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Az első esztendő.
A Nyitrai és Társa irodalmi és 

nyomdai részvénytársulat, amint azt 
a mai számunkban közzétett mérle
géből olvashatjuk, most zárta le első 
üzleti évét.

Magyarországon csak az ujabbi 
időben indult meg az ipari vállalkozás 
iránt való rokonszenv. A magyar nép 
előtt az ipari vállalkozás tere még ez 
előtt, rövid idővel is ismeretleu volt s 
épen azért, mináiuuk hosszabb élet ű 
ipari cégekről alig beszélhetünk. Kül
földön nem tartoznak a ritkaságok 
közé, a két-háromszáz éves cégek, 
amelyek családról-családra szállva, egy 
egész generációnak képezik jövedelmi 
forrását. — De nem ritkák az ipari 
vállalatok folytatása céljából alakult 
részvénytáraulatok sem, amelyek na
gyobb tőkével, nagyobb munkaerővel 
hatalmas vállalatokká nőtték ki magu
kat, amelyeknek a honi kereskedelem 
irányításában szava és súlya is vad.

Egy évvel ezelőtt, amikor kiadónk 
Nyitrai és Társa cég részvénytársa
sággá alakult, kiadott alapítási terve
zetében határozottan körvonalazta, 
hogy a részvénytársulat az előbbi cég 
nyomába lép, szolid alapon, az üzlet 
szakszerű vezetése mellett folytatni 
akarja városunkban azt a vállalatot, 
melynek előbbi tulajdonosa nemcsak 
jó nevet, de kellő alapot is szerzett. 
Kissé idegenkedve fogadta ugyan a 
közönség az uj részvénytársaság alapí
tását, mert nálunk, magyaroknál szokva 
van a közönség ahhoz, hogy részvény
társulatok alatt csak a bankokat és 
más pénzintézeteket érti, de hovato
vább meleg érdeklődést találtunk a 
részvények jegyzése körül. És nem ok 
nélkül, mert ez a vállalat igazán meg
érdemelte a közönség rokonszenvét.

A most közzétett mérlegben a Dagy- 
közönség előtt az igazgatóság nyíltan el
számol az első üzleti év eredményéről, 
amelyről, ba tekintetbe vesszük, hogy 
az első berendezktdés igényli a legtöbb 
költséget, hogy az alapítás, a leltár 
megállapítása s annak nyilvántartása 
az első évben a legtöbb kiadással jár, 
elmondhatjuk, hogy eme szolidan s 
kellő szakértelemmel vezetett ipari vál
lalkozás meghozta a maga gyümö csét, 

Érdemes a megfigyelése nálunk az 
ilyen ipari vállalatoknak. Nálunk még 
mindig idegenkednek az ipari vállala
tok alapításától, mert nálunk az a 
téveB hit tartja magát, hogy az ipari 
pályán boldogulni nem lehet. Pedig a 
tapasztalás mutatja, hogy a vagyon 
szerzés egyik legjobb talaja az ipar. 
Képzett, művelt iparos nemcsak biz

tos ekzisztenciát tud teremteni magá
nak, hanem oly jövedelmű forrást tud 
nyitni, amely egész jövendőjét bizto
sítja, Van nálunk még igen sok olyan 
elhanyagolt iparág, amely még ma 
sincs kellőképen kultiválva, amely 
mintegy eldugott forrás csak arra vár, 
hogy egy modern Mózes varázsvesz- 
szejével megérintse és megnyissa.

Ami társulatunk járt utón haladt. 
Ez a cég volt az első, úgyszólván 
városunkban, mint modern nyomda 
éa könyvkereskedés. Akkor, mikor ez 
a cég alakult, nem volt még oly fej
lett nyomdaipara városunknak, mint 
ma s nem volt egyetlen köny vkereske- 
dése, mely a folyton növekedő igénye
ket kielégíthette volna. Sőt magunknak, 
t. i. lapunknak sem volt állandó és 
biztos kiadója, igy annak fenntartása 
évről-évre fokozottabb terhet rótt a 
szerkesztőség vállára. Így tehát a cég 
alapításának egyik célja lapunk további 
fenntartása is volt.

Amidőn tehát ez uj részvénytár- 
8ulat a régi céget átvette, már egy, a 
tűzpróbán keresztüleaett régi és szolid 
vállalatot kapott ,• a részvénytársulatra 
tehát csak az a feladat háromlott, hogy 
ezt a régi céget részvénytársulati ala
pon nagyobb erővel, de ugyanazon 
szolid alapon tovább vezesse és a vi
szonyoknak megfelelőleg fejlessze.

Jól esik konstatálnunk, hogy en
nek a feladatnak becsülettel megfelelt. 
Helyes szakértelemmel vezetett válla
latunk egyike a legelső cégeknek a 
megyében. Amidőn ezt konstatáljuk, 
nem csupán azért örülünk az elért 
sikernek, mert hiszen a cég egyúttal 
ami kiadónk is s igy magunkat köz
vetlen érdekeltnek is tekinthetjük, 
hanem azért, mert a nagyközönségnek 
alkalma lehetett arról meggyőződni, 
hogy a kelő szakértelemmel, becsüle
tes és reális számítással vezetett ipari 
vállalat mindenkor meghozza a tisz
tességes munka jutalmát és jó nevet 
szerez a magyar ipsrnak.

Kiadónk sikere ugyan a mienk 
is, mindazáltal kötelességünknek tar
tottuk a nagy nyilvánosság előtt reá 
mutatni arra, hogy a magyar ipari 
vállalkozás mindig megérdemli és visz- 
szafizeti azt a fáradságot és pénzáldo 
zatot, amelyet reá fordítanak.

Bár minden ágában az iparnak 
odáig juthatnánk, hogy megfelelő 
ipari vállalatokat tudnánk létesíteni s 
ki tudnánk szorítani az idegen ipar 
termékeit teljesen, bogy minden fillér 
itt maradhatna ebben a tejjel-mézzel 
folyó, mégis szegény magyar hazában.

Közbiztonságunk.

Az állam célja, hogy polgárainak bé
kességet, nyugalmat biztoaiteon. Törvények 
védik az egyén jogait magánosokkal és a 
közzel Bzemben. Hadseregünkre sok-sok 
□ illliót áldozunk, hogy külső vagy belső 
ellenségek ne törhessenek reánk. Életünk, 
vagyonunk biztonságban legyen. Ez a célja 
a törvényhozásnak, aa igazságszolgáltatás
nak, a közigazgatásnak. Közbiztonságunkért 
van a csendörség, a rendőrség, a tűzoltóság. 
Azért van a keramit is, a villanyvilágítás 
is, a csatornázás is, a ieletcház, a kórház, 
a szegényház, a börtön, a templom is stb.

Amint az állem nagyban, úgy a város 
kicsiben tartozik polgárainak közbiztonságá
ról gondoskodni. Semmihez sincs nagyobb jo
gunk, mint ahhoz, hogy életünket és vagyonún
kat biztonságban tudjuk. Sbogy állunk e téren 
mi lévaiak ? . . . Hogyan ? Ha biztonságban 
akarok lenni, biztosítanom kell az életemet 
is, meg a vagyonomat is a Gazdák Bittotiló- 
Társulatánál, vagy az Blsö Aíagyar-iM.

Az arra hivatott közegek ugyancsak 
nem adják meg a közbiztonságot. Életem 
is, vagyonom is, addig van meg, mig gaz
ember uem akad, aki megfoszt tőle. A 
béketürö Jób mondása akkor igy alakul : 
„Isten adta, a gazember elvette*.  Intézmé
nyeink meg nem védenek. Sem a városon 
belül, sem azon kivül.

Törvényeink értelmében városunkban a 
rend őrei és a közbiztonság biztositói z 
rendőrök. Városunknak oly kevés a rendőre 
és oly sok mindenre használják azt a ke
veset is, hogy nem érnek rá vigyázni a 
rendre. Tessék csak rendőrt keresni I Ta
bánról, Zugóról, Árok-utcáról, Hegyaljárol 
nem is szólok. Támadjon meg egy részeg 
ember valakit a Széchenyi-utcában, fogjon 
meg valaki egy betörőt a iegtrekventáltabb 
városi észben és keressünk rendőrt ; nincs 
rá eset, bogy találjunk fényes napoal. As 
éjjelekről ne is beszéljünk. Rendőreinknek 
elég dolguk akad akkor a sávéházakbati és 
mu'a'óhelyeken, a nagy közönségnek nem 
lehetnek védőimére.

Minket a bakterekre bíznak, akiknek 
egyedüli fegyverük a sípjuk és joguk a 
füt) ü és. (Hogy rendőreinknek sincs fegy
verük, amire támaszkodnának, mikor magu
kat is, meg másokat is meg kellene védel
mezőtök, ezt taián el is hallgathattam 
volna.) A jó bakterbácsik a kiválasztott 
kapu épcaöket megvédelmezik, de egyebet 
nem is kívánhatunk tőlük. Büszkék lehetünk 
társadalmunk becsületességére, bogy csak 
elvétve történik támadás életünk, becsüle
tünk és vagyoounk ellen.

