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KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TÁRSADALMI
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Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

HETILAP.
A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.
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A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Az állami iparfejlesztés.
Gazdasági életünkben most első- 

r-ndü teendőnk, bogy a kereskedelmi 
szerződések számára a talajt előkészít
sük s ne engedjük, hogy ezen törek
vésünket a gazdasági érdekképviseletek 
gyengítsék.

Nagy szerepet játszik itt az ipar
fejlesztésnek a kérdése ; amennyiben ez 
kenyérérdekeket érint vagyis a pro
duktív nemzetfenntartó munkának a 
védelme. Az iparfejlesztési mozgalom 
azonban nálunk meglehetősen elakadt 
még pedig a világgazdasági, a magyar 
politikai s gazdasági viszonyok alaku
lása, hatása folytán, mely a külföldi 
tőkére a bizonytalanság befolyását 
kelti. Nálunk tulajdonképpen akkor 
volt igazi iparfejlesztés, mikor a gaz
dasági függetlenségnek a lehetősége 
átmeDt a közvéleménynek a tudatába. 
Látjuk ezt különösen a textiliparnál, 
amely 1906—7-ben az engedélyezett 
segélyeknek L-ed részét emésztette 
föl. Igaz, hogy mindez aránylag ke
veset használ, mert a segély a befek
tetett álló tökéhez, a termelt áru 
mennyisége arányát mérlegelve, nem 
alkalmas arra, hogy vele iparfejlesztést 
mozdítsunk elő addig, amig a vámte
rület kérdésének a végérvényes meg
oldása be nem következik ; amennyi
ben a megélhetés drágasága, a fo
gyasztási adók nagysága, a közigazgatás 
nehézkessége, a közgazdasági momen
tumok iránt való érzéketlenség mind
megannyi akadályozó körülmény arra 
nézve, bogy az áldozatkészség hatását 
lerontsa. Ennélfogva az állami támo
gatás rendszerének a megváltoztatása 
az, ami az iparfejlesztési hajlandóságot 
s a vállalkozási kedvnek életre való 
kelését eredményezd ti.

Az állami iparfejlesztésnek aegit- 
ségére lehet sokféle intézkedés, Így, a 
kisemberek hitelszükségletének a kie
légítése s a postatakarékpénztárnak a 
szerepeltetése, mert a hitelszerve; etnek 
a létesítését sem nem alulról, sem nem 
lelülről kell kezdeni, hanem közepeit. 
Azután az ipari szövetkezetek, melyekre 
'gén nagy szükség van. A nagy tőké
vel egyesüljön a kislőke, a gyáraknak 
a termékenyülésével társuljon a mun
kaerő s igy a kisiparosoknak is tár- 
sulniok kell. A termelésnek a könnyí
tésére igen jó eszköz a gépbeszerző 
szövetkezet is, amilyen Léván is alaku
lóban van, vagy raktározó egyesületek, 
közös ánjesarnokoknak a létesítése. 
Szükségesek ezek annál is inkább, 
mert a kisbirtok száma s terjedelme 
lekintetében az ország úgy áll, hogy 

összes birtokosok 94°|o a 30 hol

dat alig múlja telül vagyis a törpe s 
kisgazdaság száma 2.8 millió s az 
ilyen birtokok terjedelme meghaladja 
az ország termő területének a 46%-át, 
tehát a kisbirtokosságnak a szakértelme 
feltétlenül emelendő.

Nem mellékes dolog a valúta s 
a bankkérdés sem. A mi pénzügyünk 
meglehetős ingoványos talajon nyug
szik s igy egy magyar jegybanknak 
a fölállítása szükségszerű következ
mény. A jegybanknak súlyt kell fek
tetnie a mezőgazdák hitelére is, ameny- 
nyiben előmozditbatja a belterjes gaz
dálkodást, olcsó hitelnek könnyű utón 
való nyújtását s vele az ipar s keres
kedelem emeltsét. Különösen akisbir
tokosok hitelügye érdemli meg a 
hathatós támogatást, amennyiben a 
kisbirtokosok az ország területének 
45%-át bírják s az ország lakosságának 
az ’/n-át alkotják. A kisgazdáknál 2 
milliárd érték van, ennélfogva legalább 
egy milliárd K. hitelre érdemesithetők 
volnának.

Szorosan egybe van kötve az 
iparfejlesztéssel a munkásbiztositásnak 
az ügye is. A munkásbiztositásról 
szóló törvény rossz s végrehajthatatlan, 
amennyiben az adminisztrációt kellene 
egyszerűsíteni s a szerveknek hatáskö
rét megállapítani; a magas építke
zésekkel foglalkozó állandó üzemeknek 
balesetbiztosítási szempontból a felosztó, 
kirovó rendszer alá való vonása; a 
járulékoknak erélyesen történő behaj
tása; a segélyek költségeinek a pénz
tárak teherviselő képességével aranyba 
való hozása; a pénztári-tisztviselők 
összeférhetetlenségi kérdésének a sza
bályozása ; vállalati pénztáraknak a 
kerületi pénztárak székhelyein való 
létesithetésének a megakadályozása ,- 
a hányat ársládák megszüntetése; a 
a közbiztonsági, közegészségi ügyeknél 
szükséges közrendre való ügyeJés; a 
munkára való jogosultság csorbításának 
a kerülése Btb. mind reformra szorul
nak. Szükséges továbbá, hogy az 
iparosnak a szakmabeli ügyessége 
megítélését inkább a fogyasztó teljesítse 
s általában a képesítésnek a követelé
sével nem kell annyira előtérbe jutni 
akarni, mert az egész úgyis inkább 
többnyire csak egoizmus 8 a szabad 
verseny megkötésére irányuló törekvés.

A kereskedelemben is nem a 
kéziügyesség, hanem a kommerciális 
tudásnak a bizonyítása volna követe
lendő ; mert a közérdekre nézve mind
egy akár képesített a kereskedő, akár 
nem A kereskedelmi foglalkozásoknak 
országos közgazdasági s szociális ér
deke nem kívánja meg a kereskedelmi 
foglalkozásoknak a kvalifikációhoz való
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kötését. A kulturállamok ma Bem 
ismerik az ipari kvalifikációnak a kö
vetelményeit. Az 1872. évi Vili. t. c. 
a korlátlan iparszabadság elvén épült 
föl s a képesítés csak ott követelhető, 
ahol ezt a közérdek kívánja.

