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A LAP KIADÓJA ; NYITRAI és TÁRSA r. t.

Az iskolákról.
Tegnapi nappal megkezdődött a 

vakáció.

A szünidő meghozza a caaládapá- 
nak a gondokat, különösen a közép
iskolában, ha a fiú nem jól tanul. 
Éjiünk azok jövőjétől, akik nevünket, 
viselik. Pedig oly túlságos nagy okunk 
még nincs a kétségbeesésre, ha gyer
mekeinkből nem nagy urakat, hanem 
müveit és szerény embereket akarunk 
nevelni, akiknek nem képezi óhajtásu
kat ama bizonyos takarón túl nyújtóz
kodás, amely alá őket a Gondviselés 
kegyelme juttatta.

Nem szorul bizonyitásra, hogy 
ma a középosztálybeli értelmiség szol
gáltat legtöbb és legderekabb müveit 
polgárt a hazának.

El is értünk ahhoz az időhöz, 
amelyben mondhatjuk, hogy a kínálat 
sokkal csekélyebb, mint a kereslet.

Vannak még bajsink, amelyek 
különösen a kisipar fejlődését megaka
dályozzák, amiknek következtében az
tán kisiparosaink versenyképtelenek, 
elmaradottak ; pedig tekintve, hogy 
hazánk ma még csak földmivelő állam, 
amelyben az ipar és kereskedelem csak 
most kezd lassan fejlődni, — a jövő 
csak a képzett és müveit iparosoké 
lehet.

Nem szabad azonban a dolgot 
félreértenünknincs szándékunkban 
azt mondani, hogy aki hivatást és 
tehetséget érez magában más pályára, 
az is iparos és kereskedő legyen ; azt 
sem óhajtjuk, hogy fiainkat az Írásra 
és olvasásra megtanittatva, odaadjuk 
valamely kisebb „majszter ur“ mellé, 
aki aztán a gyermeket két-három év 
alatt „tudorrá" avatja fel. Mi képzett, 
niüvelt iparosokat és kereskedőket 
óhajtunk hazánk boldogitására, akikre 
égető szükség van s akikre mindamel
lett igen tisztességes jövő vár.

Hiszen van már pap elég, orvos 
szintén, tanárokban sem szűkölködünk ; 
hogy mit szólunk az ügyvédekről, 
akiknek javára maholnap öt világrész 
sem tudna annyit veszekedni és pörölni, 
hugy megannyiján müveit emberekhez 
ü’ tóan megéljenek; bővelkedünk ka
tonatisztekben íb.

Az ipar- és kereskedelmi-iskolák, 
hsr az utóbbi évek alatt határozott 
lendületet mutatnak, nem nagy ked
vességben részesülnek a szülők részé
ről, mert a szakpályán működő müveit 
embert felényinek is alig tekintik, mint 

1200 —1400 korona fizetésű kis- 
bivatalnokot.

Kétségen kívül jó a magas hiva- . 
1,1 is. De az iparnak és kereskede- > 

lemnek is van már számos és kiváló 
bajnoka is, kik előkelő, sőt vezető 
szerepet visznek a társadalomban vagy 
politikai téren, mint ez már épen uem 
szokatlan a müveit Angliában, ahol a 
lordmajor rendszerint kitűnő kereske
dőkből vagy iparosokból választatik.

Saját érdekünk, gyermekünk jö 
vőjének biztosítása, hazunk felvirágoz
tatása kívánja, hogy valahára szakítsunk 
a múlt téves hagyományaival, adjuk 
meg a müvek kereskedőnek és iparo
soknak az őket illető helyet a müveit 
társadalomban s kedveltessük meg fi 
ainkkal a megélhetésnek ezt a nagyon 
tisztes módját is. A négy középiskolai 
osztály elvégzése után adjuk be a fiút 
valamelyik felső kereskedelmi vagy 
ipariskolába, ahol haj am, tehetség sze
rint történhetik a szakbeli kiképeztetés.

Es itt az iskolák kérdésénél le
gyen szabad felvetnünk azt a kérdést, 
hogy a négy középiskoláról beszélve, 
célszerübb-e polgári iskola vagy a 
gimnázium ? Aktuális lett nálunk is e 
kérdés, mert a héten a lévai polgárság 
polgári iskola létesítése végett gyűlést 
tartott, amelynek határozata, hogy igenis 
a kenyérkeresö gyakorlati pályákra való 
nevelés céljából a főgimnázium mellett 
és szükség van polgári iskolára, m vei 
a gimnázium célja és rendeltetése a 
tudományos pályákra való nevelés. 
Különösen szükséges a polgári iskola 
ott, ahol a lakosságnak igen tekinté
lyes, mondhatni túlnyomó számát, az 
iparos-, kereskedő- és földmi vés osz
tály teszi.

Nálunk épen ezen osztályok értel
misége volna emelendő. Sem az iparos-, 
sem a kereskedőtanonciskola, annál 
kevésbbé a gazdasági ismétlőiskola 
már nem képes pótolni a négy közép
iskola állül elérhető műveltségi foko
zatot. Szükséges volna tehát, hogy 
minden szakmabeli gyermek, mielőtt 
az iskolákat abbahagyná ; kivétel nél
kül elvégezné a négy polgárit s csak 
azután menne a gyakorlati élet 
valamely ágára, mert akkor, a 
hat elemi helyett végezne 4 elemi és 
4 polgári osztályt s még mindig eleg 
fiatal arra, hogy valamely pályára 
elszánja magát. Szerintünk a váró ok
ban az államnak kötelezővé kellene 
tenni a polgári iskolát, de legalább 
is az ipari és kereskedői pályáknál 
ezt az előképzettséget feltételként kel 
lene megszabui.

Ez a pár sor ia igazolja, hogy a 
polgári iskola megállja helyét a gim
názium mellett s annak növendékeiből 
semmit sem von el; de Rmokat, kik 
ma ép azért nem járatják fiaikat gim- 
náziuuiba, mert az uem a gyakorlati 

pályára nevel, arra a meggyőződésre 
fogják kényszeríteni, hogy az elemi 
iskolai nevelés ma már csak a szoros 
értelemben vett napszámosnak ele
gendő.

Ép ezért az iskolák között hasz
nos szerepkör jut a polgári iskolának. 
Örvendenénk, ha a most megtartott 
értekezletnek is az az eredménye 
le n4, hogy sikerülne az államtól 
kieszközölni, miszerint itt egy polgári 
fiúiskola állíttatnék fel.