Mondják, bogy baktereink a tűsre, 
viare figyelmeztetnek. A vizveszedelem 
nem fenyeget, a tűsre felügyelni a lűaőr 
kötelessége. A tüzet eloltani pedig tűzoltó
ságunk hivatást. S mivel a Gondviselés
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Őrködik felettünk, tűzvész nem nyug
talanít, megfelel a tüzo'tóságunk la. Ha 
fellép majd egyszer pusztító hatalmával 
aa emésztő elem, majd akkor méltóztatunk 
észrevenni, hogy mégis oaak kell tennünk 
valamit. Azt hiszem, aa önkéntes-tüzóltóság 
anachroniamusát még a hüper-jóakaratáról 
ismeretes Csekey Vilmos főügyész úr is 
kénytelen volt már belátni. Jól fegyelmezett, 
erős tüzoltócaoportra van szükségünk. Erre 
aztán a rendőr-felügyelet egy részét is át
háríthatjuk.

A városon kivüi a csendőrök, a határ- 
csöszök és a pásztorok a közbiztonság őrei. 
Esek közül a pásztorokkal kellene rendet 
csinálni.

Pásztoraink rendesen nyugdijképes rok
kantak. Csámpáé, süket, vak, elaggott, ke
gyelemkenyérre szoruló jó emberek. Adjunk 
nekik kenyeret, de a szegényházban. Éle
tünk éa vagyonunk megőrzését ilyen embe
rekre bizni vétkes könnyelműség. Többet 
mondok. Előfordul, hogy életünket és va
gyonúnkat épp ők veszélyeztetik. Csak a 
napokban történt meg, hogy az egyik 
pásztor csupa passzióból majd lelőtte as 
egyik csendőrünket. Ugyanennek a pásztor
nak a lakása közvetlenül a Eéja-kapolna 
szomszédságában van, s aat évenkint leg
alább kétszer fel szokták törni. Talán ha a 
hegyőr nem volna, s nem lövöldözne még a 
csendőrökre is, a kápolna békében maradna. 
Ebből természetesen nem az következik, 
hogy nem kell a pásztorok kezébe fegyvert 
adni. A pásztor kezébe fegyver keil, még 
pedig jó fegyver ; de pásztornak csak olyan 
embert szabad alkalmazni, akinek testi és 
lelki képességei megvannak, hogy a fegyvert i 
csak arra használja, amire va'ó. Ha ilyet | 
nem alkalmazhat a hegyközség, akkor ne 
fogadjon pásztort. Jobb, ha nit.cs pásztor, 
mintha meg nem felelő pásztor van.

Ha valaki rzt hinné, hogy rendőrsé
günket, bakterainkat, tűzoltóinkat vagy 
pásztorainkat támadtam, nagyon tévedne.

Sem rendőreink, zem bakteraink, sem tű
zoltóink, sem pásztoraink nem érdemelnek 
gáncsot, ök többet nem tehetnek, mint 
amennyit megtesznek. Intézményeinkben 
van a hiba. Ast szeretném, ha ast konsta
tálná városi hatóságunk és közönségünk és 
alkalmas módon megreparálná az anschro- 
nizmusokat. Addig pedig, mig közbiztonsá
gunk as egéss vona'on biztosítva lesz, 
legalább a város területén, az utcák sarkán 
állítsunk fel vészjelzőket, amelyek a ren- 
dörssobákba szolgálnak, ahol állandóan 
tartózkodjék legalább két rendőr. Ezt meg
oldani nem nehéz és nem költséges. A vész
jelzőknek oknélküli használatát természe
tesen a legsúlyosabb kihágások módjára 
kellene büntetni.

— e.

Az inasoktatásról.

Városunk iparos-tanonciskolája a lefolyt 
tanévben ünnepelte fönnállásának huszonötö
dik évét. Negyedszázad év pedig már nem
csak az ember, de as iskola életében is 
korszakalkotó, számottevő eseményt képez. 
Hogy mi volt az inas-iskolák életbelépteté
sének célja s mi lebegett azon bölcs 
férfiak lelki szemei előtt, kik ez iskolák 
létesítését sürgették ? Bizonyára nem más, 
mint as, hogy aa ide kerülő fiuknak elemi 
iskolai ismereteit bővitsük, hogy belő ük 
jó hazafiakat és derék iparosokat neveljünk 
a bazánae.

Azok az ismeretek, melyeket az iparos
pályára lépő fiúk, kivált a vidékiek, hoznak 
magukkal, bizony többnyire hézagosak, se
lejtesek, amiket pótolni a tanonciskolának 
lenne föladata.

Lássuk, hogy mennyiben tesz eleget 
iskolánk a nem kicsiuylendö feladatának.

Az ideális állapot as volna, ha minden 
tanuló legalább as elemi népiskola hat 
osztályát kielégítő eredménnyel elvégezné 
és ezt iskolai bizonyítvánnyal igazolna, 
fölszabadulnia pedig csak akkor lehetne, 
ha az inasiskoia három osztályát sikerrel 
végezte. E helyett azonban mit tapaszta
lunk ? Azt, hogy az ide seregiők tekintélyes 

száma döcögve, vontatva olvas, Írni és 
olvasni alig tud valamit. Ijesztő mérvben 
szaporodik az analfabéták száma is, akik 
azonban rendszerint árvaságra jutott gyer
meke t.

A tanulásra szánt órák száma nyolc 
melyből négy jut a közismereti tárgyakra, 
három óra rajzolásra, egy pedig vallás
tanra.

Elegendő-e es arra, hogy a gyerme
kekkel megfelelő eredményt tudjunk elérni ? 
A felelet erre az, hogy igenis elegendő ; a 
baj caak az, hogy rendetlenül látogatják a 
tanulók az iskolát.

Az iskolai szervezet ugyanis megen
gedi a mestereknek, hogy országos vásárok 
alkalmával, vidékre elvállalt munka esetén 
Btb. tanulóikat a tanitási óráktól vissza
tartsák. Nagy baj tehát, hogy eme szabad
ságukkal nemcsak gyakran élnek, hanem 
vissza is élnek, ugyannyira, hogy némelyik 
iparos valóságos mestere az ily kü.önféle 
kibúvókkal előhozakodó mentségek meg
szerkesztésének. As inas iskolai mulasztását 
ugyanis a mester igazolvánnyal tartozik 
megokolni. Díszes gyűjteményt lehetne 
ezekből albumba szedni.

íme egy példány I Vasárnap délelőtt 
tiz órakor, midőn javában rajzolnak a 
többiek, egy inassal az utcán találkozunk, 
kis ütés végett rétestésztával ballag a pék
hez. Látszik rajta, hogy a találkozás nincsen 
Ínyére, mert a fejét erősen lehorgasztja éa 
merően ués a földre. Ha mindezt nem a 
saját szemeinkkel látnék, akkor egeBzen 
jól festene a másnap bekü dőtt igazolvány, (?) 
mely a legkomolyabban arról szói, hogy a 
háziteendökkel elhalmozott inas: „Meny
asszonynak sürgősen cipőket vitt a vidékre*.  
Nagyszerű 1 Tehát miért mulasztottal teg
nap ? 1 Kérem, benne van az igazolványban. 
De én tőled akarom hallani I Menyasszony
nak sürgősen Btb. Most mondd meg, hogy 
hová ? Ha szabad kérdeznem .... Kérem, 
Csegköbe. Helyes. Most fogjuk as igazol
ványt és átmegyünk vele a másik osztá yba. 
Mélyítek tudja, hogy hol lakik X úr ? 
Többen jelentkeznek. Menj hozzá és mondd 
meg neki, hogy kéretem, legyen szives 
ráírni as igazolványra ast is, hogy hová 
vitt az inasa cipőket. A vá asz ez volt : 
„Ladányba" 1

Nagyot vétkeznénk azonban, ha a 
szép számmal található és tiszteletreméltó

T ARC A.
Két kérés.

L
Megkértem egy barna kis lányt, 
őrixae Hívemet,
Oly jó helye, mint ö nála, 
Senkinél nem lehet.

Nem viselte jól a gondját, 
Hej 1 össze is tépte,
Kicsi kis lány a tfedet 
Adhatod most érte 1

IL
Megkértem egy barna kis lányt 
Egy nagy ssivességre : 
Ne legyen már oly kegyetlen 
8 lágyuljon meg végre.

Mosolyogjon csak egyszer is 
Legalább én reám, 
Hogy atután saemfedömet 
Megvarrhassa anyám I

Jráger €rnö.

A munka koronája: az Isten áldása, 
irta : Jsross Farmé.

Az elmúlt nagy vakációban egyik föl- 
dink, aki már 30 év óta távol van tőlünk, 
de néha-néha ellátogat hasa is a az idegen
ben melegen érdeklődik városunk haladása 
és eseményei iránt, — azon kérdéssel fordult 
kostám, bogy ast as utcát, amelyben je

lenleg lakom, miért és kiről hívják Sebestyén- 
utcának ?

Ismervén utcáink újabb elnevezésének 
történetét, megmagyaráatam neki, hogy az 
a férfiú, akiről ez as utca a nevét kapta, 
nem volt híres badvesér, hogy mint ilyen 
babérokat szerezhetett volna a csaták zajá
ban, — 1848 előtt katona volt ugyan, de 
a káplárságnál nem vitte magasabbra. A 
politika színterén sem szerepelt, — a tudo
mányok egyetlenegy ágát sem művelte, 
mert mindezekhez nem értett. Csak egyet 
tudott, de est azután jól és alaposan tudta.*  
tisztességeseu dolgozva, becsületben élni.

