való közös 
munkálkodás egyesítsen újra bennünket 
és álljon helyre az óhajtott béke, 
amelyre itt, ebben a választókerületben 
i< oly nagy szükségünk van.

Vegye fou tolóra minden egyes 
polgártársunk, bogy a képviselőválasz
tásoknál nem a személyek, hanem az 
elvek küzdenek egymással és amikor a 
választási harc véget ér, az egyéni 
becsületnek, a személyeket övező tiszte
letnek tisztán és érintetlenül kell kike 
rülni a küzdelemből, mert nem képzel
hető Magyarországon magyar ember, 
ki nem egy kö ös célért, nem a ma
gyar haza boldogulásáért, hanem annak 
ellenkezőjéért küzdeue. Azt kell felté
teleznünk, hogy minden képviselőjelölt 
programmjának magva ez a közös cél, 
csupán az utak különbözők, amelyeken 
ezen közös ideát megvalósítani akarják. 
Hogy azután milyen fegyverek azok, 
amelyeket harcba viszünk, más kérdés. 
Az kötelességünk azonban, hogy csak 
megengedett és tisztességes fegyverek
kel küzdjünk s ba véget ért a harc, a 
béke és eogeBztelődés jobbját nyújtva
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egymásnak, egyesüljünk abban a tu
datban, hogy a megválasztott képviselő, 
bármely párthoz tartozzék is abban a 
pillanatban, amikor a választási elnök 
a valasz'ás eredményét kihirdette, nem 
annak a pártnak, mely felléptette és 
megválasztotta, hanem az egész válasz
tókerületnek képviselője.

Ebben a tudatban félre kell ten
nünk minden vélt, vagy megesett sé
relemből, mellőztetésből eredő nehez
telést, haragot y el kell felejtenünk az 
adott és a kapott sebeket, mert bizony 
a választási harcban leggyakrabban 
jobban fáj annak, aki adta, mint annak 
aki kapta. Az engesztelődés nemes érze
tével nyújtsunk kezet egymásnak, mert 
hiszen mindnyájunk közös erejére van 
szükségünk, hogy városunk jövendőjét 
tovább építsük. Törekedjünk olyan 
nemes versenyre, amelynek célja, hogy 
ki tudja jobban ápolni a kerület és 
városunk érdekeit, ki tud azért legtöb
bet tenni. Ebben a nemes versenyben 
is az a tudat vezéreljen, hogy szükség 
van minden egyes kofa, szükség van 
rendületlen összetartásra, mert láthattuk, 
hogy ellenségeink mindig attól kaptak 
vérsztmet, hogy széthúztunk, erőinket 
szétforgácsoltuk s tápláltuk azon re
ménységüket, hogy egyenként letör
hetnek bennünket.

Tisztelettel viseltetve egymás nemes 
intenciói iránt s feltételezve egymásban 
a legdrágább kincset! a magyar becsü
letet és a hazaszeretetet, rakjuk le 
fegyvereinket s a harc helyett állítsuk 
helyre a békességet és testvéries egyet
értést, a kölcsönös tiszteletet, a felsőbb- 
ség tekintélyét, amelyre egy társada
lomnak, bármily kicsiny legyen is az, 
békés munkálkodásához, a közélet rend
jéhez feltétlen szüksége van.

A szellemi önállóság.

Szociális érintkezési k alkalmával sok
szor halljuk azt a megjegyzést, hogy ez, 
vagy amaz t'gyéu szollemi világa nem üti meg 
azt a mértéket, melye' az u. n. szellemi 
önállóság mérlege megkövetel.

Sőt eme s az ehhez hasonló megjegy
zéseket nemcsak halljuk, hanem mimagunk 
is meggyőződünk annak valódiságáról, igaz 
voltáról.

Látjuk, tapasztaljuk, hogy bizony van
nak egyének, mégpedig eléggé tekintélyes 
számmal, akik szellemi önállóságukkal hadi
lábon állanak. 8ze!emi világuk ingatag, rész- 
rehajló, befolyásolható ; egyszóval minden 
önállóságot nélkülöző, mi miatt minduntalan 
mások, a náluknál öná óbb, szellemi tevé
kenységgel biró egyének segítségére, támo
gatására, vezetésére, ösztökélésére stb. szo
rulnak.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkét a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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Az ily egyének a külső suggestiókból 
felette sokat ölelnek föl, de annak csak egy 
csekély részét emésztik meg teljesen. Jó
formán csak a kész, a mások eiméje által 
földolgozott anyag az, mely egyéniségük 
tartalmát képezi.

Elméjük felületes s felszínes, mi miatt 
mindent, amit érzékelnek, vakon utánoznak. 
Ebben megtaláljuk a modern korban annyira 
elharapódzott snobismus lényegét is. A szel
lemi önállóságot nélkülöző egyénben az 
előrelátás, a gyors és pontos áttekintés, a 
teremtő erő, az éleslátás, stb., mely a szo
ciális élet helyes és tökéletes haladásnak 
mintegy múlhatatlan tartozéka, — hiányzik.

Ezen hiányosság ismét más lelki hibák
kal is társul. Ilyenek különösen : a kétszí
nűség, a tekintélyimádás, a stréberség, a 
hízelgés, a nagyravágyás, mások lebecsülése, 
az erkölcstelenség stb.

/.z emberiség szellemi színvonalának 
emelése és a tartós haladás gyorsasága s 
iránya mindenkoron attól függ, hogy mily 
mérvben önálló a társas elemek agytevé
kenysége. Azonban a te'jes világosság, át
tekinthetőség, illetve mindenrendü és nemű 
félreértés kikerülése végett ehelyütt meg 
kell jegyeznünk, hogy a tulajdonképpeni 
szellemi önállóságot korántsem szabad össze
tévesztenünk azokkal a jelenségekkel, me
lyekkel a szociális élet helyes haladását 
célozzuk. Kétségtelenül bizonyos, hogy van
nak szociális kötelezettségeink, melyek 
alapjukban véve mások ilyfajta kötelezett
ségeivel teljesen azonos jellegűek. S bár 
ezek a kötelezettségek azonosságuknál fogva 
másolatoknak, utánzatoknak látszanak, ve
lejükben véve mégsem mondhatók azoknak, 
hanem az elme önálló termékeinek. Termé
szetes, hogy sz önállóságot nélkülöző elme 
nem tartozhatik a vázolt kép kereteibe.

Hogy az emberiség tetemes részének 
szellemi önállósága nem érvényesül úgy, 
ahogy tulajdonképpen kellene, ennek okát 
leginkább a nevelés-oktatás bizonyos hibáiban 
kell keresnünk. A nevelés-oktatás hibáinak 
legnagyobbika, melyből egyúttal a szellemi 
önáliótlanság is sarjadzik, a tanuló elméjének 
bizonyos korlátok közé való szorítása. Ta
pasztalataink arról győznek meg, hogy aa 
iskolai tanítás alkalmából jóformán csak a 
pedagógus elméje trvényesül, a tanulóé 
pedig csak igen kis mérvben, avagy egyál
talán nem. így természetes, hogy a tanuló 
öntevékenységéről, szellemi önállóságáról 
szó sem lehet.

Ea egyúttal szülöoka annak, hogy az 
a felelet, melyet a tanulótól kapunk, nem 
egyéb, mint a tanuló emlékezetének meg
nyilatkozása, vagyis a befogadott ismeretek 
megmásíthatatlan s szolgai kiraktározása, 
másolása.

Maga msgától értetődik, hogy aa ily 
körülmények közepette • tanuló értelmi 
képességének, teremtő-erejének, természetes
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■ önálló gondolkodásának, sí előrelátó ké
pessegének stb. fejlesztését és irányítását 
hangsúlyoznunk nem lehet.

As ily alapon vesetett elme lassan-lassan 
megszokja a szolgai utánsást, minden ere
detiséget kiküszöböl, mi minden kétséget 
kizárólag a szellemi önállótlanaágához, a 
kóros befolyásolhatósághoz vezet.

Innen van az, hogy azokban az álla
mokban, ahol a tanulók szellemi önállósága 
fejlesztésére fokozottabb gondot fordítanak, 
mint pld. minálunk, ott a szociális haladás 
ia tökéletesebb s fejlettebb. Egyúttal a kü
lönböző kóros szellemi ragályok Bem ter
jednek oly mérvben, mint a korlátolt és 
befolyásolható elmék között.

