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Közgazdasági életünk 
pangása.

A most folyó bankvitában sok és 
erdekes érveket hallottunk amellett 
felhozni, hogy a magyar közgazdasági 
élet nem fejlődhetik nagyobb arányok
ban, mint különben fejlődhetnék, mert 
a közös bank érdeke az, hogy nálunk 
önálló gazdasági élet ne keletkezhessék, 
de legalább is ne oly mértékben, hogy 
az Ausztria iparát, amely óriási tőké
vel dolgozik, a forgalom tekintetében 
csökkentse.

A pártok valamennyien konsta
tálni kénytelenek, hogy a magyar 
közgazdasági élet terén szomorú jelen
ségek verődnek felszínre s a magyar 
kereskedelem és a magyar ipar szinte 
védtelenül áll a világpiacon.

A tartós megfigyelés helyzetéből 
nézve a dolgozókat, valósággal meg
döbbentők azok a jelenségek, amelyek 
a magyar kereskedelem, a magyar 
ipar — és ami ezeknek éltető eleme 
— a magyar vállalkozási kedvnek 
teljes lethargiába sülyedésére mu
tatnak.

Évek óta tart ez az állapot. Va
lósággal átka Magyarországnak. Meg
akadályozza fejlődésében és valami 
szemmel láthatatlan sorvasztó, belső 
kórhoz hasonló erővel időről-'dőre 
mutatja meg a magyar közgazdaság 
össze*  relációiban félelmetes erejét.

A tőke érzékenyebb, mint a va
kon bizó magyar lélek, azt sem paci- 
fikálni, sem agyonbeszélni, még ke- 
vésbbé vele paktumot kötni — soha
sem lehet. Mindig azt cselekszi és 
arra vállalkozik, amiből méltó és ál
landó hasznot remél. Kalandokba, a 
maga összeségében értve, államot fen- 
tarló, nemzetet tápláló erejével, egy
szerűen nem is bocsátkozhatik. Sokkal 
hamarább boszulná meg magát a gaz
dasági élet kijátszhatatlan törvénysze- 
tüsége. És ha némely vonalán az ilyen 
azonytálán gazdasági életnek, mégis 
elemenne egyetlen és bizonytalan 

kilátásaival, szokott vállalkozásaiba, 
több, mint bizonyos, hogy elszámitaná 
magát és nem bírván összevágó kon- 
i'ktusba jutni a szükségszerűen egybe- 
•íipcsolódó, de ily viszonyok között 
• evésbbé-kevés és mindenképen tar

tózkodásra utalt egyéb gazdasági ér
dekeltségekkel, csak egy szomorú 

rsra jutna, ugyanis ; fölemésztené ön
magát. Ez pedig semmiféle vállalkozási 
kedvnek és szellemnek nem lehet 
*em célja, még kevésbbé feladata. A 
!bke és vállalkozás ezért és tisztán 
*2 okból tartózkodó már évek óta 

Magyarországon és ami ezzel össze- 
íügg> a gazdasági élet vérkeringése, 
ezért oly vánnyadt, megrekedt éa be- ! 
tegséget okozó. A bajok legtetején 
járunk már e tekintetben és lehetetlen 
volt ezt meg nem állapítanunk azzal 
a féltékenykedő gondossággal, amely- 
lyel hivatásszerűen figyeljük a ma
gyar közgazdasági élet napi jelensé
geit, Bizonyta lan és ideges kapkodá
sokra van nagyon sok példa. Megoko- 
latlan tőkeemelések, fuzionálások és 
légiója a íélbenmaradt alapítási ter- 
vezgetéseknek.

Ugyancsak biztos jelei annak, 
hogy érzi minden faktor, hogy Ma
gyarországon valaminek legközelebb 
történnie kell, ami kivezeti az orszá
got a kinos és állandó bizonytalanság
ból, hogy minden gazdasági erőtényező 
harmonikus munkában érvényesülve, 
előbbre vihesse a kátyúba jutott or
szág dolgát.

Nagy részben iparosainkban és 
kereskedőinkben a hiba, hogy semmi 
sem történik érdekükben. Ha lenne 
egy nagy országos szei vezet, amely 
valódi pezsgő életet élne, amelynek 
vezetősége abban a tudatban szállna 
síkra a közös érdekekért, hogy az 
egész magyar kereskedő- és iparos
világ áll a háta mögött; akkor nem 
lennének ezek a siralmas állapotok. 
Nincs vezér és igy természetes, hogy 
elzüllik a nyáj.

Szinte érezzük a nyomást, amely 
a közös bank révén reánk nehezedik 
és sajnos, akként alakult a helyzet, 
hogy a magyar vezetőférfiak más, 
teljesen kívülálló okokban keresik 
a hibát, mert ha tudják is, hol a baj, 
nem akarnak, mert nem mernek a 
közös nyűg ellen tiltakozni.

Sem a kereskedelem, sem az ipar 
terén nem találunk segítséget máshol, 
mint önmagunkban. A közgazdasági 
élet pangásának megszüntetését csak 
magunktól várhatjuk. Szervezkednünk 
kell minden vonalon s igy talán elő 
lehet teremteni azokat az anyagi esz
közöket, melyek a ellendüléshez szük
ségesek. Egy ember szavát nem hallja 
meg senki, de meghallják százét és 
ezerét, csak össze kell tartani.

Mi még a kezdet kezdetén sem 
vagyunk! Első sorban Baját tűzhelyünk 
sincs szervezve. Itt vannak iparosaink 
olvasó körökre tagolva, ahelyett, hogy 
karöltve egy Ipartestületté alakulva, 
szervezetten fejlesztenék az ipar min
den ágát, s közös érdeküket anyagi 
erőinek fejlesztése által, esetleg szövet
kezeti utón védelmeznék! Lépjenek már 
egyszer a cselekvés terére, alakítsák 
meg a lévai általános iparegyesületet!

A lévai tisztviselők fogyasztási 
szövetkezetének alapszabalytervezete.

I. Fejezet.
1.

A szövetkezet célja tagjait eleső forrá
sokból tömegesen vásárolva a főbb háztar
tási cikkekkel olcsón, jó minőségben és 
kifogástalan mennyiségben ellátni.

2- §.
A szövetkezet cége és czégjegyzése.
A szövetkezet cége : „Tisztviselők 

fogyasztási szövetkezete Léván" korlátolt 
felelősséggel. A cégjegyzés akként történik, 
hogy a szövetkezet irott vagy nyomtatott 
cége alá az igazgató vagy a helyettese és 
eay másik igazgatósági tag saját törvény- 
székileg bejegyzett aláírását jegyzi.

3. §.
A szövetkezet székhelye : Léva.

4- §•
A szövetkezet tartama : határozatlan.

ö. §.
A szövetkezet összes hirdetményei egy 

Léván megjelenő és a közgyűlés által meg
határozott lapban egyszer teendők közzé.

II. Fejezet.
A szövetkezet tagjai, ezek jogai és 

kötelezettségei.
6- §•

Szövetkezeti tag lehet a szövetkezet 
székhelyén és a közel vidéken lakó tény
leges vagy nyugalomban levő állami, tör
vényhatósági, városi vagy községi tisztvi
selő, altiszt, hivatalszolga vagy ezek özve
gye. Továbbá jogi személyek, köz- és magán
tanintézetek, társulatok tisztviselői vagy 
altisztjei es hivatalszolgái, vagy ilyenek 
özvegye. Végül mindazok, akik tudományos 
képzettséggel szolgálják a társadalomnak 
és egyeseknek ügyeit s megfelelő üzletrészt 
jegyeznek.

A §•
A tagság megszűnik a 8. 9. és 10. 

jj-okban foglaltak és minden érvényben 
levő személyes kötelezettségek érintetlen 
hagyása mellett valamely tag halála, elköl
tözése, kizáratása által.

8. §•
Az előző J bán felsorolt esetekben a 

tagsággal járt s az alapszabályokból folyó 
összes kötelezettségeknek a kilépés vagy 
kizárás időpontja utáni felállásra nézve a 
kereskedelmi törvény 236 ik és 2fc4-ik jj-ai 
irányadók.

9. §.
Bármely tag az igazgatóság, illetőleg 

közgyűlés által kisírható, ha a szövetke
zetnek ellene fennálló ób biróilag megítélt 
követelése végrehajtás utján sem hajtható 
be, avagy ha a szövetkezet érdekeivel 
ellenkező eljárást, tagtársaival szemben ösz- 
szeiérhetlenséget tanúsít és ha a fogyasz
tási szövetkezetből rendszerint nem vásárol.
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10. §.
▲ szövetkezetből kilépett vagy kizárt 

tag befizetett üzletrészeinek teljes értékét 
visszakapja éa csak a szövetkezet irinjá
ban fenálló köteloaettaégböl eredő terhei 
vonhatók le.

