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előfizetési feltételek.
Egy evre . 
Hat hóra .
Három hóra . 
bgyes szamok

10 K. - f. 
öK. — f.
2 K. 50 f. 

ara 20 fillér.

POLITIKAI EJ e t i l a f

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők es a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

felelős szerkesztő: holló Sándor. |
Megjelen vasárnap reggel.

FŐMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hlrdetósekat. előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

Közigazgatási reformok.
Már a szabadelvű kormányok 

megkísérelték, hogy a közigazgatást 
nagyjában éa egészében megreformál
ják, csakhogy tulajdonképeni céljuk 
soha sem a közigazgatás gépezetének 
reformja volt, hanem egyedül az, 
hogy a közigazgatás intéző személy
zetét az államhatalom vak és engedel
mes eszközeivé sülyes-zék. Ép ezért 
az ebben az irányban folytatott kísér
letek mind kudarcot vallottak. Bizo
nyítja ezt a Szapáry-féle csonkán ma
radt törvény,

Az kétségtelen, hogy közigazga- 
tánunk sok tekintetben reformra szo
rul, c akhogy a reformnak ép más 
irányúnak. kell lenni, mint amely 
■lányban az eddigi kísérletek jártak. 
— E ekinittben önállóan kell eljár
niuk. N m v*h  ijíik mintául sem az 
a goi, sem a porosz vagy francia 
közigazgatást Ezeknek nem kell arra 
törekedni, hogy a közigazgatásuk nem
zet' jellegű legyen, mert hiszen nem 
is lehet más az adott viszonyok kö
vetkeztében. Nekütik azonban fel'é- 
kenyen kell őriznünk nemzeti jelle
günket s azért nem Ehet soha telje
sen a közigazgatást a kormányok 
akarata nélkül való eszközévé alakí
tani, sőt inkább azt teljesen nemzetivé 
téve, az alkotmányos jogok leghiva- 
tottabb őre gyanánt kell kezelnünk.

Nem agitácionál’s célokat óhaj
tunk szolgálni a közigazgatás nemzeti 
jellegének kidomboritása által, hanem 
azt, hogy a nemzeti közigazgatás fo
galma alatt a nemzeti munka, jelleg 
és erő kifejezése kidomborittassék, 
párosítva azzal, hogy a haladással 
összeillesszék megvalósító eszközeiket 
s ezért mindenkinek hirdetni kell a 
nemzeti közigazgatást, a melyért ilyen
formán küzdeni nemcsak hazaiiui kö
telesség, hanem a szeretet hitvallásá
nak a parancsolata.

Tagadhatatlan, hogy közigazgatá
sunk eddig is nemzeti volt és ma is 
annak látszik. De oly maradi módon 
nyilvánul meg, hogy nemzeti jellege 
csak a rnt radiságban, a hasznot nem 
hajtó, Őtrégi tradíciókban nyilvánul 
meg. A tradíciók pedig lehetnek peda
gógiai eszközök a nemzeti, az ősi 
ihlet felkeltésére, de modern korsza
kunkban a munka, az erő és a nem
zeti öntudat érvényesülésére alkalmat- 
ianok. Az élet annyira anyagi, hogy 
vsak a reális bázist fogadhatjuk el 
igszi alapul a lét küzdelmében és ba 
a Mözigavgatás a közjóiét érdekében 
való, akkor arra kell törekednünk, 

hogy közigazgatásunkat modern, reális 
alapokra fektessük le.

Ilyen reálitást igényelnek a köz
ségi népiskolák, melyeknek felügyelete 
eddig a közigazgatási hatóságok részé
ről csak pedagógiai alapon eszközölte
tett, pedig épen a népiskolának köte
lessége, hogy a gyermeket a gyakorlati 
élet számára nevelje, mivel az elméle
tek nem nyújtanak kenyérkeresetet. 
Ezért a közigasgatásnak is kötelessége 
oda hatni, hogy a népiskolák levegőjét 
gyakorlati eszmék szolgálatának és 
hivatásának szögezze le. Az aDgol 
közigazgatás, mely a mellett, hogy leg
olcsóbb az egész világon, a népiskolák 
feletti felügyeletét és annak gyakor
latiasságra való ösztönzését tartja leg
fontosabb hivatásának s ez magyarázza, 
hogy a csak népiskolát végzett angol 
polgár már életének tavaszán teljesen 
gyakorlati ember és nem oly ábrán- ? 
dozó, mint a mi hasonló végzettségű 
társadalmunk tagjainak legnagyobb 
része.

Az okos, józan befektetés csak 
hasznot hajthat és ezért ne riadjanak 
vissza a városok vezérférfiai a befek
tetésekhez szükséges kölcsönök felvé
telétől. A vízvezetékre, csatornázásra, 
kövezésre, iskolák, intézmények léte
sítésére s hasonló hasznot hajtó dől- , 
gokra befektetett tőkék nem vesznek 
el, sőt örökre megmaradnak — 
anyagban s ha látszólag meg is eről
tetik a polgárság anyagi izmait, tényleg 
könnyitenek úgy a köz-, mint, a magáu- 
terheken, amennyiben köztulajdont 
képezve, épen a közjóiét emelésére, 
szolgálatára leendnek.

Hogy pedig könnyebb, elvisel
hetőbb legyen a befektetésekhez szük
séges kölcsönök eszközlése, létesítsen 
maga a közigazgatás pénzintézeteket 
a törvényhozó országgyűlés egyet
értésével. Ahol a városok városi taka
rékpénztárakat létesítettek, mindenütt 
nagy és uj forrásokat nyitottak a vá
ros javára. Az ily pénzintézetek min
denek előtt a polgárságnak olcsó hitelt 
nyújtanának, másodszor épen a fenti 
ok miatt a többi, magán kézben levő 
pénzintézetet arra szorítanák, hogy 
kulánsabban, olcsóbban és megközelit- 
hetőbben álljanak a közönség rendel
kezésére. Ha a közigaz: atas a saját 
bankjától venne fel aztán kölcsönöket, 
akkor a kamat nem terhelné annyira 
az adófizető polgárságot, sőt egyes 
befektetések után való adók is eles
nének, mert a pénzintézeti nyereségből, 
osztalék helyett, a közjót szolgáló 
alkotásokat kapna a polgárság.

Ezek mind merész ötleteknek lát- 
szanak a konzervatív és pessimista 

felfogású emberek szemében, de a 
fiatal generáció, méltányolva, latol
gatva a külföldi hasonló, már bevált 
példáit, idővel maga is rájön, hogy a 
modern szellemű közigazgatási vállal
kozások megvalósitandók.

A közigazgatás utóvégre nem 
hivatalnoki gépezet, nem kenyéradója 
sematikus rovatokat vezető copfbivatal- 
nokoknak, hanem első sorban alkotó 
része és eleme az államnak s mint 
ilyen, nem csupán Írnokokra és szabály- 
rendeletezőkre van szüksége, hanem 
alkotó elmékre, erőkre és tényezőkre. 
Ha a korral haladva akarunk fejlődni 
és élet berendezkedésünk esetleges 
kényelmét állandósítani kivánjuk s nem 
akarunk kijönni a kerékvágásból, akkor 
a korszellem törvényei szerint éljünk 
és legyünk modernek. A törvény hozás 
nem örök időkre hoz törvényeket, sőt 
maga megváltoztatja, megsemmisíti 
azokat, mihelyt túlhaladott álláspontot, 
maradi és hasznot nem hajtó érdeke
ket képviselnek.

A haladás nem volt es nem le
het ellensége a nemzetnek, mert hi
szen akkor a fejlődés, — haladáson 
alapulva, — szintén ellensége volna a 
nemzetnek. Ez pedig nevetséges fel
tevés ! Csak a modern munka gazda
gíthat bennünket úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag s azért a nemzeti közigaz
gatás eszméjét a modern munka gon
dolata testesítse meg!

A vidéki hirlapirás

Alig van év, melyben a vidéki hírla
pok serege jó egynéhány uj taggal meg 
nem szaporodnék. Ha ez a vidéki hirlapirás 
fejlődésének a tünete volna, akkor örven
detesnek kellene azt tartanunk. — Ha 
azonban az egyéni spekuláció inditóokai 
szülik meg ezt a folyton tartó szaporulatot, 
akkor az egy beteges jelenség, melyből 
inkább a vidéki újságírás hanyatlására 
lehet következtetni, de semmikép sem an
nak fejlődésére.

Hírlapot alapítani nagyon könnyű dolog, 
nem kell aboz még annyi tőke sem, amennyi 
a legszerényebb üzlet, vagy iparos műhely
nek a berendezéséhez szükséges, kvaliiiikáció 
pedig egyáltalában nem kell hozzá. A vál
lalkozásnak ezen könnyűségében rejlik as 
oka annak, hogy úgy a jogosulatlan ambí
ció, mint az anyagi hasznot számbavevö 
érdek, de fökép a felületes munka által 
boldogulni akaró törekvés, a hirlapalapitáa 
mezején mindig tágas területet talál a kí
sérletei számára.

Pedig ha egészséges alapon állana ná
lunk a társadalmi tejlödés, akkor a hírlap

alapításnak és magának a vidéki hírlap-



1 B A Tt S 1911. január 22,

Írásnak is nehés, fáradságos dolognak kellene 
lennie, a akkor nagyon terméaaeteaen a 
vidéki hírlapok száma úgy sem szaporod
hatnék, mint a hogyan az nálunk tényleg 
történik.

Eltekintve egy-két nagyobb vidéki 
gócponttól, nincs az országban olyan város 
és környék, mely akárcsak egyetlen egy 
hetilapnak olyan létalapot szolgáltathatna, 
mely a szerkesztőnek, vagy éppen a szer
kesztőség több tagjának a megélhetését 
biztosíthatná. Ha ezzel a körülménnyel 
minden hirlapalapitó számot vetne, akkor 
kizártnak kellene tekintenünk minden olyan 
irányú kísérletet, amely sokszor családos 
embernek az existenciáját egy vidéki kis 
hírlap szűk és ingatag talajára alapítja.

Minthogy az ilyen vállalkozás minden 
olyan esetben, amikor a vállalkozó csak 
tiszta és becsületes eszközöket vesz igénybe, 
teljes sikertelenséggel végződik, a dolog 
természetéből folyik, hogy aki könnyelműen 
és lelkiismeretlenül ilyen létalapra akar 
támaszkodni, az biztosan eltér a hirlapirás 
eszményi irányától és egyfelől az erkö'csi 
mételynea tesz szolgálatokat, megfizetteti 
magát az emberi bünöt becstelen dijai 
által, más részről pedig üzleti törekvések
ben, anyagi összeköttetések keresésében 
meriti ki erejének legjavát.

A vidéki sajtó tisztességének e szerint 
első feltétele az, hogy kiadói és munkásai 
biztos exisztenciával biró emberek legyenek, 
akiknek létérdekeit a lap anyagi viszonyai
nak ingadozása és bizonytalansága távolról 
sem érintheti.

