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Tanítók beszámolója.
Magyarország tanítói a múlt hé

ten tartották VII. egyetemes tanitógyü 
lésüket, melyen beszámoltak az ország 
tanügyi állapotáról, részletesen megvi
tatván az elért eredményeket, tüzetes 
kritika tárgyává tevén a jövendő fel* 
datokat. Meglepett mindenkit az a lel
kesedés és szeretet, mellyel a magyar 
tanítóság lógja fel élethivatását. Nemes 
idealizmusukon átcsiüan a jövendő 
nagy Magyarországnak reménye, mely 
a magyar tanitók által nevelt életerős 
generációban fogja megtalálni önzetlen 
s kitartó bajnokait.

Megváltjuk őszintén, nem kis fela
dat nehezül a tanitók vállaira. Nekik 
kell meghódítani a magyarság részére 
Magyarországnak eddig még az idegen 
elemek által megszállva tartott terüle
teit Le kell rombolni azt a kinai 
falat, amit a nemzetiségek hallatlan 
pénzáldozatokkal állítottak a rohamosan 
előretörő magyarosodás szelleme elé. 
Ép ezért kissé elfogulva vártuk a ta- 
nitógyülést, hogy meghalljuk és meg
lássuk munkájuk eredményét. Remél
tünk és aggódtunk. Reméltünk, mert 
hiszen a magyar tanítóság ismert haza- 
íisága, kitartással párosult lelkesedése 
a legszebb reményekre jogosított, más
részt aggódtunk, mert, mi tagadra, oly 
kevés eszköz áll a tanitóság rendelke
zésére, sőt magának és családjának 
fentartása annyi gondott okozott nekik, 
hogy egy cseppet sem csodálkoztunk 
volua, ha belefáradt volna, ha ereje 
megtört volna a küzdelemben. Annál 
nagyobb tehát az örömünk, amidőn a 
legszebb Bikert írhatjuk a derék tani
tóság számlájára.

Itt a Felvidéken érezzük leg
jobban, hogy az ország jövője, a ma
gyarság erős fölénye derék tanítóink 
működésétől függ. Magyarország a 
legutolsó évtizedekben a népnevelés 
terén nagyot ha’adt. Ennek a ténynek 
tulajdonképeni alapoka, hogy a tanító
ság munkája lelkiismeretesebb, széle- 
sebbkörü lett és, hogy a nemzet a 
tanítótól nagy fáradsággal megszerzett 
erős képzettséget követel. Aki ennek 
a követelményeknek meg nem felel, 
a törvény értelmében az iskolából el
távolítja. Ez a megszélesedett munka
kör uj problémákat hivott életre. És 
e problémák jogosak. A tanítóság 
megélhetési problémái foglalkoztatták 
most nemrég a közvéleményt a nagy 
tanitógyülés alkalmával,

Hét éve elmúlott annak, hogy a 
magyar tanítóság egyeteme a főváros
ban összegyűlt, egyrészt auyagi bajai
nak, másrészt a népnevelés nagy fon- 

, tosságu kérdéseivel kapcsolatos tételek 
megbeszélésére. Hét év után most a 

| múlt héten ült össze ismét a tanitó- 
gyüiés, hogy az azóta felmerült újabb 

I p oblémák megvitatásra kerülhessenek. 
Az újabb generáció tanulva és 

| okulva törtetett előre missziójának be
töltésében s kegyelettel megőrizve a 
kidőlt bajtársak emlékét, épít a nem
zet javára megalapozott kulturtemplo- 
mon, hogy az a magyar haza és a 
magyar tanitóság büszkeségévé váljék.

A magyar tanitóság sorsa mind
eddig a küzdelem és a bizakodás volt. 
Nehéz munkát végez a tanitóság s 
minél nehezebb munka jut osztályré
széül, annál jogosabb azon követel
mény, hogy e munka legyőzéséért erő, 
megelégedés ób bizalom jusson osz
tályrészéül.

Haladunk a kultúrában, haladunk 
a gazdaságban és nem értjük meg, 
hogy mindezen haladásban csak a ta
nitók az alapvető munkások és a ta
nitók sorsa a legelhanyagoltabb, ho
lott a tanitóság végzi a nehéz úttörő 
munkásságot, megformálja a magyar 
nemzet erejét és mélyíti gondolko
dását.

A magyar tanitóság erőpróbára jött 
össze az egyetemes gyűlésen. Fölemelt 
fővel hozta az ország tudomására, 
hogy megérti feladatának fontosságát, 
tudja hivatásának jelentőségét és ezek 

j jogossá teszik követeléseinek teljesi- 
i tését is. Napról-napra súlyosabbak 
! lesznek a viszonyok és alig észlelhető 

az a segités, amely a nagy feladat 
teljesítésére hivatott tekintélyes tanító
osztályt munkája leküzdésében erőtel
jessé tenné és neki a tisztességes meg
élhetést lehetővé tenné.

A VII. egyetemes tauitógyülés le
folyása, a tanitóság impo’.áns részvé
tele és a tárgyalás alá került tárgyak 
mind azt bizonyítják, hogy a tanitóság 
már megérdemelné azt, hogy megér
keznének a tettek, amelyek a tanító 
nehéz sorsát megjavítanák és a neki 
igazságosan járó mindennapi kenyeret 
meghoznák.

Dicsérettel kell kiemelnünk külö
nösen * barid tanítóságot, mely várme
gyénknek nemcsak tiszteletet és elis
merést szerzett a nagygyűlésen, de a 
barsmegyei tanítóságnak előkelő sze
repet is juttatott. Ez azt bizonyítja, 
hogv vármegyénkben a tanitóság nem 
csak hivatás* magaslatán áll, de értel
miségénél, kiváló szorgalmánál fogva 
mintaképül is szolgálhat másoknak. 
Vármegyénket ép derékban szeli a 
nyelvhatár. Innen vívandó meg a 
harc felfelé. S talán a I. M. K. E. 
tehetne mellettünk tanúbizonyságot, 

hogy tanítóink egyike sem vonja ki 
' magát a küzdelem elől s lépésről-lépésre 
: mennek előre diadalmenetben a ma

gyarság zászlójával.
Ha van valaki, aki méltó arra, 

hogy sorsát aggódó szeretettel kisérje 
I a magyar haza, úgy a tanitóság az, 

melynek tagjai névtelen hősként em
berfeletti erővel végzik az uj honfog
lalás nagy és nehéz munkáját.

