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Az ipartestület feladata.
Léva városának éa vidékének 

iparosai már több Ízben óhajtottak 
városunkban ipartestületet szervezni, 
hogy az iparosok érdekeit az »utonom 
testület keretében jobban előmozdítsák 
és megvédbessék. Pár év előtt a iévai 
iparoskör buzgólkodott a testület lét 
rebozáaán maga a besztercebányai ipar
kamara is kiküldötte titkárát, bogy a 
testület szervezésének első nehézségeit 
az iparosok vezető embereivel megbe
szélje. Sajnos, a megalakítás nem si
került, mert a mi iparosaink az ipar
testület feladatát megérteni s méltá
nyolni nem birták.

Pedig itt vannak a szomszédban 
évek óta becsülettel az iparosság ér
dekében működő ipartestületek, mint 
Zólyomban, Besztercebányán, Losoncon, 
Balassagyarmaton, Esztergomban stb., 
amelyek most már élő példa gyanánt 
szolgálhatnak nekünk is arra nézve, 
hogy hát tulajdonképen mire is jó az 
a testület. Holesch István, a beszterce
bányai iparkamara buzgó titkára, ki a 
kamara évi jelentését is szerkeszti s 
részletesen ismertette akkoriban nálunk 
is a testület előnyeit, több Ízben va
lóban bámulatos eredmtnyről értesít 
bennünket.

Hogy messzire ne menjünk, pél
dául hozzuk fel a nem régen, 1905.-évben 
alakult zólyomi ipartestületet, amely a 
kamara közbenjárása dacára is oly 
nehezen alakult meg, mert ott is töb
ben akadtak, akik a testület működé
sének sikerében nem bíztak, sőt talán 
ellenséges indulattal viseltettek iránta, 
de ezek is csakhamar meggyőződhettek, 
hogy ez ipartestület derekasan tölti 
be hivatását s oly buzgó tevékenysé
get fejt ki, amely számos más testü
letnek követendő például szolgálhatna.

Mert nemcsak az adminisztratív 
teendőket pontossággal ellátja s az 
iparosok érdekében illetékes helyeken 
közben jár, viszont a hozzája intézett 
megkereséseknek is pontosan és szak
szerűen megfelel, de főtörekvése oda 
irányul, hogy az iparosokat összetar
tás által szakképzettségük fejlesztésére 
buzdítsa s az iparosok anyagi jólété
nek előmozdítására a szükséges lépé
seket megtegye.

Ezenkivü1 az ipartestület a hazai 
ipar fejlesztése céljából nagy figyelmet 
fordít a szakképzésre, kezdve a ta- 
noncok kiképzésén s folytatva tovább 
a segédek és mesterek továbbkép
zésével.

Hála ipartörvényünk azon rendel 
kezésének, hogy a tanonc, amig tan

ideje tart, a tanonc-iskolába járni kö
teles — megalapozva látjuk az iparos 
nemzedék általános műveltségének fun
damentumait s csak azt óhajtjuk, vajha 
minden mester szeretettel és jóakarat
tal viseltetnék ezen kulturális intéz
ménnyel szemben.

Ami pedig a tanoncok gyakorlati 
kiképzését illeti, e téren minden mes
terre hárul a szerződésileg is elvállalt 
kötelezettség, hogy a tanoncát az ál
tala gyakorolt iparágban legjobb tu
dása szerint kiképezze, első sorban ő 
maga is jó példával járván elő. Es 
ennek ellenőrzését is célszerű intézke
déssel biztosította a testület. Hogy a 
testület és a nagy közönség is tudo
mást szerezzen a tanoncok gyakorlati 
kiképzéséről, igen helyes utat válasz
tott a testület abban, hogy minden 
évben tanoncmunka kiállítást rendez, 
mely alkalommal nemcsak a szakma
belieknek, de a nagy közönségnek is 
alkalma van a tanoncok előrehaladá
sáról magának szeméiye en meggyő- 
dést szerezni — s mely munkakiállitás 
alkalmat ad a testületeknek arra is, 
hogy a jóravaló igyekvő tanoncokat 
megjutalmazza — ami nemcsak a ta- 
noncnak, hanem mesterének is dicső
ségére válik.

S hogy mily körültekintő s a jö
vőre is néző gondossággal fogja fel a 
testület a tanonckiképzés fontos kér
dését, ennek tanujelét adta azáltal, 
bogy tanoncotthon alapot is létesitett, 
melynek megizmosodása bizonyára ké
pessé fogja tenni a testületet arra, hogy 
ezen kiváló jelentőséggel biró intéz
ményt — a zsolnai ipartestület pél
dájára — idővel létesíthesse.

De nem állt meg a testület a 
tanonckiképzésnél, hanem gondja van 
a segédek és mesterek továbbképzé
sére is s a zólyomi iparosainknak 
dicséretére legyen mondva, hogy az a 
törekvés körükben szép visszhangra 
talált. — S ez helyes is, a tanulás 
nem szégyen s az a magyar közmon
dás, hovy „a jó pap holtig tanul“ 
mindenkire alkalmazást nyer. Ugyan 
micsoda maradi emb r volna az az 
orvos, ügyvéd, technikus s más a tu
dományos pályáu működő ember, ha 
diplomájának elnyerése után többé 
semmit sem tanulna, a nap nap mel
lett gyarapodó és szaporodó ismeretek 
előtt elzárkóznék? S csak az iparosnak 
nem kell már semmit tanulnia, ha 
egyszer iparigazolványt nyer ?

A technika nap-nap mellett újabb 
vívmányokat hoz létre, ezeket szaktan- j 
folyamok létesítése által igyekszik a | 
magas kormány az iparosokkal meg- 
ismertetni s nagyon jól teszi az az 

iparos, aki ilyen szaktanfolyamot 
látogat.

Ilyen szaktanfolyamot a testület 
a cipészet és szalóezabászat részére 
igen jó sikerrel tartott s ezeket tán a 
kereskedelmi kormány támogatása mel
lett meg fogják ismételni s a többi ipar
ágak részére is hasonlókat megtartani 
s ezáltal elérik azt, hogy a megren
delőknek nem lesz okuk, ba valami jó 
iparcikket akarnak készíttetni, ezért 
máshova különösen a küldföldhöz for
dulni, hanem megkapják azt megfelelő 
kivitelben itt s pénzük nem vándorol 
ki a város talain kivül. Most pedig a 
testület már egy testületi székházat 
akar építeni, hogy ez is bizonyítsa a 
testület életrevalóságát és komoly 
maradandó jelleget magára öltő mun
kásságát.

Mert miként a család maradandó 
otthont létesít magának, hogy ott le
telepedve zavartal tn boldogságban él
vezhesse napjait, ugyanezen testület is 
otthont akar magának létesíteni, hogy 
ott zavartalan munkálkodást biztosít
hasson magának. S van az ilyen ott
honoknak bizonyára nagy kulturális 
jelentőségük is. A gyakori együttlét, a 
folytonos tisztességes — a korcsmái 
élet demoralizáló hatásától ment — 
érintkezés s különféle közügyek körül 
felmerült kérdéseknek bizalmas körben 
való megbeszélése, egymás ügyes-bajos 
dolgainak megtárgyalása igen nagy 
mértékben hozzájárul az iparosság 
szellemi nivójának az emeléséhez s 
megteszi oly tényezővé, amellyel ott, 
ahol az iparosságnak a közügyekbe 
való beleszólása lesz — számolni kell.

Ez az ipartestület feladata. Ez 
már egy élő példa, mely megcáfolja 
mindazok ellenvetéseit, akik az ipar
testület létesítésétől idegenkednek.

Az iparteBtület tehát ott, ahol 
annyi iparos van s hozzá annyi értel
mes, okos, előrelátó iparoB, mint ná
lunk, nemcsak mint elsőfokú iparha
tóság működhet nagy sikerrel az 
iparosság érdekében, de oly iparos
nemzedéket nevelhet az országnak, 
amely alkalmas lesz arra, hogy a 
külföld művelt iparosaival is bátran 
felvehesse a versenyt.

Minden alkalmat meg kellene ra
gadnunk tehát, hogy ezt a széttagolt, 
ös8'e nem tartó, de egyébként tehet
séges és szorgalmas iparosságot saját 
érdekében egy testületbe gyűjtsük 
össze. Nem barátja az az iparos
osztálynak, aki ezt ellenzi vagy ellene 
agitál.
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Iparoktatásunk.
Hogy az iparoktatás iránt hazánkban 

az érdeklődés általános, az természetes ; 
mert hiszen ennek belterjes voltából s ki
terjesztésétől várja az ország közönségének 
egy tekintélyes része a bo'dogulást, az 
ország gazdasági megerősödését, mint az 
állami önállóságnak egyik igen fontos fel
tételét. Mert bizony napjainkban sok a 
tennivaló s napjainknak sokféle a szükség
let is.

Hogy az iparoktatás tekintetében ho
gyan állunk, mindenesetre érdekes a leg
utolsó három évre nézve, a viszonyoknak 
szemmel való tartásával bizonyos ötszehason- 
Ji'ásokat tenni s amelyekből azután kitűnik, 
hogy avval a mértékkel mérlegelvén, az 
ipari életnek fejlődése nálunk a jelenkor 
iparosával szemben, képzettség tekintetében, 
állandóan fokozódó követelményeket tá
maszt hogy a munka-megosztás következté
ben az ipari munka s általában a termelés 
szintén részletesebb fe.adatokra tagozódik.