Egy másik feltétele a vidéki hirlap
irás tisztességének az, bogy a sierkeittőt 
elvek ú elvi ezempontok vezessék cikkei min 
den egyez sorának a megírásánál. Csak igy 
lehet a helyi viszonyokat olyan szemszögbe 
beállítani, mely azoknak megítélését és 
mérlegelését a személyi tekintetektől telje
sen függetlenül is lehetségessé teszi.

Hogy vidéki birlapjaink egy nagy ré
szét elvek egyáltalában nem irányítják, 
hanem a hasznos alkalmazkodásnak szem
pontjai vezérlik, arra meglepő példákat 
szolgá tat minden egyes kormányváhozás. 
0 yan lapok például, me'yek a koalíció 
idejében ennek a politikai alakulásnak han
gos szavú dicséről voltak, most már nem 
győzik e'éggé gáncsolni az akkor uralko
dott politikai rendszert, amelyen egy sze
mernyi becsületet sem hagynak meg. Akkor 
a proskribáltak jegyzékére írták fel a régi 
szabadelvű uralom embereit, ma eze< első 
rangú hazafiak, politikusok, páratlan admi
nisztrátorok és államférfiak, akikre két 
készei szórják a dicséret és dicsőség 
babéréit.

Hát lehet-e egy :iyen sajtótól várni, 
hogy sikeresen fogja szolgálni a hazai tár
sadalomnak mindazon ügyeit, melyek nem 
elemér értékű valóságok, hanem változha- 
tatlan eszményi célok és létérdekek ?

Az elvi alap hiánya okozza azt, hogy 
olyan hírlapok, melyek csak úgy izztak a 
nemzeti aspirációk tüzétöl, a 67-iki ki
egyezés nemzeti irányú fejlesztésének vá
gyától, ma a legtermészetesebbnek tartják 
a jelenlegi kormány lemondó és neiuc.ak 
közjogi, hanem ami sokkal nagyobb baj, 
közgazdasági előre haladásunk érdekeit is 
feladó politikáját. Az elvi alap hiányának 
kell tulajdonítani azt a szánalmas kapko
dást, mellyel vidéki birlapjaink egy nagy 
része a napirenden le ö politikai, közgaz
dasági és társadalmi kérdéseket kezeli.

Olyan hírlapok, amelyek fennen hir
detik. bogy minden vallásié ekezemek tör 
vényes jogait, szabadságát, tanait tisztelet
ben akarják tartani, bosszú reklámcikkeket 
közölnek oly hírlapokról es irodalmi termé
kekről, ame yek programmjuk sarkalatos 
elvének vallják az egyházi vagyon elkob
zását, a vallásnak az skolából és a köz
élet minden teréről való kizárását, de sőt 

magának a társadalmi rendnek is teljes 
felforgatását.

O-'yan hírlapok, melyek az újságírói 
tisztesség tógáját öltik magukra és emel
vényről alászálló hangon kiabáják világgá, 
hogy kér e botién ü dözöi akarnak lenni a 
társadalmi élet minden korrupciójának, éber 
őrei a közerkölcsnek, apró hirdetéseket 
tesznek közzé s azokbvn a leginpertinen- 
eebb kerítésnek a hálóit teregetik szét. Az 
emberi megtévelyedések felett könyörtelenül 
pálcát törnek, ha azok miatt ártatlanokra 
is sarat fröccsenthetnek, de ugyanakkor 
reklámot csinálnak a legBzemérmet enebb 
prostitúciónak.

Ide vezet a sajtó elvteiensége. Ahol 
elv nincs, ott a tisztesség hirdetése hum
bug, mert ott okvetlenül elzüllik az ember 
és elzüllenek az erkölcsei is. zü lőtt lélekkel 
pedig, züllött eikölccse legf- ljsbb csak ron
gálni lehet a társadalom javait, de azokat 
szolgálni, azoknak támogatást és vede'met 
nyújtani nem lehet.

A vidéki sajió csak akkor lesz igazán 
értékes java a közéletnek, ha annak mun
kásai egytöl-egyig független - X sztei ciávai 
és megállapodott életelvekae bíró emberek 
lesznek.

Különfélék.
— Városi közgyűlés. Léva város 

képviselőtestülete e no 20 an rei daivüii 
közgyűlést tartott. Bódogli Lsjos polgár
mester jelentest tesz a havi pénztarvizs- 
gálatról. Bejelenti, hogy Kürtiig Lajos t áró 
főispán es Jaross Ferenc megaöszöntek a 
város átiratait. — Megemlékezik a vároii 
szinház megnyitásáról. — Tudomására adja 
a kepvise öiestüietnek, hogy a decemberi 
megyei közgyűlés 16 ezer korona se
gélyt szavazott meg főgimnáziumunkra, 
amikor az Aranyosmaróton tervbe vett 
főgimnáziumra 100 ezret szavazott meg. A 
közgyűlési határozattal Bzembeu a polgár
mester felebbezéssei élt. Ezek tudomásul 

TÁRCA.

Visszakéri a föld.
Visszakéri a fold, ami az övé. 
Almait az ember hiába szőve. 
Elporlad az ajk és kiapad a szem; 
Síron át az ember semmit sem viszen.

Visszaadom én is Földanyám, neked 
E meggyötört szivet, elnyűtt ideget, 
Agyamat, szememet, két erős karom; 
Temető küszöbén mindezt lerakom.

Hogyha elsóhajtom végső bánatom, 
Elszóltok én innét büszkén, szabadon.
Nem tartok meg semmit, ami földi volt, 
Amiről az ajkam oly sokat dalolt.

Tisztán, hófehéren telkemet viszem 
Feketén hömpölygő nagy Lethe-vizen.
S amig a poromat szerte-fújja szél, 
Lelkem ismeretlen uj életet él.

A sírok kertésze hogyha eltemet. 
Elviszem magammal gyermekhitemet, 
Mely annyi viharban nyújtott már kezet, 
Amely szent Teremtőm, tehozzád vezet.

Itt hagylak Földanyám, llütelen fiad, 
Amit adtál neki, mindent visszaad
Letevén a sírnál nehés batyuját, 
A halál kapuján vígan surran át.

És megállók ottan, hol latorod áll 
Uram, ahol nincs már hervadái, halál, 
S mig lenn sok éveered leáll li porba hall, 
Klek fenn örökké, változatlanul.

Kergék János.

Mikor nekem 70 frt. fizetésem volt 
Irta ; Jaross Fereao.

Ha valaki a fentirt cimböl azt követ
keztetné, hogy én valamelyik uraságnál 
nem is parádés, hanem csak amolyan igás 
kocsis voltam és mint ilyen kaptam egy 
évre 70 forint fizetést, — nagyon tévedne.

A lovat csak úgy és akkor szeretem, 
ha minél távolabb van ’ő em. E re nagy 
okom van azóta, hog ry rekkoromban a 

; réten egy garamkelecsényi ló, amikor a far
kát cibáltam, bo y a Kihúzott lószőrböl ak
kori diáks>okás szerint laucot fonjak, _
úgy oldalba rúgott, hogv míg ma is vise
lem a patkója ryooá’. Mg az von a sze
rencsém a sze-e esetlen, igémben, hogy 
csak keleceény, ló rugo.t meg, mert az 
odava.ó lovak messze vidékei híresek arról 
hogy nagyon kevés bennük a tűz De bez
zeg, ha rgy garammenti magyar falu lóvá 
nak a patája jött volna közelebbi érintke
zésbe o daismmal, a há ramsradt és ma is 
emlékülőrzöttnyom bizonyáranigyobb volna.

A lóval keletkezett eme kellemetlen 
a Séri m óta sem lovon nem ültem, sem 
gyeplöt nem vetnem a kezembe.

Az elmondottakból önként következik 
tehát, hogy rém mint a lelkek porhüvelyét 
tovaszállitó, gyorslábú, nemes páráknak 
bölcs vezetője (igy nevezte a ssóvirágos 
beszédéről országszerte híres, néhai tölgyeti 

I plébános a kőéiül) — részesültem ilyen ma
gas díjazásban.

Ob, nem ! Tanítói oklevelem képesített 
arra, hogy egy évig — mint a nemzet 
egyik szerény napszámosa — 70 írt. fize
tésért szolgáltam a tanügyet Léva városában.

1870.-ben elvégezvén Esztergomban a 
tanitóképezdét, több helyre kaptam igen 
előnyös meghívást. Szüleim azonban azt 
óhajtották, hogy jöjjek haza és itthon 
kezdjem meg tanítói működésemet. Teljesí
tettem Rzü'eim t>ivansMgat.

A ká tortanitóval, akinek kötelességei 
közé tartozott a segédtanító tartása, hama
rosan megegyeztem. Egy évre 70 forint 
és koszt. Punktum. I yen feltételek n>« lett 
fog a t m el a*.  üresedésben volt seg d ani- 
tó á Iáét. A nire a kos.to • fe tt- szükség’ m 
volt, a többit az edes ap^m adta. D bogy 
a többi' 1 M g a ’öbbnei >s többe*.  M rt 
hiszen a kosztom egy restet is o >hon fo
gyasztottam. Atyum ház*  a hegy alatt volr, 
a kántor pedig a Fogadó-utcában lakott. 
Azért et?y c»Öpp kedvem sem volt regge
lire és vj c«orá a b iárni.

Az eges/. ev alatt c-kt a roráteuról 
és vasár és ünnepnapot*on  a hat ór>i m- 
sék után mentem a főnökömhöz reggelizni. 
Vacsorán csak háromszor *otam  nála; 
szüretkor, karácsony estejen és disznó
toron. A körülbelül 200 reggeli és 300 
vacsora tiszta haszna volt alá tornak. Eb
ből mát y»rázha’ó meg azon kőrtí m*ry,  
hogy kosa’ómat 10 forin'já*al  sem akarta 
megváltani havonkint.

A róm. kath. iskolában akkor hat ta-
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vétele útin utasítja a polgármestert a köz
gyűlés, hogy • törvényhatósági bizottság 
által jóváhagyott városi stervezeti és nyug
díjalapra vonatkozó szabályrendeleteket 
!anuár 1.-től kerdödőleg eletbe lép'eiae. A 
jzvadalmi hivatal múlt évi forgalma az 1909, 
évi jövedelemmel szemben 1550 K többletet 
tüntet fel. 33 iyennel 10 nem ellenében 
Mácsánstky János volt első tanácsnoknak 
évi 1048 K. kegydijat szavazott meg a köz- 
g, (1 ez. Varannay Istvánnak 432 K-t a nyug
díjalap. 160 K-t pedig a házipénztár terhére 
egyhauaú ag szavazott meg a kepviselöles- 
iület. Migazzy-fde 200 K-ás alapítólevél a 
arosi szegényház javára elfogadtatott. A 
ősségi közmunka 1911. évi költségvetési
ek és költségelőirányzatának alispáni jó

váhagyása tudomásul szolgál. Elrendeli a 
.ózgyülés a képzőhöz a Biti- és Part utcákról 
vezető utak, nemkülönben a Sziklaeor-utca 
uei-világi'áaát. Határozatba ment, hogy 
városunk a magyar városok országos kong- 
esszu'ának a megkeresésére fe.ir ország- 
yiilesi képviselőnknek, hogy a városok 
iamsegely-üeyét a parlamenti tárgyaláskor 
arolj* * fel. A fögimná'/iumi játstótér céljaira 

megveendő és a Tanítók háeá-uzk. ajándé
ka andó telnek ügye a fetr. 22 iki közgyü

kre tűzetett ki. Ugyancsak akkor kerül
nek 'árnya ás alá Sztolár Mihály ée nejének, 
Kis I-ivánnak, Lactkó István örököseinek, 
lleitmann Iguscnak, Berger L pótnak, Huszár 
J.u.osnensk, a létei uradalomnak es Hőnyi 
A óráénak részint eiadá-i, részint veteti 
ü yei. Kalian Románne Gorol Anna lévai 
i őségé megáliapittatott, Suezmann Benőé 
nem.