Mindezekkel nem azt akarjuk 
mondani, hogy a szakképzés az ipar 
és kereskedelem terén fölösleges ; ko
rántsem, csak a képesités körüli eljá
rásokra vonatkoztatunk. Igenis, a szak
oktatás terén még sok a tenni valónk, 
mert mig a kereskedelem, közlekedés 
és hitelügy részére, mely a lakosság
nak 5.5°/o-ál teszi, 42 felsőkereske
delmi iskola áll rendelkezésre 652 
tanárral, 7755 ‘tanulóval ; addig az 
ipar, bányászat, kohászat, mely a né
pességnek 15.2%-át teszi, csak 4 
felsőipariskolával, 62 tanárral s 713 
tanulóval bir; nem is említve, hogy 
a mezőgazdasági ág, mely a lakosság
nak 66.5'%-át teszi, egyetlen egy kö
zépiskolával sincs képviselve.

Vizy Ferenc.

A játszótér a nepneveles kereteben
Foly tatái.

Aki a kísérleti élet- és lélektan újabb 
vívmányait és korunk testnevelési mozgal
mait ismeri, nem csodálkozhat eléggé fölötte, 
hogy ezek — a több mint száz éve elhang
zott — nézetek mennyire helyesek és 
mennyire állják a kritikát még ma is. Hi
szen ma is szerte hirdetik, hogy a gyermek 
és ifjú uevelése csak akkor lehet igazán a 
célnak megfelelő, ha az élet harcához kel
lően előkészített, testileg és jellemében 
edzett polgárt ád a hazának. Nálunk, sajnos, 
még mindig nem méltányolják eléggé ezt 
az igazságot, pedig tanulságos például 
szolgálhat a müveit küllőid, melyben álta
lánosan elterjedt az a meggyőződés, hogy 
az, aki nem erőteljes, munkabíró ember, ép 
oly kevéssé lehet a haza igaz barátja, mi
ként nem lehet jó atya, jó fiú, jó testvér, 
jó szomszéd sem. Akárhányszor tapasztal
hatjuk, hogy az életben sokszor a óirússal 
jobban boldogulunk, mint a merő tudússal 
s hogy az a tudás, mely bírással pálosul, 
feltétlenül érvényesül a létért való küzde
lemben. A bírást, értvén munka- és fárad- 
ságbiráet, csak is testi tulajdonságaink 
észszerű fejlesztése révén biztosíthatjuk ma
gunknak, illetőleg gyermekeinknek.

Aki ezt a megcáfolhatatlan igazságot 
befogadja, az kénytelen elismerni, hogy 
még a faluhelyen, mezei munkán felserdüit 
egyénnek is szüksége van ésszerű testi 
nevelésre. Igaz, hogy a földmives ember 
nem érzi a rendszores testgyakorlás szük
ségét, mert eleget dolgozik napestig. A 
szükségérzetnek ezt a hiányát azonban 
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csak bizonyos határon belül mondhatjuk 
indokoltnak. A földmives ember fiának 
épen úgy kell mozgás, játék, mint a városi 
gyermeknek vagy ifjúnak, mert noha ide
geinek nincsen rá szüksége, de igenis 
szüksége van rá izomzatának, melyet a 
mezei munka túlságosan egyo'dalulag fog 
lalkoztat és fejleszt úgy, hogy az embert 
elvégre esetlenné teszi. Katonáék jól tudják, 
milyen nehezen sikerül a parasztlegény 
iiomzatánah munkaképességét akként ido
mítani, hogy az a katona követelményeinek 
megfeleljen és az embert a katonaélet 
fáradalmainak gyözésére alkalmassá tegye. 
Mi pedig lépten nyomon látjuk, hogy ez a 
három évig idomitott fiatal egyén, ha újra 
beáll régi mezei munkájába, külömb, érté
kesebb munkaerőt képvitel, mint a régi 
pajtása, kit a sors az otthoni húsos fazék 
mellett visszatartott. Miért ? azért, mert 
élet- és bonctani tekintetben csak az az 
ember kifogástalan, aki olyan, mint a jó 
katona.

Aki valaha olvaeott vagy hallott arról 
a szoros kapcsolatról vagy kölcsönös egy
másra hatásról, mely a test és lélek — 
avagy mondjuk más szavakkal: az izom és 
az agysejt — között van, aki az életben 
megfigyelte, hogy azok az emberek, akik 
ép és egészséges testtel bírnak és bizonyos 
testi ügyességgel rendelkeznek, az élet 
versenypályáján jobban érvényesülnek : az 
nem tagadhatja, bogy elmei és lelki tulaj
donságainak fejlesztéséhez és megszilárditá- 
sáboz a testi nevelésre föltétien szüksé
günk van.

Legjobb, legmeggyőzőbb bizonyítékul 
szolgál erre az angol és az északame ikai 
nép. Azt a helyet, melyet Anglia a világ
politika, a világkereskedelem és- ipar terén 
elfoglal, csak annak köszönheti, hogy neve
lési rendszerével, melyben nagy szerepe 
van a testi nevelésnek, edzett testű és 
jellemű honpolgárokat biztosított megának, 
akik bármikor és bárhol tettrekészek és 
tettreképesek. Amerika, melynek lakossága 
magva angolszász, csak azért küzdhette fei 
magát Anglia versenytársává, mert fiait 
gyakorlati irányban neveli, mert szemmel 

tartja azok testi képességeinek fejlesztését 
is. Németországot ma már számtalan nyo
mós ok arra kényszeríti, hogy a kereskede
lem és ipar terén el ne maradjon Anglia és 
Amerika mögött: ezért Bzorult rá a gyar
matpolitikára is, ezt azonban csak úgy 
űzheti sikerrel, ha a verseny küzdőterén 
hozzá termett, hozzá edzett fiakat állíthat 
szembe azzal a két hatalmas másik nemzet
tel. Ezt a célt a németek csakis nevelési 
rendszerük ésszerű módosításával érhetik el 
s ezért indult meg ott körülbelül 20 év 
előtt az a testnevelési mozgalom is, mely 
már ia észrevehető, üdvös eredményről 
dicsekedhetik a némot földön. A németek 
megértették a testi nevelés, különösen a 
szabadtéri játék jellemfejlesztő nagy hatását 
is és ezért vannak rajta, hogy a szabadtéri 
vagy sportjátékot az iskolából átvigyék a 
nép minden rétegébe és azzal megkedvel- 
tessék. Ma már ők vezetnek a testi neve
lés terén, ma már az angolok is tanulhat
nak tőlük. Ök a szabadtéri játékot a nép 
jólét egyik meg nem vetendő eszközének 
ismerték fel, mely még az alkohol elleni 
küzdelemben is hatásos gyógy- és óvószer
nek bizonyult. Rátértek arra az útra, me
lyet már Pestalozzi is megjelölt.

Folyt, köv.