11. §.
▲ tag köteles :
a) Ha évi jövedelme 1000 körönét 

meg nem halad egy, ha évi jövedelme 2000 
koronát meg nem haladó kettő, ha ennél 
többet, de 4000 koronát nem halad meg 
négy, éa ha 4000 koronát meghalad, hat 
üzletrészt jegyezni és a befizetéseket a 
közgyűlés által meghatározott időben pon
tosan teljesíteni. Jogában áll azonban min
den tagnak két üzletrésszel többet is je
gyezni, ha családtagjainak száma az állandó 
cselédet is belesaámitva 5 vagy ennél több. 
Aki es alapon két üzletrésszel többet je
gyez, nem vasait! el ehez való jogát, ha idö- 
köaben családtagjainak száma ö néi keve
sebb lesz is.

b) A szövetkezet összes kötelezett
ségeiért a tag csak az általa jegyzett üzlet
részek értéke erejéig szavatol

c) Minden kötelezettséget viselni, mely 
az alapszabályokból vagy a közgyűlési ha
tározatokból reája háramlik.

d) Rendszerint a fogyasztási szövetke
zetből vásárolni és hitelezés esetén havi 
számláját következő hó 5-éig készpénzben 
kifizetni.

t) Köteles, ha a sor reá kerül, a sző 
vetkezet elárusitási helyén napibiztos lenni.

12. §.
A tsg jogosított:
a) A befizetett üzletrészre eső osz

talékra.
b) A fogyasztási szövetkezetből vá

sárolni.
c) A közgyűlésen tanácskozási, szava

zási és választói jogot gyakorolni.

d) A szövetkezet elárusító helyén kitett 
panaszkönyvbe óhajait és panaszait beje
gyezni, esetleg írásban az igazgatósághoz 
benyújtani.

III. Fejezet.
A szövetkezet működése :

13. §•
A tagok által befizetendő egy üzletrész 

60 koronában állapittatik meg, amelyből 
30% a részjegy aláírásakor azonnal, 30%-a 
az alakuló gyűlés után 3 hónap alatt, a 
többi a közgyűlés által meghatározandó 
módon és időben fizetendő.

14. §■
A szövetkezetei ért veszteségek min

denkor elsősorban az illető űzletév tiszta 
jövedelméből — másodsorban a tartalék
alapból és harmadsorban az üzletrészek 
értékéből fizetendők,

A tagság megszűnése vagy a tag kizá
rása esetében a tényleges kilépés évében 
bekövetkezett üzleti veszteségek, a mennyi
ben az évi jövedelemből s a tartalékalap
ból nem fedeztetnének, a kilépő tsg üzleti 
részeit is terhelik, ennek io'ytán a kilépő 
tag üzletrészének értéke csak a mérleg 
megállapítása után fizethető vissza.

Az üzleti részek az illető tag tulajdo
nát képezik s el nem adhatók — el nem 
zálogosithatók.

A szövetkezeti tag összes illetményei 
tekintetében harmadik személyek jogaira 
nézve a kereskedelmi törvény 239. § a 
mérvadó.

A szövetkezet tagjai ellen fenálló bár
minemű követeléseket a tag bárminemű 
illetményeiből úgyszintén az üzlet részének 
értékéből levonhatja.

16. §.
A szövetkezet tagjainak az általuk 

befizetett üzletrészek erejéig egy hónapra 
terjedő hitelt nyújt akként, hogy az általuk 

egy hónap folyamán vásárolt cikkek ára 
legkésőbb a következő hó 5-éig lefizetendő.

Az előbbi pontban meghaté rozott hitei 
kimentése után a tag vásárlásait csak kész
pénzfizetés mellett eszközölheti. Fontos 
okoknál fogva kivételes esetekben magasabb 
hitel is megszavazható.

Az üzleti év február hó utolsó napján 
záródik.

IV. Fejezet.
A szövetkezet szervezete.

17. §.
A szövetkezet közegei ; a) köagyű.és, 

b) igazgatóság, c) felügyelő-bizottság, d) 
napi biztos, e) üzleti személyzet,

18.
a) Közgyűlés.

A közgyűlést alkotják a szövetkezeti 
tagok. Elnök a közgyűlés által 3 évre meg
választott elnök vagy ennek akadályoztatása 
esetében a szintén három évre megválasztott 
alelnök.

A jegyzőt az elnök jelöli ki.
A szövetkezeti igazgató a közgyűlés 

által elnöknek meg nem választható.
A közgyűlésről jegyzőkönyv veendő fél, 

amelynek tartalmaznia kell a megjelent 
szövetkezeti tagok névsorát és a közgyűlés 
lefolyását. A közgyűlés által tárgyalt ügyeket 
— ezekre tett indítványokat és hatá
rozatokat.

A közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesiti 
az elnök, a jegyző és az elnök által kijelölt 
két közgyűlési tag.

19. §.
A szövetkezet évenként egy rendes 

közgyűlést tart és pedig legkésőbb április 
hóban. Ezen közgyűlésen az igazgatóság 
jelentést tesz általánosságban a szövetkezeti 
üzlet menetéről és előterjeszti az évi zár
számadást.

TÁRCA.

És ahogy elmúlnak hosszú 
századok.

Én ahogy elmúlnak hossza mázadok, 
Egymás után mennek kicsinyek, nagyok, 
Nyom nélkül eltűnnek várak, templomok: 
Elborítja mind a Sti.cbŐl jött homok.

De a fehér lélek, hogyha szárnya ép, 
A sir küszöbén át uj világba lép: 
Hol térnek s időnek a határa áll, 
A te sátorodra, Uram, rátalál.

fitt ran a középpont, — ott a gépezet, 
Mely időben s tirben világot vezet. . . 
innen is túl rajta nincsen semmi sem, 
Mégis minden ösvény csak oda viszen.

Nincsen ott naplenyugta, nincsen ott kelet. 
sS' mégis mind a kettőt ottan megleled. 
Mint a sarkin minden délkör Összefut, 
A vég és a kezdet mind egy pontra jut.

S mig a földön múlnak hosszú századok. 
Itt e pontban minden egyformán ragyog; 
Nem jelent az óra, születést, halált, 
Nem forog a fold olt s az idő megállt.

férjék János.

Irodalomtirtenetünk kezdete.
Azt a kérdést, hogy mik lehettek a 

magyar nemzeti szel em első nyelvbeli alko
tásai, eüiü és ölök homály takarja s szinte 
önkéntelenül ötiik eszébe a gondolkodónak 
az a másik kérdés, hogy; mégis miért 
kezdjük irodalomtörténetünket a pogány 

korral, melyből Írott emlékeink nem mi- 
radtak ?

A nemzeti költészet aranykorának re
mekeit, melyek úgy a szerkezet tökéletes
sége, mint a remek nyelvezet és gördülé
keny veraelesnél fogva a befejezettség 
színvonalán állanak, úgy érthetjük meg és 
élvezhetjük igazán, ha ismerjük a forrásokat 
is, amelyekből, tagy sraalyek által e nagy 
müvek ke etkeztek ; ba ismerjük e lelket, 
mely e loirásokból ihletet meritett s ba 
itmeijük azt a kapcsolatot, mely ezt a 
költői ill etet a mi lelkűnkbe is átszűri,

Hatszaz évnél is több idő telt el a 
Halotti Beszéd Írása kólától addig, mig a 
nemzeti költészet ctúcssn Arany megjelent 
és általa a magyar nemzeti müköltészet 
nemcsak a magyar nép leikébe onthatta 
melegét, hanem ragyogó sugarai e haza 
határain tu; is fényt árasztottak; de mig 
ez megtörténhetett, mennyi gyönge eről
ködés, erőtlen felbuzdulás, baivány utáuaás, 
helytelen irányú törekvés és é.ettelen 
munka veszett kárba és mennyi nagy szel
lem dicsőségé tűit bele koraba, me y- 
nek határain tűi sem tudott tovaub 
élni és tovább hatni a nagy távolság miatt, 
mely lelkét a magyar nép léikétől, az egész 
nemzet leikéiül elválasztotta!

Ha e bosszú kor nagyobb müveit, ma- 
rsdandóbb alkotásait, vagy a nemzet egészé
nek kedvesebb bő.tői alkotásokat vizsgáljuk, 
hatásuknak es maradandóságukuak titkát 
nagyrészt abban találjuk, hogy volt bennük, 
néha tok volt bennük a magyar lélek e estei
ből ; ragy vo’t a kapcsolat a mü felfogása, 

alapgondolata és a mü jelleme és szelleme 

között. A Znnyiász alapgondolata: a vitéz
ség és vallásosság, a nemzet lelkében is él, 
belenyulik abba a korba, mikor még nem 
is volt basája a magyarnak és bár pogány 
volt, de volt tiszta éa egyszerű vallása is, 
komoly istentisztelete és józan vallásos szv 
kása. Gyöngyösi költészete is mé>yen bel. 
szánt a honi talajba, azt adja a nemzetnek 
smit szeret, ami a le.kevel rokon J s a 
nemet tgeize mm érzi a Murányi Vínus.- 
szeikezeibeli fogyatékosságát, csak az 
hogy a költő a léikéből beszél az ö lelki
hez, magyar létekből magyar leiekhez; ug 
erei a szépet, mint ö és ki is tudja ut > 
fejezni. És a kuruc-kűltészet miért nem v 
szít soha értékéből es miért maradt m 
hatása 200 év után is olyan frissen 
olyan üdeu ? Mert a nemzet le ke sz<>> 
meg benne, a magyar nép vágyai, szab*  
tágaseretele, fájdalma, szenvedése és néi 
egy-egy kis ölöm is, hogy megverhette 
labancot.

