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előfizetési feltételek.
évre . •

Hat hóra . . 
Három hóra . 
[.gyes számok

10 K. - f.
5 K. — f.
2 K. 50 f.

ára 20 fillér BARS
EL E T I T. F.

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként • 4 fillér

Nyílttéri közlemények garmond 
soronként 30 fillér.

Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. i
Kéziratok vissza nem adatnak. Megjelen vasárnap reggel.

F :.ELÖS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. j FÓML’NKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI éS TÁRSA T. t.

Sérelmek a véderőjavas
latokban.

Hogy a véderőjavaslatokban le
fektetett elvek a nemzeti szempontok
nak s érdekeknek nem felelnek meg, 
azt hisszük, felesleges bővebben ma
gyaráznunk. Meg vagyunk győződve, 
hogy maga a kormány sitcs velük 
egészen megelégedve s bizonyára maga 
is óhajtott volna, ha bennük szivének 
az érzését tetszése szerint kifejezésre 
juttathatja s alkalmasint annak a hí
resztelésnek, bogy az udvari s katonai 
körök makacssága miatt, a hadsereg
nek a szervezetében a magyar állami
ságnak a jogát belevinni nem lehet 
vagy pedig, bogy katonai téren ki van 
záiva minden engedmény, csakugyan 
van némi alapja. Ámde mind
ezekre mi azt mondjuk, hogy ne tes
sék vállalkozni olyan munkára, mely 
sérti a nemzet’ érzületet. Az országnak 
örökös baja épen az, bogy ember itt 
mindig mindenre kapható s az ön
érdekek által vezettetve, bármely aka
ratnak a keresztül való vitelében, kész
séges a segédkezésre való hajlan
dóság !

Érdekes e tekintetben most meg
figyelni bizonyos lapokat s ezeknek a 
közönségét. Bánják is ezek, hogy mi 
van azokban a javaslatokban ! Vannak-e 
bentük olyan intézkedések, amelyek 
a magyar állam ellen irányulnak s a 
magyar nemzet megsemmisítésére ve
zethetnek ? Ezeknek ez mindegy. Sze
rintük mindenbe bele kell nyugodnunk, 
mert gyengék vagyunk. Igen, ilyen, 
a maga szégyenét eltakarni képtelen 
s erkölcsileg alárendelt magyarkák 
miatt igenis gyenge az ország ; pedig 
erős lehetne, mert a hatalom forrása 
a nép, a nemzet s nem a katonai körök. 
A nemzeté az ember is, meg a szuro- 
nyos puska is ! Szomorú dolog való
ban, amikor akadnak emberek, akikből 
az önérzetnek, a hatalom ismeretének e 
tudata kiveszett! Pedig nem mindennek 
úgy kell ám megtörténni, ahogy azt gon
dolják s hiszik is; megtörténhetik sok 
dolog másképen is ! Tehát rossz poli
tikát követ első sorban maga a kor
mány. Ezer meg ezer esetben szolgál
tat rossz példákat. Például: a minisz
teri tárcáknak a kumulálása megfelel 
a törvénynek s a nemzeti érdekeknek ? 
Alkotmányos egy dolog ez, még ha 
százszor hozzájárul is a király ? Ma
holnap csak két miniszter lesz, sőt 
még egy jg lehet. Mind az önkényes 
ténykedésekre való berendezkedés for
télya, az ország területe meg néhány 
főispán közt lesz megosztva. Ki ennek

az oka ? Nem a kormány ? Vagy azt 
hiszik, hogy egy-egy miniszteri tárca 
nem kíván meg egy egész embert ? 
Vagy egy főiipánnak nincs elég dolga 
egy megyében ? Hát igy néz ki ná
lunk az alkotmány ! Így ütnek agyon 
minden erősséget, ami az alkotmányos 
törvényekben gyökeredzik s igy mu
tatnak példát alkotiránytiszteletre, tör- 
véDytiszteletre ! CBodáatos, hogy eze
ket a politikai terheltségeket is az 
ellenzék nem ostorozza. Miuden héten
kellene ezt meginterpellálni ; mert 
nem mindegy ám az, hogy több he
lyett csak egy-kettŐ intéz mindent ! 
Egyöntetűség ugyan lehetséges, de 
rémségéé károkkal jár az a rendezet, 
mely nem egyéb mint közönséges 
önkény.

Ez az eljárás sem okos előrevaló 
látástól, sem pedig az imponáló erőről 
nem tanúskodik és szép reményekre 
föl nem jogosíthat senkit sem. Ez a 
rendszer csak közönséges taktikázás, 
napról-napra való éldegé)é°re irányuló 
törekvés, sivár várakozásra alapított 
politika, a parlamentáris jognak az 
elalkuvása, Kár, hogy ilyesmikre 
vállalkozó akad. Igazán nagy kár. 
Anélkül, hogy pártcskodni kívánnánk, 
mert hiszen első sorban magyarul kell 
érezni és nem pártoskodni, már csak 
kimondhatjuk, bogy a véderőtörvény- 
nek is olyannak kell lenni, bogy az 
a nemzeti érdekekbe ne ütközzék a az 
egyszerű állampolgári lehetőségnek a 
határait 
katonai 
kérdése 
musnak 
érintve 
életösztönébe ütközhetik bele. A kato
nakérdésnek az erőszakos megoldása 
céltalan, mert abban a nemzet az ő 
erejét nem találhatja föl. Nézzük csak, 
hogy a véderőjavaslatokban mik azok 
a sérelmek, amelyek a fentebbiekkel 
ellenkeznek ? 

túl ne lépje ; mert hiszen a 
kérdés, a nemzet sorsának a 
s benne a nemzeti organiz- 
a legérzékenyebb szerve van 
s igy a nemzet legerősebb

Az első véderőről szóló 1868. 
évi 40. t. c. szerint meg van hatá
rozva, mintegy garantálva van a hadi 
s a békelétszám, Igaz, hogy ezen a 
törvényen rést ütött az 1889. évi VI. 
t. c amennyiben 10 esztendőre már 
az évi újoncjutalék van megjelölve, 
de azért a 3 évi szolgálati idŐDek 
megfelelő hadi- s békelétszám még 
mindig csak kiszámítható. Evvel szem
ben a javaslatok szerint a sok újabb 
alakulások miatt ez már meg nem 
állapítható. A parlament ellenőrzési 
joga gyengül, az abazolut felségjog a 
hadügyi igazgatásban pedig erősbödik. 
Kell ez nekünk ? A 10 évre megálla
pított véderőszervezet 12 évre lesz

érvényes ; föl lesz függesztve az, hogy 
a közös hadsereghez besorozott ma
gyarországi újonc, szolgálati kötelezett
ségének a két utolsó esztendejét a 
honvédségnél köteles szolgálni, mi pe
dig politikai s alkotmányjogi szem
pontból igen fontos. Megváltozik a 
póttartalék kontingense is ; mert 12 évi 
közös hadseregbeli szolgálathoz képest 
kell annak is alakulnia; a két évi 
szolgálat csak önámitás, mert hiszen 
sok fegyvernemnél s a honvédség ha
sonló fegyverneménél is a 3 évi szol
gálat meg fog maradni s igy a pó.- 
tartalék is fölemésztődik. A póttarta
lékos nem 8 hétig, hanem 2—3 évig 
fog szolgálni. Akkora pénzbeli áldozatot 
ró ez a nemzetre, hogy annak hatá
rai ki sem számíthatók. 1915.-ig ugyan 
garántálja a kormány az összeget, de 
mi történik azontúl ? A honvédség 
rangemelése is csak porhintés s tüzér
sége, mint a közös hadseregnek a tü
zérsége, nem áll arányban az óriási 
pénzáldozatokkal, mert hisz.n az egész 
csak szorosabb viszony a közös had
sereggel s igy hitünket a magy a. 
honvédségben még jobban megingatja, 
a katonai büntető eljárásban a magyar 
államnyelvnek a joga nem érvényesül, 
dacára annak, hogy ez a kilences bi
zottságnak a javaslatában benne volt; 
most meg van mondva, hogy a ma
gyar hadseregnek, mint az egész had
sereg kiegészítő részének, a szolgálati 
nyelve nem magyar. Hol van itt a 
paritás ? Magyar katona köteles Ausz
triában németül tárgyalni, német ítéle
tet hallani, vagyis a magyar állam
polgár idegen katonai bíróságnak lesz 
átengedve. Hol van itt hazánkat a 
hadügyi téren mindig megillető ren
delkezési jognak a megbecsülése, tisz
telete ?

Azt hisszük, Ízelítőnek elégséges 
ennyi is. Beszéljünk a javaslatok erő
szakos keresztül való hajszolásáról ? 
Beszéljünk a kicsinyes, alkotmányialan, 
naiv s hamis okoskodásokról s a ká
nikula fizikai hatására való spekulá
lásról ? Kár a szót rájuk vesztegetni! 
S mindezekhez azt mondja a kormány, 
hogy adóemelés nélkül fogjuk a ki
adásokat fedezhetni. Hát már is nem 
emelik az adókat ? És még miféle 
emelések s monopóliumok helyeztetnek 
kilátásba ?

