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A családi és iskolai nevelés.
Irta: Kántor István.

Az uj tanév kezdetével nem lehet
fontosabb kérdés azok előtt, kik a jövő
nemzedék kiképzésével foglalkoznak,
mint :z a kérdés: vájjon a népműve
lődéi a helyes irányban halad-e? Nem
történt és történik-e mulasztás a nem
zet életében oly mélyreható kérdés
körül, ha tekintetbe vesszük a nemzetesalád mindannyi rétegében mutatkozó
bomissztó tüneteket és különösen a
legalsó réteg, a munkásosztály elége
detlenségét, mely néhol romboló ha
tással időnkint ki-kitör és melyet ma
még a hatalom vasmarokkal képes
ugyan megfékezni, de végkép megszün
tetni ntm áll módjában. Aki a néplélek mélyere tekint, az előtt világos,
hogy az emberi szivek mélyén rejtőző,
visszaszorított itdulat óriási pusztító
hatással kitörhet, ha megfelelő óvin
tézkedéssel euuek elejét nem veszik.
Erre
pedig a csendőr szuroDy
elégtelen eszköz, sőt uem is alkalmas.
Hát a aépmüvelődés egymagában
elegséges-e
erre ? Határozottan nem.
Különösen
nem, ha- nélkülözi az er
kölcsi alapot: a vallásos nevelést. A le
veles azoubau ma nagyon alárendelt
kérdés a tanítás mellett, pedig a mo
dern p dagógia megteremtője, Pestatozzi mondja: „A tanító, ki oktat,
mesterember; az a tanitó, ki nevel,
művész." A család is vagy teljesen
elhanyagolja a nevelést, vagy ba ne
vel is, rosszul nevel. Dr. Doczy Jenő
a „Tehetség és iskola14 cimü müvé
ben Írja: „A tehetség bizonjos hatá
rozott iiáiya az öröklésből számtanik
ugjan, de végeredményében az élet,
a környezet dönti e), mi lesz a talen
tumból. S ha mar az életűek, a miliő
nek ily nagy a jelentőtége, mennyivel
nagyobb a hatása a megértő gondos
nevelésnek?! A leveles e szent mun
kájára a család a legiitkábban vállalkozhatik sikerrel ; a családi nevelés
uem rendszeres, vagy rabszolgát ne
vel a gyermekből, vagy ostobán bál
ványozza,*
Ritka kivétellel nem is nevel a
család. Még nagy szerencse a gyer
mekre, ha az iskola nevelő hatását le
nem rombolja. Pedig minden aljának
jól elméjébe, kellene vésni Rousseau
intelmét: ^Épeszű, habár korlátolt apa
v< zetéee mellett jobban lóg nevelkedni
a gyeimek, n int a vi!ág legügyesebb
nevelője mellett, mert a buzgalom job
ban pótolja a kipeseéget. mint a ké
pesség a buzgalmat. Aki atjai köte
lességének nem tehet eleget, annak
nincs jogában azzá lenni." És a csa
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ládi nevelés elhanyagolása szülte azt,
bogy korunk gyermeke mind mélyeb
ben sülyed az anyagiasság fertőjébe,
lelke sivár, melyből minden ideális
érzés kihalt.
Rosseau szerint minden ember
bárom rendbeli tanitótó! nyeri kiképeztetését és csak az az ember éri el
rendeltetésének célját, kiben ezen ne
velésmódok teljesen összhangzanak. E
nevelésmódok: a természeti, tárgyi és
emberi, a két első nem függ tőlünk,
egyedül az emberi az, mellyel szaba
don rendelkezünk, bár ezzel is némi
megszorítással. A nevelés tehát oly
művészet, mely teljesen majdnem soha
s«m sikerül, különösen az iskolai tö
megnevelés nem, minthogy tőlünk
egészben nem függ és a mi törekvé
sűnk csak abból állhat, hogy a kitűzött
célt lehetőleg megközelíteni töre
kedjünk.
A mi nevelésünk célja; az ember
testi és lelki energiáinak fejlesztése
oly irányban és terjedelemben, hogy
az emberiség haladása és boldogulása
előbbre vitessék. Ez pedig bárom fő
irányban történjék: a vallásos, az em
berszerető és hazafias irányban. Mint
az azonos középponti súg áru és bárom
irány ból kezdett körvonal egybeolvad
és osztatlan egészet, egy szimmetrikus
kört képez: úgy a mi nevelésünk is
azé a három szeretető legyen, mely
eg) másba fonódva elválaszthatlan egysegbe forr össze és képezi a kérésztény nevelés sziklaszilárd alapját: az
Isten, az ember és hazaszeretetéé. És ha
nevelésünk e trializmusát tudatlan vagy
g< nősz kéz megbolygatja, a végzetes
össz< ütközések egész láncolata fogja
követni egymást; mert csupán haza
fias nevelés » vallásos nevelés mellő
zésével és viszont egyoldalú, ellentétes
nevelés csupán, melynek romboló hatáeát észlelhetjük már is. A stilyedő
nemzetek példái tanítanak bennünket
arra, hogy, ahol e hármas szeretet nem
képezte már a nevelés alapját, ott az
anyagiasságba fulladt minden; ott a
nagy és kis egoisták múlandó földi
javakért elhagyták az Istent, megvetet
ték embertársaikat és végül elalkudták
a mindnyájunk védelmére rendelt erőt,
a hazát is és mindenki törekvése ab
ban összpontosult, hogy a végső harc
ban ne az első, de a pusztulásban le
hetőleg utolsó ő legyen.
Vallásosság nélküí olyan az em
beri élet, nÚDt a végtelen homoksiva
tag. melynek talaja egy virágot, egy
lüszálat s<m képes táplálni és melyen
a ntp égető hevével minden életet
kiöl : puszta, sivár. A hitnélküli ember
szive is ilyen puszta, melyben a ne
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hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a
kiadóhivatalba kérjük utasítani.
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mesebb érzések nem élhetnek és a
szenvedélyek perzselő lángja kipusztit
belőle minden emberi érzést. Oh, adj
a gyermeknek hitet, mert hit nélkül
boldogtalanná teszed őt egész életére !
És ha azt elmulasztottad, megfosztod
őt egyúttal az élet becsétől, a remény
től is. Remény nélkül pedig nincs is
tartalma az életnek és innen van az,
bogy napjainkban a legkisebb sorscsa
pás reményvesztetté teszi az embert,
aki aztán azt hiszi, hogy neki már az
életben nincs is semmi keresnivalója
és elveti magától a reá értéktelennek
vélt életet. A rémitő módon elszapo
rodott öngyilkosságok is többnyire eb
ből származnak.
Az emberszeretetre való nevelés
elhanyagolása szülte a már tűrhetetle
nül elhatalmaskodott egoizmust. Máso
kért dolgozni, önzetlenül, hiúság nél
kül, dicsőség nélkül dolgozni és áldozni,
nem érünk rá: ez a filiszterek jelszava.
Érzéketlenek vagyunk az emberiség
nagy kérdései iránt, de annál inkább
rabjai saját önző énünknek. Annyira
el vagyunk telve a magunk igazával,
hogy a más baja egyátalán nem ér
dekel már bennünket. Életünk programmja: jól élni és az élet örömei
ből sokat, tengersokat felhabzsolni,
mert rövid az élet, közel a sir. A fi| liszterhadnak uralkodó planétája a
pénzes zsák, azt csodálja és az után
| való vággyal van telítve egész valója.
i Azokat pedig, akik a közjóért munkál
| kodnak, akiknek szive az emberiség
boldogságáért dobog, akik krisztusi
szeretettel keblükre ölelik az emberi
séget, azokat a íiiiszter megveti s ha
módjában áll, sárral dobálja. És az
emberiség száz és száz sebből vérzik
és ezek közül a legfájóbbak a népek
kölcsönös gyülölsége, egymásra törő
indulata.
Mint a nap sugarai más-más fény
nyel és meleggel árasztják el a föld
egyes részeit, úgy mások és mások
az egyes nemzetek vágyai, ideáljai,
melyeket bennük a hazaszeretet éb
reszt. Hazaszeretet nélkül pedig oly
sivár az emberi lélek, nincs az ilyen
embernek igazi otthona sem, olyan ő,
mint a légürben kóválygó madár,
mely sehol sem tudja megrakni
fészkét,
„Az, aki az élet kellemességeit
és kellemetlenségeit egyaránt el tudja
viselni, jól van nevelve" — mondja
Rosseau. Ezt pedig csak a hármas
szereteten alapuló neveléssel ér
hetjük el.
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A k'raly ünneplese.
E beszédet üarsváruiegye törvényhatósági díszköz
gyűlésen mondotta el Uáthy László prépost-plébános