Az irodalmi müvekből a nemzet lei 
szói hozzánk, tehát hatásuknak a titka 
a nemzeti leiekben gyözereaik. Az ig - ' 
nagy kö.tüi alkotási caak úgy élvezhet)' , 
ha erezzük benne azt a lelki összeköttet t 
is, mely bennünket fajunk slspjeliemehez fűz, 
vagy hevesebben : az az igazi magyar t ■ 
tői alkotás, me'yben megvan ez a kapcooat 
* “sgyar jeliem valamely a apvonásávai.

He ezt a lelket úgy ismerjük t»<’8 
egész mivoltában, ha ismerjük asokt.t az 
alapvonásokat is, melyek e nemret leikénen 
ősidőktől fogva megvoltak. Ha arra »
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A közgyűlés napját az igazgatóság ha

tározna meg ée a szövetkezeti üzletben 
iifüggesztendö meghívó által teszi közzé ; 
egyszersmind egy, a közgyűlés által kijelö
lendő lapban is közzéteszi. Mindkét közzé
tételnek a közgyü'és napját megelőzőleg 
legalább 8 nappal kell megtörténnie.

A meghívóban meghatározandó a he
lyiség, ahol a közgyü'és tartatni fog. A köz
gyűlés kezdete és annak tárgysorozata.

Az évi mérleg a vonatkozó közgyűlés 
előtt legalább 8 nappal az üzleti helyirégben 
kifüggesztendő.

Folyt, kö”,

Különfélék.
__ A király Budapesten. A király 

_ legújabb hir szerint — február bó folya
mán Budapestre jön. A Bicéből való eluta
zása napját még nem állapították meg 
véglegesen, de az már bizonyos, hogy a 
király Budapesten legalább két-három hetet 
fog eltölteni.

_  Ugrón Gábor. Nevezetes halottja 
van a magyar politikai közéletnek ; Ugrón 
Üibor életének hatvannegyedik esztende 
jében, testi és szellemi erőinek épségében 
e bó 22.-én váratlanul meghalt. A függet
lenségi eszme Ugronban egyik legrégibb 
és erős harcosát vesztette ei, aki bosszú 
időn át a leghevesebben küzdött a közös
ügyes rendszer ellen Magyarország politikai 
és gazdasági önállósága érdekében. Jeles 
tehetségei, kiterjedt tudása, széles látóköre, 
nagy műveltsége, de leginkább heves tempe
ramentuma s elragadó szónoki ereje tették 
öt egykor félelmessé politikai ellenfeleire 
nézve. Tagadhatatlan, hogy Ugrón Gábor 
egyike azoknak a férfiaknak, kiknek a 
magyar függetlenségi eszmék fejlesztésében 
és a megvalósulás felé való haladásában 
igen nagy érdeme van. Hirtelen halála, 
melyet szivszélhüdés okozott, pártküönb- 
seg nélkül mély részvetet keltett a politikai 
világban ée közéletben egyaránt. A magyar 
politikai élet nagy halottját e hó 24.-én 
délután szentelték be. Az egyházi szertar

gány magyar lovasra gondolunk, aki lován 
ülve, lovához nőve s»sszemekkel kémleli 
a szürke messzeséget, vigyázza az ellensé
get ott a határtalan pusztaságon, megérthet
jük a lelkét is, meg azt, ami benne van és 
ami beleszületik, benne kifejlődik, forr és 
buzog, hogy később annyira sajátjává le
gyen, hogy egy nemzet hosszú életén át ott 
maradjon a lelke fenekén faji jellemének 
e magja, ebből nyerjen oröt, ebből táplál
kozzék és általa legyen nagy éa hatalmas.

Ismernünk kell tehát a jelenre vezető 
útját is nemzetünk életének, azt az időt, 
mikor még nem volt nemzet a magyar; 
uwerzüik kei), bogy milyen volt a magyar 
lélek kezdetben, mik alapvonásai, hogy in
dult változásnak ée fejlődésnek, mikben 
nyilatkozott faji jellege, hogyan élt, miért 
lelkesedett, miben telt öröme, mi volt a 
büszkesége ée mi módon táplálkozott a 
szelleme.

Az iiodalom a szellemi működés ügye, 
ez meg faji jellemétől, polgári állapotának 
milyenségétől függ. De a pogány korban, 
» vezérek korábsn a magyarnak még nem 
voltak megállapodott polgári viszonyai s 
nagyon kevés és homályos, amit e kor vi
szonyairól tudunk. Már Ázsiában is ván
dorlás, zaklatás ss élete, ide-oda harango
dé éa harc; Euiépátan kalandozás még a 
honfoglalás után is, de mégis vannak ada
taink, mikből faji jellegükre és kezdetleges 
művelődésükre lehet következtetnünk, tud
juk, bogy volt fogékonyságuk a polgároso
dásra, fegyverei; ízlésről tanúskodnak a Leó 
>• megemlékezik finomabb hajlamaikról.

tást Krizsán Mihály apát-plébános végezte. 
A beszenteiés után Förster Aurél orsz. 
képviselő megható búcsúbeszédet mondott 
melynek végeztével a halottat a pályaud
varra vittéa éa útnak indították Szombat
fal vára. Ott temették el e hó 26.-án a csa
ládi sírboltba.

— A lévai tisztviselők egyestílé 
tőnek válaaztmánya e bó 25.-én tartott 
ülésében elhatározta, bogy — tekintettel 
azon körülményre, mely szerint a katona
tisztek részére Léván is magasabb lakbér 
lett megállapítva, — a tisztviselők lakbéré
nek emelése tárgyában két évvel ezelőtt a 
kormányhoz beterjesztett feiebbezésének 
elintézését küldöttségileg fogja megsürgetni. 
A küldöttség tagjai : Holló Sándor, elnök, 
Bódogb Bajos, dr. Heinrich Győző, Köves- 
kuti Jenő és Bajacsek János. Az átnyújtandó 
memorandum támogatására és a küldöttség
hez való csatlakozásra egyúttal felkéri a 
vármegye főispánját és Polónyi Géza ország
gyűlési képviae'öt ie. — Elhatározta továbbá 
a választmány, hogy a Pogány Virgil kir. já- 
rásbiió által nagy gonddal és körültekintés
sel elkészített fogyasztási szövetkezetnek alap- 
szabálytirveietét tanulmányozás céljából lapuuk 
utján egész terjedelméből! leközli és az ér
deklődök figyelmébe ajánlja.

— Tudományos előadások. A fő
gimnáziumban január hó 24.-én tartott utolsó 
ismeretterjesztő előadás méltó befejezése 
volt az előbbenieknek. Sebők János tögim- 
oáziumi tanárnak A régi római társadalomról 
kiváló gonddal és költői ihlettel irt érteke
zését általános figyelemmel és érdeklődéssel 
hallgatta a közönség. Deák Miklós fögimná- 
ziumi tanárnak A görög ét római szobrászától 
ékesen illusztráló vetített képei ez alkalom
mal is ép oly kitünően sikerültek, mint az 
előző előadásokon. A hallgatóság az egész 
ciklus alatt szívesen adózott hálás elismeré
sével úgy az előadóknak, mint a rendezők
nek a kellemesen szórakoztató és hasznos 
előadásokért.

— Ezüstlakodalom. Konkoly 'Ihege 
Sándor hontszántói földbirtokos és neje, 
Toldy Ella, e hó 26.-án ünnpelték meg 
boldog házasságuknak 2Ö.-ik évfordulóját. A 
szép és kedves családi ünnepélyen Hon-vár
megye szine-java megjelent és vidám ban-

■Sejthetjük, hogy az ösmagyar lelke 
természeténél fogva komoly borongós lehe
tett, a gondok közt komor és szigorú, vitéz 
a küzdelemben, családiasa küzdelmek után ; 
szeret mulatni a pihenés idején, lakomáin 
énekmondókat és igriceket hallgat, énekü
kön elandaiodik és lelke újra érzi a küz
delmeket, s csak azokat az énekeket hallja 
mindig és szereti hallani, melyek az ö vi
tézségükről, hőseikről, nagyjaikról ób elő
deikről szóiénak és ez elődök vitézségének 
emlékét ezen énekmoudók őrzik és ápolják, 
tőlük megtanulja a nép és meg is szereti 
s eközben nemcsak >z ének válik sajátjává, 
hanem a dalolási kedv is; lelkének alapvo
násává lesz, borong a bubán és dalol, vi
gad az ötömoen dalolva, napi élete dal 
közt folyik, dalian telik, dalol a harcme
zön, úgy Üli az ellenséget és úgy bujdosik 
a szomorú napokban ; s mikor neki is da
lolni akar valaki, a költő, akkor azt a 
húrt kell megütnie, melynek mindjárt az 
első akkcrdja a lelkihez talál; arról kell 
énekelnie a kedvéért, amiről maga is szí
vesen dalolt ét uyy kell hozta stólni, hogy 
ö is értse : magyar lélekkel magyarán.