A játszótér a nepneveles kereteben
Folytatás

Az igazi népjólét egyenes arányban 
van a nép értelmiségi fokával. Aa értelmi
ség tagadhatatlanul függ a tudástól is, de 
nem olyan mértékben, amint azt sokan 
h szik, mert első és alapfeltétele az, hogy 
az elme helyesen működjék. Mennél inkább 
képes valaki a körülötte lefolyó jelensége
ket, azoknak egymásra és önönmagárs 
való hatását, ennek a hatásnak a következ
ményeit, eshetőségeit észlelni és megbírálni, 
avagy a dolgok okát kifürkészni és megfi
gyeléseiből a gyakorlati életben hasznosít
ható tanulságot levonni, vagyis a dolgait 
eszerint intézni: annál nagyobb az illetőnek 
értelmisége. Tehát — az értelmiség annál 
nagyobb, mennél helyesebben, rendesebben 
működnek az agysejtek. Testünk bármelyik 
szerve azonbaü, úgy az agyvelőnk is akkor 
működik rendesen és legjobban, ha a táp
lálkozása olyan, mint amilyennek lennie 
kell, még pedig fejlődése kora idejétől 
kezdve. A testünk szövetei pedig a vérke
ringés utján, a vérrel odavitt anyagokkal 
táplálkoznak. Mennél tökéletesebb ez a 
vérkeringés utján való táplálkozása, a táp
láló anyag hozzájuttatása és az elhaszuáltból 
megmaradt .salak" eltávolítása, egy szóval 
az anyagcseréje : annál rendesebben mű
ködhetik az agy, annal tökéletesebbek ennek 
a működésnek a nyilvánulásai, melyet 
.szellemi működésinek szoktunk nevezni. 
A vérkeringés élénkítésére, szabályozására, 
de egyúttal a vérképzésre is kitűnő hatás
sal van az a rendszeres testmozgás, melyben 
az ésszerű testgyakorlás, az élettani alapra 
fektetett testi nevelés részesíti az embert, 
mert as a tett összes izomzatát természetet 
módon működteti.

A sportjáték mozgásai között első 
he.yen áll a futás a az ugrás, ez pedig 
mindkettő olyan természetes testmozgás, 
amely a test összes isomzatának juttat va
lami részt abból aa izomiaunkábó1, mellyel 
az a játék jár. Ezzel szemben a földmives, 
a gyárimunkás izommunkája éa ősképként 
a cirkuszi vasgyuróké többé-kevésbé egy
oldalú s ezért nincs is a vérkeringésre s 
az anyagcserére olyan kedveső hatással, 
mint a szabadtéri vagy sportjátéknál vég 
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zett izommuuka. Ez az egyoldalú izommunka 
csak bizonyod tostrészek fejlesztésére van 
hatással s ha túlzásig űzik, akkor ezeket 
a bizonyos testrészeket feltűnő módon gya
rapíthatják erőben és térfogatban. Ez az 
egyoldalú gyarapítás azonban más szervek 
és igen sokszor épen az agy működési 
képességének a rovására történik. Ez az 
oka, hogy a legtöbb akrobata korlátolt 
elméjű, viszont érthető, miért nagyobb a 
legtöbb katonaviselt fiatal ember értelmi
sége, mint a vele egykorú, de egyoldalú 
földmivelés foglalkozásnál megmaradt társáé.

* a *
A testi nevelésnek leghathatósabb, leg

értékesebb eszköze a szabadtéri játék, mert 
ennek legnagyobb a neveléstan! értéke. Az 
a nagy változatosság, az a tok eshetőség, 
azok a váratlan, meglepetésszerü fordulatok, 
melyek pl. akármely labdajátéknál is folyto
nos feszültségben tartják a játékos figyel
mét, kitartásra s türelemre, önuralomra s 
higgadtságra késztetik öt, lélekjelenlétét, 
elszántságát, bátorságát fejlesztik és meg
szilárdítják. A játék rendje, melyet minden 
résztvevőnek tisztelnie és követnie kell, 
önkéntes cs céltudatos önalárendelésre, ön
zetlenségre, mátokért, vagyis a közösségért 
való önfeláldozásra szoktatja a gyermeket 
és ifjút s ily alapon megérleli benne a 
társas szellemet, a szociális érzést és a 
vigságot. A sok apró, testi fájda ómmal járó, 
szinte elkeiülhe'etlen baleset, a nap heve, 
a szél hidege fájdalom- és fáradságtürésre 
tanítja és edzi az időjárás viszontagságaival 
szemben.

Látjuk tehát, hogy a szabadtéri játék, 
mely a vaiódi élet kicsiben való másolata, 
mindenben megfelel az „állampolgári nevelés* 
követelményeinek, melynek az a feladata, 
hogy a növendéket az is^o'.a, a diákszövet* 
ségek, a dolgozó és játszóterek s a mui- 
kamódszerek helyes alakulási révén arra 
tanítsa, hogy a közösségnek szolgálnia kell, 
vagyis, hogy megt zol tassa vele annak a 
kötelességnek a teljesítését, hogy azt az 
összességet önkéntes hozzájárulásával, ön
alárendelésével, a társak iránti figyelmes

séggel, sőt még önkéntes áldozatokkal is 
erkö’caileg támogassa.

Az akadályok leküzdése, a versenytárs
ai! való viaskodás, az erők összemérése 
felkelti és megszilárdítja az akaratot s az 
önérzetet; a játszótársnak vagy az ellenfél
nek jó példája, erős akarása utánzásra 
serkenti a fiatal egyént és ily utón öntu
datlanul is hat a kö'csönös kiképzésre és 
helyes vezetés mellett azt a nemes becsvágyat 
fejleszti benne, hogy társai közül kitűnjön 
vagy legalább a kiválóbbakhoz hasonlóvá 
lehessen s hogy mint annak a közösségnek, 
melyhez tartozik, kiegészítő része, személyes 
érdekeit a közérdeknek öi ömest alárendelve, 
a közösség javának derék munkásává vál
hasson. Tehát a tömegnevelés előnyei, me
lyeket a pedagógia a múlt században elis
mert, legszembetűnőbben nyilvánulnak a 
játszótéren s a sportpályán. Megjegyzem, 
hogy az a vezetés helyes, mely az ifjúval 
a játékot vagy a sportgyakorlatot a benne 
végzendő munka és küzdelem kedvéért, de 
nem a győzelem dicsősége miatt szeretteti 
meg és nem engedi, hogy a küzdelem 
versengéssé fajuljon el és az egyéni hiúsá
gét felkeltse és szolgálja.

Folyt, köv.