1910. aug, 18.-án.

Folytatás.

Nagyságos alispán tír 1
Tekintetes törvényhatósági diszkötgyülés 1

l'isetelt vendégek l

S mikor ezek után a koronázás ősi
módon megtörtént és sok tekintetben külömbözött a régiektől, Ferencz József volt,
akit nem a kiváltságos osztályoknak, hanem
az egész népnek országgyűlése Koronázott
királlyá s ö is az egész nép számára adott
hitlevelet s tett esküt a demokratikus al
kotmányra. Esküjét minden Habsburg kö
zül ö mondotta először magyarul az álllara
nyelvén. De mindennél fontosabb volt, hogy
százezrek jelenlétében biztosította Magyar
ország és társországai jogait, alkotmányát,
függetlenségét és területi épségét s igy sza
kított azzal a sok esztendős törekvéssel,
mely hazánkat Ausztria tartományává akarta
alázni. Ez volt az oka, hogy a magyarok
l. F. Józsefet a legalkotmányosabb király
nak kezdték elnevezni.
Mikor 1874. szept, 19.-én A csutoo a
m. kir. honvédség szép felvonulásában gyö
nyörködött a király, kíséretéhez fordulva
megjegyezte, hogy a honvédség felállítása
az ö tulajdon eszméje, melynek első honvé
delmi minisztere (Andrássy) azok közé tar
tozott, akiknek nevét a szabadságharc után
akasztófára függesztették s az uj honvéd
ség tisztjei közül nem egy váltotta meg éle
tét nehéz vasban a hazáért szenvedett
rabsággal.
Így emelkedett a király assau arra a
polcra, melyen őt Európa legtiszteltebb
uralkodói közé számították, Es midőn a
nemzet páratlan fénnyel ünnepelte a koro
názás 25 éves jubileumát, a hercegprímás
az egész nemzet szeretőiéről biztosította az
uralkodót, midőn az oltár mellett igy be
szélt hozzá : ,Szeresd e nemzetet ezután is
nemes szived érzelmeivel úgy, mint e nem
zet szeret téged. Ha komoly viszonyok ne
hézzé teszik a koronát, ha vadaidat súlyos
gondok nyomják, ha az ajtód élőit álló őr
nem tud a szenvedésektől megmenteni :
enyhítse fájdalmadat az a tudat, hogy iiü
alattvalóid veled együtt viseljük azokat,
mer* valamint a te örömed a mi boldogsá
gunk, úgy a te szomorúságod a mi bána
tunk, a te szenvedésed a mi keservünk 1“