S mikor egy nagy nemzeti irodalom 
történetét tanulni és érteni akarjuk, a Vol
ga nelléki pussták magyarjának a lelkét 
kell t égig! iséitűik azokon a változásokon, 
amelyeken ezer éven át eljutott Petőfi da
laihoz és János Vitézéhez, Arany Toldijához 
és balladáihoz, melyekben az ezeréves ma
gyar lélek és magyar indulat hullámzik éa
pezseg.

lebök János. 

gulatban éltették a köztiszteletnek örvendő 
házaspárt, melynek ezüstlakodalmához mi is 
őszintén gratulálunk.

— A Kath. Kör farsangi mulatságáról 
már hetek előtt úgy vélekedtek, hogy egyet 
dűl annak vendégei töltik meg égésién uj 
szinbáz termünket, A jelek csakugyan olya
nok, hogy a jóslat teljesül. Szétment eddig 
1200 meghívó és még mindig sokan nem 
kaptak azok közül, akik készülnek a bálra. 
Ezeknek azt üzeni a rendezőség, hogy 
meghivó nélkül is tartsák magukat meghí
vottaknak. Szívesen látott vendégek lesznek. 
Lám, hogy a szép, a művészi mennyire 
vonz I A finom ízléssel összeállított műsor, 
a művészi színvonalon álló szereplők büsz
kék lehetnek a publikumukra. Dr. llerbst 
vasárnap itt járt c a templomi orgonán 
játszott egy pár klasszikus darabot a hir- 
telenében összegyűlt hivatott bírálók nagy 
élvezetére. Itt említjük meg, hogy a műsor
ban jelzett szavaló, Kozma Vilma k. a., 
megbetegedett ; szerepét méltó partnere : 
Franciscey Irma k, a. volt szives elvállalni.

— Dr. Kersék János verskötete. 
Dr. Kersék János, lapunk főmunkatársa, aki 
szép ób szívből fakadt költeményeivel már 
több, mint két évtized óta annyi sok gyö
nyörűséget szerzett olvasóinknak, — a 
Barsban és más lapokban megjelent verseit 
összegyűjtve ki-dni szándékozik. Felesleges
nek tartjuk bővebb dicsérő ajánlatot írni 
Kersék János kötetéről, amely a magyar 
irodalomban előkelő halyet lesz hivatva 
elfoglalni. Hisszük, hogy a messze vi
déken előnyösen ismert írónak eme szán
déka úgy lapuuk olvasói, mint barátai 
és ismerősei körében méltó elismerésre és 
támog.tásra talál. A lapuuk mai számához 
csatolt előfizetési felhívás szerint a kötet 
20 nyomtatott ivén, 320 oldalon Nyitrai 
ée Társa R. T, könyvnyomdájában fog meg
jelenni. Előfizetés dija : 3 korona.

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Hámot Péterué, Dusovtzky 
Mária aranyosmaróti igazgató-tanítónőt a 
IX. fzetési osztályba nevezte ki.

— A kath. egyház statisztikája. 
Az egyházi évkönyv statisztikai adatai 
szerint a katholikus egyháznak jelenleg 50 
bibornoka, 13 pátriárkája, 297 érseke és 
1257 püspöke van. Az összes katholikusok 
száma 285,912,838, akik közül 182,437,522 
Európában lakik és pedig 177,385,844 latin 
és 5,051,678 keleti szertartásu, Ázsiában 
5,422,847 a katholikusok száma. Afrikában 
2,651,740, Amerikában 86,996,513, Ausztrá
liában pedig 4,274,422.

— A lévai áll. tanítóképző szokásos 
hangversenyét február hó 25.-én fogja meg
tartani, a melyhez képest idejekorán érte
sítjük az es iránt érdeklődő közönséget, 
bogy e mindig jól sikerülő mulatságra elő
készületeit megtehesse.

— Választás és Jelölés. A vár
megye közigazgatási bizottsága a legutóbb 
tartott ülésében a törvényhatósági ipar
tanácsba rendes tagoknak Faragó Samut ée 
Juszt Ferencet, póttagoknak Czirok Jánost 
és Rakovszky Imrét választotta meg ; a vár
megye közegészségügyi bizottságába pedig 
az 1911—1913. évekre mérnöknek Bodor 
Károly kir. főmérnököt, építésznek C'sibulka 
Rezső műépítészt, gyógyszerésznek Med
veczky Sándort jelölte ki.

— Gazdasági tudósító. A földmi- 
velésügyi miniszter vármegyénk garamszent- 
kereszti járására 'Jetnesváry Béla, m. kir. 
erdötanácsos, zsarnócai lakost a gazdasági 
tudósítói tiszttel bízta meg.

— Baba-tündér. Mint értesülünk, a 
lévai izr. nőegylet ez évben a farsang zára
dékául fogja mulatságát megtartani, még 
pedig a „Baba-tündér11 táncegyveleg bemu
tatásával, melyben több, mint 60 gyermek 
fog közreműködni ; azebbnél-szebb, fénye- 
sebbnél-fényesebb babajelmezben.

— Emelik az államsegélyt. Poli
tikai körökben elterjedt hírek szerint a 
pénzügyminiszter a belügyi tárca költség
vetésének tárgyalásán be fogja jelenteni, 
hogy a varosok államsegélyét három millió
ról 5 millióra emeli. E hir még megerősí
tésre szóiul, de ba csakugyan megvalósul, 
akkor Léva államsegélye is tekintélyes ősz
szeggel fog emelkedni.
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— Előléptetés. Slilányi Lajos, ara- 
nyoamaróti kir. törvényszéki telekkönyv- 
vezető, aki már 40 év óta áll a vármegye 
nolgálatában éa rendkívül lelkiismeretes, 
páratlan ezorgalmu tisztviselő, a Vili, fize
tési osztályba lépett elő. .

_  Táncestéi?. A Barsm»gyei Caaino 
Aranyosmaróton, saját helyiségeiben 1911. 
évi február hó 1.-én, este 9 órakor tánc
estélyt rendez. Belépődíj : személyjegy 2 K.
— Családjegy 5 korona.

_  Tánovlgalom. A Kath. Legény
egyesület február hó 12.-én, saját helyisé
geiben, a házalap javára mütorra! egybe- 
kötött, zártkörű farsangi tánc'igáimat ren
dez, melynek műsora : 1. Ál ellő pongyola. 
Irta: Hajtat/ Etelka. Előadja : Major I onka.
2. Francia lecke (dialóg) Bottka Istvántól. 
Személyek : Csutorka Lőrinc: Kovács Jó
zsef e. t. Szödi Júlia : Vhrik Böske. 3. Ho
gyan lettem én repülőgép ? Humoros jelene’. 
Irta : Szelet Viktor. Epanaszolja : Csuvara 
László e. t. 4. Mü és népdalok. Énekli zene- 
kiaérettel Medteezky Ilon a. Konfetti és tánc.
— Belépő dij : 1 korona. — Kezdete eBti 
3 órakor.

— Műkedvelői előadás. Az ál ami 
tanítóképző vezetése alatt álló földmives 
ifj-tk egyesülete e hó 21.-én a városi száHoda 
nagytermében az Uisai Gyöngy cimü nép
színművet adta elő. Az érdekes és minden 
tekintetben jól sikerült előadásban az összes 
szereplők annyi ügyességet fejtettek ki, hogy 
a jelenvolt nagyszámú közönség élvezettel 
nézte és hallgatta végig a darabot és min
den felvonás után megismétlő zajos tapsa
ival méltó elismerésben részesítette a sze
replőket. A kiváló sikerben nagy része van 
Farkas József és Glati János tanítóképző
intézeti növendékeknek, akik a darabot 
ügyesen betanították és rendezték. Az 
előadást reggelig tartó tánc követte. — A 
műkedvelők a színdarabot ma közkívánatra 
megismétlik. — Kezdete esti 8 órakor. — 
Helyárak : Számozott hely 2 K. II. hely 1 
K. III. hely 60 fill. Karzat 30 fill.

— Kitüntetés. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter lllaványi János garaui- 
keszii r. katb. fötanitónak aki a község 
megmagyarositásán is a legbuzgóbban fára
dozik, a tanügy terén szerzett érdemeinek 
méltó jutalmazásául 1910 júl. 1-tö kezdődőleg 
törzsfizetés jellegével bitó kétszáz korona 
évi személypótlékot engedélyezett.

