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Hová lesznek az 
élelmicikkek ?

Amint megmaximálnak valamely 
árut, nyomban eltűnik a piáéról, 
így voltunk pl. a vaj, tojás es más 
egyéb élelmiszerrel. Volt, nincs. . 
Önkéntelenül [elmerül a kertles, 
hogy hol vannak az élelmicikkek ? 
Mert, hogy vannak, az bizonyos, 
Hiszen a tyúkok cp úgy tojnak, mint 
azelőtt. A tej sem kevesebb, mint 
háború előtt. Zöldséget pláne többet 
termelnek. Es még sincs. Ila kér is 
az. ember, azt is csak kéz alatt, 
jóval a maximalis áron felül kaphat 
és inég kezet kell csókolni érte a 
kofának, hogy adjon.

Hát megmondjuk, ott van az 
élelmiszerek legnagyobb része 
a vasutakon, hátizsákokkal utazó 
kofák tulajdonában, akik ma egy uj 
kasztot képeznek a háborús társada
lomban. Ezek szama úgy megszapo
rodott, hogy ma minden második 
parasztasszony a falukon kofa. Keres
kedik mindennel, elhord mindent 
a hátizsákjában, a batyujában és 
felveri az árát mindennek, ami nyer
hető és pénzzé varázsol át mindent.

Ez a mai kofa már többé nem 
a régi naiv, ez már mind tapasztalt 
vén róka, ki a kolerában elhullott 
baromfiak döghusát is arany hiányá
ban kincseket éréi petróleumra tudja 
átváltoztatni.

Kitűnő iskolában nőtt fel. Nevelő 
akadémiája volt tiz eves korától a 
helyi piac, hol egy kis kosárka 
tojás, zöldség, uborka, tökmag s 
pattogatott kukorica mellett leste 
el a népies kereskedelem ezer 
furfangjait, inig végre a libatömő 
és lisztcsempészé* asszonyok szindi
kátusa előtt letette a kofasági 
doktorátust

Ezek állják el piaci napokon az 
utakat, ugrálnak fel a piac felé 
tartó kocsikra, ezek húzzák ki a 
piac felé tárté) falusiak kosaraiból 
az élelmicikkeket s vásárolják 
össze, mielőtt azzal a városháza 
mellé jutottak volna.

Ezek miatt tűnik el a „megmaxi- 
sodott“ áru a piacról.

Az otthoni raktárakban azután 
megkezdődik az uj haditerv szerint 
az «átcsoportosítás.“ Értsd alatta 
jámbor olvasó a nagyobb csomónak 
kisebbekre kötését, a nagyobb 
sárgarépa cs gyökérnek két, három 
részbe való hasítását, kivált tavasszal, 
ha már az áru fogytán van ; a 
nagyobb gomolya túrónak aprób
bakká való átgyúrását.

Délutánra meg már megérkeznek 
a kifutok, kik a falukat járták be a 
szállitmánvökért. Ekkor kezdődik a 
szortírozás s a feltisztitás. Délután 
már kész a csomagolás s megindul 
a karaván Érsekújvár vagy Párká
nyon át Budapest felt , hogy ott fel- 
batvuzva könyökkel kitülekedje a 
maga helyet a hosszú utazáshoz, 
melyre már a megtollasodottja má
sodik osztályra szoló bilétával lep 
fel n"gy hegyesen, hogy úri módra 
kényelmesen utazzék — mert bőven 
telik rája a nyereségből, az 5 koro
nás lisztecskeból.

A bevagonirozás után a napi fá
radságra jót szundit abban a biztos 
és boldogító tudatban, hogy százak
kal megterhelve fogja másnap az. 
éjjeli gyorsvonattal meglátni szülő- 
földjenek szép határát

Mert itthon mar váriák a inegbi 
zok egy kis cukorért, egy kis ká
véért es egv kis egv.et-másért, amit 
cserekereskedés utján ki lehet sz<> 
ritani a koplaló pesti népségből.

Mindez pedig itthon kapkodott 
áru, melyeit nagy pénzeket fizetnek 
a kedves Mari néninek, a lelkem 
Eszti néninek, az aranyos Botcsa 
néninek

így keresnek ezek az aranyos 
Korcsa nénik egy év alatt házakat, 
telkeket.

így fizethetnek meg ezek mesés 
pénzeket a tömésre szánt kukoricá 
ért, a dugott liszthez szükséges bű
zéiért, mert bőven telik a haszonból, 
melyért senki sem keresi a jövedel
mi adót.

így telik azután az itthoni c< cél
ra, lánkos ebédekre, selyem roko
lyákra, a kis Marikának magas szaru 
cipellőkre antilop betéttel, pókhálós 
selyem harisnyákra, a kis (őzikéknek 
divatos kosztümökre, ragyogj) fülbe
valókra s más egyéb mutogatni Va
liikra

így fonódik át azután a kútár 
prózai kereskedés káprázatos mesés 
legendákkal, mert tudja lelkem Így, 
tudja lelkem úgy, egy bankárnak 
viszem a sárgarépát, egy gyárosnak 
a lisztet, egy miniszteri tanácsosnak 
a csirkét, egy hercegnek a bibicto- 
jást s a király konyhájára a spenó- 
tot. így bizony, a főkapitány is 
rendelt nálam zsírt, a miniszterelnök 
tarhonyát, József főherceg felesége, 
kézit csókolom. karmenádlit. Viszek, 
lelkem, viszek. . .

S igy nő itthon a nimbusz, J 
a glória, meg az ahitatos bámulás s 
nyomában az udvar végiben a sá- | 
padt irigység, a szomszédban a gyű 
löld.

I liába cinciit k lel a vasúti jegye
ket, nekik futja, llát ezek között 
kell keresni a hatóságnak az élelmi
szereket es pedig akként, hogy ne- 
csak a Becs feli tartó vonalokat 
őrizzék ellen, hanem mar a vicináli
sokon kezdjek meg az ellenőrzést, fó- 
kep pedig vonják be a habom alatt 
kiadott koLiigazolvanvok.it, akkor 
mindjárt lesz élelmiszer, még a lévai 
piacon is.

Népfelkelők alpesi téli háborúja
' Vége )

Igy néz ki a léli habom a havasokban. 
Valami nagyon élvezetesnek, ugy-e bizony 
nem mondható ! De mégis kiáltottuk és jól 
átlőttük ki, amint, hogy reméljük, hogy meg 
fogjuk állani helyünket az egész háború alatt 
is. Meg fogjuk állani jó kedéllyel, csaknem 
mindig jé) hangulatban, vidám kedvben. Mire 
volna is jó nekikeseredni ? Talán bizony 
addig dünnyögjön, fújjon az ember, amig 
golyvája támad tőle r Hány szép szál öreg 
gyerek belecsunyulna ebbe! Nem a! Igazi 
népfelkelő ilyet nem tesz. Az árgyéiusát ! 
És ha tízszer annyi volna is a fáradság s a 
veszedelem: hat nem kiáltaná?! De ki ám I 
Akkor szedelíizködnék csak igazan össze! 
Nem árthat ennek som a makkarónifaló, 
sem az idő, sem a munka, barmi keserves 
legyen is !