Különfélék.
— A polgári fiúiskola ügyében f. 

hó 26.-án, d. u. 5 órakor a városház nagy
termében igen népe, értekezlet volt, ame
lyen Tomcsányi János kir. tanf-lügyeiö és 
Köveskuti Jenő tanitóképzö-intéreti igazgató 
is részt vettek. Az értekez etet, melynek 
jegyzőkönyvét Bellán Sándor városi fogal
mazó vezette, — Holló Sándor nyitotta meg, 
aki kimerítő és a aposan megindokolt be
szédében erős érvekkel vázolta az ipar és 
kereskedelem modern fejlesztésére, a polgá
rok, iparosok és kereskedők uüve'ésere és 
a pályájuk előkészítéséhez Láván múlhatat
lanul szükséges polgári öáiskola célját, 
erkö'csi hasznát es fontos jelentőségét. 
Egyúttal fölemlítette, hogy a város képvi- 
seiötestü'ete mar két év előtt elvben el is 
határozván az iskola felállítását, bizottságot 
kü dött ki a felállítás módozatainak memo
randumba való foglalása céljából. Ez a 

bizottság azonban a főjegyző elhalálozása 
miatt ezen ügyben nem tehetvén meg a 
szükséges lépéseket, — az értekezlet van 
hivatva arra, hogy az iskola szükségessége 
és létesítése tárgyában határozatot hozzon 
és ennek alapján a képviselőtestületnél 
szorgalmazza az iskola felállítását. Tokody 
István, Tóth István és dr. Kmoskó Béla 
szólották ezután a tárgyhoz, akik a legna
gyobb lelkesedéssel foglaltak állást az üd
vös eszme megvalósítása mellett. Tomcsányi 
János kir. tanfelügyelő megígérvén, hogy az 
iskola létesítésében tőle telbetöleg szives 
készséggel támogatni fogja a várost, — 
előre is jelezte, hogy a vallás- és köz- 
oktaásügyi miniszternek segélyére csak 
azon esetre számitbat a város, ha az épüle
tet felálltja, amely körülbelül 120 ezer 
koronába kerül, továbbá elvállalja annak jó 
karban tartását és esetleg a dologi kiadá
sok egy részének fedezésére is hajlandó. 
Az értekezlet a tanfelügyelőtől nyert felvi
lágosítás után egyhangúlag elhatározta, hogy
— sürgősnek tartván a polgári fiúiskola 
létesítését, — felkéri a képviselőtestületet, 
miszerint már a legközelebb tartandó köz
gyűlésen hozza meg határozatát az iskola 
felállítása kérdésében és a kir. tanfelügye
lőtől nyert utasítás alapján ajánlja meg a 
minisztériumnak a szükséges anyagi hozzá
járulást. Az értekezlet nevében Holló Sándor 
megkérte Köveskuti Jenőt, hogy a város 
felterjesztéséhez — ennek támogatására — 
szíveskedjék a szakvéleményt elkészíteni.
— Őszinte örömmel veszünk tudomást az 
értekezlet határozatáról és hisszük, hogy a 
képviselőtestület — tekintetbe véve a vá
ros polgárságának a nevezett iskola felállí
tása iránt áíta'ánosan kifejezett óhajtását,
— nem fog visszariadni az iskolára fordí
tandó anyagi áldozatoktól, amelyeknek 
elviselésére a polgárság bizonyára készség
gel vállalkozik, mart tudja, hogy az áldoz, 
tok a város fejlődése, forgalmának fokozó- 
zódssa, de főként a jövő iparo.- és keres
kedő nemzedék művelődése, az ipar és 
kereskedelem felvirágzása révén, — dús 
kamataival együtt meg foguak térülni.

— A közegészségügyi bizottság 
gyűlése. A város közegészségügyi bizott
sága folyó hó 24.-én, d. u. 5 órakor gyű
lést tartott, melynek napirendjét a városi 
tiszti orvos és a főkapitány által a fertőző 
betegségekkel szemben követendő eljárásról 
és f ért ötlen itési öl kivá'ó gouddal és a helyi 
viszonyoknak megfelelő módon elkészített 
szabályrendelet tervezetének megvitatása 
képezte. A bizottság pontonkint. és behatóan
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Frommer Ignác dr.
Az erények, a kiváló és nagy erények 

nyertek e napokban méltó elismerést, a 
legfelsőbb helyről, a koronás királytól. Az 
a férfiú kapta meg a közegészségügy terén 
kifejtett nagy munkálkodásának elismerése 
jeléül a Ferenc József-rend lovag-kereszt
jét Ö-Felségétő), kit Láva városa és messze- 
terjedő vidéke szeretve tisztel nagy szak
tudásáért, vasszorgalmáért és filantropikus 
nemes tulajdonságaiért. A nép kitüntetését 
40 év óta, az évek számának emelkedése 
arányában fokozódottabb mértékben bírta 
és bírja e kiváió kvalitásánál fogva a nagy 
férfiú. A hála, as elismerés, a köszönet 
tégláiból a nép által épített toronyra tün
döklő csillag gyanánt emelte Ü Felsége a 
nevéről elnevezett lovagkori sztet.

Dr. Frommer Ignác 1844-ben Nagy- 
valkházán, Barsvármegyében, hol atyja az 
időben földbérlö volt, született. A gimnázi
umot Léván, Nagykörösön és Budapesten, 
orvosi tanulmányait pedig az akkor nagy, 
hirü bécsi egyetemen végezte, őrvostudori 
oklevelét 1869. jznuár hónapban nyerte, de 
'orvosi működési idejében majdnem minden 
évben nagyobb útra indult, hogy bö tudását 

tapasztalatokkal bővítse. Félévi kói házi gya
korlat után, tehát 1869. július óta szaka
datlanul orvosi gyakorlatot folytat váro
sunkban, Mit szóljunk e 43 évről ? Ezen 
idő folytonos láncolata áldásdus működé
sének e város és hitfelekezete minden ügyé
ben. Avagy nem tudja-e a város apraja, 
nagyja, hogy délelőtti és délutáni ambu- 
lácíákon vegyesen vár sorra minden rondü 
és rangú betegek nagy csoportja ? Tudja 
azt mindenki, hogy csak az érkezés idő
rendjében kerü.het reá a sor akár gazdag 
fizető, vagy szegény és nem fizető beteg. 
Hány földhöz ragadt szegény ember áldja 
minden lépését e derék fél fiúnak, ki egé- 
szeu díjtalanul, sőt sokszor nagy ráfizetéssel 
kezelte öt vagy szenvedő hozzátartozóit 
tekintet nélkül az évszak és nap bármely 
szakára, vagy időjárásra.

12 évi Léván működése után a köz
szeretet megnyilvánulásakép boldogult Mai- 
láth István főispán Baravármegye tb. főor
vosává nevezte ki.

Körülbelül ezen időre esik, hogy a 
lévai izr. iskolaszék, amelynek 1869. óta 
iskolaszéki tagja, elnökévé választotta. Első 
gondja volt, hogy az akkori viszonyoknak 
megfelelöleg szép éa megfelelő iskola épü
letet emeljen. Ezen iskola azon időben a 
a többihez hasonlitva, palotaszámba ment.

És most? — Az utolsó helyen áH helyiség 
dolgában. Most, hogy újólag elnöke e nagy 
hitközségnek, az iskolaszék ügybuzgó elnö
kével, dr. Weinberger Adolffal egyetemben 
első dolga, bogy a higénia és a kor igénye
inek megfelelő teljes ób kifogástalan iskolai 
épületet emeljen.