— Veszett kutya. A Bottka-utcában 
lakó idősb Jiáci Jónásnak kutyája e hó 
23-án megmarta Frankó Ferenc könyvnyom
dász nejét. A hatóság a kutyán a veszett
ség jeleit minden kétséget kizárólag meg
állapítván, a sebesült asszonyt beoltás végett 
Budapestre szállíttatta. B mert a veszett eb 
állítólag több kutyát is megmart, a rendőr
ség a város egész területére kihirdette a 
negyven napos ebzárlatot, melynek pontos 
betartására figyelmeztetjük a város lakos
ságát ; de egyúttal felhívjuk a rendőrséget, 
hogy kimélet nélkül és a legnagyobb szi
gorúsággal szerezzen érvényt kiadott ren
deletének. A közbiztonság érdekében telje
sít hasznos dolgot, ha a gazdátlan és gon
dozatlan kutyák fölös számát kiirtatja.

— Építkezés a vármegyében. Er
dősorán? község ez évben uj iskolát, Csif- 
fár és Málas községek pedig uj községházat, 
illetőleg jegyzői lakot fognak építtetni.

— Vendéglősök gyűlése. A léva- 
vidéki vendéglősök, korcsmarosok, szállodá
sok és kávésok ipartársulata népes közgyű
lést tartott e hó 24.-én Léván az uj szálloda 
szinháztermében. A tarta más évi jelentés, 
melyet a választmány megbízatásából dr. 
Balog Sándor, a társulat ügyésze adott 
elő, teljes mérvben megnyerte a közgyűlés 
tagjainak tetszését. Tokodg Imre ipsrtarsu- 
lati elnök, megköszönt dr. Balognak önzet
len, buzgó működését s értékes ezüst szivar- 
tárcát nyújtott a társulat nevében a fárad- 
batlan ügyésznek. Végűi e.határozta a köz
gyűlés, hogy mielőbb megtsruák a .vendég
lősök bálját-.

~ Esküvők. liakk József február hó 
2.-án tartja esküvőjét Léván Kugyela Pál 
kányával, Hósikásal. — Ka kot a János leá
nyát, Mariskát, február hó 11.-én veseii 
oltárhoz tíaőllösy István, a Eontfüzesgyarmati 
r, kath. templomban.

— Jelmes-estély. A Lévai Kereskedő
inek Társulata f. évi február hó ll.-én a 
városi vigadó nagytermében, könyvtár-alapja 
javára jelmez-estélyt rendez. — Belépődíj : 
személyjegy 3 K. — Családjegy 8 K. 
Kezdete este pont 8 órakor. — Jeimez nem 
kőtelező. — J»gyek a karzatra is várhatók.

— Budapest lakossága. A meg
ejtett népszámlálás adatai szerint Budapesten 
881.601 lélek van ; az utolsó évtized alatt 
a szaporulat : 147.486 lélek, vagyis 20.1 
százalék.

— Csökkenőiéiben a kivándorlás. 
Fiúméból jan. 23.-án a gőzhajó 665 kiván
dorlóval indult el Ncwyorkba. Tekintotbe 
véve, hogy a kivándorlás az év eme részé
ben más években emelkedni szokott, a 
fentirt szám azt mutalja, hogy a kivándor
lás már csökkenőiéiben vsd. A kivándorlás 
egyébként az egész országban csökkenő 
irányzatot mutat.

— A bajkai betörök garázdálkodá
sainak leírásával egyes fővárosi napilapok is 
kimerítően foglalkoztak a múlt héten. A többi 
között az Az Újság hosszú cikkben írja le a 
rablóbanda viselt dolgait ; a detektívek és 
a csendörség nehéz es kitartó munkáját, 
mellyel a betörőket kinyomozták és kézre- 
keritették. A lapunkban már elmondottak 
kiegésaitéseül a nevezett lap után meg a 
kővetkezőkkel bővítjük ki eddigi közlésein
ket. Az egyik detektív, hogy a Fau féder 
Hugó, ispán, lövése következtében megse
besült s a lévai kórházban ápolt s már 
előzőleg a betörésben gyanúsnak talált 
Szabó Lajos közelébe férközhessék, — fel
vétette magát a betegek közé és az orvosok, 
hogy megkönnyítsék munkáját, a kórházban 
a sebesült Szabó mellett levő ágyat enged
ték át neki. Az álbeteg detektív, aki majd
nem két hétig volt Saabé közelében s ezen 
idő alatt teljesen összebarátkozott vele, e hó 
6.-án szerezte az első nyomot, amely azután 
a betörők leleplezésére és e fogatúiéra ve
zetett. Délelőtt 10 óra tájban ugyanis egy 
ember akarta meglátogatni a gyógyulófélben 
levő Saabét. Ez az ember Manci volt. 
Amikor Szabó meghallotta a nevei, felugrott 
ágyában, megrázta az öklét és szemeit vadul 
körüljártatva a szobában, — ez két mon
dotta : — Be ne engedjék ide azt az embert, 
— a nyomorult meg akart ölni 1 — A titkos 
rendőr, aki a eiendörség elül menekülő ro- 
voltmuitú embernek adta ki magát. — 
Szabónak ezen felindulása után mindenféle 
furfanggal igyekezett megnyitni Szabó száját 
s ez sikerült is, mert végre Szabó olyan 
bizalmas lett hozzá, hogy lassankint ö is 
feltárta előtte a szivét és a kórház folyosó
ján négyszemközt mindent bevallott. Elmon
dotta a meghiúsult bajkai betörés történetót 
s azt is, hogy megsebesülése után a határ
ban, amikor menekülés közben pihenőt tar
tottal:, Mancz, hogy ne legyen árulójuk, 
agyon akarta löm ; de Szabó atyja egy 
vasrúddal Mancz felé sújtott, kiütötte kézé
ből a fegyvert, mely a levegőbe sült el. 
M-g volt mentve. Az apja nem engedte, 
bogy Mancz megölje. Ezért gyűlöli aunyita 
Mancsot. A titkos rendőr a Szabótól kicsalt 
adatokból biztos nyomot szerezvén a további 
működésre, — meg aznap elhagyta a kór
házat, tarsavai s tíz csendőrrel hirtelen meg
lepték Szabó István es Mancz István házát. 
Azután pedig a két Czimernél tartottak 
házkutatást es a gyanús helyeken az élőb
bem lopásokból, betörésekből és rablásokból 
eredő olyau tömérdek bűnjelet taláítak, hogy 
egy kocsi telt meg azokkal. Később elfogták 
a banda hatodik tagját is, Erdélyi József 
nevű shóváradi lókupecet, aki a be.örők 
orgazdája voit. — A két detektív és a csend
őrség szívós kitartása és furfangos lelemé
nyessége lelj tán igy került hurokra a 
vidékünket hosstú ideig rettegésben tartott 
rablóbanda.

— A vadászok reménye. Az idei 
esős tén loőstak nagyban akadályozza a 
vadászokat, hogy vaoaszteiületeik vadállo
mányai knőjjek s ezert annak legnagyobb 
részé megmarad. Minthogy a kevés hó is 
hamar eio.vadt, a foglyok is a nyílt mezőn 
maradtak s olt bőven találnak táplálékot. 
A vadászat ideje pedig már csak rövid 
ideig tart, így remélhető, hogy a vadállo
mány jövőre nagyobb lesz.

— Elvi döntés. A m. kir. munkás- 
biztosító hivatal birói tanácsa legutóbbi 
ülésében egy konkrét esetből elvi jelentő
ségű határozatot hozott. Kimondotta, hogy 
a pénztár által gyógyintézetbe vagy rendes 
háztartás körén való ellátással gyógyfür
dőbe utalt pénztári tag keresettel nem biró 
hozzátartozói, akiket addig keresetéből tar- 
tott fenn, a rendes háztartáson kívül való 
ellátás tartama alatt a tag részére a házi 
ápolás esetén járó táppénz felére igény
jogosultsággal bírnak.

— Mikor áll be a tél ? Az idöjó 
sok, akik minden országban bőven akad 
nak, most a legnagyobb zavarban vaunak 
Eddig semmiféle jóslatuk Lem vált be 
Annyi bizonyos, hogy e télen még nem 
volt tél. Dacára a sok cralódásra'r, az idő
jósok erősen állítják, hogy a tél február 
l-én áll be és pedig nagy havazással, ami 
rossz hatású is lehet, mert a föld tele van 
nedvességgel. — Majd elválik, hogy az 
időjósok jövendölése csakugyan meghozza-e 
a telet 1

— A kutyahús fogyasztása Né
metországban. A kutyabus közfogyasztási 
élelmic ka Németországban és egy most 
közölt kimutatás szerint ennek fogyasztana 
ott emelkedőben is van. 1908.-ban 6361 
kutyát vágtak le a német birodalomban.
1910.-ben  azonban mir 6990 kutyának busa 
került fogyasztásra. Legtöbb kutyahust 
használtak el Stászországban, 4692 drbot 
és Sziléziában, 1522 darabot.