Ilyen nagyjában a iegénység hangulata. 
Minden szemtanú megállapíthatja. Csaknem 
mindig akad köztük, aki a legzordabb, a 
legborzalmasabb eseményből is kiragad egy- 
cgy derűs, nevettető vonást es a hangulat, 
amelyet ezzel teremt, többé-kevésbé átterjed 
a környezetére is.

Igy |>l. hirtelen egy hógörgeteg lendül 
neki a sziklagerinetől, amelyhez egv szállás 
tapad, legurul a tetőn és magával ragadja 
a lejtőn serényen lapátoló, mit sem sejtő 
népfelkelőt Meg segélykiáltásra sincs ideje 
szegénynek, csak úgy gurul le a szakadék
nak De hajt irsainak ügyeimét nem kerülte 
el az önkéntelen utazás. Nyomban útnak 
indítanak egv csapat elszánt embert, olyano
kat, akik soha sem szédülnek, lapátokkal, 
kötelekkel és -- minden eshetőségre számít
va — hordágygyal is. Kis váltatva hangokat 
hallani a mélységből, énekhangokat, de ezt 
tahin csak az idegfeszültség okozza Végül 
felkiált valaki alulról :

— Megvan I
— Élve?
— Élve!
Még egy kis idő telik és már hozzák ? 

Dehogy is hozzák ? Jön ő maga, a halottnak 
hitt, vígan lépdelve, megmentőinek elén. Egy 
kissé megrázta az eset, kivülről-belülről, egy 
néhány karcolást meg horzsolást kapott: de 
ezeken és az ijedségen kívül baja nem tör
tént. Megkérdezik tőle, hogy is érezte ma 
gát tulajdonképen a hógörgeteg villámvonatán.

— Hát csak úgy, mint aki részeg sottőr 
rel autózik !

Kiég talpraesett hasonlat I Mikor pedig 
utasunk végre révbe jutott és úgy erezte, 
hogy most mar ideje „kiszállani“ azon frissen 
tigy elkezdett kurjongatni meg jódlizni, hogy 
a szakadék teleti eíh ■Ivezett tábori őrség 
emberei egvbesereglettek és csodálkozva 
kérdezték egymástól, hogy odalent mi is tör 
tént. Egy népfelkelő hasonló utat tett meg, 
de ót sem érte egyéb baj, mint az, hogy 
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órájától és csajkájától megvált Alig, hogy 
megmenthette az irháját, mi nem jut eszébe 
az ördöngős fickónak ? Egy őrizetlen pilla
natban nekiindult ugyanazon az utón, hogy 
megszökött óráját és sajkáját is kézrekeritse ! 
Ezóta ezt a csúszdát átaiában úgy hívjuk, 
hogy .legrövidebb és legjobb összeköttetésünk 
a mögöttes országgal". Igaz, hogy nem min
denki szabadult ilyen olcsón; de a szomorú 
esetek tényleg egészen szórványosak a sze
rencsés menekülés számos esete mellett. 
Csoda-e hát, ha jó kedvünk soha sincs 
fogytán ?

Amint bombázás alalt a srapnellek uj
jongó zizzenését és a gránátok rekedt hör- 
gését többé-kevésbbé sikerült elcekkel kiséri 
a népfelkelőlegénység, ugyanoly vidáman 
viseli magát itt is Ennek páratlan hatása 
van az erkölcsi érzületre, ami a testi jólétre 
is kedvezően hat vissza es magával ragadja 
a kishitüeket is.

így a népfelkelés is, amelyet olyan 
hosszú időn át jóformán semmibe sem vettek, 
teljesen a nagy idők igényeinek magaslatára 
emelkedett, noha legtöbbnyire idősebb év
folyamokból s a síkság embereiből kerül ki. 
A létért vagy nem létért, győzelemért vagy 
pusztulásért vívott hősi háborúnk történeté
nek dicsőséges lapjain örömmel kell majd 
elismerni, milyen vitéz magatartást tanúsított 
minden tekintetben a haza szolgálatában af 
magyar népfelkelés is, megpecsételve a néme 
költő szavát, aki már a száz év előtti sza
badságharcok előtt irt az akkor már szintén 
fényes haditettekkel kitűnt népfelkelésnek 
akkor még egészen uj intézményéről ilyen
formán :

Népfelkelés, népfelkelés. 
Mit is jelent a neved ? 
Ellenségnek véres verés. 
Melyre szivünk felnevet 
Országszerte kél a nép, 
Létért sorompóba lép.

Népfelkelés, népfelkelés .' 
Siket, vak az ellenség — 
I lősies a védekezés . . . 
Mért is éri vereség ?
Mert a nép: az otthont véd. 
Népfelkelés, üdvözlégy !

Stanf Ottokár.

Ki igazi demokrácia.

A demokrácia jelszavát, melytől ma oly 
hangos az egész világ és melyet különösen 
Wilson használ nagy előszeretettel, sokan — 
s köztük elsősorban a jelenleg kormányon 
levő orosz vezérferfiak — alaposan félre
értik és félremagyarázzák.

Ök úgy' értelmezik a demokráciát, hogy 
az államban mindenki teljesen egyforma 
legyen, holott éppen ők maguk — elismerésre 
méltó kiváló működésűkkel — példáját 
szolgáltatják annak, hogy magasan felül 
lehet es kell egyeseknek emelkedniük a töme
gen, mellyel tehát egyformák nem lehetnek.

Tagadhatatlan : a kulturnép eszmény
képe, az isten — emberek társadalma az 
volna, ha a nép minden egyes tagja testileg, 
lelkileg, szellemileg kiváló egyén lenne És 
ezzel, ha ez egyáltalában lehetséges volna, 
az illető nép befejezné fejlődési körét és 
szükségképpen eltűnne a föld színéről, mert 
nem bírván többé nyers anyaggal, erős, 
természetszülte fejletlen agyit emberekkel, kik 
a civilizációval járó kinövések folytán el
használt emberanyagod felfrissítsék és uj 
vérrel pótolják, •— saját fényében önmagát 
emésztené fel. Nem valószínű, hogy valamely 
nép a tökéletesedes ekkora fokara jusson ; 
mi ugyan messze vagyunk ettől a stádiumtól.

A pórnép, a műveletlenek száma igen 
nagy, de ez az egészséges nyersanyag 
képezi a nemzet nagy tartalékhadát, melyből 
szüntelenül uj erők, uj tehetségek szállnak 
fel a magasba, hogy felváltsak az ott levő 
kidőlt, elhasznált kivalóságokat

A tehetségek kimagaslásá a tömegből 
feltartóztatni nem lehet, s igy nem lehet 
bízni abban, hogy az egyenlőség igéje volna 
az a várva-várt varázsszó, melynek kiejtésére 
megszűnik a nyomor, a szegénység, a gazdag
ság és létrejön a középszerű, de általános 

megelégedés. Jellemző vonása az egyforma
ságnak az öntudatos egyének visszafejlődése 
tömegbeliekre, a jelenlegi társadalom fel
bomlása és ami a fő, ami nélkül keresztül 
nem vihető, az egyéni szupremáciának el
nyomása, megsemmisülése.