A lévai izr. iskolaszéknek 1887. de
cember haváig volt elnöke, azalatt ren
dezte a tanítói fizetéseket, amelyet ezideig 
a tanítók utólag, nagy későre a egyenlőtlen 
részletekben kaptak. 1887. december 25-én 
a lévai izr. hitközség bizalma az elnöki 
Bzékbe ültette, amely tisztséget 1896. június 
16-ikig viselt. Es időre esik a legtöbb s a 
hitközség bel és küléletébe vágó reform, 
templomépités stb, 15 év leforgása után, 
amely idő alatt a hitk. pénzügyi előadója 
volt, a hitk. közbizalma újra, egyhangú 
lelkesedéssel e nagy férfiú felé irányul. 
Még vannak tető alá hozandó ügyek •• isko
laépítés, fizetésrendezések stb. Ezen nehéz 
dolgok megoldása még e nemeslelkü 
férfiúra vár. Hogy szociális érzése milyen, 
mutatja a közelmúlt, midőn a nemkevésbé 
nemesen gondolkozó iskolaszéki elnöktársával 
belátván a helybeli izr. tanítók silány dija 
zását, nekik a közel jövőben jelentékeny 
fizetésemelést szavaztatott meg a hitk. kép
viselőtestületében.
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.gyaivin * 29. szakaszból álló tervezetet, 

csekély módosítás utón elfogadta és á 
,\4bbi élj irka végett a városi tanács 

löleg fc képviselőtestület elé terjesztetni 
j: írottá.

— Tanulmányi kirándulás. A fő 
.cézium tanulói közül ötvenhármán Ván- 
József, Fertetics István és Bartos József 

árok vezetésével — folyó hó 24.-én 
r gél «z öt órai vouaton, természetrajzi 

udulásra mentek a fővárosba. A tanu ór 
a eudelkezésükre álló időnek leguagyubb 
részét — » tanárok é dekes és beható 
m -yarázata mellett — az illatáért és a 
k. lekedésügyi muzeum megtekintésére fordi- 
to .ak és a gazdagon kibővített uj Állat
it ben és múzeumban bő tapasztalatokat 
és dinereteket szerezve, — éjféli or jöttek 
vi za Lévára.

— Iskolaszék megalakulása Az 
esztergomi egyhármegyo főhatósága jóvá- 
h> . van a róm. kath. iskolaszék tagjainak 
fői o évi május hó lö.-én megejtett válasz- 
tíi t, — az uj iskolaszék, Báthy László 
pr i.ost elnöklete alatt, folyó hó 23.-án 
ta itta alakuló gyüéset, amelyen — a 
jelenvolt tagok letevén a hivatalos esküt
— az iskolaszék igy alakult meg : világi 
einös : Bódogh Lajos poigái meBter, — 
jei’yzö : Jaross Ferenc isk. igazgató, — 
gondnok : Bácz János, városi tanácsnok.

— Orvosok és gyógyszerészek 
gyűlése. A barsmegyei orvos- és gyógy
szerész egyesület folyó évi július hó 8.-án, 
Vitinyeiürdön, a déli órákban rendes köz
gye.est tart, amelynek tárgyai ; tisztújitás 
ez folyó ügyek.

— A taultókőpesitö eredménye.
Az állami tanítóképző-intézetben foiyó hó 
26.-án fejeztek be az általánosssgoan 
igen jól sikerült képesitö vizsgálatokat, 
melyek a következő szop eredményt mu
tatják : A vizsgálatra jelentkezett 20 nö
vendék közül kitűnők: Fizély Hugó, Jávor 
Albert és Vanek Géza. — Jelesek ; Dóka 
Sándor, Kantor István, Ruzsouyi Jenő, 
fSztrizsenecz Dénes, Tolb János es Vuuk 
Ferenc. — Jók ; Bankó Gyula, Gmk Imre, 
Glalz János, Uarrab József, Srankó Lajos, 
Bsaiay Fal, Vajda Ferenc és Váczy Károly.
— Képesítve ; Boócz István, Czuczor Gyula 
es Osvald Ede. — Kántori képesítőt tettek : 
Bankó Gyula, Czuczor Gyula, Dóka Sán
dor, Fizély Hugó, Harrah József, Jávor 
Albert, Ruzsonyi Jenő, Srankó Lajos, Sztri- 
zsenecz Dénes, Váczy Károly és Vnuk 
Ferenc.

Kevés volna a hely e lapok hasábjain 
hitközsége terén kifejtett munkásságainak 
felsorolására.

Nincsen jelentékenyebb közegészségi 
és kulturális ügye vármegyénknek és váro
sunknak, ahol dr. F ommer Ignác nevével 
nem találkoznánk.

Erről tesz tanúságot a lévai irga'mas 
n rek intézetének több évi értesítője stb.

Kartársainak szeretető és bizalma a „Lé- 
v. Kórház Egyesület11, az „ Országos Or- 

szövetség Bsrsvármegyei Fiók^-ja elnöki 
szikébe ülteti. A barsvármegyei orvos- és 

gyszerész- egyesületnek keletkezése óta 
a inöke, Léva város közegészségügyi bí

rságának elnöke. Hogy előbbieket ia 
> gy lelkiismeretességgel és pontossággal 

’i be, abból következtetek, hogy az utóbbi 
-ittságban az egyes közegek ellen vagy 

'. illett a Léva közegészség ügye érdekében 
’ugnagyobb szigorral lép fel s e sorok 
ja, ki oly szerencsés e nagy férfiú elnök- 

i-te alatti biaottaágban résztvenni, gyakran 
aaztaitam azt, ha egyedül dr. From- 

eran múlnék, Léva közegészségügy dol
gában hazánk első városai közt foglalna 
helyet.

Hogy mit tesz dr, Frommer a szegény 
tüdőbetegek gondozása érdekében, arról 
zeneink előtt álló intézmények e iorokná-