Kérges kezével végzett erős munkája, 
amelyet mint egyaserü csizmadia a tőke 
mellett, a háromlábú széken ülve teljesített 
és polgári erényei tették Sebestyén Lörincet 
méltóvá arra, bogy Léva város képviselő
testülete róla nevezte el azon utcát, amely
ben évtizedeken át a legnagyobb szorga
lommal folytatta mesterségét és példás 
életével érdemessé vált polgártársainak 
őszinte tiszteletére.

Sebestyén első sóiban igen kiváló ipa
ros volt, i z ő kezéből kerültek ki a 
30—40 év előtt divatos szép piros, ráncos- 
asárú, csikorgóé csizmák, amelyekről annak 
idején több nótát is daloltak országszerte. 
Etekből a következő háromra emlékezem :

Amíg engem szerettél ; 
Piros .síimét viseltél | 
De mióta nem szeretsz i 
Feketét sem vieelhetes.

Niocs édesebb, nincs édesebb a hevesi dinnyénél, 
Niucs kényesebb, nincs kényesebb az alföldi legénynél. 
Van is annak magassarkú, ráncos-szárú esi imája, 
Hej, kap is az lányt, bej, kap is az lányt a maga falujába!

Az én csizmám csikorgóé, csikorgóé, csikorgóé, 
Tegnap vette a csikós, hej a esik is, a csikós. 
Ha még egyet ilyet, olyat, ilyet, olyat, olyat vesz. 
Két oeikorgós csizmám lesz, ha vesz 1

De meg is becsülték a Sebestyén keie 
munkáját. Legnagyobb kelete volt as ő 
csizmáinak. 0 volt az úri osztálynak leg
kedveltebb csizmadiája. Mert akkor bizony 
még az urak is borjúbőr vagy vikszlé- 
der csizmát viseltek. A mai időben 
divatos bock-, sevró-, lak- és más-e fajta, 
sárga, zöld, barna s egyéb ssinü bécsi, 
karlasbádi vagy nem tudom miféle külföldi 
cipővel úgy jártak volna, mint én, amikor 
1870.-ben Léván elfoglaltam tanitói ál
lásomat.

Esztergomban, az ott töltött két év 
alatt, amíg a képezdét végeztem, teljesen 
elszoktam a nagy sártól. Itthon azonban 
nem birtam megbarátkozni a csizmával. 
Cipőt viseltem s azt, ha az idő esős volt, 
kalocanyiba bujtattam.

November elejéu — egy hétig tartó 
bőséges eső után — a Szurgyikbál kellett 
temetnünk. Szurgyiknak nevezték akkor a 
Berosényi-utoának a Vágóhíd felé terjedő 
oldalát.

Temetés előtt bementem a káplánhoz, 
aki tetőtől-talpig végig nézett rajtam és a 
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kivételekről egy két sióval meg nem emlé
keznénk.

Vannak oly kiváló és derék iparosaink 
jp akiknek inasai mintaszerű pontossággal 
látogatják aa iskolát. Talán fö.ödeges is 
emliteni, hogy esőn okosan gondolkozó, 
tekintélyes iparosoknak az inasai az isko
lában is többnyire kiváló előmenetelt tanu- 
sitanak.

Jövőre nemcsak a felügyelő-bizottság 
elé terjesztett évi jelentésemben, hanem itt, 
n becses lap hasáljain is lelkiismeretesen 
beszámolok inasaink iskolalátogatásáról. 
Amint névszerint fölsorolom a példányszerü 
pontossággal járó inasok gazdáinak neveit, 
éppen úgy nem hallgatom el azokét sem, 
ekik a fönnebb emlitett kategóriába tar
toznak.

Ha tisztes iparosokból álló társaságban, 
beszélgetés közben és bizalmasan kérdezi 
,z ember: „Uraim! Mondják meg, kérem, 
egész őszintén, nincsenek önök meggyő
ződve arról, hogy az az iskola nagy hasz
nára van annak a tanulatlan inasnak? Nem 
látják be, hogy még az a nagyon csekélyke 
ismeret is elpárologna az inasok fejéből, 
melyet az elemi iskolában szereztek, ha mi 
nem foglalkoznánk velük" ? 1 Erre 100 
közül 99 azt fogja mondani; „Ugyan 
kérem, hisz vakoknak kellene lennünk, ha 
mi est be nem látnók ; mi nagyon jól tud
juk azt, hogy az iskola nagy hasznára van 
az inasnak; beismerjük, hogy az urai 
sokat fáradnak velük és, hogy annak, amit 
az iskolában elsajátitanak, az életben is 
igen nagy hasznát veszik, de hát, kérem 
szeretettel, azért ruházom, azért etetem én 
azt az inast, hogy iskolába járassam, hisz’ 
akkor én íagyon kevés hasznát veszem 
neki, akkor én ráfizetek, stb. stb“.

Sajnos, hogy iparosaink nagy része 
még mindig igy gondolkozik, sz inasoktatás 
nem csekély hátrányára. Ellenérvül azt is 
felhozzák, hogy az inas az iskolában, töb
bek társaságában lévér, egyik a másiktól 
tanulja el a pajkosságot, a csintalanságot.

Hát e- kissé tú zott állítás. Az inas 
már többnyire természeténél fogva nagy 
hajlandósággal bir e tulajdonságokra. Ezek
ről az inas ősidőktől fogva felismerhető. 
Az iskola tőle telhetőleg nyes, farag rajta, 
azt azonban senki sem kívánhatja tőlünk, 
hogy e szokást, mely második természetévé 
vál', gyökerestől kiirtsuk belőle.

Szegény inas l Mily szánalmas alakká 
kellene vedlened, ha még az Istenadta 
humort is kiölnék belőled. Inas, üres a ... I 
hla bizonyára nem mai keletű szálló ige. 
Ebes is, rongyos is, hozzá még nem mindig 
tiszta ; az ütlegekböl is csak kijut néha s 
mégis, mit müvei, ha kilép íz utcára ? Da
lol, fütyül, kiabá', ugrál és cigánykereket 
vet. Ez tehát uey volt régente és igy is 
marad. Rosszindulatú és vétségszámba 
menő dolgok azonban csakis elvétve és 
nagyon ritkán fordulnak elő. Az ilyesmi 
iránt kérlelhetlen szigorral járunk el.

Végül megemlítjük, hogy iparos-tanonc
iskolánkra úgy a múltban, mint jelenben, 
kettős feladat vár.

Nemcsak tanítja és neveli a jelenleg 
is 250 létszámból álló inas-sereget, hanem 
magyarosítja is őket. E fontos kulturmisz- 
ez ót pedig már 25 év óta gyakorolja. A 
250 inas közül 94 nem magyarajku Sajnos, 
többen akadnak közülük, kik egy szót 
sem beszélnek magyarul. Örvendetes tény 
azonban, hogy a környékbeli tót községek
ből ideözönlö fiukkal igen szép eredményt 
érettek el vidéki kollégáink. Még azok is, 
akik semmiképen sem beszélik, vagy értik 
nyelvünket, egy év leforgása alatt már 
magyarokká lesznek.

Városunk áldozatkész polgársága, mint 
iskolaföniartó, sokban hozzájárul ahhoz, 
hogy inasaink oktatása a lehetőségig 
eredményes legyen, amennyiben a szegé- 
nyebbsorsu tanulókat ingyen tanszerekkel 
látja el. Vajba azok is jóakaratot tanúsíta
nának és az inasok oktatásában a tanítók
nak segédkezet nyújtanának, akik e tekin
tetben legtöbbet tehetnek, az — iparos
mesterek,

Ghiniessy János.

Különfélék.
— Közgyűlés. Léva város képviselő

testülete folyó hó 19.-én rendkívüli közgyű
lést tartott. A tárgy sói ozat előtt Holló 
Sándor kérdést intézett a polgármesterhez 
az ev. egyház részére temetőnek átengedett 
területet illetőleg. Megállapították, hogy 
a temetö-nagyobbitás nem a temető 
mellett levő lucernással történik, hanem a 
temető e'ött, a ref. temetőből átengedett