Mikor pedig az országgyűlés a honala
pítód ezredéves emlékét törvénybe iktatta,
ülés után Szilágyi Dezső, a képviselő
ház elnöke, azt mondotta a Királynak, hogy
őt a korona nemcsak jog szerint megilleti
hanem fejedelmi erényeinél fogva is és tiszte
lettől kerte a királyt, hogy legyen vezére a
nemzet törekvéseinek.
Mert a legsúlyosabb viszonyok között is
meg tudta érteni a magyar nemzet vagyait,
szivének dobogását, azért emelkedett nem
zete előtt nagyra, magasra a mai n pig is
előttünk áll az agg, 80 éves uralkodó, mint
a legalkotmányoBabb fejedelem típusa. Ezt
mi értjük, mi tudjuk, miért van >gy. Auszt
ria és a küllőid nem értette meg sohasem,
begy a magyaiok meg a Kossuth L.jos nevenspjáu, vagy máié. 15. én r< ndezett lako
mákon is miért emelik az első poharat a
királyra*? Hogyan tudják szivükbe zárni
egyszerre mind a két férfiút ? Hogyan diMitheti est • termet » átelienben a két
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De t. törvényhatósági diszközgyülés 1
férfiú arcképe *? Ezt csak az értheti meg,
aki könyv nélkül tudja a mi hazánk utolsó nekem vissza kell térnem oda, amivel kezd
tem : nincs nekem időm arra, hogy ö fel
négy századának viharos történetét.
sége egész életét, leikének minden nemes
A nemzeti erények mellett fejedelmi
vonását elsorolva, az ö teljes életrajzát ad
erények gyanánt ott díszelegnek I. F. J.
jam — nem volt az én hivatásom, hogy
szivében, lelkében a mély vallásosság, a
uralkodásáról kritikai tanulmányt végezzek,
munkaszeretet és 1, öte'ességtudás és a ne
hanem, hogy egy pár ecsetvonással áldozzam
mes szív.
80 éves születésnapja alkalmából felkent
Első helyen említettem a mély val á- királyi személyének. A mai beszéd célja
eosságot. A milánói temetőben láttam egy volt felébre zteni az érzelmeket, melyeknek
síremléket, mely márványból kifaragva jelzi
hatása alatt lelkem egész mélyéből, alattva
az elhalt fiatal apát és 10 éves fiát és ott lói hódolatom te'jes erejével, lojális magyar
térdel mélyen meghajolva nagy fájdalmában i
szivem egész szeretőiével kiáltom: E szép
a nő is — de a márvány-emlék felett e fel- i
hou koronás királya é.jen soká!
irat olvasható: „nunqutm deiiciet fidee
mén.* „Soha nem szűnik meg hitem.**
Nöegyleti közgyűlés.
Azt a mély vallásos meggyőződést, amit a
legnagyobb csapás közepette kifejez ez a
A Stefánia Árvahátat fenntartó lévai
síremlék, találom meg agg uralkodónk
Nőegylet vasárnap, augusztus 28.-án, tar
egész életében, derűs és borús napokban totta meg évi rendes közgyűlését gr<»f Couegyaránt. S mikor hírül veszi, hogy egyet denhove Kunóné elnök és báréi Leidenlen fiát, trónjánaK örökösét megölik — mi frost Tódorué tb. elnök vezetése alatt. Az
elnöklő grófnő meleg szavakkal megnyit
kor hírűi veszi, hogy áldott emlekű fe.e- ván a közgyűlést, átadta a szót a ti kárnak,
sége, a magyarok hőn szeretett királynéja, ki terjedelmes jelentésében ut it arra, hogy
orgyilkos törnek esett áldozatul — bar a nagy közönség érdeklődését csaknem 3
előbb órahosszat zokog, kápolnájába siet, évtizeden át állandóvá tenni sikerült. —An
mely áhítattal hallgat misét, mire némileg emberbaráté szereiat, a gyei uiekvédelem
eszméje egyre szélesebb körben terjed,
megnyugodva igy ezól környezetéhez ; „Is mert ösztönzzerüleg érzik ennek kiváló
tenben vetett biza mimat nem vesztet fontosságát. A nöegylet nagy kulturmissziót
tem el.“
és hazafias szolgálatot teljes?, midőn „a
Mély vallásossága mellett nem kisebb senki“ gyermeket felneveli, tanítja. — Ez
után áttér a jelentés a Nöegylet múlt éti
munkaszeretete, köteiessegtudása, királyi működésének részletes kÍrására :
tett a munka önmagában is s művé lessen,
Az 1909. evben 4 választmányi és 1
ha azt egy király végezi. Miáor V. Ferdi- rendkívüli ülés larta-ott. A múlt év végi
nand lemondott a trónról és megáldottá vel az árvaházban 60 gyermek volt, de
térdelő unokaöccsét, aki fölkelve, már mint eienkivül a jólelkü irgalmas nővérek a 20
éven aluli volt növendékekkel is fenntartot
uralkodó fogadta a helyőrség hüségesküjét, ták az összeköttetést. Az alapiló tagok
a 18 eves ifjú igy sóhajtott fel: Isten ve száma 50, a rendeseké 210 és a tisztelet
led I ifjúságom I most érezte, akarta, hogy
beli tagoké pedig 10. — A műit évi összes
kiadás 13730 kor. 20 fillért lett ki, mely
ezentúl a munkának és kö'.elességtudásnak
a következőképen
osznk fel: kényéikell élnie. Ezt gyakorolta egész életén át.
1886’15, liszt 291’50, fűszer 546'70, tej
A hajnali órán még most is munkájánál ta 1037'50, főzetek 135'36, hús és zBír 1031’59,
lálják öt, hogy a deleiét folyamán akadály keszpenzvásárlas 617’79, ünnepi kiadásom
talanul fogadhassa a kihallgatások során többlete 160'90, ecet 21'—, kiegészítés a
alattvalóit — s hogy délután a miniszterek ráasitmáuy tagjai á tai 268*51, term szelés a kabinetiroda előterjesztéseit intéz beni gyűjtés 600—, uradalmi fa 600'—,
ruha, cipő 1173'99, növerek járandósága
hesse el.
1250'—, vegyes kiadások 769'19, házíeui

Mikor boldogult Erzsébet királyné meg
halt, egy nappal a temetes előtt így szolt a
király a miniszterelnökhöz : „Ne kíméljenek
a munkától. Mostantól fogva többet akarok
dolgozni miit eddig, mert egyetlen viga
szomat a munkában találom.* Azért mondá
neki a prímás a koronásé templomban tar
tott beszédeben ; „A király eisö lévén a
jogokban, eisö tudtál lenni a köteles
ségben is.“
Mikor Ü felsége egyéniségének kiváló
tulajdonairól emiekezem meg, nem hagyha
tom megem-ites nélkül nemes, jó szivet.
Nagy kincs a jó szív az emberi társada
lomban es kettős kinccsé válik, ha az egy
uralkodó tulajdona. Jó sziveLek nemes vo
násait kora ifjúságától fogva ragyogtatta a
király es felismerte ezt az egyszeiü nép is,
azért mondta róla az egyik alföldi asszony,
hogy : „három napig néztünk volna a sz mebe, mert olyan, mint az imadságos könyv.*
Es, hogy többet Le említsek, mikor a nagy
szegedi árvíz után a lomhádéit tízeged vi
gasztalására sietett, könnyek között vála
szolt az bt üdvöz.ö Pa ily poigái mesternek :
tízivem fajdalma vezetett ide. Erről a jele
neiről irta Kossuth Lajos Bakay szegedi
k< pviseióhöa : En, aki nem hódoiok az önök
királya hata.manak a axi a biborfényt kö
zönyösnek tartom, a tisztelet adójával haj
lok meg azon látvány előtt, midőn a király
szemeken aa emberi részvét könnye ragyog.*

