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Epy evre . . 10 K. — f.
Hat hóra . . 5 K. — f.
Járom hóra . 2 K. 50 f.
Egyes szamok ára 20 fillér. BARS

HETILAP

HIRDETÉSEK
C centiméterenként - 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

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

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

XKLÖS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Küzdelem a pornográfia 
ellen.

Ha az ember a mai, modernnek 
n- vezstt irodalom és művészet mezején 
réi iguéz, kénytelen konstatálni, hogy 
goba úgy a gondolat éaa szó közlésének 
szabadságával vissza nem éltek, mint 
ma. Alig merünk ma már gyermeke
ink kezébe adni a modern könyvpi
acon megjelent müvet, mert az iroda
lomnak az üres, de csillogó erkölcs
telenségig való elfajulá-ár már olyan 
régi lapokban is megtaláljuk, amely 
lapok nagyanyáink leányszobáitak 
díszét képezték valamikor.

Az európai kormányoknak is fel
keltette figyelmét, mert nem nézhették 
közönyösen, hogy miként vadul el 
minden nemesebb érzés s miként mé- 
telyezik még sz ifjúság lelkének érin
tetlen tisztaságát. Törvényt alkottak 
s egyesült erővel iparkodnak kiirtani 
a mételyt. És sajnos, nekünk magya
roknak is szükségünk van ily tör
vényre, mert tik unk is istentelen, go
nosz kezek tépik, vágják a lélek leg
szebb virágait.

Mert nálunk is megszámlálhatat
lan kezek végzik átkozott eredménnyel 
ezt a gonosz munkát. Van egy rette
netes fegyverük, melyet az emberi 
haladás és tökéletesedés számára ké
szített legremekebb eszközből készí
tettek maguknak ; a gondolatnak és 
szónak szabadsága. Ezzel a fegyverrel 
kezdődik meg a műt ka már akkor, 
mikor az emberi szív és elme a leg
alkalmasabb arra, hogy nemes esz
méknek virágai helyett alacsony kép
zeletek mérges burjánjainak adjon ter
mőhelyet.

Még az iskolából ki sem került 
a gyermek, már újabb ellenség fe
nyegeti lelkét : a könyv. Nem az. 
amelyből iskolai ismereteit szerzi, ba- 
ntm az, amely az életből ellesett hely
zeteknek az iró képzeleterejével adja 
meg a tetszetős, de ezzel együtt annyi
szor veszedelmes formát.

Es ez az, ami a léleknek, erköl
csök és érzések tisztaságának oly 
rettenetes ellenségévé teszi a gondo
latnak és szónak szabadságát. Ez 
viszi egyre mélyebbre és mélyebbre a 
mételyt a társadalom testébe. A már 
megrontott társadalomban egyre föl- 
tétlenebb úrrá lett a minden áron 
való boldogulás gondolata. Es erre 
mindeképen alkalmas eszköz a gondo
latoknak áruba bocsátása. Ehhez nem 
kell sokszor nagyobb tanulmány sem : 

R gondolat magától terem, mint az 
erdő fáján a gyümölcs, ahhoz joga

Megjelen vasárnap reggel.
FŐMUNKATÁRS : ÜT. KERSÉK JÁNOS.

van mindenkinek, aki hozzáférhet. 
Nem kell hozzá csak papír és toll. 
Az alkalom Dagyon csábító. Hiszen 
mindenki látja, minő silány erkölcsi 
felfogások, minő léha cinizmus ad 
olykor kenyeret üres lelkeknek, akik 
nem átallják a legnagyobb szegénysé
güket, a lélek szegénységét piacra 
hurcolni. Mert olyan sokan vannak, 
akik másminő eszmék világában ne
velkedtek föl. Mindent, ami nemes, 
mindent, ami szép, ott tartottak sze
meik előtt azok, akik gyermekeik 
nevelésében még az erkölcsök tiszta
ságát és r.em a kíméletlen harcra való 
edzést tartották főcélnak. Ezeknek a 
lelkeknek pedig, ha különben gyengék 
és nem tudják magukat a nemtelen 
versenytől távoltartani, olyan jól esik 
olvasni azokat az aranyigéket, melyek 
annyi uj és hasznos dolgot árulnak el 
nekik, ha ők is a romlott tömeg út
jára óhajtanának térni.

Cinikus, léha, erkölcstelen irók 
eszméitől megmételyezetten kerül a 
lélek a szellemi élvezeteknek egy ma
gasabb birodalmába, a képzőművésze
tek gazdag országába Mennyi színda
rab, mennyi kép, mennyi szobor és 
minők ? Test szépsége, lélek undoksága, 
káprázatos fény, rejtett mocsok, maga
san iáró tekintély, mely mélyen gázol 
mindenféle aljasságba, nagy hangon 
ordított, óriási vonásokkal festett üres 
ostobaságok, a szépnek, ártatlannak 
minden formájába felöltöztetett min
dennemű rondaság és gonoszság : ezek 
uralkodnak a művészetben, melynek 
tág mezején szerény büszkeséggel 
húzódnak vissza a tülekedésig hem
zsegő utak mentéről a szellemnek 
valódi nagyjai.

És mikor mindezekről elmélke
dünk, ezektől külön és ezek után 
jutunk el a romlásnak legrettenetesebb 
leghatalmasabb forrásához : a sajtóhoz, 
abban a formájában, mely mint újság 
terjeszti ki hatalmát a társadalomnak 
minden rétegében. Amely mintegy a 
társadalomnak egyetemes, naponkint 
való lelkiismeret v’zsgálása volna hi
vatva önmagában, a társadalomban 
Ítélni el annak naponkint megismét
lődő Dagy bűneit. De miként az er 
kölcstelensége által tiszta öntudatában 
megrendült emberi lélek, úgy a társa
dalomnak ez a független gondolkozásra 
hivatott lelke, a sajtó is mélyen benne 
gázol korának mindennemű gyaláza
tában. Hogy ne ? Alkotó elemeinek 
nagyrésze ebből a megmételyezett tár
sadalomból került ki, mely anyagi 
előnyökért, pénzért és a pénzzel meg
vehető mindennemű élvezetekért foly
tatja naponkint megújuló sorvasztó

A hlrdatésskst. élőtizatáiaket s a raklamaclőkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA r. t.

küzdelmét. Minél nagyobb a küzdel
meknek a szemérmetlensége, annál 
szemérmetlenebbül akarja érvényesíteni 
erejét az a hatalom, mely valamennyi 
küzdő között a legerősebbnek tudja 
niagát. És minél szemérmetlenebb a 
Bajtó, annál határtalanabb szabadságot 
vívhat ki az erkölcstelenségnek az 
életben, a művészetben egyaránt.

Hiába hoznak törvényt, hiába 
látják el azt büntetőjogi szankcióval, 
ha a szépnek, nemesnek és erkölcsös- 

I nek minden fogalmától eltérített lel- 
I kék önmaguktól nem tudnak kiver- 

gödni az erkölcstelenség butaságából ; 
ha maga a megtévesztett társadalom 
nem jő segítségre a törvényhozásnak 

] azáltal, hogy kidobja magából mind
azt, ami akadályul szolgál arra, hogy 
az irodalom és művészet krisztusi val
láserkölcsös tisztaságához vezető útra 
visszatérjen,

A társadalomnak magának ki kell 
venni részét a küzdelemben, irányt 
kell változtatnia, az uj ultramodern 

; hazugságoktól vissza kell térnie a régi, 
tiszta erkölcs mezejére, akkor bizo
nyára visszanyeri önerejét a tisztes
séges boldoguláshoz.

A lévai tisztviselők fogyasztási 
szövetkezetének alapszabalytervezete.

Folytatás.

20. §.
Rendkívüli közgyűlés bármikor tartható, 

ba azt az elnök akarja, — az igazgatóság, 
felügyelő bizottság elhatározza v'gy lega
lább 20 tag egy általuk közösen aláirt kér
vényben kivánja. A három utóbbi esetben 
a közgyü és legalább 14 napon belül össze
hívandó. E rendkívüli közgyűlés az előző 
tj-bau megállapított módon hívandó össze s 
a tárgysorozatot az elnök — az igazgató
ság, a felügyelő bizottság vagy a kérelmező 
20 tag jelöli meg, de ezen közgyűlés tárgy
sorozatába esetleg az elnök vagy az igaz
gatóság által kijelölt ügyek is felveendők.

21. §.
Úgy a rendes, mint a rendkívüli köz

gyűlésen érvényes határozat csak úgy hoz
ható, ha a tagoknak legalább része
megjelenik. A szövetkezet feloszlatására vo
natkozó közgyűlési tárgy azonban csak úgy 
tárgyalható, ha a tagoknak legalább %-ad 
része megjelenik.

A határozatok szavazattöbbséggel ho
zatnak, de a szövetkezet feloszlatása és az 
altpezabályok módosítása csak a közgyűlési 
szavazatok kétharmadával mondható ki.

