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Közgazdasági életünk 
pangása.

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

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

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

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

A tőke érzékenyebb, mint a va
kon bizó magyar lélek, azt sem paci- 
fikálni, sem agyonbeszélni, még ke- 
vésbbé vele paktumot kötni — soha
sem lehet. Mindig azt cselekszi és 
arra vállalkozik, amiből méltó és ál
landó hasznot remél. Kalandokba, a 
maga öSBzeségében értve, államot fen- 
tartó, remzetet tápláló erejével, egy
szerűen nem is bocsátkozhatik. Sokkal 
hamarább boazulná meg magát a gaz
dasági élet k ijátszbatatlan törvénysze
rűsége. És ha némely vonalán az ilyen 
bizonytalan gazdasági életnek, mégis 
belemenne egyetlen és bizonytalan 
kilátásaival, szokott vállalkozásaiba, 
több, mint bizonyos, bogy elszámitauá 
magát és nem birván összevágó kon
taktusba jr.lm a szükségszerűen egybe
kapcsolódó, de ily viszonyok között 
kevésbbé-kevés és mindenképen tar
tózkodásra utalt egyéb gazdasági ér
dekeltségekkel, csak egy szomorú 
scrsra jutna, ugyanis ; fölemésztené ön
magát. Ez pedig semmiféle vállalkozási 
kedvnek es szellemnek nem lehet 
sem célja, még kevesbbé feladata. A 
tőke és vállalkozás ezért és tisztán 
ez okból tartózkodó már évek óta 

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

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

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

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

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

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

A lévai tisztviselők fogyasztási 
I szövetkezetének alapszabálytervezete. 
J

I. Fejezet.
1. §■

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

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

fogyasztási szövetkezető Léván“ korlátolt 
felelősséggel. A cégjegyzés akként történik, 
hogy a szövetkezet írott vagy nyomtatott 
cége alá az igazgató vagy a helyettese és 
egy másik igazgatósági tag saját törvény- 
székileg bejegyzett aláírását jegyzi.

3. §•
A szövetkezet székhelye : Léva.

§•
A szövetkezet tartama : határozatlan.

ö- §•
A szövetkezet összes hirdetményei egy 

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

II. Fejezet,
A szövetkezet tagjai, ezek jogai és 

kötelezettségei.
6. §.

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

7- §•
A tagság megszűnik a 8. 9. és 10. 

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

Az eiőzö § bán felsorolt esetekben a 
tagsággal járt s az alapszabályokból folyó 
összes kötelezettségeknek a kilépés vagy 
kilátás időpontja utáni felállásra nézve a 
kereskedelmi törvény 236 ik és 254-ik tj-ai 
irányadók.

9- §•
Bármely tag az igazgatóság, illetőleg 

közgyűlés által kiz; rható, ha a szövetke
zetiek ellene fennálló és biroilag megítélt 
követelése végrehajtás utján sem hajtható 
be, avagy ha a izövetkezet érdekeivel 
ellenkező eljárást, tagtársaival szemben ösi- 
szetérbet'enséget tanúéit és ha a fogyasz
tási szövetkezetből rendsaerínt nem vásárol.
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10. §.
A ssövetkezetből kilépett vagy kicárt 

tag befizetett üzletrészeinek teljes értékét 
visszakapja éa caak a szövotkozet irányá
ban fonálló kötelezettségből eredő terhei 
vonhatók le.

11. §.
A tag kötelea :
a) Ha évi jövedelme 1000 koronát 

meg uem halad egy, ha évi jövedelme 2000 
koronát meg nem haladó kettő, ha ennél 
többet, de 4000 koronát nem halad meg 
négy, éa ha 4000 koronát meghalad, hat 
üzletrészt jegyezni és a befizetéseket a 
közgyűlés által meghatározott időben pon
tosan teljeaiteni. Jogában áll azonbau min
den tagnak két üzletrésszel többet is je
gyezni, ha családtagjainak száma az állandó 
cselédet is beleszámítva 5 vagy ennél több. 
Aki ez alapon két üzletrésszel többet je
gyez, nem vesziti el ehez való jogát, ha idő
közben családtagjainak száma 5-nél keve
sebb lesz ia.

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

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

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

») Köteles, ha a sor reá kerül, a sző 
vetkezet elárusitáai helyén napibiztos lenni.

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

talékra.
b) A fogyasztási szövetkezetből vá

sárolni.
c) A közgyűlésen tanácskozási, szava

zási és választói jogot gyakorolni.

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

III. Fejezet.
A szövetkezőt működése :

13. §•
A tagok által befizetendő egy üzletrész 

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

14. §.
A szövetkezetét ért veszteségek min

denkor elsősorban az illető üzletév tiszta 
jövedelméből — másodsorban a tartalék

üzletrészekalapból és harmadsorban az
értékéből fizetendők.

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

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

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

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

16. §.
A szövetkezet tsgjainak az általuk 

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

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

Az előbbi pontban meghatározott hitel 
kimerítése után a tag vásárlásait csak kész
pénzfizetés mellett eszközölheti. Fontos 
okoknál fogva kivételes esetekben magasabb 
hitel is megszavazható.

Az üzleti év február hó utolsó napján 
záródik.

IV. Fejezet.
A szövetkezet szervezete.

17. §.
A szövetkezet közegei : a) közgyűlés, 

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

18. í
a) Közgyűlés.

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

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

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

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

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

19. §.
A szövetkezet évenként egy rendes 

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

TÁRCA.

É8 ahogy elmúlnak hosszú 
századok.

Én ahogy elmúlnak hosszú századok, 
b.yymás után mennek kicsinyek, nagyok. 
Nyom nélkül eltűnnek tárak, templomok; 
Elborítja mind a Stiaből jött hontok, 
lfc a fehér lélek, hogyha szárnya ép, 
A sir küszöbén át uj világba lép: 
Hol térnek s időnek a határa áll, 
A te sátorodra, Uram, rátalál.