tar as í 251 56, küir.ö árván es özvegyen
segeiye 563'—, házbír 1500’—, gyógyszer
22'46. — A múlt évi vagyonszaporulat
531'21 kor.-nát tett ki.
A műit ev vegevei lejárt az 1904.-ben
választott vezetőség mandátuma s ezt a
közgyűlésnek visszaadva utal a jelentei
arra, hogy hat évi safurkodásuk eredménye
e 19,653 kor. 14 fill. vagyonszaporulat.
Bobok Mariska a jelentés felolvasása
után ékes szavakkal szép beszed kíséretében
hálás köszönetét mondott az elnösseguek es
mindazoknak, kik a szülői szereteiei nem
ismerő szegény árvákért fáradtak, a nagy
közönségnek, hogy oly jó szívvel áldozott
az emberszeletet oltárán a Báthy László
prépostnak, ki úgy a szószékről mint a
tárBada mi térén arra buzdította a közös
seget, hogy ezen árvaházra áldozzanak.
A pénztárnokuak a felmentés köszönet
nyilvánítás mellett megadatott.
Az 1911. évi költségvetés 15520 ko .
kiadási tele e.kel megszavaztatott a felvé
tetett 7 gyermek.
Ezután a szavazást e jtotték meg t’s
egyhangúlag megvalasziatlak :
Elnök : Gróf Couderhove Kunóné Zseliz. Ügyv. alelnök : Leidenfrost Tódorué
t. b. elnök. Gondnok: özv. Tooth Zsig
mondié. Ügyv. titkár; Faragó tíámue'.
Titkárok ; Kabina Ervinné és Boilan Sándor.
Pénztárunk: Kaveggia Kámán. O.vos: dr.
Medveczky Karoly. Ügyvéd ; dr. Kmoskó
Béla. tízamvizBga ók ; Hetzer Adolf es Ortmaun Fidél,
Választmányi tayok'. Adamovits Vilmoane, At vky Józsetue, Beleik Láiz óné,
özv. Boieman Jóizefné, Baibach Arpádné,
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dr. Bslbach Bé'áté Újbánya, Bobok Ma
riska, őzt. Boleman Edéné, Bódogh La
josné, Bogner Gyuláné, Borcsányi Béláné,
K. Brsutmü'ler Klára, özv. Babusét Ist
vánná, özv. Bellán Adoifné, Bittó Gyuláné
dr. Balogh Jenöné. özv. Czirok Jánosné
Czibulka Rezsöné, Czambel Józsefné Lászlómtive, Özv. dr. Dómján Lajosné, Dreiicbok Sándorné Oroszka, Faragó Ssmuelne
dr. Fiommer Ignácné, Fonyvesi Kátolyné,
Féja Kálmánné, Farkas Orbánná, Finká
Sándorné Garamszentkereszt, özv. Gyenes
Jóssefné, Grapka Jói sefné, Holló Sái.dotné,
Huberth VilmoBne, özv. Henyei E ekné,
dr. Halaisy Kálmánné Hontvarsány, Hát
áéi* Adolfné, dr. Heii rich Gyözöué, Jozsefcsek Gézáué, özv. Kern Albertné, Kovácatk Samuné, Kocab Frigyeséé Sándorhalma, Kosztolányi Sándorné Nemcsény,
Kherndl Jánosné, dr. Kmoskó Béláné, Köveskuthy Jenőné, dr. Kersék Janosné,
Kazy Jánosné Garamveszele, Lévát.eh Gusztávne, ifj, Lakuer Lászlóné Génye, Mailáth
Istvánba KiBkereekény, Medvecky Sándorné,
Mercáder Aiajoené, Or. Medvtcky Károlyné,
ifj. Mailáth Istvánná Aranyosomtól, özv. dr.
Novotny Imréné, Ordódy Endréné, Ortmann
Fidálná, Oldenhurg Elinár hercegné, báró
Pittel Gyuláne Kiskálna, dr. Prianer Gyu
láné, Perlaki Ignácné Garamszentbenedek,
Rudnyanszky Janosné Barsfüss, báró Revay
Simonná Tajnasári, báró Rrvay Lászlóné
Kiskálna, özv. Szilassy Beláne, Simonyi
Bé áné Simony, Szilassy Sándorné, dr. Sztankay Abáne Bath, Szanthó Josefine Garamszenlkereszt, Schuberth Pálné, Szilaisy
Dezeöné, Suhajda Janosné Garsmszenlbenedek, Schulpe Aifonzné, Schnff Károlyné
Hontvarsány, Smndtner A.ice Maias, Stosius
Erna, dr. Weinbtrgei Adolfné, Weisz Mórné,
giót Vilczek Vimosué Felsöszemeréd.
Végül Leideutiost lódorné t. b. elnök,
annak kijelentésével, hogy jövőben is
ugyanoly buzgalommal fogják vezetni az
árvaházi ügyeke', mint a múltban, bere
kesztette az ülést.

Különfélék.
— Tisztujitás

Körmöcbányán aug.
hó 22.-én volt a részleges tisztújító, melyen
az alispán megbízásából Palkovics Emil pol
gármester elnökölt. A simán lefolyt választás
alkalmával özmethanovics József városi fő
jegyző tanácsnokká, üuhayáa Károly aljegyző
főjegyzővé, Bárány Antal varost jegyzővé,
dr. Jánosi Endie városi aljegyzővé ée
Feiner Mór városi mérnökké egyhangúlag
— ellenjelölt nélkül — választattak meg.
_ Halálozás. Szomorú hirt vettünk
Zsebéről, ahol Teppertien Aurél, nyug,
uradalmi számvevő, múlt hó 28,-án, 0. u.
6 órakor, munkás eletének 57-ik, bo.dog
házasságénak 26.-ik eveben forrón szeretett
atyjának, nejenek és gyermekeinek mély
fájdalmára jobblélre szendeiüit. A megbol
dogultnak halala úgy a községben, mmt a
vidékén nagy es őszinte reBzvetet kellett.
— Meghívó. A főgimn. Segítő Egye
sületé foyó ho 4.-en d. e. 11 órakor a
főgimn. IV. otat. tanteimeben a tisztikar
kiegészítésé s a könyvsegéiyezesek elinté
zése céljából közgyűlést tart, ame.yre as
egyesület tagjait tisztelettel meghívja az
igazgatóság.

— Megalkotják az élelmiszertör
vényt. A legutóbbi nagy menü tífuszjárvány
es ka enuek kspcsán kiderült tömeges éleimiszer-hamisiiás lolytán elbaroata a kor
mány, hogy sürgősen megalkotja a magyar
élelmiszertörvényt. Az eddigi 1895. évi 46.
törvénycikk ugyanis csak a mezei leimények
hamisítására vonatkozik, míg az uj törvény
kitérjeezkedik majd minden, a kereskedelmi
forgalomban szereplő eieimiszerre. A belügythtniskténumban erősen folynak az előkeszületi munkálatok es az ősszel mar eiö is
fogják as uj javaslatot terjeszteni ; a terve
zet * spanyol élelmiszertörvény mintájára
készül, minthogy ezen á>l*m e.timiszertörvénye a legmodernebb és legalaposabb. A
közönség örömmel fogja üdvözölni ezt a
törvényjavaslatot, amely bizonyára megoeúitja a mtíegkévef-Ok eddigi gotOsz ma-

reputációit.

JB

A.

:r s

— Kitüntetett tanítók. A F. M.
K. E. évi rendes közgyűlésén, amely tud
valevőleg múlt bó 24.-én Érsekujvárott volt
megtartva, — vármegyénk területéről Weber
Aladár dóczifürészi r. katb. tanifó 120 ko
rona jutalomdijat, Kopcsan Mihá'y kelői és
Krizsan Vendel aleóhsmori r. kath. tanitók
pedig e ismerő oklevelet kaptak.