As elnök rendszerint nem szavaz. Egyenlő 
szavazatok esetében az elnök szava dönt.

A határozatok rendszerint nyílt szava
zattal hasalnak. ▲ választások titkos ssa-
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▼•■Aiial történnek. Titkol Biavasáanál ai 
•lsük ssavaaatok szedésére éa összeazáuii- 
táaára 3 tagból álló ssavszatssedö küldött
légit jelöl ki.

Ha a köagyülés a tagok csekély száma 
miatt határozat képtelen volna, 14 napon 
belül uj közgyűlés hivandó össze, melynek 
meghívóján már csak az esetleg újonnan 
felveendő tárgyak jelölendök meg.

Ha azonban a szövetkezet (eloszlatására 
venatkozó inditváoy volna tárgyalandó és 
az első e célra kitűzött időben a szövetke
zeti tagok 2/s része össze nem jön — ezen 
indítvány a napirendről leveendő ée fél 
éven belül ez a tárgysorozatba újra fel nem 
vehető.

22. §.
A közgyűlésen a tagokat egy-egy 

aiavaaat illeti, ami csak személyesen gya
korolható jog.

23. §.
A rendes közgyűlés tárgysorozatába 

tartoznak a következő tárgyak :
u) A közgyűlési elnök és aielnöt, a 

3 tagú felügyelő bizottság, továbbá az igaz
gatósági tagok u. m. az igazgató, aligazgató 
éa ti igazgatósági tag megválasztása,

b) Az igazgatóság által előterjesztett 
jelentés és évi mérleg tárgyalása.

c) A szövetkezet üzleti körének, illetve 
azon üzleti ágakrak megállapítása, ame
lyekre a siövotkeset kiterjeszkedhetik.

d) Az igazgatóság határozatai ellen be
nyújtott telebbezések tárgyalása.

a) A tiszta jövedelem felosztása, avagy 
a netáni veszteségek pótlására vonatkozó 
határosai ek.

f) Bárminemű indítvány, amely a köz
gyűlés előtt legalább 8 nappal itásban be
jelentetik.

24. §.
A kösgyUlés az igazgatóság tagjait 

törvényes ok fenforgása esetében műkö
dése tartsmának letelte előtt is ielíüg ■ 
gesstheti.

25. §.
Minden jog, amit az alapszabályok a 

szövetkezet más szerveire át nem ruhásnak, 
a közgyűlésnek tartatik fenn.

2ti. §.
4) Igazgatóság.

Aa igazgatóság áll : az igazgató éa 6 
igazgatósági tagból. Az igazgatóság tagjai
nak kiegészítése végett rendkívüli közgyű
lés csak az esetben tartandó, ba az igaz
gatósági tagok szánta már a felére leapadott.

27. §,
Az igazgatósági tagok cégjegyzési 

kérvénye megválaszt áeus után az iiletekes 
törvényszéknél beadandó.

28. §.
A szövetkezetét mindennemű külső 

ügyeiben az igazgatóság képviseli B kép 
viselet írásbeli feibata mazás utján és törvé
nyes felelősségének fentartása mellett az 
igazgatóság áltat bárkire is átruházható. 
Üléseken az igazgató vagy helyettese el-, 
nököi. Határozatképes az igazgatóság, ha 
az igazgatóval együtt legalábo 4 tag van 
jelen. A hat tolatok szavak a’többséggel 
hozatnak, azonban egyenlő szavazatok ese
ten az elnök szava dönt. Valamey Hatá
rozat érvényességéhez szükséges, hogy a 
jegyzőköDyvbe vezetve és a jegyzőkönyv 
a jelenlevő igazgatósági tagok által alá
írva legyen.

Igazgatósági tzg, ki személyesen van 
érdekelve, az illető ülésben részt nem 
vehet.

Folyt köv.

Szózat
a város képvtselölesiületéhee és tanáctáhot.

Igáién öl ültem, hal vén, hogy az iskolai 
játszótér kérdésé megoldása felé közeledik. 
Csakhamar azonban lehangolt a január 20-ra 
hirdetett városi közgyűlés meghívója. Meg
tudtam ugyai is belőle, hogy a Papes István 
stb. féle teifet a Kcháry-utca elején tevő 
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házak mögött, ahol most korcsolyázz 5 a 
ahol sokszor májusban is gázol a gó y» 
jelölték ki játszótérnek és mag akar ' j 
várossal vétetn'.

Minthogy azonban a közgyűlés eb;.qn 
az adás-vevésben már nem volt batáro.at- 
képes, amikor a sor rákerült volna, elha ,z. 
tolták az ügyet a február havi közgyük .g,

A döntés e halasztása megnyugta- t 
mert lehetővé tette, hogy képviselötesti ti 
társaimnak és a városi tanácsnak m<.< ot 
adjak e kérdés újból való, alapos meg! ->n. 
tolására.

Bajnak tartanám ugyanis, ha a játszó
teret ezen a helyen csinálnák meg.

Nem szükséges itt újra fejtegető m, 
hogy az iskolai játék nem cél, hogy izt 
Európa-szerte nem azért propagálják o- 
moly buzgósággal és hogy közoktatásü yi 
kormányunk nem azért akarta azt nálunk 
is meghonosítani, mert a kedves nebu ók
nak tatán szórakozás keli. Egyet-mást asor- 
bán mégis fel kell említenem azok közül, 
amiket a Bars múlt évfolyamában kimet :- 
tőén e'moudiam.

Az iskolai játék csak estköt. At iskolai 
ifjúság túlságos testi- és elmebeli megterheli 
sebül eredő károk elhárítása at a cél, melyet 
a játékkal elsősorban akarnak elemi. A szs- 
bad levegőn való rendszeres mozgassa!, mely 
nek a játszótér a színhelye, az ifjúság egész
ségét akarjak megóvni, szervezetet edzeni.

Természetes, hogy annak at eszköznek, 
mellyel mások egészségét megóvni és megsti- 
lárditani akarjuk, ncue szabad az egészségei 
ve zelyeztetönek lennie.

Nagy kői ültekiniés és lelkiismeretes 
ellenoizés szükséges tehat hozza, hogy 
mindazt mellőzzük, avagy elhárítsuk, auii a 
játszási át a vele elemi kívánt colt eltévesz
tené, vagyis : ami az egészséget ahelyett, 
hogy megóvná, inkább aiaasná.

Nálunknál böicsebbek, tanuttabbak, hi- 
vatottabbak és illetékesebbek megállapí
tották annak a játszó-térnek a kellékeit, 
amelyen bátrán engedhetjük meg gyerme
keinknek az ugrálást, íutkosást, földön he- 
vereszést at egészségük veszélyeztetése nélkül.

Az emliteit cikksorozatomban elsorol
tam azokat az általános követelményeket, 
melyeknek kielégítése nélkül nem lehet a 
játszótér a célnak megfelelő. Itt csak két 
el nem engedhető kellékét emiitem : a jáestó-

T A R C A.
Annuska balozik.

Irta : Farkasai, Sípos Erzsi.

Annuska ott ül a díványon is zokog 
keservesen. Annak pedig, bogy Annuska 
olyan keservesen zokog, igen egyszerű oka 
van: szeretne balba menni ; de a papa 
hallani sem akar róla.

Úgy látszik, a papa valóban haragszik, 
mert késéit háiratéve sebes léptekkel jár 
la-fel a bárom nyitott szobán végig, amit 
pedig csak akkor nokott térni, ha valami
ért nagyon tel van indulva.

Ainuaka nem tágított. Arcát kezebs 
rejtve airdogált tovább csendesen. Mikor 
asonban észrevette, bogy a papa valahol a 
harmadik szobában jár, hirtelen elhallgatott 
• egy kérő tekintetet vetett nővérére, aki a 
helyzetben illő tragikus arccal ült az agi
tálnál.

S miután az egy fejbólintásssl megígérte, 
hogy minden lehetőt el fog követni *s  
érdekében, ode fordult es sblakboz, ahol 
egy csinos fiatal ámbár ült. Barna bajuszát 
pödörgette. Nem csinált belőle titkot, hogy 
öt es a jelenet mulattatje.

Mikor Annuska ránézett, hirtelen el
mosolyodott; amiért aztán kapott olyan 
haragos, lesújtó, tekintetet, hogy Kún 
Aladár — így bivták a fiatal embert — 
alig birta megállani, hogy hangosan el ne 
kaosagja magát.

— Hiszen még nem tudsz egy tisztes
séges ebédet sem megfőzni a már is hálózni 
aiarsz ? Hát hal’ott mér valaki ilyet?

Ezt a p’pa mondta,kinek félelmes alakja 
ismét előkerült az ajtó függönyei közül.

— De papa — veté ellen szelíden 
Magda, az idősebb nővér — nincsen ebben 
semmi különös 1 Hiszen Annus alvégre is 
mái elmúlt tizenhat éves és ebben a koiban 
már én is voltán bálban. Aztán nem is 
lesz ez olyan fenyes bál, mint édes atyám 
gondolja. Oda ugyan el lehet vinni Annust 
bátran.