A munka-megosztásnak a fejlettsége 
megköveteli ugyan a gépek teljesítő képes
ségének a fokozását, de megkívánja azt is, 
hogy az ipari munkás képesítve legyen az 
egész munkakörnek az áttekintésére, lévén 
ö annak úgyis egyik szerves része. Enélküi 
a munka közömbössé válik s megszűnik a 
fejlődésnek a lehetősége " egyúttal a meg- 
• égedésnek a forrása is elapad.

Az ipari fejlődésnek a jövője főleg az 
iparos-nevelésben van letéteményozve, mely
ben a rajzoktatás játssz az egyik főszerepet 
s igy azokat a módokat kell keresnünk, 
amelyekkel a legeredményesebben lehetne 
biztosítani minden iparüző rétegnek a ki
művelését.

A magyar iparoktatásnak a rendszerét 
az 1893. évi szervezet foglalja magában, 
amelyben intézmények létesítése által, gon
doskodva van a jövő iparosnemzedék ne
veléséről s a gyakorlatban dolgozó iparosok 
továbbképzéséről. Ilyen intézmények : az 

iparos-tauonciskolák, az ipari szak gkolák, 
a felsöipariskolák, az ipari tanfolyamok, a 
nöipan és kézművesiskolák.

A tanonciskolák a mestermühelyekben 
alka'mazott tanoncok iskoláztatását ó gon
doskodnak ; az ipariskolák iparos-segédeket 
nevelnek ; a felsöipariskolák üzemvezetőket, 
gyári tisztvisslöket, műszaki rajzolókat ké
peznek ; az ipari tanfolyamok az iparosokat 
képezik tovább ; a nöipari és kézműves 
iskolák a háziipari célok szolgálatában 
állanak.

Ezeket a szervezeteket annak idején 
az „Országos Iparoktatási Tanács** dolgozta 
ki, melyeket ba összehasonlítunk külföldi 
hasonló irányú mozgalmakkal, akkor azt 
látjuk, hogy a külföldön az intézetnek a 
jelentékeny része a közönség ízlésének a 
fejlesztése szó gálatában áll sárrá törekszik, 
hogy nüérlö közönség nevelődjék; nálunk 
azonban csak a gyakorlati cél lesz követve 
s a fe'adat nem más, mint termelő iparo
soknak a képzése. A külföldön jellemző, 
hogy az ipari cikkeknek a vevője s készé 
tője, tehát a müzedvelö s a mű páros, egy
más mellett nyerik a kiképeztetésüket ; 
tehát az iparost nevelik s emellett a mun
kának a megítélésére s fagyasztására hiva
tott közönségnek is megfelelő iskoláik 
vannak.

Nálunk a vezető gondolat az iparokta
tás szervezetének a megalkotásánál az, hogy 
a termelő iparos képeztessék ; mert úgy 
tartják, hogy az a módszer, amely az ipa
rosnak a legjobb szolgálatokat teheti ; vagy
is, nálunk nem a tudás, hanem a mes.őr
ségnek a tanítása fontosabb, mert a prak
tikus életre való elökészitéBéné), az ipari 
cikkeknek, a mühelyi élet reális feltételeibe 
kell kapcsolódniok.

Voltak olyan fölfogások is, hogy a jó 
iparos csak a mestermühelybeu nevelhető 
s igy az ipariskolai mühe'yi oktatás nem
csak fölösleges, de káros ; mert az ott ne
velt ifjak nem lesznek elég gyakorlatiak.

E felfogást azoubau a tapasztalat nem tá
mogatja, mert a kisebb műveletekre szorít
kozó mühelyi munka sohasem pótolhatja az 
iparilag termelő mühelyi gyakorlatot. A fő 
dolog az, hogy egy gyako-lati ipari célokat 
szolgáló intézet, az ipari élet szelleméhez 
alkalmazkodjék és berendezkedjék ; mert 
az ipariskola is alárendelendő a mindenkori 
ipari élet befolyásának. Ebből az követke
zik, hogy sz ipari érdekek fejlesztésére hi
vatott iskolában, magának az iparos kép
zésnek kell dominálnia, vagyis, az iparisko
láknak a mesterműhelyt erősíteniük kell; 
amiből következik, hogy az ipariskola a 
mestermühelyt épenséggel nem teszi te-

Az ipari gyakorlatban vannak gyakor
lati eljárások, vannak műveletek, amelyek 
nem nélkülözhetik a tudományos képzést 
sem, azaz a műszaki készültséget s igy az 
ipariskolának mindenre kell oktatnia, amire 
az iparosnak csak szüksége lehet ; tehát a 
cél az, hogy a növendék, a gyakorlatban 
is lépten-nyomon kövesse mesterségének a 
fejlődését s képes legyen arra, hogy tanul
mányainak az esetleges hézagait kipóto hassa ; 
tehát az iskolának irányitó befolyást kell 
gyakorolnia és az ország ipari mozgalmaira 
is kidomborodó jellegre kell törekednie.

Ipariskoláink, eddigi pályafutásukban 
már több gyakorlati jelentőségű kérdésnek 
a megoldására nézve jelöltek ki 
ugyan útirányt ; de mégis kutatandó, hogy 
magában a közéletben meg van-a az az 
éltető szellem, amely az iskola eredményét 
a gyakorlati élet számára megterméke
nyítheti ?

Ehhez pedig szükséges, bogy tisztán 
legyen látható az a cél, amelyre nemcsak 
törekedni, hanem a valóságban meg íb kell 
közelíteni s épen ezért az ipariskola egyike 
a mai ifjúság haladása, képzése, nevelése 
sarokkövének s hivatva van a magyar ipari 
munka fejlődési alapjainak a védelmére. 
Oda kell tehát törekedni, hogy az iparis-

T A E C A.

Öt világrész asszonyai.
Irta: Szikra (gróf Teleki Sándorné) 

Folytatás.

Mert ez nem igaz, hogy a nő eo ipso- 
már neménél fogva olyan veszedelmes, 
mint a gonosztevő, olyan ostoba, mint a 
kretin ée olyan megbizhatatlan, mint a kis
korú (vagy kiskorusitot'.)

Nem igaz.
De, ha igaz, ákkor miért szenvedjenek 

el épen olyan elbírálást, épen olyan 
bünbődést, épen olyan semmibevetélt és 
épen olyan kordába tartást, mint azok ? 
Akik arra a kongresszusra jönnek, 
egytöl-egyik belátták, hogyha ez igy 
is volt eddig, nem lehet igy ezután, 
mert a nő íb kinőtt, a kiskorúsággal járó 
kényszerek alól, épen úgy, mint ahogy an
nakidején a rabszolga és a jobbágy kinőtt. 
Akiket azon a kongresszuson látni fogunk ; 
a Zelma Lagerlöfök, az O ive Schreinerek, 
a Mme Curiek fényes bizonyságai annak, 
hogy a nő követelheti mindazokat a jogo
kat, melyek az egéez embert megilletik.

Ezek között a jogok között első he
lyen áll, tulajdonképen a kulcsa valamennyi
nek a válásitól jog.

Eaért küzdünk érte ; ée e küzdelmünk 
eddigi eredményeiről fog aa 1913-ikt kong

resszus beszámolni. De szóba fognak ott 
jönni mindama kérdések, melyeknek meg
valósítását akkorra reméljük, ha a törvények 
készítéséhez joga lesz az asszonynak is 
tanáccsal, munkával, eszmével és eredmény
nyel hozzászólani. Tehát Bzóba fog jönni 
mindaz, ami az asszony és a gyermek sor
sát érinti. Anya és gyermekvédelem, az 
iszákosság elleni küzdelem, a fehér rabtzo'* 
gaság égető kérdése, a női munkabér sza
bályozása stb. Ezért nem kétlem, hogy a 
kongresszus még azokat is érdeke heti, — 
ée kell, hogy érdekelje, — akik a nők 
választójogát ellenzik, vagy nem foglalkoz
nak vele. De még más okból is kell, hogy 
a magyar társadalom a kongresszusért ér
deklődjék, aa, hogy több ezer idegen jő ez 
alkalommal hazánkba.

Hogy ast megösmerje, hogy aat meg
szeresse : tőlink függ I

Ha a magyar társadalom mellénk áll 
és ast mondja : „A magyar vendégszeretet 
mindnyájunk erénye : aki tisztességes em
ber hazánk határát átlép', — bármi já
ratban van is — az mindnyájunk szívesen 
látott vendége... “ akkor a kongresszus 
olyan fényesen fog sikerülni, amihez hason
lót még sohasem látott a világ.

És olyannak is kell annak lenni, hogy 
mindnyájan büsskék lehessünk magyar mi
voltunkra.

Ds bogy ei igy legyen, ahboi az er

kölcsi támogatás mellett anyagi támogatásra 
ia van szükségünk ; mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy annyi vendéget tisztességgel ellátni, 
tengerpéuzbe kerül. (Igaz, hogy óriás ösz- 
szeget fog kitenni, — ami költségeink száz
szorosát is az, amit aa a több ezer ember 
hazánkban elkölt.) Ezért nagyon kérek min
denki*, aki e sorokat olvassa, hogy bármi
nemű állásponton legyen is a női válasz'ó- 
joggal szemben, — nemzeti renoménk érde
kében legyenek segitségünkre 1 Adjanak. 
Gyűjtsenek 1 Filléreket, koronákat 1 Ahogy 
jő. Ahogy lehet. Ahogy bárki is könnyen 
teheti, adhatja. Csak egy kis jóakarat, egy 
kis megértét, — és máris óriási lépéssel 
visszük előbbre ügyünket. És ugye meghall
gatnak ? Adnak ? Sikerül a kongresszus ? 
Hogyne sikerülne, mikor annyi asszony 
akarja ? Amit pedig asszony akar, aat 
Isten is akarja.