— A munkásbiztositási járulékok
emelése. Kétségkívül érdeke t oldalról a
következőket közli egy könyomatos lap ;
Az országos munkásbiztositó pénztárnak a
múlt év őszén tartott közgyűlése a pénztári
alapszalá'yok tárgyalásának torán elhatá
rozta, bogy a munkások és munkaadók ál
tal fizetendő járulékokat nem úgy, mint
eddig, hat napra, hanem hét napra fogja
beszedni. Az állami munkásbiztositó hivatal
ezt a pontot egyelőre nem hagyta jóvá és
a mai rendet tartotta fenn további intézke
désig, egyoen megtette az előkészítő lépe
seket annak a kérdésnek eldöntésére, hogy
a hét napos járulék szsmitás he yén való-e
és milyen terjede'emben volna szükséges
és nebézsegek nélkül keresztülvihető. Most,
bogy ez a kérdés a mnnhásbiztositás hír
lapi pertraktá ása révén ismét felszínre ke
rült, a munkaadók körében — mint érte
sülünk — országos mozgalom készül a pénz
tári terhek fő emelése ellen.
— Tanárválasztás. Tömörkényi Ist
vánt, a Selmecbányái líceum tanítóképzőjé
nek tanárát, a szarvasi ág. hitvallású gim
náziumhoz tanárrá választották meg.
— Nagylelkű adomány. Poór Antal
esztergomi praeláius kanonok 500 ezer
koronát adomái yozoit az Esztergomban léte
sítendő kath, tanítói árvabáz javára. A jóté
kony főpap kikötötte, hogy az árvahasba
necsak a katb. tanítók árvái, de bármely
val ásu esztergomi árva is felvehető 'egyen.
— Papi jubileum. Uzenczik János
izsai aiespeiee, kerületi tanfelügyelő, váro
sunk szülötte, múlt héten ünnepoite meg
első szentmisejenek 3O.-ik évfordulóját. A
nepszeiü papot úgy lelkésztársai, mint tisz
te, öi es hívei köréből igen sokan kerestek
fel jó kivánataikka'.

—

SörárpakiállTtás elmaradása.

A nyugatmagyarországi gazdasági egyesü
letek szövetsége által Pozsonyban szeptem
ber S.-ikáia tervezeti sörárpakiálhtás a
jelentkezések csekély volta miatt elmarad.
Általános a panasz ateimeiök részéről, hogy
az idei árpa mnösége oly silány, hogy
kiál itásra nem való.
— Tanítói gyűlés. A léva-vidéki
róm. kath. r épnevelők egyesületének lévai
kön f. hó 10.-en, délelőtt 10 órakor a róm.
katb. elemi fiúiskolában gyűlést tart, melyre
sz elnökség ez utón is meghívja a kör
tagjait.
__ a vízőrő felhasználása. Körmöc
bánya varos közgyűlésé —mint értesülünk
— múlt hó 27.-én tárgyalta a bányahiva
talnak azt az átiratát, mely Bzerint a kincs
tár tulajdonában levő összes vizerönek az
úgynevezett IV. azimu akna 144 méter
melyébe való bevezetése által körülbelül ezer
lóerő nyeretnéfc. Ezen bőséges erővel a
kimstár hajlandó volna átengedni egyseges
árban a városi közvi ágitúsnak vn amos utón
való ellátásához szükségéé villamos erőt, sőt
ezenkívül a kisipar céljait szolgáló whm, rőt is. A közgyűlés a bányahivatalnak
átiratát le.kesedetsel fogadta es egyelőre
kötelezettség ne.kül 100 lóeiö átvitelére
nyilvánította készségét.
_ Gyászhir. lattermann Ede nyug,
róm. katb. kántortauiió aug. hó 31.-én éle
tének 64.-ik, boldog házasságénak 37.-ik
évében elhunyt Ganmszenibenedeken, ahol
hosszú és buzgó működés után jól megér
demlőit nyugalmat élvezte. Földi maradvá
nyait e ho 2.-án a melyen sújtott caa ád
es rokonsággal a község lakosai összinte
részvéttel
kmérték az örök nyugalom

Fómárugjár Körmöczbányán.
A Stiaszzy os lux becsi cég kapocs- bb
femarugyárat létesített Körmöd ányán. A
koimany szubvenc.ocáija a vadalatot, a vá
ros pedig megfelelő épületnek díjtalan áteu(edesevel segé.yezte. A vallalat most a vá
rostól ö—10.000 kor. készpénzbeli segélyt
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kér. Egyelőre 58 munkást foglalkoztat a
gyár, melyben női ruhakapcsok, különféle
cérna
és selyem hengerorsókat gyárt
fémből.
— Tűz a vidéken. Múlt hónapban a
szomszédos községekben igen sűrűn fordul
tak elő tüzesetek. E-özö számunkban is
háromról adtunk értesítést. A lefolyt hét
sem múlt el tűz nélkül. Ugyanis 30.-án este
9 óra után Kiskálnán két ház égett le. A
tűs keletkezésének oka es alkalommal is
ismeretlen. Még az a szerencse, hogy a
sok tűz közül egyik sem okozott na
gyobb kárt.
— Körjegyzőválasztás A szklenófürdöi körben megürült körjegyzői állást az
e napokban megtartott választás alkalmával
Záborszky Vi mos eddigi helyettes körjegyző
egyhangú megválasztásával töltötték be.

— Nincs akadály a gabonaszállt ‘
tásnál. Sok gondot okozott az érdekeltek
nek : milyen módon fogják ez idei gabonakampanyt lebonyolítani. Ezeket a gondokat
most eloszlatta a véletlen : a nagy hadgya
korlatok elmaradása. Ennek az a következ
ménye, hogy a hadvezetöség számára fentartott kocsipark, közel 5 ezer kocsi,
felszabadult. Ilyen körülmények közt minden
kilátás megvan arra, hogy az idei gabona
rakomány simán fog lebonyolodni. A felsza
badult kocsikat most mar az erősen meg
növekedett gabonaszáliitás céljaira használják
fel. A hirt gazdáink és a gabonakereskedők
bizonyára örömmel veszik tudomásul.
—- Cserép- és téglagyár. Mint érte
sülünk, Bálban részvényihrsulat alakult,
amely egy cserép- és téglagyár létesítése tár
gyában ma délután 3 órakor a bátvidéki taka
rékpénztár tanácstermében értekezletet tart.
— Lóvásár Nagysallón. A Buda
pesten állomásozó első számú pót-lósorozó
bizottság a szeptember bó 19.-ik napján
Nagysallón tartandó országos lóvásáron reszt
fog venni ób ezt hirdetményileg hozta as
érdeklődő közönség tudomására.

— Pénzverés Bulgária számára
A körmöcbáuyai penzverueben mar meg
kezdték a bolgár állam részére megrendelt
ezüst pénzek veresét. Ez alkalommal 400
ezer darab saiosinki es 1 millió 400 ezer
darab leva nevű pénznem, illetve pénzérem,
.esz verve. A bolgár penzek vereset e hó
végén fejezik be.