Erre aztán az ablaknál ülő fiatal 
smber meg nem állhatta, hogy közbe ne 
sióijon :

— Ugyan, Magda, hogy mondhatsz 
olyat, hogy a főispán installációja alka mával 
tiltandó Lál nem lesz lényéé? Azt hiszem, 
oda nem siokás olyan gyerek-leányokat 
vinni, mint Annus. Aztán ha meg komolyai), 
ben viselné migát; de, kérlek, a muitkor 
is miiyen kellemetlen he'yietbe hozott. 
Vadáizni mmüik Kovicb Jelűvel, hát a 
falu végén az országút mellet, kit látunk, 
mint Annust, szolea esalmakalappal a fejen, 
meiyen óriási nefelejtg-koszoru díszlett. A 
keze merő sár, bitonyosan a virágszedéatől, 
a ruhája fodra leszakadva; sióval olyan 
lehetetlen kcsi ümlen volt, hogy Kovách 
Jetö bizonyéra nem lógja egyhamar e-fe
ledni, mikor volt sseretcséje először lát
hatni Kún Anna kisasszonyt.

— Ab, tz már mégis hallatlan imper- 

tinencia — gondolja Annus boszusan — 
s közel volt hozzá, hogy valami erős meg
jegyzést vágjon ennek a kiállhatatlau 
embernek a szeme közé. Csak még ar a 
szerencse, bogy a papa nem hallotta, mert 
közben Bartos, az ispán hívta ki vajam 
sürgős ügyben.

Magda nem állta meg sró né kül. Od. 
ment a fiatal emberhea és kezét anna1 
vá'lára téve, fürké'ZÖleg nézett a férfi ar
cába. Komolyan kérdé:

— Aladár, mi bajod van neked Annu 
sál ? Ha nem tudnám, bogy derék, komoly 
fiatalember, őszinte, jó rokon vagy, azt 
kellene hinnem, hogy Annust gyűlölöd.

Kún Aladár meg opetve, s nem minden 
zavar nélkül tekintett reá. Csak percek 
múlva válaszolt.

— Nincs énnekem semmi bajom Annu 
sál, Magda, szólt osendesen a mintegj 
mentegetve magát. Azt hiszem, szavazna 
nem fogod félre magyarázni; mert hiszen 
én CBak jót akartam. Igazán sajnálom, 
hogy sióit) n; legjobb less, ha távozom.

— Valóban az less a leghelyesebb — 
sióit Acnus gúnyosan végignézve s 
szinte megkönnyebbülve, midőn távozott.

— Ha még felóráig itt marad, bizo 
nyosan elront mindent, — szólt Magda. 
Igazán, nem értem, mi bajotok van nektek 
mii dig egyná sv', Lásd, én leánykorombau 
is nagyon jó barátságban voltam vele.

— Perese, meit téged biaonyosan nem 
bosszantott mindig, mint engem és —
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tér legyen lehetőleg szélmentes a, talaja pedig 
fiáraz.

A játszótérnek kiszemelt rétierület ennek 
a két kelléknek nem felel meg es ezért nem 
is alkalmas, tehát más alkalmasabb területet 
kell megszereznünk.

A kérdéses rét, melyet most is takar 
, jég, a Podiussárka patak árterületé
ben van.

A begyekről március és sokszor még 
április havában is lehöinpölygö hóv zek a a 
májusi és nyári felhőszakadáskor ugyan
onnan lerohanó záporvizek, melyek a Pod- 
uisáuka medrében el nem férnek, a Ko- 
bsry-utoa kertjeinek az alját is elöutik.

Igaz, hogy a most fo-yó vizlccsapolási 
műveletek ezen az á lapoton témileg fognak 
segíteni — ha majd be lesznek fejezve. De 

az, amint mondom, némileg, amennyiben 
s árvizek gyorsabban fognak ismét eltűn

hetni és az elöntött területek nem lesznek 
• Tiszámra víz alatt. Az áradásoknak azon
ban nem fogják azok a munkálatok elejét 
- enni, melyeknek főképen az a céljuk, hogy 

z úgynevezett vadvizeket és a most ren
desen magas állású talajvizeket elvezessék, 
. etőleg sülyesssék.

A Pápes-féle rétet tehát a hegyekről 
lefolyó hóolvadások és felhöszakadáso 
víztömegek mindaddig el fogjak önteni, 
sínig felhőszakadás és hirtelen hóolvadás 
ieiz — hacsak magsa és költséges töltéssel 
kőiül nem sanco.ják. Az a rét pedig — ha 
az árvia gyorsan is fog róla e tűnni— még- 
it sokáig fog nedves maiadni és ez oknál 
fogva mint játszó tér sokszor hasznavehe
tetlen lesz.

Azt nem is firtatom itt, hogy meny
nyiben lehet az i yen nedves, nehezen siá- 
rauó és azért hidegebb talajon való több 
órás tartózkodás, kimelegedett, izzadt test
tel va ó beveres és ülée, különösen a bűvö
sebb tavaszi hónapokban a gyermek, főleg 
a kevésbbó ed.ett és fejlett gyermek egész
ségére neave veszélyes.

A kérdéses rét, amint mindenki tudja, 
éjszak és nyugat felé szabadon ki van tévő 
a oá unk uralkodó, de főleg ősztől tavaszig, 
sokszor heteken at dühöngő, zord ejszaki 
és éjszaknyugati szeleknek.

Miután az iskolai játék jumus elejétől 
tziyr.emberig a vizsgák ts a nyári szünidő 
in.ait szünetel es csak szeptember, október, 

azután ismét március, április és május ha
vában folyik, az ifjúság szeles időben igen 
sokszor nem fogja azt a játszóteret igénybe 
vehetni. A játéknál a mozgis, mely néha 
igen heves is szokott lenti, folyton válts 
korik ve^ztegmaradássa1, ilyenkor pedig a 
kimelegedett, izzadt téBtet a zord szél ha
tása alatt sokféle meghűlés fenyegeti, mely
nek révén az ember könnyen súlyos, sőt 
talán végzetes megbetegedéshez juthat.

A játéknak továbbá nem az a célja, 
hogy az edzett ifjú egyént még edzettebbé, 
az erőst még erősebbé, hamm hogy az el- 
puhult és gyöngébb izomzatú egyént szintén 
edzetté és erőssé, a betegséggel szemben ellen- 
állóbbá, tehát életrevalóbbá legye. A tervbe 
vett játszótéren azonban ezt a célt alig fog
ják elérhetni, mert vagy csak nagyon rit
kán fog a játszás ott folyhatni — és akkor 
nem hozza meg a kivánt eredményt, avagy 
pedig ha a zord szelek ellenére fog folyni, 
sok gyengébb gyerek vagy meg fog ott 
betegedni, vagy szükségképen fel lesz a 
játék alól mentve — és akkor az egész in
tézmény már eiért is célját vesztette.

Ezekre akarom a városi képviselőtes
tületet és a tanács figyelmét irányítani. 
Fontoljuk meg mindnyájan jól, vájjon a 
Papes-féle telek megszerzésével igazán szol
gálatot teszünk-e városunk nevelésügyének 
és ifjúságunk egészségügyének, avagy pedig 
csak a formának tettünk-e eleget vele, 
melynek betartása mindenkorra megszabadít 
minket a kellemetlen panasztól, hogy még 
mindig nincsen főgimnáziumunknak játszó
tere.

11a a képvise’őtestület és a tanács csaku
gyan ifjúságunk nevelés- és egészségügyét tartja 
szemmel, akkor ne vetessék meg azt a területet 
a várossal erre a célra, hanem keressenek es 
szerezzenek meg olyat a város másik kelet és 
délfelé néző oldalán.