Megengedjük annak a lehetőségét. hogy 
az ember szorgalma, takarekossaga vagy 
öröklés utján szerzett maganvagyonáról 
lemond, hiszen a szerzetesek között nem 
egy példát látunk erre, — megengedjük, 
hogy képesek vagyunk irigy, haszonleső, 
részrehajló természetünket annyira meg
változtatni, hogy nem magunkért, hanem az 
egész társadalomért szívósan, kitartóan dol
gozzunk, — megengedjük meg azt is, hogy 
mindnyájan jók, nemesek, szentek leszünk 
és nemcsak a hozzánk tartozókat, hanem 
minden embert testvérként szeretünk; de 
tagadjuk annak a lehetőségnek még az 
árnyékát is, hogy egy erősen kifejlődött 
egyéniséget, egy határozott és az élet 
iskolájában megedzett jellemet vasakaratával 
és törhetetlen erelyével vissza lehessen 
fejleszteni oda, hogy egyforma tagja legyen 
egy egyforma tömegnek, hogy a középszerün- 
alólisag szabályozza életét, hogy ne úgy 
éljen, küzdjön és haljon meg , amint azt egy 
hatalmas Isten szivébe sugalja. Ezt nem 
hisszük soha ! Pedig a mi korunk nevelte az 
ilyen jellemeket ezrevel s ezek a férfiasság 
eszménykepei

Próbáljátok meg 1 Alapítsatok meg egy 
ilyen csoda-államot, legyen az egész emberi
ség annak engedelmes tagja, csak ezer ilyen 
meglett jellemű, határozott egyéniség legyen 
benne. És ez az ezer igazi egyéniség romba 
dönti, levegőbe röpíti, porrá zúzza az egész 
mesterkélt társadalmat a középszerűség 
menedékházát.

Jön e a legszebb tavasz ?

A néma milliók, akik a föld alatt 
nyugosznak, talán mar megbékéltek sorsuk
kal. Gránátoktól széttépelt testük beleporladt 
a szomjas földbe, amely magába ölelte 
gyermekeinek millióit. De akik itt maradtak, 
s az elpusztult hősökben apjukat, gyerme
küket siratják, mit szóljanak azok ahhoz a 
goi ősz, önző játékhoz, amelyet még mindig 
folytatnak az élőkkel a háború mániákusai 
és egoistái ?

Lelketlenebb, arcpiritobb és aljasabb 
gonosztettet elképzelni sem lehet, mint ame
lyet azok a minden országban összeverődött 
érdekcsoportok űznek az emberiséggel, ame
lyek a maguk fizikai immunitása mögé rej 
tőzve, áljelszavakkal gázolnak at az ember
hullák százezrein, csakhogy megtömhessek 
a zsebüket azzal a vérzso'ddal, amelyet a há
ború folytatása nekik jelent.

Még mindig akadnak uszitók. akiknek 
nem volt elég az emberiség eddigi szörnyű 
pusztulása, leírhatatlan szenvedése, akik ha 
módjukban állana, szöges korbáccsal űznék 
tovább is az ágyuk poklába a nemzetek fia 
talságát, az apakat, fiukat ús férjeket, csak
hogy az ő zsebük tovább teljen a véres 
Judas-pénzzel, amelyért az élő világot el-el- 
árultak a halálnak.

Ki akar itt még háborút ezen a földön? 
Magyarország ifjú, nemes királya és emberies 
érzésű külügyminisztere éppen úgy irtóznak 
már a további oktalan vérontástól, mint azok 
a népek, amelyeknek nevében és teljes 
bizalmából Brest l.itovskban a beke útjait 
alapoztak

De ahhoz, hogy béke legyen, hogy az 
emberiség visszanyerje ismét az élethez való 
jogait, hogy a szivek ismét tavaszt ülhesse
nek, ahhoz még valamire van szükség. En- 
gesztelekeny szellemre azok részéről, akik 
a népek sorsát a mai határainkon túl is a 
kezükben tartják. És ezt nem érhetjük el 
kölcsönös gyűlöletes fogcsikorgatassal és a 
háborús érdekcsoportok tömjenezésével.

Meleg szívvel, megértő emberiséggel, 
krisztusi szeretettel kell a kivezető utat ke 
resni a vértengerből, melyen az emberiség 
kétezer éves kultúrájának törékeny hajóját 
hányja, veti néhány önző, gonosztevő, vérdij 
után reszkető keze

Elhozzák-e a legközelebbi hetek az em

beriség legszebb tavaszát ? — ez az a kér
dés, amelynek titokzatos, boldog izgalma 
belereszket a szivekbe és amelyre a fáradt, 
megkínzott, keresztre -eszitett emberiség csak 
a vágyó remenykedes bizalmával válaszolhat.

Imádkozó öregasszony. ")

Égi mosolygás hervatay arcán, 
Áhitatos, buzgó ima ajkán.
Mint az erős hit egyszerű szobra
Könyvvel a kesében ül a sarakba.'

Két keze játszik biblia kapcsán ;
Félelem gyütri : arcaimé halvány.
Teste a bútól vézna s a lelke

'Isteni trónhoz száll tova, messze. .
4 *

Égeti szivét sejtelem iiszke:
■ló fia tán elpusztul g tűzbe?
Őszi verő fényt már sose lát tán —
Harc mezején hűl teste ki árván.

Összefonódik két remegő kéz ;
Két okulás szem hosszú imát néz —
S mig kibetűsi gyönge szemével, 
Fátylakat áraszt szerte az éjjel . . .

Messze.

üzent kard után kassát kaptak
S gabonarendet rendbe raknak.
Búsan néznek messze, messze 
Minden könnyethivó este. . .

Szibéria zord mezején
Rendet vág sok magyar legény 
Mindeniknek hull a '.könnye 
Az idegen, kopár rögre.

Hazafelé száll a lelkűk,
Szomorkodnak csöndben, együtt;
Csillagoktól üzengetnek ■
Velükérzö hű telkeknek.

Ssellösúgást m 'yyaráznak; 
Emléke int egy kis háznak 
S határtalan-nagy az öröm. 
Ha hazulról lapocska jön.

Hossza tusák végét várják,
Bús leikükön napfény jár át:
Kiszínezik azt a percet,
Mikor, ó, mind hazamennek. . .

Ko/paszky Jeqö

Felolvasta a szerző a Reviczky Társaság 
Ibis. jan t -i estéjén.

Különfélék.
— Főispánt megbízatás. A király 

Esztergomvármegye főispánját ezen állásától 
sajat kérelmére felmentvén, — elrendelte, 
hogy az esztergotnmegyei föispáni teendők 
ellátására Henic’ky Ödön, vármegyénk 
főispánja, kapjon ideiglenes megbízást.

— Műsoros estély. A március hó 
2-án, szombaton, tartandó estély iránt a leg
szélesebb körben olyan nagy az érdeklődés, 
hogy — értesülésünk szerint — a jegyek 
legnagyobb része már elfogyott. A rendező
ség a hét elején bocsátottá ki a meghívókat. 
A lapunk előző számában leközölt műsort 
azzal egészítjük ki, hogy az énekszámokat 
Krtycey Anna tanitotta be és zongorán fogja 
kisérni.