A játszótér a nepnevelés kereteben. 
Folytatás.

Első sorban tehát a tanítónak kell 
magát a játszótéren otthon éreznie, a játék 
szabályait al posan ismernie, valamint azt 
is tudnia, hogy melyik játéa felel meg a 
gyermek korának vagy erre való tekintet 
nélkül, a gyermek testi állapotának. Ez 
olyan föltétel, mely nélkül * tanító a legjobb 
akarattal sem képes a kívánt eredményt 
elérni. Az angolok, amerikaiak és németek 
ezt nagyon jól tudják. Az előbbi két nem
zet már a tanítók képzésénél ad módot a 
jelöltnek, hogy mindazt az elméleti és gya
korlati ismeretet elsajátítsa, amellyel a jó 
testnevelőnek bírnia kell. Németországban 
évente küiin játékfolyamokat rendeznek, 
melyek ingyenesek és amelyeken évente 
átlag 715 tanító éa 311 tanítónő nyer a 
szabadtéri játék vezetésében kiképzést, 
amint azt a Magyar figyelő múlt évi 13. 
szamában közölt cikkemben körülményesen 
letárgyaltam. Megjelöltem ott azt is, hogy 
könnyen lehetne nálunk ilyen ingyenes tan
folyamnak a költségeit előteremteni, ha 
minden magyar város és nagyközség 
minden ezer lakosa utáu csak egy koronát ál
dozna erre a célra. Megszivlelte-a valaki ezt as 
eszmét, melyet felvetettem, nem tudom, de 
azt hiszem, hogy a magyar tanítók köréből 
is fe’ kellene hangzani* annak az óhajnak, 
bogy adassék nekik alka'om és mód az 
ifjúsági játék megismerésére és mindazoknak 
a tudnivalóknak az elsajátítására, melyekre 
a jó játékvezetőnek szüksége van.

Azt hiszem, a játéktanfolyamok nagyon 
ránk férnek, fia a tanító az azokon szerzett 
tapasztalatok mellett még igazi pedagógus 
ia, akkor nemcsak helyesen fogja a játékot 
vezető', hanem annak neveléstani jelentő
ségét hasznosítani is.

A játékban kifejteit önuralom, önfe
gyelmezés, * testi fájdalom fitymálása a 
győzedelemért való küzdés hatalmasan hat 
a fiatal egyén akaraterejének és bá'orságá- 
nak fejlesztésére, amely két lelki tulajdon
ságon alaDSzik a sz lárd jellem ; nem szabad 
azonban azt hinni, bogy a testgyakorlással 
zorzett testi ügyesség és erő mfr magában 
foglalja as akaraterőt is, mert az csak a 
testi képességek pedagógiai célzattal irányított 
kiművelése közben fejlődhetik ki és gyara
podhat.



Téved tehát, aki azt hiszi, hogy elég 
ha a gyermekeket kiterelik a rétre, a ját
szótérre és aztán szabadjukra hagyják. Az 
ugrálás,jbukfencezés és szilaj tülekedes-dula- 
kodás s az erősebbek hatalmaskodása lesz 
ugyan jó hatással az izomzat, a tüdő és a 
szív megerősítésére, de egyúttal minden 
neveléstani érték híjával ia. Az a szabadság 
és önrendelkezés, melyet a játszó gyermek
nek és ifjúnak a játszótéren biztosítanunk 
kell : szabadossággá, zabolatlansággá fog 
elfajulni és a tanitónak minden jámbor ne
velési törekvését tönkre Bilányithatja. Viszont 
helytelen az a nézet, mely a régi, német 
szertorna tanításának egy ik rákfenéje vo t, 
tudniillik: hogy a játszótéren szigorú, kato
nás fegyelmet kell fentartani. A szakavatott 
pedagógus-játékvezető azon lesz, hogy az 
ifjúság önönmagát, a játék szabályai szigorú 
betartásával fegyelmezze, azontúl csak arra 
fog ügyelni, hogy ifjú csapatában durva 
s az illemmel össze nem egyeztethető szo
kások lábra ne kapjanak.

Ha a tanitó mindazzal a föltétellel 
rendelkezik, mely a játék helyes vezetésé
hez szükséges, akkor képes lesz a reá 
bízott ifjúságban szt a tudatot is megérlel- 
tetni hogy a játsió'.ér nem csupán szóra
koztató, hanem más, magasabb célnak szol
gál s hogy ott sok olyan tulajdonságra 
tehet szert, melynek az életben hasznát fogja 
venni és majdan családja és hazája javára 
fordítani.

£s még egyet. Ha a tanítót az a ne
mes, hazafias becsvágy hatja át, hogy 
nemcsak néptanító, hanem egyúttal igaz 
népnevelő is legyen, akkor nem szabad az 
ifjúsági játékot mellőznie, mely külföldön 
mint népnemesitö eszköz már is bevált. Ha 
pedig hazafias és emberbaráti buzgalmának 
sikerülni fog, hogy a gondjára bízott ifjú
ságban a játékkedvet felszítsa és megszilár
dítsa és sz iskolát már elhagyott ifjúság
ban is tovább fejlessze, ha — röviden 
mondva — sikerülnie fog, hogy az ifjúsági

T A R C A.
Képmutatás.

Nem látsz sírni, csak nevetni
8 azt hiszed, bogy nincs bajom, 
Sötét, borús bánatfeihöt 
Ha nem látsz aa arcomon . . .

Derűs arccal, dalos ajkkal 
Járok itten köztetek 
8 dalos ajkkal egy összetört 
Boldogságot temetek . . ,

f’app i)ez$ö.

k zsarnok.
Irta: Farkassá 8lpsss Erzsi.

A zsarnok, — azaz : más néven Fehér 
Miklós elegáns, világos, szürke ruhában ott 
állt a tükör előtt és ideges9u rángatta a 
nyakkendőjét, ami csodálatosképpen ma se- 
hogysem akart hóditó állásba helyezkedni ■ 

Igaz ugyan, hogy három év óta ki is 
jöhetett a nyakkendökötés gyakorlatából, 
mert est többnyire Zsók, a felesége szokta 
megkötni helyette.