résszel. A polgármester kijelenti, bogy az 
ügyben tanulmányozása után a kivána'omnak 
megtelelöleg fog intézkedni. Ugyanosak 
Holló Sándor kívánja, hogy a felépült 
munkásbázak mellett árnyékszékeket is 
álli'sanak fel. A polgármester ezt is 
kilátásba helyezi. A közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy ágy a vidéki színházak főfel
ügyelője, gróf í’estetich Andor, mint a megye 
főispánja, br. Kürthy Lajos, a színházi 
segélyt illetőleg megígérték támogatásukat. 
As újonnan megvá asztott városi főjegyző 
részére aug. 1-től a fizetést és lakásbért 
folyósította. Tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy néhai Sós Jánosné a városi sze
gényeknek 50 K-t hagyományozott. A 
kecskeméti földrengés által sújtott károsul
tak részére 200 K segélyt adományozott a 
város. Tudomásul vette a képviselötesület, 
hogy Barsmegye törvényhatósági bizottsága 
további 10 évre, évi 4000 K-t megszavazott 
a városi laktanya alapja javára és elhatá
rozta, hogy újabb segélyért folyamodik, 
mert az a szükséglet fedezésére elenyészöleg 
csekély. Kimondotta a közgyűlés, hogy 
kérvényt ád be a honvédelmi miniszterhez, 
t melyben Léva székhellyel egy külön 
honvédezred felállítását kéri Bars és Hont- 
vármegyek részére. A szálloda, színház és 
bérbáz építési költségeinek pótlására 130000 
K, a Fertikó József és neje bérlők berende
zése megvételére 70000 K kölcsönre vonat
kozó kötelezvényt felolvasták és nagy 
szótöbbséggel © fogadták. A Márkli-féle 
50 holdnyi szántóföld megvételére vonat
kozó indítványt, a fögimoáziumi játszótér 
ügyét, a lévai uradalom uszodájának meg
vételére vonatkozó ajánlatot, Bajthay Já
nosné és Melk József, Schwarcz Bernáttól 
megvett utca-részlet vételi ügyét, nemkü
lönben özv. Tóth Jánosné örököseinek 
bázeladáei ajánlatát az aug. 19,-iki köz
gyűlésre tűzte ki a képviselőtestület. A 
bérkocsi iparról szóló szabályrendelet 
9. §-t, mely a viteldijakat szabja meg,
módosította a közgyűlés. A viteidijaltat 
méltányosan felemelte. Az 1912.-ik évi 
községi közmunka mérve a múlt évi szerint 
á'lapitztott meg. Petőfi Lajos lévai illetősé
gét megtagadták, Tóth Sándor fögimn. 
igazgató kérelmét kiadta a közgyűlés az 
előadónak, hogy tüzetes vizsgálat után 
jelentést tegyen a közgyűlésnek. Bírtha 
József kérvényére, melyben egy felállítandó

lábaimra mutatva, mosolygó arccal igy 
szólt hozzám :

— Kedves öcsém 1 A Szurgyikba igy 
akar ön temetésre menni ? No, jót ál'ok 
érte, hogy a kalocsnyiját nem fogja 
hazahozni 1

Igaza volt. Már odafelé is sok bajt 
okozott. Lépten-nyomon lekivánkozott a 
lábamról. De amikor a halottas házat el
hagytuk éa a menet szokás szerint az utca 
középén haladt, — alig tettem 50 lépést, 
a jobb lábam felöl erős cuppanást hallok 
s utána érzem, hogy a kalocenyi lemaradt 
a lábamról, a nagy sár s az utánunk jövők 
egy pillanat alatt úgy eltüntették, hogy 
a helyét sem láthattam. 20—25 lépéssel 
tovább ugyanaz történt párjával is s én 
most már mezítláb, akarom mondani, nyári 
cipőben gyúrtam a sarat a városon végig a 
temetőbe és vissza. Mire hazaértem, a cipőm 
is úgy tönkre volt téve, hogy bicsakkal 
kellett lefejteni a lábamról.

Kettős káromon okulva, másnap Sebes
tyén bátyához siettem és csináltattam nála 
egy pár csizmát, amely azután fittyet hányt 
még a tabáni híres sárnak is. Es a csizma 
olyan tartós volt, hogy 3 év alatt csak 
egyszer talpaltattam meg.

De nemcsak a város külső utcái voltak 
akkor rondák. Bizony piszkos volt a belső 
város is. A piac egyes helyein térd'g gázol
tak a lovak a latyakban. Olt történt meg 
•s a nem mindennapi dolog, hogy Kubánek 

Jánosnak kerekekre alkalmazott, ide oda 
Bzáliitható mészárszéke egy erős téli éjsza
kán úgy befagyott a sürü tapasstékba, hogy 
tavaszig 6 ökörrel sem bírták onnan kimoz- 
ditani. Recsegett, ropogott, amikor bolygat
ták, de nem mozdult a helyéről. Vásárok 
alkalmával a kereskedők és mesteremberek 
fadarabokra fektetett deszkákból készítet
tek utat a sátraikhoz s ezeknek alját vas
tagon bealmozták szalmával.

A velem egykoruak bizonyára emlé
kezni fognak még arra, hogy amikor a 
hengermalom helyén a régi, négy köre őrlő 
maiom állott, — a Szepesi-utca felöl a hid 
előtt őszkor és tavaszkor olyan mély kátyúk 
voltak, hogy azokban hetivásárok napjain 
a gabonával megrakott szekerek kerekei 
sokszor pozdorjává törtek, az istrángok 
szakadtak és a gazdák a legtöbb szekeret 
csak úgy tudták a hidra felvontatni, ha 
4_ 6 lovat fogtak össze.

Sebestyénnel a mesterségben csak 
Császár István versenyzett, aki egy utcában 
lakott ve'e s arról volt nevezetes, hogy a 
természet még nagyobb szakállal áldotta 
meg, mint Sebestyént. De abban mind a 
kelten megegyeztek, hogy majdnem térdig 
érő szakáilukat nem mutogatták, hanem a 
mellényük a á rejtve viselték.

Sebestyén vallásos, szerény, békesze- 
retö, jólelkü és emellett a közügyek iránt 
is érdeklődő ember volt.

Egész életébon nem volt haragosa ; de 

ö sem haragudott soha senkire. Azt tartot
ták róla, hogy annyi epéje sincs, mint egy 
galambnak.

Ha valami boszantotta, a legnagyobb 
kifakadása ez volt ; Ej I Kutya-fokom te
remtette 1 A káromkodást nem ismerte. 
Sértő, becsmérlő, kétértelmű vagy gúnyos 
szavakat nem használt. Ha valakit becézni 
akart, kedveskedésből lurkónak nevezte. 
Tisztelettel viseltetett úgy a magasabb, 
mint a vele egy állásban levőkkel és meg
becsülte még a legszegényebb embert is.

Szorgalma és munkaszeretete mellett 
jó módra tett szert úgy, hogy mikor meg
vált a mesterségétől, becsülettel szerzett 
vagyonából tisztességesen meg tudott élni.

Nyugalomba vonulása után idöközönkint 
az volt a kedves foglalkozása, hogy a Lé
vára érkezett kvestáló baiá'okat szívesen 
magához fogadta teljes ellátásra s napokon 
át díjtalanul kalauzolta az utcákban házról- 
házra, — a szőlőhegyeken hajlékról hajlékra 
olyan helyekre, ahol klastromjuk számára 
adományt kaptak.

Egyszerűségét és az emberek iránt való 
jóindulatát jellemzi a következő eset, amely 
közte ée közöttem történt meg.

Az 1879. évi népszámlálás alkalmával 
nekem jutott a városnak azon része, ahol 
Sebestyén lakott. Délelőtt 10 óra tájban 
kerültem házához. Nagy tisztességgel foga
dott. A felesége a vakablakból sietve elő- 
keritette a füstölt szalonnát és a kenyeret,
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új ovodához 1100 K évi segélyt kért,
* közgyűlés 12 szóval 11 ellenében •
• segélyt lélekssám erényben (mintegy 
400 K-t) 12 évre szavazta meg. Egy
hangú határozattal kimondotta e közgyűlés, 
hogy e lévei irg. nővérek intézetében felál
lítandó 1 éves női kereskedelmi tanfolyamra 
10 évre évi 1500 K-t edoményoe. A 
polgári fiúiskole létesítése érdekében teendő 
lépések megtételére e polgármester elnök
lete előtt Holló Sándor, Bándy Endre, 
Báthy Láseló, dr. Frommer Ignác városi 
képviselőket küldötte ki. A városunkban 
felállítandó tüdőbetegeket gondosé intését 
felsserelésére 1000 K-t, a fentertásáhos 5 
évre, évi 500 K-t. sssvazott meg, őssel a 
kikötéssel, hogy es ss össseg elsösorbsn a 
helybeli tüdőbetegek lökésének fertőtlení
tésére fordittsssék.

__ Mutáció. A kegyes-tanitórend kor
mányé a jövő iskolai évre főgimnáziumunk 
tanári karában a kővetkező változtatást 
eszközölte : Csáti Márk Veszprémbe, Pap 
János Nagykárolyba helyestettek át. Lévára 
jönnek : Káder Gyula Veszprémből és Ván- 
dér Jóssef Privigyéről. — A tavosó taná
roktól busgó működésükért őszinte elisme
résünk nyilvánítása mellett búcsút véve, — 
melegen óhajtjuk, hogy az uj állomásukon 
is leljék fel kedves otthonukat. As érkező 
tanárokat szívélyesen üdvösöljük körünkben.