Ott ran a középpont, — ott a gépezet, 
Mely időben s tűben világot vezet. . . 
Innen és túl rajta nincsen semmi sem, 
Mégis minden Ösvény csak oda ti szén.

kincsen ott napltnyagta, nincsen ott kelet, 
•S' mégis mind a kettőt ottan megleled. 
Mint a sarkon minden délkör összefut, 
A vég és a kezdet mind egy pontra jut.
S míg a földön múlnak hossza századok, 
Itt e pontban minden egyformán ragyog;
Nem jelent az óra, születést, halált,
Nem forog a föld ott s az idő megállt.

Xer^ék János-

Irodalomtörténetünk kezdete.
Azt a kérdést, hogy mik lehettek a 

magyar nemzeti szel em első nyelvbeli alko
tásai, sűrű és ölök homály takarja s szinte 
önkéntelenül ötlik eszébe a gondolkodónak 
aa a másik kérdés, bogy; mégis miért 
kezdjük irodalomtörténetünket a pogány 

korral, melyből Írott emlékeink nem ma
radtak ?

A nemzeti költészet aranykorának re
mekeit, melyek úgy a szerkezet tökéletes
sége, mint a remek nyelvezet és gördülé
keny verselesnél fogva a befejezettség 
szinvoua'án állanak, úgy érthetjük meg és 
élvezhetjük igazán, Jia ismerjük a forrásokat 
is, amelyekből, vagy sao’yek által e nagy 
müvek ke etkeziek ; ba nmerjük e lelket, 
mely e foiráeokból ihletet merített s ha 
üzenjük azt a kapcsolatot, mely ezt a 
költői ihletet a mi lelkűikbe is átszűri.

Hatszáz évnél is több idő telt el a 
Halotti Beszéd Írása kólától addig, mig a 
nemzeti költészet ciúcsán Arany megjelent 
és általa a magyar nemzeti müköltészet 
nemcsak a magyar nép leikébe onthatta 
melegét, hanem ragyogó sugarai e haza 
határain tűi is fényt árasztottak; de mig 
ez megtörténhetett, mennyi gyönge eről
ködés, erőtlen felluzduáe, bálvány utánzás, 
helytelen irányú törekvés és élettelen 
munka veszett kárba és mennyi nagy Bzel- 
iem dicsősége tűit bele korába, mely
nek határain túl sem tudott tovább 
élni és tovább hatni a nagy távolság miatt, 
mely lelkét a magyar nép lelkétöl, az égést 
nemzet leikétől elválasztotta!

Ha e foseiu kor nagyobb müveit, ma
radandóbb alkotásait, vagy a nemtel égésié
nek kedvesebb fő.tői alkotásokat vizsgáljuk, 
hatámkiak és maiadandóságukuak titkát 

nagyrészt abban találjuk, hogy volt bennük, 
n< ha tok volt fentük a magyar lélek e emei- 
ből; rsgy vo't a kapcsolat a mű felfogása, 

alapgondolata és a mü jelleme és szelleme 

között. A Zrmyiász alapgondolata: a vitéz
ség és vallásosság, a nemzet lelkében is él, 
beleuyulik abba a korba, mikor még nem 
is volt hazája a magyarnak és bár pogány 
volt, de volt tiszta és egyszerű vallása is, 
komoly istentisztelete és józan vallásos szo
kása. Gyöngyösi költészete ia mé.yen bele
szánt a honi talajba, azt adja a nemzetnek, 
amit szeret, ami a leikével rokon; a a 
nemiet rgétze mm érti a Alurányi l'énust 
szel kezei beli fogyatékosságét, csak azt 
hogy a költő a leikétől beszél az ö leiké
hez, magyar lélek bői magyar lélekhez; úgy 
érzi a szépet, mint ö és ki is tudja úgy 
fejezni. És a kurue-költéstel miért nem vé
szit soha értékéből és miért maradt meg 
hatása 200 év után ia olyan fnaaen és 
olyan üdén? Mert a nemzet leike szólal 
meg benne, a magyar nép vágyai, ezabad- 

• ágazeretete, fájdalma, szenvedése és néha 
egy-egy kis ötöm ia, hogy megverhette a 
labancot.

Az irodalmi müvekből a nemzet lelke 
szól liozzáz k, tehát hatásuknak a titka ia 
a nemzeti lélekben gyökerezik. Az igazi 
nagy költői alkottat csak úgy élvezhetjük, 
ha erezzük benne azt a lelki összeköttetést 
is, mely benzünket fajunk alspjeilemehea fűz, 
vagy helyesebben : az aa igazi magyar köl
tői a kotás, me yben megvan ez a kapcsolat 
a megjár jeliem valamely a apvonásával.

De ezt a lelket úgy ismerjük meg 
egész mivoltában, ha ismerjük azokat az 
alapvonásokat is, melyeke nemzet lelkében 
ősidőktől fogva megvoltak. Ha arra a po-
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A közgyűlés napját aa igargatóság ha

tárolva meg éa a szövetkezeti üzletben 
kifüggesztendő meghívó által teszi közzé; 
egyszersmind egy, a közgyűlés által kijelö
lendő lapban is közzéteszi. Mindkét köszé- 
tételnek a kőzgjü'és napját megelőzőleg 
legalább 8 nappal kell megtörténnie.

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

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

Folyt, kö”,

Különfélék.
— A király Budapesten. A király 

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

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

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

Ismernünk kell tehát a jelenre vezető 
útját is nemzetünk életének, ast as időt, 
mikor még nem volt nemzet a magyar; 
ismernüik kell, hogy miijén volt a magyar 
lélek kezdetben, mik alapvonásai, hogy in
dult változásnak és fejlődésnek, mikben 
nyilatkozott faji jellege, hogyan élt, miért 
lelkesedett, miben telt öröme, mi volt a 
büszkesége és mi módon táplálkozott a 
szelleme.