Iskolai ünnepély Ad iparos- és 
zereakedötanouc-inkolák ma egy hete, d. e. 
li órakor, a róm. kath. elemi fiúiskola rajz
termében kedves és hazafias záróünnepség
gel fejezték be a tanévet. Az ünnepséget 
me yen a várost Csekey Vilmos, városi 
tiszti ügyész képviselte, — Svarba Endre, 
a tanonc otthonnak vezetője, nyitotta meg, 
aki hazánk több kiváló és nevezetes 
iparosának Bzép példájára hivatkozva — 
lazafiag lelkesedéstől áthatott beszédében 
vallásosságra, szorgalomra, munka- és haza
szeretetre buzdította a taruókat. Ügyes 
szavalataikkal emelték az ünnepség sikerét: 
Balogh László, Rotyik Gyula, Kovács Imre 
és Bem István iparos-, Kobn Ármin és 
Majtán Gusztáv kereskedőtanoncok. — A 
casino által az iskolák jóviseleiű és kiváló 
szorgalmú tanulóinak jutalmazására létesített 
ezer koronás alapítvány kamatából 40 — 40 
koronát kaptak : Pisch Róbert kereskedő-, 
és ltotyik Gyula iparostanoi cok. — Hasz
nos könyvekkel megjutaimaztattak a keres- 
kedötanoncok közül : Majtán Gusztáv, 
Deutscb Dezső, Heizfeld Béla, llimler 
Hugó és Baumgarten Bsla. — Az iparos 
tauoncok közül : Balogh László, Demeter 
Dezső, Iváuyi Gyula, Várady Gyű.a, Abati 
István, Bugái- Kornél, Bem András, Kocsis 
Sándor, Hruskovits László, Szarka Ferenc, 
Kovács laare, Krázel Jitos, Ördögh Mátyás, 
Pan ó József, Régi András, Szanyó István, 
Guuyits Béla, Szláv.k Gyula, Béna litván 
és Kovács Lat-z ó. — A jutalmak kiosztása 
után Csekey Vilmos, váiosi tiszti ügyész 
záróbeszédében méltatván a jövő iparosság 
mezőgazdasági és társadalmi fontos hivatá
sát, & két iskola tanítótestületének a váioi 
neveden őszinte köszönetét mondott a tanév 
folyamán kifejteit lankadatlan fáradozátáérl 
és az ezáltal elért kiváló eredményért. — 
Az ünnepséget a Himnusz eléneklése 
zárta be.

— Intézkedés vaggonhiány ese 
téré. A kereskedelemügyi miniszter va a 
mennyi vármegyét és rendezett tanácsú 
városi az őszi eiósebb forgalmi időszakban 
a Máv. és az ezáltal kezelt magán vasutakon 
bekövetkezhető kocsibianyra va ó tekintet
tel már most felhívja, hogy áron szállításo
kat melyek a nyár folyamán is lebonyolít
hatók, miut ámítok különösen a ko- es 
tüzifaszállitások, lehetőleg akként igyekez
zenek intézni, hogy a küldemények még az 
erősebb forgalmi időszak bekövetkezese, 
azaz szeptember hónap elölt kerü jenek fel
adásra, mivel a vasúti kocsik kiállítása

ékesszólóbban beszélnek. Szabad idejének 
egy jó részét azzal tölti, hogy bejárja a 
halálos bajban szenvedők lakásait, ahol e 
nem lehet, az egészséges cealadtagokat szi
geteli el 8 gondoskodik azok megélhe- 
léséről.

A helybeli tüdőbetegedet gondozó in- 
tózet - »®elyet e l»pok t. oiv.ró. .(.pó
zán ismernek - dr. Frommer Ignác müve. 
Ez intézményt, ame.ynek m.ntsjár* több 
más város is »k»r diszpenzereket létesíteni, 
mindenfelől megszemlélik, cs»k isis reg 
volt itt dr. Berenosy Komarom vm. es dr. 
Gaál Komárom városi főorvos, kik megbí
zóik előtt igen el.smerően nyilatkoztak a 
lévai tüdőbetegeket gondozó intézet vezető 
0-vosá.ól aki » tüdövés. ellen. küz
delem országos b.zott.ágan.k hivatalból 
tagja a József kir. herceg szanatóriumának 
ügyvezető elnöke. Alapító tagja; az mr. 
.ggok menházának, gimn. segélyzö egyesü
letnek stb. stb.

Ilyen ferf u igazán méltó a nagy ki
tüntetésre. ,

Őszintén örült az egész város és 
vidéke a kitüntetés hírének hallatára, a 
sürgöny és levélhordó felváltva hozta a 
jubilánshoz a. üdvözlő sürgönyöket.

Folyt, kör.

körül felmerülő esetleges késedelmekkel 
kapciolatoa hátrányok alig lesznek elkerül
hetők. — Ezt a felhívást a saját érdekük
ben vegyék tudomásul az építészek, fa- 
kere-kedök és szállítók.

— Uj hitoktató. Dr. Silberfeld Jakab, 
aranyosmarói főrabbi — mint értesülünk -- 
fővárosi hi oktatóvá választatott meg. A 
népszerű főrabbi távozását az araoyosmaró- 
tiak őszintén sajnálják.

— A csendörség szakaszparaucs- 
noka. A lévai cscndörséghez Vugner Béla 
zászlós neveztetett ki zzakaszparancsnoknak, 
aki f. hó 1 én mag is kezdi hivatalos 
működését.

— Esküvő. Horváth József nagykátai 
ig.-tanító e hó 26.-án, d. e. 11 órakor tartotta 
esküvőjét Léván, a plébánia templomában, 
Macsek Miéivel, Macsek litván járási csend- 
örörmesternek kedves leányával. — Boldog 
megelégedés kíséri^ frigyüket.

— Postanövendékek. A posta-távirda 
és távbeszélő kezelése szolgálatában való 
kiképzés céljából az egyes megjelölt posta
hivatalok növendékeket vesznek föl. Föl
vételüket azok a 14—16 éves ifjak kérhe
tik, akik a középiskola vagy ennek megfe
lelő más tanintézet négy osztályát e végez
ték. A folyamodványhoz az iskolai bizonyít 
ványon kívül erkölcsi és közhatósági orvosi 
bizonyítványt keli mdlékelni. A kérvények 
jú tus 15.-ig az illető posta- és távirdaigaz- 
gat ósághoz Címezve, azon postahivatalnál 
nyújtaudók be, ahová a folyamodók nővén 
dékké va'ó felvételüket kérik Azok, akik 
elhelyezést nyernek, 18 éves korukig gya
korlati kiképzés alatt fognak állani s az 
első félévben semmiféle javadalmazásban 
sem részesü nek. A második félévtől kezdve 
azonban havi 20, 30, 40, 60, korona napi
átalányt, hogy a gyakorlat befejezésével 
kezelői álláshoz jussauak, Mely posta- és 
távirda hivatalok vannak növendékek fe vé
telére fe hata mazva, arra nézve bármelyik 
posta- és távirdaigazgatóság, illetve hivatal 
tájékozást nyújt.

— Haláleset Kempfner Jakab lévai 
köztiszteletben álló kereskedőt es családját 
búíyo-i veszteséggel sújtotta a kérlelhetetlen 
sors köze, amennyiben leánya, Irén életé
nek legszebb idejében, 25 éves korában, hosz- 
szas izeuvedés után e hó 25. én elhunyt. Az 
ifjú halott hült tetemét e hó 27.-én helyezték 
örök nyugalomra a kit< rjedt rokonság, a család 
nagy számú barátainak es tisztesinek rész
vété mellett. A béke angyala virrasszoa 
álmai felett.