— A .Sportegylet11 mulatsága. A 
„Lévai Sportegylet" új helyiségének fela
vatása f. hó 15.-én egy teljesen sikerült 
szép mulatság keretében folyt le. A szépen 
feldissitett csarnok és ligeti sétány szép 
számú, előkelő közönséget vonzott oda. A 
rendezőség széleskörű gondolkodását dicséri 
as alábbi élvezetes kabarémüsor, melyben 
a közönség a sportcsarnokban rendezett 
társas vacsora közben gyönyörködhetett. 
A conferencier szerepét ifjú Medveczky 
Károly vitte, ki szellemességében as egész 
est folyamán kifogyhatlan volt. Az első 
programmssámot egy ügyesen összeállított 
,JSimfonia“ képezte, melyben Belcsák László, 
Medveczky Ette, Mioa, Bösae, Kern Lórika, 
Manda, Schöpfiin Maca, Hetser Dórika 
urieányok, valamint ifj. Medveczky Károly, 
Huberth István, Pál, Hetzer Adi, Géza, és 
Bittó Zoltán urak működtek közre. Ezt 
követte Medvecky Mica urleánynak „Bal 
előtt" cimü, heroigen előadott monológja. 
Majd Bittó Zoltán énekelt néhány kupiét,

utána Hetser Dórika urleány szavalt nehány 
bájos kis költeményt. Végezetül ismét Bittó 
Zoltán szerepelt, előadva egy jelmezes spa
nyol táncot. A kabaré után eseteit bontot
tak ; a fiatalság táncra perdült, mely 
lankadatlan jókedvben mindaddig tartott, 
mig as indiskrét nap jó magasra felszökött 
és a mulató közönség egy minden ízében 
sikerül', kedves mulatság emlékével hazatért. 
A szép sportestély rendezésért az ott résztvett 
közönség osztatlan köszönettel adózik a Sport 
egylet elnökének és alelnökének, Bittó Gyula 
őrnagynak és dr. Balogh Jenő ezredorvcs- 
nak. A hölgyek névsora a kővetkező : 
Asszonyok: Bolemsn Vilmosné, Berkó
Istvánná, Soós Jáuosné, Gyenes Lászlóné, 
Braunmüller Sándorné, Medveczky Sándorné, 
Balogh Jenöné, B'lcsák Lászlóné, Faragó 
Samuné, Henyei Elekné, dr. Weiszor Ká- 
rolyné (Hannoverből), Hetzer Adolfné, 
Bergmann Adolfné, Belcsák Béláné, Kara- 
fiáth Máriusné, dr. Medveczky Káro yné, 
Árvái Józsefné, Bittó Gyuláné, özv. Gyenes 
Józsefné, Halasai Kálmánná (Varsányból). 
Leányok ; Medveczky Etuska, Kern Lórika, 
Schöpfiin Maca, Belcsák Ilonka, Novotny 
Margit, Novotny Ilonka, Belcsák Au’ónia, 
Hetser Dóra, Móbi Mimi, Braunmüller 
Klára, Medveczky Miéi, Mailáth Margit, 
Leidenfrost Ida, Karafiáth Bözsike, Szirányi 
Ilonka, Medveczky Bözsike, Kern Margit, 
Árvay Mica, Gyenes Sárika, Halassy Miéi 
és Ducó (Varsányból).

— Eljegyzés. Seeibert Ferenc m. kir. 
honvédhadnagy gazdászati tiszt e napokban 
váltott jegyet Halassy Miéivel Halassy 
Kálmán nyug, tanár és hontvarsányi föld
birtokos kedves leányával. — Boldog 
megelégedés kitérje az uj frigyet.

— Bégiség-muzeum Garamszeut- 
beuedeken. A kuruc labanc hadjáratok 
orsságutjanak gócpontján, a kies fekvésű 
Garamszentbenedefeen a múzeumok országos 
felügyelő-bizottságának kezdeményesésére és 
az esztergomi fökaptalan hozzájárulásával, 
értesülésünk szerint, régiségtani múzeumot 
fognak létesíteni, hogy megmentsek, ami 
még megmenthető sz elmúlt századok dicső 
és szomorú emlékeiből. Aa uj muzeum 
bizonyára csak emeki fogja Garamszentbe- 
nedek és vidékének érdekességét.

— A F. M. K. E. gyűlése. A Fel
vidéki Magyar Közmüveiodesi Egyesület 
Középponti igszgató-valasatmánya ehó 29.-én, 

délután 3 órakor, Nyitrán, a vármegyeház
ban tartja évnegyedes gyűlését, amelynek 
napirendjére a többi között a folyó évben 
Láván megtartandó rendes közgyűlés határ
napjának megállapítása is fel van véve.

— Betörés a plébánián. E hó 14. én, 
múlt szombaton, éjjel vaiami gonosztevő’ 
álkulccsal behatolt a plébánia folyosójára 
és onnan a prépost irodáját is kinyitván 
vésővel felfoBzitette az Íróasztal fiókjait a’ 
azokból négyezer korona érteket meghaladó 
többnyire egyházi arany-esüst ékszereket' 
amelyek igen-igen kedves emlekek vo.tak 
— és készpénzt is elrabolt. A betörést csak 
reggel vették észre. A rendőrség a csendő
rök által támogatva azonnal megindította a 
legerélyesebb nyomozást, de a tettest még 
a mai napig sem sikerült kézrekeriteni.

— Diákok a katonai gyakorlato
kon. A hadügyminiszter, mint a lapok 
Írják, rendeietet adott ki, amelyben meg
engedi, hogy szeptembertől kezdve a kö
zépiskolák és felsöbo tanintézetek növendékei 
jelen lehessenek a katonai gyakorlatokon. 
A diákok egy-egy tiszt vezetésével testü
letileg vesznek reszt a gyakorlatokon és a 
tisztek magyarázata Ehetővé teszi nekik, 
hogy a legaprólékosabban megismerkedjenek 
a hadsereg szellemével és elsajátítsak a 
katonai rendtartást.

— Ipartestületiek a kisipari szub
venciókról. Az Ipartestüie.ek urazagor 
S.övetsege most terjesztette fel a kereske
delmi ministeriumhos a kisipari szubvenci
ókról beszerzett ipartestületi véleményeket. 
A fölterjesztés ismerteti a beérkezett 
vélemények lényégét es kiemeli, hogy azon 
a tapasztalatok, amelyeket egyes iparosok 
és ipari intézmények a gépsegélyek megfi
gyelése térén szereztek, nagyobb részükben 
amellett szólnak, hogy a gepsegely bevall 
iparfejlesztési tényezőnek lesiethető, De 
rámutat arra is, hogy egyetemes hatasu, az 
iparos-osztáiy nagyobb köreit átfogó in.ez- 
aedés nem valhatik belő.e, mert aboz, hogy 
minden arra utalt jóravalo iparos részesül
hessen belőle, nem elegendők a rendelkezésre 
álló állami gépek. Ezért abban a rövid 
teteiben toglal|a össze álláspontját, hogy 
ingyenes gepsegelyt csak uj ipái cikkeket 
előállító kisiparos kapjon, részlelfizetesre 
azonban mindazok, akiknek erkö.csi meg
bízhatóságát az illetékes ipari testü.et iga
zolja. A végen kiemeli a fölterjesztes, hogy

ő pedig a teritett asztalra helyezte a szeder
pálinkát s melléje két kis poharat s mind
ezeket a legsaivesebb vendégszeretettel 
kinálgatta. Hogy sértve ne éresze mzgát, 
helyet foglaltam asztalánál éa elfogadtam a 
tiz órait. Beszélgetés kösben elmondotta, 
hogy ismerte édes atyámat, aki jó barátja 
volt s hogy engem is nagyon szeret s éppen 
ezért nem tudja megérteni, hogy miért 
csaptam fel én is fináncnak.

Csodálkozva néztem rá s kérdém tőle: 
— De bátya 1 Miért neves engem 

fináncnak.
— Hát biz’ édes öcsém, ez az egész 

összeírás, amit maguk csinálnak, csak arra 
való, hogy abból uj adót sózzanak a szegény 
emberek nyakába. Hej 1 pedig már úgy is 
sokat fisét a nép 1

Hasztalan volt minden érvelésem, ame
lyet okoskodása ellen felhoztam. Csak a 
fejét csóválta, de véleményét mogdönteni 
nem engedte.

A népszámlálás után körülbelül egy év 
múlva találkoztam vele s mert esen idő 
alatt nem állott be adóemelés, — a talál
kozásnál barátságosan megveregette a vál
tamat s igy saólt:

— No, kedves öcsém, lurkó, beismerem, 
hogy as összeíráskor magának volt igaza.

— Hát most már elhiszi, hogy akkor 
nem voltam finánc ? Kérdem tőle.

— Eihiasem — felelte ö — s arra 
kérem, hogy boosásaon meg, ha akkor 
megbántottam I

— Szó sincs megbántásról I De ha 
megbántott volna ia, kedves urambátyám, 
ezer örömmel megbocsátok. És két kézzel 
szorongattam meg felém nyújtott jobbját,

A Mindenható is szerette öt, mert meg
áldotta annyi földi jóval, amennyire annak a 
szerény embernek szüksége volt s azonfe
lül még hosszú életet is adott neki. 1877.-ben 
ülte meg aranylakodalmát, amely alkalom
mal rokonai és tisztelői bőven elhalmosták 
őt szeretetük és tiszteletük számos jelével.