— Zeneestély. A kath. kör, mint 
minden evúeu, úgy « idén is február hó
2.-an  tartja meg farsangi mulatságát, mely
nek ez alkalommal a szokottnál már előre 
is szebb sikert biztosit az estélynek kiváló 
gonddal összeállított műsora és az abban 
szeieplő s városunk közönsége állal a múlt
ból előnyösen ismert művészi erők kösre- 
niü ödese. A kör a városi uj szálloda disz- 
termében rendezi zeneestélyét, amely iránt 
— mint értesülüuk — nemcsak a városban, 
hanem a vidéken is nagy aa érdek'ödes. A 
rendezőség által kibocsátott csinos meg
hívóban a következő műsort találjuk .* 1. 
Gondolatok dalról, fenéről, felolvassa Köves
kuli Jenő úr. 2. Benedek : A dal varátsa, 

szavalja Kozma Vilma k. a. 3. a) Matheson : 
Aír, hegedűn játssza Németiig Ferenc úr, b) 
Popper ; Gavotte, zongorán kiséri Antóny 
Károly úr. 4. Brahms : ,Maqyar táncok", 
két zongorán játsszák Schulpe AHonzné úrnő 
és Belcsák Lász'ó úr. 5. Ábrándok, áriák, 
hsrmóniumon játssza Dr. Herbst Káro y úr. 
6. a) Godard : Adagio pathetiyue, b) 
TschaikovBzky : Panarz, c) Kreisler : Bős
marin, hegedűn játssza Némethy F erenc úr. 
zongorán kiseri Antóny Károly úr. 7. Raff : 
Polka de la Bein, zongorán játssza Antóny 
Karoly úr. 8. Tokody : Népszámlálók dala, 
cigáoyzens-kisérettel énekli a műkedvelők 
vegyeskara. — Belépőjegyek ára : személy
jegy 2 K., családjegy 4 K. — Az estély 
kezdete pontban 8 órakor. — Ha valaki 
meghívót nem kapott s igényt tart rá, — 
forduljon a kör igazgatóságához.

— A caslnó közgyűlése. A casinó f, 
évi január hó 29.-én délután 2 ó. tartja meg 
ez évi rendes közgyűlését, melynek tárgyai ; 
az elr ők és az egész tisztikar választása ; 
az 1910. évi zárszámadás ée az 1911. évi 
költségvetés tárgyalása ; indítványok,

— A hercegprímás születésnapja. 
Vaszary Koios, bíboros hercegprímás február 
hó 12. én tölti be életének 79.-ik évét. A 
magyar kath. társadalom a jubiláns évfor
duló alkalmából nagy ünneplésben fogja 
részesiteni az ország kathoiikusságának első 
főpapját.

— Esküvő. Vojnits András, bácsme- 
gyei földbirtokos e hó 19.-én tartotta eskü 
vőjét dr. Rufty Pál, miniszteri tanácsosnak 
kedves leányával, Magdával. Az esketést a 
hercegprimásnak budapesti magánkápolná
jában dr. Kohl Medárd püspök végezte, 
aki szép beszédet intézett az uj párhoz. A 
biboros hercegprímás pedig a násznép jelen
létében főpásztori áldását adta reájuk. — 
Állandó és boldog megelégedés kisérje 
frigyüket 1

— Tudományos előadások. A 
főgimnáziumban az utolsóelőtti ismeretter
jesztő előadás január 17.-én volt. Dr. Novy 
Ferenc áll. tanítóképző intézeti tanár 
Bevezetés a bölcseletbe c. folytatólagos előa
dását mindvégig élénk érdeklődéssel éa 
nagy figyelemmel hallgatta a közönség. L)eák 
Miklós főgimnáziumi tanár pedig igen szépen 
sikerült vetített képekben mutatta be a 
Görög és római építészet emlékeit. Az utolsó 

előadás január 24.-én lesz, amikor Sebők 
János fögimnáziumi tanár A régi római 
társadalomról, Deák Miklós pedig A görög 
és római szobrászatról, tartanak előadást; ez 
u’óbbi vetített képek kíséretében.

— A főrendiház uj tagja. A király 
Klobusitiky János zsitvaujfalusi nagybirtokost, 
volt országgyűlési képviselőt élethossziglan 
a magyar főrendiház tagjává nevezte ki.

— Uj komp a Garamon. Alsóvárad 
és A^ószecse között a Garamon át múlt 
évbeu uj komp-átjárás létesült, amely január 
9-én lett ünnepélyesen átadva a közforga
lomnak. Nagy előny ez, mert a Garam — 
jobbpartiaknak a nagyobb víz esetén Nagy
kunénak kellett kerülni, hogy kivált a ga
bonakereskedés időszakában — hozzánk a 
heti — és országos vásárokra bejöhessenek. 
A komp által a fele ut mindenkorra meg 
van nyerve. Lesz is a kompodnak elég dolga 
és így a községeknek is lendül ezáltal a 
szociális előnye.

— Az iparos-olvasókör közgyűlése. 
Az iparos-olvasókör ma egy hete tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelyen az 
elnök évi jelentéséne; tudomásul vétele és 
a folyó évi költségvetés megállapítása után 
a tisztujitás a következőleg ejtetett meg ; 
elnök Czibulka Rezső, — alelnök C'sernák 
Izidor, — titkár Dr. Kersék János, — pénz
táros Tatár István, — könyvtáros Bakos 
Lajos, — gondnok Szalai VilmoB. — Vá
lasztmányi tagok : Agárdy Sándor, Csákányi 
Sándor, Éder Kálmán, Guba János, Hegedűs 
Béla, Korpás István, Koválsik Samu, 
Laufer Béla, Nyiredy Gyula, Undrejkovics 
Lajos, Ordögh Lajos, Szabó Sándor, Szócső 
István, Takács Mihály, Vida Jónás, Vörös
marti Miklós. — Számvizsgálók : Dr. Kersék 
János, KomzBÍk Lajos és Torma Lajos.

— Közgyűlés. A katb. kör e hó 
29.-én, délután két órakor a saját helyisé
gében tartja meg rendes közgyűlését, mely
nek tárgyai: az igazgató jelentése, a folyó 
évi költségvetés megállapítása, a választmányi 
tagok választása, az esetleges indítványok 
tárgyalása.

— Arany mennyegzö. Ritka és kedves 
ünnepség volt Léván e hó 8.-án, amikor 
ugyanis Kutassy Dénes, nyugalmazott tanító, 
— aki a lévai reform, egyháznál hosszú 
időn át buzgó szorgalommal működött, — 
ér neje egybekelésüknek ötvenedik évfor-

nitó volt alkalmazva Léván. És pedig: Ba- 
busik István, Herzan Adolf, Hliva János, 
Richter Fereuc, Uhrin Pál kántor és én, 
mmt segédje. Esek kőiül négyen a fiukat 
tanították. A kántornak és nekem a két 
leanyosztály jutott. Én az első osztályt 
kaptam, melynek szűkös tantermében 132 
leányka szorongott egymás hátán.

Főnököm, akit messze vidéken mint 
jeles kántort ismertek, sokat betegeskedett, 
s ezért a kántori teendők legnagyobb része 
is rerm hárult, amely fáradságomért külön 
tiszteletdijban részesültem. A kántor ugyanis 
két ssapu búzát és egy szapu rozsot adott 
szüleimnek.

Csak egy évig voltam segédtanító. A 
kővetkező tanévben a fiúiskola tanítóinak 
•tyke, Herzan Adolf, eltávozván Léváról, 
hr yit 300 írt. évi fizetéssel, mint önálló 
tanító, én foglaltam el.

A lefolyt negyven év alatt csak egy- 
s vo tani azon a ponton, hogy elhagyom 
L 'ui. 1872.-ben HoLtvármegyenek egyik 
i" . isebb es jómódú kőszegébe egyhangúlag 
“• választottak 1 ántortsmiónak. A kitűn-
• ■ t öiimmei fogadtam, mert az uj állo- 
n> kőit, t(0 írt. jövedelemmel kecseg- 

lf t. — A választás után három bet múlva 
•e; l.ossiu aaeker és egy kocsi jött Levars, 

1 '•) te em együtt minden n gó-bingó jószá- 
gtniBi a községbe szállítsák. — Összes 
beit u. a szekerekre volt rakva s magam 

1 ra készén a kocsiban ültem már, ami
kor egy kifejeshetetien éa fájó érzés fogta

el szivemet. Úgy éreztem magamat, mintha 
az a kocsi azámkivetésbe vinne engem. — 
A különös érzéstől áthatva, hirte'en leugor- 
tam a kocsiról, és meghagytam a jó falusi 
embereknek, hogy mindenemet hordják 
vissza a lakásomba s amíg ők csodálkozva 
teljesítettek kívánságomat, — nehány sor
ral értesítettem a falu plébánosát, — hogy 
köszönöm a község szives bizalmát, — de 
a kántorságot el nem fogadom.

És miért fogta el szivemet a fájó ér
zés ? Miért nem tudtam elszakadni Lévától? 
Mi kötött olyan erősen ezen városhoz ?

A rajongó szeretet, amellyel kedves 
szülővárosom és annak minden lakosa iránt 
viseltettem.

Ez a szeretet és az őszinte ragaszko
dás olyan erős volt tennim és olyan is 
marad szivem utolsó dobbanásáig, bogy ba 
a lefolyt 40 év alatt az tn kedves iöldieim 
időközben meguntak s egy napon a város 
valamelyik utcáján kitessékeltek volna, — 
a másik utcán bizonyéi a — ha kell — még 
erőszakkal is visezaloptzas volna magamat.

E pillanatban is a szeretőt meleg hangja 
szólal meg bennem s aira kéri a Minden
hatót, hogy áldja meg és virágoztassa fel 
Lévát, az én kedves szülővárosomat is 
tegye loldoggá, nagyon boldoggá annak 
minden lakosát!