— Nyári mulatság. A lévai Katb. 
Legéoyegyesület folyó évi július hó 7.-én, 
esős időjárás esetében, — 14-én délután,
az Eller-féle kerthelyiségben (Kohári utca 
65. sz.) tánccal egybekötött nyári mulatsá
got rendez, melynek műsora : dij-kuglizás, 
verseny eve s, zsákfutás, viiágposta, kon
fetti, stb. A tánc este 7 órakor kezdődik. 
Belépődíj személyenkint 1 korona.

— Áthelyezés A postaigazgatóság 
Moravek József posta- és távírda-főtisztet, 
aki egyúttal helyettes főnök is, folyó évi 
jú ius hó 1.-től Ncgyszombatba helyezte át. 
Őszintén sajnáljuk a derék hivatalnok tá
vozását, mert posta- és távirdahivatal unknak 
egyik kiváló szorgalmú, előzékeny ós igen 
jó modorú tisztviselője volt.

— Házasság. Konecsny Béla, az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaság lévai 
föügynösségénea tisztviselője, folyó évi 
július hó 15.-én tartja esküvőjét Szolnokon, 
özvegy Kováts Mátyásné kedves leányával, 
Mariskával.

— Emelkedik a kivándorlók száma. 
Barsvármegye alispánj nak legutóbb tett 
jelentése szerint a folyó év első negyedé
ben vármegyénktől 123 egyén kapott út
levele*. Az előző évnegyedben csak 56 volt 
a kiadott utleve'ek száma s igy sajnosán ta
pasztaljuk, hogy a kivándor.ás a mi várme
gyénkben is t temesen emelkedik.

— Kölcsönös áthelyezés. Kardos 
Jenő aranyosmaróti kir. állatorvos és Kápoez 
tássy József resiczai állatorvos-gyakornok 
kölcsönösen áthelyeztettek.

— Vigyázzunk a madarakra I Fi. 
gyelmeztetjük a közönséget, hogy a mező, 
gazdaságra hasznos madarakat pusztítani, 
azok tojásait és fiókáit kiszedni és forga. 
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lomba hozni 100 K. pénzbírság terhe mel
lett tilos. Fontos érdek tüzödik a madarak 
kíméléséhez a nálunk, Magyarországon, ahol 
a vásott auhancok, nőt még a felnőttek is 
barbár módon pusatitják a madarakat és 
azoknak fészkeit, nem lehet elég szigorral 
eljárni a madárvédelem érdekében.

— Egyetlen művészeit Pintér Iön
re, a budapesti vígszínház elsöram. ú tagja 
— mint értesülünk — Parlagi Jenő és Sze
mere Gyula közreműködésével Léván, jú'ius 
hó 4.-én müvészestélyt rendez, amelynek 
mulattató es élénk műsorán úgy az énekek
ben, mint a prózai dolgokban csupa újdon
ság kerül előadásra. A zongorakiséret fela
datára Kereszt Jenő, oki. zenetanár vállal
kozott. A mü^észest részletes programmját 
a szinlapok és falragaszok fogják közölni.

— A méhészek baja. A méhek rosz- 
pzuI teleltek. Kedvezőtlen volt a tavasz 
beállta ; sokáig kellett etetni a méheket. 
Örültek a méhészek az akác virágzásának, 
de csalódtak, mert az akácvirág, ami igen 
ritka eset, megfagyott. Most is még etetni 
kell a méheket, mert a gyümölcsfák virág 
záza idején és a kedvezőtlen időjárás 
következtében a méhek nem dolgozhattak. 
Még most sinc? jó legelőjük. Kzik folytán 
az idén kevés mézre van kilátásunk.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

A Barsmegyei Tanitók Házának felsze
reléséhez Murkó M. J. újbányái kőedéiy- 
gyáros ur 30 darab igen csiuos és értékes 
edényt küldött. A jolelkü dományért ez 
utón is őszinte és hálás köszönetüket 
nyilvánítják

Léva, 1912. jún. hó 29.
Jár088 Ferenc, Végh István,

a Barsmegyei Tanítók Hé- a Barsmegyei Ált. Taui- 
z.áuak gpnduoka. nitóegyesület elnöke.

Mindazon jó barátaimtól és ismerőse
imtől, akiket Léváról történt eltávozásom 
alkalmával, az ’dŐ röv:ddége miatt szemé 
lyesen fel uem kereshettem, — ez utón 
búcsúzom el és egyuttai arra kérem őket, 
hogy tartsanak meg nagyrabeckült szere
tőtökben.

Léva, 1912. jún. hó 29.
Sós Simon.

Színház.
Szombaton klasszikus estét é'veztünk 

Schiller: Stuart J/dríd jával. De nemetek 
a darab, az előadás is klasszikus volt, bik- 
cióban, drámai erőben jobb Stuart Máriát 
(Ss. Horvay Erzsiké) oem képze hetünk. 
Stuart Mária tiszta, kifogástalan tragikuma 
gyönyörűen és megrázó erővel fejlődött 
ebben az öntudatosan átérzett játékban 
végkifejleséig. S a hiú asszouy, a trónján 
is csak az elvirulástól remegő, önhitt Er
zsébet Havasi Szidi játékában kitünően 
érvényesült. Radványi D., Szathmáry L., 
Szabó F. és T. Rakó Ilona pompán dts- 
pozicióval illeszkedtek a klattsikus keretbe. 
Érthetetlen dolog már, hogy közönsége 
még ennek a darabnak és ennek az előa
dásnak is alig volt.

Vasárnap délután az Kszemadta szóra
koztatta a fiata* közönséget.

Este Az asszony/aZó-val ismerkedtünk 
meg. Az aBszonygyü'öiő rengeteg rossz tréfán 
és Ízléstelen stójátéhon kérész ül a boldog 
szerelem tengerére evez. A zene rossz. 
Havasi Szidi (Raffainé), tíaphy (Donogán 
báró), Szathmáry (Ssirák báró) es Tímár 
(Jankó inán) kifogástalanul játszónak. Fá
tyol Hédi (Tilda), Honti E ma (Mary Wbite) 
és Radványi (Maros Béla) szépen éuekeltek 
és alakítottak. Lebeda Géza (Kamillió) pe
dig sokszor akart énekelni, de kísér etei a 
harmadik taktuson túl sohso jutottak. Az 
előadás a&onban nélküle is jó volt.