— Közgyűlés A Kath. Kör ma, vasár
nap d. u. 2 órakor saját helyisége nagy
termében tartja évi rendes közgyűlését. 
Ezzel kapcsol tb»n megemlítjük, hogy a mai 
napra a Kath. Körbe hirdetett ismeret
terjesztő előadás a rendes időben, vagyis 
este 6 órakor, a következő műsorral leaz 
megtattva: 1.) Harmóniummegnyitó. 2.)
Háborús képek ; felolvassa és vetíti: Kulltr 
Ferenc. 3.) ÖWp Ilonka melodráma, szavalja : 
Oberth János, harmóniumkisérettel. 4.) 
Fuvola-szóló harmóniumkisérettel. 5.) Szaval: 
Mrász Margit. 6.) Tanhiiuserből szólót énekel : 
Heekmann István. 7.) Himnusz.
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— EHegyzés. Bellán László, a lévai 
uradalomnak töhöli intézője, eljegyezte Stampf 
Gyula beregszászi törvényszéki elnöknek ked
ves leányát, ílnst. ' — Állandó és boldog 
megelégedés kisérje az uj jegyeseket 1

— Motoros vasút vármegyénkben 
Oroszkán a napokban létesült egy személy
es teherszállításra egyaránt berendezett 
keskenyvágányn motoros vasút, mely e nem
ben az első vidékünkön. Építője Sármezey 
Endre orsz középitési tanácsos, az arad- 
csanadi vasat igazgatója A motoros vasutak 
az alföldön n ár közkedvelt közlekedési 
eszközök Hars és I iont varmegyék vezető 
körei az oroszkai vasút megnyitása alkal 
mából komolyan foglalkoznak azon tervvel, 
hogy egész Garamvölgyet behálózzák ilyen 
vasutakkal, amelyek hamar kilizetődnek s a 
falusi népnek kiva t vásárok alkalmával jó 
szolgálatot tesznek, amennyiben menetrend
hez nincsenek kötve. A létesítendő motoros 
vasút m r den esetre erősen lokozna var
megyénk forgalmát

— Kitüntetések. A király elrendelte, 
hogy dr. Laufer Lipót 60 ■ yalogezredbeli
ezrcdorvo'nak. az ellenséggel szemben 
tanúsított kitűnő és önfeláldozó szolgálatáért, 
a kardok e. \ idejű ajándékozása mellett, a 
legfelső elismerés tudtul adassák. Kedves 
löldinket, aki a harctéren a háború kitörése 
óta teljesít orvosi szolgalatot, ezen legújabb 
kitüntetése alkalmából is őszintén üdvözöljük 
— I >r Szilárd Vilmos, lévai ügyvéd, tüzér 
zá'ziós a Kárpátokban lezajlott harcokban' 
tanusitott bátor magatartásának elismeréséül 
a Il-od oszt, ezüst vitézségi érmet kapt .

— Élelmezési kormánybiztos. A 
minisztertanács elhatározta, hogy az egesz 
országot közélelmezési körzetekre osszák 
be, amelyeknek élen egy-egv kormánybiztos 
fog működni A beosztás már meg is történt 
és a kormánybiztosokot is kit evezték. Bars 
vármegye kormánybiztosa Jankovich Bésán 
Endre, akinek körzete Veszprém székhellyel 
Hars. Esztergom.- Győr,- Hont,- Komarom- 
és Veszprén varmegyékre terjed ki.

— A vasúti kedvezmény. Az állam
vasutak igazgatósága közli, hogy az északi 
déli és délkeleti hadsereg vasútvonalain a 
beteg, sebesült, vagy betegség vagy sebesülés 
lolytán elhalt katonák hozzátartozói, ha a 
katonák meglátogatására vagy temetésere 
utaznak,- úgy a gyors-, mint a sze
mélyvonatok második es harmadik osztálya 
bán fél menetdijja) utazhatnak. Ez a ked
vezmény a csendőrök meglátogatására is 
fennáll. A beteg vagy sebesült meglátogat,isa 
községekben a főszolgabiróság, városokban 
a rendőrkapitányság alta! kiállított igazolvány 
alapján történhetik.

— Keréklértó baugversenv-körut 
lai. Mint értesülünk. Kerékjártó fényes szer 
ződést kapott Sófiaból és Konstantinápoly 
bol, hova közvetlenül a lévai nagysikerű 
hangversenye után indult Folyó ho 20-án 
a keleti expesszel a bolgárok fővárosába 
utazott, hol egymásután két nagyszabású 
hangversenyt fog adni a bolgár cár leányá
nak, Eudokia főhercegnő védnöksége alatt. 
Onnan Bulgária két nagyobb vidéki városa 
bán koncertezik, majd a világ legszebb fő
városába megy, Konstantinápolyba, hol há
rom hangversenyre van angazsaiva Ezek 
között lesz, az u u „Hölgy-koncert , me
lyen csak a szultán haremhölgyei lesznek 
jelen. Bizonyos, hogy valamennyi szív remeg 
ni fog ott, amikor majd megszólal a művész 
varazshegedüje . . .

Márciusban Budapesten a vigadó nagy 
termében ad egy hangversenyt Kerékjártó, 
azután pedig Brüsselbe indul, hol egy ma
gyar hangversenyt terveznek zenekari kísé
rettel, magyar művésszel és dirigenssel. On
nan egyenesen Lengyelországba utazik a 
művész, hol Varsóban, majd egy csomó 
nagyobb varosban lesznek hangversenyei. 
Valószínű, hogy Breszt-Litovszkba is elkerül, 
hogy nemi harmóniát keverjen abba a 
disszonáns világkoncertbe, ami most ott 
folyik . . A tavasz mar Svájcban fogja ta
lálni a művészt, kinek valóban szép lehet 

az élete, hiszen igazán övé az egész világ 
és minden útja egy diadalut Érdekesnek 
tartjuk fölemlíteni, hogy Kerékjártó hozzánk 
egyenesen Zágrábból utazott, hol Weingar- 
ten hírneves bécsi zongo raművésszel adott egy 
közös szonátaestélyt.