Dr Karafiáth

Különfélék.
— A casino közgyűlése A casino 

ez évi rendes .özgyüesét ma egy hete, 
nagy érdek ödés mellett tartotta meg. Az 
egyesületnek jelenleg 158 tagja van. A 
casino a lefolyt évben 723 korona előfize
tési összeggel 34 napi, — hetilapot és 
folyóiratot rendelt meg. Az évi bevétel 

7728 kor. 44 fill,, a kiadás 7701 kor. 26 
fillér, — pénztári maradvány : 26 kor. 78 
fillér. Az ingatlan és ingó vagyon értéke : 
29,970 kor. 95 fill. A kimeritő igazgatói 
jelentés tudomásul vétele után megejtetvén 
a tisztujitás ; elnökké ; Huberth Vilmos. 
Igazgatóvá : Ordódy Endre. Aligazgatóvá : 
dr. Kaszanitzky Kálmán. Ügyésszé : dr. 
Gyapay Ede. Pénztárossá : Schubert Tódor. 
Könyvtárossá ; Kiss Gyula. Gondnokká : dr. 
Novotny Ernő. Jegyzővé ; Kottek Ferenc, 
Választmányi tagokká : Báthy László, Bslcsák 
László, Bódogh Lajos, Csekey Vilmos, Dr. 
Frominer Ignác, lletzer Ado'f, Jaiois Ferenc, 
Dr. Kmoskó Bűa, Dr. Lakner Zoltán, 
Leideufrost Tivadar, Levatich Gusztáv, Dr. 
Medveczky Károly, Medveczky Sándor, Dr. 
Moesy Aba, Schwarcz György, Lovag 
Schoeller Gusztáv, Dr. Wéiiz Zsigmond. 
Számvizagá'ókká : Ortmann Fidél, Szilassy 
Dezső, Jakabfslvay Barna. Leltári bizottság 
tagjaivá : Bellán Sándor, Krajtéik Janö, 
Grimm György választattak meg. Bódogh La
jos és társainak azon indítványát, — hogy te
kintettel arra, miszerint a casino megrongált 
helyiségei az igényeket nem elégítik ki,felhívja 
a választmányt, hogy a kivánalmaknak megfe
lelő helyiségek elő állításáról gondoskodjék és 
erre v ouatkozó javaslatát a négy hét alatt' egy
behívandó rendkívüli közgyűlésnek terjessze 
elő, a közgyü'és egyhangúlag elfogadta. — 
Hoiszú és heves vitát provokált az étkezde 
megszüntetésére tett indítvány. A casino 
két év előtt szabadut meg a ház építésére 
felvett kölcsön terhétöl, melyet 20 éven át 
évenkint közel kétezer koronás részietekben 
törlesztett le ; a casinót tehát 1909. évi jan.
1. töl nem terheli a törlesztés összege, — - 
az előző két évről még sem mutat ki meg
takart'ást. A casino tehát még ma 'kincs 
olyan kedvező anyagi viszonyok között, 
hogy az étkezde teutartása miatt költségve
tését fölösleges kiadásokkal fokozza. Tudjuk, 
hogy mielőtt a casino a saját házát elfog
lalta volna, régibb helyein is volt sörözés, 
olykor ettek és ittak a tagok, de mindez 
a szoga számlájára és hasznára ment, annak 
külön konyhatartása mellett. A szolgának ez 
magánvállalkozása volt, amelyet a casino 
soha semmiféle anyagi támogatásban nem 

. reazeiitett a annak kezelését sem közvet
lenül sem közvetve nem irányította, — 
csupán arra terjedt ki a választmány fi-

— Csitt, jön a papa I
Va ólat Kún Ferenc jött be egész jó 

kedvűin, s az előbbi jeleietet már égiszén 
elfeledte. Oda ment a meg mindig pityergő 
Aunushoz s boglyas fejét megsimogatta és 
mosolyogva kérdé:

— Hát még mindig pityeregsz ? Es 
meg mindig azért a bálért ? . . . Mondha
tom, van is miért I llát nem bánom, csak 
eredj; hanem azt megmondom, hogy egy 
évig semmiféle biliéi ne halljak többe. 
Megértetted ?

Petsze, hogy érti s ezerszer Ígéri, közbe 
össze, vissza csókolja a papa kezét, arcát. 
Meg a bajuszát is egészen összcborzolta, 
pedig arra Kún Ferenc mindig sokat adott, 
lmgy rendben legyen még öreg kólában is.

Magdának még a frizuráját rontotta 
szét, bármennyire védekezett a hála ilyen 
erős kifejezése ellen. Aztán futott be a 
kertbe vidáman kacagva, még a kezeivel is 
tapsolt hozzá.

Mikor oda ért a kert végébe, ahol az 
usszeboruló lombok között egy kis pad
# ott, at ö kedvenc helye, egyeseire egé
ben elkomolyodolt. Igát, célt ért. A pap*  
megengedte, hogy bálba menjen, de mit
• ■•-'Ina mindezekhez Oseita testvér ? Nem 
igérte-e meg neki a járdában, hogy nem 
,üg részt venni aemmi földi gyarlóságokból 
i jedő hiú műveletekben ? Már pedig a bál, 
h'-va többnyire kivágott, fehér ruhában 
'"»zik a leányokat, aligha nem a nagyobb 
•ajtajú hiú BÚveletekhez tat tonik. E» aztán, 

mit is fog ö csinálni azon a bálon ? Hiszen 
a keringöt még most sem tudja, pedig a 
Horvátilék Margitja mér egy hete tanítja a 
mádén eiedmény nélkül. Tegnap is ott 
talalta őket együtt Aladár a nagy azérüs- 
kertben, imiut próbálgatták és a kiállbatat- 
lar. milyen jót kacagott rajtuk. De hiszen 
meg is boszulja magát rajta? Csak azért 
is megmutatja, hogy nem kis leány többé, 
hanem igazi nagy leány, akivei nem lehet 
csak olyan kicsinylöleg beszélni. Annak 
pedig, hogy nagy leány, aligha lehet egyelőre 
fényesebb bizonyítéka, mint egy igazi nagy 
bál, heva esik a nagy leányokat szokás 
vinni. Csak azéit is el fog menni.

Kissé kellemetlen, hogy Kovách Jenő 
csakugyan meglátta öt ott a falu végén 
síros, elszakadt ruhában. Biionyossn majd 
mm is viszi títcoiui, hanem inkább el

mondja a többieknek is. Rosszul fog mulatni, 
szinte érzi már előre. Ö bizonnyára nem 
lesz olyan szerei esés, mint Magda, akibe az 
első bál alkalmával beleszeretett Maklay 
Zoltán s egy tél év múlva el is vette. Vele 
talán nem is fog törődni senki sem. És 
ami a legroszabb, a legBszomoritóbb lenne, 
hogy örülne mindezeknek a kedves cousin, 
Aladár.

Szomorúan ielBohajtot , s már közel 
volt hozzá, hogy ismét sírva fakadjon ; e 
pillanatban azonban valaki hátulról gyengé
den befogta a szeméi. Annus noidulatia- 
tul maradt. Jól tudta, ki ai, caak u nem 
fért a fejébe, legy miként lehet annak 

annyi bátorsága a történtek után is ilyen 
bizalmasan közeledni.

Hirtelen telkeit, s kipirult arccal, büsz
kén felvillanó szemekkel nézett a vakmerő 
halandón végig.

Kúu Aladár eleinte megpróbál nevetni, 
aztán elkomolyodik ; önkényteienül léimé
iül síkében a kérdés, amit Magda adott 
neki. Tulajdonképen mi baja is van neki 
ezzel a kis leánnyal?

A kis leány ott állt. Dacosan hátra 
vetette csinos barna fürtös fejecskéjét és 
váita, hogy Kún Aladár bocsánatot kérjen 
tőle. Mert, hogy most ennek kell következni, 
egész természetesnek találta.

Az pedig karját keresztbe fonva oda tá
maszkodik a nagy diófáboz s szokatlan 
komoly, de korántsem a várt alásatos 
hangon kérdé;

— Hát igazán olyan nagyon kiállha- 
tatlau vagyok előtted, Annus ?

— Milyen kérdés?
Annus közel volt hozzá, hogy kifakad

jon, hiszen úgyis annyi, de annyi sokkal 
tartozik neki. Aztán eszébe jött, hogy ez 
korántsem lenne illő egy báloaó nagy 
leányhoz; nyugodtan meghajtotta magát, 
s nem mindm gúny nélkül viszonzá:

— Azzal már régen tisztában lehetnél, 
ezt ugyan kár is volt kérdezned.

Kúu Aladár egészen elszomorodott. 
Más, egy teljesen aözönyös ember er^e a 
válásira egyizeitien ajánlja magát éj távo
lik. Kún Aladár maradt. Valami késztette, 
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gyelme, hogy * szolga által aa egyesület 
helyiségeiben kiszolgáltatott ételek él italok 
érét szabta meg ■ azokat szigorúan ellen
őrizte. — Ha a oazino viszonyai megenge
dik : éa legyen benne a jövőre ii étkeidé ; 
de aat aa egyesület tagjai joggal megköve
telhetik, hogy as étkeiéinek öntés terheit 
él kiadásait ások viseljék él fedezzék, akik 
abból előnyt és hasznot élveinek; — ez vita 
térgyét nem köpetheti, ilyen elemi igaeség 
eldöntése — nem is szavazás utján dön- 
tendb el.

__ Államsegély. Örömmel értesülünk, 
hogy a belügyminiszter a Stefánia-árvaházat 
fentartó nöegyletet aa 1910. évre kétezer 
korona államsegélyben részesítette.