Nem panaszként vetettem papírra e 
sótokat. Erre a legkisebb okom sincs. Mond
hatom, hogy boldog megelégedésben töltöt
tem Léván a hosszú 40 évet ; mert sokszor 

voltam azon kiváló és szerencsés helyzet
űén, hogy polgártársaim viszontszeretetével 
és kitüntető bizalmával találkoztam, — ez 
tett engem Lé'án boldoggá és megelé
gedetté.

70 forint fizetésem mellett 40 év előtt 
gondtalanabbul éltem, mint ma körülbelül 
hússzor annyi jövedelemből. Akkor mások 
fejét nyomta a gond és a bu helyettem; 
ma nekem fáj a fejem mások helyett is. 
De szívesen hordom a gondok terhét, mert 
édes szüleim jó példája eléggé megedaett 
a tűrésre, sőt a szenvedések elviselésére is.

Szivem mélyéből önkéntelenül itt is a 
toliam hegyére tóiul az őszinte hála, ame
lyet Léva városának nemesen gondolkodó 
képviselőtestülete azon határozatával vésett 
a szivembe, hogy megelőzve az 1907. évi 
XXV11. t.-c. életbeléptetését, amely a taní

tók anyagi helyzetét elviselhetőbbé tette, — 
már 1905.-ben a kor igényeinek megfelelő 
módon rendezte fizetésünket.

Ifjabb kartársaim, akiknek igaz szere
tőiébe ajánlom Baép ób magasztos állásukat, 
esen soraimból azt a tanulságot meríthetik, 
bogy ma már a tanítói pálya nem olyan 
rögös, mint 40—Ö0 év előtt, amikor azon 
a sok tövis között igen gyéren nyilott 
rózsa. Éa erősen hiszem, hogy nemsokára 
bekövetkezik az az idő — mert be kell 
következnie — amikor a tanítóság a basa 
javán a a tanítás és nevelés terén teljes 
odaadással működve, el fogja nyerni a nem
zetnek méltó elismerését.
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dulóját ünnepelték. A családi körben meg
tartott arany-mennyegsö alkalmával a köz- 
tiszteletnek örvendő házaspárt gyermekei, 
unokái, rokonai és az ismerősök őszinte 
jókivánataikkal halmozták el, akiknek üd
vözléséhez mi is örömmel csatlakozunk.

— Állami iskola építése. Az ara- 
nyosmaróti m. kir. építészeti hivatal január 
hó 12.-én versenytárgyalást tartott a Lista- 
polcsány községben építendő állami elemi 
iskola 59.269 koronával elöiránysott építési 
munkálatainak biztositására. A három aján
lat közül Pető Albertnek 59.097 koronával 
beadott ajánlatát terjesztették tel jóváha- 
gyásrc a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz.

— A kath. legényegyesület február 
hó 2.-án, d. u. 2 órakor az egyesület helyi- 
Bégében tartja ez évi rendes kózgyílését, 
amelyen az elnöki jelentés után az elnököt, 
a választmányi tagokat s a számvizsgáló 
bizottságot választják meg. A közgyűlésen 
az alapszabályok értelmében résztvehetnek 
az egyesület összes alapító, tiszteletbeli, 
pártoló és rendes tagjai.

— Jeget felhasználó iparosaink 
figyelmébe. Az 1909/1910 évi felette 
enyhe tél folytán a szükséges jégkészietek 
nem voltak elraktározhatok, minek az lett 
a következménye, hogy az ország különböző 
részein jéggyártó gepeket szereztek De. 
Miután pedig a jéghiány az országot készü
letlenül találta, a jéggyári berendezés meg
rendelése iránt az intézkedések csak az 
utolsó pillanatban történtek, amikor is a 
a hazai gyárak, melyek abban az időben 
amúgy is el voltak foglalva, a kívánt rövid 
szállítási határidőket el nem vállalhatták, 
úgy hogy a berendezéseknek külföldről való 
behozatala vá.t szükségessé. Az idei tél is 
eryhe efalyáaunak látszik, aminek megint 
csak az lehet a következménye, hogy ter
mészetes jeget raktározni nem lesz lehetsé
ges. Figyelmeztetjük ennélfogva az érdekei
teket, hogy ott, ahol a bekövetkezhető jég
hiányra való tekintettel esetleg jéggyárak 
létesítését tervezik vagy ilyennek felállí
tása aaükségeraé válbatik, a szükséges in
tézkedések haladéktalanul megtétessenek 
olykepen, hogy a hazai gyárak a rendelé
seket már a legközelebbi időben megkap
hassák. A jéggyári berendezések gyártásával 
foglalkozó cégek jegyzékét a m. kir. keres
kedelmi muzeum (Budapest, Akadémia u. 
3) késsséggel i öali s megjegyezzük, hogy 
a hazai ipar a ezóbanforgó berendezésekben 
teljesen veisenyképes és minden tekintetben 
megbízható.

— A m. kir. pénzügy miniszter az 
egyenes adókivetö bizottságoknak 1911. és 
1912. évekre leendő megalakítása tárgyában 
utasította valamennyi kir. péDzügyigazgató- 
ságot, hogy javaslataik megtételénél különös 
figyelemmel legyenek aria, hogy a kivető 
bisottiági tagok fele része kereskedők és 
iparosok kőiül legyen kinevezhető.

— Esztergom lakosságának apa
dása. Esztergom váróiéra — mint az 
Esztergom és ViMe Írja — szomorú ered
ménnyel zárult a népszámlálás. Az adatok 
ugyan még nincserek teljesen összegezve, 
de az eddigiekből ia megállapítható, hogy a 
város népessége nemcsak hogy nem emel, 
kedett a legutóbbi 10 év alatt, hanem je
lentékenyen megfagyott. Mintegy ezerrel 
kevesebb lélek lakik ezidöszerint Esztergom
ban, mint amennyi 1900.-ban volt.

— Szapora gyermekáldás. Körmöc*  
bfauyáról irjék, hogy a zólyommegyei Ra?zt 
községben Pancsurka Mária háj más ikreket 
Maliit. A három újszülött éJ.

— Elvitték a bajkai betörőket. E 
hó 16. án reggel 8 óra után nagy csődület 
volt a Deák Ferenc-utcában, a járásbíróság 
épülete előtt, amelynek börtönéből ekkor 
szállították el a bajkai betörőket Aranyos, 
marótra, a törvényszék fogházába. A kiváncsi 
közönség teljesen ellepte az utcát, hogy 
láthassa a gonosztevőket, akiket a csendőrök 
párosával megvasalva bárom kocsira helyez
tek el, melyekre a betörök erzhözei is fel 
voltak rakva. Minden kocsin két két csendőr 
ült a betörőkkel szemben. A nagy tütőtök 
akiknek leikét o.'ysn sok gonosz tett njomja, 
annyira leborgasatott fejjel ültek a kocsikon^ 
hogy a kiváncsitkodók alig láthattak arcú’ 

kát. A három kocsi a nézőknek a gonosi- 
tevők iránt hangosan megnyilatkozó szidal
mazásai kíséretében indult el Aranyosma- 
rótra, ahol a betörőkre elkövetett gonosz
ságaikért méltó büntetés vár.

— Mennyibe kerül a népszámlá
lás ? A nép4aámlálá8 nagy munkáját az 
egész országban 32 ezer i>pp számláló biztos 
végezte, akiknek működését 8 ezer el’enör 
vizsgálja felü’. A népszáoilálás költsége az 
állam részéről 1,250,000 koronába kerül, 
mig tiz évvel eze.ött csak 800,000 korona 
volt az arra fordított költség. Ebből az 
összegből azonban csak a számlálólapok 
nyomtatási költsége, a központi statisztikai 
személyzet fizetése és « hivatal bére fizet
tetik ki. A számla ó biztosok a he.’yi ható
ságoktól kapják a fizetésüket. Ez szintén 
legalább 2 millió korona. Szóval a népszám
lálás nem éppen a lego esőbb állami szóra
kozások közé tartozik.

— Forró vízbe esett gyermek. 
Styipka Fülöpné óbarsi lakos a telre magá
hoz vette unokáját a másfél éves Szikela 
Már ot. Újév után való napon sertést öltek, 
amihez forró vizet készítettek. A forró vizet 
az ajtó elé tették, de mig pár pillanatra az 
asszony másfelé nézett, a gyermek a forró 
vízzel telt fazékhoz férkőzött s azt magára 
boritotta. Ennek következtében oly súlyos 
sérülést szenvedett, hogy a héten belehalt. 
A bíróság megindította az eljárást, hogy 
kit terhei a feeösség a kis gyermek 
halála miatt.

— Harc a hosszú kalaptűk ellen. 
A villogó, kis lándzsák, amelyeket a nők 
a jelenig divatban I vő rengeteg nagyságú 
kalapjaikban viselnek, igen sok helyen kü
lönösen zsúfolt villamosokon és a vasutakon 
is oly Bokszor boszantották meg kisebb- 
nagyobb siúrásaikkal » férfiakat, — nem 
kerülték el sorsukat és immár a külföld 
példájára Budapesten is szigorú rendeletnek 
vannak alávetve. A főkapitány rendelete 
értelmében január hó 15.-től fogva kihágás 
számba megy, ha valaki a mások testi 
épségét veszélyeztető kalaptüt szúr a kalap
jába és az illető hölgyet 100 koronáig ter
jedő pénzbüntetéssel fogják sújtani a kerü
leti kapitányságok. — A közbiztonság érde
kei csakugyan megkívánják, hogy a hölgyek 
mellőzzek a hőset ú kalap.ükét, vagy pedig 
azok hegyét védögombbal lássák el.

— MunkáBblztosltási elvi hatá
rozat. Felmerült esetből k falyólag elvi 
jelentőségű határozatban mondotta ki a 
kerületi munkásbiztositási választott bíróság, 
hogy a gazdasagokban alkalmazott szegőd- 
ményes iparosok, ha kizárólag saját gazdá
juk gazdasága restére dolgoznak, nem tar
toznak az 1907. évi XIX. t.-c hatálya alá.

— Klhagási bíráskodás. A közigaz
gatás egyezel üsiteséröl ssóló törvény, mely 
eddig csak részben volt életbeléptetve, ja
nuár elsején egész terjedelmében érvényre 
jutott. Enrek Sövetkeztében eieutul a ren
dőrkapitányéig fog bíráskodni azon ipari 
kihágaei ügyekben, melyek eddig a városi 
tat ács elé tartoztak.

— Tojás- és barcmfi-árusít ás nőm 
házalás. A kereskedelemügyi miniszter 
legutóbb egy konkrét eset kapcsán kimon
dotta, hogy a mindennapi fogyasztásra szol
gáló cikkeknek, igy a tojásnak és a barom
finak házról-házra való árusítása nem te
kinthető házalásnak és ilyen cikkekkel, 
t»ég ha nem saját brmé üek is, bárki en- 
gedelem nélkü1, szabadon űzhet kereskedést.