Polónyi Géza beszámolója-
Polónyi Géza, a lévai választókerület 

orss. képviselője ma egy hete tartotta be
számolóját Léván, a kerület székhelyén. A 
polgárság ebből az alkalomból a kormány 
és a képviselöház elnökének erőszakossága 
ellen tiltakozó népgyülést rendezett, melyen 
Polónyin kívül Lovászy Márton, dr. Csermák 
Ernő, Zélenyák János oroz, képviselők és 
dr. Vámos Henrik, a választójogi szövetség 
kiküldötte vettek részt.

Az érkezőket a pályaudvaron Bódogh 
LajoB polgármester és Levalich Gutztáv a 
szövetkezett ellenzék elnöke fogadta, majd 
pedig hosszú kocsisor bán és lovssbandérium 
vezetése mellett a gyűlés színhelyére, a 
Kossuth Lajos-térre mentek, hol ezernyi 
néptömeg várakozott. Itt a gyűlést Pevatich 
Gusztáv nyitotta meg. Utana Polónyi Géza 
mondott rendkívüli nagyhatású beszedet, 

elitélve a képviselőházi erőszakot és a fő
rendiház állásfoglalását. Majd Lovászy Már
ton, Zelenyák János és Csermák Ernő kép
viselők, Vámos Henrik és Kmoskó Béla 
mondottak gyujtóhatásu beszédeket. A nép- 
gyülés határozati javaslatot fogadott el, 
melyben a lévai választókerületnek népgyü- 
lésre megjelent polgársága mély megbot
ránkozását és felháborcdását nyilvánítja a 
bűnös, sőt részben áilampénzen végrehajtott 
vesztegetésekkel összetoborzott munkapárti 
többségnek alkotmánytipró eljárása felett. 
Megdöbbenését fejezi ki a merénylet fölött, 
amellyel a bűnös utón megszerzett többség 
lábbal tiporja a nemzet törvényhozási fel
ségjogának védelmére a törvény alapján 
megalkotott házszabályokban rejlő alkot 
mány-biztositékot.

Tiltakozik a gróf Tisza István érdeké
ben csalárd utón végrehajtott elnökválasztás 
érvénytelen és hamis eredményének kihir
detése óta keletkezett mindazon képiselö- 
házi határozatok ellen, amelyekkel az olien- 
zéki képviselők szólásszabadságának és 
mentelmi jogának botrányos elkobzásával a 
munkapárti többség a világtörténelemben 
példa nélkül álló módon alkotmányunkat 
megsértette és nemzeti népképviseletünket 
meggyalázta. Érvénytelennek és törvényte
lennek jelenti ki különben íb a véderőre 
vonatkozó és a vele kapcsolatos javaslatok
nak e fogadására éa a házszabályok módosí
tására vonatkozó határozatokat. Kijelenti, 
hogy az igy keletkezett törvényeknek és 
határozatoknak engedelmeskedni senki sem 
tartozik.

A hatalmi erőszaknak esen bűnös meg
nyilatkozása nemcsak a képviselő szemé
lyét, hanem magát a választókerületet gya- 
lázta meg, amelynek képviselője ellen az 
alkalmaztatott. A lévai választókerület 
büszkeséggel viseli el a megvesztegetéssel 
összetoborzott többség részéről a megaláz
tatásból neki juttatott részt.

Tántoríthatatlan bizalmát nyilvánítja 
képviselője, Polónyi Géza iránt és felhívja, 
hogy a további küzdelemre egyesült elien 
zeki képv-selökke. alkut uem ismerő kitar
tással folytassa a harcot a megsértett al
kotmánynak helyre állításáért, a népjogokért 
és a magyar nemzetnek jobb jövendőéért.

A gyűlés végeztével a városi szállodá
ban közebéd volt, melyen mintegy Bzazau 
vettek részt. Több szép telköszöntő hang
zott el, melyek nagy lelkesedést kelteitek. 
Az ebed végeztével a vendégek a délutáni 
vonattal elutaztak.

T A B C A.
Kirándulás.

Folytatás.

A főiskolából kiérve végigmentünk a 
gyönyörű botanikus kerten. Sajnos, itt csak 
rövid ideig maradhattunk, siettünk tovább 
a görbe és szűk utcákon hegyen le, he
gyen föl, közben meg-megálllunk, hogy é'- 
vezzük a vidék szépségeit, a lenyugodni 
készülő naptól megaranyozott Kálváriát, a 
várost körülvevő b- gysort, a hegyoldalakon 
szétszórt házakat, villákat. A szó valódi 
értelmében szép volt ez a kép.

Útközben betekintettünk a gótstilü sz. 
Katalin templomba is, megnézegettük a szép 
oltárokat és üvegfestésü ablakokat. Pár 
percnyi idözés után egyszerre megszólal a 
templom széphangu orgonája, felhiva a 
gyermekeket, hogy zengjenek dicséretet az 
Úrnak, mit ök áhitatos buzgósággal meg ia 
tettek. A templomtól az irgalmas nővérek 
intézetébe vonultunk, ahol a tanítótestületet 
s a növendékeket már a kapuban várták a 
szives házbeliek. Az intését szép folyosóin 
keresztül haladva az emeleten át a kertbe 
jutottunk, itt néhány percznyi pihenőt tar
tottunk, azután egy Mária ének és egy 
kurucnóta éneklése után búcsút vettünk 

kedves Nővéreinktől s visszasiettünk a szál
lóba, mert hátra volt még a legfontosabb 
ügy : az elszállásolás. Már vacsora alatt 
jöttek a kedves kié vezetők, az ottani polg. 
leányisk. IV. osztályú tanulói s a ruhájukra 
tűzött rózsaszínű jelvényüknél csak az ar
cuk volt még rózsásabb a fontos megbíza
tás tudatában, midőn aranyos fontoskodás
sal járták körül az asztalokat, keresve 
növendékeink számát, mit a mellükre tűzött 
kék szalagocskákról kellett leolvasniok. 
Végre kiki megkapta a maga csapatát s 
elvonultak a szives szállásadókhoz, akiknél 
jó, puha ágy várt reájuk, amit nem is 
késtek elfogadni, hogy erőt gyűjtsenek a 
„holnapihoz, mert már korán reggel 7 
órakor indultunk Selmecbánya legnagyobb 
nevezetességének, a Kálváriának megte
kintésére.