Bizony, ha ezek keresztülhajtat
nak, ki lesznek zsarolva a néprétegek 
s az ország demokratikus irányban 
fejlődni nem lesz képes ; mert a mili- 
tarizmus el fog előle zárni minden 
útat és módot. Lehet ezt nemzeti 
ügynek állítani ?

Szokták még azt is említeni, hogy 
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kárpótlásul * nemzet mindezekért nem 
kap semmit. Ez helytelen és veszedel
mes beszéd. Vagy káros vagy nem 
káros a javaslat. Ha káros, akkor 
annak a fejében nem szabad nemzeti 
koncessziókat áldozatul dobni. Azokhoz 
a nemzetnek, mely még letörve nincs, 
törvényes joga van, melyeket nem 
szabad kikunyorálni, hanem azokat 
követelni kell!

S a drágalatos sok parazita, nagy 
szájjal hencegő, derekukat behúzó, 
bécsi függelékmagyarka mindezekbe 
belenyugszik, mintha mi sem történ
nék ; pedig a jövő nemzedék jogait 
s nemzeti életének a feltételeit pocsé
kolják el s felhasználva a közömbössé 
vált közvéleményt, teszik az országot 
legyőzött országgá ahelyett, hogy a 
nemzeti akarat diadalmas előnyomulá
sára utat nyitva, azt megteremtenék.

Vizy Ferenc.

Női kereskedelmi szaktanfolyam.
Folytatás.

Fwzyáia/ok és bizonyítványok.
21. Az iskolai év eisö felében tanúsí

tott előmenetelükről a növendékek február
1.-én  bélyegmentes értesítőt kapnak, ame
lyet a tanulók a sí ülő, illetve a gyám 
aláirásával ellátva, február 10.-ig tartósnak 
as igasgatónak visssaadni.

22. A tanítás idejének teljes kihaszná- 
lára érdekében a női kereskedelmi szaktan
folyamokban as évvégi vissgálatok a leg
szükségesebbre szoritandók. Junius második 
fdébsn as egyes ssaktanárok nagyobb ösz- 
ssefoglaló Írásbeli dolgosatot készíttetnek 
a magyar és nemet levelesésböl, a könyv
vitelből, a kereskedelmi ssámtanból, a gép
írásból és a gyorsírásból ; e két utóbbit a 
kereskedelmi levelezésre alkalmazva. Mind
ezen írásbeli dolgosatokat megfelelő ellen
őrzés mellett kell készíttetni, hogy a nö

vendékek önálló munkaképességükről bi- 
sonyságot tehessenek.

E vissgálatok eredményének esetleges 
kiegészítése, valamint a szóbeli tárgyakból, 
különösen a kétes osztályzatú tanulók meg
vizsgálása a ssaktanár részéről, az igazgató 
vagy helyettese jelenlétében, minden tárgy 
utolsó órájában történik.

Végül a tanári kar osztályozó-értekez- 
letre ül össze, amelyben (vitás esetben szó
többséggel) megállapítja a növendékek 
osztályzatát minden egyes tárgyból, valamint 
a dolgozataik külső alakjára adandó érdem
jegyeket is.

A tanfolyam a szóbeli záróvizsgálattal 
végződik. A szóbeli záróvizsgáiét napját as 
az igazgató előre bejelenti a főigazgatónak, 
a fenntartó festhetnek, és idejében tudo
mására hozza a helyi érdekelt kereskedelmi 
testületeknek, tekintélyesebb kereskedőknek, 
különösen ásóknál', akiknél a tanfolyam 
növendékei elhelyezést találnak. At igaz
gató vezetésével és korlátolt nyilvánossággal 
megtartandó záróvizsgálatnak az a célja, 
hogy aa érdeklődők meggyőződjenek a 
tanfolyam gyakorlati működéséről. Ennek 
megfelelően a vizsgálat kereskedelmi tárgyú 
kérdéseket ölel fel, amelyekre a feleletet a 
tanított szakmák köréből kell meriteni a 
növendékeknek, akik es alkalommal gyors- 
és gépirási ügyességüket, valamint as irodai 
teendőkben való jártasságukat is bemutat
ják. A vizsgálat alatt a növendékek évközi 
házi és iskolai, valamint as év végén 
készített összefoglaló írásbeli dolgozatait a 
j elenlevö érdeklődök megtekinthetik.

A záróvizsgáiétól a bizonyítványok, az 
esetleges díjak, jutalmak stb. kiosztása 
követi. Célszerű, ha az igazgató a növen
dékek távozása után a megjelent kereske
dőkkel megbeszélést tart oly irányban, 
hogy merültek-e fel a vizsgálat folyamán 
vagy a már alkalmazott növendékek tekin
tetében oly tapasztalatok, melyek a szak- 
tanitás érdekében basznósithatók volnának.

A női kereskedelmi szakt.nfolyamró 
szóló bizonyítványt pontosan a csatolt 
minta szerint keli kiállítani. A bisonyitvány 
bélyegköteles (30 fillér), de kiállításáért 
dij nem szedhető. Aa esetleg szükséges 
bizonyítványmásodlatért az igazgatónak két 
korona kiállítási dij jár. A bizonyítványok
nak a budapesti egyetemi nyomda által a 
női kereskedelmi szaktanfolyamok számára 
kiadott szabályszerű bizonyítvány-nyomtat
ványokkal nagyságra, alakra és szövegezésre 
nézve teljesen meg kell egyezniök.

Az osztályzatok a következők:
a) az előmenetelből: jeles, jó, elégBe 

ges, elégtelen ;
ó) az írásbeli dolgozatok külső alakjára : 

szép, rendes, tűrhető,,rendetlen.
Annak a növendéknek, aki egy, leg

feljebb két kötelező tárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott, megengedhető, bogy a 
legközelebbi iskolai év kezdetén abban az 
intézetben, ahol tanult, javitóvizsgálatra 
jelentkezzék. Más iskolához az engedélyt a 
tanári kar javaslatára a főigazgató adja 
meg. A javitóvizsgálat ép úgy, mint az 
évvégi viaBgáiatok is díjmentesek. Azok a 
növendékek, akik a javitóvízsgálaton meg
feleltek, uj bizonyitványt kapnak díjta
lanul.

Az a növendék, aki az év végén 
ketttőnél több kötelező tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot, vagy as, akinek 
javitóvizsgálata, ha csak egy tárgyból is 
nem sikerült, a uifolysm megismétlésére 

utasi tandó.
Tárgy/dosttás és hiti óraszám.

Heti óraszám.

1. A kereskedelem ismerte
tése, kereskode'm, levelezés
és irodai munkák................. 3

2. Német kereskedelmi le
velezés ................  3

3. Könyvvitel .  ................. 3
4. Kereskedelmi számtan . . 3

t Arc a.
Fenyők között...

Illatos fenyőim, köttetek ha járok, 
Lelkemet ölelik édes, sselid álmok «...
Nem fogad madárdal, a stellö sem lebben ; 
Megigézve állok áhitatos cstndben .. .

▲ virág, mely itt nyit, oly csodás, oly üde, 
Ráhajol védőén a péirány levele.
Napsugár nem éri, zivatar nem tépi, 
Szellő susogáaa ismeretlen néki.

Ti, édes fenyőim 1 Ti fenséges hegyek, 
Oh mily édes gyöi-yor bolyongni köztetek. 

Mit érzek, nem tudom, köztetek ba járok 
Csak ölelnek lágyan, cscdas édes almok...

farkasai, Siposs Erzsi.

K Mán dl-
Sándor Elek gon dolb ózva járt fel s alá 

a nyomorult bórapos szobácskábán. Siegé- 
nyes, egyszerű volt ott minden. A régi 
párnázott bútorok, as ócska petróleum
lámpa, es egyik törött-lábú odatámasstott 
sarokaastalon vastagon tapadt a durva 
dohánypor a félig össsegyürt levelekre . ... 
Igazan, típusa volt es a kis fülke a garzon
lakásoknak. As ablak mellett egy hosszú, 
lábonálló sárga réskalitka disalett. Kopottas 
volt már as is, mintha valami ócskapiaoról 
került vo'na ide. Egy kanári madár ugrált 
benne. Vígan szökdelt a kis létrafokon, 
majd fürgén osipdesett a sárga madármagból.

A fiú hirtelen megállt előtte, ámint 
nézte ott azt a kis tollas jószágot, sápadt, 
sovány arcán valami bágyadt pirosság öm
lött el. Szédült a feje ; úgy érezte, hogy 
elszállt belőle a lélek, . .. elrepült túl a 
nagy város piszkos, kormos levegőjén át... 
A madár víg trillázásáéba kapott. A fiú 
meg nézte, hallgatta, majd egy széket hú
zott oda, kezére támasztotta fejét s me
redten nézett a sovány, kis madárra :

— ISzegtny, szegény jószág .... te 
bolondos álom . ..

Megcsukloti a hangja , .. mintha va
lami könny rezdült volna szempilláin. — 
Eszebe jutott az a régi mese :

Egyszer volt, hol nem volt , . . Nem 
volt az mese I . . . Ott messze, ott túl a 
havasok alján, abban az egyszerű faluban 
történt.