— Az Egyesült Államok népes
sége. A mulr év folyamán megejtett nép- 
ezsmlá'ás adatai szerint az amerikai Egyesült 
Államok népessége megha'adja a 102 mii ió 
lat ost. Az Egyesült Államok népét 1790.-ben 
számlálták meg elöizör. Akkor csak 3,929.214 
lelket találtak benne, vagyis azóta huszon
ötször annyira emelkedett a lakosság száma 
s ez a meglepő szaporodás kétségtelenül a 
nagymén ü bevándorlásnak tulajdonítható.

— Saját használatra szánt must 
cukrozása. Kérdés merült fel, hogy az 
1908, évi XLVII. törvénycikk a must 
ezukrozására vonatkozó rendelkezései kiter
jednek a eajat használatra ssánt must 
ez uk rozásá ra is. A földmivelésügyi miniszter 
kimondotta, hogy az idézett törvény a 
rendelkezései ala eső italok előállítására és

kezelésére nézve megállapított szabályok 
tekintetében — a törköly bort kivéve _
* többi italoknál sehol sem tesz külömbsé- 
get a szerint, hogy az illető italok saját 
szükségletre (házi fogyasztásra) vagy for- 
galombahozatal cséljából állittatnak-e elő. 
A törvénynek a must cukrozására vonat
kozó rendelkezései tehát mint a forgalom 
bahozatalra, mint a saját használatra szánt 
mustra nézve egyaránt kiterjednek.

— A „Honi Ipar*  legutóbbi számá
nak derekát egy ankét foglalja el, melyet 
a lap szerkesztősége a perrendtartás vitás 
ügyeben kötött kompromisszum dolgában 
rendezett. A kérdéshez igen érdekesen 
szólották hozzá Siposs A. Gyula a kassai, 
Szent-Királyi Tivadar a debreceni kamara 
elnöke, továbbá dr. Krejesi Rezső, Szávai 
Gyula, Szendrői Mór, dr. Wolff Gergely, 
dr. Sarkadi Lajos, dr. Taize Károly, dr. 
Varjassy Lajos és Lénával Jenő kamarai 
titkárok. Mig a részletüzlet korlátozását 
érintő szakaszt gyakorlati szempontból Or
szág Róbert, Kreft Gusztáv, Kévése Vilmos 
igazgatók és Holeer Sándor teszik bírálat 
tárgyává. Az ipar munkásnők éjjeli munkáját 
eltiltó törvénytervezetet, főleg a textilipar 
szempontjából. Jolesch Gyula, Wimmer Fülöp, 
szurdai Weisz Róbert, dr. Goldberger Leó, 
Liibl Ármin gyárigazgatók és Brust Dávid 
igen érdekesen világitják meg. — Dr. 
Kleia Arthur a magyar müssaki kar hazai 
gyárakban való alkalmazásáról irt tartalmas 
cikket. Sok eredeti értesülés alapján ősz- 
szeáliitott gyáralapitási, közszáliitási stb. 
rovat zárja be a számot. A „Honi Ipar11 
előfizetési ára egész évre 16, félévre 8 K, 
Kiadóhivatal: Budapest, VI. Király-u.34.

— Több less a finánc. Az uj évvel 
életbelépett uj szessadótörvény következ
tében a pénzügyminiszter 200 uj állast 
rendszeresített és pedig 100 pénzügyör- 
szemlészi állást egyenkint 1200 korona 
zeolddal és 100 pénzügyőri felvigyázói állást 
évi 1000 korona zsolddal. Összesen tehát 
220 ezer korona személyzetszaporitási költ
ségtöbblettel jár egyelőre az uj szeszadó
törvény.

— Együnk cethalat. A husdrágaság 
a legkü.öubösöbb tervekre ragadtatja az 
embereket. így például; Németország töfb 
városában már cethalnak a húsával élnek. 
(Ez az állat nem hal ugyan, — de általá
nosan csak igy szokták nevezni s ezért 
megmaradunk mi is e névnél.) Oda. ahol 
legnagyobb a drágaság, sok cethalhust 
importálnak Norvégiából és Island szigeté
ről. Megjegyzendő, hogy csakis a fiatal cet
nek a húsa élvezhető, sőt — úgy mondják, 

nagyon is jóízű, mig az öreg cethal húsa 
élvezhetetlen. A legtöbb cethahust Lipcsé
ben és Magdeburgban fogyasztják. Ha ezt 
nálunk is megtudják, legközelebb majd áz
tál fogják a husdrágaság miatt panaszkodó 
deputációkat vigasztalni, hogy utóvégre is 
a marba- és sertéshús drágasága ellen a 
védekezés igen egyszerű ; tessék cethalat 
enni I

— Varrógépet lefoglalni tilos. 
Kgy budapesti nőnek lefoglalták házbérbe 
a varrógépót. Perre került a dolog. A bu 
dapesti kir. Ítélőtábla döntött az ügyben. 
Itélöleg kimondotta, hogy a varrógép olyan 
kereseti eszköz, mely a varrógép tulajdono
sának megélhetéséhes szükséges. A lefoglaló 
házi urat azért nemcsak a varrógép kiadá
sára, de még a költségek megfizetésére is 
kötelezte. Azonfelül a gép lefoglalása idejé
nek minden napjára a varrónőnek 4 korona, 
205 npra 810 korona kártérítést ítélt meg.

— Mennyi pénzt vernek 1911-ben. 
Az előirányzat szerint a jövő év folyamán 
900.000 aranyérem kerül ki 15,500.000 
korona összértékben pénzverdékből. Hat- 
százötvenezer húsz koronás és kétssázöt- 
venezer tiz koronás aranyéremre oaalik es 
a mennyiség, a melyből 13 millió korona 
kerül a kobóvállalatokhos, 25 millió pedig 
az általános forgalomba. Ezenkívül nagyobb 
mennyiségű farga ómból kivont arany-, 
ezüst-, nickel és bronzérmet lógnak átverni 
és pedig 20.000 huss koronást, 2000 ti» 
koronást, 10.000 öt koronást, 100.000 egy 
koronást, 100.000 husi fillérest, 50.000 tiz 
fillérest, 1 millió kót fl(|éreBt és 100.000 
egy fillérest.
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— Jön még a kutyára dér... Sőt 

már meg >• jött. Még pedig egy miniszteri 
rendelet a! kjában, melyet a földmivelésügyi 
miniszter adott ki. A vau mennyi törvény
hatóságnak megküldött íendeletben a mi
niszter a legsiiforúbb intézkedések megté
telét követeli a kutyák ellen, sőt határozot
tan kimondja, hogy az ebek számát általában 
e ükkenteni es az azok után járó adót 
emelni kívánja.

— Újabb munkásvédelmi törvé
nyek. Mint a .apók írjak, a kereskedelem
ügyi minisztériumban a nők éjjeli munkás
ságáról már beterjesztett javaslaton kívül 
egész sorát készíti elő a munkásvédelmi 
törvényeknek. Ezek közül a fontosabbak 
a kővetkezők : 1. Az ipari üzemekbeu al
kalmazott gyermekek, fiatalkorú munkások 
és nők munkaidejéről ; 2. az ipari ólommér
gezések meggátlásáról és az ipari mérges 
anyagok használatának korlátozásáról ; 3. 
a magántisztviselők és kereskedelmi alkal
mazottak szolgálati viszonyának szabályo
zásáról; 4. a vándor iparról és házalásról; 
ö. az iparüzemekben alkalmazott tanoncok, 
segedek és gyári munkások munkaviszonyá
ról ; 6. az ipari és kereskedelmi alkalm*-  
íultak munkaviszonyáról folyó vitás kérdé
sek eldöntésére ipari bíróságok szervezé
séről stb.

— A nép téli munkája. Régi pana
sza a mi gazdasági munkásainknak, hogy 
trUn nincs keresetük. Szünetei minden gaz
dasági munka s a munkás népnek a készből, 
a nyári részkeresetből kell élnie. Ebben a 
helyzetben nagv jelentősége van a töldmi- 
veléBÜgyi minisztérium azon tevékenységének, 
amely azt célozza, hogy a gazdasági munkás 
népnek félen is legyen keresete. A minisz
térium ezen munkáját eddig is szép siker 
jelzi. Hárommillió korona árú háziipari 
tárgyat készítettéit a mezögazdassgi házi 
ip.rnak egy-egy télen s az idén 487 kur
zuson mintegy 15 ezer újabb munkást ké
peztek ki. Egy.egy munkás átlagos keresete 
82 190 korona közt ingadozik és csak az 
eddig alakított 78 termelő szövetkezetnek 
évi forgalma másfél mi hó koronára tehető. 
A fö.dm.veiésügy i minisztériumnak ez a 
te veken) Bige igazán népjóléti intézmény, 
mert a munkásoknak alkalmat és módot 
nyújt u munkára és keresetre olyan időben, 
amikor különben tétlenül kellene összetenni 
a kezeiket.

— A fonográf a nyelvtanítás szol 
galatábau. A t lo ó^ikoau, úgy latszik, igen 
jeientekeny szerepet fog játszani majd a 
foncgr f. Hogy a zseniális ezerkezet sz 
utóbbi idöbeu milyen nagy sikereket ért el, 
mulatja, hogy Parisb u már egy kiváló 
tudós azzal a gordoatial foglalkozik, bogy 
egy szó múzeumot alapítson, meiybeu a 
különböző tájszt tusokat őriznek meg az 
utókor számara. Pattié, a hírneves föno- 
graius és km< matogiál'is most a nyeiV taní
tásának uj módját akarja kipróbálni : a 
fonográffal való tanítást. Ennek a módszer
nek kiváló haszna az lenne, hogy a gyer
mek eiött többször ismételhetnék bizonyos 
szavaknak a helyes kiejtését, amelyet ki
csiny fejük nem igen fogad l e. Küiönöeen 
idegen íyelvek tanítását könnyítené meg ez 
a rndtzir. E tered előreláthatólag nagy 
szelepe lesz a jövőlen a fonográfnak ; de 
tálán tehol acm lesz akkora, mint az ének
tanítás térén.

Zongora hangolásokat elfogad Tüttö 
kérne, Gannilu-uica 4. Bővebbet hirdeté- 

r.eá között.

irodalom és művészet.
Stalcn Újság. A magyar szepirodilmi 

| ok itgkiválóbbja a Sza.on Ujiág, mely 
uf> ieay.es kiádnáa, mint tarUltm lekin- 

tebeu vetekedik a fűtőid legumerteLb 
'pis lapjaival. A Sason Ujiág a magyar 
“ kőaöLtegnek mar tok ev óta kedveit 
P)a, mostani karácsonyi ezáuaval beli- 

'Oiynoiia, hogy az Iliin es tudás mily 
_)önyöiü müvet tud t< rémiét i. A Sia.cn 

L’P“S kiadóhivala.a (Budapest, Vll.‘ Do- 
•‘uy-uteva 82.) bárkinek áü.d készséggel 

mutatvány számot.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

A „Stefánia árvaházat fenntartó Lévai 
Nöegyiet" nevében hálás szivvei köszönetét 
mondunk m ndazon hölgyek- és uraknak 
kik 60 árvánk javára folyó év január 7-én 
megtartott mulatságunk anyagi és erkölcsi 
sikerét, közreműködés, megjelenés és ado
mányok által előmozdítani kegyesek voltak.