Kellemes séta volt a felvonulás ; minden 
kápolna előtt megpihentünk egy kissé, 
megnéztük a szép képeket, szoborosoporto- 
kat, közben a növendékek meghallgatták az 
egyes állomásokra vonatkozó magyarázato
kat. Minél feljebb értünk, annál gyorsabban 
haladt a kis csapat, alig várták már, hogy 
a tetőre érjenek s élvezhessék a remek 
kilátást. Itt egyik kísérőnk elmondotta a 
Kálvária keletkezésének történetét, mit a 
gyermekek már a puha tűre heveredve 

hallgattak végig. Ezután előkerült a zsebek 
és tarsolyok tartalma, majd meg fénykép
felvételekre került a sor, tehát itt is ki
vették a részüket minden jóból. Lefelé 
jövet dalra gyújtottak kis lányaink s igy 
alig vették észre, bogy már lent vagyunk 
a városban, de csak azért, hogy újabb ka
paszkodókon feljussunk az óvárba, magénak 
a sokat élt épületnek és a benne fe halmo
zott régiségeknek megtekintésére. Itt légin 
kább lekötötte figyelmünket a sok ágyúgolyó, 
bomba, meg a régi idők büntető eszközei : 
a bilincsek, a pellengér, no meg az egyik 
helyiségben halomra rakott sok embercsoui 
és koponya. A múzeumban a város tb. tő 
jegyzője szolgált érdekes magyarázatokkal

Az óvárból visszajövet benéztünk még 
a Krause-féle faragó műhelybe, ahol sok 
szép kész és készülő faragványt éa szobro 
láttunk. Fel is kelt gyermekeinkben a 
vásárló kedv, ám hamsrjáben le is lohadt, 
mert a kézi faragványok ára semmikéi 
sem alkalmazkodott az ö erszényük tai 
talmához.

Az idő most már nagyon sürgetett, 
siettünk ebédelni s lev. lapokat írni. 7—BLH' 
képeslap fogyott el rövid negyedóra alat 
Szives bucsúvétel után már egy órakor 
elindultunk az állomáshoz, honnan külön 
vonaton indultunk Garamberaencére. Itt jó
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Különfélék
— Városi közgyűlés L4va város 

ípviselötostülote tegnap délután 4 órakor 
rendkívüli közgyűlést tartott, $ melyen a 
polgármester jelentése és indítványa folytán 

közgyűlés báró Kürthy Lajos főispán 
ryetlen fiának ehunyta fe ott jegyző* * 
Önyvileg fejezte ki legmélyebb részvétét. 
P ^alakították újra a mezöeaxdasági bízott
got. Vámos Mór éa Fertikó József moz- 
.szinház létesítését kérelmezték a közgyü
ktől, Amely azonban csak Fertikó József
ek fcdta meg a ncozgószirh-znak a városi 
iuház helyiségében vuó felállítására az 

edélyL
— Választmányi és közgyűlés. A 

t imn. S< gi’ö-egyeeü ete f. hó 16-áü, dé - 
ott 10 órabor Tóth Sándor igazgató einök- 
e mellett választmányi b utána r-yomban 

♦ vi közgyűlést tartott. A kelt s gyűlés 
lefolyását röviden a következőkben össze

gül . Az egyesületnek múlt évi bevétele: 
1857 K. 50 f., — kiadása ; 993 K. 04 f.,
— pénztári maradvány, mint tökeszi<poruiat; 
864 K. 46 f., amely összeggel az egyesület 
M aptökeje 17.799 K. 66 fii érre emelkedett.
— A tagok száma is tetemesen gyarapo
dott. A jelenlegi létszám: 221. És pf dig : 
44 alapító, 169 rendes cb 8 pártoló. — 
Kö yvekkel 123 tanulót segéyezett az egye
sület. A kiosztott könyvek száma: 1191.
— Az egyesü'et könyvtárában 1334 tan
könyv van. — Ruhát 15 tanu ó kapott. 
Ezen adom nyra 480 korona szerepel a 
szarosdósokban. — A közgyűlés hálás öröm
mel vette tudcinásu', hogy dr. Frommer 
IgiiíC, varmegyei t. főorvosnak, a Ferenc 
Józaeí-rend lovagjának neje : Bűnek Joztfin 
a fí g mn. tapintókét ja\áia 200 koronás 
►lap:;ványt tesz oly kikötéssé , hogy annak 
ksmatai mindaddig a tökéhez csatoltassanak, 
amíg a tervbevett s mindnyájunk által me
legen ohajtotc tápintezet nem létesül. — 
Gúth Miklós egyesületi titkár elhunyta fe
lett a közgyűlés legmélyebb részvétének 
jegyzőkönyvileg adott kifejezést. — A fel- 
meutvény me^ad.*Ba  m -llett Deák Miklós 
pénztárosnak és Fertetics István könyviá- 
lOsnak ügybuzgósagukert ö»?inte köfi-önetet 
es elismerését fejezvén ki a közgyűlés, a 
tisztikar és választmány megvalasztaeat egy
hangúlag igy ejtette meg : alelnök : Huberth 
Vimos, — titkár: Ras^ovBzky Kálmán, — 
pénztáros: Deák Miklós, — könyvtáros: 
Fertetics Isivrn. — Választmányi tagok : 
Báthy Lasz ó, Be.csák Lász ó. Bódogh La
jos, dr. Frommer Ignác, Mohó Sándor, ja
ross Ferenc, dr. Kersék János, dr. Kmoskó 
Béta, Levatich Gusztáv.

-

2 órai pihenő után ültünk újra vonatra. 8 
mi minden volt a vonaton? Da1, játék, bo
hóság s minden egyeb, ami gyermekszívnek 
kedves.

Este 8 óra után értünk haza j az állo
másnál, — szokás szerint, — a szülök és 
érdeklődök nagy seregö várta a kiránduló
lat, akiknek boldogságtói sugárzó arca 

rulta szivük érzelmeit, az ismert köz
mondásnak újabb változatát : „Mindenütt 

, de legjobb a kiránduláson.*
Intézetünk igazgatósága ez utón is 

álás köszönetét mond Se’meczbánya város
• önségének, különösen a kedves hői

teknek, Tuka Antal és Székely Vilmos 
uraknak, a selmeezbányai irg. nővérek 

•'telendő fÖLÖknÖjének és kedves nővérei- 
k, a főiskola igazgatójának és tanárainak, 
város tb. főjegyzőjének, a dohánygyár, 

izómüvek és kötögyár igazgatóságának, a 
vai, garamberzei.czei és selmeczbányai 

»8Uti állomásfönököknek ói mindazoknak, 
,Rik szeretetreméltóságukkal és előzékeny- 

“égükkel kirándulásunk sikerét előmoz
dították.

TéfS.

. / A re“dorség államosítása ügyé
ben lekáry herenc dr. miniszteri tanácsos 
nagy tanulmányutat tesz a közel jövőben 
és ezen kőrútjában - mint értesülünk - 
Lévát is meg fogja látogatni.