Az irodalom a szellemi működés ügye, 
ez meg faji jellemétől, polgári állapoténak 
milyenségétől függ. De a pogány korban, 
a vezérek korában a magyarnak még nem 
voltak megállapodott polgári viszonyai s 
nagyon kevés és homályos, smit e kor vi
szonyairól tudunk. Már Ázsiában is ván
dorlás, zaklatás as élete, ide-oda barango
lás és harc; Euiépátan kalandozás még a 
honfoglalás után ia, de mégis vannak ada
taink, mikből faji jellegükre és kezdetleges 
művelődésükre lehet következtetnünk, tud
juk, bogy volt fogékonyságuk a polgároso
dásra, fegyverei; Ízlésről tanúskodnak s Leó 
is megemlékezik finomabb hajlamaikról. 

tást Krizsán Mihály apát-plébános végezte. 
A beszentelés után Förstor Aurél orss. 
képviselő megható búcsúbeszédet mondott, 
melynek végeztével a halottat a pályaud
varra vittéz és útnak indították Bzombat- 
falvára. Ott temették el e hó 2Ö.-án a csa
ládi sírboltba.

— A lévai tisztviselők egyesüle
tének választmánya e hó 25-én tartott 
ülésében elhatározta, bogy — tekintettel 
azon körülményre, mely szerint a katona
tisztek részére Léván is magasabb lakbér 
lett megállapítva, — a tisztviselők lakbéré
nek emelése tárgyában két évvel ezelőtt a 
kormányhoz beterjesztett felebbezéBének 
elintézését küldöttségileg fogja megsürgetni. 
A küldöttség tagjai : Holló Sándor, elnök, 
Bódogb LajoB, dr. Heinrich Győző, Köves
kuti Jenő és Bajacsek János, ki átnyújtandó 
memorandum támogatására és a küldöttség
hez való csatlakozásra egyúttal felkéri a 
vármegye főispánját éa Polónyi Géza ország
gyűlési képviselőt is. — Elhatározta továbbá 
a választmány, hogy a Pogány Virgil kir. já- 
rásbiió által nagy gonddal és körültekintés
sel elkészített fogyasztási szövetkezeinek alap
szabály tervezetét tanulmányozás céljából lapuuk 
utján egész terjedelmébon^leközli és az ér
deklődök figyelmébe ajánlja.

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

— Ezfistlakodalom. Konkoly 'lhege 
Sándor hontszántói földbirtokos és neje, 
Toldy Ella, e hó 26.-án ünnpelték meg 
boldog házasságuknak 25.-ik évfordulóját. A 
s«ép és kedves családi ünnepélyen Hontvár- 
megye szine-java megjelent és vidám hsn-

Sejthetjük, hogy az ösmagyar lelke 
természeténél fogva komoly borongás lehe
tett, a gondok közt komor és szigorú, vitéz 
a küzdelemben, családias a küzdelmek után ; 
szeret mulatni a pihenés idején, lakomáin 
énekmondókat és igriceket hallgat, énekü
kön elandalodik és lelke újra érzi a küz
delmeket, a csak azokat az énekeket hallja 
mindig és szereti hallani, melyek az ö vi
tézségükről, bőseikről, nagyjaikról és elő
deikről szolénak és ez elődök vitézségének 
emlékét ezen énekmondók őrzik éa ápolják, 
tőlük megtanulja a nép és meg íb szereti 
s eközben nemcsak sz ének válik sajátjává, 
hanem a daloló sí kedv is; lelkének alapvo
násává lesz, borong a bubán és dalol, vi
gad as öiömoen dalolva, napi élete dal 
közt folyik, dalban telik, dalol a harcme
zén, úgy űzi as ellenséget és úgy bujdosik 

a szomorú napokban ; s mikor neki is da
lolni akar valaki, a költő, akkor aat a 
búrt kell megütnie, melynek mindjárt az 
első akkordja a leikéhez talál; arról kell 
énekelnie a kedvéért, amiről maga is szi
veién dalolt éa úgy kell hozta stólni, hoyy 
li is értse : magyar lélekhez magyarán.

8 mikor egy nagy nemzeti irodalom 
történetét tanulni ét érteni akarjuk, a Vol
ga melléki puszták magyarjának a lelkét 
kell t égigb isérnünk azokon a távozásokon, 
amelyeken ezer éven át eljutott Petőfi da
laihoz és János Vitézéhez, Arany Toldijához 
éa balladáiból, melyekben az eaeréves ma
gyar lélek éa magyar indulat hullámzik éa 
pezseg.

■•bők János. 

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

— A Kath. Kör farsangi mulatságáról 
már hetek előtt úgy vélekedtek, hogy egyet 
dűl annak vendégei töltik meg egészen uj 
szinház termünket. A jelek csakugyan olya
nok, hogy a jóslat teljesül. Szétment eddig 
1200 meghívó és még mindig sokan nem 
kaptak azok közül, akik készülnek a bálra. 
Ezeknek azt üzeni a rendezőség, bogy 
meghívó nélkül is tartsák magukat meghí
vottaknak. Szívesen látott vendégek lesznek. 
Lám, hogy a szép, a művészi mennyire 
vonz 1 A finom ízléssel összeállított műsor, 
a művészi színvonalon álló szereplők büsz
kék lehetnek a publikumukra. Dr. Herbsi 
vasárnap itt járt r a templomi orgonán 
játszott egy pár klasszikus darabot a hír- 
teienében összegyűlt hivatott bírálók nagy 
élvezetére. Itt említjük meg, hogy a műsor
ban jelzett szavaló, Kotma Vilma k. a., 
megbetegedett ; szerepét méltó partnere : 
Francisczy Irma k, a. volt szives elvállalni.

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

— Kinevezés. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Hámot Péterné, Dusovszky 
Mária aranyosmaróti igazgató-tanítónőt a 
IX- f zetési osztályba nevezte ki.

— A kath. egyház statisztikája. 
Az egyházi évkönyv statisztikai adatai 
szerint a katholikus egyháznak jelenleg 50 
bibornoka, 13 pátriárkája, 297 érseke éa 
1257 püspöke van. Az összes katholikuaok 
száma 285,012,838, akik közül 182,437,522 
Európában lakik és pedig 177,385,844 latin 
és 5,051,678 keleti szertartásu. Ázsiában 
5,422,847 a katholikuaok száma. Afrikában 
2,651,740, Amerikában 86,996,513, Ausztrá
liában pedig 4,274,422.