— A Kath. Kör Mus-ostélye, amely 
Irént aér elölő lég is igen sasiét körben 
élénk érdeklődéi nyilvánult, e hó 2.-án a 
városi szálloda színháztermében rendkívül 
fényei likőrrel folyt le. Esti 8 órára a 
nagyszámú közönség csaknem zsúfolásig 
megtöltötte ágy a tágat termet, mint 
a karzatot éa lainte türelmetlen kiváncsi
tággal várta aa érdekei műsor aegkeadését. 
A színpad függönyei felbuaatván, a felol
vadó aiatalnál Kövítkuii Jenő, a tanítóképző 
igaagatója, foglalt helyet él falolvasta Gon- 
Útiatok dalról, ztníről sióló kedvelés költői 
lendülettel megirt értékelését, amelyet 
lapunk jövő tárcarovatában fogunk közölni, 
— Benedeknek A dal tarátia cimü szép 
költeményét FrancsMzey Irma melegen át- 
éreave ■ minden réialetében a legszebben 
érvényesítve szavalta el. A műsornak követ- 
keaö öt némát aenei terén valódi müvéiai 
erők töltötték be szereplésükkel. És pedig: 
üómtthy Ferenc, városunk közönségének jó 
iimerőio, Antóoy Károly zongorakisérete 
mellett a Matheson -. Aír, b) Popper : Ga- 
votte cimü darabokat adta elő hegedűn, — 
Brahms: Muyyar táneok, két zongorán, 
játszották Schulpt Alfonané árnő és Belcták 
László, — Ábrándok, áriák, harmóniumon 
játszotta dr. Herbit Károly, — a) Godard : 
Adagio pathetiguo, b) Tschaikovazky: Panasz, 
o) Kreizler : Posmarás, — songorakisérettel 
hegedűn játszotta Némethy Ferenc, — Riff: 
Polka, de la Bőin, zongorán játszotta Antóny 
Károly. A szereplők művészi játékukkal 
annyi élvezetet és gyönyörűséget nyújtottak, 
hogy a hálái közönség élénk és szűnni nem 
ikeré tapsokkal jutalmazott meg minden 

hogy maradjon, valami csodálatos érzés, 
amivel lassan ö maga is keadott tisztába 
jönni.

— Annus, én azért jöttem, hogy olvassak 
neked Noémiról és a szép fehér cicáról; 
de ha haragszol, legjobb less haza
mennem.

Kán nagyon jól laámitott, a hatás nagy
szerű volt. Anuus egyszerre égésién meg
változott. Lassan közelebb lépett, miközben 
aroa égésién belepirult.

Bizonyosan ősiébe jutott, hogy, mikor 
tegnap itt olvasták együtt aa „Arany 
Embert'' Kán aat mondta neki. “Te, Annus, 
éppen ilyen vagy, mint Noémi.1* Mire ő 
■at válanolta: "Neked pedig éppen olyan 
ábrándos nemeid vanuak, mint Tímár 
Mihálynak, as Arany Embernek.*

Kán Aladár leült s elővette a könyvet. 
Annus is közelebb lépett s csendesen leült. 
Kón úgy lett, mintha ésaro sem venné.

Odalon, valahol a füaek alján, nótába 
kosdtek a mosólányok, oda hallgattak most 
mind a kettőn. Csak mikor abbahagyták, 
fordult oda Kán a leányhoz s osendes 
remegő hangon, amit oaáttai valóssinüleg 
nem a harag tett romogővé, szólt a 
leányhos.

— d«T* i "ár nem harsgseol, Annusks, 
ugy-o meg fogod tenni, amire kórlek ?

— Talán.
«— Tedd meg aa én kedvemért s ne 

menj el a bálba.
f*  kh, már inogml aa a bál 11 

___________ B A R S

l egyes elősd/st és aa igen előzékeny szerep
lők mindtgyike meg ket-uáiom darabbal 
toldotta meg a uü oron jelzett darabját, 
amit a közönség folytonosan megújuló 
őszinte elismerésével honorált. A magas 
színvonalon álló műsornak utolsó számát 
Tokody Istvánnak alkalmi, humoros szövegű, 
vidám darabja, a Képtzámlálók dala képezte, 
melyet a díszes színpadon eiragadó csopor
tot képeső műkedvelők vegyeskara cigány
zene-kíséret me'lelt olyan precízen adott 
elő, hogy a közönség kívánságára kétszer is 
megismételte. A műsor után reggelig tartó 
kedélyes tánc következett. A kör valóban 
büszke lehet ezen estélyére, amelynek láto
gatottságára nézve legs.ebb bizonyíték az, 
hogy a bevétel — mint ertesü ünk — meg
haladja az eser koronát.

— BendjelvlBelésl engedély. A 
király megengedte, hogy Báthy László 
prépost-plébánosa bolgár nemzeti éidemrend 
lovagkeresztjét, dr. Haiczl Kálmán garam- 
szentbenedeki esperes-plebános a bolgár 
Szent Sándor-rend koronás tiszti keresztjét 
elfogadják és viseljék.

— Orth János halottá nyilvání
tása. Szerdán, február hó l.—n járt le az 
a határidő, melyet a bécsi fóudvarmesteri 
bíróság Orth János halottá nybv.initása 
ügyébon knü'.ött. Miután immár kétségtelen, 
hogv Orth János, az egykori János főherceg, 
1890.-ben a Sauta Margberíta nevű hajójáról 
a tengerbe veszett, halottá ny kánitották 
és örökösei fölvehetik aa örökséget, amely 
mintegy négy millió koronára rúg.

— A Kath. Kör közgyűlése január
29.-én  a tagok élénk erdeaiödese melle t 
tartatott meg. Az igazgató évi jelentéséből 
kitűnt, hogy a kör tagjainak száma ez 
idöszerint 351. Az e múlt év folyamán a 
kör bevétele ; 5695 kor. 69 fill.; kiadass: 
5407 kor. 69 fill. ; a pénztári maradvány : 
288 kor,, a>onfe ül 1 vagcoo fa és ezen, 
melynek értéke 280 kor. A liszíisar a kö
vetkezőkkel lett kiegészítve. A sör ügyészévé; 
dr. Kmoskó Béla ügyvéd, könyvtárossá : 
Klepáti István ny. tanító közfelv ial<ássál 
lettek megvála ztva, a többiek ped g sza
vazattöbbséggel ; ezek a sö étkezők ; ali
gazgató : Bártos István. Számvizsgálók : 
Gintery Húgó, Bibb László és Szent irányi 
Endre. Va asztmányi tagok : Tokody István, 
Kaveggia Kálmán, Irányi András, Gb messy

Annus egy pillanatig gondolkozik ; az
tán oda fordu'Va a férf hes es komolyan 
ráemeli nagy fekete szemeit s m-glepetve 
kérdi:

— Minő érdekedben van az neked, A a- 
dár, hogy ne menjek oda ?

Ezt az őszinte kérdést nem lehetett 
válasz nélkül hagyni. Kúu zavartan mosoly
gott s az Annus remegő kacsóját oda vonta 
az övébe:

— Akarod tudni ? hát megmondom. 
Nem akarom, hogy bálba menj, mert 
szeretlek; azt akarom, hogy f<l év mu va 
az én aranyos kis felesig m légy/

Es nagyon értbe öen és sztpen vöt 
mondva ; de Annus úgy tett, mintha nem 
értené, bár arca egyezerre lángba borult a 
kezeit visszavonta.

— Csak nem utasítasz vissza, Annus ?
— Azt cppennem s a kedveden meg 

teszem azt is, hogy nem megyek tá ba. 
De m.t gondolsz A adar, feleBé^ü. kérni 
egy ilyen neveletlen eeeleo leni yt, mint en ? 
Nem felez, hogy minduntalan kellemetlen 
helyzetbe foglak hozni, m nt pe daul a 
múltkor is. ?

— Hisz' n én azt is oaak azért mond
tam, mert szeretlek.

"■ Igazán ? —• szó.t édesen felkacagva 
Annus; pnuió arcát oda rejtve a Kúu vál
lára. Hát akik szerelik egymást, azoknak 
okvetlen oivakodniok kell egymással? Est 
legköi előbb jó lesz megkérdezni a Mag. 
dótól

M fá'y, Mészáros M hálv, Jónás Imre, Rács 
J io , B rcsáLyi Béla, Ondrejkovics Adó f, 

i Fraach Józref, Guba János Nyiredy Gésa, 
Tonbais-r M há y, N ppel R-«jő, Rúzs cska 
Károly, Smkó J-dob, Tóth Nándor, Ntúly 
József, Mészáros L-jos és Ka.ocsay Gyu'a.

— Gazdasági szakelőadások. Ga- 
ramnémetin Ács Bodog, a lévai all. tanító
képző gazdasági tanara, január hó 29.-én 
f>jszte be gazdasági előadásait, amelyeket 
a kisgazdák részére tartott. Osaséi ü gaz
dái odasra tanitotta őket. Az előadásokat 
minden alkalommal sokan hallgatták. Az 
elvetett mag jó talajra esett, amelyet oly 
szép eredménnyel müvelget Dodek Endre 
plébános.