Fiatalok voltak, ostobák . . .
Sándor Elek felnevetett. Majd hirtelen 

fázósan összerezzent, mint aki saját hang
jától ijedt meg. A madár pár pillanatra 
abbahagyta a nótát, okos szemeivel na
gyokat pisiantoit a fiúra .... Igen, — ott 
a havasok alján, ott van az a kislány .. . 
Talán most is reá gondol, őrá aa elveszettre, 
a bujdosóra, kit mindenki megvetett, kinek 
nevét se ejtik ki sohase ....

Mert aa ő apja szigorú, puritán ember. 
Ast akarta, hogy ő is pap legyen. Neki 
azonban álmai vannak, melyek magas fel
legvárakba ragadnak, Ö művész lesz ; nagy, 

gazdag, nevét a féivilág ismeri, hangja 
ezreket, milliókat gyűjti... Ah, és ott, 
abban a kicsiny faluban, érái, — meg
halna öl...

Az apja kitagadta, — azt mondta, as 
ö családjába nem keil ingyenélö komé 
diás ... Az anyja sirt utána, — de nem 
volt hatalma ahhoz, hogy meglágyítsa az 
apa szivét.

Mikor attól a lánytól búcsúzott .. . ak 
kor kapta tőle ... A madátra néaett, majd 
ellágyulva suttogta :

— Édes, kis álmom l... Visszamegyünk 
együtt mi még hozzá...

Hirtelen elkomorult. A nyomorúságára 
gondolt, arra a sok átébezett nzpra, 
ha megtudna az az ősz édes anya, — » 
szive hasadna meg talán 1 . ..

És a bosszú, küzdelmes éveken át, ez 
a csöpp madár volt minden öröme, egy 1 
len barátja 1 — Es intette, ez vigasztalta, 
ha csüggedett, — ha sírt, — dalolt neki. ■.

Mikor levél jött, onnan a távoli ha
vasokból, a madárnak olvasta el .. .

Sándor Elek hosszan feisóhajtott, sze
retettel nézett a röpdösö jószágra e eztán 
vigasztalva, félig hangosan suttogta :

— Ne félj, Mandi . .. visszamegyünk 
együtt mi még hozzá I.. .

S múltak aa idők tovább, a nyomorú
ság mindig összébb húata a két elárvu.- 
szivet.

S egyszer csak, hosszú hót apók mu
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5. Kereskedelmi földrajz, a

fontosabb áruk ismerteté
sével....................................... 2

6. Szépírás.............................. 1
7, Gyorsírás........................... 3
8, Gépírás.............................. 2
Ez az óraszám a helyi viszonyoknak 

megfelelően egyik vagy másik tárgyból sza
porítható, azonban egy-egy tanulóra nézve 
» heti 24 órát még az esetleges nem köte- 
hjö órákkal együtt sem haladhatja meg.

Részletes tanitásterv.

1. A kereskedelem ismertetése, kereskedelmi 
levelezés és irodai munkák.

(Hetenkéit 3 órában.)

A közvetlen áruüzlet köréből vett tel
je és összefüggő üzleteseményeknek leve
let, ben való lebonyolítása kapcsán az adás
vétel a kis- és nagyobb kereskedésben. Alku, 
m grendelés, köiés, teljesítés, Bzámlák ki
egyenlítése. A levelekkel összefüggésben a 
cégre, cégjegyzésre, cégvezetőre éa a ke
reskedelmi társaságokra vonatkozó legnél- 
küiözhetetlenebb tudnivalók. Majd a hitel
kérés, tudakozódéi, hitel megadása vagy 
megtagadása következik levelekben bemu
tatva. Azután ugyancsak az áruüzlet köré
ből vett, megint a teljes és összefüggő le
velek alapján, sorra kerül a fizetés külön
böző módja. Utalvány, átutalás. A csekk. 
A m. kir., postatakarékpénztárral való érint
kezés. A váltó. A váltók kibocsátása, kül
dése, elfogadása, leszámítása, behajtása, 
telepítése. A váltókra vonatkozó legfontosabb 
törvényes intézkedések iimertetése.

Mindezeknek tanítását a gyakorlatból 
vett darabok bemutatása illusztrálja. A 
postatakarékpénztári forgalomban használa
tos nyomtatványok, vált mint váltó űrlapok 
kitöltésében a növendékeket leggondosabban 
kell gyakoroltatni. HaBon’óképen meg kell 
ve.ük ismertetni a vasútiéi, hajózásnál és 
postánál sűrűbben előforduló nyomtatványo- 

tán, mikor újra leesett az első fehér, szűzies 
hóréteg a mocskos földtömegie, — a nagy 
közönség valahogy észrevette a fiút. Esz
levette és felemelte. Csodás hangját di
csérte minden riporter, a kartársak irigyen 
néztek rá . . .

A nagyvilág megnyilt előtte, a távoli 
országok magukhoz hivták öt.

S a fiú ment, boldog volt, álmait 
érte el.

A nagy izgalomban, nem is búcsúzott 
kicsiny madarától, — as úton gondolt rá, 
— de csak egy pillanatra. A vonat rohant 
vele át a nagy hegyeken, a hosszú rónasá- 
gon ... A falusi pap-f ú, — sohsem lá
tott olyat.

Bejárta a nagy antik Róma minden 
dicsőségét, gyönyörködött Nápoly azúr 
égszinében, — a sorrentói narancsligeteket 
mind bejárta, — megjelent a párizsi elmés 
hölgyvilág szalónjaiban, gyönyörködött a 
svéd sziklás tengerpatohon ; bejárta a vén 
Európát, mindenütt hóditva, amerre ment, 
virág hullott rája, útját szép asszonyok mo
soly*  ragyogta be. Hogyha ezt otthon 
tudnák, ... ha as a kis lány látná 1 . . .

Mind kevesebbet gondolt rájuk. Nem 
6rt rá. Elfoglalta idejét a munka, a dicső
ig, az asszonyok ... 8 mikor a tavasz 
“’gérkezett, búcsút vett mindenektől, ha
zament pihenni.

A nemrég ismert művészt nagy tömeg 
jóbarát várta. Olyanok szorongatták kesét, 

kát s alkalmat kell nekik adni ilyenek 
kitöltésére. A telegráfra és telefonra vonat
kozó tudnivalókkal, nemkülönben a legfon
tosabb postai szabályzatokkal is meg kell 
ismerkedniük.

A növendékek alkalmazhatóságát nagy
ban előmozdítja, ha a levelezés körében 
minél előbb gyakorlatilag is elsajátítják 
mindama ügyességeket, amelyekre az iro
dákban szükségük van. így meg kell őket 
gyakorlatilag ismertetni a másolóprés hasz
nálatával, a levelek megőrzésének és ren
dezésének módjával, nemkü'öuben kívána
tos, hogy mihelyt csak lehet, a gyors- és 
gépirást is alkalmazzák a levelezés körében. 
Tervezetben vezetett tollbamondások is 
szükségesek.

Nagyban előmozdítja a növendékek 
gyakorlati érzékét, ha időről-időre kisebb 
csoportokban, mintaszerűen berendezett ke
reskedelmi telepekre is elvezetik őket.

A levelezés tanítása a levelekből indul 
ki ; ezek taglalása alapján maguk a növen
dékek megállapítják a levél vázlatát, amely
nek aralógiájára azután hasonló leveleket 
szerkesztenek. A helyes magyarságra, a 
nyelvi szabatosságra, a helyesírásra éa a 
levelek tetszetős, a gyakorlatnak megfelelő 
kiállítására, a gondos Írásra különösen kell 
ügyelni.

Rövid házi feladatok esetröl-esetre j 
félévenként három, osztályozás alá eső is
kolai dolgozat.

2. Hémet kereskedelmi levelesét. 
(Hetenként 3 órában.)

a) Kezdők. Tárgy ilag és nyelvileg köny- 
nyü német levelek olvasása, fordítása, tag
lalása, visszafordítása. Német levelek máso
lása (gépen is), tollbamondása; a diktandók 
k öleiörös javítása. Rövid mondatokból álló 
magyar leveleknek németre való fordítása. 
Könnyű foga'mazógyakor.atok. A legszüksé
gesebb nyelvtani és helyesiráai szabályok 
ébrentartása.

kik sohse is ismerték azelőtt 1 — Es Sán
dor E ek büszke, boldog vo:t.

Amint megállt kocsija azelőtt a kül
városi sárga kis ház előtt, mintha elpi
rult volna . . .

8 amint felfelé ment a szűk falépcső
kön, amint benyitott a szegényes szobába, 
— azt bitté megfu lad abban a kicsinyes 
környezetben . •.

Hogy is tudott ö itt lakni ? ... Körül
nézett. Tekintete unottan siklott a jól is
mert tárgyakon tova, majd hirtelen meg
akadt a kopott sárgaréz kalitkán ...

Mintha valami as eszébe jutott volna... 
közelebb lépett ... A kautka alján, a fi
nom szürkés homokon, meredten, kihűlt ta
gokkal, holtan feküdt a Mandi . . . Kicsiny 
szemei, nyitva voltak felig... kis feje 
mellére feküdt .. .