Ilctfön junius 24-én Jarno kedvelt 
operettje aa Erdésgleány került színre. Szabó 

igazgató két kiváló veudége mutatkozott be 
a darabban és pedig Krisztina szerepében 
Aradi Aranka, a miskolczi szinház énekes
nője és II. József császár szerepében Stella 
Gyula, a vígszínház művésze. Aradi nem 
c^ak szépen iskolázott, erő eJe*, tiszta 
csengésű hangjával, hanem eleven, ü^yes 

, játékával is nagy tetszést aratott. Stella 
bravúrosan já'SEütta meg a császárt. E'.őkelö, 
p ásztikus alak fásáéit lelkesen megtapso ták. 
D csérét, illeti Radványit is, ki Fö dessy 
szerepében ekazceliált. Szépén énekelt Honti 
Eima és Fátyol Hédi. Jóiíütn humoioa ala- 
ki'ást produkáltak Timur (Wapperl) és 
Baghy (kentein). Panaszunk vau azonban 
a közönség!e, mely nem méltányolja eléggé 
a direktor figyelmességet es még ily szép 
vendégjáték alkalmival sem tölti meg tel
jesen a színházat. Akkor aztán ne osodáijuk, 
ha kerülnek a szmtársu'atok.

Kedden Jár. ó A mugsikusleány cimü 
operettje került színre Kézi szelepében 
Aradi Arankával, kit a közönség ezúttal is 
szívélyes ovációval tüntetett művészi játé
káért, gyönyörű énekéért, liaydnt Stella 
játszotta meg bravúrosan. Előkelő, diskrét 
játéka nagy hatást keltett. Iiadványi(Károly) 
szintén megérdemli az elismerést szép ala
kításáért. Fátyol (Eiena) eleven tempera
mentuma most is nagy hatast keltett. Honti 
Eima Brigittát adta. Kedves jelenség volt; 
eneke semmi kívánni valót nem hagyott 
fenn. M<geidemelt síkéiben voit része úgy 
neki, mint a többieknek, akik közül 'Hínár 
(Esztcrbázy), Havasi Sa.di a (hercegne), 
Göncty Margit, Bayln, Czakó es Radnai 
tűntek ki. Különösen meg keli emlékeznünk 
a kai mesterről, Róják Nándorról, kinek 
pompás dirigálása biztosította az elért 
sikert s fáradságos munkájáért nemcsak a 
közönség, de a szereplők is hálával tartoz
nak neki.

Szerdán Sirauss régi operettjét A bőr
egeret latluk. Ez az eiöadas is egyike \olt 
a legsikerültebbeknek. A szép melódiák, 
szép euek, kitűnő reudezes mind hozzaja- 
1 Uitak »t est eikerehei. Aradi Ar.ukut 
(Adei) nyílt színen gjakoit* megtapsoltak. 
Bajos es elragadó szobacica to t. Hatalmas 
vörös rozsa bokrétát ujujottaK fel neki a 
11. felvonás vegén a közönség lelkes élj ön
zésé közben. A közönség elismerése kísérte 
lionti Eima eneket is. Bsmuiatos szép 
stakkatói bizouyitoilák hangjáuak terjedel
met es hajlékonyságát. Czakó mindenre al
kalmas színész Eisenstein szerepéi eredeti 
felfogásban játszotta. Kitűnő figurák voltak 
Antal tenonsta, Baylii az ügyved es Timur 
a fogház r szerepében. Radnai Frankot 
adta rutinnal. Kedves meglepetést szerzett 
a közönségnek a 11, felvonásban Tímár 
Aranka es Lebeda Géza rendkívüli ügyes 
tánca, melyet a közönség tüntető tetszés 
uyiiváLitására meg kelleti ismételniük,

Clütörtűkön felújították llerve örökszop 
operettjét a Lilit. A címszerepet Aradi 
Aranka játszotta rendkívül graciususau. A 
BaLÜi szerzetté betéttel igen nagy hatást 
keltett. Kttiö őzen a 111, felvonásban. A 
bötönség nem is fukarkodott o.ismerősével. 
A tüzért Radványi já szólta kiváló rutinnal. 
Remek, szép alakítást produkált 'Tímár 8a- 
inte lljpottii.ee gróf szerepében, liadnai 
szinten ügyesen, rutinnal játszott, liaght is 
sztpeu ervéuyetitette komikus tehetsegét 
meiy állandó aikert biztosit neki. A szép 
es összevágó előadást valóuau gjöujörre. 
nezle végig a közönség.

1’enteheu az Asszonjfalót adtak zóna
előadásban. — Tegnap este To.stojtól Az élő 
halott került színre. — Ma vasárnap dél- 
uián Az ártat an Zsuzsi, e.;e pedig „A kis 
baratnö“-vel búcsúzik a társulat, maiy eJö 
adaggal befejeződött az idei színi évad.

Lévai piaciárak.
Ki>»«tve.et8 ; Dr. Horváth Gyula r»o<l«rkHD:un-.

Búza m.-múzaánként 20 kor. 80 fill._
21 kor. 40 Kétszeres lg kor. 60 fill. 19 
mn'g*'11- ~ Koi“ 20 ‘“'r' 40 tUl- 19 ««• 
40 fii. Árpa 19 kor. 40 fill. 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. — fi||' _ 
Kö es 12 kor. 40 fill. 13 kor. 40 fill. ' '

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi juu. bó 23-tól 1912 évi juu. hó 30-ig

Születés.

A szálúk ueve
-M
0) ®-sí|u

A gyermek 
neve

Guba János Korpás Eszter leány Erzsébet
Amstadter János Kis Ilona fiú László
Sinka Pál Czvanga Veronika fiú Pál
Vizi Sándor Bóra Berta 
Pálunyik János Obert Mária

fiú 
leány Mária

Házasság.

Völegeuv cs menyasszony nere Vallása

Horváth József Maceek Mária r. kath.
Sefíer István Fehér Julianua r. kath. ref.
Sp ód Péter Szitka Borbála r. kath.

Halálozás.

Az elkunyi ueie Kora A halál oka

Gimessy Jolán 6 éves Tüdőgyulladás
KáinpFner írén 20 . Tiidögiimőkór
Homolya Mária « . Vörheny
Vizi 24 órát Sárgaság

Híyatalos kéxlemény.
4530 1912. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a kutyaállo- 

mánynak adózás céljából elrendelt össze
írása az 1912. évre befejezést nyert s az 
összeírás az erre vonatkozó szabályrendelet 
4. §-áuak rendelkezéséhez képest folyó évi 
julius hó 1.-től kezdődő 3 napi időtartamon 
át a városi számvevőségnél d. e. 9—11 
órák között kötssemlére tritétet'k, hogy az 
érdekeltek azon idő alatt azt megtekint
hessék s esetleg a téves bejegyzések ellen 
észrevételeiket ugyanazon idő alatt érvé
nyesíthessék.

Léva, 1912. évi junius hó 28.-án.
BódLofla. XjaJcsr 

polgár mester.

Nyilttér.

Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenveduek.

M p• Ll„-FÉLE
XL1 LlÁRZaPQRáil

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük L<ícll
készítményeit.

"lrtr«Sr bedörzsölís, 
elismert, régi jóbirnevü háziszer 
szaggatás és hűiéiből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. Q.

Kapható minden gyogvazertárbaa 
éa drogériában.

Föszétköldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Gs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuéu 9.