— A ruhakefék alkonya. Ha nem 
csalnak a jeiek, akkor arra következtethe
tünk, bogy a ruhakefének a közel jövőben 
bealkonyodik. Az orvosok egyébként már 
régen törekesznek arra, hogy ezt a szer
számot kiküszöböljék a forgalomból. Azt 
hangoztatják ugyanis, hogy a kefe egyálta
lán nem nevezhető higiénikus eszköznek, 
mert a rubakefélés által felvert port beszi- 
vása esetleg igen ártalmas lehet. De meg 
sokan azt is állítják, hogy a kefe nem tisz
títja, hanem piszkitja és kop’atja a ruha'. 
Angliában már nagyon sok családnál nem 
használják a kefét, helyette a szivacsot 
alkalmazzák. Est tiszta vízbe mártva any- 
nyira kicsavarják, hogy nedvessége mini
mális legyen. Az ilyen moguedvesitett szi
vaccsal aztán kitünően meg lehet tisztítani 
a ruhát minden piszoktól. Nagyon fontos 
azonban, hogy a szivacsot a ruha szöveté
nek az irányában húzogassuk végig. Hasz
nálat után a szivacsot jól ki kell mosni és 
a levegőre tenni, hogy megszáradjon. A 
ruhatisztitásnak ez a módja már Francia
országban is kezd terjedni.

NŐI zenekar játszik f. hó 30. és 
31.-én a L.ng Központi kavébázban. Be- 
léptidij nincs.

A Dr. Hichter-íéle Liniment. Caps. 
COmp. (Hurgoey-Paiu-Expeuer) igazi, nep- 
szeiü hzziszerre lelt, mely számos család
ban mar sok év óla mindig készletben van 
Hitlájás, csipöíájdalom, fejfájás, köszvény, 
csúznal Bib.-nel a Horgony-Lmimenttel való 
bedörzsölesek mindig fájdalomcsillapító há
lást idézték elő : sőt járványáéinál, minő ; 
a kolera éa hányi haetolyas, az altestneá 
Horgony-Linimenttel vaió bedörssöiése mn. 
dig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
háziezer jó eredménynyel alkalmaztatott 
brdörzsöleaképpen az influenza ellen is és 
üvegekben : a K —.80, K 1.40 és K 2.— 
a legtöbb gyógyszenárban kapható; d 
bevasar.ás alkalmával tessék határozottan 
Kichiei-feie Horgony-Lmimentet (Horgony 
PaiL-Expellert) kérni, valamint a „Horgony “ 
védjegyre ügyelni es csak eredeti üvege' 
elfogadni.

Őfelsége az olasz király és királyit. 
Udvari fogorvosa ezeket írja: „Gyakran 
volt alkalmam meilbetegeknől, akinél egy 
enyhe hashajtószerhez kellett fordulnom. 
Purgo-t igénybe venni s annak enyhe, 
stmmikép sem izgató hatással rendkívül meg 
voltam elégedve. Véleményem szerint ezen 
szer valóban a jövő laxánsának tehinthetö. 
Proi. Dr. Antonio Maggiorani.
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Közönség köréből.
Helyreigazítás.

Kötelességet teljesítünk, amidőn nyil
vános tudomásra hozzuk, hogy a .Stefánia11- 
árvabázat fentartó Lévai Nöegylet folyó hó 
7-iki estélye jövcde'n/nek elszámolásánál 
* részletes jegyzékből Tóth Sándor 
fögymn. igazgató úr 10 kor., felülfizetése 
tévesen kimaradt ; B>uer 'anár, Bódogh 
Lajos, id. Lakner László, Dr. Medveczky 
Károly, 1 erlaki Ignác, Pollák Emil, Ordódy 
Vilmos urak valamint özv. Ruftkay Istvánná 
és Sztankay Józsefné úrasszonyok nem 4— 4, 
hanem 5—5 koronát adományoztak.

Léva, 1911. január 27.
Leidenfrost Tódorné, Faragó Sámuel,

tb. elnök. titkár,
a Ferenc József rend lovag.

Köszönetnyilvánítás.

A közelmúltban a következő kegyes 
adományokat kaptuk a „Stefánia" árvabáz 
céljaira : Ü cs. és kir. Fensége Auguszta 
föhercegasszony legkegyelmesebb adománya 
50 kor., a m. kir. belügyminisztériumtól Dr. 
Zslenyák János orsz. képviselő úr kösbeu- 
lárására — 1910. évi segély címén 2000 
kor., a verebélyi főszolgabíró hivatal 1910. 
évi gyűjtéseként 166 kor., 50 fül., az oss- 
lányi főszolgabírói biv.tal 1910. évi gyűj
téseként 16 kor., Dr. Rudnyánszky Titusz 
zrsnyosmaróti föszolgab’ró úriói 10 kor., özv. 
Mitschke Józsefné úrnőt 1, néhai Mitschke 
József úr végrendeleti hagyatéka óimén 50 
kor., készpénzt; Schu pe Alfonzné urasz 
monytól füstölt hús és babkészletet Lányi 
Arthúr úrtól pedig 6 drb. nyulat.

Léva, 1911. évi január hó 27.
tarai Leidenfrost Tódorné s. k. Faragó Sámuel s. k. 

tb. elnök. uöegyleti titkár
a Ferenc*József  rend lovagja.

Nyilvános köszönet.

A lévai katb. Legényegyesület választ
mánya hálás köszönetét mond Thuróczy 
Kornél tartományfőnöknek, ki az egylet 
céljaira 20 koronát küldött és dr. Kiss 
Károly theologiai tanárnak, ki az egylet 
alapitó tagjává lett.

Léva, 1911. jan. 26.
Csornák Izidor Kaveggia Kálmán 

pénztáros. elnök.

Köszönetnyilvánítás.

A földmives ifjak egyerülete e bó 21.-én 
tartott szinielőrdás alkalmával feiülfizettek : 
Fertikó József 17, Bvarba Endre Faragó Sá
muel 2*50,  Melk Sándor 1 kort., Kiss Andor, 
Kostyek J., N. N. 50- 50 fillért. A szives 
adományokért az egyesület tevében ezú'on 
is hálás köszönetét mond,

Léva, 1911. évi január hó 25.-én.
Glatz iános 

egyesületi főjegyző’

Csernák Izidorné és Kostyek Józsefné 
yyüj ölvén az őszi gyűjtés alkalmával a 

következők adakoztak;
Folytatás.

Özv. Skvórné 2 k., Nyuli József 60 fill., 
-Schubert Pálné 2 k,, özv. Czirok Jánosné 
2 k., Pogány Virgilné 1 k., özv. Babusik
Istvánná 2 k., özv. Udvardi Ágostonná 2 k., 
Moravekné 1 k., Szlivka Lajos 40 fill., 
tSzanyó Miklós 20 fill., Árvái Józsefné 2 k., 
Meisel 20 fill., Moinár László 1 k., Rotyik 
Józsefné 80 fill., Kavctár Jánosné 20 fill., 
fipissák Józsefné 1 k., Belik Jóasei 60 fill., 
Weinreb 1 k., Kértész 1 k., Pál Imre 1 k., 
Blumentbál 1 k., Hatscherné 2 k., Záborszky 
1 k., Siecaő Sándor 60 fii)., Lóserth Dezső 
1 k., Steiner Albert 50 fill., Demjén Jenő 
1 k., Kipke Áipád 1 k., N. N. 1 k., N. 
N. 20 fill., N. N. 20 fill., N. N. 20 fill., 
Kerger 50 fill., N. N. 20 fill., Weisz Hen- 
nkné 1 k., Kimosok Fája Borbála 2 k., 

özv. Rozentálné 30 fill., Teszák Józsefné 
2 k., Sztolár Mihály 1 k., Szenessy Kálmánná
1 k ., özv Bartos Istvánná 1 k., Sárhegyi 
Jánosné 1 k„ Ehrenstein Regina 1 k., 
Szepessy Lászlóné 1 k., ifj. Mracsnyáné 
40 fill., Novotny Sándorné 20 fill., Kaszás 
Károlyné 1 k., Minarovich Rezsőné 50 fill., 
Jaross Józsefné termény, Rudnyánszky 
Tituszné 2 k., Nyemecz József 60 fill., özv. 
Belopotoczkyné 1 k., N. N. 40 fill., Duschek 
Ernöné 1 k., N. N*  10 fill., Krizsmanekné 
80 fill., Duska 1 k., Peternákné 2 k., N. 
N. 10 fid., Szabó Dávidné 1 k„ Szklada 
Józsii 20 fill, Kiss Sándorné 30 fill., 
Tonhaiser Mihály 2 k., Tonhaiser Ferenc
2 k., özv. Demény Ernöné 40 fill., Szabó
Józsefné 2 k., Kosztolányi Pálné 20 fill., 
Simkóué 1 k., Konecsny Józsefné 40 fill., 
Behula József 1 k., llribik Ferencné 1 k., 
Potragyai Károlyné 1 k., N, N. 1 k.. özv. 
Záborszki Gyuláné 1 k., özv. Veres Lajosné 
1 k., Laufer Henrikué 1 k., Horváth
Józsefné 1 k., Bartos István 1 k„ Ozsvald, 
Istvánná 20 fill., Thuróczy Jánosné 2 k., 
Mácsay LuKácsné 1 k., Kucsera 50 fill., 
Nyitrai Jánosné 1 k., Hotlmann Arpádné 1 
Reitner Izidorné 1 k., Makats Istvánná 1 
k., Rappaportné 2 k., N. bi. 40 fii1., Scbweic- 
né 1 k., Sellinger Zsígmondné 2 k.,
Kempfner Jakab 2 k., Berger József 1 k., 
Sipicky 40 fill., Stern 50 fijl., N. N. 30 fill., 
Dr. Medveczky Károly 2 k., Medveczky 
Sándorné 2 k., Friedmann 2 k., Vörösmar- 
tyné 1 k., Csillag Lajos 2 k., Ferenczy
János 2 k., özv. Váray Lajosné 2 korona.