— Gyümölcs-szállítók figyelmébe.
A vakoa temesvári ioglaikoziato intézete
— mint értesülünk — igen olcsó árban ké
szít gyümölcs-szállító kosarakat és ezen
ipari készítményekből állandó nagy rak
tárt tart fenn, Az intézet elsőrendű humá
nus célokat szolgál, melyet előmozdítani
emberbaráti cselekedet, miért a közönség
nek a szállítókosarak beszerzésénél az inté
zetet szives jóakaratába ajánljuk, Az inté
zet jutányos árajánlattal szolgál mindenki
nek, aki ez iránt odafordul.
— Megszűnt a próbaidő. A keres
kedelmi miniszter egy konkrét esetből kifo
lyólag kimondotta, hogy az iparos- és kereskedötanoncot próbaidőre alkalmazni nem
szabad, hanem a belépésekor azonnal szer
ződtetni kell.

— A házalás megrendszabályozása. A kereskedelemügyi miniszter kör
rendeletét intézett a varmegyei iparhatósá
gokhoz, melyben szigorú kötelességükké
teszi ügyelni arra, hogy arany- es ezüstnemüekkel senki se házalhasson. Az ilyen
házalóknak szigoiú megbüntetését rendeli
el a miniszter.
— Szüreti mulatság. A lévai Ke
resztény Munkásegy esület október 2,-an
szüreti mulatságot rendez. A meghívók ké
sőbb mennek szét.

— Drágább lesz a képes leve
lező lap. A képes leveiezölap-gyátosok már
hosszabb idő óta kartell létesítésén fára
doznak, amelybe azonban eddig néhány
gyáros belépni vonakodott. Mott azonban
sikeiü.t a konvenciót létrehozni b ennek
első dolga az volt, hogy a szinns levelező
lapok kiát 10%-kal emelte. Ezt a drágu
lhat egyelőre leginkább a képes levofezöIspokat árusító üzletemberek fogják meg
erezni, mert ezek a kicsinyben való eladás
árát nem igen emelhetik tel.
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kereskedelemügyi mimsztermuukaprogrammjába felvette egyeB nagyvaBUtak elektnfibá
lkaknak kérdését is, amelyet a rendelke
zésre álló vizerök kihasználásával kapcso
latban vél a legcélszerűbben megoldhatnak.
A nagy befektetéseket igénylő villamosítás
amortizációját mindeneseire nagy mértekben
előmozdítaná a vizeröre alapított villimos
üzem, amellyel az illető vonalokon egy csa
pásra’ megszűnnek a mozdonyokozta tűive
szélyesség éa füstkepzés.
— A tanítónők ellen. A schlcsvigholsti ini tannógyüiés olyan határozatokat
hozott a tanítónők alkaimaztataBa ellen,
amelyeknek megismerése nem érdektelen
annak a bizonyítására, hogy a jó nemet
szomszédok sokszor mily elfogultak a peda
gógiai kérdésekben. A jellemző határozatok
lényege az, hogy szerintük a nőknek nincs
meg az a lelki szilárdságuk, nni szükséges
ahhoz, hogy a gyermeket vezessek, neveljek.
A gyermekek nevetésére szeretettel párosult
arély es szigoiúség szükséges, az utóbbi
tulajdonsággal ped'g a nők nem rendelkez
nek. A nemet tanítónők ellenmozga.mát a
berlini tanítónők vezetik és irányítják s
főleg a társadalom és a szülök ítéletet szor
galmazzák a tanítón velemenyevel szemben.
— Cukor és a rovarcsípés. A szú
nyognak es a légynek csípőse nyomán
támadt viszkető sebre vagy kis d»g»n*tra
rendesen közönséges, parlümne.küit, tehat
Úgynevezett házi szappanból vaio vagy
pedig szaimiakoldatol szoktak rátenni. Jónak
bizonyult meg aa ilyen csípésnek a kelte
vágott völöebagyma levéve! való bedörzsöles
is. Azonban egyik sem gyógyít o>yau gyorsan,
mint a aözöuseges teher cukoio dat, amit
pedig igen kevesen tudnak. Egy kis darab
teher cukor ugyanis akár vízben, akar
nyálban feloldva a ezúnyog- es legyceipes
nyomán támadt visz, élést es daganatot egy
negyed óia alatt meggyógyítja meg pedig
olyan tökéletesen, hogy a jelzett idő múlva
a használat után meg a nyoma sem latszik
a rovar csípésének.
— BŐ gyermekáldaa. Nagyaailóban
Zimányi Józseloenek 3 egesaseges gyermeke
született szept. l.-eu hajnalban, melyek kö
zül egyik fiú ee kettő leány, úgy a gyer
mekek, mint az anyjuk a legjobb egész
ségnek örvendenek.
— Hazáid lesi az alaÓB. Az alsóst
a szolidabb kenyaiatok ok köze szokás Bo
tolni. Csöndes játék. Nem veszedelmes.
Akárcsak a tarokk. Ezért mindenütt szabad
jatsaani. Az alsóssal azonban visszaélnék.
Hazárdjátékot csinálnák belöie. Még pedig
oly formán, hogy a kis alapon játszani szó
köti alsósból szerencsejátékot, fogadási já
tékot teremtenek. A budapesti kir. tör
vényszék most ítéletben kimondotta, bogy
aa alsósnak ilyen elfajulása hazardjáék.
Kimondotta a törvényszék, bogy a leicezes
ez renner tnos. Az első, a tercezes abban
all, bogy a játékosok altósra osztanak, a
játszmái azonban nem játszak ki, csak azt
nézik ki, kinek van nagyobb terce, az az
után behúzza a játékosok és a kib.cek tét
jeit, A renner pedig as a módja az al
sósnak, amikor arra játszanak, bogy az
egyes kiosztásokban kinek less elössör tiz
(regebben száz) egysége. Terméssetes, hogy
esek a fogadások néha nagy összegekben,
hasárd módon történnek.
— Sok a nyúl. A« idén, mint vadá
szainktól halijuk, naiunk nagyon sok anyui.
Aa volna a kellemes meglepetés, ha anyú -

böség melléti alacsony árakról is adhat

Van szerencsém tiez<élettel értesíteni a
nagyérdemű közönséget, valamint tiszte t
vevőimet, hogy az üzletet ée vállalatokat
férjem halála után is tovább vezetem.
Garammikola, 1910 augusztus bó.
özv. Schweinecker Istvánná.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here természetöl arankamentes 160—170
Vörös ióhere kis aránkás 105—110 Vörös
lóhere, nagy aránkás 130—135 Luezerna
természettől arankamentes 170—180 Lu
ezerna, világos szemű aránkás 140—144
Luezerna, barnás szemű 115—120 Biborhere
42—44 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—15

Nyi Ittér*)

M O LL- FÉLE
lsei DLITZ-PORaI
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz
ményeiben szenvednek.

Nyilatkozat.
Alulírott esennel kijelentem, hogy a
„Lévai Örállóu f. évi 35. s: ám» „H'rek*
rovatának reám vonatkozó része elejétől
végig izsmen szedett valótlanság. A hazu
hír leadója ellen a meg'or.ó lépeseket már
íb megtettem.
Gaiamnemeti, 1910. tug. 31.
Dodek Endre,
plébános.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.