A fiú összerezzent, — a másik pilla
natban azonban affektáit hanyagsággal rán
tott vállain s cinikus hidegséggel je- 
győzte naog I

_ E pusztult a Mandi. ..
Aztán, mintha semmisem történt volna, 

kifelé ment * szobából, lármával csapta be 
maga után *z  ajtót, - v.ssz*  se nézett. 
Fütyülni kezdett s szökő léptekkel futott 
le . lépcsőn el, abból a szegényes, kopott, 

sárga házból. . .
Ferenczy Paula,

b) Haladók. A német levelezés tanítása 
itt általában a magyar levelezés nyomán 
halad s magyar levelezésből már ismert le
vélcsoportokat tárgyalja német nyeiveD. Az 
üzlet és a levelezés köreben előforduló ki
fejezések gyakorlása. A szóbeli és írásbeli 
gyakorlat utánképzésböl és magyarról né
metre való forditásból áll. Alkalomadtán a 
német nyelvtan és helyesírás szükséges 
szabályainak ismétlése.

A mmet leveleket felváltva némot és 
latin betűkkel kell íratni. A dolgozatok 
külső alakjára itt is nagy gond fordítandó. 
A gépirást a német levelezi e is alkal
mazni kell.

Mindkét csoportban rövid házi felada
tok esetröl-esetre ; felévenként három, osz
tályosáé alá eső iskolai dolgozat.

3. Könyvvitel.
(llűtenkéut 3 órában.)

a) Kyyszerü könyvvitel. A pénztár szá
madása. (Pénztárkönyv.) Áruk és értékpa
pírok nyilvántartása. (Áru- és válió-skontró.) 
Hitel- éa csereügyletek e számoiása. (Napló, 
főkönyv.) Lehár. Merleg. A könyvek zárása 
és az üzlet eredmeuyének meghatározása.

b) Kettős könyvvitel. A két alapkönyves 
kettős mód gyakorlati alkalmazása. (Pénz
tár. Nap.ó, Főkönyv. Próbamérleg.) Leltár 
és merleg. A könyvek zárása és az üzleti 
eredmény meghatározás*  a zarókimutatás 
alapján.

c) Folyószámlák. Folyószámlák a pro
gresszív, retrográd es fokozatos mód szerint, 
tgyenlö és változatlan kamatlábbal.

A könyvvitelre vonatkozó törvényes 
intézkedések.

A számviteli dolgozatok külső alakjára, 
a munkálatuk tetszetős és a gyakorlati 
életnek megfelelő kiállítására igen nagy 
gondot kell fordítani. A tisztázást mellőzni 
kell ; a növendékek szokjanak hozzá, hogy 
már első kidolgozásban e.fogadható munkál 
végezzenek.

Házi felidalokul csak az iskolában már 
megkezdett üslettervezet néhány tételének 
elkönyvelése adható. Félévenként három 
osztályozás alá eső iskolai do gozat.

4. Kereskedelmi számtan.
(Hetenként 3 órában.)

A négy a'apmüvelet, a méter-és nehány 
más fontosabb mértekreodszer, nemkülönben 
hazai és a fontosabb külföldi pénznemek 
vállárának és ösizevonásáuak bevonásával. 
8sámo as a leggyakrabban előforduló tört
számokkal. Előnyös műveletek. Korlátolt 
pontosságú műveletek tizedes törtekkel. 
Átszámítások.

Hármasszabály, olasz gyakorlat, arányos 
osztás, átlagszámítás.

A százalék. A százalékszámítás alkal
mazása : («) su ylevonásoknál: bruttó, nettó, 
tára (valódi, szokásos, átlagos és vámtára), 
pótsúly, fizetendő súly ; b) az értéklevoná- 
soknál : rabbat, skontó ; c) az üzleti költsé
gek számításánál : szállitódij vámdíj, bizto
sítási dij, alkuszdij, jutalék, jótállódij. 
Százalékszámítás kisebbített ée nsgyobbitott 
összegből.

Áruszámlák. Egyszerű árvetés. Eladó
kalkuláció.

Kamatszámítás (hónapokra és napokra.) 
Több töke együttes kamatja. A kamatláb, 

; * töke és as idő maghatározása. Belföldi 
I váltók lesiámitolása. Értékpapirssámitás a 

budapesti börze szokásai alapján.
A számtan egész tanitása folyamán nagy 

gondot kell fordítani a számolókészség fej
lesztésére.
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Ab előforduló jegyzékeket, számlákat 
stb. pontosan, a gyakorlati életnek meg
felelően, rendesen, csinosan kell kiál
lítatni.

Kisebb hősi feladatok esetről-esetre; 
félévenként hórom, osstályosás aló eső 
iskolai dolgosat,

5. Kereskedelmi földrajt, a fontosabb áruk 
ismertetésével.

(Hetenként 2 órában.)

Magyarország területe és lakossága. 
A lakosság megoszlása foglalkozás szerint 
(100 ember kősül bány foglalkozik iparral 
és hány kereskedelemmel). Nevezetesebb 
mezőgazdasági, állatorssági, ásványos és 
ipsri termékei és esek helyei. Esek exportja. 
A vasúthálózat fővonalai és as elsőrangú 
csomópontok. As egyes városok, mint vi
déküknek gazdasági osomópont jsi. Ezek 
részletes leirása, különösen aa ipar és ke
reskedelem szempontjából. A vasúti és 
hajósási menetrend használata. A gőzösökkel 
járható folyók és nevesetesebb kikötök. 
Fiume, Budapest részletesebb leirása. A 
kösös vámterület. A magyar és a kö.ös 
vámterület határforgalmáuak legnevezetesebb 
pontjai. Nevezeterebb osztrák áruk a ma
gyar piacon. Európa fővárosaiba és legfon
tosabb kikötőibe vivő vasutak, folyók és 
tengeri hajóvonalak. Importunk és riportunk 
főbb árui és piacai.

6. Szépírás.
(Hetenként 1 órában.)

A magyar és német folyóirás.
Előbb a betűk alakját gondosan, lassú 

ütemiráasal sajátíttatjuk el, aaután pedig a 
tanultakat leveleken, számlákon gyakoroltat
juk. A magyar szépírást a nehezebb ssavak 
helyesírásának gyakorolására is felhasz
náljuk.

7. Gyorsírás.
(Hetenként 3 órában.)

A leveleaő-gyorsirár. A mássalhangzók ; 
a magánhangzók jelölésének különböző 
módjai; mássalhangzók torlódása megfelelő 
csoportosításban ; vegyeshangu szók írása; 
magánhangzók torlódása; képzők és ragok 
egyszerűsítése; as igeragozás rövidítései ; 
számnevek, pénzek és mértékek röviditései; 
hónapok és napok jelsése ; tulajdonnevek 
éa idegen ásók Írása; a kereskedelmi 
életben gyakrabban előforduló kifejezések 
rövidítései ; ssójelek és monogrammok.

A gyorsírás alapos begyakorlása keres- 
kedelasi leveleken. Kisebb feladatok órá- 
ról-órára. Levelek diktátum után való Írása. 
Gyorsirási szöveg olvasása.

Ügyelni kell arra, hogy a növeodékek 
kesdetben széles, négyvonaiosásu lapokra, 
tintával lassan és pontosan Írják a gyorsiráai 
szöveget. Csak ba as Írásainknak teljesen 
birtokában vannak, lehet átmenni a ceruzá
val, egy vonalú papiroson éa kisebb betűkkel 
való gyorsabb írásra.

8. Gépírás.
(Hetenként 3 órában.)

Különböző rendszerű gépek keselése, 
rendben és tisstántartása. A gép kímélésé
nek a módja.

Irái különböző rendszerű gépeken, 
Bstük, szavak, idegen ssavak, számok, majd 
hosszabb mondatok írása, mint másolás és 
diktandó, mindig tekintettel a tizujjas rend
szer megtartására. Rendszeres, lassú, majd 
következetesen sebesedő gyakorlatok, Ösz- 
ssefttggő szöveg Írása satezogrammból. — 
Fogalmazás a gépen. — Különböző formák 
bemutatása; levél, boríték, levelezőlap, 

szerződések, ssám'ák. - Tabulátor. A 
sokszorosítás gyakorlása.

Mivel a gépírás elsajátítása a női 
kereskedelmi ssakt«nfolyamokban föfontos- 
ságu, gondoskodni kell róla, hogy minden 
tanfolyam kellő ssámu, jókarban levő, 
különbölő rendsserü írógéppel legyen fel
szerelve. A heti kétórai tanulást úgy kell 
érteni, hogy ennyi idő jusson minden egyes 
növendéknek (esetleg heti négy félóra.) 
Est még nagyobb számú gépnél is csak 
úgy lehet elérni, ha a növendékek mind
egyikének külön órabeosstása van s a 
gépírást turnusokban gyakorolják. A meny
nyiben esek as órák a tanításra szánt 
időn belül, avagy annak kezdetéhez vagy 
végéhes csatlakosva nem lennének beosst- 
hatók, a nap másik szakát is be kell vonni 
a gépirás gyakorlására stáut időbe. így délu
táni tanításnál a délelőtt, délelőttinél a dél
utánt.