Egy egész sereg élettani és lélektani 
adat bizonyítja, hogy as a szellemi ténykedés, 
mely tisztán csak az emlékezeten alapú1, 
sokkal fárasztóbb, több energiát igényel, 
mint az értelem önálló ténykedéséből eredő 
folysmat. Azért azok az egyének, akik 
szellemi megnyilvánulásaik alkalmával pusz
tán csak az emlékezetre támaszkodnak, 
gyorsan merünek ki s egyúttal értéktelen 
munkát végesnek. Mert azt a munkát, me
lyet a font vázolt keretekben végeztek, csak 
annyiban mondhatják sajátjuknak, zmennyi- 
ben a kösölteket lemásolták, beraktározták, 
s bizonyos idő múltán megmásíthatlanul 
felszínre hozták.

Igaz ugyan, hogy igen sokszor bizonyos 
szellemi másolásra is vau szükségünk, igy 
pld. főleg valamelyes idegen nyelv megta
nulásánál, de ez a legkevésbé sem zárja ki 
azt, hogy az egyén szellemi munkája kizá
rólag csak másolásból álljon, mert ezzel a 
művelettel elébe vágnánk a szellemi töké
letesedésnek, a szellemi haladásnak.

Összevetve az előadottakat, láthatjuk, 
hogy aa egyén szellemi önállósága csak 
akkor lehet igazán rendületlen, ha erre vo
natkozólag már a családban és az iskolában 
megfelelő alapot nyert.

Köatapasztalataink arról győznek meg, 

hegy a szellemi önállóság kezdeményezésének, 
gyarapításának, irányításának legfőbb felté
tele az öntevékenységben gyökerezik. így tehát 
ebből a szempontból vélve megbecaü'hetetlen, 
hogy aa u. n. iskolai tanítás alatt ne csak 
a pedagógus, hanoin a tanuló egyéniség! ia 
ténykedjék. A tanú ó ne csak szenvedőlegesen, 
hanem tevőlegesen is részt vegyen as iskolai 
munkában. A pedagógus ne adjon minden 
egyes szót a tanuló szájába, hanem engedjen 
teret a tanuló öntevékenységének is. Evég- 
böl szükségessé vál.k, hogy minden tanitási 
óra egyszersmind ú. n. vita-öntevékenykedö-brs 
is legyen. Azt, amit a pedagógus a tanitási 
óra keretein beiül közölt a tanulókkal, 
együttesen vitassák meg. Szóljon hozzá a 
tárgyhoz lehetőleg minden egyes tanuló. 
Ilyenkor a pedagógus figyelmének oda kell 
terelődnie, hogy mily hatással volt a tárgy 
a tanulók agytevékenységére. Nevezetesen 
a tanuló érdeklődésére, figyelmére, értelmére, 
ebből eredőleg képzettársítására, fantáziájára 
s ítéleteire. Mennyi ez-kben az önál;óság, 
az eredetiség ? Eteken kivül vizsgálja meg, 
hogy mennyire képes a tanuló a tanító által 
előidézett suggestiókban lévő nyersanyagot ön
állóan feldolgozni, azaz magáévá tenni és 
értékesíteni ?

Továbbá, a közölt tárgy micsoda vál
tozást idézett elő a gyermek érze'mi vi
lágában ? Melyek azok az érzelmek, melyekre 
a tanítás Jsuggestiói hatottak ? Mennyire 
erősödtek, gyarapodtak a gyermek nemes 
érzelmei ; mig pedig úgy az egyéni, mint 
pedig a szociális érzelmei. Mennyire apadtak, 
csökkentek a nemtelen érzelmek ?

Mily irányban fejlődött a gyermek 
akarata, szabad elhatározása, stb. Megjegy
zendő, hogy a pedagógus a tanítás közben 
folyó vitánál csak irányitójá, vezetője legyen 
a gyermek öntevékenységének. A szellemi ön
állóságra való nevelés megkívánja, hogy a 
pedagógus te jesen tisztában legyen a tanuló 
egyéniségével, mert ellenkezőleg az a munka, 
melyet e cél érdekében müvei, többé-kevésbé, 

avagy teljességében meddő. Azonban való, 
hogy a pedagógusok egy bizonyos része, 
mégpedig tetemes része nem foglalkozik 
kellőleg a tanuló egyéniségének a megisme
résével. Azok a tényezők, melyek őket 
tanitás-nevelésükben irányítják, vezérlik, 
jobbára általános jellegűek.

Ennek révén minden egyes tanulót 
egyforma keretekbe akarnak szorítani. Már 
pedig kétségtelenül bizonyos, hogy ahány 
ember, annyiféle egyéniség. így áll a dolog 
a tanulók egyéniségével is. Igaz ugyan, 
hogy a tanulók egyénisége még nem akkuit, 
nem bontakozott ki oly határozottsággal, 
mint a felnőttnél, de ha ügyet etünk a 
tanulók eg éniségére, akkor úgy a képzet
szerzés, valamint a felfogás tekintetében 
többfele típusra akadunk. A képzetszerzést 
illetőleg meggyőződünk arról, hogy vannak : 
«) látásos (viruális), b) hallásos (akusztikus),
c) mozgásos (motorikus) és d) vegyes típusok.

Ezek iemét lehetned: a) látásosmoz- 
gásos, l ) halláeos-mozgásos, mozgásos látásos 
stb. típusok. A kisebb gyermekek (6—10 év) 
jobbára a látásos mozgásos típushoz tartoznak, 
aíg (lenben a serdültebbek inkább a hal
lásé a, illetve a hallásos-mozgásor típusnak 
hódolnak. Ebből egyúttal azt az üdvös ta
nú 'ságot is vonhatjuk le, hogy bár minden 
egyes gyermek egy-egy bizonyos tipus-oo- 
portba tartozik, mégis mindamellett el kell 
ismernünk, hogy a kis gyermek a szóban 
forgó tipnsa felette ingadozó.

A gyermek típusának bizonyos ha'á o- 
zottsága, á landósága csak később tűnik fel.

Ezek után kérdésessé válik, hogy mi
lyen legyen az a szemlélet, mely a tanulók 
képzetszerzésének forrását, eredetét képezi.

Erre röviden C’ ik azt felelhetjük, hogy 
a szemlélet mindenoldalú legyen. Vagyis egy
formán hasson minden egyes tanuló-tipusra.

így tehát nemcsak az akusztikus, vagy 
a viruális tipusra, hanem a létező típusok 
valamennyiére. A gyermek egyéniségének 
helyes fejlesztése szempontjőból szükségessé

T ARC A.
A Lórum-család.

Irta: Bározl László.
Társadalmi életünk bábeli keveredé

sében ide-oda lubickolva, nagy ritkáu egy- 
egy oázisra tévedünk. S jól esik lelkűnknek, 
ha ily oázis árnyékában pihenve, körül
tekinthetünk a körülöttünk kavargó soka- 
dalmon, amelyben nincs részvét, nincs baráti 
érzelem, nincs rokoni kötelék, hanem annál 
inkább tele van as emberiség begye ön
téssel. És ez a táltömött begy mentő körül
mény is egyben, t. i. nem fér már bele 
semmi sem a többi — jóból.

Ha úgy piktor volnék, egy allegórikus 
képben örökíteném meg korom társadalmát. 
Egy szivet pingálnék, melynek alapszíne 
piszkos szürke lenne, ez jelképezné az ön
zést. A szív alsó végét sárgára másolnám : 
ez jelentené as irigységet. A szív közepére 
a gyanút helyezném, haragos zöld ssinben. 
A szív felső vége a kétszínűségé lenne, 
amolyan sessinben. Végül odatenném a szív 
csúcsára vörös lángnyelvek alakjában a 
gőgöt. . .