Vidéki gyógyszertárakban kérjük
készítményeit.
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M O LL- FÉ LE

bedörzsölés,
régi jóbirnevü háziszer
szaggatás és hülésböl származó
mindennemű betegségek ellen.

elismert,

Eredeti üveg ára 3cor. 2.

Kapható minden gyógyszertárban
és drogériában,

Szerkesztői üzenet-

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész

B. K. Garamkürtös- Nem közölhető,
Sz. I. Körmöcbánya. Talán a jövő arámban.

K. J. Köszönjük.
F. I. Léva. Későn érkezett. A magunk r'szíről
fölöslegesnek tarljuk a választ. Jla ragaszkodik hozzá,
a jövö számb'iu leadjuk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi aug. hő 28-tól 1910 évi szeptember hó 4-ig.

Születés.

A szülők neve
R bárik M »ria
Kopauyica Mihály Mózes M.
Drapan István Csepjec R.
Gutrai Jónás Galambos J.
Kiéin Rezső Lobi Ida.
Szabó Imre Sebő Anna
G áh pár Jrzsef Gurszki Paula
Rúna Mária
Miseik A utal Mesényi M.
Lutovs/ky Károlv Kis Mária
Hollós Miksa Taub Paulina

▲ gyermek
neve

leány
leány
tiu
leáuy
tiu
teány
tiu
tiu
leány
leány
tiu

naiv. szül.
Erzsébet
Lajos
Irén
Eudre
Anna
JÓZS f
Bíla
Anr a
Vilma
Imre

Házasság.

Völcceny cs menyasszony neve

izr.

Kiadó lakás. előtérből és kamará
ból álló modern udvari lakás vízvezetékkel
Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

Pl-Ji

Koháry-utca 77 az. ház
gyümö cböa kerttel eladó.
I övebb tudósítással a tulajdonos siolgá'.
Budapest VI. Mohád utc'tÖsz. . em, 19 a.

Jdl&CLQ llELZs

ÖJaaaa utca 8 szám
4 szobából éa mellékaely iségek bői álló ház szabadkézből e adó.

JblZLCLO IlwZa

Fuvóhangszerek

Munkásegyeaületnél c-akn< m használatlan állapotban,
nagyon jutányos áron kaphatók. A hang
szerek Stowasser gyártmányai. 1 drb. E»
klarinét, ebenfa uj-ezüst billentyűk. 1 drb.
S.á-nyfürt, hengergépezet 1. minőség.
1 drb. Biss' ürt „
I.
B
1 „ Trombita ,
I.
„
2 „ Postun
„
I.
„
1
„ F Bimbardon hgép. I.
.
1
„ B Hűikon bengerg. I.
„
1
n Et P.b ou
„
I
„
1
„ kis dob verőkkel.

h

A „Phönix"

biztosítási társaság

Halálozás.

Kopauyica M bályné
Mózes Mária
id. Szűcs látván

9.

vau»..

Madarász Ödön Dukess Miéi

Az elhunyt neie

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen

W.Já

|

— vuiamosüzemü nagyvasútiak
Magyarországon.
Hioronymi
Karó y

Közönség köréből.

A

K. I.-né, piaci elArusitónö, a legutóbbi betivAsAron reggel 7 órakor ismételten megkí
sérelte aa elővásárlást a piacoD. As egyik
rendőr azonban megakadályozta az asszonyt
a vásárlásban és feljelentette őt a rendőr
kapitánynál. Többszörös bírságolás után
talán végre rend lesz a piacon,
de nem
nálunk, hanem Lyitrán, ahol ez az eset
történt a ahol a kofáknak meg van tiltva
az elővásárlás. — Bárcsak minél-elöbb mi
is arról adhatnánk értesítést, hogy Lévan
is életbelépett a kofák uzeoráskodását meg
szüntető szabályrendelet.

nánk hirt, hogy a nyulpecse.yét kedvelő
minden ember asztalára kerülhessen egy
két darab tapsifülea.

gyermek
neme

— Bajtacsiptók az eJövásárláson.

A halál oka

Kora

37 évts

Tiidögümökór

64 éves

lüdogümukór

elvállal tűz — jég —

É

betörés, valamint

életbiztosításokat,
közvetít baleset-sza-

Lévai piaciárak
Rovatvezető ; Kónya József rf*ndörkap:tány

Busa m.-mázsanténl 18 kor. 20 üli. —
18 kor, 40 Kétszeres 13 kor. 40 fill. 13
kor. 80 fill. — Rozs 13 kor 60 fill. 15 kor.
40 fill. — Arp 12 kor. 80 fill. 14 kor.
20 fill. Zab 14 kor. 40 fill. 15 kor 40 fill60 Kukorica 14 aor. 40 fill 15 Sor. 60 fii.
— Lencse 26 aor. 20 áll. 26 aor. 40 fi 1. —
Bab 20 kor — fill. 22 kor. — fill — Kő
i.i 16 kti. 10 fi. 17 kei

40 fill.

vazatossági, vízveze

téki valamint üvegbiztosításokat

FŐÜgynÖksÓg : Zólyom,

Bars és Turócmegyék részére

ZÓLYOMBAN.

1910. szeptember 4.

13

Miért legjobb éa miért legoleaébb a Sztrakaféle Mentből fogezappan? Legjobb azért,
mert kellemes isü fogezappan a
fogkölerak odést eltávolítja, a
asáj eavanyu éa roaez izét fel
ír iaaiti, felüditi, végül átható deainficiáló erejével a figszuvaaodáa megakadályozza. Lego caóbb
azért, mert mindennapi haszná
lat mellett is eltart s erodeti ha
tásából állás közben semmit Bem
vészit. Kapható Gyógyszertárakban, drogé
riákban 1 koronáért. 3 darabot 3 koronáért
béruentve küld Szuka gyógyszerész Mohol.
— Kapható: „Fekete Sas11 gyógyszertár
ban Léva.

A

S

JR.

Nehány tymnáziumut vég
zett, jobb osah d1 ó’ való fin

Tanonc.

tanú ónak f ívé étik. Losertli
mege és füsz r- ereskedes. b r

Gépészkovács.
garamveszelei gazdaságában gépészkováesi
álláE tölterdö be. A gépészkor ács fizetése;
400 korona készpénz, 9 Hl búza, 18 Hl
rozs, 6 Hl árpa, 16 m’ fa, 1800 □-Ő1 föld; I
1 drb tehéntartás, mely mellett tartozik
állandóan egy megfelelő inast tartani. Pá
lyázni kívánók kérvényeiket a bizonyítvány
másodlatokkal a Gazdasági Intézéséi
hez czim zve, Garain-Veszele, u. p.
Nagy-Sáró (Barsmegye) küldjék.