— Záró és toruaűnuepséff. Az 
irgalmas nővérek intézeteben e hó 21.-én. 
de után 4 órakor a szü'Ők és i agy számú 
bözönség je'enlétében folyt le a záró- és 
torns ünnepség, amelynek műsora minden 
tekintetben kiválóan sikerült. Zongorán igen 
ügyesen játszottak : Cdeaey Adrienné, Ja 
hasa . Margit, Vojnarovszky Lenke, Adler 
Gise la, Bogyó E>za. — Kedvesen szaval
tak ; Lévai Ilona, Szanyó Etelka, Adamcsa 
Apói ónia és Frecaka Irén. — Cimbaiom- 
játekáva. nagy hutást keltett : Moravek Mar
git. — / polgári iskola növendékei pre- 
ci-en adtak elő három szép és kedves éne
ket —- A műsor végeztével az intézet kert
jében ievő játszótéren volt a változatos és 
rendkívül tzép tornavizsga, amelyen a nö
vendékek ügyességében gyönyörködött a 
aözöiség. A tornaviszga után Báthy László, 
prépost-igazgató lelkes és megható beszéd
del búcsúzván el a polgári leányiskola IV. 
oszt, növendékeitől, — egyúttal a legna
gyobb elismerését fejezte ki a nővéreknek 
a buzgó fáradozásért. Tomcsányi János, kir. 
tanfelügyelő pedig a szülök és közönség 
nevében őszinte és hálás köszönetét mondott 
az igszga’ónak a xoaiia nemében messze 
vidéken páratlanul ál ó intézet fejlesztése 
körül szerzett elévu hetetíen érdemeiért.

— Váratlan halálesetek. Mélységes 
fájdalmat okozott egy elete tavaszán állott, 
rendkívül szép reményekre jogosított, fiatal 
embernek, báró Kürthy László, 21 eves 
pozsonyi jogskadem ai hal gatónak e hó 
19. én hirül vett hirtelen halála. — A köz
ségre és közigazgatásra egyaránt nagy 
veszteség az óbarei körjegyzőnek, Paull 
Ferencnek, a kiváló munkásnak és tisztes
séges családfőnek váratlan halála, amely — 
mint értesülünk, — 54 éves korában t. hó 
20-án következett be. — Végül megrendítő 
és lesújtó fájdalom érte a szülöttet a 21 
éves iletzer Adolf egyetemi vegytani hall
gatónak f. hó 20-án bekövetkezett gyászos 
elhunyta miatt. — Barsvarmegye egész 
közönségé őszintén osztozik a gyászbaborult 
családok nagy fájdalmában.

— A polgári fiúiskola ügye. A 
Léván létesítendő polgári fiúiskola ta gy*-  
bán f. hó 26-an, a városház tanácstermében 
értekezletet fognak tartaui.

— Júliusban soroznak. A h.dügy- 
miiiszter rendelőiét intézett a hadkiegészítő
p.rancsnoksagoVhoz s utasította őket, hogy 
tegyenek meg minden előkészületet arra, 
hogy julius hónap végén megtarthassák az 
országos sorozást. Azért tolták ki a tetnai- 
nust július végere, mert közbeesik az aia- 
tás időszaka és az aratási munkálatokat 
nem akarják a sorozással megzavarni. Ter
mészeteden, a sorozást már az uj véderő
javaslat alapján tartják motf, amely szerint 
Magyarország 136 ezer újoncot állít ki.

_  Uj tudor. Ifj. Medveczky Károlyt, 
Medveczky Károiynak, városunk tiszti orvo
sának kiváltó tehetségű hát a budapesti 
egyetemen tegnap avatták fel tudorra akii 
ez alkalommal mi is őszintén üdvözölünk.

_ A furfangos kofák. A viszont- 
elárusitábsal foglalkozók nevásarlas.m.k 
bizonyos időpontig va ó korlátozása iránt 
, varos által készített és belügym.n.szte- 
rileg is jóváhagyott szabályrendelet 1 §-»
szermt mind.zokn.k, .kik élelm.s.ereknek 
19mét eladásával foglalkozik . varos te. 
-été. -J-^‘2Pr;kthÓhóí-t"Pped"g 

3°árc "hó^Vl-ig’délzlött 9 óráig semimtéie 
^ielíezé’ cikket egy napi szükségletü
ket megh.l.dó mérteken faiul vásároltok 
„em s.abad. A kofák nagy részé azonban 

mint több o'dalról vett panasz folytán 
nem respektálta azt a ren- 

déletet FsrUngW módon úgy ke.übk meg 
tt hogy » P'»con “ ‘dÖbe“ ®öre
k likusszák és lefoglalózzák . nek.k tetsző 
főbb és szebb árukat, es 8 óráig az eladó

id ha vv iák aminek következteben a hely
be i fogyas.’tó közönség » korlátozott időben 

ia csak a selejtesebb élelmi cikkekhez jut' 
hat első kézből. A kofák ezen piszkos kap
zsiságára felhívjuk az erélyességéről ismert 
főkapitány figyelmét és a város közönsége 
érdekében kívánjuk, hogy a szabályrende
letnek úgy a furfangos kofákkal, mint az 
azokkal összejátszó eladókkal szemben te'jes 
szigorúsággal szerezzen érvényt.

— Beirás a lévai gimnáziumba. 
A jövő 1912/13 iskolai évre a beiratkozás 
a gimnáziumi igazgatóságnál már jú<. 1., 2. 
és 3., folytatólag pedig szept. 2., 3. és 4. 
napjain történik d. e. 9 órától 12-ig. Elő
jegyzés nincs. A tanulók szüleik vagy ezek 
helyetteseinek kíséretében jelennek meg a 
beiratáskor mind az ÍK&zgatóeágnál, mind 
szeptemberben az osztályok főnökeinél. A 
beírásnál minden tanuló fizet 4 korona fel
vételi, 2 kor. értesítői s 1 kor. ifj. könyv
tári díjat, összesen 7 koronát. A második 
osztály zbúfolinak Ígérkezik, azért ajánlatos 
hogy a helybeliek ezen osztályba már júl 
hónap első napjaiban iratkozzanak be.

— Arany lakodalom. Deutsch Kálmán 
és neje; Heichjeld Fáni, f. hó 23 án ülik 
meg Bátban egybekelésüknek félszázados 
évfordulóját, amely alkalommal bizonyára 
sokan keresik fel őket őszinte üdvözleteik
ké'. Deutsch Kálm n, mint gabonakereskedő, 
előzőleg 25 évig Léván lakott s mint az 
izr. hitközségnek egyik tekintélyes és köz- 
becsüiésben részesült tagja több éven át 
az iskolaszéknek elnöke volt. A ritka és 
szép ünnepséget az arany lakodalmason gyer
mekei rendezik, amelynek egyházi részét 
— mint értesülünk — Bchück Mór, karcagi 
rabbi fogja vegeim.