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

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

— Gazdasági tudósító. A földmí- 
velésügyi miniszter vármegyénk garamszent- 
kereszti járására Tetnesváry Béla, m. kir. 
erdötanácsos, zsarnócai lakost a gazdasági 
tudósítói tiszttel bizta meg.

— Baba-tündér. Mint értesülünk, a 
lévai izr. nőegylet ez évben a farsang zára
dékául fogja mulatságát megtartani, még 
podig * „Baba-tündér" táncegyveleg bemu
tatásával, melyben több, mint 60 gyermek 
fog közreműködni ; szebbnél.szebb, ténye- 
■ebbnél-fényesebb babajelmezben.

— Emelik az államsegélyt. Poli
tikai körökben elterjedt hirek szerint a 
pénzügyminiszter a belügyi tárca költség
vetésének tárgyalásán be fogja jelentani, 
hogy a városok államsegélyét három millió
ról 5 millióra emeli. E hír még megerősí
tésre szóiul, de ha csakugyan megvalósul, 
akkor Léva államsegélye is tekintélyes ősz- 
szeggel fog emelkedni.
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— Előléptetés. Scilányi Lajos, ara- 
nyosmaróti kir. törvényszéki teiekkönyv- 
vetető, aki már 40 év óta áll a vármegye 
szolgálatában és rendkívül lelkiismeretes, 
páratlan ezorgalmu tisztviselő, a VIII. ti»e- 
téii osztályba lépett elő.

_  Táncestéi/. A Barstusgyei Casino 
Aranyosmaróton, saját helyiségeiben 1911. 
évi február bó 1.-én, este 9 órakor tánc
estélyt rendez. Belépődíj : asemélyjegy 2 K.
— Családjegy & korona.

_  Tánovigalom. A Kath. Legény
egyesület február hó 12.-én, saját helyisé
geiben, a bázalap javára műsorral egybe
kötött, zártkörű farsangi tánct igáimat ren
dez, melynek műsora : 1. Ae elöli pongyola. 
Irta: Ha/tag Etelka.Előadja : Major I onka.
2. Francia lecke (dialóg) Bottka Istvántól. 
Siemélyek : Cautorka Lőrinc: Kovács Jó
zsef e. t. Ssödi Júlia : Uhrik Böske. 3. Ho
gyan lettem én repülőgép ? Humoros jelenet. 
Irta : tizeiét Viktor. E'panaseolja : Csuvara 
László e. t. 4. Mi és népdalok. Énekli zene- 
kisérettel Medveezky Ilon a. Konfetti es tánc.
— Belépő díj : 1 korona. — Kezdete esti 
8 órakor.

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

— Kitüntetés. A vallás- éa közok
tatásügyi miniszter illaványi János garam- 
kesaii r. katb. fötanitónak aki a község 
megmagyarositásán is a legbuzgóbban fára
dozik, a tanügy terén szerzett érdemeinek 
méltó jutalmazásául 1910 júl. 1-tö kezdödöleg 
törzslizetés jellegével bíró kétszáz korona 
évi személypótlék ot engedélyezett.

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

—- Építkezés a vármegyében. Er- 
dösurány község ez évben uj iskolát, Csif- I 
tár és Hálás községek pedig uj községházat, 
illetőleg jegyzői lakot fognak építtetni.

— Vendéglősök gyűlése. A léva- 
vidéki vendéglősök, korcsmarosok, szállodá
sok és kávésok ipartársulata népes közgyű
lést tartott e hó 24.-én Léván az uj szálloda 
színháztermében. A tarta más évi jelentés, 
melyet a választmány megbízatásából dr. 
Balog Sándor, a társulat ügyésze adott 
elő, teljes mérvben megnyerte a közgyűlés 
tagjainak tetszését. Tokody Imre ipartarsu- 
lati elnök, megköszöni dr. Balognak önzet
len, buzgó működését a értékes ezüst Szivar- 
Urnát nyújtott a társulat nevében a larad- 
hatlan ügyéaznek. Végül e.határozia a köz
gyűlés, hogy mielőbb megunják a .vendég
lősök bálját-. a i . y

— Esküvők. Bakk József február hó
2.-án  tartja esküvőjét Léván Kugyela Pál 
kányával, Másikával. — Bakota János leá- 
nyát, Mariskát, február hó 11.-én vezeti 
olUrhoz tisidlösy István, a bontfüzesgyarmati 
r, kath. templomban.

_ Jelmez-estély. A Lévai Kereskedő- 
Ifjak Társulata f. évi február hó 11.-én a 
városi vigadó nagytermében, könyvtár-alapja 
javára jelmez-estélyt rendez. — Belépődíj : 
személyjegy 3 K. — Családjegy 8 K. — 
Kezdete este pont 8 órakor. — Jelmez nem 
kötelező. — Jegyek a karzatra is válthatók.

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

— Csökkenőiéiben a kivándorlás. 
Fiúméból jsn. 28.-án a gőzhajó Ö65 kiván
dorlóval indult el Newyorkba. Tekintetbe 
véve, bogy a kivándorlás az év eme részé
ben más években emelkedni szokott, a 
fentirt szám azt mutatja, hogy a kivándor
lás már csökkenőiéiben van. A kivándorlás 
egyébként az egész országban csökkenő 
irányzatot mutat.

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

— A vadászok reménye. Az idei 
esős ten loöstak nagyban akadályozza a 
vadászokat, hogy vadászterületeik vadállo
mányát kitőjjek . szert .nn.k legnagyobb 
részé megmarad. Minthogy * kevés hó is 
hamar em.vadt, a foglyok is « nyílt mezőn 
maradtak s ott bőven találnak táplálékot. 
A vadászat ideje pedig mar csak rövid 
ideig tart >gy remélhető, hogy * vadállo
mány jövőre nagyobb lesz.