MoBt azonban Ziók, a felesége duzzogva 
ült a diván sarkában és erőien meg volt 
győződve, hogy a nagy Napo'eon híres 
zsarnoksága elenyésiöen csekély lehetett 
annak aa úri embernek a zsarnokságához 
képest, akinek végre siketü't mégis — a 
Zsók nem kis bosszúságára -- a nyakken
dőjét csinosan megkötni.

játékot az isko'ából átvigye a nép körébe, 
népjátékká kifejlessze és őzzel a jövő nem
zedékeket a legtöbb baj és bűn kutferrá- 
eától, a korcsmától elidegeuitsi. : akkor 
büszkén és önelégülten tekinthet viisza 
á'dásos működésére, melyért a haza hálás 
elismerése lesz legszebb jutalma.

Örömmel jöttem, igen tisztelt U aim, 
körükbe éa köszönetét mondok az alkalo
mért, melyet adtak arra, hogy a testi ne
velésnek Egyesületükben is csinálhasBak 
némi propagandát. Örömemet a köazönetemet 
azzal a bizalommal indokolom, mellyel a 
magyar néptanító iránt vagyok. A mai, 
látszatra dolgozó, önző, haszonleső világban 
egyedül Ö lök ások, akik még az idealiz
must — még pedig hivatásszerűen — szo- 
gáiják és ehhez az idealizmushoz fordulok 
teljes bizalommal, midőn hazai ifjúságunk 
testi nevelése ügyének msg akarom nyerni 
a haza legönzet enebb napszámosát, a ma
gyar néptanítót.

Karafláth Marfűé, dr. 
Vége.

Különfélék.
— UJ föoltálkép. A plébánia temp

lomának Szent Mihaiyt, a tempóm vedö- 
szentjét ábrázó ó föol'árképe múlt évi srept. 
30-án éjjel tudvalevőleg elégett. Báthy 
László prrpost a bivek között eszközölt 
gyűjtésből Quido Keni világhírű képe után, 
amelynek eredetije Rómában, a kapucinuson, 
temp o uában vau, — Wolf Károly budapesti 
festőművész altat uj képét készíttetett, amely 
szinten Szent Mihály föangya.t ábrázolja 
ugyauazou alakban, mint az elpusztult ké
pen volt latható. A gyönyörű, uj kép valódi 
remekmű. E hó 7-én szállították Lévára s a 
főoltár fölé helyeztetvén, ma d. e 10 órakor, 
a nagy mise alatt f -g ünnepélyesen megál- 
datni.

— A Tanítók Házának berende 
zése. A Liván létesített Tanítók Hazauak 
helyi bizottsága már serényen hozzálátott a 
munkához, bogy a háznak Bzüzsoges beren
dezését es felszerelését záios határidőre

A zsarnok, miután világosszürke kalap
ját még vagy tizszer megigazította fején a 
tükör előtt, egész tüntetőleg kivette a 
szekrényből a felöltőjét, amelyre pedig ezen 
a meleg, nyári délutánon nem is volt semmi 
szüksége.

A Zsók szeme erre ijedten rebbent 
meg. A felöltő ugyanis azt jelentette, hogy 
az ura valószínűleg csak valamikor hajnal
ban fog hazakerülni.

Ziók azonban hősies elszántsággal foj
totta vissza könnyeit és szótalanul engedte, 
hogy az ura távozzék, aki Randit, a fiát 
megcsókolva, — de Ziókot nem — a szo
kott izervuss köszönés helyett egy csendes 
és egész a fagypontig alá szállt jónapottal 
ment el otthonról.

Ziók, miután megvárta, hogy az ura a 
kapun is kimenjen, nem törődve, bogy az 
uj hslaványkék pongyoláját mind össze
gyűri, keserves zokogással borult a di- 
vánra.

Éi a sírást még akzor sem hagyta 
abba, mikor a Bandi is rékesdte, miután 
előbb hangos örömrivalgások között szedte 
ki egy kiskocsi utolsó kerekét is.

Zíókot azonban ez sem hatotta meg; 
mert Bandi fog még eirni többször is, — 
sőt félő, hogy még nagyon sokszor, — de 
ilyen fényes népünnepély, mint a mai, ki 
tudja, mikor 'e<s és amiről neki itthon kell 
maradni, mert a zsarnok úgy akarta.

De hát tulajdoképen ki ennek az oka ? 

elkészíttesse és beszerezze, hogy szept. hó 
1-én az internátus megnyitása semmiféle 
akadályba ue ütközzék. Úgy értesülünk, 
hogy az iuternátusbau még néhány hely 
nincs betöltve. Az üresedésben levő helye
ket nem tanitóunak a középiskolába járó 
fiai is elfoglalhatják. A felvétel iránt érdek
lődőknek a Ház gondnoka Jaross Ferenc, 
szolgái bővebb felvilágosi'ással.

— Jegyzők közgyűlése. Vármegyéuk 
községi, kór és segédjegyzöinek egyeiülote 
e hó 7-én Saklenófürdön tartotta meg köz
gyűlését, amelynek tárgysorozata oly tartal
mas veit, hogy a gyűlést csak d. u. két 
órakor fejezték be. Az 1912|13. évi költség 
vetés megállapítása után az általános tiszt- 
ujitás egyhangúlag igy ejtetett meg: einök 
Szedlaciek János, aleinök Sievka Nándor, 
jegyző Akossy Árpád, aljegyző Somogyi 
Imre, péuztáros Bíró József.

— Az utcák öntözése. Elérkeztek 
a me'eg nyári napok. A gazdák az aratás 
miatt örülnek is az állandó jó időjárásnak. 
Da nem örülnek a EMri-utca sajnálatra- 
méltó lakói, akiknek ilyenkor egy nagyon 
boszantó különlegességük van, amely az 
életüket is keseríti. A száraz időjárásnak 
ez a kellemetlen velejárója az óriási por, 
amely a sűrű közieked is és a nagy forga
lom nyomán egész napon át felleg gyanánt 
nehezedik az utcára. Ez a por csípi vakká 
a szemeket s egyengeti a tüdőkben a tu
berkulózis útját. De nem ia csoda, hogy ez 
igy van ; mert olt az utca öntözése majd
nem te jesen ismeretlen fogalom s mint 
értesülü ik, — a lakók ez évbeu csak két
ezer részesüllek abban a szerencsében, hogy 
utcájukon végig meat az öntöző kocsi. Víz
vezetékünk — sajnos — még nincs. De van 
a Perecben bőven vizünk. Ne takarékos
kodjanak a vízzel és ne kíméljék az utcai 
öntözőket. Nem sokat és nem indokolatlant 
óhajtunk, ha azt kívánjuk, hogy a Kohári- 
uicát, amely városunk legporosabb utcája, 
a szükséghez képest naponkint legalább 
egyszer jól megöntözzék.