Vége.

A szobor.
Irta: Kántor István.

Regium Mirianum.
Midőn a szent király aggódó lelke su

gallatát követve az ő nemzetét az Isten- 
Anya oltalmába ajánlotta, örök létet bizto
sított annak. Ét jöhet vész, jöhet nemzeteket 
elnyelő pusztulás, emberirló fö'geteg : Mária 
országa, aa ö nemsete nem pusztulhat el. 
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költ minden növendéke egyénenként talá'ja 
kedvét a munkában, mestersége gyakorlá
sában s ipari képzettsége növelésében ; hogy 
az ipariskolák megszerettessék az ipari 
munkát ; hogy az ifjúság megtanulja örömét 
éa büszkeségét lelni a foglalkozásban s azt 
meg is becsülje ; ennélfogva nem elégséges 
csupán csak az értelmi s a teobnikai kép
zés, hanem az ifjúnak a művelése is elen
gedhetetlen követelmény, mivel ciakis ezá'- 
tal bizonyítja be, hogy kellő tiszteletben 
tartja azt az intézményt, amelyben résztvesz 
s amelyet oltalmába vett. így lesz az ipar
iskola az értelem a szakmabeli képességnek, 
íz er kocsi művelésnek, a pontosság s 
rendszeretetnek az iskolája, ahol a magyar 
ifjú, áthatva szabad hajlandóságától, az 
engedelmességet gyakorolja, amiállal tehát 
olyan kultúrintézmény, amely a kötelesség
tudást életcél gyanánt tekinti, mihez bogy 
ez hagyományarerüug is Kifejlődhessek, idő 
kell, ami kebö türelemmel el is leend ér
hető, mindig szem előtt tartva azt, hogy a 
kötelességek pontos teljesitése mellett még 
többet kell cselekedni, mint amennyi reánk 
parancsolva van.

Sajnos, hogy olyan intézmények, ame
lyek a technikai tudományoknak az ipar 
fejlesztésére irányított gyakorlati alkalma
zásának a megkönnyítésére szolgálhatnának, 
meg jó részben hiányoznak. így pld. ma 
mar nagyobb ipari vállalatok is, korszerű 
laboratóriumokkal rendezkednek be, ami 
még inkább szükséges volna az ipar
iskolákban azért, hogy a tanulók szerényebb 
költségekkel tanulnák meg a kísérletezé
seknek a módjait. A műhelyben a növendék 
dolgozni tanul, ennélfogva az ipari munka 
szervezetébe itt nyerhet bővebb betekintést 
is, vakm.nt az anyagok és a gépek kipró
bálásába, a gyártási műveletek javítási 
eljárásaiba.

Igen kívánatos volna tehát, hogy álta
lában az iparoktatás! intézetek, a gyakorlati 
ipari célokat izogáló laboratóriumokkal 
kiegészíttessenek, hogy működésük az ipar- 

müv íszeli irányban is mélyittessék, a gya
korlatban do'gozó iparosok verseny képes
sége pedig fokoztassék, szóval, legyen as 
iparoktatás muzeális jellegű.

As iparos-nevelésnek egy igen fontos 
problémája továbbá a tanoncintézmény, 
mert az iparoktatás hézagai a tanonckép
zésben talá:hatók meg. Ez igen fontos 
kérdés annál ia inkább, mert mindig nö
vekvőben van azoknak száma, akik magu
kat függő viszonyban állólag, kézimunkával 
tartják fenn. A tanoucügy tehát nem csupán 
társadalmi, hanem ipari, pedagógiai kérdés 
is és megoiriása valóban nehéz.

O.yau normális, kipróbált intézményekre 
volna szükség, amelyeknek a keretében a 
mai változott viszonyok közt, a tanoncok 
ügye általános művelődési mint ipari szük
séglet tekintetében, a kor által megkívánt 
kielégítést nyernének s igy súlyos baj, 
hogy a gyermek-munka indusztrialázásával 
az ipari pályára lépő ifjakat véletlen alkal
mak irányítják s hajlamaik természetes 
adományaik szerint nem különböztethetők 
meg s oszlá yozhatók e tekintetben, hogy 
a legtöbb szolgálatot hol tehetik. Pedig 
igeu fontos, hogy az ifjú tanoncnak az ö 
egyeni hajlamaival összefüggő képességei 
tejlesztessenek ; mert ezt megkövetelik a 
munka-megosztás s az új erőforrás föltárá
sának s kihaszná'ásának a szükséges volta ; 
miné.fogva egy olyan programm volna meg
állapítandó, mely mig egyrészről megjelöli 
a tanoncok ipari kiképzésének a módoza
tait, addig másrészről lehetővé teszi az 
ipari pályára lépő ifjú tanoncoknak a haj
lamai s k< pssségei szerint való természetes 
kiválását.

Hogy az iparosoktatás problémájának 
a mego dasa tekintetében ne történt volna 
náluna sok mindenféle, az nem tagadható, 
mert iparoktatásunkban van olyan lényeges 
mozzanat, mely a szellemi s az erkölcsi 
erőnek a nevelő hatását fokozza s igy 
alapfeladatának meg is felelhet már csak 
abban a tekintetben is, hogy az ifjak ipari

lag termelőképes egyénekké kiképeztet- 
bessenek.

Hogy az ország mily áldozatokat hoz 
az iparoktatásra, mutatják a következő 
számszerű adatok : az állam állal iparok
tatási célokra fordított költségek, 1902.-től 
19il.-:g vagyis 10 év alatt, majd 2 millió 
K-val emelkedtek, vagyis 84—85%-al ; az 
országos tanonciskolái alapból engedélyez
tetett 164 tanonciskolának majd 200,000 
K. segély ; a hazai ipari s kereskedelmi 
kamarák 1911. vairy 130,000 K-val járultak 
az iparoktatási költségekhez ; a törvényha
tóságok, illetve községek ilyen célú kiadásai 
majd l'/i millió K-át tettek ki 1911.-ben. 
Ha tehát mindezeket összegezzük, akkor 
látjuk, hogy 1911. vagy hat millió K-nál 
több adatott ki iparoktatási célokra.

Az iparoktatásban nem ártana, ha 
helyet foglalhatnának m^g a munkásvezetök 
szakiskolái is (Labour College, Ruskin Cent- 
rale), melyek munkásvezetőket nevelnek a 
munkások soraiból s akik a gyakorlatban 
aajátitják el az ipari szakismereteket s mint 
autódidakták szerzik a tájékozottságot a 
szociológiái tudományok terén. Az oxfordi 
egyetem keretében 1899. „Ruskin College** 
név alatt, Angliában szakiskolát alapítottak 
hivatásos munkavezetők számára. A cél az, 
hogy a társadalmat jobban ismerjék meg s 
vitatkozni tudjanak a vállalatok mérnöke
ivel, jogászaival, bankárjaival. A „Ruskin 
Colleged nek a versenytársa a „Central 
Labour College**, mely ugyanezt a célt szol
gálja, csakhogy más szervezettel. Ennek 
mindeu hallgatója 1300 K-át tizet egy évre 
a tanításért, a teljes ellátásért s naponként 
két órát házi-munkában keli eltöltenie. Az 
első a szociális béke hirdetésére oktat, a 
másik forradalmi izgatókat nevel, miáltal 
a két szélsőség kiegyenlíti egymást egy 
középfokban.

Vizy Ferenc.

Bünös e nép, bűneinek sokasága nagy. 
Valahányszor pedig betelt a m írték, jön a 
megújhodás, hogy tengernyi szenvedésben 
megtisztulva tovább folytassa örök életét. 
Tatár, török a Gondviselés eszköze csupán, 
rettentő ostor, mellyel a Végzet végigsu- 
hintott fölötte, hogy utána nem a nemzet
halál, de az újraszületés következzék.

Örök, igen örökéletü vagy nemzetem 1 
El'enségeid száma légió, de halotti tort nem 
ül feletted Boha ; mert az igazi, a legszen
tebb Anya szeretett gyermeke fölött akkor 
őrködik a legjobban, midőn az ezer sebből 
vérezve az élet és halál mesgyéjén vergő
dik. A nyitott sir, hol nemzet süllyed el, 
heh sokszor volt megásva ; elhantolva azon
ban csak bűneid sokasága lett bele. Midőn 
ped g azt hitték, hogy elöregedtél, a vég
elgyengülés bekövetkezett . akkor miut 
megifjodott pezagövérü vőlegény honvéd
csákóval fejedeo, karddal a kezedben 
frigyre léptél mennyasszonyoddal, az öiös- 
kévalósággal. Boldog kor, valóságos nem
zeti lakodalom volt. A frigy pedig időtlen
időkig köttetett, hogy a két ikerfolyó, a 
Duna és Tisza partjain, a Kárpátbérc 
övezte nagy hazában, ősi jussod, a nyitott 
dél felé terjeszkedve élj boldog életet. 
Örökifjú lettél a hármas igében : a szabad
ság adta vissza ifjúságodat, as egyenlőség 
erődet, a testvériség pedig szépségedet. 
Boldog azonban még most sem vagy, mert 

megváltásod be nincs fejezve és sok-sok 
fájdalmas szenvedés gyötör. Eléred ezt is, 
amidőn ráeszmélsz és megtalálod a csal
hatatlan gyógyirt, melynek a neve : munka.

