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Az ellenzék igazságai.
Úgy látszik, int cs kegyetlenebb 

dolog annál, mint szemébe mondani 
az igi'/at. annak, aki ízt úgy is tudja. 
Andrássy Gyula gróf nagyon kegyet
len dolgokat mondhatott a munkapárt 
szemébe, ha jót ak látták olyan gyor
san igénybe venni aDnak a Tisza 
Istvánnak a segítségét, aki cs: k pár 
nap előtt jelentette be, bogy nem fog 
a Házban beszélni, hantin az országban 
fogja kifejteni a hamisítatlan munka
párti igazságokat. Andrássy Gyula 
beszéde azonban arra késztette a 
munkapárt szellemi vezérét, hogy ellen
súlyozza és megcáfolja az ellenzék 
érveit és igazságait. Nem sikerült.

Andrássy Gyula beszéde után két 
dolog tisztán áll Isten és ember előtt; 
a beterjesztett javaslatok a nemzet 
megalázását és elviselhetetlen terheket 
képeznek, s nem hogy haladást, de 
visszaesést mutatnak a nemzet jogos 
követelményeivel szemben. A másik 
pedig az a megállapítás, hogy még 
abban az esetben is, ha a javaslatok 
keresztülmennének, nem volna orvo
solva és megoldva a katonai kérdés. 
Ez a kérdés továbbra is mint szúró 
tövis volna a nemzet testébe ékelve. 
Nem érdeke tehát a dinasztiának, hogy 
egy elkeseredett harc után, önzetlen 
és a nemzet jogaiért való harc után, 
erőszakkal hajtsanak keresztül egy 
ilyen fontos javaslatot. A dinasztia 
érdekére mutatott rá, s nem csalódunk, 
ha azt mondjuk, hogy ha a nemzet 
érdekét nem is, de a dinasztia érdekét 
bizonyosan meg fogják látni fenD, s 
gondolkodni fognak olyan megoldáson, 
mely kielégíti a nemzet aspirációi 
mellett, a nagyhatalmi állás követel
ményeit is.

Andrássy Gyula beszédében volt 
még egy nevezetes passzus, amelyben 
rámutatott arra, hogy a nemzet meg
változott álláspontján kívül más mo
mentum is játszott közre a munkapárt 
diadalánál. Nem kis szerepe volt abban 
a pénznek és pálinkának. Pénzzel és 
pálinkával szerzett többség, hozzávéve 
még a kormány szokatlan (speciális 
magyar és orosz szokás) hatalmát, a 
hivatalos preszsziot stb. — olyan több
ség, mely nem képviseli a nemzet 
akaratát. Az ilyen többséggel szemben 
minden fegyver jogos, az ilyen több
séggel szemben nem jog, de kötelesség 
» technikai obstrukcio, Mert re feledje 
el senki J a mi parlamentünk nem az 
a parlament, ahol érvekkel, a szó ere
jével meg lehetett valaha is valakit 
győzni. Soha példa iá nem volt, hogy 
ilyen nagyfontosságu kérdésekben a több
ség az igazság előtt behódolt volna. Soha

sem a józan megfontolás, sem a hazafiui 
belátás nem késztetett többséget arra, 
hogy a haicban frontot változtasson. 
Az egyetlen dolog, ami fordulatot képes, 
teremteni: a kilátástal.nság, a helyzet 
változáia, a hatalom féltése, egyéni 
éidek, s csupa olyan dolgok, melyek
nek a meggyőződéshez semmi közük 
sincs. A kormány és pártja el van 
tök élve, hogy nem enged. Nem is en
gedhet, mert az osztrák korm/nnyal 
való megállapodás köti minden pont
ban, s akkor, amikor nagynehezen 
élete megmentésével — mert hisz 
megegyezés nélkül kormánybukás jön 
— a megállapodást egyszer megcsi
nálta, nem fogja magát kitenni egy 
esetleges újabb tárgyalás esélyeinek. 
Ezzel szemben áll a kisebbség azon 
érve, hogy sem a nemzet megalázása 
nélkül, sem a nép megsarcolása, tönkre
tétele nélkül nem lehet ezt a javasla
tot törvénnyé emelni, Akkor, amikor 
a nép képviselőinek ez a szilárd meg
győződése, becsületes hite és hozzá 
igazsága, lehet-e elképzelni, hogy a 
nép odaállította követei ne ragadjanak-e 
meg minden eszközt, hogy megment
senek mindent, ami menthető. Nem 
volna-e hazaárulás, ha ilyen meggyő
ződés után akadna ellenzéki politikus, 
aki elállna a harctól és az obstruk- 
ciótól. Különösen az obstrukciótól. Ne 
ábtassuk magunkat és ne átitassunk 
senkit. Az igazság az, bogy itt meg
győzni egy pártot nem lehet. Aki 
szive mélyéig nem érzi, hogy mi forog 
most kockán, aki nem látja a nemzet 
megalázását, aki nem látja az elvisel
hetetlen terhek nyomasztó súlyát — 
azzal szemben a szó nem használ. Itt 
tenni kell. Az ellenzék vezére : Justb 
Gyula megértette az idők szavát. A 
cifra szavak politikájának vége, a nem 
zeti haladás harcosai harcolják most 
harcukat a Pató l’álokkal, s a haic 
vége nem lehet kétséges,

Andrássy Gyulának mindenben 
igaza volt, csak a következtetésekben 
nem. Ha Audrássy Gyula úgy látta, 
bogy a mostani választás bebizonyí
totta, hogy a kormánytöbbségből ná
lunk nem lehet következtetni a nem
zeti akaratra, űrért nem vonta le ebből 
a konzekvenciákat, hogy az általános, 
egyenlő és titkos választójog nélkül 
nincsen igazi parlamenti élet, s nincs 
népakaraton nyugvó törvén} hozás. 
Miéit nem mondta ki, amit ki kellett 
volna mondani*,  hogy egy becsületes 
és a dolgokat tisztán látó vezérpolitikus 
van ma Magyar, rszágon, s ez Justh 
Gyula. Nincs messze az idő, mikor az 
elhallgatott igazság napfényre kerül, 
mert az élet nem politika, s az életet 
nem Pató Pálok irányítják.

Női kereskedelmi szaktanfolyam.

Úgy var, hogy szeptemberben az irgal
máé nővérek intézetével kapcsolatban egy 
éves női kereskedelmi szaktanfolyam nyilik 
meg. A vétov évi 1500 K segéllyel támo
gatja az uj intézményt, természetes tehát, 
hogy nemcsak a leendő növendékek és 
azok aiülei, hanem a város minden polgára 
k.várCbi rá, mire lesz jó éa mi is less az a 
szaktanfolysm. Közöljük a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter i. évi julius 13.-án 
86.287. Bzám alatt kiadott rendeletét, amely 
kieiegitö ielvilt gositással szolgál min
denkinek.

Általános határosatok.
1. A nőt kereskedelmi szaktanfolyamok 

célja az, hogy növendékeiknek a legszük- 
aegesebb kereskedelmi alapvető ismereteket 
megadjak s özet megfelelő gyakoroltatás 
mellett üzleti, különösen pedig egyezerüob 
irodai teendők végzésére képesítsék.

2. A női kereskedelmi szaktanfolyam 
tartama egy iskolai évre terjed. A tanfolyam 
tannyelve a magyar.

Azok számára, akik e tanfolyamot si
keresen végeztek, ismereteik bővítése és 
gyakorlati képességük tokozása végett 
egyes szakmákból továbbképző előadások 
és gyakorlatok tarthatók.

3. A női kereskede m: szaktanfolyamok 
csak nyilvánossági joguak lehetnem és tani- 
tásanyagukbói magánvizsgálat nem tehető.

4. A női kereskedelmi szaktanfolyamok 
felső kereskedelmi iskolákkal, polgári leány
kólákkal vagy leisöbb leányiskolákkal kap
csolatosan szervezhetők. A tiu felső keres
kedelmi iskolával kapcsolatosan szervezett 
női kereskedelmi szaktanfolyamnál gondos
kodni kell arról, hogy a tanfolyam céljaira 
rendéit helyiségek a fiuoeztá yoktól teljesen 
el legyenek különítve.

5. A női kereskedelmi szaktanfolyamok 
szervezésére és fenntartására, o szervezet
ben megszabott feltételek mellett, varosok
nak, kereskedelmi ób iparkamaráknak, ke
reskedő-társulatoknak, felső kereskedelmi 
iskolai, polgári leányiskolái vagy felsőbb 
leányiskolái tanártestületeknek adható en
gedély. Magánosok es magániskola fenntar
tók, valamiut magániutéseti tauszemélyset 
ily engedélyt nem nyerhetnek.

Az engedély megadását mindenkor leg
később március hóban kell az illetékes m. 
kir. felső kereskedelmi iskolai főigazgató 
utján a vallás- és közoktatá>ügyi miniszter
től kérni, aki ez ügyben a kereskedelem
ügyi miniszterrel egyetértőén intézkedik.

A már engedélyezett éa működés tekin
tő ében kifogás alá nem eső tanfolyamok 
fenntartói a következő évben megnyitandó 
tanfolyamról ciak jelentést tesznek junius 
hóban a főigazgatóhoz.

A kérelemhez, illetve a jelentéshez csa
tolni kell az alkalmazandó tanárok minösitö- 
táblázatát és a tárgyfelosstást, nemkülönben
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a heti órarendet, a használandó könyvek 
jegyzékét, a rendelkezésre álló helyiségek 
pontos megjelölését és annak igazolását, 
hogy az oktatáshoz és gyakoroltatáshoz 
szükségéé eszközök kellő számban és jókar- 
ban megvannak.

Ott, ahol tanári testület kivánja sser- 
veani a tanfolyamot, ezt csak főhatósága 
előzetes engedélyével teheti és tartozik as 
anyaintéset fenntartójának költségvetést és 
eleaámoiást benyújtani. A fenntartó állapítja 
meg, hogy a befolyt tandíjakból mennyi 
fordítandó a tanárok díjazására, mennyi a 
dologi kiadásokra, különösen írógépek és 
egyéb taneszközök beszerzésére és mennyit 
kell esetleg tartalékul gyümölcsözően el
helyezni.