— A szegényügy reformja. A 
rendezetlen szegeuyügyet — mint a káro
sok Lap/á-ban olvassuk — törvénnyel akarja 
szabályozni a be ügyminíszterium. Mar egy 
év óta serényen fo.yik a minisztériumban 
a munka és ha készén lesznek a Bzegény- 
ügyi statisztikával, nyomban megcsinálják a 
magyar aggkori biztosítás tervezetét, amely

Bizonyára ciak ö, mert miért nem volt 
erélyesebb az e'sö perctől fogva. És miért 
is akart ö okos, müveit ember felesége lenni, 
hiszen tudhatta volna, hogy azok között 
ugyan alig akad papucsbös, sőt inkább 
zsarnok lesz valamennyi, mint az ö ura is.

Persze, hiszen igy van ez as életben 
mindig, ha egy okos, józanul gondolkozó 
férfi és egy bohó szerelmes asszony össze
kerül : as asszony húzza a rövidebbet min
dig, mint például ö is.

Igaz ugyan, hogy ha nem bosszantotta 
volna meg az urát, holmi haszontalan és 
ízetlen stiklijével, — ezt ugyanis az ura, a 
zsarnok mondotta — most az uj fehér ka
lapjában és az uj fehér csipkeb'uzábau ott 
árulhatná a virágot a népünnepélyen.

Pedig igazán nem is csinált semmi kü
lönöset. És hátha megcsalná az urát, v»n 
ám ilyen asszony is elég ; ő is ismer néhá
nyat. Persze csak ö olyan csacsi, hogy az 
urán kivül az egézt férfinem egyszerűen 
nem létezik számára.

Különben ennek az egész szomorú 
helyzetnek az a kiállhatatlan főbíró az oka.

Az egyik káplánról ugyanis az egész 
városban köztudemásu do'og volt, hogy 
nagyon szeret kártyázni és az asszonyok 
körül legyeskedni. Zsók ugyan személyesen 
nem ismerte, de mivel minden csintalanságra 
nagyon is hajlandó volt, három kis dobozt 
tartalmazó csomagot küldött a káplánnak ; 
persze inkogoitó.
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minden 60 éven felül levő állatnpo'gái 
irtását az állam kötelességévé tesz?. T . . 
nészolesou az argói törvényhez hasoulót . 
mi szegényes viszonyaink között nem ige;i 
tolhatunk; de a moitaui alapotokhoz, 
épest mégis nagy haladást fog jelenteni a 
rv megvalósítása.

— A rendőrség szaporítása, zl váró i 
épviseiöteatü et határozata órte'mebeu a 
ndőrság iéuziaát hat körendőrrel és < 
edeasel fogják sí porilaui ui ír a jövő 

14zt folyimáD. A pogármaater f. hó 14 < j 
b vezi ki az uj rendőröket a pályázót kö

s egyúttal intézkedni fog az iránt ie, 
h-.gy az úgynevezett éjjeli bakterintézmény 
, r e hónap végén megszűnjék.

Gyászlllr. A halál rideg keze egy 
igen derek ea kivá ó szorgalmú férfiúnak 
oi otta ki életét. Sziklai József in. kir. pos
ta. u38ter, aki elöljáróinak és a közönségnek 
tf es megelégedésére, megszakítás néii ü! 
4< évig kezelte a háti postahivatalt, — 
ujint őszinte részvéttel értesülünk, — é été
nek 69-ik, 1 oldog házasságának 31-ik évi
ben, rövid szenvedés után, f. hó lü-en 
meghalt. A köztisztetetben Adott pOBtames- 
tercek elhunyta nemcsak mélyen suj’ott 
családjára nagy és pótolhatatlan vesz'eseg;
— hanem halálát őszintén fájlalják rokonai, 
jó barátai és ismerősei is. Hült tetemeit 
Bit és vidéke lakosságának mély részvéte 
mellett e hó 12-én, d. u. 6. órakor hiiye té«c 
örök nyugalomra. — Ad ás és béke porain 1

— Tüzek a vidéken. Fajkürtön « 
múlt napokban a Keiecsényi Rafael tulaj
donát kepezö sza'makazlak kö.ött a fa u 
végében gyufával játszották a berosgyere- 
kek s vigyázatlanságuk folytán a kazlak 
tüzet fogtak és leegtek. A kár mintepy 
G—7000 korona, amely azonban a biztosí
tásból teljesen megtéiüi. — Zsitvagyarmaton 
Döry Béla cs. es kir. kamarás ma om gép
házában szintéu tolt tüa o rapokbar, ame y 
U|>y keetkezcV, Lo y a forrasztó >ámpa 
lángjától me^gyuiadt a gyalupad a ettől a 
gépházban levő Összes faaiko msny e pusz
tult. A kár meghaladja az 1200 koronát.
— Kistapolcsányban f. bó. 1-eii délben K a 
csáuszfcy Józstf p euaLOs istálói füzet fogtak. 
N m80k«ra megjeext?k a tűznél József 
föheiceg és fia : József Ferenc főherceg is, 
auiá majdnem a tűz tejes o .alizálasá g 
maradtak a helyszínen.

Az egyik csomag tartalma volt egy 
pakli Kártya ezzel az utasítással: , Urak 
Bátoios ünnep k alkalmával használandó.“ 

A másik csomag tartalma egy kis 
rózsa füzér volt e zel a felírással : „Minden
napi használatra igen melegen ajanda ik.*' 

A harmadik c ornag tartalma egy dió- 
puszerli volt; erre azt irta Zsók : „Tetszés
szeri ti mennyiségben, ttrmiszetbeu is át
vehető, bogy hol? megmondja a heredáma 4

A káplán kitünően mulatóit a triton 
és a casinóban el is dicsekedett vele. Es 
mivel uceg volt gyötödve, hogy a „tetle& 
csak is asszony lehet, erélyesen nyomozta 
az egész do og értelmi tzeizöjét. Zsókra 
Den: ;s gondolt volna senki sem, ha a főbíró 
ezt gcaj mondja az urának :

— Én pedig a mordó vagyok, hogy ez 
az egéoz az öna^ysága müve, mert csakis 
•a ö zöméből néz ki annyi caiLtaiarság 1 

Igenem, ho»y mi mindenhez nem érte
nek Azok a főbírók 1

■ iután pedig Ziók igen büszke volt 
arra hogy az urának soha sem hazudott, 
®ikor az vállalóra fogta, megmondott min- 
^eo!- És mikor jól kisilta magAt; mert, 
hogy az urától a’apojan kikapott ezért az 
Cetien tréfáért, Zsók oda ült a tükör elé 

kíváncsian kutatta, hogy vájjon ’gazáo 
°yaii nők csintalanság csil og * z Ö szemé
ben ?, mü persze a n»rg mindig lö yekiŐl 
ótyolos szemekből nem igen volt kiol

vasható.
Folyt, köv.