Piktor nem vagyok, tahát nem is bol
dogíthatom as emberiléget egy ilyen, — 
„öröMecsS* * — müvei. De erköiosbiró sem 
vagyok, tehát pá'oát sem törhetek sokat 
vétkező embertársaim fölött, hanem futó
lépésben rovom a fonákságok Szaharáját s 

szemem tekintetével keresem a messzeség
ben fel-feltűnő oázist. Eddig Fortuna Isten
asszonynak igen hálás lehetek, mert az 
utolsó pillanatban, — mikor már félholtra 
fárasztott életküzdelmem, — mindig elértem 
az árnyékos, bugyborékoló források zajától 
dalos oázist. Ilyen ismert oázisom nekem 
egy csendes kis fa-ucBka. Igénytelen kis 
fészek, igazi „fatornyos haza.*

Semmi nevezetessége sincs. Drótozott 
a temploma, melyet az összeomlástól hol 
kivülröl támasztanak meg, hol meg belülről 
drótoznak össze.

A falucskára maga az Úr Isten vigyáz, 
a falu Közepén levő dombocska tetején álló 
Sz.-Háromság-szobor képében.

Ebben a faluban lakik a Lórum-család. 
Ez a csendes falucska az én oázisom s itt 
is a Lórum-család körében érzem igazán jól 
magam.

A Lórum-családnak nincsenek predi
kátumai. Lórum — egyszerű kártyajáték, 
a család — több, hasonszőrű ember őszinte, 
barátságos köre. Lórum család — áldott 
falusi emberek biz lmas kártyázó társasága.

A Lórum család télen ós nyáron, éjjel 
és nsppal, bi árason és vizen, megszakítás 
nélkül lórumozik — szabad perceiben. De 
as én Lórum-családom nem a kártya ked
véért lórumozik, tehát nem közönséges 
kártyások társasága ez, hanem a minden
napi robotot já ékkal folytatva, üde lelkének 
a falucska balzsamos levegőjében megérett 

sziporkáit e játék révén egymásnak élvez
hetővé teszi.

Háládatlan teremtés volnék, ha le nem 
rónám a Lórum-családdal szemben fennálló 
tartozásomat és illendő megemlékezésemben 
nem bizonyítanám be, hogy a kis család az 
egész oázissal egyetemben ott él a lelkem 
fenekén s valahányszor egy-egy Komisz 
tüske az elevenemig hatol, a Lórum-családra 
való emlékezés és a remény, hogy oda 
egyszer ismét visszatérhetek : enyhítik a 
sajgó seb égető fájdalmát.

* * •
Együtt vannak. A családból nem hi

ányzik senki sem, körülülik a nagy asztalt, 
meghányják-vetik a nap „szenzáció“-it. Mik 
is ezek a Lórum-családbeli .szenzációk*  ? 
Egyszerű, falusi naivitások. De azért fölötte 
állanak annak, amit „szenzációdnak szok
tak nevezni. Mart ezek a liliputi szenzációk 
nem gázolnak el, nem sértenek senkit sem ; 
senki becsületén nem rágódnak undok fér
gek gyanánt ; senki könnyáaott fal tját nem 
nézik ki az illető szájából. , ,

... A mester úr farkast látott a gyar
mati határban ée az elöl a temető kereszt
jén talált menedéket. . ,

A plébános úr kalucsnija a mester úr 
udvarán olyan feneketlen sárba merült, 
hogy még most is merül, ha ugyan nem 
lyukadt ki már a föld túlsó fenekén. .. .

A osendlaki földes úr teknővájó cigá
nyokkal dolgoztatta fel as útsséli jegenyéit
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válik, hogy a pedagógus kezdetben minden 
egyes típussal külön-külön foglalkozzék ; 
később azonban avassa be a tanulót a többi 
típusok titkaiba is. Ha azonban kezdetben 
azt lá'ja, hogy er, vagy amaz gyermek tí
pusa nem felel meg a képzetszerzés vala
mennyi számottevő főtételeinek, vagyis a 
tanuló a maga típusával nem tud zöld ágra 
vergődni, akkor nyomban derítsen fel előtte 
egy jobb, neki, illetve egyéniségének meg
felelő tipust. Hogy mely típus érvényesül 
jobban egy-egy bizonyos szellemi munkánál, 
az sok körülménytől függ. Azonban ehelyütt 
különösen ki kell emelnünk, hogy a hallásos- 
mozgásos t'pus sokkal könnyebben s gyor
sabban tanul, mint pld. a lá’ásoe-tipus, de 
a tanultakat hamar felejti. Mig ellenben a 
látásos-tipus lassabban rögzit, de az ered
mény sokkal maradandóbb, mint a hallásos- 
mozgásos tipuanál. Továbbá a beBzéd-moz- 
gásos típus jó svádoju egyén, a kézmozgásom 
és a látásos tipus a kézügyességben, a techni
kában, a rajzban, az írásban, stb. tűnik ki. 
A látásos-tipus gyorsabban tanul olvasni, mint 
a hallásos tipus. Az u. n. bölcselkedő-tipus 
sokkal kevésbbé érvényesül az iparban, mint 
az elősorolt típusok. így tehát a gyermek 
típusa mineműségét pályaválasztásánál is 
kell tekintetbe vennünk.

A gyermektipuaának észszerű fejlesz
tése s irányítása felette nagyfontosságú, 
mert ez a művelet az u. n. különzékülés, 
(differenciálódás) és a speciálódás felé vezet, 
mely a modern életben való boldogulásnak 
ée a szellemi önállóságnak egyik elenged 
hetetlen tartozékát képezi.

A szellemi anyag reprodukálásánál is 
többféle tipuit vehetünk észre. Vannak ta
nulók, akiknél a szellemi anyag feldolgozá
sánál, reprodukálásánál főleg az érzelem, 
másoknál az akarat, a fantázia, a múltak 
tapasztalata, a megfigyelés minemüsége stb. 
viszi a vezérszerepet. A pedagógusnak 
mindezeket szem előtt kell tartani, mert 
különben abba a hibába esik, hogy minden

koron kizárólag csak a maga egyéniségét, 
illetve típusát helyezi előtérbe, a tanulóét 
pedig, habár as más tipusu is, a magáéhoz 
idomitja. Az ily körülmények közepette 
csak a típusok, melyek a pedagógus típu
sával azonos jellegűek, könnyebben érvé
nyesülnek s boldogulnak. Ezek általános
ságban véve az előmenetelben is jobb 
osztályzatot nyernek, mint a pedagógus 
típusától elütő típusok.

Lássuk csak, hogy miért?
Tegyük föl, hogy a pedagógus u. n. 

érzelmes típushoz tartozik. Ebben az esetben, 
ha a pedagógus nincs tisztában az isko
lájában levő típusokkal, csak a maga típusa 
szerint mérlegeli a tanulók előmenetelét; 
az érzelmes típusok feleletei egytől-egyig 
helyesek lesznek, mig ellenben a leiró, meg
figyelő stb. típusok e tekintetben háttérbe 
szorulnak.

Összevetve az előadottakat, láthatjuk, 
hogy a pedagógusnak úgy a saját, mint pedig 
a tanulók kölönbözö típusát is keli ismernie, 
mert csak ilyetén lehet igazán igazságos a 
tanulók feleleteinek mérlegelésénél, továbbá, 
kizárólag csak igy képes a tanulók egyéni
ségét helyesen vezetni s irányítani s a kü
lönböző káros szellemi áramlatokkal szem
ben elientállhatóvá tenni.

Szobolovszky István.

Különfélék.
— Képviselőválasztások várme

gyénkben. Barsvarmegyeben tudvalevőleg 
e hó 1.-én voltak a képviselőválasztások, 
amelyeket megelőzőleg május bó 30.-án 
Báthy László prépost-plébános, kerületünk
nek munkapárti jelöltje visszalépvén, a lévai 
választók egy kisebb csoportja — a Justh- 
párt vezetőségének beleegyezése nélkül és 
tiltakozása dacára — május hó 31.-én délelőtt 
Bándy Endre ág. ev. lelkészt léptette fel Justh- 
párti programmal. Bándy Endre a jelöltséget 
elfogadván, délután 1 órakor a Kossuth 
Lajos-téren programmbessedet is tartott. A 

választás egyébként másnap a legnagyobb 
rendbeu folyt le. Persay Ferenc választási 
elnök es'e 8 órakor hirdette ki a szavazás 
eredményét, mely szerint Polónyi Géza 1866, 
Bándy Endre pedig 687 szavazatot nyert s 
igy Polónyi Géza 1179 szótöbbséggel pár- 
toukivüli függetlenségi programmal kerüle
tünk országgyűlési képviselőjévé választatott. 
— A vármegye többi kerületében a válasz
tás eredménye a következő : az aranyosma- 
róti kerületben Karácsonyi Sándor volt 
néppárti képviselő ellen Keltz Gyula mun
kapárti 529, — az újbányái kerületben dr. 
Zelenyák János néppárti dr. Belicza Pál 
munkapárti ellen 400, — Körmöcbányán 
Vizy Ferenc volt Justb-párti képviselővel 
szemben Lukács László pénzügyminiszter 176 
szótöbbséggel lettek megválasztva.