Az engedélyezett tanfolyam csak az 
esetben nyitható meg, ha arra legalább 
huszonöt növendék jelentkezett.

A továbbképző szakelőadások éa gya
korlatok tervezetét megkezdésük előtt leg
alább tiz nappal be kell mutatni a főigaz
gatónak jóváhagyás végett.

6. A női kereskedelmi szaktanfolyamok 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter főha
tósága alatt állnak, aki a közvetlen felü
gyeletet aa ezzel megbízott m. kir. felső 
kereskedelmi iskolai főigazgatóval végezteti. 
A kereskedelemügyi miniszter a tanfolya
mok működését — intézkedési jog nélkül 
— saját közegeivel ellenőrizteti.

A tanulók felvétele.
1. A női kereskedelmi szaktanfolya

mokba felvehetők szók, akik a polgári vagy 
felsőbb leányiskola, avagy a gimnázium 
negyedik és akik a felső leányiskola máso
dik osztályát sikerrel végezték. Huszonöt 
éven feiüli nők csak a tanári kar külön 
határozata alapján vehetők fel.

8. Az iskolázottságukat bizonyitváunyal 
igazolni nem tudó, de tizenhat életévüket 
betöltött nők felvételi vizsgálat alapján

TÁRCA.
Impre88ion du Matin.

— Wilde Oscar. —

Hajnalra a nagy szürke színbe olvad 
A kék aranyba játszadozó Themze . .. 
Egy szénás bárka lomhán útrakelve 
Most mond csöndes búcsat a rakodónak.

A házakig kúszik a hidak árnya, 
A szivet főj tó fagyos sárga ködbe . .. 
S mint buborék, a házteugerre szökve 
Kibukkan Szent Pál templom kupolája.

Az úton parasztkocsik zakatolnak 
És hirtelen zsibongva kél a város .. • 
A napsütötte háztetőre száll most 
Egy kacagó kis madár s ott dalolgat.

A gázlámpánál, az út szögletén, 
Csak egy halavány asszony áll magába... 
A napfény csókot hint fakó hójára 
Az ajka tűz, a szive kökeménv .. . 

Karafiátti Jenő.

Szürke emberek . . . 
Irta : Farkaiét Síposa Érni.

Dénes Béla Íróasztala mellett ült a 
közönyösen bontotta fel as előtte balomban 
beverő leveleket, melyek úgy forma, mint 
lényegben olyan hasonlók voltak egymáshoz.

Ugyanis, gratulációk voltak eljegyzésé- 
hes, a társadalmi formák által előirt eaoká- 
sos üres frásisok.

Végre még is talált egyet, melynek lát
tára feldeiüit as arca a gyorsan felbontva, 
mohón olvasni kezdte;

vehetők fel. E felvételi vizsgálatért 20 ko
rona fizetendő, amely az igazgató- és 
vizsgálótanárokat fejenként egyenlő rész
ben illeti.

A felvételi vizsgálat tárgyai és anyaga: 
a magyar nyelv ismerete mondat- é*  alak
tani alapon, biztosság a helyesírásban és 
megfelelő fogalmazóképesség; a német 
nyelvben olvasás, Írás, könnyebb német szöveg 
megértése ; a számtanban biztosság a négy 
alapműveletben egész és törtszámokkal és 
jártasság a hármasszabály alkalmazásban ; a 
földrajzban Európa ismerete, különös tekin
tettel Magyarországra, továbbá Amerika és 
Ázsia földrajza általános vonásokban, Afrika 
és Ausztrália átnézetben.

9. A növendékek beirási és tanítás díjat 
fizetnek, amely a tanfolyam fenntartásának 
a költségeire szolgál s amelyet a helyi 
viszonyokhoz képest az iskolafenntartó ál
lapit meg.

A női kereskedelmi szak tan folyamok 
egy-egy osztályába legfeljebb negyven 
növendék vehető fel. Abban az esetben, ha 
e számon felül a körülmények még néhány 
tanuló felvételét lehetővé teszik, erre az 
engedélyt minden egyes esetben a főigaz
gató adja meg.

Párhuzamos osztályok a szükséghez 
képest nyithatók.

Tanulmányi rend.
10. A női kereskedelmi szaktanfolya

mokban a tanítás legkésőbb szeptember 
10.-én kezdődik és junius végéig tart.

11. A szünetnapok ugyanazok a női 
kereskedelmi szaktanfolyamban, mint abban 
az iskolában, mellyel a tanfolyam kapcso
latos.

12. A női kereskedelmi szaktanfolya
mokban csakis szabályszerű megbírálta után 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter részé
ről es iskolafajra engedélyezett iskolai és 
segédkönyvek használhatók.

Kedvet Barátom I

Egy hét múlva indulok világkörüli 
utamra s mivel félek, hogy onnan soká, 
vagy talán többé sóba sem jövök vissza, 
úgy vélem, hogy utolsó ittléted alkalmá
val egy hozzád intézett meggondolatlan 
kérdésemet illetőleg — mely téged akkor 
láthatólag megdöbbentett — némi magya
rázattal tartozom. Nem mentegetödzni aka
rok, mert hiszen nem is vádolom magam.

Igaz ugyan, hogy kissé különösnek 
tűnhetett fel előttem, hogy, mikor te öröm
mel eljöttél hozzám — mint legjobb bará
todhoz — hogy eljegyzésedről értesits, én 
a helyett, hogy ez alkalomból szívből 
örültem volna veled, egy éppen nem illő 
a szokatlan kérdéssel fordultam hozzád ;

— És meg vagy győződve róla, hogy 
menyasszonyod igazán szeret ?

Es bizonyára nem volt Bzép a jó ba
ráttól ; mert hisz mint egy vád volt ez 
menyasszonyod ellen, kit én alig ismerek 
ugyan, de őszintén tisztelek. Méltán meg
érdemlőm neheztelésedet, mit ugyan te 
nem éreztettél velem; de én mégis érezni 
Véltem.

Pedig, lásd, ez nem rosszakaratból tör- 
i tént, ezzel csak önkénytelenüi árulója 

lettem életem egyetlen szomorú titkának. 
Igen, barátom, csak mosolyogj, nekem is 
van titkom, nekem is van regényem. 
Unalmas, mások szenvedései iránt érzé
ketlen embernek ismernek, aki nem sze
ret senkit és akit nem szeret senki éa

13. A szorosan vett kereskedelmi szak
tárgyakat, nevezetesen a kereskedelem is
mertetését, a kereskedelmi levelezés és 
irodai munkákat, a német kereskedelmi 
levelezést, a kereskedelmi számtant, a könyv
vitelt, a kereskedelmi földrajzot a női ke
reskedelmi szaktanfolyamokban rendszerint 
felső kereskedelmi iskolai tanárok, a gyor
sírást e szakra képesitett tanár, a gépiráit 
és a szépírást megfelelő elméleti és gyakor
lati ismeretekkel rendelkező egyének ta
nítják.

Azok, akik az i<y tanfolyamokon már 
e szerveset életbeléptetése előtt is sikerrel 
tanitottak, továbbra ia taníthatnak a fö- 
igasgató külön jóváhagyásával.

14. A tanítás eszközéül az anyaintézet 
felszerelése használható ugyan, de elenged
hetetlen, hogy a női kereskedelmi szaktan
folyamban szükséges eszközök és irodai fel
szerelési tárgyak kellő számban, kizáróan 
a zöi tanfolyam számára, külön is megle
gyenek. Különböző rendszerű, jókarban ie°ö 
Írógépeknek oly számban kell rendelkezésre 
állani, hogy azokból minden tiz növendékre 
legalább is egy essék.

15. A tanítás idejének megállapítása a 
helyi viszonyok figyelembe vételével tör
ténik.

16. Egy heti igazolatlan óraszám elmu
lasztása esetén az illető növendéket a tan
folyamból kimaradottnak kell tekinteni.

Az olyan növendéket, akinek viselke
dése alapos kifogás alá esik, a tanári tes
tület a tanfolyamból kizárhatja. Az ily ha
tározat azonban csak a főigazgató jóváha
gyása után foganatosítható.

17. A tanfolyam növendékei női felü
gyelet alatt állanak. Kívánatos, bogy az 
anyaintézet iskolaorvosa a tanfolyamot el
helyezés, szellőzés stb. szempontjából idö- 
röl-idöre megtekintse s hogy a növendékek
nek évenként néhány népszerű, különösen

aki különc viselkedésével méltán magára 
vonja sokszor a világ figyelmét. Pedig ez 
nem más, mint egy szomorú s elhagyót', 
lélek kínos vergődése.

Mint tudod, én nem ismertem szüléimet, 
mert születésem után alig pár hónapra 
elvesztettem őket. Tekintélyes vagyon 
maradt reám s előkelő rokonaim kellően 
gondoskodtak neveltetésemről, de csakis 
erről és semmi másról. Te talán nem is 
érted eme kijelentésemnek a nagy hord- 
erejét ? De hogy io értenéd, te, aki szü
leid s testvéreid meleg Bzeretete között 
nevelkedtél fel az 'des otthonban. Nekem 
pedig mindenem, caak otthonom nem volt.

Minden évben más-mis rokonnál töltöt
tem a szünidőmet, kik ugyan saiveseu 
láttak, de sem nem örültek, sem nem 
könnyeztek, ha jöttem vagy mentem tőlük. 
Szerettek ugyan a maguk módja szerint, 
oh de az én lelkem egész más szeretet 
után vágyott. Arról az erős vágy ró1, me'y 
lelkemben élt egy ember szereteteért — 
aki csak nekem, csak értem élne — 
hiába Írnék, talán meg sem értenéd. 
Téged sokan szeretnek, én csak egy után 
vágytam, kiben szülőt, testvért, jóbarátot, 
mindent, de mindent felleltem volna. Es 
kutattam, kerestem éveken keresetül, 
lázas hévvel fáradhatatlanul és akkor 
találtam meg, mikor már lassan lemondtam 
róla. Egy leány volt, egy édes, fehér 
arcú leány a én boldog voltam nagyon. 
Néha azonban vad kétség szállta meg
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tt irodai munka higiénéjére vonatkozó elő
adást tartson.