Álmodta®. És láttam álomszemmel azt 
a szobrot, mellyel a nemzet hálájának pa 
rányi jelét rótta le a szabadságh»rc legdicsöbb 
katonája, Dzmjauich János emlékének. 
Hogyan láttam és mit olvastam le álmom
ban a szoborról, elmondom.

Jómódú kurtanemes volt nemes Kismá- 
nya községben Damény András uram. Ko- 
rának tipikus gyermeke, amolyan se úr, se 
paraszt, mindkettő keveréke, a gond és 
munka nélkül élő. Míg fiatalabb, oda oda 
néz a gazdaságnak, később már semmi 
gondja. Ds ha az ősi vadász-szenvedély vesz 
rajta erőt, űzi a vadat agaraival három 
megye területén keiesztül és hetek múlva 
kerül haza cimboráival a nagy züllésből.

Hanem amint a boldog családi élet 
jármát fölvette izmos vállaira, csöndes em
berré lett. Idejét a szoba és kert között 
osztja meg, egyik helyről a másikra sétálva. 
Gondja meg mire is lenne, mint becset 
személyének jólétére ? Hiszen azért vett 
asszonyt a házhoz, hogy legyen a gond 
azé. Ö meg táplálja drága testét. Délig a 
gyomorerösitök megszámlálhatlan kortyok 
alapján e’őkészitik a gyomrot és beágyaz- 
nak a bőséges ebédnek ; délután a jóféle 

bú- és gondüzö bor segíti elő az emésztést, 
nehogy a féltett testrész működésében hiba 
essék. És ez az elfogyasztott italmennyiség 
legalább is annyi, hogy egy szomjúságtól 
eltikkadt jármos ökör vizet annyit nem 
iszik. Deltát a szárazság után is akkor 
termékenyül meg a szomjuhozó föld, ha az 
ég csatornái bőven osztják a nedűt. Jól is 
megy igy Demény uram sora, legfeljebb az 
okoz neki nem kis gondot és bosszúságot, 
ha nem szelei jól a pipaszár. De ezzel sem 
bajlódik sokat, rendbehozza azt is az asz- 
szony, az ö kötelessége ura jólétéről gon
doskodni.

Hanemhát az ily keleti kényelemre 
berendezett életének is van egy nagy, igen 
nagy gondja. Vagy nem is gond ez, hanem 
bánat, mely a széles mellben lomhán lük
tető hájas szivet szinültig megtölti keserű
séggel. Nincsenek gyermekeik. Ez a bánat 
pedig különösen akkor markolássza belsejét, 
amikor az asszony, az a sok-sok munka és 
gondtól elgyötört asszony néhanapján rövid 
pihenőre kiül a kertbe és beszólitja a 
szomszéd apró gyermekeit. Hogy dédelgeti, 
eteti őket a sokféle jóval I E'nézi játéku
kat egy ideig, m g nem egy sóhaj szakad 
fel melléből és könybelábadt szemmel 
befut, vele rohan lerázliatlan társa, a bánat 
is. Hej, de neki is adja ilyenek láttára 
Demény uram szegény fejét a búfelejtönek I 
No de, ba volt viaösön, miért ne lehetne
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Különfélék.
— Kisorsolt esküdtek. A folyó év 

november hó 11-én kezdődő eeklidtarókhei 
következők sorsoltattak ki. R-ndes tagok ; 
C ement Aladár Körmöcbánya, Cibulka Be
nső Léva, Csikkel Már'on Besztercaénv, 
Drexler Jenő Aranyoamarót, dr. Eleöd Ti
bor Körmöcbánya, Érti Vince Aranyosma- 
rót, Gtrban Ferencz Verebély. Jozsefcsek 
Károly Léva, Juháaz Benedek T-jna, Juszt 
Károly Nagyugrócz, Kamfner Biui Vere
bély, Katona látván Baracska, dr. Korsók 
Jánoa, dr. Kmoako Béla Léva, Lakner A'a- 
dár Nagyaalló, Laufer Samu Oszlány, dr, 
Laufer Artbur Léva, Lelkea Dénes Lü'e, 
Máté ily Gyula Fajkürth, Köves Lázár Léva, 
öhm Adolf Perlep. Pét ovica István Náver, 
Fóliák Ziigmond Verebély, Renz Antal Kör
möcbánya, Ruduyán-zky Jánoa Baraiüds, 
Szaráásy János Zsitvaapáti, Szládek Jói séf 
Bélád, Szeghö Rezső Verebély, Szilassy Di- 
zsö Léva, Ürge József Verebély. Póttagok : 
Forgách Antal, Fried: Rezső, Juszt Ferenc, 
Nuzny András, Petrovícs János, Rikovszky 
István, Rakovsrky János, Raltovazky Ká
roly, Simkó Adolf, Sztanyó Ferenc-.

— Városok szervezési szabály
rendelete. A belügyminisztériumból most 
sorra viszaszaküldik a váio ok jóváhagyás 
alatt álló uj szervezési szabályrendeletét 
azzai az utasítással, hogy az ui városi tör
vény alapján dolgozzák át újra. Ezzel kap
csolatban azokat a városokat, amelyek még 
nem készítettek uj, modern szervezési sza
bályrendeleteket, a közel jövőben körrende- 
letileg hívja fel a belügyminiszter, hogy 
régi szervezéseiket, szabályrendeleteiket dol
gozzák át az uj városi törvény alapján és 
terjesszék fal jóváhagyás végett.

— A tanítók egy éves önkéntes
sége. A tanítók az uj véderötörveny <r 
teimeben a honvédségnél teljesítenek egy 
éves önkénteei szolgálatot. A közoktatásügyi 
miniszter a tanítók a köteiésségének telje
sítését megkönnyítendő, gondoskodni kiváu 
arról, hogy az állásban lévő tanitók, úgy az 
állami, mint a községi és felekezeti tanítók 
tényleges katonai szolgálatra való bevonu
lásuk esetén annak időtartamára összes 
illetményeik élvezetében meghigyassacak 
és a katonai szolgálatban eltöltött idő fo
kozatos elölépésüknél beszámíttassák, viszont 
ezzel szemben a szorgalmi időre járó he
lyettesi költségek viselésére köteleztessenek.

— Alblról és teleköny vvezetöi 
állások megszüntetése. Az igazságügy
minisztérium jövö évi köl'ségvetésében a f. 
évi VII. t. c. rendelkezése szerint már meg
kezdődik az albirói és alügyészi, valamint 
a telekkönyvvezetői állások megszüntetése. 
A jövö évben száz albirói állás megszünte
tésével száz új VIII. fizetési osztályú birói 
állás rendsi eresittetik. amivel aa albiró- 
állaiok száma 374-röl 274-re csökken és a
VIII. fizetési osztályban lévő bírák száma 
9-1-re emo kedik, ami 116 200 korona költ
ségtöbbletet tesz ki. Száz jegyzői állásnak 
önálló hatáskörrel való felruházása 10.850 
korona költségtöbbletet idéz elő. A segéd- 
telekkönyvvezetöi álások közül a költség
vetés negyvenet szüntet meg egyelőre s 
helyébe 40 irodatiszti állást rendszeresít, 
mig 20 tolekkönyvvezetöi állás megszünte
tése mellett 20 irodafőtiazti állást szervez.

— Állami tisztviselők sérelme. 
Körmöcbányán — mint értesülünk — az 
állami tisztviselők Faith Mátyás föreálisko- 
lai igazgató elnöklésével értekezletet tar
tottak, ame yen azon sérelmüket tárgyalták, 
hogy Körmöczbánya a. VII. lakbérosztájyba 
lett sorozva. A tisztviselők mozgalmának 
célja, hogy Körmöcbányát a Vl-ik lakbér
osztályba sorozzák.

— Házasság Dr. Karafiáth Jenő, 
királyi jogügyi toga'mazó, az ismert nevű 
fiztál költő, lapunk kivá ó munkatársa, e 
hó 15-ín vezette oltárhoz Budapesten Hor
vátit I onkát, Horváth Sándor fö dmivelís- 
ügyi miniszteri tanácsosnak kedves leányát. 
A landó boldogság kosroruzza frigyüzet.

— Bevonulás. E hó 15-m kellett 
berukkolnia a közös hadseregbeli és hon
védség tényleges szolgálatra behívott legény
ségnek. Az egyéves öukén'esek azonban 
már okt. 10-én tartoztak csapattesteiknél 
jelentkezni. Az ezen évben bosorozo.t és a 
póttartalék ál ományáb* * o ztott úgy a köiös 
hadsereg, mint a honvédség bakái ez év
ben nem hivatnak be.

— A betegápolást pótadó föleme
lése. A jövö évi allami köl’sígvetés szerint 
az eddigi 5 % os betegápolás, pótadó 10 
% ra emeltetik fa1. Az ekkép keletkező 
auami több bevételből nagyobb összeget 
fognak az országoi kórházügy fejlesztésére 
lorditaní. Még csak két évvel ezelőtt 3 % 
volt az állami betegápolási pótadó, jövőre 
már 10 °/0 lesz. Hat ez bizeuy rohamos és 
szomorú eme kedas, amelynél önkéntelenül

is az a kérdés merül fe1, hogy az adózó 
közönség meddig bírja ezt a fokozatos 
sróf-lást ?

— Uj városi tanácsnok. Körmöcz- 
bánya képviselőtestületének a napokban 
tarlo't közgyűlésén városi tanácsnokká dr. 
ijzpevák József városi alji gyzö választatott
meg.