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

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

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

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

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

A Dr. Kichter-léle Uniment. Caps. 
COntp. (Horgony -Pain-ExpeUer) igazi, nép
szót ü hazuzerre lett, mely számos család
ban már sok év óta mindig készletben van. 
Httfájés, csipöfájdalom, fejfájás, köszvény, 
CbÚBLul aib.-oel a HorgODj.Linimenttel való 
bedörssölések mindig fájdalomcsillapító ha
tást idézték elő : sőt járványkórnál, minő ; 
a kolera és hánythasfolyás, aa aitestnek 
Horgony-Limmenitel való bedörzsöiéBe min
dig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
haziszer jó eredménynyel alkalmaztatott 
bbdörzsöiesképpen az influenza ellen is és 
üvegekben : a K —.80, K 1.40 éa K 2.— 
a legtöbb gyógy szertár bán kapható; de 
bevásárlás alkaimaval tessék határozottan : 
Kichiet-feie Horgony-Limmentet (Horgony- 
rain-Expellert) kérni, valamint a „Horgony* 
védjegyre Ügyelni ez csak eredeti üveget 
elfogadói.

Őfelsége az olasz király és királynő 
Udvart fogorvosa ezeket írja: .Gyakran 
volt a,ka.inam mellbetegeknel, akinél egy 
enyhe h.shajiós.orhez kellett fordulnom, 
rurgo-t igénybe venni s annak enyhe, 
stmmtkép sem izgató hatással rendkívül meg 
voltam elégedve. Véleményem szerint esen 
szer valóban a jövő Uxáusának tehinthető, 
rrof. Dr. Antonio Maggioram,
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Közönség köréből.
Helyreigazítás.

Kötelességet teljesítünk, amidőn nyil
vános tudomásra hozzuk, hogy a .Stefánia**- 
árvaháaat fentartó Lévai Nöegylet folyó hó 
7,-iki estélye jöv< decinek elszámolásánál 
a részletes jegyzékből Tóth Sándor 
fögymn. igazgató úr 10 kor., íelülíizetéee 
tévesen kimaradt ; Bauer tanár, Bódogb 
Lajos, id. Lakner László, Dr. Medveczky 
Károly, Perlaki Ignác, Pollák Emil, Ordódy 
Vilmos urak valamint öav. Ruttkay Istvánná 
és Sztankay Józsefné úrasszonyok nem 4— 4, 
hanem 6—5 koronát adományoztak.

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

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

Köszönetnyilvánítás.
A közelmúltban a kővetkező kegyes 

adományokat kaptuk a „Stefánia“árvabás 
céljaira : Ö cs. és kir. Fensége Auguszta 
föbercegasszooy legkegyelmesebb adománya 
50 kor., a m. kir. belügyminisztériumtól Dr. 
Zelenyák János orsz. képviselő úr közben
járására — 1910. évi segély címén 2000 
kor., a verebélyi főszolgabíró hivatal 1910, 
évi gyűjtéseként 166 kor., 50 fii).. az obs- 
lányi főszolgabírói hivatal 1910. évi gyűj
téseként 16 kor., Dr. Rudnyánssky Titusz 
arany oamaróti töszolgab'ró úrtól 10 kor,, özv. 
Mitschke Józsefné úrnőt 1, néhai Mitschke 
József úr végrendeleti hagyatéka címén 50 
kor., készpénzt; Schu pe Alfonzné urasz- 
szonytól füstölt hús és babkészletet Lányi 
Artbúr úrtól pedig 6 drb. nyulat.

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

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

Nyilvános köszönet
A lévai katb. Legényegyasület választ

mánya hálás köszönetét mond Thuróczy 
Kornél tartomáryfőnöknek, ki az egylet 
céljaira 20 koronát küldött és dr. Kiss 
Károly theologiai tanárnak, ki az egylet 
alapitó tagjává lett.

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

pénztáros. elnök.

Köszönetnyilvánítás.
A földmiveB ifjak egy őrülete e bó 21.- én 

tartott szmiolőadás alkalmával felülfizeltek : 
Fertikó József 17, Svarba Endre Faragó Sá
muel 2*50, Melk Sándor 1 kort,, Kiss Andor, 
Kostyek J., N. N. 50— 50 fillért. A Bzives 
adományokért az egyesület nevében eaúton 
is hálás köszönetét mond,

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

egyesületi főjegyző*

Csernák Izidorné és Kostyek Józsefné 
yyüjöivén az őszi gyűjtés alkalmával a 

következők adakoztak:
Folytatás.

özv. Skvómé 2 k., Nyuli József 60 fiil., 
Schubert Pálné 2 k., öav. Csirok Jánosné 
2 k., Pogány Virgilné 1 k., özv. Babuaik 
Istvánná 2 k., özv. Udvardi Ágostonná 2 k., 
Moravekné 1 k., Sslivka Lajos 40 fiil., 
Szánj ó Miklós 20 fiil., Árvái Józsefné 2 k., 
Meisel 20 ftll., Molnár László 1 k., Rotyik 
Józsefné 80 fiil., Kavc.ár Jánosné 20 fiil., 
Spissák Józsefné 1 k., Belik József 60 fiil., 
Weinreb 1 k., Kertész 1 k., Pál Imre 1 k., 
Biumentbál 1 kM Hatícherné 2 k., Záhoruiky 
1 k., Stectö Sándor 60 fiil., Lóserth Dezső 
1 k., Steiner Albert 50 ftll., Demjén Jenő 
1 k., Kipke Áipád 1 k., N. N. 1 k., li. 
N. kO fii)., N. N. 20 fiil., N. N. 20 fiil., 
Berger 50 ftll., N. M. 20 fiil., Weiss Heu- 
nkné 1 k., Klincsok Fája Borbála 2 k., 