— Mikszáth Kálmán halála. Mély 
megilletödéssel közöljük mi íb a gyászos 
hirt, mely Mikszáth Kálmán halálát jelenti. 
Dicsőségének teljében váratlanul, nehány 
napig tartó betegség után ragadta el a halál, 
mikor az elismerés díszes koszorújával tisz- 
te'te öt meg az egész ország, bogy ragyogó 
ünnepléssel adjon neki előleget a halha- 
tat'anság fényéből. Szeretettel emlékezünk a 
nagy Íróra, mert müveivel széppé, gyönyö
rűvé tette sok < ránkat és nemzetünket, 
magyar nyelvünknek diadalt és dicsőséget 
szerzett a külföldön is.

— Gyászhlr. A legnagyobb részvét 
és fájó érzés tölti el szivünket, amikor Féja 
Kálmánnak, a lévai uradalom pénztárosának 
váratlanul és hirtelen bekövetkezett halálá
ról adunk hirt, akinek a meghasonlás egy 
önfeledt pillanata adta kezébe a fegyvert, 
mellyel családjának nagy fájdalmára múlt 
hó 31.-én délelőtt, a temetőben, édes anyja 
sírján, legszebb férfikorában oltotta ki köz
hasznú tevékenységben eltöltött életét. Ha
lála megdöbbentő és rendkívüli szomorú s 
mély hatást gyakorolt a város és a vidék 
közönségére, amely az elhunytban, aki 21 
évig az uradalomnak egyik legbuzgóbb és 
ieghübb tisztviselője volt,. — a gondos és 
forrón szeretett családapát, a fadhetlen jel
lemű ée a közügy ek iránt is melegen érdeklődő 
férfiút tisztelte és becsülte. Temetése a 
rokonságnak, számos barátjának és ismerő
seinek igaz részvéte mellett e hó 2.-án 
délután 5 órakor ment végbe. A simái az 
uradalom birtokosai és tiszttársai nevében 
Lal-ner László gényei intéző megható be

li a morék, tekintettel az ex-lexre, egy 
holdvilágos éjje'eu pénzügyeik rendezése 
nélkül töménytelen sok teknövel elinaltak. 
De a hálának mégis némi tanujeiét azzal 
igazolták, hogy a földesúrnak, — aki 
legényember, — egy — gyermekfürösztö 
teknöt hagyományoztak anyájuk kihűlt 
helyén. . .

A plébános úrról kisült, hogy nagy 
görög-nyelvész és az egész Lórum-család 
illendőnek találta egy görög mondat beta
nulását, mely szól vala ilyeténképen : 
„En ’ois ablakois hói verebeis csiripúrí. . .“

As „Öreg úr“ a múltkoriban egy rókát 
hibázott el a „Kesorova* nevű dűlőben. 
De ö nem tehet róla, mert a szemfüles 
rókakoma megismerte benne néhai róka
mamája hóhérját s eboől eredendöleg szük
ségesnek tartotta a tisztes távolban való 
tartózkodást. . .

. . . Mesterné ténsasszony a káposz
tának hordóba való helyezését határozta el, 
s mivel az alkalmas és kifogástalan talpú 
káposzta-táncost nem leié fel senkiben sem: 
illő koBztüm-változással ö maga végezte ezt 
az életbe vágó műveletet. . .

S miután ebben a minutában a Lórum- 
család éppen levest kanalázgat : Erzsiké 
kisasszony elsósta a — levest 1 . . . Hát 
ezek a Lórum-osalád nagy-nagy, főben járó 
szenzációi. . .

Csendesen síitái az eső és Köd bátyánk 

nagy lomhán terpeszkedik az egész tájékon. 
A kis falucska olyan ilyenkor, mintha kihalt 
volna, mintha minden háza, viskója kripta 
lenne, hol néma mozdulatlanságban nyugoss- 
nak az egykori Lkók. De hs bekukkan
tunk egy-egy házikóba, megdöbbenve kapjuk 
vissza fejünket : a halottak itt nagyon ví
gan vannak. . .

A Lórum-család is együtt vau s a 
mester úr kicsike, de annál barátságosabb 
szobácskájábán olyan szépen megférnek, 
mint az özlömnyi madárfészekben a fiókák. 
Az örömzaj csalt néha változik hailgatódzó 
némasággá, mikor egy-egy kocsi robog el 
a ház előtt. Valakit várnán, valakit, aki 
hiányzik, aki nélkülözhetetlen. . •

S egyszeribe, hipp-bopp, vigaD, fürgén egy 
ifjú ember toppan be. Öltözéke elárulja, 
hogy a föld az ő eleme. Napbarnított arca 
azt magyarázza, hogy a ringó kalászos me
zőket rója nyáron át.

Öizinte örömmel fogadják, mint a csa
ládhoz tartozót. S az első kérdés, mely a 
háziasszony ajakárói feléje száll:

— Vacsorázott már ? . . . 
_  Nem én I . . . Feleli a kérdezett.

Istenem, mi történne egy véa gouvernánttal, 
ki a spanyol etikettre nevelt fel egész 
generációkat, ilyen párbeszéd hallatára ? A 
legjobb esetben úgy megrémülne ettől, hogy 
menten a guta ütné meg 1 • . .

... És ti, a ssalónok és a manó tudja, 
miosodás termek lakói, ti, a társadalmi 

fonákságok szabadon futkosó mártírjai, jól 
laktatok-e már életetekben ? Én nem 
hiszem.

Mert ha egyszer eszetekbe jutna csak 
mértékletesen is kielégiteni testeteknek 
természetes végyait, huncut legyen a nevem, 
ha ezrei nem váltok szalonképtelenekké I

Fönt, a „felső tízezrek11 körében meg
engedett dolog, hogy még a gyomorral íb 
lukszuBt űzzenek. De a nagyokat utánzó 
középosztályt tönkreteszi idővel ez a — 
sallangoa élet 1

S ha most a Lórum-családban is az 
etikett dühöngene, a várvavárt jövevény, a 
jóízűen falatozó földesúr is valószínűleg 
korgó bendővel volna kénytelen „derült 
hangulatban1* az estét eltölteni. De így a 
testet elnémítván, a család vigan ül neki 
a játéknak.

Ezer kedves turpiszsággal döntik el as 
osztás sorját. Az első osztó, aki legnagyob
bat emel. Tehát igyekszik mindenki kis 
lapot emelni a kártyacsomagból. És általános 
derültség között állapítja meg a társaság, 
hogy az állandóan mutyista két „Öreg úr* 
ma emelte századszor a legnagyobb la
pot I . . . És ők ketten ősz fejükkel 
beletörődnek Borsukba, megkezdik as osztást, 
csak néha jegysik meg sokat mondó kese
rűséggel : „Ilyen es a mai fiatalság 1“ No, 
de azért nem' haragusznak meg 1

A asszony- és leánynépség megtakarított 
garasaiból előkotoráss néhány piculát, itt- 