— A magyar állam vagyona és 
adóssága. A kepviselöház elé lerjésztett 
1911. évi zárszámadások szerint a magyar 
ál am adósságai az 1911. év végén 5,406, 
957,644 kor.-ra rúgtak. Az összes pssizivák 
6,390.863,682 kor.-t tesznek, amellyel szem
ben 8,855.385,897 kor. aktívák állanak úgy, 
bo ;y a magyar a lám tiszta vagyona 2 464, 
522,214 kor. Megjegyezzük még, h<gy 1911, 
vegén a pénztári készletek 224 millió kor.-ra 
rúgtak. A folyó év folyamán ez-k a kész
letek azonban erősen megcsappantak, ami
nél az az oka, hogy uj államkölcsönt a 
rossz pénzviszonyok miatt nem lehetett fel
venni.

— Ab 1913. évi belügyi költség
vetés. A be ügym nisténum költségvetésé 
a jövö évben 9,575.566 koronával lesz na
gyobb, mint 1912 ben volt. Ezt a míjdnem 
tíz mi’lió többle et a minisztérium a követ
kező módon osztotta be: Többe keiül a 
kö ponti igazgatás 168,571, az országos le
véltár 12,385, koroiával, A törvény h dósá
gok és a községek 3,241.900 koronával 
kapnak többet, vagyis összesen majdnem 
35 milliót. A közegészségügyre 669 ezer 
900 koronával költenek nagyobb összeget, 
az egészségügyi intézményekre pedig 
389,723 koronával. Az országos beteg/ polási 
alapot 1,253.177 koronával gyámolitják, 
úgy hogy az a jövö esztendőben már 20 
m lliót vesz igénybe. Kiváló gonddal őrkö
dik a miniszter a ciendörségre, amely en
nek következtében 2,558.618 koronával 
kerül többe.

— As iskolák és a munkásbizto- 
SÍtÓ. A komaromi kerü'o i muukásoiztoeiió 
pénztár igazgatósága valamennyi nyi vanos*  
sági jelleggel bíró iskola vezetőségét arról 
értesítette, hogy a kereskedelemügyi mi
niszter elvi j lenlöségü határozata alapján 
a nyilvánossági jelleggel biró iskolák a köz
intézet fogalma alá tartó n<k a igy az azok
nál aUa mszottak a betegség esetére való 
biztosítás hatálya alá esnek. Ennélfogva 
fe kéri a vezetőségeket, hogy az iskolánál 
aika mazott mindazokat az egyéneket, akik

borözön ? Az elöbbin Noé apánk bárkáján 
megúszta a halálveszedelmet, az utóbbin 
Demény uram búbánatos s-ive éviekéi ki 
gyötrődéseiből.

Meg vagyon azonban Írva, hogy borúra 
a derű: tiz évi házaselet után a nemietes 
asszonynak fia született. Az istenes nő 
anyaságának ideje alatt megfogadta, hogy 
ha fiú lesz, Isten szolgájának neveli. így 
lett Demény Andrásnak János nevű egyet
len fia papuövendék 15 éves korában.

A nemzeti átalaku'ás mint 20 éves 
jeles ifjút a bécsi Pázmáneumban találja 
őt. A hazában történtekről ö is értesül. 
Tudja, hogy a harc dúl már az egész or
szágban, bőven öntözi a drága bonfivér a 
megszentelt rögöket. Tudja, hogy honvédre, 
nagyon sok honvédre van a hazának most 
szüksége, hogy a többszázados zsarnokságot 
örökre megtörje. Es el is ment már min
denki, akiben magyar szív dobog. Még as 
iskolapadok is kiürültek. Sőt azok is elmen
tek, akiknek hivatása a béke, az embersze
retet hirdetése. Az öregebbje az önfeláldozó 
örök szeretet szent jelével, a kereszttel ke
zében bátor szívvel ront as ellenségre és 
drágán fisét minden kiontott vércseppért. 
ö is jönne, őrömmel áldozná ifjú életét a 
hazáért, de innen szabadulni nem lehet.

De mégis 1849. év elején egy hóför- 
geteges téli nap délutánján hólepetten és a 
fáradságtól kimerülve érkezett egy papnő 

vendek Demény András portájára. Hiaa- 
jött a papocskánk, miként a szülök nem 
kis büszkeséggel nevezik fiukat még egy
más között is. Az a becéző szeretet, mely- 
lyel a réglátott gyermekét seivére öleli a 
szülő, annak, legyen az már as élet küz
delmében megedzett kemény férfi bár, o'y 
végtelenül jóleső. Éi ha az a gyermek még 
hozzá egyke, az a szeretet valóságos ra
jongás. Ilyen telhetetlen, mélységes szere
tettel veszi körül Demény András és fele
sége hazatért fiukat. Dehogy kérdi egyik 
is a fiút, hogy hát tulajdonképen miért jött 
haza ? Miért essék a sok beszéd ? Mikor a 
szem sem tudott még betelni a drága alak 
látásával. Tagranyitottan szinte nyeli is az
* n(1gy bociszem tetötöl-talpig, mintha 
örökre akarná megrögziteni vonásait a lélek 
rejtelmes camara obseura rezgő lemezén. 
Hanem a fiú kérdezetten is kirukkol vele 
vacsora után.

— Kediei szüleim, azért jöttem haza, 
hogy legszentebb kötelességemnek eleget 
tegyek. Egykét napig itthon kipihenem 
magam, aztán megyek honvédnek.

Beszél még az öregeknek hosszan, lel
kesen. Végigvezeti őket a történelem lap
jain. Az izzó fajszeretet BUgalta szavak 
nagy hatással vannak azokra. Szinte átélik 
a csöppnyi boldogság mellett azt a tenger
nyi szenvedést, melyet erre sz acélderékú 
hajlitbatatlan, a szabadságért élő-haló ma

roknyi népre idegen néptenger közepette a 
Gondviselés kifürkészhatlen akarata rámért. 
Es a papnövendéknek ez az első és való
ságos szentbeszéde nagy változást idéz elő 
az apa lelkében. Az eddig mivel sem tö
rődő gondtalan férfi agyát a gondolatok 
tömege üli meg. Töpreng, végiggondol ed
digi életén. Vegrais arra az eredményre jut, 
bogy ö tartozik, egy élettel adós. Hát majd 
megfizeti.

Néhány nap múlva útrakészen áll aa 
apa és fia, hogy a legnagyobb tartozást, az 
élet adóját lerója. A hitves, az anya ten
gernyi könnye és kétségbeesése sem képes 
visszatartani egyiket is. Férfi és magyar 
mindkettő: könnyek, habár as imádott 
asszonyé is, a kötelesség útjáról letériteni 
nem képesek azokat.

Egymás mellett, egymást támogatva 
küzd az öreg és ifjú honvéd. As ötven évet 
jóval meghaladó, de erőteljes apa fia mel
lett békén viseli a tábori élet viszontagsá
gát és lelkesedéssel megy a harcba. A 
vérkeresztségen már tú< vannak többszörö
sen is. Csak egy vágya, forró kívánsága 
van az öreg boavédnek, hogy lássa a hősök 
hősét a csata füzében, amint győzhetetlen 
vörössapkásait rohsmra vezeti. Ö, a csaták 
oroszlánja, minden honvéd bálványa, akivel 
küzdeni dicsőség és biztos győzelem, ellene 
harcolni rémes veszedelem és biztos halál. 
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nincsenek véglegesen, életbüsaziglau választ, 
va, vagy fegyelmi eljárás lefolytatása nél. 
kül el nem mordithatók, a pénztárnál 1907 
évi juiius hó l-töl visszsmsuöleg, az időkö
zi változások figyelembe vételével jelentsek be.

— Tüzek a vidéken. Zsitvaujfaluban 
Záhorszki Lukács bzóiüs kertjében a múlt 
héten tűs támadt a a gazdának gabonakazla 
a sromssédos szérűé kert tulajdonosának 
kazlával együtt leégett ; a kár 1500 korona. 
— Csiffáron Csuka Miklós öreg bírónál el
égett egy kasai sza ma, egy cséplőgép s 
egy járgány 2000 kor. értékben.— Pozbán 
Kúti Lajos törvénybiró maghere-kazla égett 
le. A kár 3000 korona. — Hüllőn Dóra 
Miklós nagy birtokos ceelédlakában is támadt 
tűs, melynek következtében három béresbáz 
pusztult el ; a kár 4000 korona.

— Gyészhir. Fábián Ve idei, a báti 
ág, evetig, egyházközségnek kántortanitója, 
aki 39 éven át működött Bátban, mint rész
véttel értesülünk, f. hó 12-én, életének 
70-ik évében, hosszas szenvedés után meg
halt. Hült tetemeit az egész község őszinte 
részvéte mellett e hó 14.-én helyezték örök 
nyugalomra.

— Vonatkisiklás. E hó 9-án Zólyom- 
bucs—Osztro uka es Gsramberzence között 
az esti órákban egy teherronat — mint a 
Zólyom vármegyei Hírlap Írja — vonat
szakadás miatt kiaiklott és négy kocsi ösbzb- 
zuzódott. Emberéletben nem esett kár. A 
forgalmat a személy- és gyorsvonatná , mig 
a pályát rendbe hozták, — átszállással 
bonyolították le.

— Gazdasági cselédek jutalma
zása. A földmivelésügyi miniszter llalaj 
János garamazentkereszti, Volentej András 
ófelfalui és Virág István aselizi gazdasági 
cselédek, — továbbá : Szabó Imre verebélyi, 
Stpisák József lévai és Kovád Dávid felsö- 
szecsei gazdasági munkások részére díszes 
kiállítású elismerő oklevelet küldött a egyen
ként 80 koroua pénzjutalmat engedélyezett. 
A vármegye főispánja az illető fÖBZolga- 
birókat kerte fel arra, hogy az okleveleket 
és pénzjutalmat megbízásából megfelelő 
ünnepség keretében adják át a kitüntetett 
cselédeknek és munkásoknak.