Honfitársaink Oroszországban. 
Azokból az apró híradásokból, melyek az 
oroszok fogságában élő hadifoglyok sorsának 
megváltozásáról adtak némi felvilágosítást, 
most már annyit tudunk ezekből a kis 
hírekből, hogy megállapítást vonhatunk le 
általánosságban. így csaknem bizonyos, 
hogy a magyar-osztrák, német, török hadi 
foglyok teljesen szabadon járhatnak, kelhet 
nek, vásárolhatnak minden ellenőrzés nélkül. 
A szigorúság alaposan megváltozott Leninek 
kormányra jutása óta. A fogolytáborok inkább 
laktanyák, csak éjjelre való tartózkodó helyek, 
mert nappal az egykor szuronyokkal őrzött 
hadifog vök, dologba állanak és szép rubeleket 
keresnek, mint akármely más oroszmunkások 
A béketargyalások megkezdése óta t. i. nem 
is hadifoglyoknak tekinti az orosz hatalom 
honiitarsainkat. hanem inkább kezeseknek s 
igv jelenleg igazan nincs okunk sorsuk miatt 
aggódnunk. A legújabb levelek sok érdekes 
dologról adnak hirt. de talán legérdekesebbek 
azok a kifejezett remények, amiket a mostani 
orosz cenzúra is szívesen átenged : nemsokára 
(2 3—4 hónap múlva) itthon lesznek a
hazavart honfitársak

— Gyaszhirek. Mély megilletődéssel kö
zöljük a leverő hirt, hogy öz.v. Mály Pálné, 
szül. Barczay Boriska, Má'y Pál nyug, hon 
védőrnagy özvegye, életének 42 evében, 
hosszas szenvedés után, e hó ’9én, reggel 
'.i órakor, Léván övéinek, rokonság..nak és 
ismerőseinek legnagyobb fajdalmára meghalt 
A jólelkü és élete legszebb szakában elköl
tözött úrasszonynak földi maradványait e hó 
21 én, délután 4 órakor nagy és őszinte 
részvet mellett a lévai róni kath temetőben 
helyezték örök nyugalomra

Pozsonyból kaptuk a szomorú hirt, hogy 
az ottani szám tóriumban Kupi Ferenc, a 
béládi uradalomnak intézője, munkás életé
nek 57. evében e hó 18 án elhunyt. Hűlt 
teteméi Léváia szállították és itt e hó 23-án 
délután 4 órakor nagy részvét mellett a 
r. kath. temetőben levő sírboltba helyezték 
nyugalomra.

— Takarékoskodjunk a gabonával 
és a liszttel. A közélelmezési miniszter 
rendelete figyelmezteti a lakosságot, hogy 
úgy a gabonával, mint a lisztkészletével a 
legnagyobb takarékossággal bánjon, mert 
aki a részére meghagyott, készletet idő előtt 
elfogyasztja az a legnagyobb szükség 
eseten sem számíthat a hatóság utján 
történhető lisztkiutalásra és erősen hang
súlyozza. hogy a könnyelműen gondolkodó 
viselje a következményeket Abban a tudat
ban, hogy az ország nehéz helyzetben van, 
reméljük, hogy lakosságunk megérti az 
intő szót és meglevő készletet takarékosan 
fogja felhasználni, illetőleg jól beosztva 
elfogyasztani.

— Az orosz foglyok pótlása. Mivel 
mezőgadasági körökből ismételten merülnek 
fel aggályok a tekintetben, hogy az oroszok
kal megkötendő béke eseten az orosz hadi
foglyok bevonása folytan a mezógazdasagi 
üzemben fennakadások lesznek, illetékes 
helyről közük, hogy minden előkészület meg 
történt aziránt, hogy- az orosz hadifoglyok 
elvonása előtt azokat megfelelő munkaerők
kel (idősebb évfolyambeli katonákkal, vagy 
egyéb katonai munkaerővel) pótolják. Az 
egyéb üzemekben (ipar, közlekedés stb.) a. 
hadifoglyok felváltása ugyanilyen elv szerint 
fog megtörtenni,

— Farsangi estél? vak katonák 
javéra. E hó 9.-én, Orostkán, a cukor
gyári iparosok a vak katonák javara szépen 
sikerült farsangi estélyt rendeztek amelynek 
tiszta jövedelme 1185 K 15 fillér volt A 
rendezőség az összeget az Est szerkesztő
sége utján az említett jótékony célra juttatta. 
Felülfizetésekből 908 korona folyt be.

— Megszűnnek a szállítási kor 
látomások A hónapok óta tartó vasul 
forgalmi korlátozások egyre jobban enyhül
nek és lassankint mind több és több árut, 
szállít a vasút. Már a mezőgazdasági 
eszközök felvételét és szállítását is megkezdték.

— Biztosítva van az évi cukor 
szüksévloL A Közélelmezési Hivatalban 
az idei gazdasági év cukorszükségletének 
biztosítása tárgyában értekezlet volt, amelyen 
megállapítást nyert, hogy ez évre a cukor
szükséglet a mai keretek megváltoztatása 
nélkül biztosítva van, a cukoradagok további 
leszállításáról tehát szó sincs

— Megállapították az ul liszt és 
gabonafejkvótát. A hivatalos lap ma egy 
heti szama a közélelmezési miniszter rende
letét közli, amelynek értelmében a tizenöt 
évnél idősebb őstermelő íérfiinunkások ré
szére havonkint és fejenkint 13 kilogramm 
gabönn vagy 17 és fél kilogramm tengeri, 
illetve ezeknek megfelelő lisztmennyiség 
tartható vissza. Egyéb őstermelők kilenc kiló 
gabonát vagy tizenkét kiló tengerit tarthat
nak meg A hatósági ellátásban részesülő 
lakosság szamára legfeljebb hat kiló fiatvan 
deka liszt szolgáltatható ki havonkint.

Ruha papirosból Papiregyen- 
ruhát tervez a Máv. igazgatósága az altisztek 
és szolgák részére a nyári idényre, mely 
alig fog különbözni a régitől csak az ára 
lesz lényegesen olcsóbb, amennyiben egy 
papiregyenruha 38 koronába fog kerülni.

— A gabonaárak felemelése. Se 
rényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter a 
képviselőházban nyilatkozott a gabonaárak 
felemeléséről. Az erre vonatkozó rendelet a 
hivatalos’lap vasárnapi számában jelentek meg 
és 15—29 gazdasági termék árának uj meg 
állapítását fogja közölni. A gabonaárak újabb 
felemelése a termelőknek és mezőgazdasági 
érdekképviseletnek arra az akciójára vezet
hető vissza amely a gabonaárak és a ter
melés megnagyobbodott költségei között 
levő aránytalanságot kívánta a gabonaarak 
felemelésével csökkenteni. A földmivelésügyi 
miniszter kijelentette, hogy a gazdáknak 
ilyen értelmű méltányos kívánsága elöl nem 
lehetett elzárkózni és ez volt az indító oka 
a kormány elhatározásának, amelylyel fele
melte a gabonaárakat A búza árát tiz koro
nával emelik fel és igy hatvan korona lesz 
egy métermázsa gabona maximális ára, a 
rozs, a tengeri, az árpa legmagasabb árat 
(ledig 52 koronában fogják megállapítani, 
úgy hogy a különbözet nyolc korona lesz. A 
búza árának felemelése a kenyériiszt árát 
nem fogja megdrágítani, mert a kormány a 
linóm liszt árát fogja felemelni és a kenyér
liszt ara változatlan marad

A mozi ma egy érdekes műsorral 
kedveskedik a közönségnek, melynek fődarab
ját a Párbaj az 'letért című dráma kepezi 
Ezenkívül két kacagtató bohóság Handi 
me'i az unokanövére és .Mórié legyőzi Sherloh 
Holmest fogjak szórakoztatni a közönséget. 
A műsort a tavasz virágairól felvett termé
szetes felvételek egészítik ki.