„séddel búcsúzott el a halottól. A mélyen 
sújtott özvegy és négy kis árvájának gyá
szában őszinte fájdalommal osztozunk és 
óhajtjuk, bogy a legszélesebb körben meg
nyilatkozott részvét nyújtson vigasztadó eny- 
hületet mérhetetlen bánatára. A'dás emléke
zetén I A szomorú gyászosét alkalmából a 
család gyászjelentése igy saól : ,Féja Kál
mánná született Lokota Auua úgy a miga, 
mint gyermekei Oéza, Erzsiké, Tibor és bárt 
és as egész rokonság nevében fájdalomtól 
teljesen megtörve jelenti felejthetetlen férje 
és a legjobb apa és rokon nagyrákói Féja 
Kálmán uradalmi számtartó, Barsvármegye 
törvényhatósági bizottság tagja, élete 46.ik, 
boldog házasságának ll.-ik évében Léván,
1910. május hó 31.-én történt gyászos el
hunytét. A megboldogult hült tetemeit 
junius bó 2.-án csütörtökön délután 5 órakor 
helyezzük a lévai sirkertben örök nyuga
lomra, lelki üdvéért pedig a szentmisét 
gzintén junius 2.-án, reggel 7 és fél órakor 
mutatjuk be a Mindenhatónak. Léva, 1910. 
május hó 31. Béke poraira 1* —A Lévai Ta
karékpénztár, amely réssvénytársulatnál F--ja 
Kálmán a felügyelő bizottság elnöke volt, 
szintén adott ki gyászjelentést, mely a 
következő : ,A Lévai Takarékpénztár alulirett 
igazgatósága mély fájdalommal tudatja ÍVja 
Kálmán úrnak, a Lévai Takarékpénztár 
réezvénytársulat felügyelő bizottsága érde
mes elnökének, május hó 31.-én, tevékeny, 
áldásos életének 46.-ik évében történt gyá
szos elhunytét. A részvény társulat há ás 
elismeréssel örsi emlékezetét I Lévs, 1910. 
junius hó 1. Az örök béke, nyugalom lengjen 
forai felett I A Lévai Takarékpénztár r. t.
gazgat ósága*.

— Érettségi vizsgálatok. A lévai
r. kath. fögimnáz umban az 1909/10. iskolai 
év végén a ss óbeli érettségi vizsgálatot 
Hollóst Kúpért czelldömölki apát, esztergomi 
főgimn. igazgató elnöklete mellett junius 8.
9. 10. és 11.-én tartják; az I—VII. osztály
vizsgálatai pedig jun. 15.-én kezdődnek s
24.-én  végződnek. A magántanulók Írásbe
lije 22.-én, szóbelije 23.-án lesz.

— Egy tanfelügyelő jubileuma. 
Kuliszeky Ernő, kir. tanácsos, tauie ügyelő, 
25 éves tanfelügyelői működésének emlé
kére Pécsett e hó 9.-én nagyobbszabásu 
Í'ubilária ünnepélyt rendeznek. Kuliszeky 
ürnö egy ideig vármegyénkben is közmegelé

gedésre töltötte be a kir. tanfelügyelői áfást.

— Eljegyzés. Náday Dénes, aranyos- 
. erdőmérnök, foijó hómarótbi lakos, m. kir

4.-én  jegyezte el Stosius Ernát, Stosius Ernő 
ni kir. áilamvasuti föellenör, lévai állomás 
főnök leányát. Gratulálunk.

_  GyAszhlrek. Mely gyász érte özv. 
Tartós Kárclynét, akinek kedves leánya, 
Mariska, folyó bó 2.-án élete 23.-i évében 
rövid szenvedés után nagyszámú rokonainak 
és ismerőseinek őszinte fájdalmára Budapes
ten elhunyt. A megbo'dogultban Bartos 
József, a budapesti kegyestanitórendi főgim
názium igazgatója, unokabugát gyászolja. — 
Áldás és béke poraira 1 — újbányáról kaptuk 
a szomorú hirt, bogy Koperniczky József, a 
város rendőrkapitánya és anyakönyvvezetöje, 
aki azelőtt polgármester is volt, e hó 2,-an, 
56 éves korában váratlanul meghalt. A 
megboldogult 38 évig kitartó ügybuzgó- 
tággal töltötte be minden hivatalos állását 
s igy érthető, hogy halála mély és őszinte 
részvétet keltett a 'á-osba", amely kü ön 
gyászjelentésben tudatja elhunytál. — Béke 
poraira 1

— Eelkészválasztás. A zólyomi ág. 
ev. egyház e napokban tartotta meg lel
készválasztó közgyűlését, amelyen nagy szó
többséggel Hajdú Lsjos báti le készt válasz
tották meg.

— A Borsi ref. egyházmegyei 
tanítótestület évi rendes közgyűlését, 
1910. junius 9.-én (csütörtökön) d. e. 10 
órakor kezdődöleg a nagysallói ref. uj is
kola 11.—Hl. osztályú termében tartja, melyen 
az egyesület rendes és tiszteletbeli tagjait, 
valamint a tanügy iránt érdeklődő közönsé
get is szívesen látják.

— Halálozás. Városunk iparososztálya 
egy derék és áltaáuosan tisztelt tagját 
vesztette el Bojsza Vende.ban, akit család
jának nagy fájdalmára, szorgalmas mnukában 
eltöltött életének 69.-ik évében múlt hó 
29.-én ragadott ki a halál a mély gyászba 
borult rokonság és ismerősei köréből. — A 
család következő gyászjelentésben tudatja a 
megboldogult elhunytét: „Özv. Bojsza Ven- 
delné bzüI. Dékay Maria éa gyermekei: 
Sándor, János, József, István, László és Mária, 
meoye, szül. Rácz Emma, unokái, valamint 
az összes rokonság neveben megtört szívvel 
jelentik, hogy a felejthetetlen férj, a legjobb 
edes apa, nagyapa és roson, Bojsza Vendel 
a na'otti szentségek ájtatoa felvétele után 
1910. május 29. én élete 69.-ik, bo dog há

zasságának 43.-ik évében örök nyugalomra 
tért. A megboldogult hült teteme folyó hó 
31.-én d. u, 4 órakor fog örök nyugalomra 
helyeztetni. Aa engesztelő szentmise-áldozat 
junius hó 1.-én reggel 6 órakor fog a róm 
kath. plébánia-templomban aa Úrnak bemu- 
tatiatni. Léva, 1910. május 30.-án. Az örök 
vílágosság fényeakedjek neki 1“

— Az arcképes igazolványok díjá
nak felemelése. A feláru menetdij-áedves- 
mény igénybevételére jogositó arcképes iga
zolványok kiá'litási d ját — mint értesü ünk 
_  a kereskedelemügyi miniszter az eddigi 
egy korona helyett két loroiában á lapította 
meg, mert az egy korona az államvasutak 
igazgatóságának készkiadásait nem fedezte.

— Stubnya-fOrdő eladása. Körmöc
bányáról jelentik, hogy a város elhatározta, 
miszerint a tulajdonai képező Stubnya- 
fürdöt eladja. Alighogy híre ment a város 
szándékának, egy budapesti bank nyomban 
ajánlatot tett, hogy 400 ezer K-ért megveszi s 
a várostól hat hónapra terjedő opciót kér.

— Katonák szabadságolása az 
aratásra. A honvédelmi miniszter a vár
megyék és városok törvényhatóságához kör
rendeletét intézett, hogy a közös hadügy
miniszterrel egyetértőleg rendeletet adott 
ki, mely szerint a hadsereg tényleges 
állományú legénységét, amennyiben a kato
nai szolgálat, a kiképzés és a védelem 
érdekei megengedik, — a csapatok parancs
nokai a gabona learatására, a takarmány 
lekaszááiára ée bebordására s egyéb fon
tosabb mezei munkálatok idejére 3 hétre 
szabadságolni fogják.