özv. Rozentálné 30 fiil., Teszák Józsefné 
2 k., Sstolár Mihály 1 k., Ssenesay Kálmánná
1 k ., özv Bartos Istvánná 1 k., Sárhegyi 
Jánosné 1 k„ Ehrenstein Regina 1 k., 
Szepessy Lásalóné 1 k., ifj. Mracsnyáné 
40 fiil., Novotny Sándorné 20 fiil,, Kaszás 
Károly né 1 k., Minarovich Ressöné 50 fiil., 
Jaross Józsefné termény, Rudnyánszky 
Tituszné 2 k., Nyemecz József 60 fiil., özv. 
Belopotoozkyné 1 k., N, N. 40 fiil., Duschek 
Ernöné 1 k., N. N* 10 fiil., Krizsmanekné 
80 fiil., Duaka 1 k., Peternákné 2 k., N, 
N. 10 fiil., Szabó Dávidné 1 k., Szklada 
Jósatf 20 fiil , Kiss Sándorné 30 fiil., 
Tonhaiser Mihály 2 k., Tonhaiser Ferenc
2 k., özv. Deméoy Ernöné 40 fiil., Szabó
Józsefné 2 k., Kosztolányi Pálné 20 fiil., 
Simkóné 1 k., Konecsny Józsefné 40 fiil., 
Bebula József 1 k., Hribik Ferencné 1 k., 
Potragyai Károlyué 1 k., N, N. 1 k.. özv. 
Záborszki Qyuláné 1 k., özv. Veres Lajoané 
1 k., Laufer Henrikné 1 k., Horváth
Józsefné 1 k., Bartos István 1 k„ Ozsvald, 
Istvánná 20 fiil., Thuróczy Jánosné 2 k„ 
Mácsay Lukácsné 1 k., Kucsera 50 fiil., 
Nyitrai Jánosné 1 k., Hoü’mann Arpádné 1 
Reitner Izidorné 1 k., Makats Istvánná 1 
k., Rappaportné 2 k., N. N. 40 fii1., Schweic- 
né 1 k., Sellinger Zsigmondné 2 k.,
Kempfner Jakab 2 k., Berger József 1 k., 
Sipicky 40 fiil., Stern 50 fi(l., N. N. 30 fiil., 
Dr. Medveczky Károly 2 k., Medveczky 
Sándorné 2 k., Friedmann 2 k., Vörösmar
ty né 1 k., Csillag Lajos 2 k., Ferenczy 
János 2 k., özv. Váray Lajosné 2 korona.

Folyt- köv.

Szerkesztő üzenet.
H. I. Ipolyság. Axt gondoljuk, ,V«tő“-jával úgy 

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

F. B. Budapest. Besoroltuk
F. 6. Versei nem közölhetők.
F. S- E. Léva. Talán már a jővő számban hozzuk 
K. J. Budapest. így adjuk majd.
F* P. Korpona. Csak alapos átdolgozás - tán jö- 

etnv a „Probléma* is, meg a „tírabdil* is.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi jan. hó 22-től 1911. évi jan. hó 29-ig.

Születés.

A szőlőt uete
<y v A gyermek 

neve
6°

Sxkladau Jánot Lehocski Zs- fiú Pál

Házasság,

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

ifj. Sinkoviea János Sstribula T. I r. kath.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora á halál oka

öxv. Hajnal József 
Szirota Ilona 
őzt. Hlaváct Tamás 
Havetta Pál

Ö6 év 
te h<s
65 óv
8 nap

Öngyilkoftág 
Tüdőgyulladás 
Szervitzivbaj 

V.-saill. gyeug.

Lévei piaciárak.
Kovatvoaoüí ; Kóiya Jó»eí r.udörkapüáav

Busz m.-mázsánként 20 kor. 20 611. — 
20 kor. 40 Kétszeres 16 kor. — áll. 17
bor. — üli. — Rozs 14 kor. 40 üli. 14 kor.
60 üli. — Arp . 16 kor. — üli. 17 kor
— Üli. Zab 16 kor. 60 üli. 17 kor. 40 fiil

Kukorica 13 kor. — üli. 13 kor. 80 dl.
— Lencse 24 aor. — fiil. 25 sor. — üli. — 
Bab 19 kor — fiil. 20 kor. — üli — Kö
ss 13 kor. — fiil. 14 kor. — ftll.

Vetőmagvak 100 kilónként: Vörös ló
here terméstől töl arankamentes 150 — 156 
Vörös lóhere, kis aránkáa 135—145 Vörös 
lóhere, nagy aránkáa 125—140 Luoaerna 
természettől arankamentea 165—170 Lu- 
caerna, világos szemű aránkáa 155—160 
Lncseri a, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Baltaoarn 82—34 Mubarmag 14—15

Nyiltér.

Eoyb-, oldó házinzer n iudazokuAk, kik emésztés 
xa’. arokbau és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára & koron
Vidéki gyógyszertárakban kérjük mii
készítményeit.

FT~M OLL-F e~LETa
SOS - BORSZESZ

elismert, régi jóbiruevü háziszer 
szaggatás és hüléaböl származz

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára koz. 

Kapható minden gyógyszertárban 
és drogériában, ow+e 

Főszetküldesi hely MOLL A. gyógyszerész
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuachbueu 9.

vkO’-l 5 
anjbm',!twair

Elafló Tná? Két uto4r*Dyi16 hái> 
■íiXmmiw Xldrái. húsz méter széles, gyü
mölcsfákkal beültetett kerttel és udvarral,
— eladó. Bővebb értesítést ad a tulajdonos
— Ladányi utca 23. sz. alatt.

Ki9.5á 19VAd Négy bZobáa lak4s 
'■•lörfvtv IwÜmmi mellékhelyiségekkel 
május hó 1-töl kiadó. Koaauth-u. 9. uz. alatt.

ClIMAX
nyersolaj-motorok 

és lokomobilok
Lefjaáb es les- 
olesobb bajta- 
erő morbearáa- 

sa«i és Ipari 
calekra

Nincs 
robbanási 
veszély I 
se peaiii,yi 
ellaaáraóa.
Eiaéraem* 
refaaazlák

Bachrich és Társa 
Magyarorsza,! miataraktár sa írtba; 

Budapest, V.. Szabadságtér 17.
(Tőzade-palota-J

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiligensfádtleretraase 83.

Különleges csemege és bor- 
AxwllUa fajjal kiültetett — jó termésben 
evő Forgáos-fele eaöilö, egészben vagy 
két részre osztva, egy 4 szobás és egy 2 
sióba, konyha, éléskamra, zárlfolyosó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsös udvarból 
álló lakással.