— Az Országos Sertésforgaimi 
Iroda. Budapest, V. Bálvány u. 7- szám 
ezennel hivatalosan közli, hogy Bars és Hont 
vármegyék területére a Haditermény r t. 
ipohsági kirendeltségei, beosztva ide Tarján 
Artúr László és Schweitzer Lipót szakértő 
tisztviselőket — az iroda főbizományossága- 
val megbízta Felkérjük a vármegye és a 
vármegye járásainak sertéstartó közönségét, 
hogy hizolt sertéseinek átadása ügyében 
haladéktalanul lépjen érintkezésbe az iroda 
fenti főbizományosával Figyelmeztetjük a 
sertéstartókat, hogy szabad sertésforgaloni 
nincs, a sertésszállitás csak engedéllyel tör 
ténhetik s a hatósági engedély alapján köz
fogyasztásra hizlalt sertéseket kizárólag a m. 
kir minisztérium 4782— 1917. M. E számú 
rendeletével felállított Országos Sertéstorgalmi 
Iroda jogosult átvenni. Amennyiben a ser
téstartók a fennaió törvényes rendelkezések
nek nem tesznek eleget, az Országos Sertés
forgalmi Iroda kénytelen lesz a mar elrendelt 
rekvirálas alapján a közellatás biztosítására 
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szükséges sertéseket a legszigorúbb eszkö
zökkel megszerezni. A házi és gazdasági 
szükségleten felüli zsir. es szalonnakészletek 
az iroda fenti főbizományosanak, illetve al 
bizományosainak szintén haladéktalanul át
vételre bejelentendök, ellenkező esetben az 
iroda e készletekre is foganatosítani fogja a 
már elrendelt rekvírálást Minden utólagos 
kellemetlenseg elkerülése végett nyomatéko
san figyelmeztetjük a sertéstulajdonosokat, 
hogy sertéseiknek törvénytelen utón való 
értékesítésétől tartózkodjanak sertéseiket az 
iroda megbízottjainak adják at, mert e ren 
delkezés megszegője ellen a legszigorúbb 
megtorló intézkedéseket lesz kénytelen az. 
iroda foganatosítani

Közgazdaság.
Zöldségtermelés a közélelmezés 

szolgálatában.

Az 1918. ev tavasza közélelmezés térén 
előreláthatólag rendkívüli feladatok elé fogja 
állítani hatóságainkat es egész társadalmun
kat Az egymás után bekövetkezett gyenge 
gazdasági evek terméskészieteit, melyeknek 
igen tetemes része a legfőbb hadvezetőség 
rendelkezésere kell hogy álljon, a fogyás? 
tás annyira igénybe vette és igénybe fogja 
ezután is v< tini, hogy azoknak egyébként 
való pótlásara minden tényezőnek, minden 
igénybe vehető szervnek és erőnek egyer- 
telmiileg és leghatásosabban törekednie 
kell.

A köz ogyasztasra szolgaió táplálékok
nak s ezek között a különben is csökkentett, 
mennyiségben fogyasztandó gabonaféléknek 
pótlására igen alkalmasnak mutatkoztak már 
eddigele is a kerti vetemények és zöldsegne- 
tnüek. úgy hogy ezeknek minél tömegesebb 
és minél korábbi előállítása valósággal nem
zeti feladatunkká sőt kötelességünkké vált, 
melynek felkarolása tehat egy ik legelső ér
dekünk.

Főleg a városi lakosság élelmezésére 
fontosak ezen termékek, egyfelől azért, mert 
a vátosokban. a mi gzőgazdasági termények 
szükebben állanak rendelkezésre s másfelől 
azért mert a varost lakosság a kerti vete
mények és zöidségnemüek felhasználásához 
jobban ért s azokhoz sokkal inkább hozzá 
szokott, mint a falu nepe.

Az elmondottak alapjait elmaradhatatlan 
kötelességünk tehat, hogy a tavasz fakada- 
sakor felhasználjunk minden arra alkalmas 
talpalatnyi területet zöldségtermelésre úgy 
falun, mint pedig a varosokban. A falusiak, 
miután mindent könnyen és jó árban értéke
síthetnek, sajat jól felt gott érdekükben 
feltétlenül termelhetnek. A városi lakosságnak 
pedig, akinek csak alkalma van a lakásához 
tartozó kertjét felhasználni, múlhatatlanul 
arra kell törekedni, hogy a zöldségtermelés
sel olcsóbbá es elviselhetővé tegye az uj, de 
a rendkívüli viszonyok miatt szinten terhes
nek mutatkozó esztendőben való megélhetését

Nyilvános köszönet

Mindazon jóakaróink és ismerőseink, 
akik felejthetetlen férjem, illetve édesatyank 
temetésén megjelenni szívesek voltak avagy 
részvétükkel fajdalmunkon könnyíteni igye
keztek, fogadjak ezúton leghálásabb köszöne- ; 
tünket.

Özv Prajner Qyulané 
és gyermekei

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1918. évi febr. hó 3.-től i9t8. évi febr hó 24.-ig
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Frtusz János Zsapka J. leány Piroska
Szelényi János Major L. fin Sándor
Blacsuha Irma leány Irma
Mészáros Valach Maria leány jolán
lancsó Mihály Kondel E fm Sándor
Csákány t Sándor Kiss Ilona fiú Vilmos
Eder Imre Krekovics V. leány Gabriella
Harm ati János 1 >ávid M . leány Rozália
Hajdú Rozália fiú János
Kronka Sándor Zatyko 1 fm János

Házasság

Vőlegény és meuvasszuuv név* Vallása

özv. Patkós Sándor Demény i r. 1.
Hajko Miklós Slehér Orzsebet r. kath
Laczko Lajos Báty Eszter r kath
lfj Bóna István Raschman Ilona r. kath

Halálozás

az eüinuvt üevr
i

Kora A haiti oka
1

Vezér Pál 3 óra V. sz gyengesetr
özv Jakab Jánosné 76 eves Aggaszály
Androvics Gyula 35 „ Hösinalált halt
Kovács József 06 „ Aggkori kimer '
Weisz Armmné 5b * Bélrak
Chil i J. Prokes M. n Öngyilkosság 

Vesegyuiladasitj Fekete József 18 Fjó
Prajner Gyula 56 éves Szerviszivbaj
Miklóssi Sándor 23 „ llösihalalt halt
Vörös Bertalan 62 „ Agyvérzés
Heller Manó 64 . (ierinczverö lob
Molnár Sándor 8.5 „ Aggaszály ,

^zv. Szloboda Andr-né 85 . Agzkori gy
Samu Mihály 20 Tüdő vész.
P>lau Salamonné 29 , 1 lasitiagx máz
Belánvi Mária >7 „ Tüdővész

özv. Breuer Zs.-né. 66 , Aggkori kim 1
Feredics János 4 hó Gyermekaszaly
özv Mály Pálné 42 éves Szerviszivbaj

Á r v eres.