— Clmbejelentö-lapok. A keres
kedelemügyi m. k:r. miniszter azon célból, 
hogy a fürdő,- gyógy- és nyaralóhelyeket 
felkeresők és a tounsták minél kénye ma
libb utón és módon rendelkezhessenek 
postai kütdeméuyeia és távirataik kézbe
sítése, valamint levelezéseik, hírlapjaik, 
postautalványaik és távirataik utánküldése 
iránt, 1907. évben nC<mbejelentö-lap**-okat 
rendszeresitett. Ezen cimbejelentö-lapok 
ingyen adatnak. Ami a cimbejelentő-lapok 
mikénti kitöltését illeti, e tekintetben a 
cimbejelentö-lapoz szövege kellő tájékoz
tatást nyújt. Cimbejelentö-lappal csak a 
helybeli, vagyis azon m. kir. posta (távirda) 
hivatalnál lehet rendelkezni, melynek szék
helyen, vagy kézbesítési körében a rendel
kező egyén tartózkodik.

ott wekerle is akad (a 10 filléres I) s egy- 
egy játékosnál elhelyezik — kamatozó nye
reségre. Azt talán mondanom sem kell, 
hogy az igy érdekelt asszonyok, lányok 
úgy őrködnek a bizalmukkal megtisztelt 
kártyázó szerencséje felett, mint a mennyei 
őrangyalok a kisded csecsemő bölcsőjénél. 
De mig ea az utóbbi, égből eredő figyel
messég igen hasznos dolog, a nömutyisták 
annál veszedelmesebbek. Leszámítva azt, 
miszerint nőkártyások között nem létezik 
láthatatlan lap, nézzük csak a Lórum-család- 
ban azt az ifjú házaspárt 1 ... A férj ök- 
iömnyi csöppeket izzad, s egy-egy rejtett 
oldalpillantással kémleli életpárja arcát. És 
annak szemei villámokat srórnak. . . A férj 
még jobban izzad, belezavarodik s az utolsó 
ütéssel elveszti a játékot. . . No most 
mindjárt leszakad az ég 1 Halálra szántan 
kérleli az asszonykát:

— Édeském fizess a kasszába egy 
krajcárt I . . .

A játék egyre tovább folyik. Szellemes 
ssiporkák röpködnek a szivarok kékes 
füstjében, ártatlan csipkedések ; a lányos
arcú plébános úr ártatlan képpel kérdi a 
mester urat:

— Mester úr, kérem, még nem halász
ták ki a kalucsnimat ? . . .

A mester úr pedig megértvén a cél
zást udvarának minemüségére, visssafelel :

— Hói verebeiss csiripúzi I . . .
így telik-múljk az este. Majd ragadni 

kezdenek a szempillák s ezen segíteni 
kell. . . Gyenge, de annál édesebb virág
illat kezd terjengem a levegőben, pacsirta
dal égzengéssel vegyül s mindez szépen 
egybeolvad egy kedves dalban :

a • • „De én azért nem átkozlak,
Minek átkoználak t
Hisz az a pénz patikára 
Kellett az auyádnak 1 , .

A földes úr, ki a vadvirágok és az 
égi madarak társaságában tölti napjait, 
vezet a dalolásbau. A hangja természetes, 
A dala szívből fakad és a csendes, fél
álomban ezenderülve utána dúdolják :

„Hisz az a pénz patikára 
Kellett az anyádnak 1 . . .•

Vége a játéknak. A hölgyek mosolygós 
arccal, boldogan számlálják a nyereséget, 
itt-ott a rezeie közö;t egy-egy fényes wj- 
kerle is akad I Micsoda öröm, micsoda 
boldogság 1 Egy egész wakerle I

. . . Hanem a két öreg, a mester úr, 
meg as „Öreg úr“ igen dühösek. Ma osz
tanak elsőknek századszor ée ma veszítenek 
— szintén századszor. . . A mester úr 
keserű humorral ad át két kemény kraj
cárt öreg Jóska barátjának :

— Ne, itt az osztalékod a — tőkénkből. 
Hazafelé bandukolnak a csalágtagok. Mester 
k e87 „ménkű*- nagy lámpással igyekssik 

őket kikalauzolni sáros udvarából, nagyban 
biztatja a társaságot :

— Ne féljetek semmit 1 Csak utánam I 
. . . És bevezeti mindnyájukat a sártenger 
kellős közepébe. . .

— No mester úr, a másik kalucsnim 
is leragadt 1 . . .

— Csiripúzi, csirip. . . Többet már 
nem bir felelni a mester úr, olyan álmos. . .

... A sötét éjszakában egy lovas 
bándukoi a girbe-görbe, hepe-hupás, sáros 
utakon. A szürke ismeri gazdája termé
szetét, óvatosan lépked, vigyáz, baj ne 
essék, mert a lovas csendesen szundikál a 
hátán. Rózsás álmok ringatják, lelke előtt 
megnépesül a táj. Hatalmas rendeket vágó 
aratókat lát, marokvető lányok dalát hallja. 
Pacsirtacsicsergés, fogoly berregés, vadvirág 
illata édesítik lelke nyugalmát. 8 hogy az 
ál< m tovább tartson, önkénytelenül meg
állítja — — lovát. . . Némaság ül körös
körül. A lovas alszik s á'mában vakitó 
fény támad lelki szemei előtt. As imbolygó 
búsa tengeren túl emberektől lesz népes a 
hely, ott látja a Lórum-családot. Megindul 
a szürke s egyre gyorsuló menettel köze
ledik gazdájával a kedves ismerősök felé. 
Már a hangjukat is hallja . . . Ugyan mit 
kiáshatnak féléié olyan hevei gesztusok 
kíséretében 7 . . , Figj éjünk csak l 1

---------------- Hej, pajtás, nem jó ne
ked igy egyedül ballagnod as üres otthon 
felé I ----------------
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— Uj Ügyvéd Dr. Robonyi Gyula 
Léván, Deák Ferenc-utca 1. szám alatt 
(Frommer Ignác házában) nyitott ügy
védi irdodát.

— Kirándulás Fiúméba. A Barsme- 
gyei Gazdasági Egyesület tőkéjén a kis
gazdák részére junius bó folyamán tanul
mányi kirándulást rendez Fiúméba. A kirán
dulás programja röviden a követkesö : Ju
nius 13.-án hajnalban indulás Léváról Buda
pestre ; itt a kirándulók megnézik a repü- 
lögépversenyt. Budapestről este Kaposvárra 
utaznak, ahol másnap megtekintik a kapos
vári uradalmat. Este indulnak el Kapos
várról és lö.-én érkeznek Fiúméba, ahonnan 
hajón kirándulásokat tesznek a közelben 
levő szigetekre. — A kirándulás költsége 
személyenkint 35—40 korona. Jelentkezni 
a Gazdasági Egyesület titkári hivatalában 
lehet.

— A vetések állása. A kedvező idő 
folytán vármegyénk területén az összes ga
bonafélék szépen fejlődnek és nagy termést 
Ígérnek. A rozsda szórványosan ná'unk is 
mutatkozik ugyan, de még eddig tetemesebb 
kárt nem okozott. Takarmány dolgában 
pedig úgy állunk, hogy tiz év óta nem volt 
annyi és olyan jó takarmányunk mint 
az idén.

— Tejárusltás a pályaudvarokon. 
A szeszes italok élvezetenea lehető korláto
zása szempontjából, a ponosz-hesneni állam- 
vi.suták igazgatósága engedélyt adott arra, 
hogy a hatósága alá tartozó pályaudvarok 
közvetlen közelében, a vasutigazgatás terü
letén tejárusitó helyeket létesítsenek. Ez 
engedély alapján már igen sok helyen mer
nek ki tejet a pályaudvarok közelében. 
Egyes vendéglősök nemcsak a vaBUti ven
déglő belsejében, hanem az érkező és induló 
vonatoknál is árusítják a mindig friss tejet 
zz utazó közönség részére. A tejet negyed
literes, jól elzárt kis palaczkokban behütve 
vagy melegen bocsátják az utazóközönség
nek rendelkezésére. Nálunk sem artana ezt 
a példát követni a pályaudvarokon kimé
rendő rossz sörök és borok helyett.

— Hideg nyarat jósolnak. Az angol 
meteorológiai intézetek ez évre hideg nyarat 
helyeznek kilátásba. Angliában kü.önösen 
sok ok van, hogy ez a jóslat hiteire ta.ál- 
jon. Már hetek óta olyan hideg uralkodik 
az egész országban, amilyenre nem volt még 
példa. Hideg szelek, jégeső es pusztító zi
vatarok váltják fel egymást s még az enyhe 
klimáju déli partokon is vígan pattog a tűz 
a kályhákban. A moteorológusok ezt a sze
szélyes időjárást a Golf-áram rendszerte- 
lensegének tulajdonitják s azt hiszik, hogy 
hatáia érezhető lesz egész Európában.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Abban a megrendítő szerencsétlenség
ben, melyet az isteni Gondviselés reám és 
csaladomra mért, nagyon jól esett az álta
lános részvét, mellyel minden oldalról talál
koztam. Fogadják a rokontelkek hálás kö- 
szönetemet jóságukért 1

Léva, 1910. junius 4.
özv. Fája Kálmánná.