Folyt- köv.

Szerkesztő üzenet.
H. I. Ipolyság. Azt gondoljuk, „Vetö“«jával úgy 

érhet célt, na valamely szaklapban vagy legalább is 
fővárosi lapban jelenteti meg.

F. B. Budapest. Besoroztuk
F. G. Versei nem közölhetők.
F. S. E. Léva. Talán már a jövő számban hozzuk 
K. J. Budapest. Úgy adjuk majd.
F P. Korpona. Csak alapos átdolgozás tán jö- 

etuv a „Probléma*  is, meg a „Brabdil**  is.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1911. évi jan. hó 22-töi 1911, évi jan. hó 29-ig.

Születés.

A szülök uere
440? ® A gyermek 

neve

Szkladau János Lehoczki Zb hu Pál

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

ifj, Öinkovicfl János Üztribula T. r. kath.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

özv. Hajnal József ód óv Öngyilkosság
Szirota Ilona 16 hó Tüdögy ulladáa
özv. Hlavács Tamás 65 év SzerviBzivbaj
Havetta Pál 8 nap V.-MÜI. gyeng.

— fill. 17 
fill. 14 kor. 
fill. 17 kor

kor. 80 dl.

Lévai piaciárak.
Kovatv««et6 ; Kónya József rendUrltap’Unv

Bűzz m.-mázsánként 20 kor. 20 till. 
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. 
kor. __fill. — Rozs 14 kor. 40
60 fill. — Arp . 16 kor. — . .
— fill. Zab 16 kot. 60 till. 17 kor. 40 öli 

Kukorica 13 kor. - fiH- 13 k". W d‘*
— Lencse 24 zor. — HU. 25 sor. — üli. - 
Bso 19 kor — fill. HO kor. — üli — Kö- 
rs 13 kor. - fill. H kor. - fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.*  Vörös ló
here tefmészetöl .r.nkamentes 150-155 
Vörös .óhere, kis arankáé 13o— 14o Vörös 
lóhere, nagy aránká. >*>-140_Luc.ern.  
természettől »rank»mentM 165-170 Lu- 
cserns világos szemű sránkás 155—IbO 
Lncteri a, barna- szemű 115-120 Biborhere 
60—85 Baltacím 32—34 Mubarmag 14—15

Nyiltér.

M OLL-FÉLE
I D L I T.Z-PP Ral

Euyh**,  oldó báziszer niudazoknak, kik emésztés, 
zavarokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük XvColl
készítményeit.

Lm o ll - f é le
SÓS -B0RSZES7 >

TMX bedörzsöiés, 
elismert, régi jóhiruevü háziszer 
szaggatás és hűtésből származz 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kor. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
eR drogériában.

Föszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

■7 •*iuhmnrtw»ii'

Eladó ház hKét u,cLa DL’10 hÁí’- ***** ***«<  húsz metér széles, gyü
mölcsfákkal beültetett kerttel és udvarral,
— eladó. Bővebb értesítést ad a tulajdonos
— Ladányi utca 23 sz. alatt.

laVáe Négy 8zobá8 lakás iwAwwi mellékhelyiségekkel 
május hó 1-töl kiadó. Kos8Uth-u. 9. az. alatt.

0LIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legfaüb ss leg- 
olosobb bajtá- 
erö meröparda 

sági és Ipari 
sálakra
Nincs 

robbanási 
veszély 1
M pénzügyi 
ellMiraés.
Elsöraagti 
refenczlák

Bachrich és Társa
Magyarországi mintaraktár és iroda

Budapest, V., Szabadságter 17.
CTozsde-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg*
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6. Heiligenstádtlerstrasse 83.

T71 e A A Külön eges csemege és bor- 
JaiAwU>Ws fajjal kiültetett — jó termesben 
evő Forgács-fele ezöilö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, zártfolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

Uj bérkocsi vállalat.
Tisztelettel értesítem Uraságodat, 

hogy Léván. Kossuth-utca 13 sz 
alatt 1911. február hó 1-én

Bérkocsi
(fiaker) vállalatot nyitok.

Alázatos kérésem azzal támogatom, 
hogy éveken át báró Révai urnái vol
tam ilyen minőségben alkalmazva, ée 
iparkodni fogok mindig pontosan és 
lelkiismeretesen e t. utasokat kiszolgálni.

Kérem szives pártfogásukat és 
maradok alázatos tisztelettel

Belányi József.
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Drezdai Motorgyár rész?,-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára

Szállít s. 'likőrökben elismertjegiobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
valamint szlvógázmotorokat

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet :

Gellért Ignác és Társa
Budapest. Teréz-körut 41. Telefon 12 91.

LetmeMsbbtneaö jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

•m*  ÍS--1Á- és m»g»» jutalék mel-£ IX 1126IGS lett alkalmazunkvidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre va'ó 
eladásához. Havonként elérhető jövede im 
300- 600 korona Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

.■ci.vI 1 Vl ’ L JL-. ■ ?
■'iBKtzbKSBsES *® e*i 

rekedtség, katarut es elnyalkodá,- fi 
görcs- es hörghurut ellen ne váfá- J 
=a ro'jon m ist, mint a tinomizü — 'r

Caramellet | 
a „Három fenyőivel | 

drb. oivosok és magáno- J 
EjSUU soktól származó bi: onyit J 

vány igazolja u biztos j 
eredményt. Csomagok bán 20 es 40 - 
fill Dobozban 60 fillér. Kapható; i 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, j 
Göllner Béla tyógyezertsrában Besz- j 
tercebanyán, Jeszenszky Ervin | 
gyógyszertárában Trsztenan Weiss ? 
Conrad Gusztáv gyógv.zet tárában í 
Gyerván és Knapp Ignác gyógyszer- | 

tárában Léván. í

Elaciö liáz. Balassa-utca 8 szám
4 szobából és mellék

helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

——■ ~ nagy raktára LÉVÁN. =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEBR és SCHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motoiok minden 
nagyságban, valamint minden e szarba vágó 

----- . z gépek és géprészek. 2

00000
8
0 ti 0 0 00 ti 0

Nagykoszmály község képviselőtestületének folyó évi 
január hó 13-án 1 számú határozatához képest ezennel 
közhírré tétetik, hogy község mint erk. test, tulajdonát 
képező és italmérési jogosultsággal egybekötött korcsma 
épülete, f. évi február hó 6-án d e 10 órakor a 
községi irodában tartandó nyilvános árverésen az 1912 
évi jauuár hó 1-től 1917 évi december hó 31-ig terjedő 
6 évre haszonbérbe adatni fog.

Kikiáltási ár 600 korona ; bánatpénz 200 korona.
Az árverési feltételek Nagykoszmály község birájá- 

nál megtekinthetők.
Kelt Nagykoszmály 1911 január 15-én.

Paull Ferenc Salaváry Jónás
jvgysö. bíró.

KERN TESTVEREK
= fűszer-, gyaimateru- és vasnagykereskedése — —

Alapittatott 1881.

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

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

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

Állandó raktár vadászati cikkek ’ 
ben és fegyverekben. Diszkoszorúk 
és koporsók gyári áron.

i

Telefon szám 14.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tÍ8Zt, 
alumínium és valódi nickel főzőede 
nyékből, modern háztartási és kon) 
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton ép 

kályhák, fa- és széntartók, kályh*  
ellel.zők, szesz- és szénvasalók. gyot 
forralók. kávé- és teafőzők, húsvág 
gépek, kouybamérlegek stb., legju 
lányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra-
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Szereti egészséget?
Ki ne tudná, hogy utolárhetetleuiil legjobb hashajtó 

a világhírű

PURGO-BAYER.Vissz* a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

Minden valedi ileliai *45  darabot tartaissaa. 
Minden tabblettán rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

Tűzifa
A legújabb rendszerű motoreséplökészietek, 
továbbá a legjobb benzin- nyersolaj es 
szlvógázmotorok, valamint teljes malom

berendezések legolesóbbao

Trebitsch Gyula elepén
Budapest, VI., Eötvös u 42. kaphatók 

Teljeü jótállás 1 Könnyű reszletfizetes 
■ Árjegyzék ingyen.’-----------

Eaen jébirü cég motorai könnyű kezelésük 
és nagy erökifej’énük folytán az egegz or
szágban nagy elterjedésnek és kadveltaégnek 

1 örvendenek.

teljes vaggon-rakomány okban 
kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

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

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

V.roai raktár éa iroda; as Gyár: n
V. Lipót Körút 22. VI. Üteg utca 19

Világhírű! Eredetű „Benz*

feíF* Védjegy: „Horgonyt Szlvógázmetor telep. — A jelenkor legolcsóbb ÜKeoae 
nBeez44 nyersolaj motor.