19—1918. sz. <lr. Laufer Arthur és 
társai lévai lakosok kereime folytán a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árveres 
joghatályával biró önkéntes bírót árverést a 
lévai kir. jarasbirosag területen levő, Léva 
r. t. varosban fekvő s a lévai 2121. számú 
tj tvben A II sor, 625 hrzi és 565 összeirási 
számú Kohary utcza 20 szánt alatti egesz 
házra 26010 Korona kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 191S. évi március hó 20. 
napján délétől! 11 árakor ’ telekkönyvi ható
ság hivatalos helyisegében (Deák Ferenc 
utcza 9. sz 1 ajtó) fogjak megtartani

Az árverés ala kerülő ingatlan a kikiál
tási ar léiénél alacsonyabb áron nem adható el

Az árverezni szándékozók kötelesek bá
natpénzül a kikiáltási ar 10 " at készpénz 

ben, vagy az 1881 évi LX t. ez. 42. §.-á- 
btn meghatározott árfolyammal számitott 
óvadékképes értékpapírban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek elöleges bírói 
letetbe helyezéséről kiállított letéti elismer 
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket alairni,—(1881 LX t. ez. 147 
150 170 §§, 1908 : XLI t. c 21 § I

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki 
sem akrr, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni —(1908 : XLI 25 §1

Léva, 19 i 8 évi januar hó 5 napján. 
A lévai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság.

Ház eladó.
“ Báthy utca 20.

Budai Máté, vendéglős

Puha gyujtó-fa kötelen
ként K 3.50 Szintén kősze
net maximált áron házhoz szállít.

Tonhaiser és társa.
Telefon 61 Ozman-tér 6.

Szőllő-eladás.
A felső kereszthegyen levő két 

kát. holdnyi (3200 l-ölnvi) termő 
szőllő és veteményes földből álló 
birtokom a rajta levő villa-szerű 
épülettel, kősziklába vágott jó 
pincével — és egy hajlékkal : sza
badkézből eladó.

Léva 1918 évi február 23.
Bódogh Lajos tulajdonos.

(Deák Ferencz-utca 18. sz.)

Eladó gyógyszertár.
Hontmegyei középforgalmu gyógy
szertár, házzal együtt vagy anélkül, 
béke-forgalom szerint, előnyös áron 
eladó s mielőbb átvehető. A köze
lebbi feltételeket az ügy lebonyolí
tásával megbízott : Lukács István 
központi gyógyszerész irodája iBu 
dapest, Vili , józsef-u 16.sz.) tudatja.

moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
műsora érdekes.

Jótékonyság.
A Lévai Takarékpénztár r. t a József 

kir. herceg szanatórium egyesületnek 100,— 
a lévai önkéntes tűzoltó—egyletnek 100,— 
a lévai izr nőegvietnek 50 koronát adomá
nyozott, amely összegekért a nevezett egye
sületek vezetősége ez utón fejezi ki halás 
köszönetét. Hochberq Jozsefne a József 
kir herceg szanatóriumnak 20 koronát kül
dött— Koros Gyula a lévai adofelszólamlasi 
bizottság működése alkalmából a részere 
kiutalt 248 korona napidijat az éjjeli gfer- 
mek-otthonnak ajándékozta. Halas köszönet 
a kegyes adományért.

K i t ü n őCip Ötalp-P o t i Ó ’.

Felülmúl minden eddigit.“W 
A talpbőr Összes tulajdonságait bírja.

Egy probarendelést tenni mindenkinek saját érdekében áll.
Férfi-cipőre 7 kor., női cipőre 6 kor., Gyermek-cipőre 3 50 kor.

Kapható bchenkengel A. varrógép-üzletében
Esztergom Ferenc József-ut 43.



1918. február 4. ’jB A. R & b.

Eladó fa.
800 méter kitűnő száraz cser hasáb 
fa erdőben eladó Bővebbet Tonhaiser 
és Társa Ozmán tér 6. telefon 61.

ÜZLETI ÁLLVÁNYOK 
sáruasztalok eladók. Léván Ka- 

zincy-utca 3.

Jövő termését 
saját vagyonát, 

a nemzeti vagyont 
óvja meg és gyarapítja, ha a 

mezei egerek és patkányok 
ir/ásán« már most beszerzi a szavatolt é" sok

szorosan kipróbált 
orvos-vegyészi utón előállított baktériumos 

„Unió*1 
egér- vagv patkányir tó szert.

Nem mérges. Emberre, háziállatra nem 
ártalmas.

Gyártja: BECK JENŐ, 
ezelőtt HERCEG ÉS GEIQER vegyészeti 
gyár mezőgazdasági laboratóriuma 

Budapost.
VIII.,Márlü-u 13.ésVI., Lehel u 27 es 23 

Alapítva 1902.
Egy literes üveg 76—K. Eél literes HB.ön K. 
Nagy üveg 14 — K. Ót adagos próbaüveg II. 
—K Bérmentes szállítás vasúton és pástan

Utánvéttel. 

LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

KERN TESTVÉREKNÉL
FŰSZER-, 6YMMATÁRU- ÉS VASNAtáYKERESKEDÉSE

kwimw HÓM LÉVÁN. yisilieifom

Legjobb fűezer- és csent ege áruk Naponta friss felvágottá k.

Főtt prágai sonka, teavaj. L9gjobbminŐ8ágü k á v ó k. „ Glória* pörkölt 

kávé különlegesség. Cssmezebor, likőr, cognac, pezsgő stb.

Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vasáruk és sonyhafslszsrelésl cikkek.
alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényak 

modern háztartási cikkek. Villamos főzőedények, forialók és vasaló

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 

agfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron.

Összes kerti-, a ezőgazdasáci , méhészeti és tejgazdasági szerszámok.
Építési nnynrov • cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga

nyozott sodronyfonat kerítés nagy raktara. — —

Meghívó.
Barsmegyei Népbank Részvénytársaság 

t. ez. i ész.vényeseit az 1918 évi március hó 10 éu 
délelőtt fél 1L órakor Arányosinarób>n a saját helyi 

ségébeti megtartandó

rendes hí lijzuílisirt
tisztelettel meghívja

az Igazgatóság

Mérleg-számla 1917. évi

Dr. Rajozy Géza

Nagy Zoltán

Pintér Károly Dr Balbacb Béla
f. b. elnök. elnök.

Ceernlk Alajos Koleosáuyl Gésa Rakovaxky István 
Vrájtaik Janó Dr. Itelner OukAr

e 1 -Q g y e 1 ő-to lzottsAg-:
Geyer Pál 

elnök.
Bartha Gésa Dóka István

Vagyon

V A ti Y <> N Korona f Korona T E II E B. Korona Korona f.