Lévai piaciárak.
Hovatveaetö ; Kónya Jó...’ rendőrkapitány

Busa m.-mázsánként 19 kor. 20 fiil. — 
19 kor, 80 Kétszeres 1G kor. 40 fiil. 16 
kor. 60 fiil. — Rozs 17 kor. 20 fiil. 17 kor. 
40 fiil. — Árpa 12 kői. 40 fiil. 12 kor, 
30 fiil. Zab 13 kor. 40 fiil. 14 kor. 20 fiil.
— Kukorica 13 <o-, 60 fiil- 13 kor. 80 fii.
— Lencse 18 kor. 80 fiil. 19 «or. 20 fiil. — 
Bab 17 kor 40 fiil. 18 kor. — fiil — Kö
les 13 kor. — fül. 14 kor. — fiil.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here természettől arankamentes 160—170 
Vörös lóhere, kis aránkás 105—110 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 130—135 Luczerna 
természettől arankamentes 170—180 Lu- 
ozerna, világos szemű aránkás 140—144 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
42—44 Baltacain 82—34 Mubarmag 14—15

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
191<». évi májú* hó 29-től 1910. évi junius hó 5-ig.

Születés.

A szülők neve
Jd o

A gyermek 
neve

Gombik János Pintér Irén leány Amália
Gotttried J. Hrad csny M. leány Gizella
Bischitz Mézes Biok Regina fu Lajos
Bacsa Erzsébet fiú István

Házasság.

Völcceay es meuyasszoay neve

Váradi Lajos Nyirő Erzsébet

Vallása

ref.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Bojsza Venoel 68 éves Májrák
Fej a Kálmáu 46 . Öugyilkosság

PALMA KAUC5UK'
Nyilttér*) SAROK

_ van cipőién

M OLL-FÉLE
k S F IDLITZ-POR.il
Enyli^, oldó há/.iszer mindazoknak, kik emésztés 
za* árokban és az illő életmód egyébb követkéz, 
méuyeibeu szenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményei l.

Fatiré:,nerös'taöpi bedörzsöiés, 
elismert, régi jóhirnevü háziszer 
SZaggatá8 és hűtésből azártnaze 

mindennemű betegségek ellen. 
Eredeti üveg ára kcr. 2 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában OMKP

Föszétküldesi hely MOLL A. gyógyszerész.
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbuen 9.

akinek éjjel-nappal szün
telenül vlszketegsége van 
s nyugalmát, alvását és 
sokszor társadalmi létét 
veszélyezteti, az sajnálatra- 
méltó. Ámbár ez csak bőr
ingei lesre mutat, mégsem 
létezett ezideig oly szer ez 
ellen, ami ennek a kínos 
helyzetnek véget vetett 
volna. Hetek sőt hónapo
kon at ezen bajban szen
vedők kétségbe vannak 
esve, testileg s lelkileg 
megtörve, képtelenek tár
saságban mozogni. Sokszor 
csak egy kis pontot képez

a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaró 
ujjat önkivületlenül magához készteti Ez rendesen 
a kezdete s rosszabbodó viszkclegségre vezet. A 
viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, 
miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, 
úgy minden ilyen esetben amúgy ia az orvosi 
tanácsra kell hallgatni. Sok orvos S viszketeg- 
betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker félő 
szabad, gyógyszappan kedvező s gyors határát. 
A vastag fehér hab ezen szappan által előírás 
szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz
ketegség beszüntetését hozza magával, úgy. hogy 
végre teljesen elmúlik. Ezen idegbántő bőrbajt a 
Zucker féle szabad, gyógyuxappan segélyével 
egyszerűen s a legnagyobb remény nyel el lehet 

távolítani.
A megrendelésnél a következő különbségre kell 

ügyelni:
Zucker szabad. S50/0-ob gyógyszappanja a leg- 
hathatősab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fiil. 
Zucker szabad. 15ú,0-es gyógyKuppanJa, ha
tásában s mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. 
Ehhez való Zuck°°h-krém (zsírtalanító) a bőr
krémek gyöngye. Egy tubus ára 2 kor. 50 Ulh, 

kis tubus 125 kor.

.*5 Kapható:

KNAPP IGNÁCZ drogériájában Léván.

Tánctanitási értesítés.
Léva város és vidéke nagyrabec"ült 

közönségének tudomására adom, hogy 1910. 
julius l.-éu a református iskola ter
mében (Galambu.) 

tánckurzust
nyitok.

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

elvállalom.
Beiratkozások junius 27.-étől kezdve 

a fent nevezett helyiségben.
Szives pártfogást kér

Kreutz Gyula,
a bpesti cs. kir. hadapród iskola tánctanára. 

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

MANEMUOVELA

VÉDJEGYRE 
I VESSEK I 
IkipróbAlni !

752/1910 rlkvi. szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság, mint tlkvi. hatóság köz

hírré teszi, hogy özv. Kis Mihályné, Klabuzai Teréz 
végi ehaj taténak Kis István és társai végrehajtást szen
vedők elleni végrehajtási ügyben benyújtott árverési 
kérvénye folytán a nevezett végrehajtató jávára 365 
koroua tőke ennek 1909. évi október hó 22. napjától 
járó 5°/0 kamatai 39 korona eddigi per és végrehajtási 
az ezúttal 21 koroua 30 fillérben megállapított árverés 
kéreti valamint a még felmerülendő további költségek- 
nek kielégítése végett az 1881- évi LX. t. c. 144. §. 
és a Vhn. alapján a végrehajtási árverési a végrehaj
tást szenvedőknek a lévai kir. járásbiróság területén 
Nagykáina község határában fekvő és a nagykáInai 
42. sztjkvbeu ▲ I 1 sor 154 hrszám alatt felvett in
gatlanokra és ezen épült 42 ö. i. számú házukra, mely 
a végrehajtást szenvedettek közül 3/9 részben Kis 
István, 3/9 éészben Bállá Józsefné, Kis Mári i. 1/9 
részben Platt Gyula, 1|9 részben Dombi Jánosné Platt 
Auua és 1/9 részben Platt László nevén vezettetik 
1276 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
mégpedig a Vhn. 26. § alapján akként, bogy ezen 
határnapon az ingatlan 721 korona 66 fillérnél ala
csonyabb áron eiadatni nem fog és bogy ezen árverés 
által a jelzett ingatlanra özvegy Kis Mihályné Klabuzai 
Teréz javáia bekebelezett özvegyi jog nem lesz érintve.

Ezen nyilvános bírói árverés 1910. évi junius hó 
27. napján délelőtti 9 órakor Nagykáina község há. 
zánál lesz megtartva.

Arrerelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10u/e*át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. 3333. szám alatt kelt 1. M. rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t,-cs. 170. $-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a vhn. 21 
§ ában megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelő, ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí
tott bánatpéuzt az általa ígért ár ugyanannyi száza
lékáig kiegészíteni, mert ha ezen kötelezettségének 
eleget nem tesz, ígérete figyelmen kivül marad és a 
haladéktalanul folytatandó árverésben többé részt nem 
vehet.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi ápr. hó 17. napján. Hoffmanu 
■k. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül.

Dodek
kir. tlkreMtö,
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TT-1 MXM • Főtéren novem-UZlStJlOlyiSeg bér bó 1-töl kiadó
Htjtlnar Sándor óráé és éksseréssnél.

| Gyötrelmesebb, kinnossabb fájdalom a fog
fájásnál alig van

* J X 1» X - Balassa utca 8 ssám
Al&CLO UAZ. 4 s.obából és mellék, 
helyiségekből álló hás szabadkézből eladó.

Pl eaiaswa cs. és kir. udvari srállitó 
X cLSZLOry virágkereskedése, Buda
pest, VIII., Rákócsy-ut 3. Képes árjegyzé
ket kivánatra díjtalanul küld.

Gazdák figyelmébe.
Chyly Salpeter, szárított marha- és sertés
trágya úgy vaggon, mint kicsiny mennyi
ségben, továbbá prima porosz kőszén, koksz- 
és kovácsszén. — Korpa és más erötakar- 
mány, — prima kéve kőtél rendelhető leg
olcsóbb árakban. Verbofsky Joaohlm 
Léván, László-utcza 2.