Vége,

A modern líra.
Irta; Szedlaciek Tivadar.

Legújabb költészetünk a kilencszásas 
évek eleje óta föltűnően új útra tért a alig 
egy-két év alatt teljesen iráuyt váltóztatott. 
Erezhető volt e változás már Arany életé
ben is s a nagy költőt fájdalommal töltötte 
el a koamopolitizmus szellemének íróink 
körében való terjedése, amit nem egyezer 
költeményeiben kifejezésre is juttatott, han
goztatva ast, hogy az igazi költő sohasem 
tagadja meg faját, hanem mindig hű tükre 
marad nemzetének.

Ha ezt elpaneizolhstta már Arany, 
úgy mit szóljunk mi, akik ismerjük a jelen 
helyzetet, a nagy ellentétet a múlt és jelen 
között s a kévés hivatásos poéta melleit a 
nagyszámú kontár költő névsorát.

Ea a szomorú állapot, igaz, nem régi 
idő óta tart, de eme ne hány év alatt e 
szellem oly álialános jellemvonásává lett a 
költészetnek, hogy máris félelmetessé nőtte 

magát.
Költőink tüntetőleg nézik le hazájukat. 

Gőgös büszkeseggel vetik meg magyar 
saármaaásukat s szégyenük magukat, hogy 
e barbái földön élnek, melyen még nyomai 
sem találják a kultúrának. Ellenben keblük 
melegével ssállanak Nyugatra, annak me
tropolisába, Parisba a szivük miuden egyes 
dobbanása ennek ásói. Megszégyenítő 
reánk nézve, bogy honfitársaink körében is 
akadnak ily jóakaró pártfogóink, akik igy 
nyilatkoznak rólunk.

Mindezeket pedig nem a költészet 
emelkedett hangján mondják el, hanem 
valami új, eledaig meg nem hasznait 
hangaaineaettel éa saokatlan besaédmodorral. 
Úgy mondhatnék, hogy unra ultramodern 
kifejezéseket használnak, melyek a legna
gyobb mérvű értelmetlenséget meg termé- 
szetelleneaséget kölcsönözik verseiknek. 
Azt áilitják, hogy a mámoros hangulat 
szüleményei ezea éa mi uem érijük meg, 
mert nem vagyunk képesek beleképzelni 
magunkat ezen bóditó, öntudatlan állapotba. 
Lehetséges, hogy oly köiü.mények zöaöit 
keletkeznek, mint Pithia jóslatai, de meg 
valószínűbb, hogy e söngemenyek nem 
egyebek, mint a lehetetten teiek erőszakos
kodásai, amely mindenarou más sainbeo 
akarja föllünteini a világot.

O y visszahatást keit ea, mint a modern 
festészet tulcsapongáss, amely a ieglehetet- 
lenebb variációban hoasa a vászonra a 
termést et ezerféle rejtett mozzanatát.

Úgy látszik, mysstikusságra törekszenek, 
de as erőltetés leiattk háborgó kedelyet a 
legsötétebb értelmetlenséggé fajltja. Nem 
értjük meg őket, de talán asert nem, mert 
a mi kösuapiaa leikünk nem tud fő.emelkedni 
arra a szellemi magaslatra, mely lehetsé
gessé tehetné a költemény megértését és 
élvraásót,

De van közöltük ssámos olyan vers is, 
melynek még a rejtett értelmét is hiába 
keressük. Nem látunk bennük mást, mint 
ékes ssavaknak semmitmondó sokaságát s 
osak arra lehetünk büszkék, bogy nyelvünk 
mily könnyen meghajlik a verstan szabá
lyai előtt.

A sok hiba el'enében azonban el kell 
ismernünk kiváló verselő képességüket. 
Szinte boszorkányos ügyességgel rímelnek 
s nemcsak as uj formák, hanem a klaaz- 
szikus versmértékekben is a legteljesebb 
megelégedésünkre működnek. Amellett pedig 
dicséretreméltó még náluk, hogy számos 
érzelemnek a legtalálóbb kifejezését adják.

Természetesen esek nem jogositanak 
föl bennünket arra, hogy most már hibáikat 
elhallgassuk. Nem. De ast már állíthatjuk, 
hogy ma már eme végietekbe csapongó 
túlzások alább szállnak. Belátják maguk a 
vesetöférfiak, mily helytelenül cselekedtek 
és most már sokkal nyugodtabb irányban 
kesdenek működni. Es nem adok annak egy 
évtizedet, hogy a modern költészet vadhaj
tásai teljesen elpusztuljanak e főitekéről l

Különfélék.
— A FMKE. évnegyedes gyűlése. 

Nagy érdeklődés mellett tartotta a FMKE 
központi igazgató választmánya évnegyedes 
gyűlését Nyitrán. Gyürky Géza dr. tb. 
e'nök, ügyvezető aleinök bejelentette, hogy 
Dessewffy Emil gróf, aki közel négy éven 
át volt elnöke as egyesületnek, egy hozzá 
intézett magánlevélben elnöki állásáról le
mondott. A gyűlés aa elnök lemondását 
sajnálattal vette tudomásul, egyben megbízta 
az elnökséget, hogy az elnöki szöknek 
betöltése iránt a szükséges lépéseket tegye 
meg. Egyéb elnöki bejelentések után Clair 
Vilmos főtitkár előterjesztette as elnökség 
idössski jelentését, amelynek legérdekesebb 
része az, hogy az egyesület végre elérte 
ast, hogy sarósztmadssai fö.ösleggel zárul
nak. As egyesületnek est a kedvesö anyagi 
helyzetét az elnökség első sorban arra fogja 
felhasználni, hogy as egyesület óvónőinek 
anyagi helyzetet megjavítsa a es iránt mar a 
legközelebbi közgyűlésnek előterjesztem 
teez. As elnökség fölvette munkaprogram
jába a szabad oktatásnak szervezését a 
FMKE egész területén, úgy, amint azt 
Zichy János gróf vallás-és közoktatásügyi 
miniszter vonatkozó rendeletében körvona
lazta. A gyűlés ezután elhatározta, hogy az 
egyesület közgyűlését szeptember 17.-én 
tartja meg Léva városában : végül tudomásul 
vettek több uj alapító, örökös és rendes 
tag belépését. As egyesület uj elnökévé 
Craus István nyitrai főispán van jelölve, 
akinek megválasztása a szept. 17.-ÍZ1 lévai 
közgyűlésen fog megtörténni.

— Az egri érsek jubileuma. Múlt 
hó 31.-éu volt negyven eve, hogy Samassa 
József drt, az egri tudós bíboros erseaet, 
aki tudvalevőleg vármegyénk saülötte, Simor 
János akkori hercegprímás as esztergomi 
bazilikában püspökké szentelte. Samassa 
csak két évet töltött a szepesi püspöki 
széken, aiutan as egri érseki egyházmegye 
élére került. A 83 eves agg egyhasfejede- 
lem még most is teljes szellemi erőben van, 
aminek a napokban kiadott gyönyörű pasz- 
torlevele is bizonysága. Egerben nagy ün
nepseggel készültek megülni as évfordulót, 
de a főpap sserenyen kitért előle és fővá
rosi palotájába ment. Es alantomból a 
király is rendkívül meleghangú üdvözlő 
táviratot intéséit as érsekhez.

— Nyitrai óz Társa részvény tar 
BUlat e bó 2. au tartó.la első evl közgyű
lését Medveczky Sándor elnöklete a>att 
élénk érdeklődés me lett. A közgyűlés 
megelégedéssel fogadta as igazgatóság évi 
jelentését, mely 76Ö9 K. 18 isii. nyereségről 
ssamol el annak daoara, bogy as első év 
berendezkedése a legtöbb költséget igé
nyelte. A nyereség felosztására akként intéz
kedett a közgyűlés, hogy annak 10°/, a a 
gepek és sserstámoa érieacsöaa.ouesi 
alapjára, 5°/#-a as osztalék biztosítási alapra, 
300 K. a faiügye'ő-bizoiiaag díjazásúra 
forditlsMÓk, s részvényeseknek pedig rész-
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fényenként 5 K-, 600 drb. részvény után 
3QU‘J K. fizettessék ki, a fennmaradó 
3210 K. 32 f. pedig rendelkezési alapként 
keltessék. As osztalékot már e hó 3-ától 
kezére aa üzlet pénztáránál folyósítani ren
delte a közgyűlés; egyúttal elhatározta, 
ho'j » jövőben a tiszta jövedelem 10%-a 
„'igazgatóság díjazására fordittassék. Végül
m. /Választották a fe.ügyelöbizottságot Szi 
Igg-y Dezső, Ortmann Fidél és Fodor Adolf 
ize mélyében.