18. A tanítás irányítása és ellenőrzése, 
a tanfolyam közvetlen tanulmányi és fe
gyelmi felügyelete az igazgató feladata, aki 
e célból a tanári testülettel évenként leg
jobb öt értekezletet tart. Augusztus végén 
vagy szeptember legelső napjain az alakulót, 
r evem bér végén az ellenőrzőt és január 

■én a falévi osztályozót. Ellenörzö- 
ekezlet van azuán április közepén és 

, végi osztályozó junius végén.
Az igazgató gondoskodik e szervezet, 

» ísnde.etek és leiratok végrrhajtásáról, a 
lövendékek anyakönyvi nyilvántartásáról, 
a, tanfolyam állapotát és az oktatás menetét 
kitüntető napiók és könyvek rendes veze
tésiről. Az ö tiszte, hogy az iskoláév meg
nyitásával kapcsolatos intézkedésekről, a 
részletes tanítás menetről és órarendről (ez 
utóbbiak beküldésével együtt), a beirt ta
nulók számáról és általában minden fonto
sabb körülményről és eseményről a főigaz
gatónak kellő időben jelentést tegyen. 
Ugyan-e célból minden tanári értekezlet 
jegyzőkönyvét is be kell a főigazgatóhoz 
terjeszteni, még pedig az értekezletet kö
vető nyolc napon belül.

Végül az igazgató kötelessége juiius 
hónap első felében a tanfolyam egész évi 
állapotáról részletes jelentést tenni a főigaz
gatónak. Es a jelentés beszámol minden 
nevezetesebb mozzanatról ób a szükséges 
statisztikai adatokat is tartalmazza.

19. A női kereskedelmi szaktanfolyam
ban tanítandó kötelező tárgyak :

u) a kereskedelem ismertetése, kereske
delmi levelezés és irodai munkák ,

ó) német kereskedelmi levelezés ;
c) könyvvitel ;
d) kereskedelmi számtan ;
e) kereskedelmi földrajz a fontosabb 

áruk ismertetésével ;
/) szépírás ;

y) gyorsírás ;
A) gépírás.
A továbbképző előadások és gyakorlatok 

tárgyai lehetnek ; magyar kereskedelmi le
velezés, német kereskedelmi levelezés, ide
gen nyelvek, közgazdaság ismeretek, jogi 
ismeretek, könyvvitel, kereskedelmi szám
iam, magyar gyorsírás, német gyorsírás, 
gépírás, speciális üzletágak megismerte
tése stb.

20. A tárgyak kellő koncentrác'ójára 
mnd a tanitásmenet részletes megállapítá
sénál, mind a tantárgyaknak egymásra való 
voraikoztaiáeában kiválóan ügyelni kell. 
A tanitás eredményességének különösen 
hasznára van, ha a levelezés, könyvvitel és 
szépírás ugyanannak a tanárnak kezében 
öbsípontosul. Az egyes szakmáknál a való
ban szükséges és gyakorlati értékű részeket 
kell kiemelni s a tanulók begyakorlására 
külötös gondot kell fordítani. E gyakorlás 
intenzív végzése céljából a tantermet mind
azokkal az eszközökkel fel keli szerelni, 
amelyek a kereskedelmi irodában szüksé
gesek (irópép, másolóprés, levél- és irat- 
reidezők, térképek stb.) A tanitás és gya
koroltatás löképen az iskolára szorítkozzék 

és a tanuló házi elfoglaltságát ne vegye 
túlságosan igénybe.

Folyt, köv.

Az olvasás helyessége-

Ahhoz, hogy az olvasás követelménye
inek minden teaintetben eleget tehessünk, 
nem elégséges pusztán csat az, hogy e 
célra könyvtarak álijana^ rendelkezésünkre, 
hanem egyúttal teijes tudatával ked bir- 
nuyik annak, hogy mi utón módon lehet a 
könyvekbeu összpontosuló szellemi termé
keket, illetve azok bizonyos részét a leg
könnyebben s a legrövidebb időtartam 
alatt egyéniségünk tökéletesbitesére, s 
nemesbitesere fordítani. Mert jegyezzük 
meg, hogy a rendszertelen olvasás nemcsak 
ertektelan, hanem ártalmas ia. Épp ezért 

mindazt, amit bármikor és bármely körül
mények körött olvasunk, annak értéke is 
legyen. Az olvasásban kettős értéket szok
tunk megkü'önböztetni. Nevezetesen a szó
rakoztató és az önmüvelődö, helyesebben a 
tökéletesítő értékeket. A szórakoztató érték 
főjellege a kedályélet s általában az egész 
ezellim felfrissítésére, felüditésére irányul, 
mig ellenben as önmüvelődö érték az ész 
tökéletesitését célozza. Ha már most az 
önmüvelődö elemzésében tovább megyünk, 
akkor itt is két körrel találkozunk. Ugyanis 
as u. n. általános műveltséget, tudást célzó 
s a speciális ismereteket tartalmizó körökre. 
Ebből röviden láthatjuk, bogy minden ol
vasásnak megvan a maga célja s eredménye. 
Az önmüvelődö olvasmányokból ki keli 
keresnünk azokat a tényezőket, melyek 
egyrészt általános, másrészt speciális tudá
sunk forrásai. Találkozunk egyénekkel, 
akik híjtvai vannak azoknak as ismeretek
nek, melyek ss olvasás helyességére vonat
koznak. Össze-visBza olvasnak mindent, 
ami a kezük ügyébe kerül. Ismereteik 
minden rendszer nélkül halmozódnak össze 
s nem tudják azokat maga idején s helyén 
kellőleg értékesíteni. Ez a művelet elebe 
vág egyéniségük tökéletesedésének s as 
életben való boldogulásuknak. Tudásuk 
felszínes s általános vonatkozású. Csekély 
a tárgyi iimeietük. Mindenről tudnánk be
szélni, de csak minden mélyebb tudás nélkül.

Es az u. n. üres-szótudás, mely egyé
niségük jellegét képezi.

lemet akadunk egyénekre, akik az 
oivatmánybau levő tényezőket pusztán csak 
lemásolják ; képtelenek azokat egyéniségük 
szeiint áthasonlitani. Ezek rendszerint csak 
mások eszével gondolkoznak. Egyéniségük 
ingatag jellegű.

A szórakoztató olvasmányokat vizsgálva, 
ott Is számos hibát találunk. A szórakoztató 
olvasmányok javarésze korántsem a kedely- 
elet felderítésére, felfrissítésére, hanem 
inkább ennek elcsigázására, elfajulására 
törekszik. A mai lázas s élni siető világban 
rendszerint csak azok uz olvasmányok szá
miihatnak érvényesülésre, amelyek bizonyos 
izgató, kábitó, ingerlő, stb. tulajdonsággal 
bírnak. A városi, de különösen a nagyvá
rosi éiet, Bókkal nagyobb mohósággal elvezi 
azok tartalmát, mint a falusi.

szivemet. Van úgy az ember, hogy, mikor 
eléri azt, amire vágyik, nem tud örülni 
neki egészen. Százszor is felmerült lel
kemben a kérdés, hogy hátha nem is 
engem, csak a pénzemet Bzeretí, Akkor 
goudoltam erre legtöbbet, mikor egyszer 
egy gyönyörű gyémántfüggövel leptem 
meg. Nem emlékszem, hogy oaak egyszer 
is úgy felragyogott volna az én látásomra 
a szeme, mint mikor azt a függőt fülébe 
akasztotta. Mert ajkunkat betaníthatjuk 
hazug szavakra, de a szemek nem hazud
nak soha ; mert minden Bzónál többet 
mond a szem . .. Minden láncnál hatal
masabban tud összekötni két embert egy 
önfeledt néma, mégis beBzedez tekintet. 
Egy hangtalan eskü, mely nem lesz meg
szegve sohasem. Titkos, rejtelmes igézet, 
mely könnyű és Iá hatatlan és mégis egy 
erős hatalom. Es ha találsz egy fényes, 
barna vagy szelíd-kék szempárt, melyből 
mindent ki tudsz olvasni, csak te és más 
senki sem, akkor koidús-szegényen is gaz
dag ember vagy. Lásd, én még az első 
csók után sem tudtam ebből a ragyogó 
szemekből eemmit kiolvasni és éppen 
azért nem tudtam egészen hinni neki.

Pedig én a leikébe akartam látni, mi
előtt még nem volt késő. Az igazat meg
vallva, nem érdekelt az emberek lelki
világa ; de annak as asszonynak, aki a 
feleségem akart lenni, úgy akartam a lel
kében olvasni, mintegy nyitott könyvben. 
Misáén én szerettem a hibáit is. L>e mikor 

olyan nehéz egy asszonyt megérteni, kü
lönösen egy szerelmes asszonyt, mikor 
hiszen ők maguk sem értik önmagukat. 
Van közöttük sok, aki igen nehezen adja 
át magát ennek az érzésnek és minden
feléképpen védekezik ; de többnyire már 
csak akkor, mikor már fogva van.

Mielőtt örökre magamhoz fűztem volna, 
elhatároztam, bogy próbára teszem, igazán 
szeret-e ? Bar napig nem mentem hoz
zájuk, aztán pedig egy levelet Írtam neki, 
mely körülbelül igy hangzott :

„Édesem I Szomorúan tudatom, hogy 
tegnap kártyajáték közben egész vagyo
nomat elvesztettem. Nem vagyok olyan 
önző, bogy ezek mán jogaimat önnel 
Bzembe fenntartanám s ezennel vissza
adom szabadságát. 11a azonban szerelme 
elég erős arra, hogy velem küzdjön a 
mindennapi kenyérért, úgy nem vesztet
tem semmit. Tehát vessen számot önma
gával. Én csak arra kérem, hogy egész 
őszinte legyen hozzám. Híve : Iváu“.