Nyitrai és Társa r. t második 
hó 29-in, (li

. ...........'-kor ,< L.vai Takarékpénztár 
gi termébeu tartja. A közgyűlésen 

v.lvevhx. részvényeiket ar üzlet pénztár- 
“egeiöa# nap esti 6 óráikig 

.......  ' "v •“ lenében létéibe helyezik,
- Felvétel a szemináriumba. A 

■*vsi főgimnázium tanulói közül a július 2-án 
megtartott konkurens alkal- 

y Lajos Vl-ik - él Nemes Ár
pád V-ik osztálybeli tanulókat vették fel a 
í ek^ ÍÍOml,Ut' 8zea,'n^r‘u“h» papnövendé- 

Nyárl mulatság. A Kath, Le- 
múlt vasárnap az E*ier- 

fé e kerthelyiségben megtartott nyári mu- 
k< dveső idő folytán, igen szépen 

Ul\ A közönségnek úgy a multbaü, 
“ nt a je'ez alkalommal tanúsított élénk 
érdeklődébe és rokonszenve e pártolásra 
érdemes egyeoü.et iránt, mm maradi ered
ni y telenü , amennyiben a táncmu'atság 

tekintetben is jóval felü haladja az 
t nyári mulatságok jözede!- 

m.i.ek átlagát. Mar a délutáni órákban 
megkezdődött a dijkuglizá4, hol az érdek
lődés nőttön nőtt, mivel az értékes nyere
mények vonzó hatással voltak azokra, akik 
10 fillérért 20 kor oaás bárányhoz akartak 
jutni A ig, hogy véget ért a verseny kugli
zés, a fiatalság táncra perdült éa mu atoti 
vidáman, fesztelenül egészen reggeli órákig. 
A vendéglős is dicséretet érdemel azért, 
hogy az été ek és i’alok mérsékelt ár mel
lett, jó minőségben éa pontúján voltait ki
szolgáltatva.

A sorozás elrendelése. A hiva
talos i»p július 9-iki szama közli a honvé
delmi miniszternek rendeletét, amely szerint 
az 1912. tvi fÖ-o oaás a fo yó évi augusz- 
tus 12-tö október ű-áig terjedő időtartam 
a att les ; fjganaíositva. Egyúttal elrendeli, 
bo \ azokban a sorozó járásokban, me.yek- 
b< u az aratás tapasztalat szerint ezen idő
tartmon be üi szokott lefolyni, a fösorozái 

ra tttreMÓk k», hogy 
az ara ási munkák ne zavartassanak.

Újabb altatok a budapesti ál 
latkertben. Aa állat kert igazgatósága gon- 
doskodik róift, hogy as állatáért Közönsé
gének újabb meglepetésekben legyen része. 
Most huzal ott ismét több állatot Kartumbóf 

ek kö ölt kü ÖLÖsen 
em itesre méltó ö“. t atai at uc és egy pár 
szekretariusnak nevezett nagy ragadozó 
madár. Álért nevezik igy, mert rendkívül 
komolynak látszik ez a hü ölös saofajta 
madur, meijnek hosszú laba <s nyaka van j 
ha békát vagy gyíkot veinek neai eiede.ül 
az udvarába, akkor hirtelen megélénkül és 
mohon falja ezeket. Igen szépek az apró 
gazollak is, me yeket a zsírotok udvaiába 
eiesztetteá, ahol most a törpék az óriások
kal együtt élnék.

— Nem fezabad végrehajtani. A 
pénz ü^ym i nzier rer dektet kü.dött a péuz- 
5gy jg| tábor, ame-y tzerint ez
tívbeu .. »r»t»s bélijeiéig » mezögatd.- 
sági maunkáíoknál ka «cóv< gi< hajtást nem 
szabad folytatni.

_ fcZÖlÖmoly. A sz zfélo veBzedtl- 
kötött ttölöktt » »iöl u.oly el«ö 

IV.deka » legtöbb helyen ez evbon is ellepte, 
hogy jól megdéeemáj* » g»zda reménysé
gön Három-négy koioua nspsztm, szőlő
met/ pirono zpor. es s szótőnek egyvb 
ba|*>’ nsgjon is elégségesek sir., hogy 
elvegyék s gszdái kedvel a izőlőmivoléstöl. 

írott Bzötök sem mentesek a 
tuiely elten síig van védeki- 

o y.n iior, auie y a kilá- 
baizuát nagyon is kétsé-

A egjclbau 
sz öli molytól, 
zés vagy e s 
kötő termes

beszerzési források szak-Í088Ó tei-Z'. . _ , .
Hazai !»*»———_____

waszeriuti cimíCzetes kiadása. Te,vbe 
V.n Véve » „b“»> be .serei el források
ctmü e.me.yz-t- -.k ..aktiakszerinti c mlu- 
r.ukten víó ■*’/ lu^temksna

legfeljelb -0 fii eibe aeiülae. A ssakmák 
v toietkevö volna : LVas- 

e. flnupt 11. Uepgyirtas, ko.ekedesi 
„akötök g ......... . ’P‘r> att;

Ui mvomutyos e.z.ozok
ÓhiÓs. Hl- M.- f»W,- »W»f e. uvegip.r. 
ív. Fa- es csonltpar. V. Bor, sorté, szór, 

I

to11, viaRzosvászou és ruggyanta ipar, fonó 
és szövőipar. VI. Riházati ipar. VII. Élel
mezési és élvezeti ipar. Vili. Vegyészeti 
ipar. IX. Papíripar és sokszorosító ipar. X. 
Horvátország. Hazai iparunk érdekeinek 
megóvása szempontjából kívánatos volna, 
ha inind-m iptroi és kereskedő megszerezné 
magának e cimfüzet szakmájába vágó egy- 
egy példányát, hogy igy teljesen tájékozva 
legyen, hol szerezheti szükségétéit a bel
földön s ne kelljen a külföldön vásárolni 
azt, ami jó minőségben itthon is kapható. 
Ila már az önálló vámterület tény'eges ál
lapota egyelőre meg nem valósítható, igye
kezzünk az ezáltal nyújtott előnyöket lega
lább megközelítőleg ilyképen biztosítani 
hazai iparunknak. Akik egy vagy több 
ilyen cimfüzetre igényt tartanak, szívesked
jenek azt az ipartesiület illetve' kereske
dő mitestület, vagy társulat utján vagy köz
vetlenül is a beszterezebányai kereskedelmi 
és iparkamarának bejelenteni.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet.