Meghalt 1881,-ben, július 17.-én 81 éves 
korában. Elhunyta városszerte őszinte rész
vétet keltett éa a lakosság százai kisérték 

I koporsóját as örök nyugalom helyére.
20 év előtt városunk számos utcájának 

— igy a többi között a mai Sebeatyén- 
utcának, amely a Deák Ferenc- és Klapka- 
utcák alsó végét köti össze — nem is volt 
neve. Azelőtt utcáink közül a Teleki
utcának Fogadó-, a Honvéd-utcának Faze
kas-, as Árok-utcának Béka-, a Dam- 
jamch-utcának Kaugyi-, — a Mártont!- 
utcának Szappanos-, a Szepesi-utcának 
egyenes-, a Bottka-utcának Görbe-malom-, 
a Kálnai-ulcának Cigány-, a Klapka-utcának 
Roamaring-, a Balassa utcának Rózsa-, a 
Kossuth-utcának Három szív-, a majorba 
veaető Lássió-utcanak Sörház-utca volt a 
neve, mert E0 evnek előtte a majorban 
még sört is főztek; — a Dobó-utcát 
Polyák-utcának hívták — hihetőleg aaért, 
mart lakásait a várnak egyik ura, Eszter.

házy Miklós 1776.-ban mint hűbéreseket 
Lengyelországból telepítette oda. — A 
Rákóczi-, Mező-, Rét- és Bercsényi-utcákat 
együttvéve Tabánnak nevezték.

Városunk képviselőtestülete 1889 -ben 
elhatározván, hogy as összes utcák és terek 
megfelelő elnevezést kapjanak, — ezen 
munkálat elkészítésére — dr. Brach Ferenc, 
főorvos, Medveczky Sándor gyógyszerész és 
Kónya József rendőrkapitány személyében 
— háromtagú bizottságot küldött ki. Mi tor 
ez a bizottság munkálatában azon utcához 
ért, amelyben egykor Sebestyén lakott, dr. 
Brach Ferenc rövid gondolkozás után igy 
szólt társaihoz:

— Uraim 1 Itt töltötte el hosszú és 
példás életét városunk egy derék polgára, 
Sebestyén Lörino; ha nincs ellenvetésük, 
nevezzük azt el róla óteiesZyéH-utcának.

Ügy a bizottság, mint a város képvi
selőtestülete készséggel hozzájárult a fő
orvos által tett javaslathoz. Ezzel jutalmaz
ván meg a boldogult egyszerű csizmadiának 
kiváló polgári erényeit.

Városunk képviselőtestületének fentjei- 
zett határosat*  fényes bisonyitéka annak, 
hogy ma már nem akad ember, aki ki
csinylené vagy lenésné aa iparost s annak 
munkáját. Hiszen iparosok nélkül lebeteth n 
volna as élet. Minden, ami van, ö általuk 
lese használhatóvá, aa életnek és boldog
ságnak eszközévé. A régen múlt századok 
azon hagyománya, hogy a kérges kezet



1911. julíu* 23. B A R 3 5
M iparoktatás mélyítése éa kiterjesztése, az 
ipari közintézmények megerősítése, a kis
ipari terhek csökkentése több eredményre 
nyújt kilátást, mint a külkereskedelmi 
mérleg megjavítása. Ha százezer iparos- 
caalád megélhetését egy-két százalékkal 
tesszük könnyebbé, akkor többet lendítet
tünk a kisipar Ügyén, mintha ötszáz iparos 
vagyoni helyzetét javítjuk meg és egy 
millió koronával csökkentjük as ipari cikkek 
behozatalát.

_ Nyári mulatság. A lévai iparos 
olvasókör augusztus hó 6. án a Szakmáry- 
tóle kertben saját házalapja javára nyári 
mulatságot rendez. Belépő díj személyjegy 
1 kor. családjegy 2 K. A mulatság 5 óra
kor veszi kezdetét.

— Népiskolai könyvtárak. A val-
— és közokt. miniszter legközelebb 

rendeletét intézett az összes kir. tznfelü- 
gye őségekhez, mely szerint a Népiskolai 
lljusági Könytárak megfelelő típusát a 
Könyvkiadók Alkalmi Egyesületé-töl minden 
községi és hitfelekezeti iskolák, amelyek 
népiskolai ifjúsági könyvtárral még nem 
rendelkeznek, az állami elemi iskolákhoz 
hasonlóan az 50 filléres beiratási dijakból 
egybegyülö összeg terhére 6 évi törlesztésre 
megrendelhetik. Felhivattak a kir. tanfelü
gyelők arra, hassanak oda, hogy a népok
tatási törvény szellemének megfelelően a 
hazafias erkölcsi oktatás és aa általános 
ismeretterjesztés szempontjából igen alkal
mas és hasznos ifjúsági könyvtárak minél 
több iskola részére beszereztessenek.

— Halálozás A zólyomvármegyei 
Kadványból veti ük a gyásshirt, hogy ott 
özv. Udvardy Zsigmondné, ssül. Radvánseky 
Erzsébet, néhai Udvardy Zsigmond honi
vármegyei földbirtokos és főszolgabíró neje, 
— folyó hó 15.-én életének 75.-ik evében 
meghalt.

— Jó búzatermés vármegyénk
ben. A földmiveiesügyi miniszternek e na
pokban kiadott teimesjelentese örvendetes 
hírt ad. A jelentés szerint az idén a búza
termés csaknem ugyanakkorának ígérkezik, 
mint a tavalyi. A múlt évi búzatermés 
ugyanis 46 millió 185,023 q volt. A hiva
talos becslés pedig az ideit 46 millió 170,500 
q-ra taksálja. As országos át.agot, azaz kát. 
noldankint 7'96 métermázsát meghaladó, te
hát a legjobb termés összesen 23 várme
gyeben várható, melyek között a mi tur

ném szivesen szorongatjuk, ma már mese
beszéd. Bizony ma büszke lehet arra a 
kérges kézié minden ember, hogyha a 
munkának nyoma as. Es nemcsak Ameri
kában, de nálunk is a közbecsülés tisztes
ségében részesül és lépten-nyomon tapasz
taljuk, hogy az iparosvilág kiváló emberei 
a közélet kitűnőségei közé emelkedtek, 
akiket életükben a legnagyobb tisztelet 
környez ; haláluk után pedig büszkén emle
getjük neveiket.

Ilyen jeles férfiaink a sok körül : 
Vidats István, Ganz Abrabám, Szentpétery 
József, Szilágyi István, Csepregi János, 
Juugfer Gyula, Rajka Péter, Koatyál Ádám, 
Bakai Nándor, Valeró Antal, Walser Ferenc, 
Zsolnay Vilmos, Thék Endre stb., akik 
mint egyszerű iparosok kezdették meg pá
lyájukat ; de kitartó szorgalmukkal párosult 

■ usakarat éa folytonos tanulás mellett any- 
nyira haladtak szakmájukban, hogy munká
ikkal nemosak itthon, hanem a külföld leg
műveltebb országaiban is hírnevet és dicső
séget szereztek úgy maguknak, mint a 
magyar iparnak.

Ezektől vegyenek példát a ezeknek 
nyomdokain haladjanak a mi iparosaink s 
akkor nemcsak ők lesznek boldogok, de 
munkájuk által felvirágzik hazánk ipara és 
rajtuk is teljesedni fog ama szép mondás, 
hogy; a munka koronája : az Isten áldása I 

megyénk holdankint 8'56 métermássával a 
harmadik helyen áll.
. “ Nagy erdőégés. Selmeczbányáról
In "‘,k’ hogy Hodrusbányu mellett az 
állam tulajdonát képező erdő csütörtökön 
délután két óra óta lángokban áll. A tűs 
lokalizálására a selmecabánjzi és a környék
ben levő összes tűzoltóságok kivonultak. 
Emberélet nem pusztult el. Az anyagi kár 
igen jelentékeny.

— A segéd nem éli gazdai hata
lom alatt. A közigazgatási bíróság egy 
felmerült eset alkalmából legközelebb ki
mondotta, hogy a kereskedő- és iparossegé
dek nem állanak gazdai hatalom alatt. A 
törvényes feltételek fenforgása esetén a 
községi választók névjegyzékébe is felve
endők.

— Uj szer a tüdövész ellen. A 
lapok már számtalanszor hoztak hirt arról, 
hogy egyes orvosok és vegyészek feltalál
ták a tüdövész elleni szert; de — sajnos — 
a sok szer közül még eddig egy sem vált 
be. Legutóbb Berlinből jelentik, hogy ott 
ogy uj tüdövészellenes szerrel folytatnak 
kísérletet. Az uj szer albumose-mentes 
tuberku'in s a neve altubei kulin. Az eddigi 
kísérletek eredménye szerint az uj szer 
állítólag kitűnő hatású és semmiféle káros 
mellékhatása nincs.

— Szeszélyes időjárás. Mialatt 
Európa középső részeiben mindenütt nagy 
hőség uralkodott a múlt napokban, addig 
egész Eszak-O.aszország felett igen hűvös 
időjárás következett be és az átlagos hő
mérséklet nappal 10 fok és éjszaka annál 
is alacsonyabb volt. Rómából azt írják, 
hogy az Apennineken és Bologna környékén 
nagy mennyiségű hó esett, az adriai partok 
mentén pedig e hó 18.-án erős vihar volt, 
amely jelentékeny károkat okozott. Velen
cében szintén bűvös volt az időjárás.