6

Dezső
Léván.

ch-

Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici conip.,
a Horgony-Pai n-Expeller
pótléka

Máugorló-utcza 17.
Kiadó ház. számú
mai kor igényei,

nek megfelelő ház, mely 4 szoba, konyhafürdö-szoba, kamra, pincze, nagy üvegezett
folyosó, mellék-épületben egy cseléd szoba,
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két
lakásnak is használható.) Feltételek Tokody
Imre háztulajdonosnál tudhatok meg.
V* •

egy régiónak bizonyult háziszer, mely már
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony** védjegygyei es 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: Török József
gyógyszerésznél, Budapest.

• Yi • **VWW>* W • «

WW w • W* WW

WWW •

1

DL Richter lyógyszertán az „Árny oroszliíhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Teavaj
kizárólag nagyobb elsőrangú tejszövet
kezetekből és

uradalmi tehéntúró
—= ■/. kilója 20 fillér -—

PflLMR KRUCSUK

SAROK

állandóan friss állapotban kapható
SINGER IZIDOR
fűszer- éit csemegekereskedésében

VAN CIPŐIÉN

Léván.

Eladó ház.

Kálvária sor 6. sz.

ház, me'y áll 6 szobá
ból s egy bor-pinczéböl, a bozrá ttrtozó
mellékhe'yiségekböl, szabad kézből jutányo
sán eladó vagy kiadó. Eeet'eg 2 részre is
osztható.

Loserth Dezső
Ajánlom mindennemű fris3 fűszer- és cse
mege-áruimat olcto árak, gyors és pontos kiszol
gálás mellett!

Naponta erkezett friss felvágottak, becsi es frankfurti virsli.
Prágái sódar naponta főzve.
Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és
különféle sajtok. Nagy valasztsk finom czukorkakban I
ásványvizek nagy'raktara

Korcsma bérbeadás.
Közhírré teszem, hogy Báth község
birlokosságának tulajdonát képező Koncsek-féle korcsma, 1910 szeptember 19-én
délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános árve
résen haszonbérbe adatik.
Az árverési feltételek a báli körjegy
zői irodában megtekinthetek.
Bát, 1910. aug. 29.

Kiszely János
bírt.

Schicht
szarvas
szappanét
minden jó tulajdonságában, tiszta'
ságában, mosóképességében, lágyságá
ban és olcsóságában.

fűszer-, csemege-, bor- és ásványvíz kereskedese.
LÉVA, Kossuth Lajos-tér I. (Városház-épület.)

Idei friss töltésű

kell a szappan összehasonlításánál és
bevásárlásánál ügyelni. A világ egy
szappana sem éri el a

cIlöIc.

iüiapp Dávid,
mezőgazdasági és varrógépek

0
0
0
állandó gépkiállítás 0
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
0
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül ii —
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará 0
zatokkal készséggel szolgálok.
0
Hazai gyártmányú gépek
0
u. m, HOFHEBB és SCHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 0
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 0
............. - genek és géprésztk.
----------- nagy raktára

LÉVÁN. ===

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljár.*
újonnan épült házamban nagy választékú

Uj liszr aktár
éa

tejcsarnok
Léván Petőfi utca 2. szám
XLleixx ék ezer—üzlet mellett.

B

0

R

A

1910. szeptember 4.
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Legolcsóbb iskolai szerek, legújabb kiadású

iö

tankönyvek

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

2K aphatók :

BÜTORRAKTÁROMAT,

Nyitrai és Társa r. t
könyv- és papirk ereskedésében.

kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá

Ltolcsitt iskolai íás®!

helyeztem át.
s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig
támogattuk, hogy engem ezen ttj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a let modernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy
becsű pártfogásával szerencséltessenek.

Steiner József,
bútorkereskedő LÉVÁN

.►a

M ---------------------- "-------

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T
könyvkereskedésében Léván.
«í I.TiT ~"Sa>a« sm

| Kern Testvérek

Ajánljuk ;

lego’cóbb napi árak számításával
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett Wj

fűszer- és gyarmatáruinkat,

fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése
Telefon 14.

valamint állandóan friss CSemegesajt, naponta érkező felvágott és
egyéb csemegeáruinkat

L É V A.

Alapitta’ott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.
Állandó raktárt t irtunk legfinomabb nickel, alumí
nium. email, öntött es lemez

Közvetlen kávéimportunk folytan

kávéink

úgy ar, mint minőség tekintetében
versen; en kívüliek !

kony haedény ékből,

Legjobb Mauthner-főle kerti és
vetemény magvak!
hí
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir,
carbolineum, aszfalt-fedéllemez,
gummi- ős aszbesztáru, petróleum,
benzin, carbit és kátrány, vegyi j-r
termékek, gyanta, kénpor, kék
ős zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemtl festőkáru,

egjtDsuly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajiolt lapát, aczél répa villa és répskit melő. fejsze,
csákány, kapaáiu, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó

kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives szerszámok, épü
let- és butoxvasalások, olajozok, kellőszelet ezék, gépszijak, tzivattyuk, kit deriömiők, tön.itő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, k.l* pácsok, saluk, üllők,
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.
Ligezt Űzi rübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

portland és románczement
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasd és lőpor áruda.

fl

Fényképészeti czikkek, kerékpárok,
pneumatikok nagy raktára.

DISZKOSZORUK,

fa- és érczkoporsók gyári áron!
jótálláer a.

Szíves megkeresésre készséggel szolgaiunk specziális
árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

A gyakorlat emberei gyakorlati Kísérletek
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai

szárított hizósertéstrágyával
minden gazdasági növénynél

fényes eredményeket érteK el.

Minden gazda kérje saját árdskáhsn ezen szakvéleményeket
tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, mezeket készséggel kaid a

BUDAPEST-KŐBÁNYA! TRÁCYARZ Anprhnván
K
“ T "Tsj
"Í

y átível figxnlmábw t Minden Kirdvtánhug uj •a*kv*l«n*«nz van mellAKelval **■

Az Önöktől felt szárított sertéstrágyát árpa alá alkalmaztam. A
hatással nagyon meg voltam elé
gedve, mert a szeinfejlödés tökéletes
volt, és a hozam magyar holdankint
200 Kg. szem- és 35Ö Kg szalma
terméssel több volt, mint a szom
szédos nem trágyázott területen . . .
Wmz Ármin nagybérlő, Bélaháza.
Szívesen
konstatálom
társaim
nevében is, hogy az Önök állal kül
dött szárítóit sertéstrágya a 0Pannó
nia" szólót' lepen Kitűnő eredmény
nyel lett te használva, nagyon meg
vigyunK vele elégedve s szük
ségleteinket a jövőben.3 s Önöknél
fogjuk beszel e mi „Pannónia" szőlo-

telep, Dzsida pia.

Nyomatott

f'

I

Varrógépek
é-vi

I

és Téma r.