E ismeréssel adózunk Belcsák Béláné, 
Belcsák Ilouka, Belcsák Tónika, Bolemann 
Edéné, Jozsefcsek Gézáné, Halassy Mici 
Hetzer Dóra, Hoümann Ilonka, K ain Aranka’ 
Kovácsik Margit, László Lenke és Schulpe 
A tonzné úrasszonyok és úrleányoknak az 
élöáépbeni szereplésért ; Árvay Mici, Kon
koly Thege Erzsiké, Medveczky Etta, Med 
veczky Mica, Mohi Mimi, Pintér Vilma, 
Pólya Giziké úrleányoknak, továbbá Bsllán 
Sándor, Farkas Tivadar, Köttök Ferenc, 
Schubert Tivadar és Szvoboda Imre urak
nak a színdarabokban való szives közre
működésért.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki 
sárosfai Bittó Gyuláné úrasszonynak, ki, 
mint a rendező bizottság elnöke, fáradtságot 
nem ismerő buzgalommal vitte diadalra 
ügyünket; továbbá dezseri Bobok Mária 
úrhölgy, Bittó Gyula és Fenyvesi Károly 
uraknak, kik kitartó buzgalommal fáradoz
tak a szerepek betanításánál. Hálás köszö- 
netünk illeti Dr. Kersék János és Dusckek 
Ernő urakat, kik szellemi tőkéjüket kis 
árváink javára kamatoztatták. Glatz János 
tanitónövendék urat a Prológ sikeres elsza- 
válásáért illeti meg köszönetünk.

Végül ei nem mulaszthatjuk, hogy 
hálás köszönetét ne mondjunk Berkó István 
úr áldozatkészségéért, továbbá Steiner Jó
zsef, Holzmann Bódog uraknak és Pollák 
Adolf régi, jól ismert cégnek, kik előadá
sunk sikeréhez berendezési tárgyak kölcsön 
zésével járultak és páratlan buzgóságukkal 
eme ték estélyünk erkölcsi és anyagi sikerét.

Léva, 1911 január 12
b&rsi Leidenfrost Tódorné s. k. Faragó Sámuel s. k. 

tb. elnök, uöegyleti titkár
a Eereuc-Juz»ef rend lovagja,

Felülfizetések.
Balogh János és neje, Benkovich Gé 

záué, Dr. Frommer Ignác, Köveskuti Jenöné, 
Motesiczky László és neje, Paczolay Já
nosné 20—20 koronát, Báthy László 16 
koronát, özv. Boleman Edéné, Bittó Gyula, 
barsi Leidenfrost Tívzdarné, S monyi Béla 
12—12 koroi á’. Dr. Bslbach Be a, Bodor 
Károly, gróf Choiinszky ígóné, Fenyvesi 
Károly, Feriiké Józsefné, Franki Ede, 
Franki József, Franki Frigyes, Kazy Lász
lóén, Kern testvérek, Mole.-iczky Mérné, 
Dr. Novotuy Ernő, Peihö Bertalan, Simek 
Ármin, Steiner N., Szabadhegyi Zoltánná 
10—10 koronát, özv. Horváth Józsefné, Dr. 
Kolpaszky Dániel, M«j <.th László, Rszgha 
Ernő, Dr. Ruduyans. ky Titusz, Schocn 
Géza, Szauer Izidor, Taubingrr Ágoston 
8—8 koronát, Dr. G-rgeiy Fülöp, Leiden
frost Károiy, Medveczky Sándor, Dr. 1 riz- 
ner Gyua, Schwarcz Ferenc, Weith József 
6—6 koronát, Beuei tanár, Bódogh Lajos, 
idb. Laki.tr László, Dr. Medveczky Káro.y, 
Perlaki Ignác, Pol ás. Emu, Ordótly Vumos, 
özv. Rulikay Istvanne, Sztankay Józsefné, 
Dr. Bsiog Sándor, N. N., N. N., Eisenberg 
Káioly, bízó Hoeller Islvárne, Holzmann 
Bódog, Eiala Alik ós, ifj. Ériek Jenő, Rudas 
Henrik, Schutert Tivadar 4—4 koronát, 
Jónás Imre, Dr. Weinberger Adolf 3—3 
koronát, Amstetter Imre, Becsek József, 
Boros Gyum, Botcsínyi Béla, Bum Gyula, 
Bógner Gyula, Cserrak Izidor, Engel Gyula, 
Engel Józsit, Fischer Natá , özv. Kauimaun 
Kálmánná, Dr. Kersek János, Kostyek Jó
zsii, fczv. Krumpel N.-ué, Mailáth Kata es 
Margit, Nymai Nautíor, Ortmann Fidél, 
Spullir Gyua, D . 3 Háld S.mu, Vajda 
Jenő, Weisz Beuö, Weisz Gyua, Dr. Weisz 
Lpót, Wei beiger Zsiguiond 2—2 koronát, 
özv. Bolum.u Jozielue, Dávid János, Kop- 
Ceak Rezső 1 — 1 koronái. — FépiU utólag 
beérkezett Dr. Uzobor Vámos Ladányi esperes 
ur.úl 14 kor. — Ö***i> ten U06 korona.

Nyilvános számadás.

A Stefánia árvaház javára folyó évi 
január 7-én megtartott s tánccal egybekö
tött műkedvelői estélyről.
bevétel: jegyekért...................... 1276 K

telültizetésekért, a fenti 
részletezés szerint . . 606 K

1882 K 
Kiadások : részi, számlák szerint 1267-86 K

Tiszta jövedelem 614-14 K 
azaz hatszáztizennégy korona és H ni'ér.

Léván, 1911. január hó 15-éu.
Leidenfrost Todorne 

nőegyl. tb. eluök. 

Faragó Sámuel 
uőogyleti titkár,

a Fereuc József-rend lovagja

Bellán 
uöegyleti 1

Tooth Zsigmondné 
nőegyleti gondnok.

Kaveggia Kálmán
uöegyleti péuztáro*.

Sándor
I-od titkár.

Cserey Gyuláné és Hatscher Károlyné 
gyü/tőivin az őszi gyűjtés alkalmával a 

következők adakoztak;
Folytatás.

özv. Sági Jánosné 20 fill., Ágnes Sán
dorod burgonya, Zilai Sándor termény, Helo 
Ferencné 20 fill., N. N. 20 fill., Rácz Sándor 
termény, N. N. 10 fill., Kósáné 20 fill., 
Greska Antal termény, Vodnák 30 fill., 
Kónhu Manóné 60 fill., Tóth Ferencné 1 k., 
Deák Adolfné 1 k„ Breuerné 40 fill., özv. 
Rózsás Jánosné 1 k., Vojacsek Jánosné 
20 fill., N. N. 10 fill., N. N. 1 k., N. N. 
30 fill., Id. Agárdi 60 fill., Giuzeryné 1 k,. 
N. N. 20 fill,, Akosy Jánosné termény, 
Hlóska Sámuelné 1 k., Bucsek Gyula 
40 fill Tatár Istvánná 1 k., N. N. 20 fill., 
N. N. 20 fill., Tolnai Károlyné 1 k.,
Bechacker 50 fill., Deman Jánosné termény, 
özv. Halló Andrásod 30 fill,, Orell Lajos 
1 k., Dohányné termény, Nyulász Lajosné 
termény, Hebanics Jánosné termény, Id. 
Zilai István 40 fill., Lévai 20 fill., Beika 
István 20 fill, N. N. 20 fill., N. N. 20 fill., 
Kis Ilona 20 fill., Tolnai István 40 fill., 
Madarász Jánosné termény, Fornai István 
1 k., Dohány Jánosné termény, Balogh 
tei meny, Koucz József termény, Dóka Ká
roly termény, Bakos József 50 fill., N. N. 
20 ful., Gergely Sándor 40 fill., Jokvird 
20 fill,, N. N. 60 fill., Tuhoga János 40 fill,, 
Demeter János termény, N. N. 20 fill., 
N. N. 10 fill., Kiss János 30 fill., Káinai 
Jánosné 20 fill., Maiya György 40 fill., 
Akucs Istvánná 40 fill.. Mihalek János 
40 fill., Drapák József 20 fill., Madarász 
Jánosné 1 k., Dubcsuk János 40 fill., 
özv. Kassa Petemé termény, Cserei Gyuláné 
1 k., Dr. Kaszaniczki Kálmán 3 k.,

Csernák leidorné és Kostyek Józsefné 
yyüjöivén az őszi gyűjtés alkalmával u 

következők adakoztak;

Ifj. Jozsefcsek Károlyné termény, Dr. 
Steiierné 2 k., Missák Zsigmond 1 k., 
Knapp Dávid 4 k,, Reitman lgnácné 2 k., 
Deutsch Miháiyué 2 k., Iványi András 1 1. 
zsir, Bagocsiné 40 fill., Frommer Imréné
1 k., Blurn Gyu.áné 2 k., Pintér Sámuelné
2 k., Scbulcz Ignácné 60 üli., Schlesinger
20 fill., Lovas Juliska 1 k., Bernsütz János 
1 k., Svarba Dániel 1 k., Pollák Sámuelné 
1 k., Dr. Laufer Lipót 3 k., N. N. 1 k., 
Szeniiványi 2 k., Kottek 2 k., N. N. 1 k., 
állasak Pál 1 k., Dankó Jánosné 40 filL, 
Puli ager Miksáné 20 fill., Riesz Károly 1 
k., özv. Paul Jánosné 1 k., Csopreginé ter
mény, Tolnai Istvánná 1 k., Skrabák Já
nosáé 80 fill., Protyivoda Józsefné 40 fill,, 
Balogh Eudrene 4 k., Faufeder 20 fill,, 
Tövisemé 60 fill., Leviczky Andrásné 30 
ful., Ruzsic.-ka Káro'y 40 fill., Ondrejkáné 
30 fill,, Sveier Mihalyné 20 fill., Knapp 
Ferencné 20 fill., Tóth Józsefné 1 k., Gerik 
Kálmán 30 fill., Ottmár János 10 fill., 
Francaié.ci Jánosné 1 k., Francziecy
Kálmán 1 k., Molnár Jenő 50 fillér.

Folyt, köv.

ieay.es
Laki.tr
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C..Z-
Szlvógázmotor

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1011. évi jau. h<5 ló-tfl 1911. övi jaa. ho 22-ig.

SzBIetés.

A szőlők nere ■p A gyermek 
nőve

. - - . —

Jaucaiár János Mancir Lujza tiu Jáuoe
Ifj. Srobi András Galambos R. tiu Vilmos
Pintér János Ondruska Katalin flu László
Mandlanák János Csornák M. leány Julianna
Pásztor Károly Spanyó Júlia Üu Károly
Havetta Istráu Svecz Paulina fit! Pál ) ikrek

• » » » fin JÓZ.CÍ)

22. VI. Űteg-utoa 19
Eredeti!

ZALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár. Budapesten.