— Egyházi hir. Breyer Róbert zait- 
VS ssenyői plébános betegeskedésa miatt 
jet .udott javadalmazásáról ; helyettesévé

cs György segédlelkész neveztetett ki,
— Hangverseny Vihnyén. A Vih-

n, fürdőzö szépszámú közönség múlt hó 
gg. n hangversenyt rendezett; a jövede- 
le sk fele részét a kecskeméti földrengés

pultjainak, fele részét pedig a fürdő
je! p kápolna alapjának javára fordították. 
A épen sikerült hangverseny szereplői 
voltak : Bzlás Ilonka, Faller Irén, Viola 
Jozs», Gajdossy Érzői, Markly Sárika, — 
Berni lstvánné, Faragó Lajos, Nsgy Ar.úr, 
Reuiner István es Seresdy Lajos.

— Tüzek a vármegyében. Múlt hó 
27.-én délután Barsrudnón is nagy zivatar 
volt. A tüiü egymásutánban becsapott vil
lámok közül as egyik a róm. kath. iskolát, 
a másik pedig a vendéglőt gyújtotta fei. A 
gar.mrevi tűzoltóság azonnal a helyszínére 
sietett és rövid idő alatt lokalizálta a tű
sét. — E hó 1.-én Brogyán községben tá
madt tűz, amely rövid idő alatt oly rohamo
san terjedt, hogy majdnem tél falu leégett. 
A szomszédos falvak tűzoltóságai is segéd- 
aeatek az Oltásnál, de a pusztító eiemet 
nem bírták megfékezni.

— Tanfolyamot végzett tanítók. 
Iparostanonciekoiánk tanítói közül ez evben 
banyai Fereic Szegeden a kereskedőim), 
íreccka István ptdig Pozsonyban az ipar

iskolai tanfolyamon voltak, amelyet mind
ketten dicséretes eredménnyel vegeztek el.

— Kettős családi ünnepély. Ga- 
ramezenlbenedektn nuit hó 27.-en Ileri- 
heiuier Izidor takeieiledö es nagybérlő es 
neje Lázassságuk 25 eves lordu.ójat ünne
peitek ; különösen emelte a szép családi 
ünnepséget, hogy ugyanakkor kedves le
ányukat, Jolánt eljegyezte Gelber Sándor 
budapesti főmérnök.

— Gyászhlr. Súlyos veszteség érte 
Bitté dános garamkovácsi kániorianitót, 
akihez neje, szül. Dvorák Róza eletenek 
53. es boldog házasságának 25.-ik 
eveben e hó 3.-án, hosszas szenvedés után 
öveinek legnagyobb fajdalmára meghalt. A 
joleiaü úrasszony hült tetemeit Garamko- 
vacsi es vidékének lakossága őszinte rész
véttel pénteken, e hó 4,-eu kisérte ki az 
örök nyugalom hely ere.

— Esküvő. Amstetter János múlt hó 
31.-en vezette oltárhoz Léván özvegy Kiss 
N. Pamenak kedves leányá', Ilonát.

— Néptanítók figyelmébe. A Pesú 
Bir.ap millenáris alapjanak kamataiból ez 
evben is tia o,yan derek magyar néptanító 
lóg 69—60 korona jutalmat kapni, akik az 
országnak nemaetisegiakta helyein hazafias 
saeilamben működnek s a magyar nyelv 
tanítása, valamint a nemaeti érzés növelése 
körűi erdemeket szereztek. A jutám azért 
a mi varmegyénk nemel-es totajku iskolái
nak tanítói is folyamodhatnak. A juta ómra 
való igényükét a tanítok es tanítónők ma
guk is bejelenthetik, de lehetőleg hatósági 
oizouyitvannyal kísérve a tanfelügyelők es 
tanügyi hatóságok is ajánlhatnak érdemes 
taunosat. A bejelentőn egyszerű levelben 
leendő, minden bélyeg mellőzesével. A 
je.tu.aezes ideje augusztus ho lö. At ered
ően j t aug. 29.-an fogják kihirdetni.

— A belügyminiszter és a köz 
■égi járványkórház. Több község e.üi- 
jzrosaga kérdést intésén a belügyminisztérium 
uleiokes ügyosztályához, hogy a járvány
kórhazak berendezését a község sajat 
petwurábÓ! tariosik-e fizetni? A beiügymi- 
uisztei közeglszb< gilgyi osztálya hivatkozva 
az e tárgyban kibucsajtott miniszteri rende
lem-, értesítetté aa erdekelt községi elöljá
róságokat, hogy a járvány kórhazak költse- 
geiuek feieréasét a kincstár visszatéríti a 
községeknek.

i

— Uj egyházi felügyelő. A lévai 
ág. ev. egyház julius hó 25.-en tartott 
ülésében a városunkból való elköltözése 
miatt az egyházi felügyelőségről lemondott 
Leidenfrost Tivadart, aki ezen állását 18 évig 
* legnagyobb buzgalommal töltötte be, 
érdemeinek elismeréséül örökös tiszteletbeli 
felügyelővé választván, helyére egyhangúlag 
Medveczky Sándor gyógyszerészt, az egyház
nak eddigi másodfelügyelöjét választotta meg.

— öngyilkosság. Kakody György 
ZBelizi mészáros — mint tudósítónk értesít 
— f. hó 2.-án eddig még fel nem derített 
okból agyonlőtte magát.

— Dűlt jósol a Meteor ? A Meteor 
cimü időjelző lap szerint e hónapban nem 
lesz annyi száraz és meleg nap, mint jú
liusban. A meteorologus szerint augusztus 
hónap változási napjai : 1—2—5—10—17— 
21—24—25—26—29 és 31.-re esnek ; te
hát minden 3—4 napra várható hol itt, — 
hol ott eső. A legerősebb halátú változási 
napok, amelyeken minden bizonnyal várható 
eső ; 1.-én és 5.-én kívül : 17—21 — 25
és 29.

— A flóbert nem vadászfegyver. 
Egy konkrét esetből kifolyólag a közigaz
gatási bizottság egy legutóbbi határozatában 
kimondotta, hogy flóbert-fegy vérré! vadá
szati jegy nélkül kisebb madarakra való 
lövöldözés nem vadászati kihágás, mert a 
fegyver és vadászati adóról szóló törvény 
értelme szerint a flóben-fegyverrel való 
lövöldözéshez külön engedély nem szük
séges.

— öngyilkos akart lenni. Verebé- 
lyen e naposban Kengyera István 27 éves 
csendörtizedes a csendörlaktauya udvarának 
végén öngyilkossági rzándekból szolgálati 
fegyverét magéra sütötte ; a lövés azonban 
semmi kárt nem okozott benne. Másodszor 
már nem lőhetett, mert a lövés zajára ki- 
sietelt társai meggátolták öt az öngyilkos
ságban és csendőrt fedezet alatt Aranyos
inál ólra a kir. ügyészséghez szállították. A 
csendes, jóravaló és kötelességét mindig 
pontosan végzett csendőr öngyilkossági ki- 
setletének oka ismeretlen.

— Nyugdíjazott tanítók. A vallás
áé 1 özoktatásügyi miniszter Ladányi Bernát 
zsarnócai es Dobó Miksa oszlányi munka
képtelen izr. elemi iskolai tanítókat nyug
díjazta.

— Katonai Újítások. A hadvezetőség 
körében egy etdekes es örvendetes tervvel 
fogialkoznaa mostanában. A terv, amely 
mer a közel jövőben megvalósul, — az, 
bogy az eddig nyomasztó súlyú borjú 
suiyát újfajta pakolást mód által lényegesen 
apasztják a igen csekély lesz a súlya. A 
részletes Útmutatásokat legközelebb közzé
teszik a katonai szaklapokban. A haderő 
ujjászervezesevel kapcso.atban 72 ezred 
gepfegy verosztályokat kapott, úgy, hogy 
minden ezrednek már 2 osztálya var. A 
mostani hadgyakorlaton — mint Írják — az 
ezrediknek teljes háremedre egy harmadik 
gepfegy verosziályt is juttatnak s a szüksé
ges lovakat ezen célra az illető bérlőktől 
fogják bevonni.

— Megfékezett végrehajtók. A tá
ltosán elismert do og, bogy a végrehajtó 
nem • legudvariasabb éa a iegt. pittatoeabb 
ember. M.kor a kapun bejön, az egész ház 
tudja, hogy kit keres fel nem valami ba
rátságos találkozás céljából. Azt pedig leg- 
inkábD a kereskedők tapasztalták keserve
sen hogy ha egyik a lka másoltjuk fizetését 
foglalja le a végrehajtó adóba, bizonyos, 
hogy eppen olyankor állít be as üzletbe, 
amikor ott legtöbben vannak. Pedig az 
1883 évi 73.662. számú rendelet világosan 
megmondja, hogy a f.zetes^etiitá. az 1 belő 
lakásán, nem pedig a munkaadó helyiség 
ben foganatosítandó. A Kereskedők pana
szára most a belügyminiszter rendeletét 
adott ki, hogy a túlkapásoknak vettessék 
vege s a végrehajtók ragaszkodjanak szi
gorúan a rendelethez. Szóval nem a gazda 
üzletében, hanem a végrehajtató lakásán 
tegyek tiszteletüket,

— A hadügyminiszter a katona- 
Hnztek leányaiéit. Becsi híradás szerint XuÍ/"‘>r Budapesten tizzti leány
nevelő intézetet és mternátust étesit, 
amelyben 40V leányt lógnak elhelyez™.
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Csak oly katonatisstek leányait veszik fel, 
akik vidéki garnizonokban teljesítenek 
szolgálatot. Az internátus dija havonként 
40 kor. lesz a tanítás költségeivel együtt. 
Az építés hír szerint már a jövö évben 
megkesdödik.