Nem Írtam igazai, de meg lehetett bo- 
csájtani, hiszen a boldogságom függött 
tőle. A boldogságom 1

Csak legalább ö is ne hazudott volna, 
könnyebben meg tudtam volna neki 
bocjájtani.

A válasz különben igen kedves volt. Az 
ő szerelme ugyan elég erős, de ő nem 
is a maga jövőjét félti akkor, mikor ess- 
vamat visszaadja, hanem as enyémet. 
Mert érzi, hogy az anyagi gondok kiöl-

nék szivemből (milyen banalitás 1) az 
iránta érzett szeretetet s akkor csaa tér- 
hemre lenne stb..........

Tehát ezért bolyongok én olyan egye
dül, minden iránt olyan közönyösen az 
emberek között. És te, a boldog ember, 
bizonyára nem is sejted, hány ilyen szürke 
ember jár-kel naponként fásult arccal 
közöttünk. Vannak azonban sokan, akik 
mosoly alá rejtik fájdalmukat, ilyent 
többnyire az asszonyok között találunk. 
Ciak azoknak van annyi lelki erejük, 
hogy mosolyogva j-rják végig az élet 
rögös utait.

Ugye most már érteni fogod ama 
öokénytelen kérdést, mely akkor ajkamra 
tolakodott. Nem volt az más, mint egy 
csalódott ember jajkiáltása. Bocsáss meg 
tehát nekem, ki mindig a régi szeretettel 
gondolok reád.

Barátod, 
tizentkürty Iván.

D^nes Béla mélyen megilletődve o'- 
vaata végig barátja levelét, aztán gondosan 
elzárta íróasztala fiókjába. Majd kezébe 
vette mennyassaonya arcképét, mely egy 
díszes keretben állt előtte as asztalon.

Egy végtelenül bájos édes arc mosoly
gott viasza reá s Dénes gyengéden egy 
csókot lehelt reá, miközben boldogan su
sogta ; Úgy e te nem tudnál olyan szívtelen 
lenni, mint az a másik volt; te nem hagynál 
• 1 engem aohasem ?
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Oka ennek a zsibongó s egyre idegir- 

gató, caigásó milliö. A kultúra mindinkább 
összébb húzna a szét szórt egyéniségeket, 
miáltal nagy központok keletkeznek, me
lyek tokosódó növekedésük révén jobbsn s 
jobban eltávolódnak a terméssel idsgerősitö 
suggesstióitól. A kultúra tehát nemosak 
műveli, hanem bizonyos elfajulás, satnyulás 
felé is viszi az embereket. Minél nibongóbb 
a milliö, annál isgatóbb, ingerlőbb olvasmá
nyokat keres a benne elő egyén.

Esek után kérdéssé válik, hogy mi 
uton-módon lehet aa olvasás hibáinak leg- 
bistosabban elejét venni. A hibák megelő
zését az iskolában kell kezdenünk. Nem 
elegendő pusztán csak as, hogy a tanulót 
megtanitják olvasni, hanem együtt: 1 meg 
kell mutatnunk as utat, mely a szórakoztató 
éa as észmüvelő olvaimányok helyes érté
kesítéséhez vezet. Mielőtt ast megtennők, 
ismernünk kell a tanuló egyéniségét, típusát, 
annak helyes, esetleg helytelen hajlamait ie. 
Ehhez kell szabnunk minden olvasmányt, 
melyet a tanuló kesébe adunk. As olvas
mányoknak as legyen a célja, hogy a ta
nuló hajlamait fejlesszék s tökéletesítsék, a 
helyteleneket pedig gyógyítsák.

Aa a pedagógus, aki nincs tisztában a 
tanuló egyéni képességeivel, hajlamaival, 
oly olvasmányt is adhat a gyermek kesébe, 
mely a helyes hajlamok megismositására 
törekszik. Ebben az esetben bisonyos or
vosság helyett mérget nyújt neki.

Hogy mit sseretxek a taru'ók olvasni, 
as tok körülménytől függ. De mindenek 
előtt összefügg a tanuló típusával. Tudjuk, 
hogy a tanulók tipusa különböző. Van 
ugyanis: értelmes, leiró, fantasztikus, böl- 
cseikedő, tudós, stb. típus. Miidegyik 
tipus rendszerint oly olvaimányokhoz von
zódik, melyek az ő igényeinek, jellegének 
legjobban megfelelnek. Innen van az, hogy 
pld. as egyik tanuló a különböző leírások
nak, a másik a fantasztikus, kalandos dol
goknak, illetve olvasmányoknak a híve. 
Azonban a pedagógus ne feledje el, hogy 
a tanuló típusok kösött akadnak as u. n. 
abnormis típusok is. Épp ezért az abnormis 
tipusoknak oly olvasmányokat kell adnunk, 
melyek a fennálló rendeli, nesség orvoslását 
célozzák.

Nyomós hiba as, hogy az olvasás által 
szerzett ismeretek nem állnak arányban a

Majd felkelt s hirtelen elkomolyodva, 
önkénytelenül felmerült leikében a kérdés: 
Vájjon valóban olyan nagyon boldog-e, 
mint barátja hiszi, igazán szeretik-e őt 
egyedül csak magáért ? Különben — gon
dolta — miért ne Írhatnék menyasszo
nyomnak, teljes megnyugtatásomra egy 
Ivánéhoz hasonló levelet én is.

Hogy a válasz egészen más lesz, mint 
as volt, as bisonyos. De hát az ember soha 
sem unja meg hallani, hogy szeretik.

Leült tehát ée vidáman mosolyogva irta 
meg ast a levelet.

Ssentkttrty Iván épen aa utolsó előké
születeket végezte utazásához, mikor Dénes 
Béla belépett hozzá.

Örömmel mind a két kesét felé nyújtva 
ment fogadni vendégét, mikor azonban 
annak balavány arcába tekintett, hirtelen 
lehanyatlott mind a két karja.

Egy pillanatig némán megdöbbenve, 
ssomoruan nézték egymást, majd Déuea 
Béla lassú tompa hangon csak ennyit mon
dott : Ha megengeded, édes barátom, holnap 
én is veled utasom.

Szentkürty mély benaőséggel nyújtott 
neki kezet a nem kérdőiéit semmit. Nem 
kérdezte, mert tudta, érezte, hogy egy em
berrel megint több van, aki fásult arccal, 
de felemeli fővel járja majd végig as élet 
kálváriáját 

tanuló tapasztalataival s reális tevékenysé
gével. A tanulónak hamis s áifogslmsi 
vannak as öt környező világról. A sok 
olvasás és a kevés tapasztalat, cselekvés 
elvonttá teszi a tanuló elméjét. Ez velejé
ben szülőoka annak, hogy aa u. n. elvont 
gondolkodású elmék szaporodnak, míg el
lenben konkrét gordoikodáau elmék száma 
apad. Már pedig bizonyos, hogy a konkrét 
gondolkodású elmék a tzociális élet szem
pontjából becsesebbek, értékesebbek, mint 
as elvont elme. Ast ie tapasztalhatjuk, 
hogy a tanuló képzettársítását önfegyelmet- lensig jellemzi. Képletei űzik, hajtják egy
mást, azok csoport csirátokban bizonyos 
fokú és minőségű rerdszer'elenség uralko
dik. Egy-egy képzetcioport felidézésekor 
egész sereg oda rém tartozó képzet keiül 
feltzinre, melyek meghamisítják a valódi 
képzetek jellegét is. Ezeket a hibákat 
egyee-egy edül csak az u. n. munkaiskola 
hivatott orvosolni, mely mirdon elméletet 
a tanuló öntevékenységére, tapasztalata
ira épit.

Szobolovezky István.

Különfélék.
— Jekelfalussy Lajos halála. A 

nemzeti kormány honvédelmi minisztere, 
Jtkelfolutsy Lajcs gyalogiági tábort ok e hó
23- án reggel Iontól hírtől án meghalt. A 
boldogult kiváló katona vöt s imponáló 
fellépésével jó szív, tettes kedély és e.ökelö 
társi da mi műveltség párosult, amelyek szép 
utat nyitottak előtte a katonai pályán. A 
t oa.ictó idején emelkedett a legmagasabbra, 
amikor miiisater lett. A kepviselöházban 
rövid, szakszerű felszólalásaival biztosította 
magának a szövetkezett pártok tiszteletét 
a az egész nemzet nagyrabecsülését. Ö vo.t 
az, aki a katonáknak aratási szabadságot 
adott, bogy a nép a legnagyobb munka 
idején ne érezze a dolgos kezek hiányát. 
Jó katona és jó hazafi volt, amilyen kevés 
van a tábornoki karban. Halála nem jött 
váratlanul, de őszinte részvétet keltett az 
egész országban. Temetésén, mely f. hó
24- én volt Lom ón, a koimány is képvisel
tette magát.

— A Nyitrai és Társa r. t. első 
évi közgyűlését sugusstus hó 2.-an (szerdán) 
d. u. 3 órakor a L.vai Takarékpénztár igaz
gatósági termőben tartja a közgyűlésén 
résztvevők részvényeiket az üzlet pénztárá
nál a gyűlést megelőző nap esti 6 órájáig 
elismervény ellenében letétbe helyezik.

— A nyitrai inasotthon. A kei év 
óta fennálló nyiirai inatoithonba — mint 
értesülünk — egyre eüiűbben küldik ügy
védek, orvosok, tisztviselők, gyógyszerészek 
és tanitók a fiaikat. Teszik ezt annál na-, 
gyobb bizalommal, mert az intézet a két 
év alatt, hogy fönnáll, derekasan megtelelt 
hivatásának. Nemcsak neveli növendékeit, 
nemcsak ipari kiképzésűiről gondoskodik, 
melyet a fiúk napé őzben a varos legjobb 
iparosainak műhelyeiben nyernek, hanem 
szellemi elöhaUdásuzon is fáradozik úgy, 
hogy esténkint polgári iskolai magánvizsgá
latra előkészíti őket. Aa elmúlt két év ve
gén vizsgálatot tett növendékek mind siker
rel vizsgázták a kir. tauíe ügye ő eliöaleie 
alatt működő állami polgári iskolai vizsgáló
bizottság eiölt. Szakszerű vezetés medett 
ilyen szép, szociális kuiturmissaiót is teljesít 
egy inasotthon, amelynek Léván való feial- 
litáia ellen — sajnos — éppen iparosaink 
tiltakoztak a iigjobban, akiknek pedig leg- 
eltő torban nemcsak érdekűk, ae köteles
ségük is as inasotihonnak támogatása.