V- rosi raktár és iroda ;
V. Lipót Körút 

Világhírű

telep. — A jelenkor legolcsóbb üzeme 
nBenzu nyersolaj motor.

„AZ OLLA" 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve

van 
Két évi jót

állás
Ára 

tucatonként 
4.—> 6‘.-, 
8.—, és 

10.— korona

ÖLLK
GUMMI

y különlegesség.
A tudomány mai 
állása szerint 1 
bebizonyított 
legjobb létesít 
Gummi 
óvszer.

Az
„OLLAU 

több mint 
200 orvos 
által lég. 
megbízha- 

tóbbnak van 
ajánl va.

Kapható az 
ország min- 

<<en yyóyy- 
9*ertárácan  

és jobb dro 
gériákban.

önnek csakis

Az (űuvt leve Kora A halál oka

Dabek Dezső 2 év Hörggyulladás
Piutér László 8 nap V.-sziil. gyeng.

DIESEL RENDSZER

Követelje azonban hogy a szállítója ... ___ w
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értrkü silány utánzatot mint .ép oly jótu fel dicsér ni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

»OLLAU anminigyar Wien. H 437 Fraterstrasse 57.
Kapható Léván : KNAPP 1. drogériájában.

TTieirlA lülráe N^y szobás lakás 
XXICUXU JLdJ&fitb. mellékhelyiségekkel 
május hó 1-töl kiadó. Koesuth-u. 9. sz, alatt.

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József reudőrkap'tánv

Bum is.-iuáasánként 20 kor. 20 üli. — 
20 kor, 40 Kétszeres 16 kor. — fill. 17 
kor. — fill. — Roas 14 kor. 40 fill. 14 '<>r. 
60 fill. — Arp 16 kor. — fill. 17 kor
— fill. Zab 16 kor. 60 fill. 17 kor. 40 fill 
Kukorica 13 kor. — fill. 13 kor. 80 fii.
— Lencse 24 *or.  — fill. 2ö sor. — fill. — 
Bab 19 kor — fill, 20 kor. — fill — Ko
los 13 kor. — fii). 14 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös K- 
here termesze töl arankamentes 150—155 
Vöröa lóhere, kis arán káé 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 125—140 Luczerna 
természettől araokamentes 165—170 Lu- 
csórna, világos szemű aránkás 155—160 
Lucáén a, barnás szemű 115—120 Biborhete 
80—85 Baltaczin 82—34 Muharmag 14—15

Elismert legjobb gvártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplőkészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — Költség 
vétóz és árjegyzék ingyen és bérmeutve.

T*Í y fípo+óe ““«•>’ jutnék mei- 
■ AAóüwüö lettalkalmazunkvidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedelem 
300— 600 korona. Hecht Bankház Rísz- 
vény'áreaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

Nyiltér.

fsÉ IDLITZ-rPORÁ

.VtÜLl'5
1 MlbfVtw*

RÓTH BANK
BUDAFBST. 

Magyarország lagtakintélyeMbb, 
legszolidabb ói legrégibb 

BANKHÁZA.
BaokxSzpontunk:

VI., Váci körút 46. Bankpalota. 
Interorbán telephon 92—25.

F.u.Bgjekben díjtalanul nyújtunk bár 
kittek iMkaaerU felvilágoaitiÍKt.

Levdlbali megkare.éih» mindenkor .41. n- 
bdlyeg mellékienM.

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható 
Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. ezég- 
nél Budapest, VI., Drava utcza 6.

T’' I A A Külön eges csemege és boi- 
flÁdtklU. fajjal kiültetett —jó termest eu 
evő Forgács-fele sző lő, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, zártiolyosó, prés
ház, jó piuce éa külön gyümölcsös udvarból 
ál ó lakáénál.

Száriatokra és az összes jogi vizsgákra 
a kolozsvári Eürve’emen legffyorsabban biztos 
sikerrel a dr. KÖpÖsdy Dezső áltAJ veeete't 
„ Jogi Szemináriumban" kés ü hét elő. Otthon 
tanú <*kat  ie e'ökéezit. Hat év alatt szájakat 
eegitett dip omáboz. Pro pektust ingyen 
I ü d. N /-vesszí ösezft re! ‘ám ezarató- 
i íi mo . Cím : Kolozsvár Deák Ferenc u 19.Drezdai Motorgyár részv.-társ.

Németország' egyik legrégibb 
legnagyobb motorgyára

Ügyes varrónő
■öt Hiúra ie. IS. Paula Léva Kőbán- 
Utca 19 is.

badöruölés,
elismert, régi jóhirnevü básiszer
SZlffltás és hűiéiből származri 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti Üveg ára Ikox. a. 

Kapható miudeu gyegvazertárbaa < 
•MO és drogériában. 
Föszétkftldési hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bóce, I. Tuacbbneu 9.

Elad A Két utcára nyíló bár,
láttán busz méter eréles, gyü- 

mölcsfikkal beültetett kerttel és udvirr.l,
— elidó. Bővelb értesítést »d a tulsjdoros
— Ladányi utca 23. sz. alatt.

Enyh*, oldó hásiszer mindazok unt, kik tniénztés 
as '.Árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
ménjeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára a karina.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 
készítményeit.

|\M OL L ■ FIE LE J

ma ata kave

fel

•-

Szállíts ’kkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és iocomobilakat 
va'am'ut szivogázmotorokat 

meglepő újdonság!
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a ‘órv’er^s lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

V?zé kópv'srtlp.t :

Gellért Ignác és Társa
Budapest. Terei körút 41. Telefon 12- 91. 

Legmaszsbbuienő jótállás. Kedvelő fizetési feltételek.

utolérhetetlen i 
előnyei folytán 
naponta milliók 
isszák. Egyedül 
igazi családi 
kávé! Olcsó ée 
■ egészsége*.  ■ 
"w mii ....... L

100 millió arany forint készpénzt foiyósitattunk Baravármegye területén!
■ ■ 1 ■ — i-’ o 1 y ó s i t t a f ti jry .

Törksztésts jeJiálo^kőlaiiökft :t<%’.•<> lAl9álAfUfnlf*OA«w>Vni  it i ii »* ”*»«  l«6F7|(ILbfn zm oghvét áiloly/im veszteség nélkd).Jelzalogkolcsoiioket ii-.ni... m.d beiyi bétába,..„a 6-n> <>•/,. „h,r évi k„ia,
Személy é8 tárcavaltohitel lp*ze«cl=  és keieikeijk xéazOxe.

Ertékpapiiokra, vidéki pénziniézítík és vállalatok részvényeire 95°/«”"8 a •v**'** 1 for
Konvertálank

Bővebb felvilágosítást ad: BÓTH BANK Igazgatósága, Budapest.
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Közgyűlési meghívó.

A „LÉVAI KERESKEDELMI BANK R. T. részvényesei11
19'1. évi február hó 10 en délután 2 órakor

Léván az intézet helyiségében tartandó

VL évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

Tárgy Borczat :
1 Közgyűlési elnök választása és a közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
- Igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése az évi zár

számadás felülvizsgálása és a mérleg megállapítása. A felmentvény 
megadása.

3. A tiszta nyeremény feletti rendelkezés.
4. Ügyész tiszteletdijának megállapítása.
Kelt Léván, 1911. évi január hó 18-án

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszaba yokból. 19. Szavaiatképes részvényesnek csak 

axon részvényes tekintetik, kinek nevére az illető részvény legalább 30 nappal 
a közgyűlés előtt alapszabályszenien átíratott és ki részvényét a szelvény 

I ívvel együtt a közgyűlést megelőző napon az intézetnél vevény mellett letette.

Tartozik Főmérleg-számla 1910. deczember hó 31-én. Követei
Vagyon kor. f. korona fillér Teher ' korona | fillér < korona fillér

Készpénz, bankiró, postatakptr. 
Váltótárca (jelzálogilag bizto-

82477

1529989

60
Részvénytőke 400000

sitva 444898 K) 40 Tartalékalap
í 30110

Jelzálog kölcsönök 712849 79 Betét 1422227 17
Előleg értékpapírra 15826 Hitelezők 62180 12
Értékpapírok 121846 \ isszieszámitolt váltók 529297 49
Adósok
Hátralékos kamat, előre fiz.

35099 Óvadék 8000
02

56
Átmeneti kamat 26285

visszleszámitolasi kamat stb. 8786 Fel nem osztalék 248 50
■ Óvadék 8000 Nyereség központnál 36607 45

15Leltár 4281 10 „ telepnél 4199
1

75 40807

------- ------- 2519(55 45 2519155 45

Weisz Benő Froniwer lnne Fodor Adolf
igazgató. pénztárnok. főkönyvelő.

Ezen fömérleg számla a keic.'kcde'mi törvény 195. §-a éittndin a lő- és segídkfnyvtkkel összeegyeztetvén, valamint a 
kimutatott értékek leltároztatván, azokat helyesnek és megegyezőnek találtuk.

A. felfigyelő "bizottság :
Toros Gyula Sugár Mór Löwy láp ót

elnök.

Verseny tárgyalási hirdetmény.
firdősurány község B>ISVÁ> megye törvéuyh. bizottságának 

1042/910. sz. határozatával jóváhagyott tervrajz és költségvetés 
alapján, Erdösurány községben, községi telken építendő

iskolaépület
(tatterem, tanítói lakás és mellékhe'yiségek) felépítésének 
összes munkálataira árengedményes zárt Írásbeli verseny tárgya
lást hirdetünk. A munkálatok a szerződés jóváhagyása után 
nyomban megkeadendök s oly módon folytatandók, hogy az 
épület 1911 szeptember bó 1-én rendeltetésének átadható legyen.

Az építési költségek kölcsön utján lévén fedezendök, átok 
jóváhagyása a törvényhatóság által ki'átásba helyeztetett.

A szabályszerűen kiállított, pecséttel lezárt sértetlen borí
tékban elhelyezett ajánlatok 1911. évi február hó 15-én dél
előtt 8 óráig adhatók be közvetlenül vagy posta utján Erdő- 
i arány község elöljáróságánál (körjegyzőnél). A boríték ,Aján at 
az erdősurányi elemi iskola építésére, ajánlattevő N. N.“ felirat
tal legyen ellátva. Ai ajánlott összeg ö°/0 ának megfelelő bánat
pénz a község pénztáránál letétbe helyezendő s a nyugta az 
'jánlathoa csatolandó. Bánatpénzül ilyenül elfogadható érték

papír vagy takarékbetét könyv (megfelelő záradékkal) is elfo- 
gadtatik.

A beadott ajánlatok Erdesurány község birájánál 1911. évi 
február hó 15 én déle ött 10 órakor tegnsk fölbontatni, mikor is 
az ajánlattevők vagy megbízottaik jelen lehetnek.

A nem szabályezetüen kiállított vagy későn beadott aján
latok tekintetbe véve nem lesznek.