„A lévii kath. Lfgényegyeaület* nyári 
ruulatiiagán fölü fizettek : Báthy Lá.zló lü 
K-t, Jónás Imre, Sinkó János 2—2 K-t, 
Brnák József, C.eruák Izidor, Kreakó Nán
dor, Gépel Sándor, Hitecher Károly Koa- 
tyik Józaef, Pindur Jóiaef, Kalocsay Gyula 
1 — 1 K-t, Teazák József 80 fill-t, Rotyik 
Emi', Krizamanek Károly, Kovács Zsigmoud 
40-40fill-t, Jakab N., Óbert N. 30—30 
fillért. — Fogadjak ez utón hálás kösaö- 
ne üoket.

A rendezőiég.

Irodalom és művészet.
A Magyar Figyelő 13. száma egy kultu

rális nagy problémával foglalkozik. Schwarz 
Gusztáv egyetemi tanár Egyetemi kérdé
sek" címen nagy feltűnést keltő tanulmá
nyában mondja ti megjegyzéseit, amelyek 
aa uj egyetemek felállításával kapcsolatban 
úgy a szakköröknek, mint a müveit nagy
közönségnek bizonyára számos érdekes szem
pontot fognak adói. Lyka Károly „A mi 
múzeumaink** címén múzeumaink gyűjtési 
feladatainak jellegét ragyogó tollal és nagy 
tudással tárgyalja. Nagyon érdekes Rakov- 
szky Béla országgy. képviselőnek a tripolisai 
kérdésről szó'ó cikke. Dr. Zavodszky Le
vente a „Héderváryak német fogságáéról 
érdekes tényékét közöl. A szépirodalmi 
: észben Szemere György „As első c<óá“ 
cimü novelláját találjuk, A gazdag „Föl
jegyzések* rovata cárja be az érdekes és 
tartalmas számot. A Magyar Figyelő előfize
tési ára negyedévre 6 korona. Mutatvány
számot kivánatra küld a kiadóhivalal; Bu
dapest, VI., Andrássy-ut 10,

„Észtergcm.* A város és környékének 
ismertetése. Iria ! Vvthally Géza. 12 ív, 25 
képpel, ára 1.20 kor. Kiadja: Uuzároviti 
Gusztáv Esztergomban 1912. A magyar 
keresztény kulúra szülővárosáról a fenti 
cím alatt okos, hasznos és praktikus köny
vet irt lfvihálly Géza esztergomi lapszer
kesztő. Okos könyv, mert ebben a tartal
mában minden szükséges tudnivalót felölel, 
ami a historikust, az etnográfust és a tu
ristát érdekelheti, de semmi fölösleges 
ntm teiheu az olvasót. Hasanos könyv, mert 
teljes képét nyújtja a régi s mostani Esz
tergomnak, elvezet oda, ahová érdemes 
elmernünk s figyelmeztet arra, amit érde
mes meg jegyes nünk. Praktikus is, mert a 
legjobb sorrendben, könnyű áttekintésben 
■ yujtja Esztergom minden nevezetességét, 
oe szabadjára hagyja a turistát szórakozá
saiban. A könyvet úgy az egyedül járó 
turista, mint a csoportvezető tanár, minden 
iskolai könyvtár, közigazgatási hatóság s a 
históriát kedvelő egyén jól használhatja. A 
könyv nyomása, kötésé Ízléses és elsőrendű, 
féuyképutánzatu illusztrácói tökéletesek s a 
hozzácsatolt városi térkép pompás áttekin
tést nyújt összes érdemesebb épületeinek 
számozva c.oportoaitott jegyzékével.



4 b a R s 1912 juliu 14.

Az anyakönyvi hivatal bejógyzéío
1912. évi jul. hó 7-tól 1912. évi júl. hó 14-ig.

Szülatés.

A szülök uere A
1 gy

er
m

ek
 

ne
m

e A gyermek 
neve

Heiuian Móric Eh enstein F. leány Olga
Petrán István Polákovics K. fiú János

1
Házasság.

I

Völegeuv es menyasszony neve Vallass

Madarász János Gál Julianna ref.

Hivatalos I 0 116 m e n j.
4141 —1912. szám.

Hirdetmény.
A beszterczebáryai kereskedelmi és 

iparkamara újra alakítása körül intézkedni 
hivatott arany osmaróti központi bizottság 
Által bikü'dött lévai alkerületi bizottság a 
kereskedelmi és ípirkznurai tagok válasz
tására jogosult, u^yt-zintén a választható . 
kereskedők és iparosok névjegyzékét Bars
vármegye egész területére kiigazította.

Esen kiigazított névjegyzékek L vua a 
városi iktatói iroda helyiségben mai naptól 
számítandó 8 napon át lö szemlére vannak 
kitéve, mely határidő lejárta után még 8 
napig jogában áll bárkinek a névjegyzé
kekre nézve irásbelileg kifog ut tenni es az 
azokban foglalt egy vagy töib választónak • 
törlését, vagy föl nem vettnek a jegyz kbe 
való fölvételét k re mezm.

Ily felszólamlások a vármegye a ispán
jához intézendők.

Léva, 1912. évi juiius hó 13-án.
Dr Mocsy Aba 

bizottsági elnök.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető; Dr. Horváth Gyula rendőrkap'tanv.

Búza m.-mízsánként 21 kor. 80 fill.— 
22 kor. 40 Kétaierea 20 kor. — fill. 21 
kor. — fill. — Koz« 20 kor. 40 fill. 20<or. 
80 fii. Árpa 19 kor. 80 fill. kor. 20 till.20 
Zab 22 kor. — fill. 23 kor. 80 fill. 
Kukorica 20 kor. 40 fill. 21 kor. — fill. 
— Lencse 36 kor. — fill. kor. 37 — fill. — 
Bab 28 kor. — fill. 29 kor. — fill. — 
Köles 13 kor. — fill. 14 kor. — fill.

Nyilttér.