— Uj rendszer a táviratok kéz
besítésénél. A lávirdatorgaiom könnyebb 
lebonyolítása végett a taviróigazgalóság 
elhatározta, hogy a közel jövöbeu egy uj 
rendszert léptei életbe, melynél a sok 
táviratit vállalatok távir. tsit nem fogják 
kézbesíteni, hanem telefonon fogják annak 
tartalmáról értesíteni. Sőt meg fogják en
gedni, hogy Budapestre címzett táviratok
nál — telteve ha a címzett telefonnal 
rendelkezik — minden közelebbi c.m nét 
kül csupán a vezetéknév ér a telefouszám 
legyen a távirat címe. A távíró-igazgatóság 
egyelőre a nagyobb előfizetősét vélemeny- 
adasra fogja felhívni ez uj rendszer dol
gában.

— A különböző népek kenyér
fogyasztása. Pontosan összeállított sta
tisztikai adatok szerint 1890.-ig a franciák 
fogyasztottak legtöbb kenyeret. Egy évre 
tpjeukiui 258 kg ese.t. A második helyet 
Danis, a harmadikat Belgium, a negyediket 
pedig Németország foglalta el. Kenyérfo
gyasztásuk sorra ; 256, 240, illetőleg 211 
kg voit Bzemélyenainl évente. Ugyanazon 
évben Bvajcbau áOÖ, llo landtabau 201, 
Orotzoisztgoan 173, Ausztriában 168, Ma- 
gyarorszagbau 155, Portugáliában 107 kg 
kenyér jutott egy személyre. Jelenleg 
Dania fogyaszt legtöbbel, egy-egy személy 
etenkint 287 kgmol. Utána Belgium, Fran
ciaország, Németország, majd bvajc követ
kezik 274, 254, 230 es 212 kg személyes 
évi fogyasztással.

— Belratások az állatorvosi főis
kolába. A budapesti m. kir. Állatorvosi 
Föiekoian a beiratkozások az 1911/912. tan
évre szeptember hó 1—8.-ig bezárólag fog
nak megtartatni. Az állatorvosi tanfolyam, 
melyre gymnasiumi vagy reáliskolai bizo
ny nvaiy alapján történik a felvetői, négy 
évig lan, ok.cve.es gazdászok azonban, ha 
erettbégi bizonyítványuk is vau, három év 
a'att is elvégezhetik. Szorgalmas es szegény
sorul hallgatók szamara állami ösztöndíjak 
vaunak nagyobo szambán rendszeresítve o y 
formán, hogy jeies érettségi bizonyítvány 
alapjan beiratkozó hallgatok 600 K, jó 
érettségi bizonyítvány alapján beiratkozok 
400 K ösztöndíjban részesülhetnek, mely 
ösztöndíj a tanfolyam közben tanúsított 
elomeneit lhez aepest 800 K-ra emelaedhe- 
tik. Ezeoaivül a szorgalmas hallgatók a 
tandíj fizetések köteiezelisege alól is fel
menthetők. Úgy aa ösztöndíjakért, mint a 
tandíjmentességért a beiratkozás alkalmával 
kell a lö.dmiveiea ügyi miniszterhez címzett 
kérvényeket a főiskola rektori hivatalnál 
benyújtani.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Tarsa r. t. könyvkeres- 
kedesében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldőéi költségét.

A bőr pattanásai és egyéb osz
tatlanságai, melyek annyi ember 
arcát elcsúfítják, majdnem mindig a 
nehéz emésztés következményei. Aki 
gyomrát a Ferencz József-keserüvizzel 
következetesen rendben tartja, annak 
mindig egészséges és tiszta Iobz az 
arczbőre, mert ezen természeti gyógy- 
kincs tartalmazza a legtöbb tisztító só
kat. Állandó használatra elegendő, ba 
kétnaponkint reggelizés előtt körülbe
lül fél pohárral iszunk.

Szerkesztői üzenet-
R J. Budapest. — Ha ninca neki iparengedélye, 

jelentése fel üt a föeaolgabirói hivatalnál. Aa 1884. 
XVII. 16ö. J elerint 60 írtig terjedhet# pénzbüntetés
éé! büntetendő, aki ipart önállóan tts iparigaaolváuy 

nélkül.
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Hivatalos közlemény.
5331/1911. s«.

Hirdetmény.
Léva r. t. város képviselőtestülete 

4452/1911. saámu határosstával tervbe 
vette, bogy a város tulajdonát képeaő 
városi nagysaálloda öbbkob üzleteinek bérlői 
Fertikó Jótsef és neje lévai lakotok összes 
ülteti berendezéseit és ingó vagyonát tőlük 
teljes tulajdonjoggal megvásárolja ée tény
leges birtokába vessi az egyezségig meg
állapítandó vételárban s ezen összegből 
Fertikó József és neje összes hitelezőit — 
aa egyezségig leszállítandó összegekkel — 
végleg kielégíti.

Miután pedig Léva város nem biztos 
abban, hogy a bérlők összes tartozásait is
meri-e, s összes hitelezői eddig mind fellép
tek-e ellenük s a várossal mind érintkezésbe 
léptek e ? Ezért mindazon ismeretlen hite
lezőket a város nevében fölhívom, hogy 
1911. évi augusztus hó 8,-tk napjának déli 
12 óráig a Fertikó J. ée neje bérlők elleni 
összes követeléseiket nálam igazolni ée 
bejelenteni szíveskedjenek, mert a város a 
bérlők üzleti berendezéseit éa ingóit átvéve, 
a bérlők nem ismert köte ezotteégeiért nem 
leend felelős, s jövőben a város Fertikóék- 
nak a szállodát felszerelve adván bérbe, a 
nem jelentkezett s a város előtt iameretlen 
hitelézök a szálloda területén levő ingókra 
végrehajtási jogokat jóhiszeműen nem azé- 
rezhetnek.

A város ki zönsége a bérlőknek általa 
nem nmert tartozázáért semmiféle álakban 
sem vállal felelősséget.

Kelt Léván, 1911. évi aug. 1-én.
Bódogja. Xj*joz  

polgármester,

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi julius hó 80-tól 1911. évi aug- ho 6-ig.

Születet.

A szülőt ueie <e§8.°tus
A gyermek 

neve

Szitáry Béla Keller Elvira leány Flóra, Margit 
JuliannaBudai József Schuier Józsa ’eá; y

Budavári F. Ulrich L. leány Ludmilla
Pleva Mihály Halbavi Julanua tiu László

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve

Ams'ádter Jánoa Kis Ilona r. katb.

Halálozás.

Az elimuyt neie Kora A halál oka

Steiner Jolán 11 tüdőgümükór
Urgela József 60 szervi seivbaj
ifj. Ruszuyak Pál 4 hó gyomorból hurut
Chlebo Julianna 7 angolkór
Molnár Etel 1 bó velesaül. gyeng.
Kalapos János 66 tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Bot a tvesető ; Bilcaek József randőrk«p:tány

Busa m.-máasanként 20 kor. 60 fill. —
21 kor. 40 KétaiereB 17 kor. — fill. 18 
bor. — fill. — Rozs 14 kor. — fill. 16 kor-
— fill. — Arp -. 14 kor. 40 fill. 16 kor. 
Zab 15 kot. 60 fill. 16 kor. 40 fii
Kukorica 18 kor. — fill. 19 Kor. — fi.

— Lenese 24 kor. — fill. 25 «or. — fill. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö-

12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Nyilttér.

M O LL-FÉ LE
US_E L D LITZ-P O R *
Enyhe, oldó bázrézer nádasoknak, kik .uresztes 
zavarokban és az illő • lttnód <gyelb köveihez 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára S korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll
készítményeit.

bedörzsölés,
elismert, regi jóhirnevü bázisáét
Szaggatás és bűiéiből származó 

mindennemű betegs^g-k ellen.
Eredeti üveg ára kcr.

Kapható noindtn gyógyszertárban 
és drogériában.

Főszétküldési hely MCLL A. qyóuyszerész
Cs. kir. r.dv, tzállitó, Bécs, I. 'Jnacbbnen 9.

Harisnyakötést és — — 
— — gépfej elést elvállal 
Mazur Anna Lévan Simor utc/a 3.

Eladó kuglizó.
A lévai kaszinó, jó karban levő 
fedett kuglizóját teljes felszere
léssel eladja. Bővebbet KOTTEK 

FEBENC urnái Léván.