— Bucsuzás a tanítótól. Kedves 
és megható ünnepség színhelye volt f. hó 
19.-én, délelőtt a lévai izr. népiskola Ill.-ik 
osztálya, amikor Sós Simon befejezte az 
évzáró vizsgálatot. A jól síkéi ült vizsgálat 
után előlépett Ács Sándor, az osztálynak 
egyik kiváló éa jeles tenulója s érzékeny 
szavakban I ucsuzott el a fővárosba költöző 
szeretett tanítótól, akinek társai nevébeu 
szép és értékes ajándékot és csokrot nyúj
tott át. A kis beszéd, ll'eisg Ilonkának 
bucsuzója és Sós Simon valasza annyira 
meghatották a gyermekeket és felnőtteket, 
akik őszintén sajnálják a jómodoru és 
szorgalmas tanító távozását, — hogy az 
összes jelenvoltak szeméből könnyeket csal
tak ki. — Óhajtjuk, hogy a körünkből tá
vozó tanító a fővárosban is leije meg bol
dog otthonát.

— Beíratasok, Az irgalmas nővérek 
intézetével kapciolatosan a jövő tanév ele
jén megnyitandó női kereskedelmi és kézi
munka-tanfolyamra a beiratások julius hó 
1., 2. és 3.-án, délelőtt 8—11 óráig, az 
emeleti irodában lesznek megtartva.

— Polgármesteri jubileum. Sel- 
mec- és Belabánya szab. kir. bányaváros 
törvényhatósági bizottsága, tisztikara és kö
zönsége múlt hó 20-án ünnepelte Horváth 
Kálmán polgármester izoigálatának 25 éves 
jubileumát, akinek a király buzgó Fzolgáiata 
elismeréséül a királyi tanácsosi címet díjmen
tesen adományozta.A város törvényhatósága, 
tisztikara és közönsége, valamint a szomszé
dos társhatóságok díszes emlékünneppé avat
ták ezt a fontos és jelentőségei napot, amelyen 
rendkívüli közgyűlés volt, melynek egye
düli tárgyát a polgármester 25 éves szol
gálati jubileuma képezte. A közgyűlésen 
behatóan méltatták a jubiláns kiváló egyé
niségét, közszolgálati működésének fontos
ságát és a város fejlesztése körül szerzett 
sok, nagy és hervadhatatlau érdemei*.

— Jótékony alapítvány. Dukest 
Lipót és neje a iévai izr. nöegylet javára 
200 koronás alapítványt tetteit olyan cél
ból, hogy annak kamatai évenkint egy 
szegény özvegynek adassanak ki.

— Gyászosét. Részvéttel vettük a 
szomorú hirt, hogy Szasar Julianna Szauer 
Izidor és Mór édes anyja, Ipolyságon, f. hó 
21-én, 90 éves korában meghalt. A magas 
életkorral megáldott úrnőt e hó 23-án, fog
ják temetni. — Lány Bernátné, Láng kávés 
neje, e hó 21-én, 60 éves korában várat
lanul elhunyt LéváD. A boldogult hült tete
meit ma helyezik örök nyugalomra a hely
beli izr. temetőbe. — Nyugodjanak békében.



4 B A. H S 1919 junius 23.

— Uj Iskola. Malonya köiségnek, 
Baistsszúr filiáléjinsk képviselőtestülete 14 
ezer korona költséggel uj r. kath. iskolát 
építtetett. A közel 70%-os pótadóval kUz- 
ködö szegény kisközség valóban anysgi 
erejét ielüibaladó áldozatot hozott az iskola 
megépítésével és példás tanujelét adta a 
népuevelés fontossága iránt érzett fogékony* 
ságának is. Az iskola létesítésében nagy 
érdeme van Nevotny János esperes-plébá
nosnak is, aki híveinek kedvelt lelkipásztora 
és a tanügynek buzgó apostola.

— Névváltoztatás. Kiskorú Mracvnya 
Lajos és László lévai illetőségű lakosok 
családi nevüket belügyminiszteri engedéllyel 
Seékely-re változtatták.

— Az Utcáinkat már vagy pünkösd 
óta csak a gondviselés jóságából eredő 
esőzés önlözgeti. Ezt bizony érezzük, ha 
egy-két napig másfelé jár az a jóssgos, 
esőhozó felhő. Azt hisszük azonban, hogy a 
város gazdája is érzi az el-elmaradó áldásos 
eső hiányát és talán azért van, hogy most 
éjjel öntözik a keramitot. Csali hogy ez az 
öntözés orrfacsarintó és a nap éltető sugarai 
hatása alatt, még a délelőtti órákban is 
eleven tanúbizonysága annak, hogy egyik
másik háznál nagy takarítás volt az ejjel. 
Van-e erről tudomása annak, akinek tudnia 
kellene róla ? és lehetne-e segiteni is rajta ? 
(Beküldték.)

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás

A lévai róm. kath. hitközségi pótadó 
kivetése az 1912. évre már megtörtént. A 
kivetési lajstiom az esetleges felszólamlások 
céljából junius hó 23-lkától július hó 2-ig 
bezárólag a plébániai hivatalban közszemlére 
van kitéve és ott az érdeklődök által be
tekinthető.

Léva, 1912. jun. 20.
Az iskolaszék elnöksége.

Mindazon jó barátok és ismerősök, 
akik felejthetetlen nőm elhunyta alkalmából 
mély fájdalmamat őszinte részvétükkel eny
híteni szívesek voltak, fogadják ez utón is 
hálás köszőuetemet.

Léva, 1912. junius hó 20.
Goldstein Henrik.

Színház-
Stombat este a megrázó tragikumu, 5 

felvonásos, bibliai tárgyú „Judit" című tra
gédia remek előadásában volt részüuk an
nál is inkább, mert a darabban levő két 
főszerepet színészeink közül a két legjobb 
erő perszonfikalta ; Juditot Bzabóné, Holo- 
ferneot pedig Szabó Ferenc. Méltó partne
rek voltak. A bibliából mindnyájunk előtt 
ismeretes Holofernes gőgös, mindenkit el- 
típró, az Istent is kigúnyoló alakját mély 
tudással, erőteljesen, fenségesen játszotta 
meg Szabó igazgató. Az ostrom alatt sokat 
szenvedő Judit lemondását, Istenben való 
bizalmát természethüen, lemondóan adta 
Szabóné. Majd meg, mikor a szépséges 
Judit könyörögni megy llolofernesliez s ez 
megbecsteienítve őt, a szegyen töri au ke
zét© s megöli Uolofernest: mindezt szen
vedéllyel, tragikai erővel játszotta Szabóné. 
Nagy elismerés érte. Epbraimnak Judit 
iránt éraett szerelmet ügyesen festette Rad- 
nai. A néma Dániel nehéz szerepét pedig 
Csákó oldotta meg ügyesen. Az össajáték 
is jó volt. Bizony ez a kitűnő darab ia több 
közönséget érdemelt volna.