— Iskolaköteles cselédek. Azon 
cselédek, akik még 15-ik életevüket be 
nem töltötték, az 1868. XXXVIII. t.-c. 50. 
§a alapján iskolaaötelesek. Ennélfogva 
figyelmeztetjük a szolgálatadókat, bogy az 
ilyen cselédjeiket írassák be valamely isko

Es az öreg honvéd látta öt dicsőségé
nek csúcspontján.

A szabadságharc egyik legnagyszerűbb 
és legdicsöbb napja: 1849. máicius 5.-ike. 
Aa Alföld hadászatilag fontos helyét, Szol
nokot kell megvédelnseani Karger osztrák 
hadai ellen. Rímes küzdelem ez, az ellen
ség ágyútüzétöl hull a honvéd rettenetesen. 
Az öreg Demény András is halálos sebből 
vérezve rogy a földre. Egy ifjú honvéd, a 
fia térdel mellette, gyöngéd szeretettel fek
teti ksrjára a sebesült fejét és könnyes 
szemmel simogatja a haiálveritékkel ellepett 
drága főt. Mint förgeteg rohan oldalt tőlük 
a vörössapkáaok serege e percben a poklok 
tüzének, az ágyúk elfoglalására. És megje
lenik száguldó ménjén a vezér, Damjanich 
is. Az erő büszke tudata ömlik el arcán, 
fönséges nyugalommal keményen üli pari
páját. Láttára aa ifjú honvéd fölrázza áléit 
atyját, fejét feljebb emeli, kinyújtott jobb
jával a vezérre mutatva kiáltja:

_  Atyám, atyám, nézze I Itt van, ez 
Damjanich I

A sebesült megérti, összekulcsolt kezét 
halódó szivére szorítja és tágranyilt mohó 
szemmel nési az egyre közelebb érő fön- 
séges alakot.

És a hős vezér alakjával záródnak örök 
nyugalomra ssemai.

lába, mart ellenkező esetben a szolgálatadó 
ellen a fentemlitett tj-c. 4* §-a alapján ki- 
hágáai eljárás lép folyamatba.

— Újítás a gyümölcsértékesítés 
terén. A szak'skolákban újabban gyümölcs- 
osztály ozókat és csomagolókat képeznek 
ki azzal a rende'tetéesM, hogy őket a ter
melőknek és kereskedőknek díjtalanul át
engedve, módot és alkalmat szolgáltassanak 
a gyümölcstermelő vidékek lakosságának 
arra, hogy gyakorlati utón sajátítsák el, 
m ként lehet a gyümölcsnek célszerű ősz 
tályozása és csomagolása által annak piac
képességét fokozni. Az idén 30 ilyen állami 
közeg áll majd a jelzett cél szolgálatára. 
Gyümölcsvásárokat Pozsony, Debreczen, 
8zeged, Temesvár és Székesfehérvárott fog
nak megtartani.

— Bélyegek forgalomba hozatala 
tekercsekben. A posta és távirda vezér
igazgatóság a postai frankójegyek felra- 
gasztásának gyorsabb és az ellenőrzés szem
pontjából pontosabb eszközé hetésére szol
gáló frankójegy felragasztó automaták részére 
1, 2, 3, 5, 6 és 10 filléres frankójegyeknek 
1100—1000 darabot tartalmazó tekercsekben 
való forgalomba hozatalát rendelte el. A 
frank ójegy teker esek kizárólag csak a kincs
tári posta és távirdabivatalok által lesznek 
árusíthatók.

— Küzdelem a tüdővéaz ellen. A 
tuberkulózis elleni küzdelem országos bizott
sága kérelmére a közoktatásügyi miniszter 
újból nyomatékosan felhívja a tanfelügyelők 
figyelmét a tüdővész terjedésének megaka
dályozása végett kiadott miniszteri rende
letek pontos végrehajtására. Egyúttal a kö
zel jövőben egy egészségtani kátét fog 
közre bocsátani, hogy abból a tanítók meg- 
szerezhassék a tüdövész elleni védekezés 
céljából szükséges ismereteket, az egészsé
ges életmód követelményeit és szabályait.

— Országos vásárok. Október hó 
22-től nov. hó 12-ig a tölünk nem messze 
töávö következő városokban, illetőleg köz
ségekben lesznek országos vásárok : okt. hó 
22-én Zsamócán, — 26 án Párkányban, — 
29-én Aranyosmaróton, — nov. 4-én Gelet- 
neken, — 5 én Ioolyságon, — 6-án Nagy- 
sallóban, — 7-én Palosnagymezön.

— Szaporodó fogyasztási szövet
kezetek. Egy kimutatás jelent meg a 
magyarországi fogyasztási szövetkezetekről. 
A kimutatás szerint az országban összesen 
1179 fogyasztási szövetkezet van, amelyek
ből Barsvármegyére 33 jut. A szövetkeze
tek összes forgalma a múlt óvóén 45 millió 
koronát tett ki. A folyó évben 93 uj szö
vetkezet kezdette meg működését.

— Gyógyíthatatlan betegségnek 
tartották évszázadok óta az Epilepeiát, e 
régi hit azonban újabban elveszti jogosult
ságát, mivel megbízható értesülésünk van 
arról, miszerint egy budapesti specialista 
orvos tudományos alapon és bevált módszer 
szerint gyógyítja az epileptikus betegeket 
és e módszerével a baj gyökeres gyógyí
tását teszi lehetővé, mit a gyógyult esetek 
nagy száma bizonyít. Ez orvos Dr. Szabó 
B. Sándor Budapest Nagy korona-utca 18. 
ki gyógyulást keresődnek díjtalanul ad fel
világosítást.

Vegyen ön Folot, ez a legjobb fo
lyékony témtisztitó, készíti a Fritz Schulz 
jun. Gesellschaft m. b. H. Aussig alE Ez 
a kitűnő készítmény hasonló gyártmányokkal 
szemben előnyben részesiteudö. Minden bár
mily piszkos fém, Poio-val tisztítva nyom
ban fényes és tiszta lesz, különösen alkal
mas vésett és köszörült tárgyak részére s 
vele elérhető fény kiváló és tartós. Hasz
náljunk tehát csak Pólót, mely üveg. Az 
bádog palackokban, utóbbi csepegtető szer
kezettel ellátva kapható és utasítsunk vissza 
minden értéktelen utánzatot.

Irodalom és művészet
A Maqyar Figyelő 20. aráméban a lap 

éléa találjuk Bonkáló Sándor értekezését: 
„A ruaanfil agitáció és a rutén kérdés” ói
mén, amely e nagyjelentőségű kérdést, 
mely legutóbb a görög-katholjkus papság 

közgyűlésen vitatott meg, eredeti adatokka- 
ée az orosz források alapos tanulmányozói 
sával egészen uj világításban mutatja be. 
Feleky tanulmánya: , A szabadságharc* és 
a sajtó szabadság címen e kor iránt érdeklő
dők figyelmét nagy mértékben fogja leköt
ni. Lika Károly a ezombaihslyi Jkiállításról, 
Vaavármegye művészi kincseiről értékelik* 
Egy belgrádi levél Szerbia és a Balkáni 
háború perspektíváját rajzolja meg. A szép
irodalmi részben Tormai Cécile : művész
novelláját, f eszület a hóban címmel talál
juk. Igen gazdag a Feljegyzések rovata, 
amelynek írói között Serese Lászlót, Kemény 
Simont, Kádár Gusztávot, Herceg Ferencet 
és Farkas Pált találjuk.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás-

A „Stefánia” árvaházat fentartó lévai 
nöegylet nevében a leghálásabb köszönő- 
tünket fejezzük ki Tóth Samuné asszony
nak 1 zsák burgonya, Juhász Miklósné úr
asszonynak (Tajna) ruhák, Dr. Karafiáth 
Máriusné úrasszonynak ruhák, Koczab Fri- 
gyesné úrasszonynak két zsák burgonya és 
fel zsák alma, továbbá a lévai Uradalom 
Tekintetes Igazgatóságának 272 klg, alma 
és végül Dr. Rudnyáuszky Titusz aranyos
maró ti főszolgabíró urnák 10 korona kész
pénz küldeményéért.

Fogadják a nemeBlelkü adakozók az 
emberszeretetre szoruló kis árvák nevében 
is hálás köszönetünkel.

Léva, 1912. október 18.
A választmány nevében :

Bellán Sándor s. k. Toóth Zsigmondné s. k. 
uöegyleti II. titkár. nőügyiét! tb. aleluők.

Köszönetnyilvánítás.
A József Főherceg Tanitók Háza ré

szére Alisaik István újbányái áll. iskolai 
igazgató ur 160 kgr. almát, Fedectkg Fe
renc boutBzáatói tanító ur pedig krumplit 
és babot voltak szívesek küldeni. A jólelkü 
adományokat hálásan köszönik

Léva, 1912. okt. 17.
Jaross Ferenc, Köveskuti Jenő,

gouduok. a felügyelő bizottság elnöke.

Nyilvános köszönet.
Dr. Prissner Gyuláné úrasszony és 

Weisz Benő ur 20—20 koronát küldöttek a 
Lévai Izraelita Nőegyletnek. Fogadják a 
nemeslelkü adakozók az egyesület leghálá
sabb köszönetét.

Léva, 1912. okt. 17.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár. elnök.

Hivatalos köziemé dj.
154—1912 szám Pm.