Eladó tekeasztal.
Kisebb méretű alig használt finom 

tekeasztal elefántcsont golyókkal és 
dákókkal sürgősen eladó.

FELDMANN féle vendéglő LÉVA, 
Kálnai utcza.

lljpottii.ee
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HIRDETMÉNY.
Nagyszeosei hitelszövetkezet mint 
a központi hitelszövetkezet tagja igaz
gatóság* közzé teszi, bogy Alsószecse 
község vasúti állomásán levő nagy 

gabona-raktár 
1912. évi augusztus hó 1 tői 

haszonbérbe adatik.
Ajánlatok f. évi július is ig elfogadtatnak. 
A vidék bőséges gabona termése a 
vállalkozó sikeres működését előre

láthatólag biztosítja.
Alsószecse, 1912. júuius hó 13.

Nagyszecsei Hitelszövetkezet 
miut az Országod központi hitelszövetke<et 

tagja.
Kun János igazgató.

,.KZ 0LLA-| 
szakorvosok! 
által meg i 

vizsgáira ótl 
legjobbnak I 
minősítve. I 

van. I 
Két évi jót-Ti 

állás | ’ 
Ara I

uc utónkén tt1

d.— és 1
10. korona]

toll/R
GUMMl’. 

k küliinlegesséy. I 
H A tudomány mail 

állása szerint A 
bebizonyított JE 
legjobb létező

1 Gummi JCTr 
óV8z(r. jf K-

Az 
.0LLA- 

több mint 
200 orvos 
altul lég.

\ megbízha- 
tóbbnak van 

ajánlva, 
kapható az 

ország min- 
de» nyógy- 

szertárácan 
c ’ jobb dro

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

propaganda reklámot ingyen küld az 

rOLLAu gmnmimr Wien. H 437Fraterstrasse 57 
Kapható Léván'. KNAPP I. drogériájában 

és P1CK. EDE illat sterész-üz etében.

Tánctanitási ——

A borfogyasztó közönség 
= figyelmébe, z—
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat 
----- házhoz szállítva 1

Börzsönyi zöld feliör literenként HO fii.
Balatonmelléki , . 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ no
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefo'on is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
város1 fogadó.

Lakás kerestetik.
4 szobás úri lakás keres
tetik mellék helyiségekkel 

n. o v e m t> e r 1—re.

Schönstein Henrik
női és úri divatáru üzleteben 

az előrehaladott idény miatt 
rendkívül olcsó arakon 
kaphatók az összes női és úri divat
cikkek. — Azonkívül 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 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo ev november 
hó I töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY IMRE vendéglősnél 

tudhatók meg. •

===== értesítés!
Léva város és vidéke nagyrabe- 
csült közönségét tisztelettel értesí
tem, hogy 1912. évi julius hó 
1 én a Városi Szálló dísztermében 

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

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

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

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tanctanara.

Fővárosi tanintézet: Vili. Kemény Zsigmond u. 12.

Kiadó üzlet és lakás.
Kálnai utca 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.

Költségvetései és ári

CLIMAX 
nyersolajmoforok és lokamnbilBk 3-10 hP.I 
Magasnyomású nyersolaimolorok ’6 .Xl6-I 

legoloaóbb éal 
legmegblihatébb ■ 
Ütemet biztosit- H 
jék. Üzemköl-H 
ség lóerőnként ■ 
1-2 ftll. Allén-■ 
dóén zavartalan H 
Üzem I — Pénz H 
ügyörl felügye H 
let nélküli Egy ■ 
szerű kezelés! Sok B 
száz gép őzemben IH

po'< díjmentesen.

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vaozl körút 59/tt

A jó tanács 
olcsó !

Vásároljon csakis jó mosószere
ket, mert csakis ezek olcsók a 
használatban, mivel kiadósak és 
a ruhát kímélik Kérjük, hogy 
a bevásárlásnál figyeljen a 
„SCHICHT" névre és a SZAR
VAS védjegyre, mert, ezek 
védik meg ruhaneműjét cseké y 
értékű mosószerek álla1 okozott 
rongálástól. Ezen védjegyek 
szavatolnak a tökéletes tisz

taságért !

A ruha beáztatásara a lepj' bb szer 
az „ASSZONYDICSÉRET11 mosópor

A rossz tanács 
drága!

Ne kövesse azon rossz tanácso
kat, melyek Önt „OLCSÓ" s 
külsőleg * SCHICHT-„SZAR- 
VAS" MOSÓSZAPPANHOZ 
hasoló mosószerek vásárlására 
akarják bírni. Az olcsó mosó
szerek a legdrágábbak és min
denkit óvnunk kell ilyenek 
használatától, mert ezek a leg
több esel ben tisztátalanok, in 
kább a ruhát és a kezeket 
támadják meg, mint a szennyet 
és a ruhának kellemetlen 

szagot adnak.

A ruha beáztatasára a legjobb szer 
az ASSZONYDICSÉRET11 mosópor.
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Kapható : KNAPP drogériában LÉVÁN.

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

sabban ajánl
legjobb mosószer
Washall Company Wien \ 

II.Kurzfaauergasse 3,

Kiadó lakás.
A Zöldkert utca 11 számú házá 
bán egy három szobás lakás 
aug. hó 1-től kiadó. Bővebb érte

sítést ad JAROSS FERENC.

k

Berceller Márton Ipolyság,
(Ingyen vegyelemezés.)

KníaPPDAVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

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

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
- Hazai gyártmányú gépek: -

Világhírű ..PAPID lánczos kutak. rAlfa Separátör' tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e Bzakba vágó gépek éa gépréBzek.

" Ajánljuk: ~
legolcsóbb napi árak számí
tásával elsőrendű, direkt 

forrásokból beszerzett 
fűszer- és gyarmatáruinkat,

I
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valamint állandóan friss csemegesajt, 
naponta < rkező felvágott és egyéb 
= csemegeáruinkat. -----
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 
—versenyen kívüliek! —

Legjobb Mauthner-féle kerti és 
•*•• vetemény magvak! ««oe 
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carblt és kátrány vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz. raffia-háncs, min- 
— dennemtl festékáru, 1

portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir. marhasó cs löpor-arrnla.
DISZKOSZORUK

fa- és érczkoporsók gyári árou!
VARROOEFEK

5 ívl jfitállásral
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A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rsjt’ van

kaucsuk sarok.

Kern Testvérek 
fűszer-, csemege és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá qjonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb níckel. alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, »czél répavilla és répakiemelő, fejste 
csákány, kapaáru, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági. bádogos- és kómives szerszámok, épü 
let- és butorvasalások olajozók, kenŐBzelenczék, gép
szájak, szivattyúk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vascikkekből.

Legczéhzeiűbb többször csavart horg. drótfonat 
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpá
rok, pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgálunk spe 

oziális árajánlattal. Nagybani vételnél külön ajánlat-

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván.