Pénztár 185410 29 Részvény töke 300( X KX> -
Postatakarékpénztárnál 1311687 33 Tártaik kalapok. Rendes tartalék 22o0(»0 —
Váltók Központnál 229117b 81 „ Ingatlanok leírási alapja 32000 —

Léva 1977831 50 ., Kétes követelések tart alapja loüoo 2-2000 ...
R Verebély 796511 - • Rendelkezési alap 2172 80
- Xagysalló 215968 5281487 31 Betétek Központ 4972070 58

•lel zálog kölcsönök 1 öz.ponlnal 871323 99 r Léva 3937979 59
n Léva 1055180 65 . Verebély 717635 34
r> Verebély 494053 12 .. Nagysalló 855437 81 10483123 32
•• Xagysalló 102479 35 25231'37 11 Engedményezett törlesztéses jelz .köles 507399 27

Törlesztéses jelzálogkölcsönök “**■ 652151 •!6 Ügyfelek folyószámla követelése 156478 42
Hadikölcsön köt ven vek k •1 fed köles 384254 60 Felnem vett osztalék 6577 87
Intézeteknél elhelyezett tőkék 819069 48 Előre bevett kamatok 10505 19
Értékpapírok és kamntai 4607132 93 1916 évi nyereségmaradvány 20801 öl
Befizetés a Pénzintézet Központnál 1917. évi nyereség 267991 53
jegyzett részjegyekre 15600 -

Intézeti hazak (Ar Marót es Verebély) 124075 13
Óvadék 12050 —
Hátralékos kiírnátok 1 82094 o7

148,17049 07 14817049 91
Aranyosmarói, 1917. évi de (■ember hó 3 l-én.

• I a. gr z g- a t ó B át g; :
Szent Ivány Egon 

aleinök.
Dr. Balásfy Géza

Pető Bertalan 
vezérigazgató, 

Dr. Balog Sándor Dr. Kovéos P.

Dombav Vilmos
aleinök.

Dr. Belloa Pál _
Dr Pajor Ignác Dr. Rudnyánssky Titusz Knapp Dávid Dr. Weisz Zslgmond
leltározta, a mérleget megvizsgálta és nz. üzleti könyvekkel megegyeztetvén, minden tétele

Malláth István
elnök.

Dr. Ardó Sándor Hubert Vilmos 
Pető Albert Pető Zslgmond

A felügyelő bizottság az értékeket 
ben megegyezőnek találta

I A közgyűlés elnökének megválasztása és a jegyzőkönyv 
llilelesitésére vonatkozó intézkedés.

2. Az 191 < évi üzleteredmenyről szóló igazgató-.ági es 'el
ügyelő luzoU.--.igi jelentés targyalasa es a lelmentvény megadása.

3 htendelkez.es a tiszta jövedelemről
4 Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak megvá

lasztása
5 Az igazgatóság es feliig} elö-bizottság tagjai fizetésének 

nieg'illapitása
fi. Esetleges indítványok.
Aranyosmarót, 1917. évi február hó.
Azon tisztelt részvényeseket, kik a közgyűlésen szavazati jogukat 

gyakorolni kívánják, felkérjük, hozy részvényeiket intézetünk főpénztárába, 
vagy fióktelepeinknél legkésőbb 19I8. évi marciá-. hó IS ig bezárólag 
elismervény ellenében — letéteményeztti szíveskedjék

deczember hó 31 én Teher.

htendelkez.es


6 B A B. S 1918. február 24.

Telefon szám : 33.

fái a? £í^Í^n( 'Ít'Z $

KNAPP DÁVID 
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára 

1 J O V «R TI Telefon szám 33

Piactérén, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás van berendezve
Hasai gyártmányú gepek:

Ganz-féle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzcséplő készletek, eredeti Melícháríéle 
vetőgél, dk, Eácher-íéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba rugó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
Legjobb minőségű ia*armanykamrak elkeszitese 

es felállítása jutányos arakban.

FÍNYKÉPCSZtrí 
SZAIÍÜZLET BuOflPfST 

Rákóczi-ut80.
NAGYBAN - KICSINYBEN.

te
o> 
k>

J4 
'tí
>

Sorfáknak(: alléé :) alkui 
más, erős, 2 7« m. magas 500 drb. 
vadgesztenyefa eladó, loco cseme
tekert á. K. 1'60.

Erdőhivatal Zseliz

Kiadó:
..Kákái-Villasorban" 2 szoba, 

előszoba, konyha, éléskamra és fás
kamrából álló lakas, szép gyümöl
csös árnyas udvarral. — Ugyanott 
1 uj hálószoba bútor eladó

Zongorát vagy Pianinot 

ZZ: bérbe keres ZS 
egy magános hölgy LÉVÁN, 

Galamb utca 4. szám.

Meghívás.
A LÉVAI TAKARÉKPÉNZ PÁR 

RÉSZXÉNYTÁRSULAT 
ötvenkettedik évi 

rendes közgyűlését 
1918, évi március hó 10-én délelőtt 11 órakor sajat épülete 
tanácstermében fogja megtartani, melyre a t részvényesek ezennel 

ineghívatnak.

Tartozik. Mérlegszámla 1917 évi

Tárgyai:
1 Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kiküldése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslata 

a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása ; a nye 
remény felosztása és felmentvény iránti határozathozatal.

3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjainak az alap
szabályok 17. és 28. §-ai értelmében 3 évre leendő megválasztása.

4. Az alapszabályok 15 §-a alapján netán beérkező indítvá
nyok tárgyalása

Kelt Léván, 1918 évi február hó 18-án
Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályok 13 §-ából A közgyűlésen csak oly részvényes 
gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább t>0 nap
pal már a részvényesek könyvébe részvényeskén t be volt vezetve, s ki 
ily tulajdonjogit részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az in
tézet pénztáránál letéteményezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként d, 
e. 9—12 óra között megtekinthetők

december hó 31-én- követei

Léva, 1917. évi december hó 31-én.

Vagyon Kor, f. Kor.
1 .

f. Teher Kor. f. Kor. 
II

f-

Pénztár 125487 07 Részvény-alap töke SOO00O
Folyószámlái adósok 27300*3 SS Tartalékalaptöke 204830 08
Váltótárca 1823073 — Nyugdijalaptőke 00000 —
Kamatozó jelzálog kölcsönök 2710598 —

70
Veszteségi tartalékalaptőke 20o00 - 8O000 —

’L'örlesztéses , P 745422 70 3402020 Betétek 7460878 21
Kézizálog n „ 30821 — Engedmény utján átruházott kölcsönök 280959 20
Értékpapírok 730000 — Fel nem vett részvény osztalék 1380 —

. Előlegek és óvási dijak 
Átmenő kamatok

1814
4289

95
01 Kölcsönöknél 1918. évre befolyt kam ! 84386 54

Hátralékos kamatok 26035 02 Nyeremény mint egyenleg :
Intézeti ház 100000 — Áthozat 1910. évről 1457882
Bútor és felszerelés

•

1000 Nyerémény 1917. évben 102805 78 1173*4 60

• • 9035824 63 II ‘9035824 63

Holló Sándor s. k.
igazgatósági elnök.

Szilassy Dezső s. k.
főkönyvelő

Ezen mérleg-számla alólirott felügyelő-bizottság állal megvizsgáltatott s a/ teljesen rendben tahiitatott.
Borcsányl Béla s k. Dr. Mocsy Aha s. k. Fizély Lajos s. k.

felügy. biz. tag. felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.
Üfomiott Nptraj Társ* r. t. gyonwjtójft*) LCvín.