— Az államcimsr kifüggesztése. 
Felmer .it eietböi kifolyólag é vi határozat
ban mondotta ki a belűgymiszter, hogy zon 
iskolaszék! gondnok, aki a magyar állam 
cimerét kézhezvétel u'án az iskolában ki 
nem függeszti, as 1907, évi XXVII t.-c. 17, 
szakaszéba ütköző kihágást követ el.

— Közgyűlés. A lévai kath. Legény
egyesület t-bruar hó 2.-án tartotta évi ren
des tisztújító közgyűlését. Az elnöki jelen
tések es rsámadáiok az egylet tevékenységét 
és életrevalóságát igazolták. As egyesület 
elnöke: Kaveggia Kómán. A elnök : Ghi- 
messy János. Pénztáros ; Ciernák Izidor. 
Gondnok ; Nyiredy Gyula. Számvizsgálók : 
Kreskó Nándor, Stugel József, Bóbb László.
I. dékán : Csuvara László. II. dekán : Bella 
J mos. Könyvtárosok : Hansskó Péter és 
Fr úia István. Jegyzők : Mészáros János és 
Brnak József. R udezök : Kovács József, 
Danis L-joa, Uhiárik Sando., Tóth Károly, 
Antek Káro'y és Higcnv István. Választ
mányi tagok .* S-bok János, Guba János, 
Borcsányi Béla, Cseh J^nox, Ivanyi András, 
Frasch József, C-uvara Mihály, Novotny 
Ferenc, Popiácz Károly, Hamla Ferenc.

— A postatakarékpénztár jubi
leuma. A magyar gazd-sagi elemen nagy- 
jeiemösétü eszménv volt a postatakarék
pénztár alapítasz. Ea évben fennállásának 
25-ik évfordu óját érte meg » hsaim is 
v ráezási aZ indult inteimény es a negy.d 
százados jubileum alkalmából a postakarek 
pénztár február ho 1. én diszttleat és szép 
ünnepséget rendezett Budapesten. Hogy 
mennyire virágzik ez az intézmény, azt 
leginkább tanúsítja a betétek összege, ame y 
106 millió koronába rúg es 3 millió könyv 
ben van elhe'vezve

— Halálozás Ö vagy Pomothy Gá- 
borné, szü>. Pttromct Róza úrasszony életé
nek 85,-ík év-ben, Houvvarsáuybaa,. f. évi 
január hó 30.-án e>bunyt. A megboldogult 
jóé kü és t őzt isit-létben állott úrnőnek 
halála, akiben dr. llalassy Kálmán hootvar- 
sányi fö dbirtokos anyó-át gyászolja, — 
nemcsak Hontvármegyeben, hanem ismerősei 
közöt’ Léván ia ősimé részvétét kelteit.

— HázUpar. E hó 3. áu vette hezde. 
tét Garamn-me n>. n a háziipari tat foyam, 
amely két hónsp g tart. A tanfolyamon 
részben as állam, részben a barrma/y-i 
gazdasági eeyesü.et tán osztásával ko á fo
nást és két-kötést tanúmat a nép,

— Kinevezés. A fö dm velesügyi mi- 
niss.er dr. Adorján Jó-sef vegyesei, városin k 
a>ü ö tét, di. H'einberyer Adón lévai orvos 
öcc et a debr- c-ui m. Sir. gaad. akadémiához 
kir, fövtgyéseze kinevezte,

— AddUvető bizottsági tagok 
kinevezése. A vaim- gre alispánja »» 
egyenes udO ívelő bisot'ssgba a lévai m 
kir. adóhivatal terü'etere Mrdveozhy S*ndo  
gyógyszeiCos ez K ain Ödön hástuujdo: os 
rendes tagoku , Moc-y L |ot ügyvedei es 
Borcsáiy B a atabói pó-tayo ui nevezte ki.

— Személyi korpótlék. A va á>- os 
közoataieaUg l m.blaa er uj*l>bau  Kttcsil 
Imre nagytanéi es Molnár Gyua zaiivauj- 
f-iusi r. kaib. uko zitaunéaat a népnevei - 
terén szerzett kiváio eidemeik ju<am«zas»<’ 
nyugdijna es beasi mnható évi 2ü0—kOn 
korona tzemeiyi ponezaal tüntette ai.

— Farsangi mulatság. A Léva; 
Kér. MunksaegyeaUiet 1911. évi február hó 
19.-en a saját helyiségeiben aártköifl farsang, 
tóbcmuiataágot rendez. A mulatság este 7 
érakor kezdődik. Belépőjegy : flsomól^on-
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kint 60 fillér ; cibládonkint 1 kor. 20 fi'l. 
F.itt f ••'éleket s»ive«en togadoak éa hírla
pi! g nyugtáinak. A meghívó kívánatra 
alömutaU ndó.

_  GyAuh.tr. Souoiú hírt vettünk 
Nagyítóból, ahol idősb. Dományi Bőin, 
nyugalmi* 01* köaségi jegyző, aki a régi 
■ andúrvilágban, a 7O.-ee években, mint 
-aendbiatoa, hosszabb ideig Léván is mű
ködött, öveinek nagy fajdalmára f. hó l.én, 
eggel 8 órakor, e.elének 77,-ik boldog 

.házasságának 38.-ik évében rövid szenvedés 
után meghalt.

— Betörés. Zielizen, e hó 1.-én éjjel 
. ddig ismeretien tolvajok betörtek ürűsztnann 
Mark üvegkereskedö lakódba a abból az 

sszes ágyneműt elvitték. Sajátságos, hogy 
a szobában levő értékes ezüstnemüt s egyéb 
irgyakat érintetlenül hagytak. A csendőrség 

_ mint értesülünk — erélyesen nyomozza 
betörőket.

Szerkesztő üzenet.
T. I. Léva. Cikkér uern közölhetjük, mert felesle

gének találjuk, hogy a Ny. N.-val szembeu védekei- 
zék. A publikum ismeri Önt én irodalmi működéséről 
megvan a maga biralata.

TTía A ól 3 W e; Koháry-utca 77 siámu 
XXxwvtU IwJawmi házban két szoba, egy 
konyha, fáskimra, kerttel együtt 1911. ÓT 
május 1 töl kiadó. Bö ebb felvilágosítással 
a tulajdonos szolga1, Budapest, Mohács-utca 
9. sz. I, em. 19. apó.

Pintér Imre művésze etélye. Min- 
enkepen elsőrangúnak ígérkező szórakozás
in less része Léva müertő közönségének 

’olyó hó 12-én. E napon rendezi ugyrnis 
jPíxlér Imre a néprzinház kiváló művésze 
uagyobb szabású müvészeetélyét válogatott 
kitűnő családi programmal. Pintér nevét 
„cmcsak budapesti sikerei révén ismerjük, 
kedves ismerősünk ő a gramafon lemezek 
utján is és kivált hisszük, hogy a kis mű
vész, csoportnak itt is zsúfolt ház fog tap
solni mint mindenütt ahol előadásaikat tar
tották. Segítő partnere lesz művészi vállai- 
kozásában Parlagi Kornélia hírneves soub- 
rette primrdonna is. A harmadik szerep ö 
Solymosi Sendor komikus lesz, esetleg ha a 
műsor megengedi Győző Lajos a vígszínház, 
isgja, mg a zongora kísért tét Kertizthy 
Jenő zongorán üvész vállalta el.

Őfelsége az olasz király és királyné 
udvari fögorvosa ereset írja; .Gyakran 
volt aika m»m melibetegeknel, akinél egy 
enyhe hashajiószerhez kellett fordulnom, 
Purgo-t igénybe venni s annak enyhe, j 
stmmikép sem izgaió hutással rendkívül meg 
voltam elégedve. Véleményem szerint ezen 
szer valóban a jövő laxánsának tekinthető. 
Prof. L>r. Antonio Magg.orani.

Lévai piaciárak
Rovatvezető ; Kóiya Jóawei rendőrkap;tány

Buta m.-ujússanként 20 kor. 29 till. — 
20 kor. 40 KétBfc.cree 16 kor. — fill. 17 
kor. — fill. — Rozs 14 ’cor. 40 fill. 14 kor. 
€0 £11. — Aip 16 kor. — fill, 17 kor

— fid. Zab 16 kor. 60 üli. 17 ko;, 40 fill 
Kukorica 13 kor. — fill 13 kor. 80 fii.
— Lencse 24 kot. — fill. 25 <cor. — till. — 
Bab 19 kor — fill. 20 kor. — fill — Kö- 
l s 13 kor. — fill. 14 kor. — üli.

Vetőmagvak 100 kilónként .* Vörös ló
here lei métáé tól krankamenteB 150 —155 
Vörös lóhere, kis aránkká 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkáo 125 —140 Luczerna 
tei mészettÖl araukamentes 165—170 Lu
cáéiba, viítsgos bzemü sránkás 155—160 
Luczena, bánás bzewü 115—120 Biborhere 
80—85 Baiisctin 32—34 Muhar mag 14—1.5

Tiv fítya+ée é’ “*e* 8 iuUlék “«•-
A 12L XXuvwGw iettalkalmazunkvidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövedelem 
300— 600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

KALHAH és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár és iroda :
V. Lipót-Körut 22.