— Uj plébános. A dr. Csöbör Vilmos 
esperes halkiava: megüresedett vámosiadányi 
plébániára Bchoeller Pai kegy úr — mint 
értesülünk — puhák óinak Kaveggia Kálmán 
lévai káplánt jelölte.

— Pályázat. A vármegye főispánja a 
városunknál hánya József nyugdíjazása foly
tán üresedésbe jutóit rendőrkapitányi állásra 
pa.yaaaiot hu deleit, a kérvények augusztus 
tó 10 >g a poigsimtátemel benyujiardók.

— A tanítok épsés refornúa. Ziohy 
János gioi Valiét- es köaoktaiasttgyi minisz
ter tudvalevőleg nemrégiben reformálta a 

tanító- és tanitónöképzöintézetek tanképe- 
si'ö szabályzatát. E reformmal a miniszter 
a növendékeknek eddigi nagy terhein k öny- 
nyitést eszközölt. A miniszter reformja csak 
as állami tanító- és tanitónöképzö-intéze- 
tekre nézve volt kötelező, ennek dacát a 
mégis as összes egyházi főhatóságok fele
kezeti különbség nélkül a maguk intéze
teikre nézve is elfogadták éa használatát 
kötelezöleg elrendelték. A kultuszminiszter 
most egy lépéssel tovább ment és most kibo 
csátotta ezen intéseteknek uj tantervét és 
a tantervnek végrehajtására vonal kozó tan
tervi utaeiiásókat. A most kibocsátott tan
tervűén figyelembe vannak véve az ujabb- 
kori pedagógiai vívmányoknak ö.'szes ered
ményei : nevezetesen a cselekedtetö oktata ■ 
a gyermeklélektan, a psichofizikai laborati - 
riumok, a slöjd oktatás, a gazdasági oktatáb 
és ami a tanítóképző intézetek eddigi tan
tervében nem foglalt helyet, de a leendő 
tanitógeneráció szempontjából rendkívül 
nagy fontosságú dolog, beillesztette a minior- 
ter a nemsetgasdaságtani oktatás keretébe 
— oly mértékben, amennyire azt ezen inté
zeteknek a természete megbirja — a szo
ciológiai oktatást is. As uj tauterv az 
1911—12-ík iskolai év elejen a tanító- és 
tsnitónőképzö intésetek összes évfolyamai 
bán egyidejűleg lép életbe.

— Zivatar a vidéken. E hó k7.-ér, 
csütörtökön deiutan, amikor észak éa észak - 
kelet felöl sötét felhők közeledései láttuk 
és a távolból erős dörgéseket hal.ottuul, 
Hontvárraegyénok hozzánk közel eaö n<- 
hány kössegeben zivatar és nagy eső volt, 
A szél szerte hordozta a mezőn a féikeresz- 
teket. A viliéin sok helyen lecsapott, embert 
ölt, épületeket gyújtott meg. Alsóbakán egy 
70 éves asszonyt sújtott balálra a villám. 
Bukabányán két pajtat, Honlstántón pedi; 
egy házat pusztított el a villamcsapaa áltat 
okozott tűz. Csatán egesz Oroszkáig szépén 
mogindult az eső, nekünk azonban a várva- 
Vi.rt esőből csak néhány csöpp jutott.

— Szoborűnnepély. Néhai Dazséri 
Boleman István dr. kir, tanácsol, egészség
ügy i tanácsos, hírneves baineo ogusn. K, 
varosun a szü.öltjének kiiütösn sikerült 
mellszobrát Se mecbáuya város törvényha
tósága, mint Vihnyefürdö tulajdonosa, Vih 
nyetürdö parajában, f. é. augusztus hó 
20.-án Ezt. István üunepnapou fogja ünne
pélyes módon leleplezni.

— A betörő. Megvan már, csak fi
kel! fogni. Weinreich Peter 36 eves ungvári 
borbély követte el Báthy László pr. port 
plébánosnál lö.-éu éjjel a betöréses lopást. 
A bűntény eikövetese után a helybeli bor- 
delyhazban mulatón a betörő, majd pedig 
a L sváról reggel 5 kor induló vonathoz 
sietett az alsovaradi állomásra. A giuyei 
kitérőnél találkoztak vele Jókay isiién 
alsóvaradi segédjegyzö és Beik István 
akik gyalogszerrel szintén Aioóvaiadia 
iparkodtak. Ezeket az utszélen meg is 
vendégelte hidegsülttei és cigarettával. A 
betörő hatalmas termetű, csontos arcú, 
savó szemű es tömött bajuszú. Haja telteit 
fésűit. Iunen Uugvárra ment, ahol több
rendbeli betörés miatt mar a múlt év ősze 
óta köröztetik. 19.-én a deli órákban Bános 
András rendőr felismerte a vasúti híd alatt 
levő füzesbokrok közt bujkáló betörői. 
Mikor ü.döaöbe vette őt, Weinreich mene
külés közben visszafordult es revolvereim, 
háromszor lőtt a rendőr felé. Futás közben 
elérte a radvánci erdőt, ahol eitünt. U.oi- 
jára 20.-án látták a cigányosi korcsmában. 
A beiörő helyett elfogták a kedvesei, 
Lenvoniczky Ilonát, akivel együtt bujdosott. 
Találtak Lála Ö drb. aranyat. Ez valosz- 
nűieg prezent volt a lévai kirándulásból. A 
fogtagba ejtett nőt a kórházba he.yezlek, 
mert a törvényszéki orvos úgy találta, hogy 
tele vau bujakóirai. A kórházból 2i.-eu 
virradóra megszökött. A notórius betörő 
1896. óta Ungvári és aa ország különböző 
helyein üst betöréses lopásait. Már 189 J. 
évet megelőző időből 13 betöréses lopás 
terhelte. Aa ungvári rendőrség 1899. évűén 
tett betöréses lopását kiderítette es öt le
fogta. A vizsgalat aikaimával kiderült azu
tán, hogy tényleges katonai idejében 10-sser 
tört be, a szolgalatból kiszabadulása után 
est három betöréses lopással tetőit*.  A be-
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regaíásii törvényszék szután 6 évi fegy- 
liáarz ítélte el. A azamosujvári fegyintézet
ből k kerülve, Ungvári borbélyüzletet nyi
tott, e közben is Ungvárt követett el 
betöréseket, eöt idegen btlyckre is vendég
szereplésekre ellátogatott. A betörö elfogd 
aára minden intéakedés megtörtént.

— As iparos olvasókör nyári mu- 
KtBÍga iránt, amely augusztus hó 6.-án a 
.szakmáiy-fele kertben lesz megtiltva, _
gén élénken érdeklődik a közönség.A mu

latságot dijkugiizás nyitja meg, amely dé 
lután 6 órafor keidődik. A beapödij ; sze- 
melyenkiut 1 K. Családjegy 2. A mulatság 
t.zta jövide.me a hass lap javára for- 
dittatik.

_ lelkészben tatás. Az a'sószele- 
zsétyi ég. b. ev. egyház e hó 27.-en ik
tatta be újonnan választott lelkészét Lic. 
tbeo). Fitély Ottóit, tizéig Lajosnak, Léva 
város l öziiszteletbeu al.o polgárénak, jeles 
képzettségű fiát, ti Pozsonyban végezte a 
theologiát, majd utána kei évet Német
országban a göttsrgeni egyetemen töltö't, 
l.ol a licsntitatuat megszerezte. A folyó ev- 
ten az alsészelezsényi illetve aranyosmsróti 
ev. egyháznál mint segédlelkész működött, 
s junius hó 12-én egyhangúiig rendes 
lelkétsté választották meg. — A beiktat: s 
az alsónelt síéiyi tv. t«np,'omban folyt le 
izipsiáaú közönség elölt, Raab Károly 
köimöcbányai ev. esperes vegezte; S2ép 
beszédben méltatván a papi hivatal magesr- 
tos voltát, Isten A dását aélte a k.s gyüle
kezetre s lelkészére s átadta neli a litr- 
p cm kulcsait valamint az istentisztelet 
végzéséhez szükségéé jelvényeket. Ezután 
aa újonnan beiktatott lelkész mondotta el 
ünnepi beszédét. A szeretet es a vallásos 
meggyőződéstől aibeiost beszed mely ha,ást 
tett a hallgatásig letkere. A beiktatás után 
Aranyosmaróton a taimegyeháean egyház
megyei áözgyües vo.t, Kosztolányi Sándor 
egyházmegyei világi elnök ec Kaab Károy 
esperes elnöklete a alt, amelyen Bándy 
Endre lévai ev. lelkészt az egyházmegye 
jegyzőjévé, Dr. tíyapay Ede lévai ügyvé
det. az egyházmegye birajáva, Kovácsik 
Samu lévai lakos, magánzót az egyházmegye 
pénztárosává vá.aaztották meg. A közgyű
lés után a BenkoviCs-fele vendéglőben tár
sas ebédre gyü.t össze a beiktatáson es 
közgyűlésén je.envolt közönség, aboi liaab 
Karoiy esperes az alcószelezsenyi egyhazat 
es új lelkészet ; Ko.zlulányi bandoi egy
házmegyei föfelügye.O Kaub Karoiy espe
rest, Bodó János váimegyei főjegyző Bándy 
Erdei, majd Baab esperes Kosztolányi 
Eandort mint lote ügy elői, es mint oiy 
ferf.út is, akt párnap múlva tölti be a haza 
es egyház javára szeme t eletenek tíO.-m. 
evet, eltette. Ezután Bándy Endre köszön
tötte fel az új le készt min, vo t tanít
ványát és annak jelenvoit edes atyját. 
Fiziig Ödön a Bodó Családra emelt puna
rat. Végül Kosztolányi Sándor Isten aidasat 
serle aa aisusaeiezsonyi egyházra es annak 
új leiaesaere.