— Középiskolái tanárok nyugdl 
jazása. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium — mint értesülünk — bizalmas 
rendeletet intézett a tankerületi főigazgató
ságokhoz, hogy szólítsák fel a harminc éven 
túl szolgáló és rokkant tanárokat, hogy 
kérjék szabadságoltatásukat, amelyet azután 
a nyugdíjazás követ. így több száz tanári 
állás fog megüresedni, amelyet még augusz
tusban be fognak tölteni friss erőkkel. Az 
intézkedés, amely a nyugdíjalapot nehány 
százezer koronával fogja megterhelni, sok 
olyan tanárt ér, akik még továbbra is szol
gáltak volna. A rendelet as érdekelt tanárok 
köreben nagy izgalmat keltett.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügy
miniszter Seéki Ferenc aranyosmaróti kir. 
törvényszéki fogbázfelügyelöt ugyanilyen 
minőségben a zilahi kir. törvénysaéki fog
házhoz helyezte át.

— Eljegyzés. Boldis Gyula városunk 
szülötte, csatári kántortanitó, Nyilason el
jegyezte Wagner Géza uradalmi erdész ked
ves leányát, Margitot.

— A tanerők fegyvergyakorlata. 
A honvédelmi miniszter a nyilvános vagy 
nyilvánossági joggal telruháaott tanerők 
fegyvergyakorlata tárgyában rendeletet adott 
ki. A rendelet szerint azok a tanféiÜak, 
akik tartalékos-tiszti (tisztviselői) tisztjelölti 
s ehhez hasonló rang fokozattal bírnak, a 
fegyver- és szolgálati gyakorlatra csak az 
iskolai szünidők tartama alatt hívhatók be. 
Ha ezek gyakorlatukat akként kívánják 
teljesíteni, hogy az augusztus hó közepétől 
szeptember hó végéig tartó aárógyakorlato- 
kon résztvehessenek, az illető iskolaigazga
tók hivatottak arra, hogy a behívandó egyén 
csapatparancsnokságánat Írásbeli javaslattal 
közbenjárjanak. Az ily egyének a gyakorlat 
befejezése előtt a nem-tenyleges viszonyba 
viasza nem helyezhetők.

_  Meghívó. Kreutz Gyula föv. 
tánctanár a deakcsoport növendékeivel 
1911. aug. 5. én (seombaton), kotilionnal és 
látványossági táncokkal egybekötött tánc
vizsgát tart, melyre a n. é. közönséget 
tisztelettel meghívj.. Jegyek előre váltha
tók a színházteremben. Cigányzene, kezdete 
este 8 órskor. A látványosság! táncokat, 
Mürs József zongoramester úr kíséri. A 
felnőttek esti csoportja láncvizsgája 1911. 
augusztus 6.-án (vasárnap) kezdete 8 órakor. 
Cigányzene.

— Névvéltóztatások Bettslheim lévai 
lakosnak, valamint Jolán nevű kiskorú 
gyermeke osaládi nevének Berényi-re — 
és Róseneveiy Füiöp csiffári lakos, valamint 
Erzsébet nevű kiskorú gyermeke családi 
nevének Orbán-ra kért átváltoztatása belügy
miniszteri rendelettel megengedtetett.

— Drágább less a pálinka le. Ha 
az antikoboliata törekvéseknek hasznára 
válik, akkor csak dicsérhetjük azt a rende
letet, amely szerint — mint értesülünk — 
szeptember hó 1.-től kezdve húsz koronával 
felemelik a szesz hektoliterjét.

— Pályázat hasal vincellérisko
lákba. A földmivelésügyi minisztérium köz
zétette a pozsonyi, egri, bihardiossegi és 
nagyenyedi vincellériskolába való felvételre 
vonatkozó pályázati hirdetést. A vincelléris
kolákba felvétetnek 16 életévüket betöltött, 
népiskolát végzett ép, erős növendékek, 
akik aa iskolában lakást és ellátást kapnak. 
— Szegény sorsú pályázók díjmentesen és 
bizonyos kedvezmények élvezésével vétet
nek fel. Előnyben részesülnek azok, a kik 
katonai kötelese'tségüknek eleget tettek, 
továbbá a szölömüvelök, pincekezelők, ker
tészek és kádárok fiai. A kérvényeket as 
illető iskolák igazgatóságához aug. 15-éig 
lehet benyújtani.

Az egészség ésszerű ápolásánál 
a szabályoz emésztésre kell a fősúlyt 
helyezni. Erre a célra a legkiválóbb 
orvosok véleménye szerint kizárólag az 
évtizedek óta bevált Ferencz József 
keserííviz használandó, mert kitűnő 
hatása abban nyilvánul, hogy kíméle
tes, úgyszólván természetes úton Állítja 
helyre az emésztést. Három evőkanál 
valódi Ferencz József-viz a reggeli 
előtt véve mindig a kívánt kellemes 
felfrissítő hatással jár. Kap
ható a gyógytárakban és ásványvíz
üzletekben.

Közönség köréből
Nyilvános köszönet

A ,Barsmegyei Tanítók Hásá^-ra A’ín- 
tor Istvan és Veidenho/'er Ida gyűjtő ivén 
adakoztak : Nedecky Vince főszolgabíró 20 
kor., Dr. Demeny Gyula 10 kor., Dr. 
Groszmann Henrik 10 kor., Pollák Zsigmond 
10 kor., Takarékfiók 10 kor, Prónay Nán
dor 5 kor., Dr. Oravetz Kálmán 5 kor., 
Dr. Kovács P. 5 kor., Dr. Adier 5 kor., 
Fiscber Miksa 6 kor., Kósa Andor 5 kor., 
Vajda Béla 5 kor., Várady Károly 4 kor., 
Garami Ármin 3 kor., avarba István 3 
kor., Dr. Kovács Gyula 3 kor, Hiller 
József 2 kor., Nikora József 2 kor,, Demény 
Béla 2 kor, összesen : 114 korona. Fogad
ják a nemesszivű adakozók a jó, a nemes 
ügy nevében hálás köszöJetünket.

Vámosladány, 1911, évi julius 20.
Végh István, Deák Adolf,

elnök. főpénztáros.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései 
tett, évi julius bó 16-tól 1911. évi julius hó 33 -ig.

Szerkesztői üzenet.
P. L. Nayyölved' Olvastuk már » É. V.-bsu.

SzQlotéz.

A szálúi neve
■s.

&
A gyermek 

neve

8tyevko András Pollák K. leány Margit
Sztribula József Viezencz E. leány Eszter
Lévai János Rovataik Antónia leány Antónia
Fégi János Mayer Róza leány Anna
Safarik Mihály Nagy Kalalin fiú Mihály
Bzenessy Kálmán Borcsányi I. leány Erzsébet
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Lévai piaciárak
Bot.ivu.i8 : Kónya Jó»»aí r«nd8rkap't*ny

Busa m.-nésiánként 22 kor. — fill.
22 kor. 40 Kétssere. 17 kor. — fill. 17 
kor. 60 fill. — Ro” 16 kor. 80 fill. 17 kor- 
40 fill. — Árpi 18 kor. — fill. 19 kor. 
Zab 19 kor. — fill. 20 kor. — fii 
Kukorioa 18 kor. — fill. 19 kor. — fi. 
— Lanoae 24 kor. 40 fill. 25 sor. 40 fill. — 
Bab 20 kor — fill. 21 kor. — fi'l — Kő- 
j >a 12 kor. — fill. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló 
here terméazeítöl arankamentes 168 -174 
Vörös lóhere, kis aránkás 145—162 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 110—120 Luoserna 
természettől arankamentea 185—200 Lu- 
cserna, világos szemű aránkás 160 17q

Nyilttér.

M O LL- F ÉLE
LS E I DLITZsPORjj 
Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és az illő (létmód egyébb követkéz 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 keresi.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 0IF**  
készítmény iL

r M OLL-FE LE J

bedörxsölés,
elismert, régi jóhirnevü báziszer 
szaggatás és hűiéiből származó 

mindennemű betegaég-k ellen.
Eredeti üvog ára leoz. 2.

Kapható minden gyógyszertárban 
MSO és drogériában WW 

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbnen 9.

Gőzeke szántás.
Tiaste'ettel ér entem a gasda-köiönséget, 
hogy göieke vállalatom esuttal 1 lusta hatá
ron működik, s igy nagyon előnyős felté
telek mellett bármily teriedelmü szántásokat 
eivál alok. Verő Sándor gasdaBági gép 
gyár érc- és vasöntöde) * Nyitrán.

Császárfürdő. és té?i gyógyhely a 
magyar írgalmasrrnd tulajdona. Eleörangn 
kénes hévvizű gyógyfürdő ; mvdirn beren
dezésű gőzfürdő, kényelmei iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, küöo hölgyek és 
urak részére. Török-, kő- és márványfür- 
dök : hőlég-, szénsavas- és viliamosvizfür- 
dők. A fürdők kitűnő eredménnyel hassnál- 
tatnak főleg csuzos bantalmaknal és ideg
balok ellen ivó kúra és légzőszervek hurutos 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kénye'mes 
lakószoba. Szolid keielés, jutát yos árak. 
G ógy és zenodij niuci. Prorpektust ingten 
és bél mentve küld.

Az Igazgatóság

Mindenféle fém, valamiut tört gép 
alkatrészeket, öntvényeket stb. csakis 
Autogén forrasztással lehet gyorsan és 

pontosan végeztetni.

Mn.da.rAKT Jónás lakatos mesternél 
Léva, Zugó utca 6.