Vasárnap este teljesen telt ház mellett 
adták másodszor a „Leányvásár" című ope
rettet ugyanazon beosztással és még jobban, 
mint a múlt hét szerdáján. Különösen ele
mében volt Tímár, kinek uagyon sokat ne
vettünk és Fátyol Hédi meg Lebeda, kik 
szép táncukkal remekeltek.

Hétfőn este az ismeretea a jó előadás 
mellett kacagtató vigsainházi bohózat; „A 
millió* kei ült azinre. A kisszámú érdeklő 

dök előtt játszó színészeink előadása alatt 
azonban nem sok jókedv mutatkozott. Az 
egész komédia egy eddig szegény festőnek 
a fekete kabátja körül forog, ki ennek a 
zsebébe helyezte el az egy milliót nyert 
sorsjegyét. De a kabátot sorsjegyestül 
együtt ellopta egy csirkefogó. Az igy érté
kes, fekete kabát keresése s végre föllelése 
sok komikus helyzetet teremt. De se a 
fes'öt alakitó Radnai, se a kabát keresését 
elősegíteni akaró barátai (Czakó és Lebeda) 
nem nyújtottak az előadás a'att elég élve
zetet. Még talán legjobban játszott a fekete 
kabátot elcsenő s ugyanazt visszaszármaz
tató Tímár Béla.

Kedden este , A babusba*' című, szép 
zenéjü operettet adták elő a színházban. 
A különben kedves dartb előadása elég 
gyengén síkeiült, mert épen az énekes fő
szerepet egy gyenge hangú színésznő ; 
üönczy Margit (Ivette) játszotta, ki egyéb
ként babával a kezében édes baba volt, 
játéka is elég jól sikerült, de nem jól éne
keit. Fátyol Hédi (Rozalills) és Lebeda 
ismét inkább Bzép táncukkal, mint énekük
kel excelláltak. Meg-megnevettette a néző
ket Tímár (Delatourelle márki), ki öreg 
létére nagyon szerelmes Ivettébe, a babus
áéba, el íb szökteti, de végül is unoka
öccse veszi feleségül a babuskát. Czaxó, 
mint szinigaagató ismét jó volt s újabb ol
dalról mutatkozott be. A többi szereplő 
épen csak szerepelt.

kardán este szép közönség jelenlété
ben a 4 felvonásos, bosszú vígjáték: „A 
csűri'1 került színre és pedig eddig kevés 
színdarab előadása sikerült oly jól, mint ezé. 
Ezt el íb lehetett várni; hiszen a legjobb 
erők léptek föl benne. Így a Csilri (Colette) 
szerepét Szabóné játszotta elbájoló édesség
gel, ai bebizonyította, hogy nemcsak tra
gikus szerepeket tud fensegestn formain', 
hanem komikus véna is van benne bősé
gesen. Méltán kapott elismerésül Szabóné 
sok tapsot. A közönség teljes elismerését, 
sseretetét vívta ki Ihász Gizi is ügyes, 
finom játékával Nancy Vallier alakitásábao. 
Nagyon jói játszott természetesen Csákó 
(Maurice Delanoy), Baghy (Alcide), Szath- 
máry (Simoneau) és különösen Tímár (A 
plébános). Bzép igyekezetét mutattak be 
Havasi Btídi (Aglae), Lebeda (Pierre Bér
űin) es Radnai (Vergnauod) szerepeikben.

Csütörtökön csekély közönsége volt 
Bodánszky-Eisler operettejének : A cirkuss- 
nak. Szívesen hinnénk, bogy közönségünket 
ettől a darabtól annak a fővárosi kedvezőt
len fogadtatása tartotta távol. De est a 
távolmaradást egyébként is majdnem nap- 
ról-napra kell konstatálnunk. Pedig Czakó, 
Radvanyi, Tímár, Honti Elma és Fátyol 
Hédi mindent elkövettek a darab sikere 
érdekében.

Pénteken már elég szép közönséget 
vonzott féihelyárakkal a harmadszor szinre- 
került Leányvásár. Az előadás kitűnő ösz- 
játéka méltán sorakozik a két előbbi elő
adáshoz.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi juu. hó 16-tól 1912 évi juu. hó 23-ig

Halálozás.

Ai elhunyt neye Kort A halál oka

özv. Arwiuyi Autal 70 éves Aggaazály
Lukács Gyula 2 hó Kanyaró

Lévai piaciárak.
Ko.stv.MtS ; Dr. Horváth Gyula rnudörkap-táa-.

Busa m.-mázsánként 20 kor. 80 fill.— 
21 kor. 40 Kétszeres 18 kor. 60 fill. 19 
kor. — fill, — Rozs 20 kor. 40 fill. 19 kor. 
40 fi). Árpa 19 kor. 40 fii). 19 kor. 60 fill. 
Zab 20 kor. — fii). 20 kor. 80 fill. 
Kukorica 20 kor. 60 fill. 20 kor. 80 fill. 
— Lencse 32 kor. 40 fill. kor. 32 80 fill. — 
Bab 32 kor. 20 fill. 32 kor. — fill. — 
-Köles 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 fill.

Nyilttér.

Enyhe, oldó bázisser mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz- 
uiényeiben szenveduek.

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

E
bedárísölés,

elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Jcox. 2.

Kapható minden gyogvozertárban 
és drogériában. ococ

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Ca. kir. udv. szállító, Becs, I, Tuachbuen 9.

Schönstein Henrik
női és úri divatáru üzleteben 

az előrehaladott idény miatt 
rendkívül olcsó Arakon 
kaphatók az összes női és úri divat
cikkek. — Azonkivül kosztüm, női ruha, 
blúz kelmék, batisztok és sephirek, selyem 

és mosó, vászon és damast áruk.

Női ernyők mélyen leszállított árban. 
Maradékok minden elfogadható 

árban eladók.

® Modern ház © 
a Kossuth-utcában (17), 4 3zoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldsége3-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó l-tól bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 
: tudhatók meg.

Thomassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármely állomásra, úgyszintén super 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya féléket a legjutányo 

sabban ajánl
Beroeller Márton Ipolyság. 

(Ingyen vegyelemezés.)

v®dleKy: „Horgony".

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei es a Rlohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. - Főraktár: Törik József 

gyógyizeróeznél, Budapest.
Df Rkktv irHnartin íz jirny vuziíiiiíz", 

Práfábaa, KHnabethstrMae 5 nsu.