3$
§
U

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

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony* 4 védjegy gyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Áfa üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2. es úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Tőrök József 

gyógyszerésznél. Budapest
DL Richter gyógyszertári az „Arany oroszlánhaz",

Prágában, F.lisabcthstrasse 5 neu.

í i

DIESEL RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benain-lokomobilos eaéplőkéazleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Tálját ótáliás, kedveső fizetési feltételek. — Költség 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

.AZ OLLA" 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgálva én 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás
Ara 

tucatonként 
4.—, 6

8.— , és
10.— korona

GUMMI;
különlegesség.

A tudomány mát 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező*  
Gummi 
d.^er.

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
áltul leg- 
meybizha- 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
*rn gyógy- 
szertárácuu 

C< jobb dro 
gériákban

Követelje azonban hogy a szállítója Önnek csak'? 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekély eb ' 
értrkü silány utánzatot mint rép oly jót*  feldiesémi' 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredet1" 

propaganda reklámot ingyen küld az

„OLLA“ ODimiOT Wien. H 437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván : K^APP 1. drogériájában.

A.VALOOI'
KAUG5UK5AR0K

RÓTH BANK
BUDAPEST.

Magyarország légiekintélyesebb, 
legszolidabb és legrégibb

B A. 2XT ü 2E3Z A Z -A.
Bankközpontunk:

VI. Váci körút 45. Bankpalota. 
Interurbán telephon 92—25.

Pénzügyekben díjtalanul nyújtunk bár
kinek szakszerű felvilágohitábt.

Levélbeli megkeresésb z mindenkor válasz
bélyeg melléklendő.

100 roUlio arany forint készpénzt folyósitattunk Barsvármegye termetén!
... ---------- ■ — . Folyósittatunk: =======

TndMvfim iphálnöknil'Qíinnhf földbirtokra ű> b<írbáUkr. 10-66 évig törlM.U.r. «•/.% *•/,  é.1 UrivuAIvbCÖ JvJftAlVgAvlVuVllvAvl kantat és tőketörlesztéssel készpénzben, záloglevél árfolyam veszteség nélkül. 
JölzalOQkÖlCSÖriÖkBt U-éd és libád helyi betáblázaara 5—15 évre 5*/ t, esetleg bl/t°/9 évi kamat*mellett,^  

Személy és tárcaváltóhitel íf«.xo«o1c jcex.eűc.deic x*.zsx«.
Értékpapírokra, vidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire mában kölcsönt nyújtunk az Osztrak- 
Msgyar Bank mindeukoii kamatlába felett le/«al. Tözsd*  meg bírásokat á budapesti és külföldi áru és értéktőzsdében lelki
ismeretesen és pontosan teljesítünk mindenkori feltétlen endméniye), az árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük.
V Anuortáhink bármely belföldi péuziotécet által nyújtott jelzálogos-, törlesztéses-, személyi és váltókőlcsönt. Mindennemű 
nUll I vl IdllUlÁ bel- és külföldi értékpapirt napi álfolyamon veszünk és eladunk.
Takarékbetéteket elfogadunk, kamatláb megállapodás szerint. Pénzügyi szakba vágó mindeu reális ügyletet a legnagyobb 

Bed és külföldi péuzcsoporhobnál levő előnyös ösMeköttetéeeinknél fogva legkulánsabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilagC8itá8t ad : RÓTH BANK Igazgatósága, Budapest

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztály a
a Monarchia legelőkelőbb gyárai ~ Egyedárueltó : ABELES EMIL Budapest. V Váczl út 14.

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

főzők stb. részére.

Benzin
Nyersolaj
Szivógáz 
Diesel 
Locomobil
______ 1_ 600 1 ó e x 6 1 e- ---------- ~
Teljes cBéplőe-axxxl'f'J.xá.lc es malomberendeiíMk.

Alacsony és magasnyomású

Szivattyúk 
gőz-, transmissió-, villany
vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra. 

Fűrész- és famuoUló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése.

Kgltségnetés, ínjiilil es mérnökiitügmssai lijueiitttei tzilgilii.
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MEGHÍVÁS-

A Lévai Takarékpénztár Részv. Társ.
negyvenötödik

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1911. évi február hó 19 én délelőtt 11 órakor saját épülete 
tanácstermében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

Tárgyai:
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

hitelesítésére két tag kikü'dése.
2. A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

a felügyelő bizottság jelentésével ; a mérleg megállapítása; a 
nyeremény felosztása és felmentvény iránti határozat hozatatal.

Mérlegszámla 1910. éviTartozik. december hó 31-én. Követel.

3. Elhalálozás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
tisztviselői állásoknak fokozatos előléptetés által leendő betöltése.

4. Az alapszabályok 87. és ezzel összefüggésben álló fegyelmi
éi nyugdijszabályzat megfelelő fainak módosítása.

5. A felügyelő-bizottság 2 póttagjának az alapszabályok 30. 
§ a értelmében leendő megválasztása.

6- Az alapszabályok 15. § a alapján netán beérkező indít
ványok tárgyalása.

Kelt Léván, 1911. évi január hó 26-án.
Az igazgatóság

Kivonat az alapszabályok- 18. §-ábil. A közgyűlésen csak oly részvényes 
gvakorolhatia jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal 
mar a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulaj
donjoga részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz 
táránál letéteménvezte.

A zárszámadások a pénzintézet hivatalos helyiségében naponként délelőtt 
9—12 óra között megtekinthetők.

Fkl. | Vagyon

121
117
118
108
119
19

106
1568 III

7 78120 
8100

a«5
135

14

Pénztári számla
Váltó tárca
Kamatozó jelzálog kölcsönök
Törlesztései , „
Kézizálog „
Értékpapírok
Előlegek óvási dijakra
Adósok különféle számlán
Más intézeteknél elhelyezett tőkék
Kölesöneink átmenő kamatai
Hátralékos kamatok
Intézeti ház
Bútor és felszerelés

Kor. fii

2413640
970176

Kor fii. Fkl. Teher Kor. fii. Kor. fii.

93845 17 98 Részvény alaptőke 500000
2599098 73 11 Tartalék „ 276710 ■Ti

99 Veszteségi tartalék alaptőke 20000
•3383816 30 281 Ertékbiztositási . 10000

68119 — 142 Rendelkezési „ 10000
445791 67 141 I. Nyugdíj alaptőke *) 40000 80000

563 06 110 Betétek 4382359 71
17282 53 80 Engedni, utján átruházott kölcsönök 474407 <>7

‘ 9736 17 122 Váltó visszleszá mitolás 852550 —
11986 38 112.134 Fel nem vett részvény osztalékok 520 -
38221 62 280 291 Kölcsönöknél 1911. évre befolyt kam. 79065 51

100000 - Nyeremény mint egyenleg :
j 4500 — Áthozat az 1909. évről 19057 23

Nyeremény az 1910 évről 108290 52 127347 75

6772960 63 6772960 ó3

Léva. 1910. évi deczember

Igazgatóság :
Holló Sándor s. k. 

igazg. elsők.

hó 31-én.
A könyvvezetésért : 
Szllassy Dezső 

könyvvezető.

Ezen mérleg számla alólirott felügyelő-bizottság által átvizsgáltztott s az teljesen rendben találtatott.
Dr. Lakner Zoltán s k. Árvay József s. k. Fizély Lajos s. k.

felügy. biz. tag. felügy biz. elnök. felügy. biz. tag.

*) Az alapszabályok 87. § a szerinti s je'enleg 23381 kor. 23 fillért kitevő 
11. nyugdíj alap betétképpen kezeltetik.
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KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. —
Táviratczim: /D A DCMrp VJ? \ Interurbán talefon 

Sirgyár Yibnyepeszerény (ÖAroIiíuIdJ Vlhnyepeszerény 7. sz

szita-, rosta- és sodrnny-kerités készítő

= Léván. =

e; ■
h. -

Ajánljuk kitűnő minősé ü

ii a ez élsör “
név alatt forgalomba hozott gyártmány unkát. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
éa 0.5 és 0.7 1. pahezkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva Mártonfy-utcza 9 szám.

E3 Artoljulc a. megyei ipart !

x.
KALOCSAI GYULA

X
8
X
X

Elvállal; sodrony-kerítések, temetők, 
sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
éa homok áthányók éa egyéb gazdasági 
területek bekerítését. úgyszintén minden
nemű e szakmába vágó munkák és Javí
tások Jutányos áron.

I

NycD) illett hpliei ts Tana r. t. gyoifíajtójín Léván

I