— A gyilkos hőség. A műit napok
ban az ege.z ország nepe sósat szenvedett 
a Uurzasaió hőségtől eB számos helyről ha- 
lalos végű napszuiást le jelentetlek. Az 
ország iont resseben már két hónap oia 
néni volt eső s sz óriási hőség következté
ben a kapásnövenyek tejesen Elszáradtait. 
A iák levelei leperzselve hullanak le, mintha 
csak őszi uer esipte volna meg őket, a me
zoson mindenfele sárga foltok látszanak, 

arcsak leső Össze, mikor a vándoimada- 
rak búinak el a szarsz tarlók lölött, Al.n- 
densi sóhajtva eped esőért, de hiába, a 
hőség tovább peizseii az országot es esak 
elvetve itt-ott esik Ltbany csöpp. 26-án a 
bősig egyes beiyeken 42 fok Celsius voit. 
L>e nemcsak naiuuk, hanem egesz Közep- 
Euiopában ilyen elviselhetetlen lorrőeag 
uralkodott.

—- Kevés a vlx. A hostzu idő óta 
intő tői eg es etársziág, továbbá az a kö
rű meny, hogy a vaov.aek lectapolása es 
esaiornsaaia miatt a Peiec vizet ib már 
lebaty Let e.őn le kebelt ereszteni, vaio- 
cuikbau antyiia lespasziotiák a aekeiyebb 
u-eiytegü kulikat, bogy sok udvarban tel
jesen kifogyott belőlük a vi».

— Vihnyefürdőn nincs lakás A 
vihnyei fürdőt ez évben oly sokan látogat
ják, hogy a fürdő igazgatósága a jelentke
zők egy részét kénytelen elbocsátani, mert 
nincs kellő számú lakás. A múlt héten is 
megtörtént, hogy kienc kocsival érkeztek 
vendégek a fürdőbe, de izek közül csak a 
ele kaphatott helyet, a többi Visszautazott. 

A fürdő hírnevét emelné s a vendégek szá
mát szaporítaná, ha ezer az állapoton egy 
minden tekintetben modem és hatalmas 
palota felépítésével segítenének.

— Uj királyi tanácsos. A király 
hovocs óózití pei, lügyi ízű: esős, aranyos- 
ruirón penivgyigazgat0t.sk a királyi taná
csosi címet és jelleget díjme. tétén adomá- 
ryozta. A jel megérdcwlett kitüntetési ez 
mi >b ősimen gratulálunk.

““ Kinevezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Mailár György aranyosmaróti kir. 
vgyiszetgi írnokot a gyula fehérvári kir. 
töiviryezck: fogházhoz igyeiöie ideiglenes 
miiötegbon iogházfelügy élővé r evezte ki.

— Áthelyezés. A va. ás — <B kör- 
oktatáiügyi minrtzter dr. Novy Keret cet 
tiniiókepiöiknik egyik kná,o is jeles 
unciát eddigi minőségében a budapesti VI. 
keiületi állami elemi iskolai tannóképzö- 
intezethez helyezte át.

— Megeresztik a Perec vizét. A 
vizuabaiyozO ttriulat munka,atai a régi 
Zúyó he yen mar anyira előre haladtak, 
hogy a Perec vizezek a Szikitce medre 
aiait vaó e.vezetesere szolgáló szifon 
teljesen elkészült s ennek folytán a Qaram- 
tói már holnap este megeresztik a vizet a 
Perec csatornába.

— Taritóvélasztasok. A ref. 
egyiáz eöjaioiága >t ujoi vau szetvezett 
tanítóról a.iátra f. hó 26-en 14 pályázó 
közűi egyhangúlag Csekey Aranka okleveles 
laniiönöt választotta meg. — 'lótli Kaimant, 
Tóth István kentortanttónak fiai, akt a 
lefolyt tanévben nyert oklevelet, a mezö- 
csait (oorsodmegyei) rét. egyház 27 pályázó 
közű, va ásította meg tanítójának.

— Tilos a kóstolás. Szabadka város
renCÖrSapttanya a piaci rend, tisztaság es 
a Zözegeszstg erdeseben elrendel e, hogy a 
forgalou.ua hozott eleimi cikkeket ezentúl 
mindenki cián a saját poharából, a tejföl
feleket pedig a maga var hozott a az eláru
sító által tiszta rubaval megtörök tauá lal 
kóstolhatja meg a vevő. Oitos és üdvös 
iniezkedus, ameiyet mirden akadály nélkül 
nálunk is meg .ebet honosítani.

— A konstantinápolyi tűzvész. E 
hó 23. es 24-en óriást tűzvész pusztítón 
Törökország lovárotábau. A tüzet gyujio- 
gatók okozlak, akis euyaöges terv szerint 
ugyanazon időben töbu helyen gyújtottak 
tel a város’. Ez a tüzvéBz, amely hatezer
nél több hazat hamvaatztolt el es százezer 
ember maradt hajlék nőikül bosszú időre 
tönkre tette a töiösök fővárosát, A kar 
meghaladja a 40 m.lno koronái.

— Betörés a hegyen. Múlt szeidá- 
ról csütör.öa virradóra belőnek dr. Frommer 
Iguac orvosnak kákái hajlékai, ahol a 
betörö nagy pusztítást vitt vegbe a hajlék
ban tsialt jó oorokőau s néhány üveg bort 
es több darab női ruha', is magúval vili. A 
A rendőrség aot cseuüorrel meg azou nap 
hiuyimoztu a beiöi öt Kovács Lajos szemé
lyében, aki a kisktn c.ganyok között szo
kott tartózz odúi. A rendőrségtől tegnap 
kísérték at a betöiot a járásbírósághoz.

— SzCretl kilátások. A szöiöizeti 
és borászán leiugyeua Jeteniese aiap|an e 
heten tette kőzzu a lb urnivele:ügyi minisz
ter a elölök a lépőiktől szóló jeienteBCt, 
meiv Bteriut a legutóbbi hciekt ek a meleg, 
szataa tdöjatas megakasztotta a peronosz- 
uora terjedeset, úgy hogy oisságszerie át- 
tagosén JO közepes szumue kdei remény, 
tot több vidékén, kivált lo-aj llegya.ja 
euves részéin es »z Eimelleken hataiozot- 
vai Jó teimeal igeinek a .sülök. Bai.me- 
„vében is a közepesnél jobb leimes válható.

_ Bixtokok berbeadasa. Esater- 
gomiól jeleid, loey a betcegpnma.i b.r- 
máok.t, melyeknek nemeiyiko a. utóbbi 
evekb n meg a teuuriásl költségeket sem 
fedezte, mini huni, beibe adjak. Azonban 
igen kebemvl.etül ermtelt*  • kitgazdákai, 

hogy a bérletben nem részesülnek, mert a 
lég öbb birtoktestet az uradalom gazda
tisztjeinek és más bérlőknek adták bérbe.

— Gazdasági tudósítók támoga
tása. A tölümiveiésűgyi miniszter rende
letben hívta fel a vármegyék alispánjait és 
az összes közigazgatási hatóságokat, hogy 
különösen a termésbecslésre vouatkosólzg 
minden módon legyenek segítségére a gaz
dasági tudósítóknak és válaszbélyeges leve
lekre vagy telefon-kérdezösködésekre kime
ntő felvi'ágositásokat adjanak.

— Meghívó. Kreuts Gyula főv. 
táictanár a deákcsoport növendékeivel 
1911. aug. 5. én (szombaton), kotilionnal és 
létványostági táncokkal egybekötött tái c- 
vizsgál tart, me'yre a n. é. közönséget 
tisztelettel meghívja. Jegyek előre váltha
tók a színházteremben. Cigányzene, kezdete 
este 8 ótakor. A látványossági tánedkat, 
Marz József songoramester úr kiséri. A 
felnőttek esti csoportja tánevizegája 1911. 
augusztus 6.-án (vasárnap) kezdete 8 órakor 
C gányzene.

— Negyven napi ebzárlat. E hó 
2&.-én Wetmann Miksa kutyája megmarta 
Blumenftld László 5 éves t.át és Wetmann 
segédjét. A kutyát aionnal lelőtték a bon
colás után az állatorvos a veszettség tüneteit 
konstatál ván rajta, az általa megmartakat 
azonnel a veszettség ellen való beoltás vé
gett Badapestre, a Pasteurintézetbe szál
lították. A rendőrség pedig még azon napon 
elrendelte a negyven napig tartó ebzár,atot. 
A Bztgoiu rendelet világosán kioktatja az 
ebtartókat, hogy kutyáikat csakis szájko
sárral ellátva az utcán pedig kizárólag pórá
zon vezetve szabad tartani. Es m,t tapasz
talunk ; azt, hogy a kutyák legtöbbje 
szájkosár nélkül s a régi jó szokás szerint 
csatangol össze-vissza a város utcain, ami a 
rekkenö nyári forróságban könnyen vészt- 
hozó lehet nemcsak a kutyákra, hanem 
az esetleg általuk megmsrt emberesre is. 
Figyelmeztetjük a rendőrséget, hogy a 
kidobolt rei deleinek minden tekintetben 
érvényt is szerezzen.

— Felvétel községi közigazgatási 
tanfolyamra. A nagybecskerom tő segi 
közigazgatási taiklytm 1911—1912 tan- 
évro a felvétel Nagy becskereken augusztus 
-6—31. között történje. A nagybecekerehi 
községi közigazgatási tanfolyam mel ett bent- 
laáással egybekötött ‘ápiutézet van. A táp
intézet 42 személyre teljesen be vau ren
dezve. A tápiutezetben vannak leijei fize
téses és kedvezményes helyek. Aki tandíj
mentességet kíván elnyerni, ez irauti be. 
lyegmeutes kérvényét a saját és szü ői va
gyoni viszonyait feltüntető bizonylattal 
nyújtsa be.