Hirdetmény.
Léva r. t. város rendőrkapitányi hiva

talánál két rendőri állás jön t. évi novem
ber 1-sö napjával üresedésbe, miért azon 
két állásra pályázatot hirdetek.

A két közrendőr állás egyenként 600 
korona törzsfisetéssel, és 100 korona lak
bérrel van javadalmazva, esenkivül a ren
dőr természetbeni egyenruházatot kap, 
nyugdij igénynyel bir a öt évenaint a 
törasfizetés után kétszer ismétlődő lü’ja-os 
korpótlékhoz nyer jogot.

A folyamodók igazoló írásaikkal és 
sajátkesüleg irt kérvényükkel együtt folyó 
október 25-ig naponkint d. e. 9-11 óra köz
ben személyesen tartoznak a rendőrka
pitány előtt jelentkezni.

Folyamodók kötelesek magukat alávet
ni esetleges orvosi vizsgálatnak, aa alkal
mazott rendőrökre a szervezési szabályren
delet 71. §-a irányadó és a szolgálati sza
bályiét.

Léva, 1912 évi október 18-án.
SédLofflx Xaasjoa, 

polgármester,
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Szerkesztői üzenet-
T. 0. Léva Névtelen leveleket figyelembe nem 

veszünk.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1912. évi okt. hó 13-től 1912. évi okt. hó 20-ig

Születés.

A szülők ucre A
 

gy
er

m
ek

 
ne

m
e A gyermek 

neve

Tóth János Giláuyi Róza leány Ilona
Turpínszky Mihály Valasík M. leány Emília
Stffer István Fehér J. leány Leuke
Weisz Gyula Lusztig Margit leány Jolán

Hazassag.

VöleRenv es fliciiyasszüiiy neve Vallása

Gra isz József Kántor Fáui r. kath.
Harach József Novotny E. r, kath.

Halálozás.

Az elhunyt uere Kora A halál oka

Spáuyik Istvánné 
Vozárik Zsuzsanna 65 éves Agyaszálv

Psduré Helén 27 éves Guta ütés

Lévai piaciárak.
BoT.tveB.ttf ; Dr. Horváth Gyula reodörkapitá.y.

Búza m.-mizaánként 20 kor. 40 till.— 
20 kor. 60 Kétszeres 17 kor. — fiil. 18 
kor. — till. — Rozs 18 kor. 40 fiil. 18 kor. 
60 fii. Árpa 18 kor. — till. 18 kor. 80 till. 
Zab 22 kor. — fii). 23 kor. — fiil. 
Kukorica 21 kor. 40 till. 22 kor. — till, 
— Lencse 30 kor. 60 fiil. 31 kor. — fül. — 
Bab 26 kor. 60 fiil. 26 kor. 80 fiil. — 
Köles 13 kor. — fiil. 14 kor. — fdl.

Vetőmagvak 100 kilónként; Vörös ló
here természettől arankamentes 175 — 180 
Vörös lóhere, kis arankán 165—175 Vörös 
óhere, nagy aránkáa 150—160 Luczerna 

természettől ar-nkanientea 130—138 Lu
czerna, világos szemű aránkas 115—120

Nyilttér.

M O LL-FÉLE
izSE I DLITZ-POFUI
Enyhe, oldó háziaséi* mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^oll
készítményéit.

h M O LL- F ÉTE”Z1
SOS - BORSZ

bedörzsölés,
elismert, régi jóbiruevü báziszer 
tzaggalá* és liiilőaböl származó 

mind.na.lntt betegségek ellen.
Eredeti iivog ár* Icoz. a

Kapliztó minden győgvazertárbaa 
••O9 és drapériában. o«**
Főszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. ssállitő, Bées, I. Tucblanbsn 9.

Kiadó üzlet és lakás.
Káloai-utca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak olt 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 1 
kiadó, Bővebbet Monaco Mosenál, Lova 

1OOO holdas birtokra 
bérlő kerestetik.

Ügynökök kizárva. 

Bővebbet
Dr TÖLGYESSY FERENC

ügyvédnél, Ipolyságon.

Iskolázott leány 
ki a négy polgári iskolai 
jő bizonyítvánnyal ren
delkezik, állást keres. 

Cím e lap kiadóhivatalában.

Őszi ültetésre 
gyümölcsfa ojtványok rózsafák, 
díszcserjék és diszsorfák a leg
nemesebb fajokban kiváló szép és 

erőteljes példányokban 
kaphatók

Ö Fensége József Főherceg ur 
kistapolcsányi (Barsvármegye) 

kertészetében.
Ugyanitt kitűnő gyümölos is 

kapható.

Kiadó lakás.
3 szoba, konyha és mellékhelyi

ségekkel azonnal kiadó.
Léva, László.utcza 13.

valamint lcöltözköcté sejket

legfigyelmesebben és jutányos 
árban elvállal

Spitz Ármin szállító
Léva, Szepesi u.. Í2Í2_

745-1912. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

ez. 102. §. értemében ezennel közhírré teszi, hogy 
a lévai kir. jarárbiróságnak 1912. V. 43 i számú 
végzrse következteben Dr. Steiner Oszkár lévai 
Ügyvéd által kepvise t Steiner József kereskedő ia- 
vara 711 kor. s iar erejeig 1912. évi február hó 
14-én loganatositott kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülloglalt és 603 Kor. ra becsült következő | 
ingóságok, u. m. bútorok és egy varrógép nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 1912.-ik 
évi V. 43|6 számú végzése folytán liátr. 69 kor. 6 
üli. tőkekövetelés, ennek 1912. évi május hó 20 
napjától járó 5"/, kamatai, valtódíj és eddig össze
sen felmerült és birórag már megállapított költségek 
erejéig Lévan leendő megtartására 1912 évi Október 
ho 22-ik napjának délelőtti ',10 óraja határidőül I 
kitüzetik és ebi ez a venni szándékozók ezennel oly | 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó- | 
sagok az 1881. évi LX. t. c. 107. és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igé- I 
rönek szükség eseten becsáron aiul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és letülfoglaltatták és azokra kie'egitési jogot 
nyertek volna, ezen arveres az 1881. évi LX t. ez. 
120. {. értelmében ezek lávára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1912. évi október hó 8 napján.

Karácsonyi Pál
Itir. bir. végrehajtó.

3749—1912 tlk'i szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság miut tlkvi hatóság köz

hírré teszi hogy Dr. Szilárd Samu végr ihajtatóuak 
Breziua Józsefné szül. Sóder Míria végrehajtás szen
vedő elleni végrehajtási ügyében benyújtott árverési 
kérvéuye folytán a nevezett vág. elnjtatő javára 127 
koioua 70 fillér töke ennek 1912 évi május 28-tól 
járó ö°|o kamatai 23 korona 6 fillér eddigi per és 
végrehajtás' az ezúttal 17 korona 30 fllérbeu megál
lapított árverés kéreti valamint a még felmerülendő 
további költségeknek kielégítése végett az 1881 évi 
LX t. ez 144 § és a Vhu alapján a végrehajtási ár. 
verést a végrehajtást szenvedő Breziua Józsefné szül. 
Sóder Marának a lévai kir, járásbíróság területén 
Léva varos halárában fekvő és a lévai 622 sztjkvbeu 
A I 1 tor 2b61 hrszám hrsz alatt foglalt mgatlaubaui 
1—2 részére 83 korona, az ottani 368 sztjkvbeu A 1 
1 sor 392 hrsz 346 ő. i. számú házbam 1—2 részére 
2103 korona, az ottani 1233 sztjkvben A I 2 sor 
2360 brszámu ingatlanbaui 1—2 részére 73 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte még pedig a 
Vhu 26 § alapján akként hogy ezen határnapon a 
fenti ingatlanok a megállapított kikiáltási ar kéthar
madánál alacsonyabb áion eladatui ueiu fognak.

Ezen nyilvános bírói árverés 1912 november hó 
4 napján délelőtti 9 órakor Lévan a tlkvi hatóság 
irattaban hsz megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlau 
kikiáltási árának 10%-at készpénzben vagy az 1881 
évi LX t. ez 42 §-aban jeizett árfolyammal száinitott 
és az 1861 évi 3ó33 számú 1. M. R 8 §-abau kijelölt 
ovadékképes értékpapírban kiküldött kezéhez letenni 
vagy az 1881 évi LX t. ez 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt előegts elhelyező 
■érői kiállított szabályszerű elismervényt áíszolgáttatui 
mely kötelezettség alól csak a Vhn 21 § abau megne
vezettek vanuak l'etuieutve.

A kikiáltást árnál magasabb Ígéret esetén a Von 
25 §-auak megfelelő m és az ott jelzett jogkövetkezme- 
nyék terhe alatt kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróságnál 1912 évi 
augusztus hó 2z napj tu Pogány s. k. kir, járásbiró.

A kiadmány hitekül
Dodek:

kir. tikvvezető.

655 végrh. szám

Árverési hirdetmény.
Alu írott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. ez. 102. §-értelmeben ezennel közhírré teszi, hogy 
a lévai kir. járásbíróságnak ép 1 40212 számú követ
kezteben Dr. Sziláid Samu iévai ügyvéd áltál kép
viselt Preisich Győző Javara 120 K. 25 t. s jár ere
jéig 1912 évi augusztust hó 27 «n fogxnasitott kielé
gítés végrehajtás utján leioglait es 700 kor. fill.-re 
bec&üit következő ingóságok, u. in. bolti berendezés 
és két jégybütö nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésen a lévai kir. járásbíróság 1912-ik 
évi V 340|l. számú végzése iolytau 120 kor. 45 fiil. 
tökekoveieies, eiiuek 1912 évi augusztus hó 2 napjá
tól járó 5°i0 kamatai, és tddg össztseu felniéi ült és 
biróilag mar megállapított Költségek értjéig, Léván 
leendő megtartására 1912 évi október hó 22-ik napjá
nak délelőtti 9 Órája határidőül kitűzőnk es ahhoz a 
venni szándékozok ezzeuel oly megjegyezéssel hivat
nak meg, hogy az eriutett ingóságok az 1881. évi 
LX t, ez. 107, és 108. § ai értelmében készpénzfi
zetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eseten be
csáron alul is el fuguak adatni.

Ameuuyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és feiüitoglaitatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz 120 
§ értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Lévan, 1912 éri okt. bó 8. napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir, végrehajtó.

CLIMAX 
nyersoiajmolorok ét lohomobiloK 3-70 bP.| 
Magasnyomású nversola’inoiorolí :'8 .X'ó;| 

legolosóbb ót pl 
Ipgrrmgblzhstsbh k J 
Ulemet biztosit Fi 
jók. Üzemköl Kj 
s-g lóerőnkén 1^1 
1-2 flll. Al án Eg 
dőan zsvsrtalan EB 
Üzem I - Pénz S3 
ügyOrl felügye |H 
let nélküli Egy El 
szerOkezelés!Sok Q 
•ráz gép Szemben I ■ 

Költatgvatiaa. és írl.po. díjmentsaan, |

Bachrich és Társa 
betétitársaság motorgyári fióktelepe 

BUDAPEST
VI. Vaoíl-körut 59/tt
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A borfogyasztó közönség
== figyelmébe. :-------
Ajánlom kitűnő minőségű boraimat

házhoz szállítva. ""
Börzsönyi zöld, fehér literönként 100 fii 
Balatonmelléki „ w 120
Neszuielyl Ó vörös „ 140 "

Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
városi fogadó.

Női szabó terem
Léván Símor utca 6. számú házban,

Fővárosi gyakorlattal bíró és 
modern igényeknek megfelelő női 
szabó divattermet nyitottam.

A n. é. közönség szives párt
fogását ismét kérve

kész szolgálattal
Singer J\Zlik;sÉinö 

szili. Meísel Fanny.

Harisnyakötést
és mindennemű 

kötő- gépmunkát 
elvállal 

NYITRAI NÁNDORNÉ 
Léva, Laszló-utca 13.

4502—1912 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járáabirósá? mint tlkvi hatóját; köz

hírré ’eazi bogy Csekei Dávid végrehajtatnak Gál- 
pál Sándor és neje Gál Erzsébet végrehajtást szenve
dők elleni végrehajtási ügyiben benyújtott árverési 
kérvénye folytán a uevezett vágrehatatő javára 100 
korona tőke muek 1911 évi április hó 1-től járó 8*j0 
kamatai 44 korona 20 fillér eddigi p-*r és végrehajtani 
az •rúttal 18 korona 45 fillérben megállapított árve
rés kéreti valamiut a még felmerülendő további kői - 
Bégeknek kielégítése végett az 1881 évi LX t. cs 
144 $ és a Vhn alapján a végrehajtási árverést a 
végrehajtást saenvedő Gálpái Sándornak a lévai kir. 
járásbiróság területén Vámosladány k<>sség határában 
fekvő és a vámoaladáuvi 90-' sztjkvben. A I 1.2 3. 
6or 625|b. 756jb. 876|c. hrs/ámu szántókra és 1|24 
telki közös lege'őre egészben 732 korona, az ezen 
tjkvbe i All sor 1571,a hrgz egész s/ől'öre 74 ko
rona, az ottani 983 sztjkvben All sor 940 hrszámu 
k«nd^resbíni 1|3 rész illetményére 105 koroua, továb
bá Gálpái Sáudor és neje Gál Erzsébetnek a vámos- 
ladányi 914 sztjkvben All sor 54 Ír számú beltelek i 
és 82 ő. i. számú házban való 215 rétz illetményére 
887 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte még 
pedig a Vhn 26 | alapjáu akként, hogy ezen határ 
napon a fenti ingatlanok a megállapított kikiáltási ár j 
kétharmadával alacsonyibb áron eladtni nem fognak.

Ezen nyilvános birói árverés 1912 évi november 
hó 14 Kúpjának déle'ö ti 9 orakor Vamosladany köz
ség házánál lesz megtartva.

Ai árverelui szándékozók tartozunk az ingatlanok 
kikiá táti á ának 10°|)-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 42. § ábsn jelzett árfo'yammal számí
tott és az 1881. é'i 3333 számú I. M. R. 8 j ábau 
kijelölt óvad *kképes érékpapiibau a kiküldött kez-hez 
letenui, vagy az 1881. évi LX. t. c'. 170. §-a értel- 
mebe i a bánatpénznek a bíróságnál történt előh-ges 
elhelysz^sérő! kiállítót', s’abá yszerü éli-mer vényt at- ! 
szolgáltatni, inelv kötelezetts'g alól esik a Vhu 21. 
|-ában megnevezettek vauuak felmeutve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetén a bánat
pénz a Vhn 25 (-ának megfelelően és az ott jelzett 
következmények terhe alatt kiegészítendő.

K)lt Léván * kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál, 1912. évi okt. hó 11. napján. Pozsony 
0. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

„AZ OLLA- 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évi jót

állás. 
Ára

uc at ónként
4.-. 6.-,

8.— és
10. korona

K övetelje

Dodek
kir. tlkvvezető.

I 
!

I

TOLLAI
GUMM1

különlegesség.
P A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított 
legjobb létező

Búmul jiSjfl
óvszer. A. W

P I

At 
.OLLA* 

200 ervoa 
által lég- 

I megbízha- 
tóbbnak van 

ajánlva 
Kapható at 

ország min
den gyógy- 

• zertárácan 
es jobb dro

gériákba.

azonban. hogy a szállítója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint „ép oly jót* feldicsérní' 
Az elárusító helyek kimutatását. Ár jegyzéket és eredeti

propaganda reklámot ingyen küld az

nOLLAu rduhdíot Wien. B 437Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

s P1CK EDE illatsierése-üzletében.

Üzlet áthelyezési
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
— — évek óta. fennálló — —

üveg és porcellán üzletemet
a Városháza épületébe
(volt LANG-féle kávéház helyiségébe)

—————- helyeztem át. m

A n. é. közönség további szives

Kiváló tisztelettel

pártfogását kéri

Va m t\ c \I Á p ÜVP8'’ porcellán és íátékáru 
(l Ili V Ivl. v/ ± kereskedő Léván.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK 
és Ltitelszö'vetkezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet t*gja, 12 éve fenall 
felhívja a n. é. bútor vásárló közönség figyelmét a 

VIII., József körút 28. (Bérkocsis-u. sarok), valamint 
IV., kér Ferenciek tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben renpezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnag-obb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyobb kivitelű, művészek éltül ter

vezett és szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi
■ ■ teivek szerint készítünk, mzzn 

minden darab jótállás mellett adatik el.

e—s

J Lírai tasMilii tani r. t.
elfogad takarékbetéteket

5°° nettó kamatozás
mellett, régi betevőinek ezen 
kamatot f. évi október 1-től 
— — téríti meg. — —
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ff rekedtség, katarut és slnyálkodás. 
ffOörcs és hörghurut ellen ne vAsA- .63 

roljon mást, mint a finomizü Jce

1 A'^r MellCaramellet | H a „Három fenyő-‘-vei 
drb. orvosok rá migáno' ^QqQ póktól származó bizonyít" 
vány igazolja a bizfos Bg 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
ff fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: jbfl 

Úeaaeri Bolemann gyógyere tÁréban j/7 
éa Knapp Ignácz droger AjAban ’gj 

L a v a n. _ ~
!■» ■■MMÉ

jjffp Semmi sem pótolhatja! "M

BEND ALIN
legjobb folyékony kályhaeziist festéket.

Nem pattan le vörö-re izott kályhákról sem, hanem 
kihűlésük után ismét szép ezüstfényű marad.

Nem robban -- Használatban rendkívül kiadós.
Kapható:

Stern Józsefnél, Léván. 
,'jr.wk: Georg Benda, Lutz-Werke 
bromfestekgyár, WIEN, Traismauer, N.Oe Prag.

rr T
i A

9

---------------

legjobb mosószer
Washall Company Wien \ 

II Kurzhauergasse 3.

0
0
0
0
0
0
0

KNAPPDAVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

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

Kapható: KNAPP drogériában LÉVA.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
- -- - Hazai gyártmányú gépek: —

Világhirü ..EAIID1- láncsos kutak. rAlfa Separatoru tej és 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz léié gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

IW Legjobb bevásárlási forrás!

KERN TESTVÉREK
fűszer, gyarmatáru és vasnagykereskedéBe

AT.APITTATOTT 1881. LÉVA. AI. APITTATQTT 1881.

Mindennemű fűszer- és csemegeáruk. 
Naponta friss felvágott és prag I sodar. 
Elismert legjobb minőségű Jkarv-ék. 
Valódi orosz teák és angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog- 
nac, déligyümölcs, dessert, cukorka s 
mindennemű c s e m. epék a 
legjutányosabb árakon. — — — — 

Magyar gyártmányú folytén égő kályhák, fa- és széntartók, 
kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók, 
kávé- és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint 

VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

"" Gyári raktárt tartunk a legalkalmasabb ————

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési cikkekből.

és Társa r. t. gyorssajtóján Léván-