; ezer meg ezer ember 
szenved benne, pedig 
nem kénytelen vele, 
mert örökre megszaba
dul tőle az, aki Sstraka 
Mentho1 fogesappaiját 
használja. Ara majolika 
szelencében 1 korona, 
m*'yhez a fogápolásról 
egy tudományos szín

vonalon álló értekezés van mellékelve. 
Gyógytárakban, drogériákban stb. kapható 
< gy koronáért. 3 drbt. 3 kor.-ért bérmentve 
küld Sstraka gyógyszerész Mohol. — Kap
ható „FEKETE SAS* gyógyszertárban Lsva.

fsmoMÚ,

Kátránytetölemez, 
facement- és valódi asz* 
faltlem cZ-befedéseK a 
legszolidabb kivitelben, 
a legmesszebbmenő sza

vatossággá'. 
Minden szakbavágó 

kátránytermék gyártása 
Minden fajta tető- éa 
elszigetelő-lemezeknek 

készítése.
Költségelőirányzat és 

műszaki felvilágosítások 
ingyen.

Szabad, horonylemez

Dili Tl\jnTiD DyersoIajmotorok ű U bili U En-njersolajlokomobilok
csak

Szabó Emil és Társa cégnél

nedves falak
ellen, á jelenkor legtökéletesebb, egyedül célszerű és 
legolcsóbb elszigetelő eszköze — Védeszköz istálló
gőz ellen. Számtana elismerőlevól. Prospektus ingyen.

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

Budapest V., Fererc Józset tér 6 sz. 
(Gresham palota a iánchlddal ízemben kaphatók.

Szivógázmotorok. Benzinmotorok. 
Cséplőgépek. Malomberendezések.

Árjegyzék Ingyen és bérmentve. "WO

Jég kapható
Braun József és fia 

sörraktárában 
LÉVA, HON VÉD UTCZA.

J -L—J
Loserth Dezső

fűszer-, csemege-, bor- és ásv.-viz kereskedése
LÉVA, Kossuth Lajos-tér 1. szám.

L

Naponta friss felvágott. Teljesen friss árut Prágái sóiar. 
Naponta friss teavaj. Császárhus főzve. Debreczeni 
paprikás szalonna. Naponta friss bécsi, frankfurti és 

szepességi virsli. Debreczeni füstölt kolbász.
Finom cukorkát. — Friss Mauttiner-fele magvat

Jutányos ári Gyor3 é3 pontos kiszolgálás 1
i------------------------------------------i-nJ------------------------ 1—i

©

Tanoncz kerestetik
Nyitrai és Társa R. T. 

könyvkereskedésében Léván 

"HAHGVERSENI GRAMOFON.
Az itt ábrázolt beszélőgép 

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

W 16 forintért "WB
kapható.

Nagy választék minden
nemű és nagyságú beszélő
gépekből és lemezekből.

Árjegyzéket és lemezjegy
zéket ingyen és bérmentve

küldök. — Vidéki megrendeléseknél csomagolás dijmentes.
Kl6Ín Sándor, Órás és ékszerész T-ÁvrXn

ö:
!!Üzlet áthelyezés!!

Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT,
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.

iTs

8
0

Knapp Dávid,
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

u. rn. HOFHERR és SCHRANTZ-féle gős;- 
cséplő készletek, QANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

-------------KeP*k és géprészek.

és varrógépek 
L É V A N =

0
80 0 0 0 0
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Részvényaláirási felhívás a 
fflEBÉLI

Barsvármegyének 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-kevésbbé idegen pénzintézetéhez 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 létesüljön, mely, mig egyrészt a bitelkeresők 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, olcsó hitelszerzésre alkalmat nyújt.

Ezen viszonyok és körülmények indítanak bennünket, alapítókat arra, hogy a 
nagyközönséghez 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 Részvénytársaság;'1 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 részvénytőke túljegyzése esetén alulirt alapítók fentartják maguk részére a redukció mikénti gyakorlása 

tekintetében a szabad rendelkezési jogot.
6. A részvények jegyzésével egyidejűleg a jegyzett részvények névértékének 3O°/o-a készpénzben befizetendő. 

A részvények névértékűnek további 40% a az 1910. október hó 1-ig s a további 30% pedig december hó 1-ig, az 
alapítási költségek címén elszámolandó, részvényenkint megállapított 3 koronával együtt fizetendő be. Az első részlet 
befizetését az alapítók, ivtartók is jogosítva vannak közvetítés végett elfogadni, de szivességből 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. Nyitráu 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.

Schubert Pál s. k.
igazg. tag.

Privigyei Népbank Részvénytársaság:
Báró Sternberg s. k.. Dr. Szkicsák s. k.

Nécsey József s. k.
foldbirt., m.kir. postamester, Verebélyen.

Singer Sándor s. k.
nagykereskedő, Privigyén.

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

Schmiedt Imre s. k. 
bankigazgató Privigyén.

Jezsó János s. k.
plébános, Melleken.

Nagy Sándor s. k. 
ev ref. lelkész ^Mohiban.

Cservenka Kálmán s. k.
8. lelkészfcVorebéiyen.

Book Simon s. k. 
nagybérlő, Nagymányán.

Rosenzweig Géza s. k.
kereskedő, Verebélyen.

Matuska Imre s. k,
kisbirtokos Verebélyen.]

Matuska Albert s.gk.
kisbirtokos Verebélyen.

Pályázat.
Nagyméltóságú Kazy Jáuos úr 

Garam-Veszelei gazdaságába cséplési 
felügyelő kerestetik.

Javadalmazás havi 60 korona és 
ellátás.

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

Wertheim-szekrény 
kerestetik NYITRAI és TÁRSA R T 

könyvkereskedésében Léván.

FISCHER

Cséplőkészletek

mUDKTELL
eredeti svéd 

nyersolajmotorés 
lokomobilok 
BENZIN- és 
szivógáztelepek

r M. i 2 tii a n j a Legmessebbmenő szava- mérnök, malomopiíBSzot, Budapest K-*bb 
_ . Ár|ftyték «s kAltlífVettS

V., Nádor-utca 35. szám. Sürgönyeim: TURBINA. > "w-. »
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Császárfilrdö téliP gyógyhely, » 
magyar irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú 
kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern beren
dezésű gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, külön hölgyek és 
urak részére. Török-, kő és márványfür
dők ; hölég-, szénsavas- és v.llamosviz- 
fürdők. A fürdők kitűnő eredménnyel hasz
náltatnak főleg ciuzos bántalmaknál és 
idegbajok ellen. Ivó kúra és légzőszervek 
huruton eseteiben s al esti pangásoknál. 200 
kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutá 
nyos árak. 3yógy- és zenedij nincs. Pros
pektust ingyen és bérmentve küld.

Az Igazgatóság.

K

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony** védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobazba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törők József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL Rlcbter gyógyszertára u „Arany oroszlánhor,

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

i
n
Is■íj

B K. a p h a t óLéván:
Engel József és fia 
Heksch Illés
Kom Testvérek
Kertész L.jos 
Knapp Isrácz 
Loserth D zső
1 ollók Ká'mán

Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsaraóczán:
Füszek Győző 
Feichherz Izidor

Ipolyságon: Újbányán:
Berc^ellnr M. Czervinka M.
Bolner Pál tleinrich Ede
Csóka Jó.set
Dómba Károly utóda Verebélyen:

IBrac'c I/nácz Czirok István

Legjobb sütemények 2ínÍP7lfV
kaphatók OiPluLllJ

czukrászdában
Léva,

Főtér Friedmann-Lxéz)

Ajánljuk ;
lego'c.óbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat, 
valamint állandóan friss Csemege- 
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeáruinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

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

dennemű festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor-áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

V arrógépek 
évi j ó t á 11 a s r a.

i Kern Testvérek
Uj fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Ö Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Sztvas meqkeresesre készséggel szolgálunk specziális 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

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

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, ácséi répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butorvasalások, olajozók, kenőszele nczék gép
szíjak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

L ‘gczélsztrübb többször c tavart hőre* drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

k Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