— Korlátozott baroiuvásárok. 
Fálosnayymeeö és Oszlány községekben tar
tandó országos baromvasárokru a hasított 
körmü állatok felhajtása ez idő szerint tilos, 
mert a nevezett községekben és azok v.- 
dekeu ragályos állatbetegségek vaunak el
terjedve.

Nincs jobb és ólcsóbb fimiisztitó, 
iont a Glóbus-femtisztitó-kivonat, amely 
már esztendők óta kitünően bevált és 
milliónyi háztartásban használatos. E ki
tűnő készítményt az ifjabb Fntz Ecbulz 
betéti társaság Aussig a E gyártja. A 
Glóbue-fémiisztitó-kivouat mindé u aiaay, 
ezüst, uickle1, sárga-és vöiös rézből kéizülr 
tárgynak gyorsan és fáradtság né kül 
pompás, tartós tényt kölcsönöz, abszolút 
ártalmatlan, nem karcol éi nem hi.gy nyo
mot maga után. A Globus-femtisatitó-sivonat 
soha tisztító erejét el nem veszíti, nem 
pisa kit, mint a tisztító pomádé éa sokkal 
jobb es kiadósabb, mint a legtöbb forga
lomban lévő folyékony femtisstiió. Száz 
■tónak egy a vége: a G.óbus-femtisztitó- 
kivonat a legeslegjobb femtisztitó, amelyet 
kiválói ága miatt több ízben kitüntettek. 
Így legutóbb a Bt. Louisi kiállításon 1904- 
ben a nagy díjjal. Ezért csak ezt hass< Újuk, 
de ügyeljünk arra, nehogy valami értékte
len utánzatot sózzanak nyakunkba, mert 
tok ilyen van. Mindig a valódi Glóbus
fém tisaotnó-kivonaiot kérjük dobo-ban éa 
védjeggyel el álva. Kapható minden fűszer
kereskedésben, drougérikban stb. stb.

penivgyigazgat0t.sk
forgalou.ua
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— A tűzoltók óa a községi köz
munka. A kereskedelmi miniuter felmerült 
esetből kifolyólag a belügyminissterhes 1906. 
évi 4082. aa. a. intéseit étiratban kimon
dotta, hogy amennyiben a köaség képviselő
testülete a kösségi önkéntes tüsoltó-testület 
tagjait a kösségi kösmunkénak ssolgáltatésa 
alól méltányosságból évröl-évre mentesíteni 
kívánja, ily irányú rendelkesése törvényes 
akadályokba nem tttkösik, mert a köss ég
nek, — mint a köseégi kösmunka tulajdo
nosának as esen slsp követelései egy 
résiének méltányosságból vsló elengedésére, 
feltéve, hogy esáltal a sióban levő alapra 
rótt törvénysserü feladatok éa kötelesettsé- 
gek megvalóaithatása nem vessélyestetik, 
kétségtelenül, joga van sigy képviselőtes
tületi kösgyttlési határosattal esetröl-esetre 
kimondhatja, hogy as önkéntes tüsoltó-tes- 
tttlet névaserint megnevesendö tagjainak as 
illető évi kösségi kösmunka ssolgáltatását 
méltányosságból elengedi. Ily irányú ren- 
delkesés esetén as sst tartalmaid képviselő
testületi kösgyülési határosat aj 1886. évi 
XXII t.-o. 24. §-a értelmében csak a 
törvényhatóság jóváhagyása eaetén hajtható 
végre, mely határosat elbírálása, — ameny- 
nyiben megfellebbestetnék, — vsgyonfel- 
ttgyeleti asempontbó) a belügyminisster 
hatáskörébe tartoaik.

Az aranyere*  bánfainak nem 
annyira a hivatástól erednek, ritkán 
öröklöttek, hanem főleg az állandó 
székrekedés következményei. A Fe- 
renox Józ*ef-keserűviz  az arany
érnek és a bélcsatorna minden bántál- 
mának természetalkotta gyógyszere. Aki 
ilyen bajokban szenved, igyék reg- 
gelenkint éhgyomorra ’ln pohár 
.Ferencz József“-keserűvizet s öröm
mel fogja tapasztalni, hogy állapota 
mily gyorsan javul.

Irodalom és művészet.
Magyar Figyelő. Ennek a tartalmas, 

mai politikai, társadalmi és kulturális kér
déseket tárgyaló ssemlének most jelent 
meg a tisennegyedik ssáma. Elén gróf Tisza 
Istsda tanulmányát találjuk az osztrák 
képisolMdasztásról, amelyet nagy appará
tussal ismertet, bírál és mutat rá as új 
parlamentet kialakító rugóira. Réz Mihály 
Sséohenyi Istvánról ad egy ssélesen meg
rajzolt, tömör essayt. A szemle ssépirodalmi 
réssében Kiss József Gödöllőn irt gyönyörű 
sorait egy megható s nobilis mttvéasettel 
formált verset, ami .Legendák a nagyapám
ról'*  cimü ciklushoz késsült. Lövik Károly 
„Kalandorok**  cimü novellájában egy nála 
egéss újfajta témávsl mutatkosiZ be. 
Farkas Fái, aki a török vissonyok kösve • 
len ismerője, as új török politikai áramla
tokról, as ifjú török bisottság bomlásáról 
értekesik. Régi Vasutas aláirasú cikk a 
bunyók vasutak jövő kiépítését világítja 
meg a magyarérdek szempontjából. Kenedi 
Oéza a békéscsabai drámáhoa irt egy 
epilógust, ennek ssooiális és politikai hát
teret vázolja. A följegysésekbon Alexander 
Rimát a magyar pedagógia egy most 
elhunyt csöndben dolgosó kiválóságáról, 
Sebestyén Gyuláról emlékesik meg. Faláyyi 
Menyhért „Petőfi napjai a magyar iroda
lomban**  oimű könyvet tárgyalja a esenkivül 
egy osomó aktuális kérdésről találunk 
megbesaélést. A Magyar Figyelő előfisetéai 
ára egéss évre 24 korona, félévre 12 K, 
negyedévre 6 K. Kiadóhivatal Budapest, 
VI. Andrásay-út 10.

Meglepetés. As in már titennógy na
ponkint megjelenő „Kultúra**  folyóirat 7. 
•almának „Magyarorsság egyeaületi élete**  
cimü új rovata a „Magyar Automobil-Klub**,  
as „Oraségoa Magyar Alkoholelltnes Egye
sület**  éa ,3 Nemzeti Sasion**  egyesületi 
életének fejlődését tartalmassá, as egyesü
leti elnlkök arcképeivel. Esen rovattal a 
folyóirat kiadóinak oélja, közte éa minden 

magyar egyesület kösötti szoros kapcsolat 
teremtése, aminek bizonyára sikere lesz. Az 
ország társsdalmának minden rétege, sőt 
még a müveit külföld nagy része is látható 
érdeklődéssel kiséri esen tartalmilag és 
technikailag páratlan folyóirat virágzását, 
mely basánk intelligenciájának valóban 
büszkesége.

A revue megválogatott irótábora még 
sok élvezetes tartalomra biztat és a hat 
pompás kiállítású füzetért 5 korona előfize
tési ár bisonyára rendkívül csekély.

Születés.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzésűi
1911. évi július bő S8-tól 1911 évi juiius hó 30 ig.

A szülőt neve s

►hl

i

1

A gyermek 
neve

Berki J/zsrf Király Ka-síin 
Cserveuák Mihály Kotruaz J. 
Jancsika János Gj üresek M. 
Lehoczky Béla Bús Erzsébet 
Székesvá'i Ján< a Akucs E, 
Nagy Józref Horváth Aranka 
Tóth Zsigmond Sziics Mária 
Melicher Sándor Stróbl E, 
Bebko József Szabó Julianna

leány 
fiú 
fiú 
fiú 
fiú 

leány 
fiú 
fiú 
fiú

Erzsébet 
Líszló 
J inos 
József 
Béla

Aranka 
Béla 
László 
József

Házasság.

Vőlegény és menyasszony neve Vallása

özv. MsjtáD Antal rzv. Csorba 
Lászlóné Nág .y Mária

r • k-> ág. sv.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Chlup Nándor 
Juhász József 
B őd Leó

36 év
21 nap

7 hó

tüdő<ümökór 
tüdővizenyő 

hevenybélburnt

Lévai piaciárak.
Bovstvezstö ; Bilcsek Jóssef rendőrkapitány

Busa m.-másBánként 22 kor. — 611. — 
22 kor. 40 Kétszeres 17 kor. — fili. 17 
bor. 60 611. — Kosa 16 kor. 80 611. 17 kor- 
40 6Ü. — Árpi 18 kor. — 611. 19 kor. 
Zab 19 kot. — 61). 20 kor. — 61 
Kukorica 18 kor. — 611. 19 kor. — 6. 
— Lencse 24 kor. 40 611. 25 aor. 40 611. — 
Bab 20 kor — üli. 21 kor. — 611 — Kö
les 12 kor. — fili. 13 kor. — fili.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló 
here természeitöl arankamentes 168—174 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110—120 Lucaerns 
természettől arankamentes 185—200 Lu- 
cserna, világos ssemü aránkás 160—170

Nyilttér.

M O LL- FE LE
LtS E I DLITZsPORaü
Enyhe, oldó láriiztr niictjüuk, kik tmészté*  
stvarclbfu ez i))ö (htnc'd (fjtlb követkéz 
menyeiben ezénvcdnek.

Egy eredeti detoz éra a karsaa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük &ÍO11
készítmény il.

M OLL-FELE J
SOS-BORSZES?

*«» MMM, Jsa. 
elismert, régi jóhiruevű báziszer H * ^Mg** 11* 
Szaggatta és hiih’aből származó • •

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára Mez. A.

Kapbató minden gyügvtzertárbaa

F őszét küldési hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. odv. exállitó, Bécs, I. Tuachbuen 9.

Bor eladás.
Saját termésű 1909. évi Rizling 
éa Ezerjó faj borból 120 helct. á 
60 kor. 1910. évi ugyanoly fajból 
80 hekt. á 54 kor. átvehető egész
ben vagy kisebb tételekben 
Nécsey Józsefnél Verebélyen. 