Uj bérkocsi vállalat.
Tisztelettel értesítem Uraeágodat, 

hogy Léván. Kossuth-utoa 13. sx. 
alatt 1911. február hó l én

Bérkocsi
(íiaker) vállalatot nyitok.

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

Kérem szives pártfogásukat és 
maradok alázatos tisztelettel

Belányi József.
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Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb és 

legnagyobb motorgyára.

SiáUit s. 'kisörökben elismertjlegiobb gyártmányú

Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum
motorokat és looomobilakat 
valamint szivógázmotorokat 

meglepő újdonság! 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tényleges lóerő 
óránklnt csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet :

Gellért Ignác és Társa
Budapest. Terez körut 41. Telefon 12 91.

LeiamtóbnieBÓ jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

r- i t ée magas jutalék mel- J IX I1Z810S lettalkalmazunkvidéki 
Ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövede'rm 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest Ferenciek-tere 6.

m a

rekedtség, katarut és elnyálkodá,- ü 
görcs- és hörghurut ellen ne vifA. igg 
■s roljon mást, mint a finomizű ZZ a 
X^Hell Caramellet g 
a „Három fenyőivel § 

drh. oivosok és masáno- 
5S00 s< któl származó bír onyit pg 

vÁny igazolja a bizto* Icg 
eredményt. Csomagokban 20 es 40 -~ 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: J® 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, £$ 
Göllner Béla gyógyszertáriban Besz- 'íjé 
tercebányan, Jeszenszky Ervin S 
nyógyazertárában Trsztenán WeisS -j": 
Conrad Gusztáv gyógytzertárábaD MA 
Gyerván és Knapp Ignác gyógyszer- 

társban Lévan. yű

ftl.Ji X h Balassa-utoa 8 szám jlllSICLO ZLfiLZs 4 szobából és mellék
helyiségekből álló ház szabadkézből eladó.

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 

-------- nagy raktára LÉVÁN. =

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú

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

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEBK és SCBBANTZ-léle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motoiok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

■ . .— gépek és géprészek. ---- ----- —

00
8
§♦00000000

Árverési iirttíMij.
Nagykoszmály község képviselőtestületének folyó évi 

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

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

nál megtekinthetők.
Kelt Nagykoszmály 1911 január 15-én,

Paull Ferenc Salaváry Jónás
jegyző. bíró.

KERN TESTVEREK
i fűszer-, gyarxna. télyu.— és vasnagykereskedése-----  —
Alapittatott 1881. —LÉVA. Telefon szám 14.

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

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

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

Állandó raktár vadászati cikkek-1 
ben és fegyverekben. Diszkoazorúk 
és koporsók gyári áron.

i

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

Takarektüzhelyek, folyton égő 
kályhák, fa- és széntartók, kályha
ellenzők, szesz- és szénvasalók. gyors- 
forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konybamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

V arrögépek
& évi jótállásra.
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Minden valódi dobos *45 darabot tartalmas. 
Minden tabblettán rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

Szereti egészséget?
Ki ue tudná, hogy utolérhetetlenül legjobb hashajtó 

a világhírű

PURGO-BAYER.

Minden valódi dobos <5 darabot tartalmas. 
Minden tabblettan rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

A legújabb rendszerű motorcséplőkészietek, 
továbbá a legjobb benzin- nyersolaj- és 
szlvógázmotorok, valamint teljes malom

berendezések legolcsóbban

Trebitsch Gyula telepén
Budapest, VI., Eötvös u. 42. kaphatók 
Teljem jótállás I Könnyű részletfizetés 

- Árjegyzék ingyen!-----------

Tűzifa
teljes vaggon rakományokban 

kapható 

Ipolypásztó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. czeg- 
nel Budapest, VI.. Dráva utcza 6.

,AZ OLLA ‘ 
szakorvosok 
által meg. 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás
Ara 

tucatonként 
4. — , fi

8.—, és 
10. — korona

DLLJÍ1
GUMMI

különlegesség.
A tudomány mai 
állása szerint 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi
rgter

Az 
.OLLA- 

tó’bb mint 
20u orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánl va. 

Kapható az 
ország min
den gyógy
szertáré cau 

e > joóó dro 
gériákban

Eaen jóhirü cég motorai könnyű kezelésük 
éa nagy erőkifejtésük folytán az egéaz or
szágban nagy elterjedésnek és kadveltségnek 

örvendenek.

SW Védjegy: „Horgonyt*
&

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

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

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony44 védjegygyei és a Richter 
cégji gvzéssel 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.
0[ Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",

Prágában, Elisabethstrasae 5 neu.

KALMAB. és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten.

Városi raktár és iroda ;
V. Lipót Körút 22.

Világhírű! Eredeti!

Követelje azonban hogy a szállítója önnek csak1.8 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csckélgeu 
értrkii silány utánzatot mint rép oly jót* feldiesémí" 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és er edet1 

propaganda reklámot ingyen küld az

VMÍteg utc™9
„Benz*

A jelenkor legolcsóbb üzameSzlvógitmct.r telep. — 
jv- . .Benz' nyersolaj motor.

DIESEL RENDSZER

Elismert Isgjobb gyártmány.
Ajáulja beuziu-lokomobilos eséplőkészleteit, melyek 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes ótállás, kedvező fizetési feltételek. — Költség 
vetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

„OLLA" aummiayar Wien. H 437 Fraterstrasse 51 
Kapható Léván : KKAPP 1. drogériájában.

KÓTH BANK
BUDAPEST.

Magyarorszag legtekintélyesebb, 
legszolidabb és legrégibb 

BANKHÁZA.
Bankkfizpontunk:

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

Pénzügyekben díjtalanul nyújtunk bár- 
kíuek szakszerű felvilágosítást.

Levélbeli megkeresés}] z mindenkor válasz
bélyeg melléklendő.