Világhírű I
VI. Üteg utca >9 

.Benz*

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
ISII, évi jan. bő SS-tdl 1911. évi f.br. ho 5-ig.

Szfilbtii.

A szülök arc Jj A gyermek 
neve

Mészáros Pál Kuczi Zsófia fiú László
Faragó JáuuH Kukba Rozália leáuy Margit
Pét sa látván Polákovics K. leány Ilona
Óbort László Tuícsanvi Antouia leány Mária
Syabó Lajos Jaucao Julianna fiú Béla

Házat sá;,

Vöieeeny es menyasszony neve Vallása

Petrovics Mihály Kuzbeit Katalin r. kath.
H. ck J< zs*-f  R. j's«uyi Rozália r. katb.
J.o xca Jái oa Novotny l.ona r kath.
K Ondót y György Jaros Mária gör. katb. r. kath

Halálozás

ü elhunyt nete Kora A halál vka

11.vatta Jó«a?f 10 nap V.-.iül gyeiig.
■v- Val*cb  János 78 év Aíganzaly

P 'dborsski Józsefné 
Gregas Audm 68 év Agg. végkila.

hntko Ilona 4 év Tüdőgyulladás
B cső János 49 év Hélc.avarodák
Burtfai G-tbor «ö óv Szivbéuulás

öTöngyi Jánosné 
Pató Júlia 72 óv Tüdtígyulladá.

11 a Sándor 2 év Tüdögyslladá.
»'■ Jós. .tud 
fóka Snsébst •7 óv Szerviszivbaj

Nyiltér. DIESEL

M O LL- FELE
USEIDLITZ-P O R<ár 

Enyh**,  oldó báíihztr n inddzokuak, kik tmesztés 
za-árokban és az illő életmód tgytbb követkéz 
menyeiben svenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 korosa
Vidéki gyógyszertárakban kérjük MRF*  
készítményeit'

r MÓL L^F>LE^1
SÓS - BORSZESZ

Fa?o’£meröi?"öpl bedörzsöiés, 
elismert, régi jóhiruevü báziszer szaggatás és hülésböi származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara leox. a.

Kapható mindeu gyógyszertárban 
ás drogériában.

Föszétkiildesi hely MOLL A. gyógyszerész 
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbueu 9.

ViAr E. t utcái* nyíló hás, JsiXwlCLO HösZ. húsz méter szélén, gyü
mölcsfa k«»‘ beültetett kerttel es udvarral,
— eladó. Bővebb értesítést ad a ru ajdonor
— Ladányi utca 23. »z. a'att.

csak egyféle léte
zik, ellenben után
zata t ö m érdé k- 
Miért is óvatosság I 
Csak eredeti csoma
got kérjünk és fo
gadjunk el e névvel: 

^aítos’Ciraer

’ • ■ * ' *í < * Jt 4

RENDSZER

Ellámért ligjibb gyártm.ey.
Ajánlja b.uxin-lokoiuobil.s esőplökészleteil, ui.ly.k 

bámalalos”'.gyss.rh .zerk.z.tiiek.

Telje, jótállás, k.dve.ó fizetési feltételek. Költség 
vet*, és á’jegyz.k iugy.a és béruieuty..

Védjegy: „Horganyt* el

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

pótleka
“KJ régjónak bizonyult háziszor, mely már 
sok óv óta lagjohb hedórMölésnok bizonyult 
köszvenynel, osuznal ea moghulésoknél-

Figyelmeatetéo. Silány hamisítványok 
miatt bevámirlaakor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjogygyel es a Rlchtsr 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van tsoma- 
golva. Áft üvegekben K —.80, K 1.40 es 
K 2.— ée úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Finktár: Török József 

gyógyszeréinél, Budapest.

D[ Rlchter jyówmrtin íz „Aniy orisziaiiiiiz“,
Prágában. ElisabethetrasAP 5 neu.

GyAuh.tr
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Kiadó lakás. imllélc helyiségükkel
május hó 1-től kiadó. Kus«u<h-u. 9. sz. »l*tt.

Különleges csemege és bor
fejjel kiültetett — jó termésben 

levő Forgács-fele BBÖ.1Ö, egészben vagv 
két résire osxtve, egy 4 erobás és egy 2 
esőbe, konyhe, éleskemre, zártlolyosó, prés
hál, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

Eladó,

.AZ OLLA-' 
szakorvosok

fal meg
/ »*

/. gpddjnuk
IllillÖsitVÍ wfl

Két éri jót KB 
állás. i W

far' << -at-mkén Ql
, 6 AWI

8.—-, Í8 PW
10. korom LL

íOLLA
GUMMl

különlegesség.
A tudomány maii 
állása szerint A 

bPbÍ7on\ilott A 
legjobb 
bummi

P R 
«« F*

Az
.OLLA- 

több mint 
2O() orvos 
által lég*  
megbízha

tóbbunk van 
ajánlva.

Kapható az 
ország min- 
den gyógy- 
szertárácun 
c> jobb dro 
gériákban

Eladó híz. B-lasza-utca 8 szám 
4 szobából és mellék

helyiséges böl álló láz szabadkézből eladó.

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csak 
OLLA-t adjon <s ne '•ngcdjcn magának csekélyeb 
értékű silány utánzatot mint .ép oly jót*  feldie.sérni 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredet 

propaganda reklámot ingyen küld az

Tűzifa
telje? vagyon rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER 8. öreg
nél Budapest, VI., Dráva utóra 6.

-OLLAu íminnigyar Wien H 437 Fraterstrasse 57
Kapható Lóoáa •. KNAPP 1. ilroyerúípíban.

Szákit s> -kkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
valamint szlvógázmotorokat 

meglepő újdonság! 

EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL
» téDy'eirea lóerő 

óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.
Vezérképviselet :

Gellert Ignác és Társa 
B«dap«et. Teréz körút 41. Telefon 12- 91 

LitmHubbmiBŐ jótállás. KedvMö fizetési feltételek.

rekedtseg, kataru*  és elnyálknda,- 
pörcs- és hörghurut ellen »» vő»í- 
as roljon mást, mint a tinonoi,ü XX 

5';^ Mell Caramellet 
a „Három fenyőivel

dr ■ orvosok és magáno- 
qQQQ s< k ól származó bizonyít

vány igazolja a biztos 
er-dm : yt Csomagokban 20 es 40 
fill. Dobozban 60 fillér. K.pható; 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő. 
Göllner Béla lyóg'rsertrrában Besz
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógy -: enóráb' n Trsztenán Weiss 
Conrad Gusztáv fyogytzsitárabati 
Gyervan Knapp Ignác gyógyszer

tárában Levan.
11E

0LIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Legjobb és leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda
sági és Ipari 

célokra
Nincs 

robbanási 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 
refenczlak

Bachrich és Társa
Magyarországi minfaraktá- és Iroda:

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

Budapest, Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien XIX 6, Heiligensládllsrstrasse 83

RÓTH BANK
BUDAPEST

Migyarorszag legtekintélyesebb, 
legszolidabb es legrégibb 

BANKHÁZA.
Bankgözpontunk:

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

Péuzüzyebben díjtalanul ryuj-urk kár- 
kinek ssaksztrii felviIÁgubiiBát.

Lovélbeli megkereséth *s  ur i üdénk orvai*  sx- 
bélyeg melléklendő.

100 millió arany forint készpénzt folyósitattunk Bartvármegye területén!
■ Folyósittatunk: - =

TŐvkcdtÓCCC ióhálnéknlrcnnőkft íe dbir,okl* « be'k«»kr» 10-65 Svig terjedő tBzle.aw.re 8«///„ *•/,
1 OTíeSZieSCb jviluV^lulvbvllulCl kamaté*  löketeneaztcase) készpénzben, záloglevél aifolyam vesateség néiktil. 
JelzalOflkÖlCSOrÖket H-od és IH-ad helyi bHábláaásra ő—15 évre 5*/ t, esetig Ö’/s0/*  ®vi Lámát mellett. 
Személy és tar cavaltchitel ipaxcscic .. ^eie.icaaóic xé»m*x«.
Értékpapiiclre, vidéki fénziniézehk tí> váliaibiok réménjűie n-tb/u kölcsönt uyujtui k se Osztrák" 
Msgyar Bank mitdebkoti kania'iaba tokit l*/ t al, TÖ/M< na pl a budi p« síi és külföldi áru és éitektőzsdébeu lelki-
iemecetesen éa jontosaii le-j« tólüf-k mindéi kori fehéHei <r» <to tin yel, ar- óloyn Diókat naponta díjtalanul közöljük.
V ATlIIOTtdlnnk belföldi pénsMitéaet állal nyújtott jda.togos-, törlentesee-, személyi és váltókBIcsönt. Mindennemű
fkUll I vl lulUlia beJ- éa külföldi értékpapírt r api Aiiolyamon vt s/.űuk éa eladunk.
Takarékbetété két elfogadunk kp mai láb uh gáljapodea naeriut. Pénzügyi szakba Tágé mindeu reális ügyletet a legnagyobb 

Bel ée kütfodi pei ecsopor tokit ál levő e.Öi.yőe ösK*ekotUU«einkné)  fogva legkulánaabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilágositáat ad : BÓTH BANK Igazgatósága, Budapest.