1S12 junius 23. B A. JH. S ft

27 1912. vh szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birőgjígi végrehajtó az 1881. LX. t. cz, 

102 §-a értelmében ezennel közhírré tenzi, hogy a 
bndadesti VII. kér. kir. járóabiróság 1911. évi 8p. V, 
1406|3 hzhihu végzése következtében Dr. Rdtzer Béla 
bvdapeati ügyvéd által képviaelr Ha kányi Jó/uéf 
budapesti lakos jvvára 117 kor. 10 fill. és jár erejéig 
az 1912. évi május hó 2O-.4n foganatosított kielégítési 
végrehajtás alkalmával le és feliilfoglalt és 623 kor. 
becsült kővetkező ingóságok úgymint: szobabútorok 
és egy kartoló gép stb. nyilvános átverésen eladatnak.

Mely árverésnek a körmöczbányai kir. járásbíróság 
1912. évi V 2|6 számú végzése folytán 117 kor. 10 
fill. töke követelés ennek 1911. évi juuius hó 11 
napjától ö°|0 kamatai és eddig összesen 42 kor. 20 
tillérben biröilag már megállapított, valamint a még 
felmerülendő kéltségek erejéig Köimöczbányán alpe
resiek lakásán leendő tszkőzlésére 1912 évi junius hó 
26-ik napjának d. u 2 *|8 órája határidőül kifüzetik 
és ahhoz a veuni szándékozók oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok 1881 évi LX. 
t. c». 107 és 108 §«ai értelmében készpénz fizetés 
mellett szükség esetén becsaron alul is el fognak 
adatni a legtöbbet igéröuek.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felül foglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna jelen árverés ezek javára is e rendeltetik.

Kelt Újbánya 1912. évi junius hó 11.

Lukács Miksa
kir. bir. végrehajtó.

Itczes állást keres — 
ksllö óvadékkal és szakértelemmel. 

Czim : Beregszászy Lajos 
Garamszentbenedek.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnaiutca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével kiadó, Bővebbet 
Monaco Mosenál Léván.

Lakás kerestetik.
4 szobás úri lakás keres
tetik mellék helyiségekkel 

xi o v e na. e r 1—re.

Tánctanitási ~—
— értesítés!

Léva város és vidéke nagyrabe- 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, bogy 1912. évi julius hó 
l én a Városi Szálló dísztermében 

tánckurzust nyitok.
Beiratkozások Junius 24-től a disz
terem melletti irodában. Az összes 
divatos szalon és látványos tán
cok tanítása ! ----

Boston ! Two step ! Úri tár
saságok részére külön zártkörű 
Boston és Two step kurzus!

Kéretik a beiratkozásokat a tanfo
lyam megkezdése előtt eszközölni. Gyer
mek kurzus ! Deák kurzus ! Felnőttek 
esti kurzusa 1

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára.

Fővárosi tanintézet: Vili. Kemény Zsigmond u. 12.

A borfogyasztó közönség
- figyelmébe, "
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat
ZZZZZZ házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, t'eliór literenként 80 fii.
Balatonmelléki „ , 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110 „
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Az itteni piacra és környékére

ÜGYNÖKÖT ^T^kí
Liptói túró és csemege vaj

SCHTARCZ LIPÓT FIA TybÍv"

|WA5HAllÁ
M

Kapható KNAPP drogériában LÉVAN

■

■

- Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett
fiiszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881
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valamint állandóan fi iss csemegesajt, 
naponta érkező felvágott és egyéb 
•----- csemegeáruinkat. =
Közvetlen kávéimportunk íolytdü 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek
Legjobb Mauthnerféle kerti és 

vetemény magvak!
Gőpolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- ós aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min 
=: dennemil festékáru, ■

portland és románczement
állandó nagy gyári raktára.

M. iir. marhasó es löDor-arnda.
DISZKOSZORUK

fa- és érczkoporsók gyári áron!
VARRÓGÉPEK

5 évi jó t á 1 lé s ral

■

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel alumí
nium, email, öntött és lemez,

konyhaedény ékből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, sczél 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, kenőszelenczék, gép- 
szijak szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczéiezerübb többször csavart, horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe 

cziális árajánlattal. Nagybani vételnél Klllűü ajaUlat-
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, AZ OLLA- 
szakorvosoki 
által meg 

vizsgált a éa 
legjobbnak I 
minősítve I 

van.
Két évi jót-l 

állás. | 
Ára | 

ucatonként\ 
4.-, 6.-, |

8.— és I 
10. korona!

TOLLAI
GUMMl

» különlegesség.
■ A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező 
Gumml Jflr 
ó vster. JL KL

Az 
,OLLA“ 

több mint 
200 orvot 
által lég- 

| megbízha- 
tóbbnak van 

ajánlva. 
Kapható az 

ország min
den gyógy- 

szertárácan 
ét jobb dro

gériákba.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA- gnminigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP l. drogériájában 

é» P1CK KDE ülatuerése-üzletében.

Korcsma bérletet keres 
és tusa 4:láat óvadékká BeregBZÓszy 

Lajos Garararaazeotbenedek.

2K a. p H a. t ó ;
Léván:

Engal József és fia 
K»rn testvérek 
Knapp Ignác 
Fóliák Kálmán
Hekach liléé
Kertész Lajos

Ipolyságon : 
üotnbo K. u. Brack I. 
Berczeller M.
Ivota Andor 
Csóka József 
Weinberger Mór

Újbányán:
Czervinka M.
Heinricb Ede

Verebélyen:
Rosenzweíg látván
Czirok látván

Erdei József
Pollák Zsigmond

Zsarnóczán;
Füszek Gyözft 
Veichher Izidor

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rsjt’ v»n

KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

kaucsuk sarok.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek: =

Világhírű rBAFID‘ lánczos kutak. rAlfa Separator1 tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségi! takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schranbzféle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.
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GLIMAX 
ralajmiM és lohomnbilok 3-10 P. I 
Magasnyomású nyersolaimolorBk ’6 ,X,dl 

legolcsóbb és H 
legmegbízhatóbb K 
Ütemet blatoslt- H 
jók. üzemköl - H 
9ég lóerőnkén' ■ 
1-2 fill. Al'an-■ 
dóan zavartalan H 
Üzem I — Pénz ■ 
ügyörl felügye H 
lat nélküli Egy ■ 
szerO kezelés! Sok B 
azaz gép Özemben! B

Költségvetése, és éri po díjmentesen. |||

Bachrich és Társa
betétitársaság motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
VI. Viozl körút 59/tt

Jóminöségü -

fedél-cserép 
mai naptól kapható

MONACO MOSE 
téglagyárában Léván.

Mindennemű

Könyvkötői
Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — Léván.t

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