Az aján'attevík végleges döntésig kötelezettségben marad
nak, s akinek sját sta e fogadtatott, a felbivástól számított 8 
nap alatt — a szerződés megkötése végett — bánatpénzének a 
község javára való külötbeni elvesztése terhével alulírottaknál 
jelentkezni köteles.

Az ajánlattevők igazolni tartoznak képesitésüket és az 
elöljáróság előtt ismeretlenek még megbízhatóságukat is.

A réezletteivek — iratok — szerződén feltételek a gyér- 
tyóníai l erjedj sói iioeábsn naponkint a hivatalos órák alat 

tekinthetők meg.

Erdösurány, 1911. évi január hó 16-án

Csederla József Angleta János
kjzö. bíró.

: Léva és vidékén.
Van szerencsém a Léva és 

vidéke zenekedvelő nagyérdemű 
-rl közönségét értesíteni, hogy je- 
snleg Léván időzök. A ki zongo

ráját hangoltatni vagy javíttatni 
óhajtja, úgy kérem szives értesi- 
Usüket az alábbi czimre vagy 
f uschek Ernő képezdei tanár urnái 
e -jegyeztetni. A n. é. közönség 
szives pártfogását kérve

kiváló tisztelettel
TŰTTÖ FERENCZ

Léva, Galamb-u. 4. sz.
kir. szab. túl. oki. B pesti zengorskészitö 

•• sz áll. képezdék és zeneisk. hanfolój*.

Cjl Védjegy: „Horgonyt*  |

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osuznal és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 es 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Richter gyógyszertin az „Árny oroszlánhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

10
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nU«u valódi deliaa darabot lartalaiaa 
MIiőm Ubblettáa rajta van e két »zo

Vitat*  a hamisítványokkal mert kártékonyak

Szereti egészségét?
Ki ne tudná, bogv utolérlietotlenül legjobb b»»b«jt<l 

a világhirii

PURGO-BAYER.

Minden valódi dobos darabot tartalmas. 
Minden tabblettán rajta van a két szó

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

171 a J A la Á A Balaesa utca 8 szám 
XíIaCLO XXÍLZ. 4 szobától és tunllél'- 
helyiségekből álló ház szabadkézből eladó. CIiIMAX

nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Lepjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő merÓBardz- 
sayl és Ipari 

célokra
Nincs 

robbauasi 
veszély I 
se penzüiyl 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 
refenczlak

Köhögés

Bachrich és Társa 
Magsarorszagi mintaraktár és iroda; 

Budapest, V., Szabadsagtér 17.
(Tőzsde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien. X! X 6, Heílirens ádtlerstrasse 83.

rekedtség, katarin és elnyálkodá,- 
görcs- es hörghurut ellen ne v«»<>- 
sb rojon mást, mint a finomi/ü 

S’^MellCaramellet 
a „Három fenyőivel

dr>>. orv08°k ds magáno-
□ 900 8ük'ól származó bizonyít 

vány igazolja a biztos 
eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható; 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, 
Göllner Béla gyógyizertárában Besz
tercebányán, Jeszenezky Ervin 

1 pvógyszertárában Trsztenán, Weiss 
Conrad Gusztáv gyógyszertárában 
Gyerván es Knapp Ignác gyógysaer- 

táráhari Levan.

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyarmaféru- és vasnagykereskedéBe ----

Alapittatott 1881.

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
asemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemények likőrök, cognacok, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoazorúk 
éa koporsók gyári áron.

LÉVA. Telefon szám 14

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 
alumínium es valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kony
hafelszerelési cikkekből.

Takarektiizhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha- 
ellei zők, szesz- és szénvasalók, gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel
Locomobil
-—------------ - 1 600 lóerőig’.
Teljen caépláparixltiirólc és malombereadezések-

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztálya
a Monarchia legelőkelőbb gyaral £gyedaruaitó: ABEIES EMIL Budapest, V. Vacziút 14.

Jéggyár és
Hűtőtelepek 
városok, tejgazdaságok, 
hentesek, ezukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.
Teljes transmissiótekpelr, ffözffjielr, cöziazaütl- es egyéb géjnizeli iereoflezesei, —

Alacsony és magasnyomású

zivattyuk
•» transmissió-, villany

vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra 
Fűrész- és íamunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése

Költségvetés, írijínlil ét méinóllíloptúul iljistiitttti szslgílok.
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Meghívó.

A „BÁTV1DÉKI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZ!. TÁRS.

IV. évi rendes közgyűlését
1911. évi február hó 12. én délután 2 órakor

az intézet tanácstermében fogja megtartani, melyre a t, 
részvényesek ezennel meghivatnak.*)

Tárgysorozat z
1. Közgyűlési jegyző választása 'és a jegyzőkönyv hitelesíté

sére két tag kiküldése
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai

Tartozik.

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

3. Egy igazgatósági tag választása az alapszabályok VII. 
fej 61. §-a értelmében.

4. A felügyelő bizottság választása az alapszabályok VII. fej. 
69. §-a értelmében.

5. A felügyelő-bizottság tiszteletdijának megállapítása.
6. A választmány választása az alapszabályok Vili. fej. 74. 

§-a értelmében.
7. Az ügyviteli szabályok elfogadása és hitelesttése.

Az igazgatóság.
Megjegyzés. Az alapszabályok 51. §-a értelmében mindazon részvénye

sek, kik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak felkéretnek, hogy nevükre szóló 
részvényeiket a még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbb a gyűlés 
megkezdéséig akár az intézet-, akár a Lévai Takarékpénztár r. t. pénztáránál 
letéteméuyezzék, melyről letéti jegyeket nyernek

Esedékes szelvényeink beváltása Budapesten a Magy. Pénzintézétek 
Központi Hitelbankjánál is dij- és költségmentesen eszközölhető.

s z á m ta.

Bát, 1910. év

Fk
lsz

.

Vagyon kor. 1 f. kor. 1 f.

11
60
61

1. Készpénz.
Más pénzintézetnél elhelyezve . .
Pénztári maradvány 1910. dec. 31-én 
Postatakarékpénztári cheque-számlán

19463 76
1543167

154 52 21161 V.

37
37
49

53
57

II. Kölcsönök.
Váltótárca . . . . K. 311,871'— 

perelt váltó 670'—
Folyamatba vett jelzálog kölcsönökre 

előleg................................................
Fedezett folyószámlákon .... 
Kamatozó jelzálogkölcsönök . . .

312541 —

14592 30
9454 —

90669 — 427256 30

35
111. Értékpapír.

Idegen részvényekbe fektetett tőke . 5800j — 5800

4
5

59

IV. Egyéb vagyon
Alapítási költség................................
Felszerelés...........................................
Folyó beruházás és könyvek . . .

100-
2880 —
1G60 75 4640 75

13
21

V. Átmenő vagyon.
Hátralékos kamatok...........................
Jövedelmi adóban túlfizetés . . .

975:9O
10öj 15 1081 05

459940 ■6

Követel.

Teher

I. Alapok.
Részvénytőke (1000 db. á 100 kor. 

n. é. részv.)......................
Tartalékalap......................

II. Betétek.
Takarékkönyvecskékre . .

III. Egyéb teher
kamatok . . .
vett osztalék :

1908. évi K.
1909. , .

Átmeneti
nem

Letétek
IV. Nyereség.

Athozat nyereség . . .
Folyó évi nyereség . .

65*—
125’—

1'

kor. f. kor. f.

100000
4000 104000

337451 62 337451 62

5252 54

190
1465 71 6908 2 >

2959
8620

56
62 11580

|45994005

deczember hó 31-én.

Dr. Sztankay Aba s.
ügyvezető igazgató.

k. Or. Rosenfeld Zsicmond s. k.
igazg. elnök.

A könyvvezetésért ;
Papp Endre s. k.

könyvvezető.

Ezen mérleg-számla a kereskedelmi töivény 192. §-a értelmében és az alapszabályoknak megfelelően készült.

A felügyelő- bizottság :
Tóth Kornél s. k. Bresztyenszky Alajos s. k.

f. b. tag. f, b. tag.
GeyerKároly s. k. Adamovits Samu s. k. Or. Rózsa Zsigmond s. k.

f. b. elnök. f. b. tag. f. b. tag.

8
00000®-00
í)
0 
Q000

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
vau berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezetteég nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m, fiCIBIBB es SOBBANTZ-féle gős- 
eséplő készletek, GANZ -télé motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba váró 

— - gépek és géprészek. —

I
i

(Városház épület.) S

| LOSERTH DEZSŐ
g csemege-, fűszer-, bor- és ásványvíz kereskedése 
| Kossuth Lajos-tér I. LÉVA.

Ajánlom mindennemű

csemege és fűszer áruimat 
olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett: 

Prágai SÓdar nyersen és főzve! Naponta 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank
furti és szepességi virslik. Legjobb minő
ségű teák és rumok, friss teasiiteménysk- 
betl nagy választék. — — — —

mindennemű csnkorkákban nagy választék. 
I Különféle halak és conservek. Naponta friss TEAVAJ. 
| — Idei ásványvizek nagy raktára =^=

i

!8
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I ■---- .---- - ---------- --------------

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyára

---- ====? V I H N Y E. ~-----

a

Vihnyei sörgyárunkat, mely 1895. év óta üzemben van kibővítettük 
és üzemi berendezését a kor igényeinek megfelelő műszaki szerelvé
nyekkel kiegészítettük. E lényeges átalakításoknak köszönjük hogy évi 
termelésünket tetemesen fokozhattuk és sörgyártmányunkat minőségileg 
elsőrendűvé tehettük.

----------- Sörgyártmányunkat ~ 

I

néven J|8. ’k és a|2 hl. hordókban valamint pasteurisálva
0.5 és 0.7 L. palaczkokbau hoztuk forgalomba

Czégünk feladatául tűzte ki, hogy necsak e vidék sörszükségletét 
fedezze jó minőségű sörrel, hanem ezt mennél szélesebb körben is forgalomba 
hozza. E feladat megoldásánál segítségünkre lesz a sörgyártás terén hosszú 
időn át, valamint a bel- és külföldi piaczokon szerzett sok irányú tapasztala
tunk, legfőkép pedig az a törekvésünk, hogy tisztelt üzletfeleink bizodalmát 
és jóindulatát rendületlen szolidi’ással, buzgó szolgálatkészséggel s a megbízá
sok pontos teljesítésével n tiniéi nagyobb mértékben kiérdemeljük.

Léva és vidékén serünk egyedüli elárusitásával 

WEIL JAKAB urat 
bíztuk meg, a kinek LÉVÁN (Mártoníy utca 9. sz ) 

—'' állandó raktára lesz. ?

Magunkat es gyártmányunkat a n. é. közönség szhes jóindulatába és 
pártfogásába ajánlva vagyunk

kiváló tisztelettel

Kachelmann és Társai.
Nyomatott Nyitiai ás Társa r. L gyorssajtóján Léván.