KERN TESTVÉREK
l ...■- fűszer-, gyaimaitru- és vaanagykereskedése -
Alapitt&tott 1881. LÉVA. Telefon szám 14-

Ajánljuk mindennemű fűszer- és 
•semegeáruinkat 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. Diezkoszorúk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszta 

alumínium és valódi nickel főzőedé
nyekből, modern háztartási és kouy 
hafelszerelési cikkekből.

Takarektüzhelyek, folyton eg<> 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók. gyor’ 
forralók. kávé- és teafőzők, húsvág 
gépek, konybamérlegek stb., legjn 
tányosabb árakon.

Varrógépek
5 évi jótállásra-
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meghívás.

A Lévai Takarékpénztár Részv. Társ.
negyvenötödik

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1911. évi február hó 19 én délelőtt 11 órakor saját épülete
me Mvaínaí megtartani' melYrc a '• részvényesek ezennel

T i r g y a i;
1. Közgyűlési elnök és jegyző választása s a jegyzőkönyv 

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

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

Elhalálozás, illetve nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 
tisztviselői állásoknak fokozatos előléptetésváltal leendő betöltése.

4. Az alapszabályok 87. és ezzel összefüggésben álló fegyelmi- 
és nyugdijszabályzat megfelelő §-ainak 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.
i. tuvonat az alapszabályok IS. §-ából. A közgyüléseu csak olv részvényes 

gyakorolhatta logait. ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 60 nappal 
mar a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulaj- 
' onjogö részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz 
táránál letetemenyezte. r

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

Tartozik. Mérlegszámla 1910. évi december hó 31-én. Követel.

Fkl. Vagyon Kor. fii. Kor. Teher Kor. IfllJi Kor.
I > fii.

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

2413640
r 970176

93845 17
2599098 73

30 3383816 30 
~ 68119-

445791 67
563 06 

17282 53 
9736 17 

11986 38 
38221 62 

100000- 
i 4500 -

Készvény alaptőke
Tartalék
Veszteségi tartalék alaptőke 
Ertékbiztositási
Rendelkezési „
I. Nyugdíj alaptőke *)
Betétek
Engedni, utján átruházott kölcsönök 
Váltó visszleszámitolás
Eel nem vett részvény osztalékok
Kölcsönöknél 1911. évre befolyt kam.

Nyeremény mint egyenleg :
Áthozat az 1909. évről
Nyeremény az 1910. évről

Léva. 1910. évi deczentber hó 31-én.

6772960 63 I 
f ■r

Igazgatóság :
Holló Sándor s. k.

igazg. elnök.

Ezen mérleg számla alólirott felügyelő-bizottság által átvizsgáltatott s az teljesen

Dr Lakner Zoltán s. k. Árvay József s. k.
felügy. bíz. tag. felügy biz. elnök.

II i 
20000' ‘ 
10000) , 
10000

SOOuOOj-
276710159

4000O; ] 80000
-------- 1 '4382359 .,„71 

; 47440707 
852550— 

| 520 -
' 79065151

19057
108290

könyvvezetésért;A

Szilassy Dezső 
könyvvezető.

rendben találtatott.

Fizély Lajos s. k.
felagy. biz. tag.

|ö772960j63
T

87. §-a szerinti s jelenleg 23381 kor. 23 fillért kitér**) Az alapszabályok f". " 
II. nyugdíj alap betétképpen kezeltetik.

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. —
Táviratczim: zp ■ p a ynp yn \ Interurbán telefon .• 

Sörgyár Viboyepesíerény (ÖAKünllillIfiJ Vlhnyepeszeréuy 7. it.

Ajánljuk kitűnő minőségű

»aczélsör“
név alatt,,' forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban 
ée 0.5 és 0.7 ). palsczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva Mártonfy-utcza 9 szám

BArtoljulE a. megy el" ipart■
SLg

I

'ícV

00

0
0

1
8
00

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

' ' " ~ nagy raktára LÉVÁN. ..-i

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás 
vau 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. BCFBEBR és SCBBANTZtéle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

■ gópek és géprészek.

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

meghivók Nyitrai és Társa r. t. 
Eljegyzési kártya—,—ul;iialiaii _ t,wán.
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MEGHÍVÁS.

A Lévai Takarék- és Hitelintézet 
(Rész vény társaság.)

1911. évi február hó 28 ik uapjan délután 2 órakor 
saját épülete tanácstermében, Léván megtartandó 

XXXVIII. ik évi

rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megalakulása, közgyűlési elnök, jegyző s a 
jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.

2. Az 1910. évről szóló zárszámadások előterjesztése az 
igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésével; a mérleg megálla
pítása; a nyeremény felosztása és felmentési határozat.

3. Esetleges indítványok.
Kelt Léván, 1911 január hó 31.

Az igazgatóság.

Alapszabályaink 12. §-a: Közgyűlésen résztvehetnek mindezen részvé
nyesek, kik legalább egy nevükre szélé részvényt le nem járt szelvényeivel 
együtt a közgyűlés megtartása elölt egy nappal a társulat hivatalos helyisé 
gében letéteményeztek : — szavazati joggal azonban csak az esetre bírnak, 
b< a nevükre szóié részvények a közgyűlés előtt 90 nappal a részvénykönyvbe 
bejegyezve találtatnak.

A zárszámadások s javaslatok az intézet hivatalos helyiségében hétköz
naponként d e' 9-12 óra közt megtekinthetők.

Vagyon. 1910 évi Mérleg-számla

Vagyon
- - -- - -

Készpénz 1910. decz.131 én 
Váltó kölcsönök
Jelzálog kölcsönök 
Törlesztése? kölcsönök
Előleg kölcsönök
Másutt elhelyezett tőkék
M. kir postatakarékpénztár 
0 M, Bank Giró számla 
Értékpapír számla
Intézeti ház
Ingatlan számla
Leltári számla
Óvás és perszámla 
Hátralékos jelzálogos kamat 
Hátralékos törlesztéses kamat
Hátralékos előleg kamat

Léva. 1910. december hó 31.-én.

Kor. f Kor. f. Teher

2941« 19 Alaptőke
844355 Tartaléktőke

1653778 05 Veszteségi tartaléktőke
318888 01 Betéti töke

9887 10 10° o betét kamat adó
99174 02 Átmeneti váltó kamat

1410 99 Átmeneti jelzálogos kamat
1054 04 Átmeneti törlesztéses kamat

175600 — Átmeneti előleg kamat
74000 — Előleg és amintás bélyeg

1988 09 Nyereség áthozat
958 48 Nyereség 1910. évi
568 09

12492 23
3049 20

269 57

3226891 01

Teher.

Kor. f.

400000
138391 —

14853 44
2563136 7s

4828 77
11445
20679

72
16

4099 25
126 70

38
16354 —
52975 81

Csekey Vilmos Jozsefcsek Géza
igazgató. főkönyveid

Megvizsgálta és helyesnek találta a felügyelő bizottság :

Foglár Lajos Dr. Kaszaniczky Kálmán SzHuesy Sándor
felügy. biz. tag felügy. biz. elnök. felügy. biz. tag.

Brünn-K önigsfeldi gépgyár motorosztály a
a Monarchia legelőkelőbb gyára!

Jéggyár és
Hűtőtelepek

Egyedárnsitó : AEEIES EMII. Endapeet, V. Véozi út 14
I 
IAlacsony és magasnyomású

zivatty uk
, tranemissió-, villany

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

városok, tejgazdaságok, 
hentesek, czukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.
Teljes traDsmissiDtelcjet, lízjejeL gőzkazánul- es egycb gépészeti berendezések.

Benzin
Nyersolaj
Szivógáz
Diesel
Locomobil

1- 600 lóaiölg. —____ v..
Teljes ceéplőgaixxit-uixálE él malomberetideiéaak

Kóltségvetét írijíilit és mérnöklátogatíssil díjmentesen sulpItL

------—T-+X----U-. -k ,

Viliié s hsr.lsltvssyokksl mert kártékonyak I

Szereti egészséget?
Ki ue ludná, hogy urokrhe'etlertil legjobb haab jtó 

a világhírű

Purgo-Bayer.

Mladra Talbdi dabaa *5 darabot tártait 
van e két azé

vilin a hamliltvenyokkal Bert kártékonyak.

ia*.

Nyomatott Nyjtrai és Tina r. t. gyoiHajtójin Lívip,