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a d. é. közön

séget, hogy uj bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.
2063/1911. tikvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járÁsbiróa;g mr.it. llikvi hatóság 

közlirre teszi, hogy Kobu Liua vegr<hajtan nak özv. 
Horváth Sándorné sziii. Bedéi Erzsébet végrehajtást 
ssenvtdő ti eui végrehajtás! ügyében özv, Huiváth 
Sándorue aziii. Budai Erzsébetnek a lévai kir. járás*  
birós-g területén Ujbars község határában fekvő es az 
ujbarsi 818. BZijkvbeu A I. 10 sor 1117/2 h 8'áinu 
egesz iugatiauara 137 korona, az ujbarsi 1074 sz'jkv- 
ben. A 3. sót 872/a hrszámu ingatlanban! 8/9 részére 
357 korona, az ujbaisi 1385 sztjkvben A 1 sor szám 
alatti 16/24 teeki legelőben! 1/3 rész illetményére 8 
korona, kikiáltási arban, ezen ingatlanokra C. 5. 5. 1.1. 
alatt Dávid Andiásne javára bekebelezett özvegy' jog 
fentartas .val es Végül az ujbarsi 1133 szíj ívben, A 
I sor 810 brszáui a>a t telvet ingatlaub.l a végrehaj
tást szenvedőt illető 1/2 rész illetményére m ndeu 
korlátozás nélkül t59 kotoua kikiáltási álban az 
árverést elreude.te meg pedig a Vhu. 26.alapján 
akként, nogy ezen határnapon az ingatiauoa a meg*  
állapított kikiáltási ar ketharmadaual alacsonyabb arou 
eladatni nem fognak.

Ezen nyilvános bírói á rverea 1911. évi augusztus 
25. napjan délelőtt 9 orakor Ujbars község házánál 
lesz megtartva.

Az árverdui szándékozók tartoznak az ingat auok 
kikiáltási arauak lU0/°-at készpénzben vagy az 1881. 
évi LX, t. ez. 42. §*abrtii  je.zett artOiyamuiai számított 
ös az 1881. évi 3333. számú 1. M. li. 8. §-abau 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki Ül.dvtt 
kezth-.z letenni vagy aa 1881. évi LX. t. 170. § ez 
értelmében a hana peuzuek a biruaáguál történt 
tlőieges elbeiyezescroi kiállított szabályszerű elismei*  
vtnyi átsző gaitaini, mely kötelezettsug alól csak a 
Vbn. 21. §-aban megnevezettek vaunak feluieutve.

A kikiáltási amál magasabb igeret esetén a 
bénái pénz a Vlin 25. § ának megfelelően és az ott 
jePe.t következmények terhe alat. kiegészít mdö.

Kelt Léván a kir. járásbíróság m nt telekönyvi 
hátságnál a911. évi május hó 19. -apjá'i. Pogauy 
a. k. kir. jaráabiró.

A kiadvány hiteléül.

Dodek
hir. telekkőuyvvezető,

Kiadó lakás. =
Kossuth-utca 16 szám alatt 3 
szoba, konyha, éléskamra, kü
lön udvar és fáskamrával 
november l től bérbeadó. Bőveb

bet Klapka-utca 13 8zám.

= Eladó ház. =
A Kossuth-utczában levő 

Borcsányi-féle ház szabadkéz
ből eladó.

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

r f

Mindenféle fém, valamint tört gép 
alkatrészeket, öntvényeket stb. cs.kis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Madarász Jónás lakatos mesternél 
Léva, Zugó utca 6.

<< §& í-
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ifcy/ 'j W Védjegy: „Horgonyt*

A Liniment. Capsici comp., 
a U orgony-Pain-Expeller 

pótleka
ogy régjónnl bizonyult házizz.r, mely már 
,nk év óta legjobb bedörzaolésnak bizonyult 
kötvénynél, osúznál ée meghiilézcknél. 

t Igyelmeitetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üreget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei eo a Richter 
cégjegyzésitől ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K — .80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tőrök József 

gyógyszerésznél, Budapest.

Ol Rlciltr i/öjnztrtin u „Aruy iriifiiitiz'
Prágában, ElisabetlutnaM 5 neu.
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Eladó füszertizlet.
Jó forgalmú, járási székhelyen ahol 
6 országos vásár, 2 hetipiac közvet
lenül az üzlet előtt van, családi ügyek 
miatt áru nélkül, esetleg áruval is 
folyó év október 1-től átadó. Bő
vebbet Sohulcz Simonnál Bát 

(H o n t m e g y e.)

Eladó bérház.
2 utcára nyíló ház, amely 1700 K-t 
jövedelmez, 2 üres telekkel elutazás 
miatt eladó. Bővebbet Kohn Adolf 

kereskedőnél Léván.

Gazdák figyelmébe.
Superfosfat, Thontassalak, szárított 

marhatrágya úgy vaggon, mint kicsiny 
mennyiségben, továbbá príma porosz 
kőszén és kox szintén nagyban 
éa kicsiny mennyiségben : kapható 
Verbofszky Joachimnál Léván. 
László utca 2 szám.

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.

„A20LLA“| 

áltál mey- 
•ingáivá éa 
cgj óbbnak 
minősítve 1 

van. I 
Kft évijöt-l 

állás. 1 
Ára I 

ucatoniéníj 
4.-, 6.—, I

8.—, éa I 
10. ioronoi

GUMMI
k, különlegesség, j 
P A tudomány mai.

állása szerint j| 
bebizonyított 
legjobb létező

1 Gummi jS 
óvsur. A ■

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
áen yyógy- 
szertárácan 
es jobb dro 

gériákban.

Követelje neonban, hogy a szállítója önnek csakis 
CiLLA-t adjon fs ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint .ép oly jit‘ feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLA“ niBinar Wien. HI437 Fraterstrasse 51
Kopható Léván: KKAFP 1. drogériájában.

VI. Üteg utca 19 

„Béni*

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

V ro8i raktár és ir<da;
V. Lipót Körút 22.

Világhírül Eredeti!

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb Üzeme* 
nBenzu nyersolaj motor.

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

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

Föltételek Tokody Imre háztulajdo
nosnál tudhatok meg.

BIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gvártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplőkászleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

fisetési feltételek. KJltségTeljes jótállás, kedvező
vetés és árjegyzék ingyen és bé.'mentve.

Császárfürdö ■ es teli gyógyhely a 
■vsgyír irgalmasrt nd tulajdona. Elsőrangú 
kénes hévvizü gyógyfürdő ; modern berer- 
d<zétü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, kü ön hölgyek és 
urak részére. Törők-, kő- és márványfür- 
dök : höleg-, szénsavas- es villamosvizfür- 
dők. A fürdők kitttuő eredménnyel használ
tatnak főleg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangáeokuál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedig nincs.Prospektust ingyen 
és bérmentve küld.

Az igazgatóság

Ajánljuk:
legolcsóbb napi álak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

Szíves megkeresésre készséggel »zoJgélunk specziálls 

árnjáulattal — Nagybani vételnél külön ajánlat.

valamint állandóan friss CSeirege- 
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb csemegearuinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
oarbollneum, 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,
pcrtland és románczement 

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

DISZKOSZORUK,
fa- és érczkoporsók gyári áron!

Varrógépek
5 évi j ót á

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- éa vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas- 
árubázunkat.

Állandó raktárt tartunk legfi ornabb nickel. alumí
nium email, öntött és lemez

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél tépavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaárn. 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, kendirtömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.
Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 

pneumatikok nagy raktára.
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„A köztudatba ment át“, S. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja *W  
teljes jótállás mellett 

a leghlrnevesebb 
motorcseplökeszleteket

H Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár
lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár 

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók Nyitrai és Társa r. t. 
hljC^yzéSÍ kártyái könyvnyomdájában, — L é vá n.

Motor kerestetik.
Használt de jó karban levő villamos 

egyenáramú 1|2 vagy 2 lóerejü 

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

Nagyobb gépgyár keres megbízható

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

í«Stí>ítx(>-^íió< tí( A-rt i #Ai(á«-ffiRn(á, I
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KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
zniDQUUf VV 1 Interurbán talefea :
(KAÍioIuIjuIuJ vihnyepeszerény 7. sí.

Táviratcilm ■
Sörgyár VltinyepesreréDj

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör“
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
é» 0.5 és 0.7 1. palaczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 
WEIL JAKAB 

Léva Jf ártonfy-utcza 9 szám. 
Pártoljuk: a. megyei ipart !

^■€>€><=>OO<_____>€3"O

II/NAPP DÁVID
■W mezőgazdasági és varrógépek

nagy raktára LÉ’V'.Á.TQ"- 
— Telefen eián: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szivesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.
— Hazai gyártmányú gépek 

X u. m. HOFHEBR és SCHBANTZ-féle gőz- 
Q cséplő készletek, GANZ-iéla motorok minden 
X nagyságban, valamint minden e szakba vágó 
kJ ■- gépek és géprészek. =====
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Kézlnunka! Előny omda I
&
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Nyári újdonságok:
Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 

csipke, betét, hímzés stb.
Női és úri fehérnemű, nyakkendő, 

harisnya, zsebkendő nagy választékban.
□
1

SZ ILÁRD JÓZSEF 
divatáruházábrn 

CÁL'VIJST PALOTA.

*
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Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.