M O LL-F ÉLE
US E I D LI T.Z;PORjál
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés* 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz- 
ményeibeu szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gydgyszertárakbau kérjük IMF' Xoííoll 
készítményeit.

M OLL-F £ LE J
sos-b őrs

F“u bedörzsölés, 
elismert, régi jóhiruevü báziszer 
szaggatás és hűidéből származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara kor. a

Kapható minden gyogvozertarban 
és drogériában

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv, „állító, Becs, I. Tuaclfbnen 9

|

Szabó sefféd 2 •“b6 •-^dwmw wazounal fe.vétetik
8 é- 9 korona lioti fize’é.a. I, vagy pedig 
darabszóm dolgozni. Molnár László 
azabó meater Léva.

Schcnstein Henrik
női és úri divatáru üzletében 

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

és mosó, vászon és damast áruk.

Női ernyők mélyen leszállított árban. 
Maradékok minden elfogadható 

árban eladók.

Kiadó üzlet és lakás.
K duaiutca 23 számú házban 1 üzlet
helyiség hozzávaló lakással és pin
cével és Ozmán-téren szintén 1 üzlet 
és lakás pincével és ugyancsak ott 
1 lakás (2 szoba, konyha s pince) is 
kiadó. Bővebbet Monaco Mosenal, Léva.

Tanuló felvétetik 
vaskereskedesemben, ki a magyar,tót 
es némileg a nemet nyelvet is érti.

HENCZ ANTAL vaskereskedö 
Körmöczbánya

Siállitís is fuvarozás 
valamint Icöltözlsöclésekiet 
legfigyelmesebben és jutányos 

árban elvállal
Spitz Ármin szállító
Lova, Szepesi u.. Í2Í2.

® Modern ház ®
a Kossuth-utcában (17), 4 szoba 
konyha, fürdő szoba, kamra, pin- 
cze, üvegezett folyosó mellék
épületben cselédszoba és mosó 
konyha, parkírozott udvar, gaz
dasági udvar kis zöldséges-kert, 
kút az udvaron, folyo év november 
hó l-töl bérbeadó, esetleg eladó. 
Feltételek TOKODY iMRE vendeg'ösnel 
== tudhatók meg. —•

T homassalakot
őszi és tavaszi szállításra kilópercen- 
tenként 38 fillérért bérmentve 
bármily állomásra, úgyszintén super- 
fosfát. kálisó, kairit és egyéb 
műtrágya téliket a legjutányo- 

sabban ajanl

Berceller Márton Ipolyság, 
(Ingyen vegyek mezés.)

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

sítést ad JA KÖSS FERENC.

A borfogyasztó közönség 
• - figyelmébe. — 

Ajánlom kitűnő minőségű boraimat, 
házhoz szállítva.

Börzsönyi zöld, f h -r itereul ért 80 f I. 
Balutonmelléki , , 100 „
Neszmelyi Ó vörös „ 110
Helyben 5 liternyi rendelést házhoz 
szállítom. Telefonon is megrendelhető.

Mély tisztelettel

Fertikó József
város' fogadó.

Intelligens, 
idősebb leányt keresek gyermekek 
mellé pusztára, feltétlenül megbíz
ható legyen és szeressen a gyer
mekekkel foglalkozni, a családhoz 
tartozónak fogjuk tekinteni. Czini 

a kiadóhivatalban.

í Budapesten. Nyári
k. aaaaal J.UXILO. es teli gyógyhely » 
n vpver irg. Imasr nd tulajdona. Elsőrangú 
Kenes hévvizű ( yógyfürdö ; mód rn leren 
dezésíi gözfü'dö, koryelmes iszapfürdők, 
iszapborogatasok, uszodák, hu ön hölgyek és 
urak ree-ere. Török-, kö- és marványfür- 
dök : hölég-, szénsavas- es villamosvizfür- 
dök. A lii'dök ki’üt.ö orriloiénryel használ
tatnak iölog csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és legzósrervek hurutod 
eseteiben a tes t pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szobd kezelés, jutányos ár. k. 
Q.ógy és zenedíj niLCs.Protpektust ing'eu 
■ s beiiuen've küld.

Az igazgatóság-.

,.A2 OLLA- 
*zakorvosok 
által meg J 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve 

van.
Két évijótl 

állás 1 
Ára I 

ucatonAéu.i 
*•- 6 — »|

8.— és I 
10. koron(\

GUMM1
V különlegesség.

A tudomány mail 
állása szerint A 

a bebizonyított 
r legjobb létező 
f Gumml 
[ óvszer. jjA K

At 
.OLLA- 

fóöó mint 
200 orvos 
által lég
in egbizha- 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min

den gyógy- 
szertárácan 
tt jobb dro

gériákba.
fa

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

propaganda reklámot ingyen küld az

nOLLA“ anmmiayar Wien. H 437 Fraterstrassc 51 
Kapható Léván: KNAPJP 1. drogériájában 

és P1CK EDE illatsterész-üzMben.

^182232282322^ KJ9 Védjegy: „Horgony".

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsolésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony'* védjogygyel és a Rlchter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Törők József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Rlchter píjyszertíri u .Ami oraszláih#z“, 

Prágában, Klissbethstrwwo 5 neu.



1&12 julius 14.

Tánctanitási 
===== értesítés!

Léva város és vidéke nagyrsbe- 
csiilt közönségét tisztelettel értesí
tem, hogy 1912. évi julius hó 
1 én a Városi Szálló dísztermi ben 

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

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

Kéretik a beiratkozásokat a tanfo
lyam megkezdése előtt eszközölni. Gyer
mek kurzus ! Deák kurzus I E’elnőttek 
esti kurzusa!

Szives pártfogást kér 

KREUTZ GYULA 
több fővárosi leányiskola tánctanára.

Fővárosi tanintézet: Vili. Kemény Zsigmond u. 12.

A legjobb és legtartósabb minőségű

Uévekötelek =
legolcsóbb beszerzési forrása

KE RN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése.

Arak lévai raktárból szállítva 1000 darabonként:
145 cm iso cm. 160 cm.

K 11.— K 11.25 K 11.75
Vízmentes ponyvák, gép szíj ak „ gépolajok 

valamint mindennemű g-azdsiség-i cikkek 

gyári áron.

TELEFON 14 sz.