Antojin teiptii

Mindenféle fém, valamiut tört gép 
alkatrészeket, öntvényeket stb. csakis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél
Léva, Zugó utca 6.

2114/1911 tlkvi izám.

Árverési hirdetmény.
▲ lévai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Hanula István végrehajtat'oak Oza- 
vald Pál éa Ozs^ald János végrehajtást szenvedők 
eUeni végrohajtasi ügyében Keinpfuer Jakab csatlako
zott végrehajtató által benyújtott ezen ujabbi árverési 
kérvénye folytán Keinpfuer Jakab kérelmező javára 
87 koroua 80 fillér tőke «nnek 1908. évi augu» u*  
20-tól jár G*/ t kamatai 64 krona 5 fillér eddigi es 
ezúttal 11 koroua 60 filléib n megállapított újabb 
árverés kéreti 26 koroLa 14 fillér fogauatositási és 
12 korona 60 fillér ezuttali árverés kéreti költség 
valamint a még fölmerülendő további költségeknek 
ki*  légitése, ugysziutén az 1881. évi LX. t. cs. 167 § 
alapján ezenuel csatlakozottnak kimondott végrehatási 
Zálogjoggal biró hitelezők nevezetesen a Barrme
gyei népbank r. t. engedményese a Magyar takarek- 
péuztarak központi jelzálogbaukja javára 1000 koroua 
töke s jár. Weisz Salamon és tarsa lévai ezéguek 52 
korona töke s jár. a lévai takarék*  és hitelintézetnek 
130 koroua tőke és jár. S.pos József nemesoroszi 
lakosnak 60 korona tőke s jár Csóka Lajos garamda- 
másdi lakosnak 69 korona 26 fillér tőke a jár. Grü..- 
féld Iguácz és neje Verlinger Erzsébet nemesoroszi 
lakosaak 60 korona 48 fillér 'őke s jár. Tóth Jónás 
uagypeszeki lakosnak 110 korona tőke s jár. és özv. 
Hennger Ferenczué zselizi lakosnak 73 koroua 48 
fillér töke a jár. álló követeléseiknek kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t. ez. 144 § es a Vhn. alapjáu a 
végrehajtási árverést a végrehajtást szenvedő Üzsvald 
Pál és Ozsvaid Ján suak a lévai kir. járásbíróság 
területén Nemesoroszi község liaiárábau fekvő és a 
nemesoroszi 23 szijkvbeu All sor 28 brszámu in
gatlan és 23 ö. :. számú házban való B. 17. 18 t. 
alatti 2/4 rész illetményükre 688 korona, az ottaui 
1a6 a tjkvbeu A I 1—7 sor 165. 2u7. 305. 310. 417. 
477. 485. hí számú ingatlanokban való B. 3. 5. t. alatti 
2i6 rész illetményükre 542 korona éa az ottani 187 
sztjkvben All. sorszám a.att felvett közös legelőben 
való B. 200. 202. t. elitti 770. 4|5/137436 rész illet
ményükre 61 koroua kik:altasi á bau az árver st 
elrendelte még pedig a Vhn. 26 § alapján akkén*,  
hogy ezen határnapon az iugat anoz a megállapított 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb arou eladatui 
uem fognak es hogy ezen árverés áltál a nemeso.oszi 
23 és 116 szljkve«btn C. 16 és 5. L alatt özv. Ozs- 
vaid Janosué szül. Sípos Erzsébet javára b kebelezett 
haszouélvezeti jog u-m less érintve, ha azonban ezeu 
két ingatlan a haszonélvezeti jog fentartáaaval az 
adott elsőbbségek folytán az azt megelőző temek fe
dezésére hozzávetőlegesen szükséges 3500 koronáért 
el nem adatnék akkor az árverés ezen két ingatlanra 
nézve hatálytalanná válik és azok a nyomban foly
tatandó árverésen ezen haszonélvezeti jog fenntartása 
nélkül leszuek oyombau újból árverés alá bocsátva 
azoubau kikiáltási aiuk kétharmad inál alacsonyabb 
áron ekkor sem lesznez eladva.

Ez n uyi.vauoa bírói árverés 1911- évi augusztus 
bó 23 napjait délután 3 órakor Neaiesoroszi község 
házánál leaz megtartva.

As Srvereiti szándekov-ók tartoznak as iugat auok 
kikiáltási arának lOj/’-at készpénzben vagy as 1881. 
évi LX. L ez. 42. g-aban jelzett árfolyammal elámított 
és az 1881. évi 33S8. számú I. M. R. 8. f-aban 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a Ki ttl.dvtt 
kezch.s kteoni vagy as 1881. évi LX t. 170. § ez 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál tor’ént 
tlÖ ege*  elhelyezéséről kiállított bzabáh szerű elismer 
v. nyt ittzo g utá ni, mely kötelezettség alól csak a 
Vhn. 21. g-auau meg'evezettek vannak felmentve.

A kikiáltási amái magasabb Ígéret eSetfo a 
bánatpénz a Vhn 25. g anak megfelelően és az ott 
jalve.t következmények terhe alatt kiegétaitwdő.

Kelt Léván a kir. járta bíróság m nt telekönyvi 
hatóságnál 1911. évi május hó 19. uapján. Pogáuv 
a. k. kir. jártabiró.

A kiadvány bitekül.

Dodek
kir. tri«kkönyvvw»t#.
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.A20LLA*,

Kz.ífcort’oeob 
által *«?•  

súzgálea és\ 
legjobbnak I 
minősítve I 

van.
Két évi jót

állás.
Ára 

tucatonként 
4.-, 6.-t 

8.—, és 
10. korona

TOLLAI
GUMMI 

u különlegesség. . 
g A tudomány maii 

állása szerint J 
bebizonyított . jM 
legjobb létező

1 Gummi
Övsnr. JbB

At 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által lég- 
megbízha- 

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható at 
ország min
den yyógy- 
szertárácan 
cs jobb dro 

gériákban.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csakis 
0LLA*t  adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót*  feldicsérni, 

elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 
propaganda reklámot ingyen küld az 

nOLLA“ SDDuninár Wien. B|437 Fraterstrasse 57 
Kopható Léván: KNAPP 1. drogériájában.

PALMA
Itííliiíní luilír W ** Trw^iu||

1
AVALODI*

-0 
nőj

> •
S d

so
N

é

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy u j bérkocsi 
vállalatot létesítettem, — A közönség 
nagybecsű megr< ndeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Szlvógázwotor telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme 

rBenz“ nyersolaj motor.

•IESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benxin-lokomobiloa cséplőkefizleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Költség 
vetés és árjegyzék ingyen és bé‘mentve.

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,
valamint állandóan friss cseir.ege- 
Sajt, naponta érkező felvágott «s 

egyéb csemegeáruinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek!

Qépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru, potroleum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
portland és román özem ént 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasó és lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK,
fa- és éiczkoporsók gyári áron!

V arrógépek
5 évi jótállásra.

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád Jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester, 
Léva Zúgó-utcza 6. szám.

Védjegy : „Horgooyí4

R

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háxiazar, mely már 
sok év óta legjobb bedörmölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznái ée meghűléseknél.

Figyelmestetéa. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegy gyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

Dl mater i/émzertin u „Ariir irosziiitír, 
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Kiadó ház.
Mángorló-utca 17-ik sz. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
mellékházban cselédszoba és mosó

konyha, két udvar és kis kert van, 
november l-töl bérbeadó.

Föltételek Tokody Imre háztulajdo
nosnál tudhatók meg.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. L É V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel. alumí
nium. email, öntött és lemez

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

Legcélszerűbb töLbször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szíves megkeresésre készséggel szolgálunk epeozlálls 

árajánlattal — Nagybani vételnél külön nfán'at.
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Nagyobb gépgyár keres megbízható

képviselőt
Léván felállítandó bizományi raktár vezetésére. Óvadék 
megállapodás szerint. Ajánlatok Blockner J. hirdető 
irodájába, Budapest, IV., Semmelweis-utca 4 „Motor 
2055*  jelige alatt küldendők.

Névjegyek legdiszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók Nyitrai és Társa r. t. 
EljfijjjZési kártyák könyvnyomdájában, — Léván.

MA

„A köztudatba ment át“, S. 

Kállai laí°s motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

gef~ szállítja "W 
teljes jótállás mellett 

a leghirneveeebb 
motorcseplőkészleteket

II Saját érdekében kérjen minden garda disz főar- 
1 lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Kézimunka 1

Kalocsay Gyula
szita-, rosta- és sodrony-kerítés készítő

Léván

KALOCSAI GYULA

Előnyömön I

Nyári újdonságok:

© © ö
8X XX
X

3
Elvállal; sodrony-kerítések, temetők, 

sétányok, faiskolák, sir kerítések, kavics 
és homok-átbányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, ugys7Íntén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron.

X X
8
8
8 XX X X X

Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 
csipke, betét, hímzés 8tb.

Női és úri fehérnemű, nyakkendő, 
harisnya, zsebkendő nagy választékban.

V

V
J;

3

Motor kerestetik.

SZILÁRD JÓZSEF 
divatáruhíiáben 

CÁLVIN PALOTA.

lWJ

$

Használt de jó karban levő villamos 
egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejü 

motorokat 
megvételre keresünk. Ajánlatok Nyitrai 
és Társa r. t. könyvnyomdája, Léva. 
(Barsmegye) címen kéretnek.

<--- >QCX ><3-€>

Knapp Dávid 
mezőgazdasági és varrógépek 

nagy raktára LÉVÁN.
— Teltfon iiíbi 33. —

Piaetéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás vau berendelve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.
— Hazai gyártmányú gépek 
u. m. HOFHEBB és SCHRANTZ-féle gőz- 
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— ■ —gépek és géprészek.----- ----
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IRODA:

GYÁR:

'L.

ERZSEBET KORÚT 4f

GY0MR0! UT 40 42.

ELSŐRENDŰ^
GAZDASÁGI; KERESKEDELMI" És VASUJ

KÉPVISELŐK KERESTETNEK.

Nyomatott Nyitrai é» Társa r. t. gyoresajtójta Léván.
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