Szivattyús kút
teljes felszereléssel 17 méter 
mélységre eladó. Ugyanott 
egy ülő gyermekkád Jutá
nyosán eladó. Bővebbet Ma
darász Jónás lakatos mester, 
Léva Zúgó utcza 6. szám.

Bor eladás.
Saját termésű 1909. évi Rizling 
és Ezerjó faj borból 120 hekt. á, 
60 kor. 1910. évi ugyanoly fajból 
80 hekt. á 54 kor. átvehető egész
ben vagy kisebb tételekben 
Nécsey Józsefnél Vereb élyen.

Védjegy: „Horgonyt*

I
I

&
&
MK

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziaxer, mely mir 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél

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

gyógyszerésznél, Budapest.

Dl Rlcbter gyógyszertári u .Ariit iriszliihT, 
Prágában, Elisabethstnuwe 5 neu.

Ajánljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beslzerzett

fűszer- és gyarmatáruinkat,

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14. LÉVA. Alapittatott 1881.

valamint állandóan friss csemege- 
Sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb csemegeáruinkat.
Közvetlen kávéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekintetében 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-íedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru, potroleum 
benzin, carbit. és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáTU padló por- 
mehte8itő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland és románczement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasó és lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron I 

Varrógépek 
5 é -v 1 jótálláara.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk légii omabb nickel, alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekből, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, aczél répavilla és répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, fűrész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok épü
let és butorvasalások, olsjozók, kenőszelencék, gép 
szíjak, szivattyúk, kindertömlők, tömitő anyagok, viz-szájak. szivattyúk, ktndertömlők, tömitő anyagok, 
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vasczikkekből.

LegcéJszeitíbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szlves megkeresésre készséggel szolgálunk specziálla 

árajánlattal. — Nagybani vételnél külön nján'at.
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Kiadó ház.
Mángorló-utca 17-ik 8Z. modern épület, 
melyben 4 szoba, konyha, fürdőszoba, 
éléskamra, üvegezett folyosó, azonkívül 
mellékházban cselédszoba és mosó
konyha, két udvar és kis kert van, 

november I töl bérbeadó,

Feltételek Tokody Imre háztulajdo
nosnál tudhatok meg.

.A20LLA“| 
szakorvosok! 
által meg.\ 

vizsgálva és 
legjobbnak I 
min ősiive I 

van.
Két évi jót-l

tucatonként}
4.-,
8.—, és I

10. korona]

ffOLLK™
GUMMI

u különlegesség.
■ A tudomány maii 

állása szerint A 
bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvsi(r. JA ■

Az 
,OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak va 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min- 
den gyógy, 
szertárácan 
(8 jobb dro 
gériákban.

Követelje azonban, hogy a szállítója Önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb
értékű silány utánzatot mint nép oly jót*  feldicsérni.
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az

„0LLAü gnnuninár Wien. Hj437 Fraterstrasse 5?
kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában.

© 
ö$
M

KALMAB, és E1TGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Szlvógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb Üzeme 
BBenzu nyersolaj motor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos eaéplőkésileteit, melyek 

bámulatos egyszerű azerkezetüek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. Kaltség 
vetés és árjegyzék ingyen és bó.-mentve.

Elönyomda ! ©□
Nyári újdonságok:

*

>1
*

Delain, zephir, batiszt, ruhadisz, 
csipke, betét, hímzés stb.

Női és úri fehérnemű, nyakkendő, 
harisnya, zsebkendő nagy választékban.

© 
©

► <

SZILÁRD JÓZSEF
divatáruházábrn 

PALOTA.CÁLVI/N

g ___
} Pontos

----------1 ©
arak! ©
------- 1 ©

SSF Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy uj toérkiocHi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel
Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

„A köztudatba ment át“, S. 

Kállay Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utca 28. sz.

szállítja 
teljes jótállás mellett 

a leghirnevesebb 
motorcséplőkeszleteket

J J Saját érdekében kérjen minden gazda disz főár- 
• ■ lapot, melyet Ingyen és bérmentve küld a gyár. 

Fontos figyelmeztetés! 
Kállay LAJOS hírneves motorgyára nem tévesz

tendő össze más Kállay nevű cégekkel.

latinat '.íttida&dXfád a(

Knapp Dávid, §
mezőgazdasági és varrógépek

nagy raktára LÉVÁN- Telefon mám: 33 
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 8CHBANTZ féle gőz
cséplő készletek, GANZ-téle motorok mind«n 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— gépek és géprészek.------------

s
7

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

= VIHNYE. =
Távlratczim: /Dl D CM PH VI? \ Interurbán talef.n :

Sörgyár Vihnyepeszarény (BAnOlilDUllfiJ Vlhnyepeszerény 7. sz.

Ajánljuk kitűnő minőségű

„aczélsör"
név alatt forgalomba hozott gyártmányunkat. 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 hl. hordókban 
és 0.5 és 0.7 1. palsczkokban.

Léván és vidékén egyedüli elárusító
WEIL JAKAB

Léva M ártonfy-utcza 9 szám. 
/Pártoljuk: a. megyei ipart !

r H’F' %$$$>'/a ;
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MEGHÍVÁS.

A NYITRAI és TÁRSA irodalmi 
és nyomdai részvénytársulai

-»■ ■ ■■■;..=: Első évi ■

rendes közgyűlését
1911. évi augusztus hó 2.-án délután 3 órakor 
a Lévai Takarékpénztár Igazgatósági szobájában 

fogja megtartani, melyre a t. részvényesek ezennel 
meghivatnak.

T0.rg--ya.iz
1) A közgyűlés határozatképességének megállapítása, jegyző 

választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése'.
2) A zárszámadások előterjesztése, az igazgatóság javaslatai 

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

3) Egy igazgatósági tag lemondása folytán, egy igazgatósági 
tag választása s a lemondott igazgatósági tagnak a felmentveny 
megadása és részvények kiadása.

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

ványok tárgyalása.
Kelt Léván, 1911. julius hó 19.

Az igazgatóság.
Kivonat az alapazabályok 9. §-ából : .Szavazati joggal csak azon rétivé 

nyesek bírnak, kiknek n-vére a részvények a közgyűlés megtartása előtt l<>„- 
alább 60 nappal a törzskönyvben átírattak*.  s

A részvények az üzlet pénztáránál a gyűlést megelőző nap esti r 
órájáig elismervény ellenében letétbe helyezendök. r

Léva, 1911. junius hó 30.

Mérleg-számla 1911. junius hó 30

Bélyeg 
óvadék 
üzleti berendezés 10% levonás után 
Gépek, eszközök, betűk „ „
Nyomdai berend. és anyagok ,
Jogok — — — „ „
Kölcsönkönyvtár — „ „
Részvényesek — — — — —
Adósok — — — — — —
Pénztár — — — — — —

Részvénytöke
Hitelezők — 
Átmeneti tétel (adók) 
Nyereség

f. K. f.
1Fkl.!

17157 23 54
143 55 63.72

1844 59 80
1130 —

19878 72
1449 60
9000 —
1861 80
350 —

18158 ŐS
2281 (1- •

73255 15 1

Követel.

Teher

s

60000
3795
1800
7659

Schubert Fái
1. v. igazgató.

Horatelk János
üi'et’-eielö.

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

Fodor Adolf 
f. b. tag.

SzlJassy Dezső
f. b. elnök.

Ortmann Fidél
f. b. tag.

1911. évi 2284 szám.

WMaiís ü erdőben IMn.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó garamrévi, 

geletneki, Selmecbányái és jálnai erdőgondnokságok ke
rületében az Isii—1912 években való kihasználásra 
kijelölt 6767 darab 80030 korona becsértékű tölgyfa 7 
eladási csoportra megosztva zárt írásbeli ajánlatok utján 
fog eladatni.

Ajánlatok melyek 1911 évi augusztus hó 2R-án 
déli 12 óráig nyújtandók be Zsarnócán a m. kir. erdő
hivatalnál, augusztus hó 29-én délelőtt 10 órakor 
fognak az erdőbivatal tanácstermében nyilvánosan fel
bontatni.

Árverési és szerződési föltételek a faanyagok és ki
kiáltási árak részletes kimutatás, ajánlati űrlap és boríték 
a zsarnócai m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Zsarnóca, 1911. évi julius hó.
leír, erdőhivatal.

Nagyobb gépgyár keres megbízható

képviselőt
Léván felállítandó bizományi raktár vezetésére. Óvadék 
megállapodás iserint. Ajánlatok Blockner J. hirdető 
irodájába, Budapest, IV., Semmelweis-utca 4 „Motor 
3055*  jelige alatt küldendők.

Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek 

Meghívók Nyitrai és Társa r. t. 
Eljegyzési kártyát könyvnyomdáJában> _ Lévan.

IRODA: ”
ERZSÉBET KÖRÚT 4f

•sv
GYÁR:
GYÖMRÖ! UT 40 42.

_ ..... Q
MERLEGGÉPGYÁR 
Részvénytársaság

BUDAPEST
• « *■•**.- . A

> X jlL . '

E LSÖ_ _
GAZDASÁGI .KERESKEDELMkÉi VASI 
.o mérlegek 

KERVISELOKHERESrETNEK.

Nyomatott Nyitrai éa Táras r. t. gyonsajtóján Léván.