Naponként friss teavaj.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$
0
0

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzik, varrók, 
Rajt’ van

kaucsuk sarok.
a

Nyugodtan 
alhat,

ha fehérneműje egész éjen át 
„ASSZONYDICSÉRET" mosó
kivonattal van beáztatva, mert ez 
a szer a legrövidebb idő alatt 
nagy könnyűséggel önmaga oldja 
fel a szennyet s másnap gyorsan 
és fáradság nélkül lehet a ruhát 
SCHICHT-,, SZARVAS* MOSÓ
SZAPPANNAL vakító fehérre 
niosni, mert az „ASSZONYDI
CS ÉRET* és a SCHICHT- 
,SZ AR V AS“ MOSÓSZAPPAN 

úgy fehérítenek, mint a nap 1

95.000 koronával szavatolunk a
SCH1CHT-„SZAKVAS“ MOSÓ
SZAPPAN s az ASSS0NYD1GSÉRET 

mosókivonat tisztaságáért.

0
0
0
O
$
5
0
0
0

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 
Telefon &'.Aui 33. . LÉVÁN. _ i eieion szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépráktárom céljára épült 
házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve.
- llazai gyártmányú gépek:

Világhírű .BAFID lánczos kutak. „Alfa Separator" tej és 
vajgnzdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmáuykanirák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és 
Schrantz féle gőzcséplő készletek. Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

I'

Még álmában
sem

képzelheti el, hogy mennyi ve- 
szödséget és mennyi fáradtságot 
takarít meg, ha az „ASSZONY
DICSÉRET" mosókivonaton és 
SCHICHT-„SZ ARVAS" MOSÓ
SZAPPANON kívül semmiféle 
más mosószert nem vesz. Ez eset
ben mindig jó árut vásárol mér
sékelt áron és kíméli egyrészt a 
ruháját, másrészt nem pocsékolja 

el a háztartási pénzét.

25 000 koronával szavatolunk a 
SCHICHT-„SZARV.\S“ M O S 0- 
SZA1TAN s az ASSZONYDICSÉRET 

íuosókivonat tisztaságáért.

0
0
0
0

0
0
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meghívás.

A NYITRAI és TÁRSA irodalmi 
és nyomdai részvénytársulat

' — második évi 

rendes közgyűlését 
1912. évi julius hó 29.-én délután 3 órakor 
a Lévai Takarékpénztár igazgatósági szobájában 

fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

T él r g y a. i :

1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása, jegyző 
vá'asztása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése.

2) A zárszámadások előterjesztése, az igazgátóság javaslatai 
a felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megállapítása ; a 
nyeremény felosztása és felmentvény iránt határozat hozatal.

3) Faragó Sámuel elhunyt ig. tag letétben levő részvényei
nek kiadása iránt határozat hozatal.

4) Felügyelő bizottság választása.
5) Az alapszabályok 18. §-a alapján netán beérkező indít

ványok tárgyalása.
Kelt Léván, 1912. julius hó 14.-én

Az igazgatóság.

Tartozik. Mérleg-számla 1912. junius hó 30. _____ Követei.

Kivonat az alapszabályok 9 §-áből ■■ .Szavazati joggal csak azon rész
vényesek bírnak, kiknek nevére a ré-zvények a közgyűlés megtartása elölt 
legalább GO nappal a törzskönyvben átírattak.*

A részvények az üzlet pénztáránál u gyűlést megelőző nap esti G 
órájáig elismervény ellenében 1-tétbe helyezendők.

Fkl. Vagyon K. f. K. f. Fkl. Teher K K. f. K. f.

102
71
70
58
60
61
62
59
94
64
104
78

Áru — — — — — — —
Bélyeg — — — — — —
Óvadék — — — — — —
Üzleti berendezés — — — — 
Gépek, eszközök, betűk — — —
Nyomdai berendezés — — —
Jogok — — — — — — —
Kölesönkönyvtár — — — — 
Értékpapír — — — — — — 
Adósok — — — — — —
Postatakarékpénztár — — —
Pénztár: készlet — — — —

18050
303 

1844 
1130 

20651 
1449 
9000 
1861

67 
15193 
3241 
3155

91
55
.->9

27
60

80
50
09
79
41

54
86
87
89
80
88

72100

Részvénytöke — — — — —
Gépérték csökk. alap — — — 
Osztalék bizt. alap — — — —
Rendelkezési alap — — — —
Átmenő tétel (adó) — — — —
1910/11. évi osztalék — — — 
Hitelezők — — — — — —
1911/12. évi nyereség — — —

60000
765
382 

3210 
3000

110
3158
5321

91
95
32

79
54

75949 51 75949 51
—

Léva, 1912. junius hó 30.

Schubert Fái Horatelk János
ű. v igazgató. üzletvezető.

Ezen mérleg-számla a kereskedelmi törvény 192. §-a értelmében a fő- és mellékkönyvekkel összeegyeztetvén, valamint a kimutatott 
értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

Fodor Adolf
f. b tag.

Szilassy Dezső
f. b. elnök.

Ortmann Fidél
f. b. tag.

11 tarolják csak üvegekben".
Kapható;

Léván: 
Engel Jósáéi éa 
Kern testvérek 
Knapp Ignéo 
Pollák Kálmán 
Hak.ch I lés 
Kertész Lajos

fia
Ipolyságon:

Dombo K. u. Brack I. 
Berczeller M.
Ivote Andor 
Csóka Józzef
Weinberger Mór

Újbányán:
Cservinka M.
Heinrich Ede

Verebélyon:
Roaeuiweg István 
Cairok István

Erdei József 
Pollák Za:gmond

Zsarnóczán:
Fűzzek Gytző
VeicLher liidor

CLIMAX 
mmlajutirok és loiiiiiitkilok 2 71 r.P.| 
NigisiyoiRáSQ iiyersolaimBlorsk ’8.X,ÖJ 

lagoloaóbb éa M 
lagawgMihatébb ■ 
(lsemet biztosit- ■ 
Jék. Üzemkör-■ 
ség lóerőnkén!M 
1-2 Ml. Allén-■ 
dóén zavartalan ■ 
tizem I — Pénz- ■ 
Ugyörl felegye- ■ 
let nélkül I Eay ■ 
szeri konzol Sok K 
izét gép Izemben !■ 

Költeégvetésos és árlipok díjmentesen. |

Bachrich és Társa
betétitársaság motorgyári fióktelepe

B ÜDAPEST
VI. Vaczl kőrút 59/tt

TT
i

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

legjobb mosószer
Washall Company Wien 

II Kurzbauerqasxe 5.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtoján Léván.
Kapható. KNAPP drogériában LÉVÁN.