100 miUlo arany forint készpénzt folyósítanunk Barevármegye terftletén!
■■ Folyósittatunk: ■■■■■■■-

iol rá 1 aóL Alnnnnnlr nf földbirtokra éa bérbáaakra 10— tó évig terjedő törlo.atéare <•/, ée éV.'/fWlorlesztéses jBUliOglOlCSODOiel kamatéi tök«terleMtéaael ketzpenzhen, záloglevél árfolyam veeateeég nélkül. 
Jelzálogkölcsönöket U-“<1 Hl-ad helyi br-tábláaáera b—ló évre !>•/,. esetleg 61/,0/, évi kamat orellett.1 

Személy és tárcaváltöhitel ip«o«ek é. k«..k.uk xé»x*x«.
Értékpapírokra, yidéki pénzintézetek és vállalatok részvényeire
Megvár Bank mindenkori kamatlába felet! l’/.-al. Tőzsdrmegbizáaokat á budapesti éa külföldi áru és értéktőzsdében lelkr- 
i.mereteseu és pontosan teljesítünk mindenkori feltétlen er.dménrye), aa árfolyamokat naponta díjtalanul közöljük.
v _._4dl„nL bármely belföldi pénzintézet által nyújtott jelzálogos-, törlesztése.-, személyi és váltókőlceont. Mindennemű 
KODlCllallinX bel- ée külföldi értékpapírt napi árfolyamon veszünk éa eladunk.
Takarékbetéteket elfogadunk, kamatláb megállapodás szerint. Pénzügyi szakba vágó minden reális ügyletet a legnagyobb 

Bel és külföldi pénzesoporkokoál levtr eiör.yöa öeszeköttetéaeinknél fogva legkuiauaabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilágosítást ad : KÓTH BANK Igazgatósága, Budapest.

Brünn-Königsfeldi gépgyár motorosztálya
a Monarchia legelőkelőbb gyára! =7~ Egyedárusitó : ABELES EMIL Budapest, V. Váczi-út 14.

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

főzó'k stb. részére.

Benzin 
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
Locomobil

-----  1 600 lóerőig. --------------
Teljes c.éplög'ain.itta.xálc ea malombereitdeieaek.

Alacsony és magasnyomású

Szivattyúk 
gőz-, transmissió-, villany
vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra. 
Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése.

es egyél) gépészeti berendezések. Költségvetés, irijánlet is memokigtogetíssil dijnietitesen szilgílslt.

k.uk
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meghívás.
A Lévai Takarékpénztár Részv. Társ.

negyvenötödik

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

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

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

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

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

4. Az alapszabályok 87. és ezzel összefüggésben álló fegyelmi- 
és nyugdijszabályzat megfelelő §-ainak módosítása.

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

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

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

Az igazgatóság.
Kivonat az alapszabályok 18. §-áből. A közgyűlésen csak oly részvényes 

gyakorolhatja jogait, ki a közgyűlési meghívó kelte előtt legalább 00 nappal 
mar a részvényesek könyvében részvényesként be volt vezetve, s ki ily tulaj
donjoga részvényét a közgyűlés előtt legalább is egy órával az intézet pénz 
táránál letéteményezte.

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

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

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

121 Pénztári számla 93845 17 98 Részvény alaptőke 500000
117 Váltó tárca 2413640 2599098 73 11 Tartalék 276710 59
118 Kamatozó jelzálog kölcsönök 970176 30

33b3816i30
99 Veszteségi tartalék alaptőke 20000

108 Törlesztése! , „ 281 Értékbiztositási , 10000
119 Kézizálog „ 68119|- 142 Rendelkezési „ 10000
19 Értékpapírok 445791167

563j06
141
110

I. Nyugdíj alaptőke *) 40000 80000 -
106 Előlegek óvási dijakra Betétek 4382359 71

1568 11 i Adósok különféle számlán 1728253 80 Engedni, utján átruházott kölcsönök 47440707
7 78120 Más intézeteknél elhelyezett tőkék 9736 17 122 Váltó visszleszámitolás 852550 —
8 100 Kölcsöneink átmenő kamatai 11986 38 na.134 Fel nem vett részvény osztalékok 520 -
'<1 234 Hátralékos kamatok 38221 62 23<> 231

323 Kölcsönöknél 1911. évre befolyt kam. 79065 51
135

14
Intézeti ház
Bútor és felszerelés

100000-
45001-

Nyeremény mint egyenleg :
19057 23Áthozat az 1909. évről

f Nyeremény az 1910 évről 108290:52 127347 75

6772960 63 6772960 63

Léva, 1910. évi deczember hó 31-én.

Igazgatóság :
Holló Sándor s. k.

igazg. elnök.

A könyvvezetésért : 
Szilassy Dezső 

könyvvezető.

Jh.zen mérleg számla alólirott felügyelő bizottság által átvizsgáltatott s az teljesen rendben találtatott.

Dr Laknsr Zoltán s k.
felügy. biz. tag.

Árvay József s. k.
felügy biz. elnök.

Fizély Lajos s. k.
feiügy. biz. tag.

&

KACHELMANN és TÁRSAI
sör- és malátagyár

= V1HNYE. =
Tivlratczim: zn i DCMDf VD \ Interurbán telefon ; 

Sörgyár Vihüyepeszerény vDAnofflijUILJ Vihnyepeszerény 7.

2

g 8

■

Ajánljuk bitUnő minősé ü

„a ez élsör11
név alatt forgalomba Lozott gyártmány ul kát 
Megrendelhető : 1/8, 1/4, 1/2 bl. hordókban 
éa 0.6 és 0.7 1. pahczkokbsn.

Léván és vidékén egyedüli elárusító 

WEIL JAKAB 
Léva Mártoufy-utcza 9 szám.

FArtoljtik: sl megyei ipart !

. I I

a i

♦) Az alapszabályok 87. § a szerinti 8 je'enleg 23381 kor. 23 fillért kitevő 
II. nyugdíj alap betétképpen keze'tetik.

temetők,

Kalocsay Gyula
szita-, rosta- és sodrnny-kerités készítő

Léván. =

KALOCSAI GYULA

I

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

Nyomatott Nyitjái éa Tara* r. L gyorssajtóján Léván.


